
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן

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

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

ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ז. 
ִ	ְּגרֹות ַ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
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ְּ ר ּנוכ בכ  ַן  ְ ָותכ זן

ר יֹוַחאי ְזכּוָתא ְדַבּ
המשך בעמוד ח

הפירצה באה מהגדולים
בבראשית רבה )פרשה כ"ו( וזה לשונו: בני אלקים רבי שמעון בן יוחאי 
קרא להון בני דייניא, תני רבי שמעון בן יוחאי כל פרצה שאינה מן 
הגדולים אינה פרצה, כומריא גונבין אלהיא מאן מומי ביה או מאן 
מקרב עד כאן לשונו. ]פי' המתנות כהונה משל בהכומרים שהם כהני 
עבודת כוכבים גונבים עבודת כוכבים ומראים שאין בה ממש. מי ישבע 

שוב בה או מי יקריב אליה קרבן[.

אברהם אבינו אינו מניח להקדוש ברוך הוא וממשיך להוכיח בני דורו
בשוחר טוב )קפיטל קי"ח( על פסוק "מן המצר קראתי" וזה לשונו: חמשה 
צדיקים עמדו בעולם נח ועבר ושם ואשור ואברהם, נח לא הקפיד 
לעבור אלא עמד ונטע לו כרם, שם ועבר הטמינו את עצמן, אשור 
אמר היאך אני דר בין שני רשעים הללו הלך לו, שנאמר "מן הארץ 
ההיא יצא אשור", אברהם צדקתו עומדת לעד אינו מניח להקדוש ברוך 
הוא ואף הקדוש ברוך הוא לא הניחו שנאמר אני ד' אשר הוצאתיך 

עד כאן לשונו.

הקדוש ברוך הוא מעמיד נביאים בגלות שיוכיחו את העם ויחזירם 
למוטב

בתורת כהנים פרשת בחוקתי והבאתי אותם בארץ אויביהם וזה לשונו: 
זו מדה טובה לישראל שלא יהיו ישראל אומרים הואיל וגלינו בין אומות 
העולם נעשה כמעשיהם אני איני מניחם אלא אני מעמיד נביאי עליהם 
ומחזירין אותם למוטב תחת כנפי ומנין שנאמר והעולה על רוחכם היה 
לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגוים וכמשפחות האדמה אלא חי 
אני נאום ד' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך 
עליכם על כרחכם שלא בטובתכם ממליך אני מלכותי עליכם, עד 

כאן לשונו.

הצדיק צריך למחות ולהתבזות ולסבול הכאות מישראל על כבודו 
יתברך שמו

אמר לה הקדוש ברוך הוא )למידת הדין( הללו צדיקים גמורים והללו 
רשעים גמורים )ולפיכך הצדיקים נצולין(. אמרה לו היה בידם למחות ולא 
מחו. אמר לה גלוי וידוע לפני שאם מחו בהם לא היו מקבלין מהם. 
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א ֹכ ור ַן ר הכ זההכ ְנר הכ
ה

ִאּלּו  ם ּכְ ֵ ִיְרַאת ַהּשׁ ֶפׁש ּבְ ּנֶ ְמָחה ּבַ ְרָסה ְלׁשֹון ַהּזַֹהר ַיְרֶאה ֶאל ָהָאָדם ׂשִ ֲאִפּלּו ּגִ
ַגן ֵעֶדן יִקים ּבְ ּדִ עֹוֵסק ִעם ַהּצַ

ִביִעית ִּכי ָהעֹוֵסק ַּבָחְכָמה ַהֹּזאת ּוְמַמֵּלא ִּפיו ְׂשחֹוק ּבֹו ְמַמֵּלא ִלּבֹו  ַהְּסֻגָּלה ַהּׁשְ
ִיְרַאת ָׁשַמִים ְוִיְרַאת ֵחְטא ְויֹוִסיף ֹאֶמץ ָּבֲעבֹוָדה ְוֶזה ָּבדּוק, ִּכי ֲאִפּלּו ִּגְרָסה ְלׁשֹון 
ם ְּכִאּלּו עֹוֵסק ִעם ַהַּצִּדיִקים ְּבַגן  ַהּזֹוַהר ַיְרֶאה ֶאל ָהָאָדם ִׂשְמָחה ַּבֶּנֶפׁש ְּבִיְרַאת ַהּׁשֵ
ֵעֶדן ְוִאם ַּגְבָרא ֹלא ָחזּו ַמָּזֵליּה ָחֵזי, ֵּכן ֵאין ָסֵפק ֶׁשֶּזה ִעַּקר ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְּבַגן ֵעֶדן 
)אֹור ֶנֱעָרב ֵחֶלק ֲחִמיִׁשי ֶּפֶרק ב'( ֵּבין ַהַּצִּדיִקים. 

א... ְוֵסֶפר ַהּזַֹהר  י ָהעֹוָלם ַהּבָ "י ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ ּבִ ּקּוִנין ְלָהַרׁשְ ֵסֶפר ַהּתִ ַיֲעֹסק ּבְ
ָחְדׁשֹו תֹו ְוֹחֶדׁש ּבְ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ַעְצמֹו ַיֲעֹסק ּבֹו ִמּדֵ

ַיֲעֹסק ְּבֵסֶפר ַהִּתּקּוִנין ְלָהַרְׁשִּב"י ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשהּוא ִּפַּנת ְלָהִבין ַעל ָידֹו 
ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוֵסֶפר ַהֹּזַהר ַעְצמֹו ַיֲעֹסק ּבֹו ִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשָּבתֹו ְוֹחֶדׁש ְּבָחְדׁשֹו ְוַהּכֹל ְלִפי 

ִהיא ָאָדם ֵאֶּלה ֶׁשִהַּצְעִּתי ַהְּדָבִרים ְלָפָניו ְוַהַּמְׂשִּכיל ָיִבין ְוִיְבַחר.  ַמה ּׁשֶ
ם( )ֵסֶדר ַהּיֹום, ֵסֶדר ַהִּלּמּוִדים ְּבמֹוֲעֵדי ַהּׁשֵ  

ְדָרׁש  ֲאִמּתּות ְוָעֶליָה ֶנֱאַמר ֹלא ַהּמִ ְקָרא ָחְכָמה ּבַ ִניִמית ִהיא ַהּנִ ַהָחְכָמה ַהּפְ
ַמִים ְלטֹוב  ָ ם ִמן ַהּשׁ ֵ ה, ְוֹזאת ַהָחְכָמה ֵמֵאת ַהּשׁ ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ הּוא ָהִעּקָ

ה ְלָפָניו ִיְתַעּלֶ
ִּכי ַהָחְכָמה ַהְּפִניִמית ִהיא ַהִּנְקָרא ָחְכָמה ַּבֲאִמּתּות ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ֶהָחִסיד ָהַרִּבי יֹוֵסף 
לֹום ְּבִמְׁשַנת "ָּכל ֶׁשִּיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו" ְוכּו' ֶזה ְלׁשֹונֹו  ַיֲעֵבץ ָעָליו ַהּׁשָ
ַּגם ִיָּתֵכן ְלָפֵרׁש ִּכי ַהָחְכָמה ַהִּנְזֶּכֶרת ְּבזֹו ַהִּמְׁשָנה ֵאיָנּה ָחְכַמת ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ִּכי ִאם 
ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ְוִהיא ְיִדיַעת ַטֲעֵמי ַהִּמְצוֹות ְוָעֶליָה ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים 
ְּבָכל יֹום ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶתָך ִּכי ֶמה ָחַסְרנּו ְּבָאְמֵרנּו ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו ִּביָנה ְלָהִבין 
ּוְלַהְׂשִּכיל ִלְׁשֹמַע ִלְלֹמד ּוְלַלֵּמד ֶׁשֶּנֱאַמר ַאַחר ָּכְך ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶתָך ֶאָּלא ַוַּדאי 
לֹום ַּגל  ָאנּו ְמַכְּוִנים ַלָחְכָמה ַהְמֹפָאָרה ַהֹּזאת ֶׁשָעֶליָה ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ
ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך ְוֹלא ָאַמר ָּדִוד ֵּכן ַעל ִּדיֵני ׁשֹור מּוָעד ְוׁשֹור ָּתם 
ְוַאף ֹלא ַעל ִּדיֵני ִאּסּור ְוֶהֵּתר ֶׁשָהיּו ְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ְּבִקיאֹות ָּבֶהם, ֶאָּלא ַעל זֹו ַהָחְכָמה 

אֹור ַהֹזַהר ַהְמֻחָּלק
מהדורא עשירית

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

ואח"כ בא"י בעוד 8 מהדורות ס"ה י"ל 310.000 טופסים 
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ֶׁשֵאין ָלּה סֹוף ִּכי ָּכל ִּתְקָוֵתנּו ֶאל מּול ַהַהְצָלָחה ַהֹּזאת ִּכי ִמּתֹוָכּה ִנְהֶיה ְּדֵבִקים 
ִּבְׁשמֹו ַהָּגדֹול ְוָחְכַמת ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ֵאיָנּה ְּכלּום ִאם ֹלא ָּתבֹוא ִליֵדי ַמֲעֶׂשה ְוָעֶליָה 
ַמִים  ם ִמן ַהּׁשָ ֶנֱאַמר ֹלא ַהִּמְדָרׁש הּוא ָהִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה ְוֹזאת ַהָחְכָמה ֵמֵאת ַהּׁשֵ
)ֵראִׁשית ָחְכָמה ַּבַהְקָּדָמה( ְלטֹוב ְלָפָניו ִיְתַעֶּלה. 
ֵיׁש ַּכת ַאַחת ֶׁשִּיְתַרֲחקּו ִמן ַהָחְכָמה ַהֹּזאת ְוִיְׁשַּתְּתפּו ָלֶהם ְטָענֹות ַרּבֹות, ְוֻכָּלם 
ַמְסִּכיִמים ְּבגֶֹדל ַמֲעַלת ַהָחְכָמה, ֵיׁש ֶׁשּיֹאַמר ֶׁשִהיא ָחְכָמה ִנְׂשָּגָבה ְוֵאין ַהּכֹל ְראּוִיים 
ְלִהָּכֵנס ֵאֶליָה ַעד ֶׁשִּיְדֶמה ְּבַדְעּתֹו ְלַהֲעִניׁש ַלּנֹוְׂשִאים ְונֹוְתִנים ָּבּה ְּבָאְמרֹו ֶׁשהּוא 
ם ְצָבקֹות ְוִקְנַאת ּתֹוָרתֹו ִּבְראֹותֹו ִּכי ָׁשְלחּו ָיָדם ְּבָמקֹום ָּגבֹוַּה  ְמַקֵּנא ִקְנַאת ַהּׁשֵ
ַלֲעסֹק ֶּבֱאֹלקּות ְוכּו', ְוֵיׁש עֹוד ַּכָּמה ְּבִחינֹות ִיְּפלּו ַּתַחת סּוֵגי ְסָברֹות ֵאּלּו ֶׁשֵּבַאְרנּו.
ְוִהֵּנה ֶאל ְׁשלָׁשה ֵאּלּו ֹנאַמר: ִּכי ָּכל ְמַגָּמָתם ְלרֹוֵמם ַהָחְכָמה ַהֹּזאת, ּוֶבֱאֶמת ֵהם 
ְּפסּוִלים ְלָהִעיד ַעל ֶזה, ְוִכי ִמי ֶׁשֹּלא ָרָאה ַהָּיֵרַח ָיבֹוא ְוָיִעיד ְּכמֹו ִמי ֶׁשָרָאהּו, ְוֵהן 
ֱאֶמת ַהָחְכָמה ָרָמה ְוִנְׂשָּגָבה, ָאְמָנם ֲעֵליֶהם ְוַעל רֹוְממּוָתם ֶנֱאַמר: "ֲאֶׁשר ֹיאְמֻרָך 
ַער ֹלא ִיְפַּתח  ְוא ָעֶריָך", ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: "ָראמֹות ֶלֱאִויל ָחְכמֹות ַּבּׁשַ ִלְמִזָּמה ָנֻׂשא ַלּׁשָ
ִּפיהּו", ּוְכִתיב: "ִּבֶּקׁש ֵלץ ָחְכָמה ָוָאִין ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנָקל ֲאִני ֹאֲהַבי ֵאָהב ּוְמַׁשֲחַרי 
לֹום, ְוַעל  ִיְמָצֻאְנִני", ְוֵיׁש ַּכּיֹוֵצא ְּבֶזה ַרּבּו ִמְסָּפר ְּבמּוְסֵרי ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ
לֹום: "ֶחְלִקי ה' ָאַמְרִּתי ִלְׁשֹמר ְּדָבֶריָך", ִיְרֶצה ִּכי  ָּכֶזה ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ
ם ֲאִני ַנְׁשִּפיל ַעְצִמי, ִּכי ַעל ָּכֶזה ֶנֱאַמר: "ַאל ְּתִהי ַצִּדיק ַהְרֵּבה  ִלְׁשֹמר ִּדְבֵרי ַהּׁשֵ
)ֵעֶמק ַהֶּמֶלְך ַּבַהְקָּדָמה ֶּפֶרק ְׁשִביִעי( ְוַאל ִּתְרַׁשע ַהְרֵּבה". 

ל  ָבה ְמֻקּבָ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ל ּבְ ּדֵ ּתַ ק ּוִמׁשְ ל ַהְמַפּנֶה ִלּבֹו ֵמִעְסֵקי ָהעֹוָלם ּוִמְתַעּסֵ ּכָ
ּלֹו ל ַהּיֹום ּכֻ ל ּכָ ּלֵ ִאּלּו ִמְתּפַ רּוְך הּוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ִלְפֵני ַהּקָ

ְוֵיׁש ַּכת ְׁשִליִׁשית ֶׁשִּיְתַרֲחקּו ִמן ַהָחְכָמה ַהֹּזאת ְלָאְמָרם ִּכי ָקרֹוב ָאָדם ִלְטעֹות 
ַּבְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוֶאְפָׁשר לֹו ָלבֹוא ִליֵדי ֵחְטא ְוִלֹּפל ְּבֶאָחד ִמן ַהָּטֻעּיֹות ַהּנֹוְגִעים 
ְּבָמקֹום ָּגבֹוַּה ְוִהֵּנה ַּכָּוָנָתם ְרצּוָיה ּוַמֲעֵׂשיֶהם ֵאיָנם ְרצּוִיים ֵהן ֱאֶמת ָצְדקּו ְּבָאְמָרם 
ִּכי ָקרֹוב ָהָאָדם ֶאל ַהָּטעּות ַּבְּדָבִרים ַהֶּנֱעָלִמים ֲאָבל ִעם ָּכל ֶזה ֹלא ֵיָאֵׁשם ְוֵכן הּוא 
ַּבֵּסֶפר ַהָּבִהיר ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ָׁשֲאלּו ַּתְלִמיָדיו ֶאת ַרִּבי ְרחּוַמאי ַמאי ִּדְכִתיב ְּתִפָּלה 
ַלֲחַבּקּוק ַהָּנִביא ַעל ִׁשְגיֹנֹות, ְּתִהָּלה ִמָּבֵעי ֵליּה ֶאָּלא ָּכל ַהְמַפֶּנה ִלּבֹו ֵמִעְסֵקי ָהעֹוָלם 
ּוִמְתַעֵּסק ּוִמְׁשַּתֵּדל ְּבַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ְמֻקָּבל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּכִאּלּו ִמְתַּפֵּלל ָּכל 
ַהּיֹום ֻּכּלֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּתִפָּלה, ַמאי ִׁשְגֹינֹות, ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר "ְּבַאֲהָבָתּה ִּתְׁשֶגּה ָּתִמיד" 
ּוַמאי ִניהּו ַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ְועֹוד אֹוֵמר ָׁשם ָאַמר ַרִּבי ְרחּוַמאי ַמאי ִּדְכִתיב ְוֶדֶרְך 
ַחִּיים ּתֹוַכַחת מּוָסר ְמַלֵּמד ֶׁשָּכל ָהָרִגיל ְּבַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ּוְבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ִאי 
ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּלא ִיָּכֵׁשל ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַהַּמְכֵׁשָלה ַהֹּזאת ַּתַחת ָיֶדָך ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ָאָדם ָיכֹול 
ַלֲעֹמד ָּבֶהם ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִיָּכֵׁשל ָּבֶהם ְוַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ּתֹוַכַחת מּוָסר ֶאָּלא ֶּבֱאֶמת 
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זֹוֶכה ְלֶדֶרְך ַחִּיים ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו ּוְבֵסֶפר ַהֹּזַהר ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים ַעֵּין ָׁשם )ַּגם ְּבֹזַהר 
)ֵעֶמק ַהֶּמֶלְך ַּבַהְקָּדָמה ֶּפֶרק ְׁשִמיִני( ְּבַהר ַּדף נד ְּבִדּבּור ַהַּמְתִחיל ְּבִזְמָנא ְּדָיַדע ַּבר ָנׁש, ַעֵּין ָׁשם(. 

ַמִים ַלּטַֹהר ָ ֶעֶצם ַהּשׁ ִתּקּוֵני ַהּזַֹהר ּכְ ְיָלה ּבְ ָוָיֵאר ֶאת ַהּלַ
ְוִעם ֱהיֹותֹו ָּבחּור ַּכֲאָרִזים ִנְכָנס ְּבִכי טֹוב ֶאל ָּתא ָהָרִזים ְוֹלא ֵהִׁשיב ָאחֹור ְיִמינֹו 
ִמְּפֵני ֹחֶסר ְזַמּנֹו ִּכי ָאַמר ַמְחֶׁשֶבת ַהָּמקֹום ָקְדָמה ְלַמְחֶׁשֶבת ַהְּזַמן ּוְבֵעת ְּפֻקַּדת 
ַהִּמְׁשמֹורֹות ִקְּדמּו ֵעיָניו ַאְׁשמֹורֹות ְוִהְתִקין ְמאֹורֹות ָוָיֵאר ֶאת ַהַּלְיָלה ְּבִתּקּוֵני 
ַמִים ַלּטַֹהר.)ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּדִביר יֹוֵסף ַּבַהְקָּדָמה, ִמַּתְלִמידֹו ַּבַעל ַיד ַמְלָאִכי( ַהּזַֹהר ְּכֶעֶצם ַהּׁשָ

ַבת  ָבה ַהְרּכָ ְרּכָ בֹות ַעְצָמן ֵהן ֵהן ַהּמֶ ל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּתֵ ּלֹא ָיִבין ִמּכָ ַאף ׁשֶ
דֹוׁשֹות ְורּוָחִנּיּוָתם צּורֹות ַהּקְ

ּוְכָבר ָאְמרּו ְּבַתָּנא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו ֶׁשֲאִפּלּו ָקָרא ָּכל ַהּיֹום ָּפסּוק ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע 
הּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא, ְוַהַּטַעם: ִּכי אֹוִתּיֹות ְוֵתבֹות ַהֵהם ְיעֹוְררּו רּוָחִנּיּוָתם ְוַגם ִיְהֶיה 
ּתֹוֶעֶלת ָעצּום ְּבַהְרָּכָבָתם ְוָכל ַּפַעם יֹוִליד אֹור ָחָדׁש ְלִפי ַמַּצב ָהעֹוָלמֹות ְוֵצרּוף 
ם ַהְמֻיָחד ֲאֶׁשר ׁשֹוֵלט ָּבֶרַגע ַההּוא, ְּבֹאֶפן ִּכי ַהּקֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ְּבָכל ָמקֹום ַאף  ַהּׁשֵ
ֶׁשֹּלא ָיִבין ִמָּכל ָהאֹוִתּיֹות ְוַהֵּתבֹות ַעְצָמן ֵהן ֵהן ַהֶּמְרָּכָבה ַהְרָּכַבת צּורֹות ַהְּקדֹוׁשֹות 
)ַמֲעֶרֶכת ְּגדֹוִלים י' שנג( ְורּוָחִנּיּוָתם. 

ל ַהְמַקְטְרִגים ָעֵלינּו  ִלּפֹות ּוִמּכָ ל ַהּקְ ה ִמּכָ ר ַהּזֶ לּות ַהּמַ ּגָ ֲעֵדנּו ּבַ ְלָהֵגן ּבַ
ְפָלָאה ַהּזֹאת ָחְכָמה ַהּנִ ַלֲעֹסק ּבַ

ּוְלָהֵגן ַּבֲעֵדנּו ַּבָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה ִמָּכל ַהְּקִלּפֹות ּוִמָּכל ַהְמַקְטְרִגים ָעֵלינּו ַלֲעֹסק 
ַּבָחְכָמה ַהִּנְפָלָאה ַהֹּזאת ֶזה ְלׁשֹונֹו ָהַרב ַהָּגאֹון מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ַיֲעֹקב ֵּגר ֶצֶדק 
ַּבַעל ֶהֶגה אֹוְצרֹות ַחִּיים ְוֵעץ ַחִּיים ְּבַהְקָּדַמת ִסְפרֹו ֲאֶׁשר ִחֵּבר ּוְקָראֹו ָרּנּו ְלַיֲעֹקב 
לּוֵלי ָחְכָמה ֹזאת ַעָּתה ְּבדֹוֵרנּו ַהּדֹורֹות ְּגרּוִעים ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלין ַלֲעֹמד ּוְלַקֵּים ַּבָּגלּות 
ַהַּמר ַהֶּזה ֲאָבל ַהָחְכָמה ַהֹּזאת ִהיא ָלנּו ֵעֶזר ְוַסַעד ּוָמֵגן ֶלֱאֹחז ְּבֵלָבב ָׁשֵלם ְּבָאִבינּו 
ַמִים ְוכּו', ְוַעָּתה ָאנּו ְרחֹוִקים ִמּשֶֹׁרׁש ֶעְליֹון ְּכמֹו ְׁשָמִרים ְּבתֹוְך ֶהָחִבּיֹות ִמי  ֶׁשַּבּׁשָ
ָיֵגן ָעֵלינּו ִאם ֹלא ְקִריָאה ְוִלּמּוד ֵמָחְכָמה ָהֲעֻמָּקה ְוַהִּנְפָלָאה ַהּזֹאת ְוכּו' ָלֵכן ִלּמּוד 
ַהַּקָּבָלה הּוא ְׁשִמיָרה ְמֻעָּלה ִמָּכל ַהְּקִלּפֹות ּוִמָּכל ַהְמַקְטְרִגים ֲאִפּלּו ֹלא יּוַכל ִלְנהֹג 
)ַוַּיְקֵהל מֶׁשה ַּדף ג.( ִמיְּלָתא ַּדֲחִסידּות. 

יּה  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ֵלם, ֵאין ַנַחת ְלקּוְדׁשָ ֵלב ׁשָ ע ֱאֹלֵקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ּבְ ּדַ
ָחְכָמה ַהּזֹאת ְלִמיד ָחָכם ּבַ קּות ּתַ ִהְתַעּסְ י ִאם ּבְ עֹוָלם ּכִ יֹוֵתר ּבָ

ַּדע ֲאהּוִבי ְוֵרִעי ִּכי ָטעּות ָּגדֹול ָעָלה ְּבָיָדם ֶׁשֵאיָנן ְמִביִנים ַהְּפָׁשט ָמה ִעְנַין ַאְרָּבָעה 
ֶׁשִּנְכְנסּו ַלַּפְרֵּדס ִּכְדִאיָתא ְּבִפְרֵקי ֵהיָכלֹות ֶׁשֵהם ָהיּו ְמַׁשְּמִׁשים ְּבַהְׁשָּבעֹות ַמְלָאִכים 
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היַָ ת  ַָתבּת
הסכמות ומכתבים

ְּדעֹוַלם ְיִציָרה ּוְבִריָאה ְּבַקָּבָלה ַמֲעִׂשּיֹות ַמה ֶׁשִהְזִהירּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ֵאין ָאָדם ָיכֹול  ְּדִאְׁשַּתֵמׁש ְּבָתָגא ֳחָלף ְוֵהם ָהיּו ְמַׁשְּמִׁשין ְּבֵׁשמֹות ְקדֹוִׁשים ַמה ּׁשֶ
יג ְּבַחָּייו ְּבעֹוד ִנְׁשָמתֹו ָּדר ְּבֹחֶמר ָעב ְוכּו' ֲאָבל ִּביִדיַעת ֱאֹלקּות ַמה ֶׁשִהְזִהיר  ְלַהּׂשִ
ָּדִוד ִלְׁשֹלֹמה ְּבנֹו ַּדע ֱאֹלֵקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ְּבֵלב ָׁשֵלם ֵאין ַנַחת ְלקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 
ּוְׁשִכיְנֵּתיּה יֹוֵתר ָּבעֹוָלם ִּכי ִאם ְּבִהְתַעְּסקּות ַּתְלִמיד ָחָכם ַּבָחְכָמה ַהּזֹאת ַּכֲאֶׁשר ִהְזִהיר 
ָלנּו ָהַרְׁשִּב"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּוִבְפָרט ָהאֹור ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ִנְגָלה 
ְּבָיֵמינּו אֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְּכֵדי ְלַזּכֹות אֹוָתנּו ְוָלֵתת ָלנּו ַאֲחִרית טֹוב ְוִתְקָוה ְוכּו' 
)ַוַּיְקֵהל מֶׁשה ַּדף ו'( ִלְהיֹות ָלנּו ִלְפֵלָטה ְּגדֹוָלה ַעד ִּביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו. 

אמרה לו אם גלוי וידוע לפניך לפניהם מי גלוי ולפיכך היה להם למחות 
)מדרש תנחומא תזריע ט( ולהתבזות על קדושת שמך ולסבול הכאות מישראל. 

אין להחניף לשום איש בתוכחה
בתנחומא פרשת שופטים וזה לשונו: מעשה באחד שהיה לו דין עם מלך 
ממלכי בית חשמונאי ועמד לפני ר' שמעון בן שטח אמר ליה אין יש לי אצל 
המלך אמר ר' שמעון בן שטח להם לאותן דיינים שדנין עמו אם משגר אני 
בשביל המלך אתם מוכיחים אותו אומרים לו הן. שגר בשבילו בא ונתנו את 
כסאו וישב בצד שמעון אמר ליה שמעון בן שטח עמוד על רגליך ותן את 
הדין אמר ליה וכי דנין את המלך פנה לימינו כבשו הדיינין את פניהם בקרקע 
לשמאלו כבשו פניהם בקרקע בא המלאך וחבטן בקרקע עד שיצאה נשמתן 
מיד נזדעזע המלך מיד אמר לי' שמעון בן שטח עמוד על רגליך ותן את 
הדין שלא לפני אתה עומד אלא לפני מי שאמר והיה העולם שנאמר )דברי' 
י"ט( "ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ד'" מיד עמד על רגליו ונתן 

את הדין לכך צריך שיהיו הדיינין נוהגין אימה בעצמן והבעלי דינין נוהגים 
אימה בעצמן כביכול להקדוש ברוך הוא הם דנין שכך אמר יהושפט לדיינין 

כי לא לאדם תשפוטו כי אם לד' )ד"ה ב' ט'(, עד כאן לשונו.  
)ומעשה זה הובא גם כן במסכת סנהדרין דף י"ט ע"א קצת בלשון אחר(  
קח את כל ראשי העם והוקע אותם, בראשי העם תלה על שלא מיחו בבני 
)תנחומא בלק יט( אדם. 

עוונות ישראל וחטאתם תלויים בראשי דייניהם
בילקוט )יחזקאל סימן שמ"א( וזה לשונו: בן אדם צופה נתתיך באמרי לרשע 
הה"ד ואשימם בראשיכם אם שמרתם את התורה הרי ראשיכם שמורים ואם 
לאו אינם שמורים מלמד שאשמיהם של ישראל תלויים בראשי דייניהם, עד 

כאן לשונו.

המשך שער התוכחה והמחאה מעמוד ד

המשך בעמוד י
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ְׁ ַכ רכ ָרר  ן וכ ַן ת  רכ ָנת ככ ׁן רוָ הו ָכ  ְ וכ ׁן כר
ט

המשך סימן שכה – אינו יהודי שעשה מלאכה 
בעד ישראל

ספק אם ליקטן בשביל ישראל או שידוע שליקטן  ז. 
בשביל ישראל ואין ידוע אם נלקטו היום אם לאו 
אסורים בו ביום ולערב בכדי שיעשו ויש אומרים 

דלערב יד מותר מיד:
דבר שאין בו חשש צידה ומחובר אלא שהובא  ח. 
מחוץ לתחום אם הביאו העכו"ם לעצמו מותר אפילו 
בו ביום ואם הביאו בשביל ישראל מותר לטלטל 
אפילו מי שהובא בשבילו אבל לאכול אסור בו ביום 
למי שהובא בשבילו ולערב בכדי שיעשו. הגה: ויש 
אומרים דאין הלילה עולה מן החשבון רק צריך להמתין 
ביום ראשון בכדי שיעשו )סמ"ק ומרדכי סוף פרק כל 
כתבי(. ולאחרים מותר בו ביום ויש אומרים דלמי 
שהובא בשבילו מותר לערב מיד והא דשרי לישראל 
לטלטל אפילו כשהביאו העכו"ם לעצמו דוקא בתוך 
ד' אמות או בתוך העיר אם היא מוקפת חומה והוא 
שתהא מוקפת לדירה דהיינו שישבה ולבסוף הוקפה 
וסתם עיירות מוקפות לדירה וסתם מבצרים אינם 

מוקפים לדירה )ועיין לקמן סימן ת"א(:
אם הוא ספק אם הובא מחוץ לתחום אסור  ט. 
ודוקא בעכו"ם שאינו שרוי עמו בעיר אבל עכו"ם 
השרוי עמו בעיר ופירות המצויים בעיר אין לחוש 
מספק ואפילו אם יש לעכו"ם שני בתים ואחד מהם 
בתוך התחום תולין להקל ומותר לאכול אפילו למי 

שהובא בשבילו:
עכו"ם שמילא מים לבהמתו מבור שהוא רשות  י. 
היחיד לרשות הרבים מותר לישראל להשקות מהם 
בהמתו והוא שאין העכו"ם מכירו דליכא למיחש 
שמא ירבה בשבילו ואם מילא לצורך בהמת ישראל 
אסור בכל מיני תשמיש אפילו לישראל אחר ואם 
מילא מבור רשות היחיד לכרמלית מותר לאחר 
שלא מילא בשבילו. הגה: ויש מקילין ואומרים דאף 
אם הובא דרך רשות הרבים לצורך ישראל מותר לאדם 

לשתות מהם הואיל ואפשר לילך שם ולשתות )טור בשם 
רבינו תם( ויש מתירין אף לכתחלה )כל בו( וכן נהגו היתר 
לומר אף לכתחלה לעכו"ם להביא שכר או שאר דברים 
דרך כרמלית או בלא עירוב ואף על פי שיש להחמיר 
בדבר מכל מקום אין למחות ביד המקילין לצורך שבת 
ובשעת הדחק דהא יש להקל באמירה לעכו"ם לצורך 

כמו שנתבאר סימן ש"ז וכל שכן בכהאי גוונא:
ליקט עכו"ם עשבים לצורך בהמתו אם אינו  יא. 
מכירו מאכיל אחריו ישראל שעומד בפניה בענין 
שלא תוכל לנטות אלא דרך שם דאלו להעמידה 
עליהן אסור דחיישינן שמא יטול בידו ויאכילנה והם 
מוקצים אבל אם מכירו אסור וכן בכל דבר דאיכא 
למיחש שמא ירבה בשבילו אבל בדבר דליכא למיחש 
שמא ירבה בשבילו כגון שהדליק נר לעצמו או עשה 
כבש לירד בו שבנר אחד ובכבש אחד יספיק לכל 

אפילו מכירו מותר:
אף על פי שאינו מכירו אם אומר בפירוש  יב. 
שלצורך ישראל הוא עושה או אפילו אם אינו אומר 
כן אם מעשיו מוכיחים שלצורך ישראל עושה כגון 
שהדליק נר בבית שישראל בו והלך לו העכו"ם 

אסור:
אם ליקט עכו"ם והאכיל לבהמת ישראל אין  יג. 
צריך למחות בידו לפי שעה אבל אם רגיל בכך 

צריך למחות:
עשה עכו"ם בשבת ארון או קבר לעצמו מותר  יד. 
לישראל ליקבר בו ואם עשאו בשביל ישראל לא 
יקבר בו עולמית ודוקא שהקבר בפרהסיא והארון 
על גביו שהכל יודעים שנעשה לפלוני ישראל אבל 
אם הוא בצנעה מותר ליקבר בו לערב בכדי שיעשו 
ואפילו כשהוא בפרהסיא אינו אסור אלא לאותו 
ישראל שנעשה בשבילו אבל לישראל אחר מותר 

והוא שימתין בכדי שיעשו:
עכו"ם שהביא בשבת חלילין )פירוש כלי כגון  טו. 
חלילים שקולם מעורר הבכי( לספוד בהם ישראל לא 

ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"א
ָנה ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ

יצא לאור ע"י האדמו"ר מהאלמין שנת תש"ס לפ"ק על או"ח ויו"ד

סֵדֶר הַּלִּמּוד לְׁשַּבָת וָאֶתְחַּנַן
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ְׁ ַכ רכ ָרר  ן וכ ַן ת  רכ ָנת ככ ׁן רוָ הו ָכ  ְ וכ ׁן כר
ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת 

יספוד בהם לא הוא ולא אחרים עד שימתין לערב 
בכדי שיבואו ממקום קרוב ואם ידע בודאי שממקום 
פלוני הביאם בשבת ימתין לערב כדי שיבואו מאותו 
מקום ואחר כך מותרים בין לו ובין לאחרים והני 
מילי כשהביאם דרך רשות הרבים אבל אם לא 
הביאם אלא דרך כרמלית כיון שלא נעשה בהם 
איסור תורה אינו צריך להמתין כדי שיבואו אלא 

מותרים לערב מיד:
ספק אם הובאו מחוץ לתחום או מתוך התחום  טז. 

חוששין שמא מחוץ לתחום הובאו:
סימן שכו – דיני רחיצה בשבת, ובו י"ג 

סעיפים
אסור לרחוץ כל גופו אפילו כל אבר ואבר  א. 
לבד אפילו במים שהוחמו מערב שבת בין אם הם 
בכלי בין אם הם בקרקע ואפילו לשפוך המים על 
גופו ולהשתתף אסור אבל מותר לרחוץ בהם פניו 
ידיו ורגליו. הגה: או שאר איברים כל שאינו רוחץ כל 
גופו )בית יוסף בשם הרא"ש פרק תינוקות(. והני מילי 
בחמי האור אבל בחמי טבריא מותר לרחוץ אפילו 
כל גופו יחד ואין צריך לומר בצוננין והא דשרי 

בחמי טבריא דוקא בקרקע אבל בכלי לא דאתי 
לאיחלופי בחמי האור:

יש אומרים דהא דשרי בחמי טבריא דוקא  ב. 
כשאין המקום מקורה אבל אם המקום מקורה אסור 
משום דאתי לידי זיעה ואסור ויש אומרים דמותר 

להזיע בחמי טבריה:
אמת המים שהיא חמה אסור להמשיך לתוכה  ג. 
אפילו מערב שבת סילון )פירוש צינור מרזב וסילון 
דבר אחד הם( של צונן ופי הסילון יוצא חוץ לאמה 
ומימיו נשפכים לעוקא )פירוש גומא( שבקרקע ואם 
המשיכו אסורים אפילו המים שנכנסו לה מערב 
שבת ברחיצה ובשתיה כאלו הביא סילון של מים 
מערב יום טוב ביום טוב כחמין שהוחמו ביום טוב 

ואסורין ברחיצה ומותרין בשתיה:
לא ישתטף אדם בצונן כל גופו ויתחמם כנגד  ד. 
המדורה מפני שמפשיר מים שעליו ונמצא כרוחץ 
כל גופו בחמין אבל מותר להשתטף בצונן אחר 

שנתחמם אצל האש:
יש אומרים שצריך ליזהר שלא לחמם ידיו אצל  ה. 

האש אחר נטילה אם לא ינגבם תחלה יפה:

בילקוט דברים )סימן תת"ב( "ואשימם בראשיכם" וזה לשונו: דבר אחר אם שמרתם 
את דבריכם הרי ראשיכם שמורים ואם לאו אינם שמורים מלמד שאשמיהם של 
ישראל תלוים בראשי דייניהם וכן הוא אומר "בן אדם צופה נתתיך לבית ישראל 
באמרי לרשע וגו' ואתה כי הזהרת רשע ולא שב מרשעו ומדרכו" וגומר, עד 

כאן לשונו.

כשאין הגדולים עושים מה שמוטל עליהם אשמת ישראל תלויה בראשם
כשישראל נשמעין לגדוליהן ואין הגדולים עושים צרכיהן אשמה תלויה 
בראשיהן של גדולים, ואם לאו, תלוי בראשי עצמן. וכשאין הגדולים עושין 
צרכיהן, מה כתיב "ד' במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו" וגו', עד כאן לשונו.

המשך שער התוכחה והמחאה מעמוד ח



זהר 
השבת

כוב ִכ ת רנ  רכ ככ
יא

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

והעונשּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב השכר קמ

מיד שמי, יודע שאיני העולם בגופוקסבוהיה ונשמתו רוחו מכניס
בדין.קסגומעמידו ומחייבו

וברזל אש של בשלשלאות נוראות מכות מקבל המת
חציאמר לוי בן יהושע [מכהקסדרבי בידו, ברזל של ושלשלאות אש

איבריו אחד פעם שניקסהאותו] פעם מתפרקין,קסומתפרקין, עצמותיו
פעם אותו ומכה אותן, ומעמידין אותן ומלקטין השרת מלאכי קסזובאין

ומבקשין ודניןקסחשלישית, דין, א'קסטממנו יום ומדה, מדה בכל אותו
מפני עיניו מב' ומכהו במכות, אותו דנין ג' יום אותו, דנין כך ב' ויום
שהוציא מפני ומשפתיו ואמר, שמע שלא מפני ומאזניו ואמר, ראה שלא



יודע אינו ולזה קבוצם, ובשם חלקים בשאר יאחז כך בעצמות רקב שאוחז כעין ירקב,
רקבון ואחזום ונפרדו ממנו פרחו כי הקדושות, אותיות אותם בו נאחז שאינו שמו

בהם. חלק בו ישאר ולא
ÂÙÂ‚קסב. Â˙Ó˘Â ÂÁÂ ÒÈÎÓ „ÈÓ,יחד שחטאו כענין לדין יחד חלקיו שיתקבצו כדי .

מעשיו הוא ששמו הוא ואפשר אליו, הנשמה שחזרה אחר שמו יזכור כך ידי ועל
שאינו אומר והוא ו', נהר זה במעין כנזכר והלבוש הפעולה על מורה שהשם ולבושו,
רוחו מחזיר ולזה זו, טענה ידי על מהדין עצמו ופוטר דומם כאבן שהוא שמו, יודע

רז שאמרו והסומא החיגר משל כאותו ל."ונשמתו
ÔÈ„קסג. ÂÈÈÁÓÂ Â„ÈÓÚÓהכתובה הגזירה ועל עונשו ועל פשעיו על מודה שהוא .

פירושא. לכולהו עליו
Â˙Â˜Ï‰Ïקסד. ˙Â‡Ï˘Ï˘Â ˘‡ ÈˆÁהנשמה בגוף, והכאב בנשמה שולט שהאש מפני .

וניתוחם. איברים ריסוק וצער מיתה טעם טועמין יחד ושניהם מתפרק והגוף נכוית
ÔÈ˜Ù˙Óקסה. ÂÈ‡.בגידים נאחזים אינם .
ÌÈ˜Ù˙Óקסו. ÂÈ˙ÂÓˆÚ ‰ÈÈ˘אבריו שהרתיח עונש וזהו אברים, אברים ונופל .

ואפשר גופו, שהרגיל מפני ועצמותיו בשרו, שחמם מפני אבריו ותחלה לעבירה,
הרוח. לנגד עצמותיו תאבל, עליו ונפשו הנפש לנגד שהאברים

˘È˘ÈÏ˙קסז. ÌÚÙעל כוללת הכאות השלשה ואלו שלשתם, שקלקלו הנשמה לנגד .
הכל.

כךקסח. „ÔÈאחר ÂÓÓ ÌÈ˘˜Ó,כנגדו עומד דינו משבעל והוא ודינו, הגזל עונש למדת .
דינו) על משיב והוא אחרינא .(נוסח

כךקסט. Ó„‰ואחר ÏÎÓ Â˙Â‡ ÔÈ„וניתוח וריסוק במכות אותו מענישין ועבר שחטא .
אותו דנין ונופל הגוף שכלה ואחר וחזק, קיים הגוף שעדיין ימים שני והיינו איברים,
שהחטיאו סרסורו יבואו העינים מידו, שלו את ויקח דין בעל כל שיבא אחרת בדרך
שממש חלקו, ויגבה הקבר אל יבא אותו המחטיא וכח כח כל וכן שלו, את ויקח
מכאן אותו, מפתה בהיותו שהרויח האבר חלק ליטול שם הבא הוא המחטיאו השטן

הוא ברוך ולהקדוש בחייו לחבירו ולקברו)אמרו אחרינא מותו.(נוסח לאחר

והעונש השכר קמ

מיד שמי, יודע שאיני העולם בגופוקסבוהיה ונשמתו רוחו מכניס
בדין.קסגומעמידו ומחייבו

וברזל אש של בשלשלאות נוראות מכות מקבל המת
חציאמר לוי בן יהושע [מכהקסדרבי בידו, ברזל של ושלשלאות אש

איבריו אחד פעם שניקסהאותו] פעם מתפרקין,קסומתפרקין, עצמותיו
פעם אותו ומכה אותן, ומעמידין אותן ומלקטין השרת מלאכי קסזובאין

ומבקשין ודניןקסחשלישית, דין, א'קסטממנו יום ומדה, מדה בכל אותו
מפני עיניו מב' ומכהו במכות, אותו דנין ג' יום אותו, דנין כך ב' ויום
שהוציא מפני ומשפתיו ואמר, שמע שלא מפני ומאזניו ואמר, ראה שלא



יודע אינו ולזה קבוצם, ובשם חלקים בשאר יאחז כך בעצמות רקב שאוחז כעין ירקב,
רקבון ואחזום ונפרדו ממנו פרחו כי הקדושות, אותיות אותם בו נאחז שאינו שמו

בהם. חלק בו ישאר ולא
˜סב.    ,יחד שחטאו כענין לדין יחד חלקיו שיתקבצו כדי .

מעשיו הוא ששמו הוא ואפשר אליו, הנשמה שחזרה אחר שמו יזכור כך ידי ועל
שאינו אומר והוא ו', נהר זה במעין כנזכר והלבוש הפעולה על מורה שהשם ולבושו,
רוחו מחזיר ולזה זו, טענה ידי על מהדין עצמו ופוטר דומם כאבן שהוא שמו, יודע

רז שאמרו והסומא החיגר משל כאותו ל."ונשמתו
˜סג.  הכתובה הגזירה ועל עונשו ועל פשעיו על מודה שהוא .

פירושא. לכולהו עליו
˜סד.   הנשמה בגוף, והכאב בנשמה שולט שהאש מפני .

וניתוחם. איברים ריסוק וצער מיתה טעם טועמין יחד ושניהם מתפרק והגוף נכוית
˜סה. .בגידים נאחזים אינם .
˜סו.  אבריו שהרתיח עונש וזהו אברים, אברים ונופל .

ואפשר גופו, שהרגיל מפני ועצמותיו בשרו, שחמם מפני אבריו ותחלה לעבירה,
הרוח. לנגד עצמותיו תאבל, עליו ונפשו הנפש לנגד שהאברים

˜סז. על כוללת הכאות השלשה ואלו שלשתם, שקלקלו הנשמה לנגד .
הכל.

כך˜סח. אחר  ,כנגדו עומד דינו משבעל והוא ודינו, הגזל עונש למדת .
דינו) על משיב והוא אחרינא .(נוסח

כך˜סט. ואחר   וניתוח וריסוק במכות אותו מענישין ועבר שחטא .
אותו דנין ונופל הגוף שכלה ואחר וחזק, קיים הגוף שעדיין ימים שני והיינו איברים,
שהחטיאו סרסורו יבואו העינים מידו, שלו את ויקח דין בעל כל שיבא אחרת בדרך
שממש חלקו, ויגבה הקבר אל יבא אותו המחטיא וכח כח כל וכן שלו, את ויקח
מכאן אותו, מפתה בהיותו שהרויח האבר חלק ליטול שם הבא הוא המחטיאו השטן

הוא ברוך ולהקדוש בחייו לחבירו ולקברו)אמרו אחרינא מותו.(נוסח לאחר

והעונש השכר קמ

מיד שמי, יודע שאיני העולם בגופוקסבוהיה ונשמתו רוחו מכניס
בדין.קסגומעמידו ומחייבו

וברזל אש של בשלשלאות נוראות מכות מקבל המת
חציאמר לוי בן יהושע [מכהקסדרבי בידו, ברזל של ושלשלאות אש

איבריו אחד פעם שניקסהאותו] פעם מתפרקין,קסומתפרקין, עצמותיו
פעם אותו ומכה אותן, ומעמידין אותן ומלקטין השרת מלאכי קסזובאין

ומבקשין ודניןקסחשלישית, דין, א'קסטממנו יום ומדה, מדה בכל אותו
מפני עיניו מב' ומכהו במכות, אותו דנין ג' יום אותו, דנין כך ב' ויום
שהוציא מפני ומשפתיו ואמר, שמע שלא מפני ומאזניו ואמר, ראה שלא



יודע אינו ולזה קבוצם, ובשם חלקים בשאר יאחז כך בעצמות רקב שאוחז כעין ירקב,
רקבון ואחזום ונפרדו ממנו פרחו כי הקדושות, אותיות אותם בו נאחז שאינו שמו

בהם. חלק בו ישאר ולא
ÂÙÂ‚קסב. Â˙Ó˘Â ÂÁÂ ÒÈÎÓ „ÈÓ,יחד שחטאו כענין לדין יחד חלקיו שיתקבצו כדי .

מעשיו הוא ששמו הוא ואפשר אליו, הנשמה שחזרה אחר שמו יזכור כך ידי ועל
שאינו אומר והוא ו', נהר זה במעין כנזכר והלבוש הפעולה על מורה שהשם ולבושו,
רוחו מחזיר ולזה זו, טענה ידי על מהדין עצמו ופוטר דומם כאבן שהוא שמו, יודע

רז שאמרו והסומא החיגר משל כאותו ל."ונשמתו
ÔÈ„קסג. ÂÈÈÁÓÂ Â„ÈÓÚÓהכתובה הגזירה ועל עונשו ועל פשעיו על מודה שהוא .

פירושא. לכולהו עליו
Â˙Â˜Ï‰Ïקסד. ˙Â‡Ï˘Ï˘Â ˘‡ ÈˆÁהנשמה בגוף, והכאב בנשמה שולט שהאש מפני .

וניתוחם. איברים ריסוק וצער מיתה טעם טועמין יחד ושניהם מתפרק והגוף נכוית
ÔÈ˜Ù˙Óקסה. ÂÈ‡.בגידים נאחזים אינם .
ÌÈ˜Ù˙Óקסו. ÂÈ˙ÂÓˆÚ ‰ÈÈ˘אבריו שהרתיח עונש וזהו אברים, אברים ונופל .

ואפשר גופו, שהרגיל מפני ועצמותיו בשרו, שחמם מפני אבריו ותחלה לעבירה,
הרוח. לנגד עצמותיו תאבל, עליו ונפשו הנפש לנגד שהאברים

˘È˘ÈÏ˙קסז. ÌÚÙעל כוללת הכאות השלשה ואלו שלשתם, שקלקלו הנשמה לנגד .
הכל.

כךקסח. „ÔÈאחר ÂÓÓ ÌÈ˘˜Ó,כנגדו עומד דינו משבעל והוא ודינו, הגזל עונש למדת .
דינו) על משיב והוא אחרינא .(נוסח

כךקסט. Ó„‰ואחר ÏÎÓ Â˙Â‡ ÔÈ„וניתוח וריסוק במכות אותו מענישין ועבר שחטא .
אותו דנין ונופל הגוף שכלה ואחר וחזק, קיים הגוף שעדיין ימים שני והיינו איברים,
שהחטיאו סרסורו יבואו העינים מידו, שלו את ויקח דין בעל כל שיבא אחרת בדרך
שממש חלקו, ויגבה הקבר אל יבא אותו המחטיא וכח כח כל וכן שלו, את ויקח
מכאן אותו, מפתה בהיותו שהרויח האבר חלק ליטול שם הבא הוא המחטיאו השטן

הוא ברוך ולהקדוש בחייו לחבירו ולקברו)אמרו אחרינא מותו.(נוסח לאחר

והעונש קמאהשכר

מפני ומרגליו שקר, עדות שהעיד מפני ומלשונו תפלות, דברי בשפתיו
לדבר רגליו המקדים כל רז"ל אמרו מכאן עבירה, לדבר ברגל שהקדים
באסכרה. מיתתו חבירו על המלשין וכל המות, מלאך לו מקדימין עבירה

ÌÂ‰È‚ Ï˘ ÔÈ„Ó ˙ÂÈ ‰˘˜ ˜‰ ËÂÈÁ ÔÈ„  È˘ÈÏ˘ ˜Ù
קשהאמר אליעזר, רבי משום מאיר הואקערבי ברוך שהקדוש הדין יום

גיהנם. של מדין יותר בקבר האדם את דן

בו נידונין הצדיקים אפילו הקבר דין

הצדיקיםקעאשלדין אפילו הקבר דין אבל ולמעלה, שנה מעשרים גיהנם
בו, נידונין שדים יונקי אפילו חלב, גמולי אפילו בו, אפילונידונין (נ"א

בה) נידונים .נפלים



ÂÎÂ'קע. ‡Â‰ ÍÂ ˘Â„˜‰˘ ÔÈ„‰ ÌÂÈ על˜˘‰ אפילו זה שדין רואין שאנו מה פירוש .
פוטרת אינה שהרי הקשה, הגבורה מן מאד קשה שבמשמעותו מזה לנו יצא הקטנים,
מציאות כל דקאמר הדין ויום דבר, יוותר ולא חלק ישאר שלא שכן כל אדם שום

מן מביא אינו ראיה וכשמביא אותו, דנין חבלה שמלאכי מה אפילו קאמר, הצדדינו
שהיא ותולעה רימה בשר דין נכנס קבר דין שבכלל מפני אלא בקטנים, אינו שזה הזה
קשה ברישא דקאמר לשניה דייק וכן הדינים, לשאר ראיה ממנו מביא לכך לכל, שוה
שאדם הדין מציאות כל על מורה בקבר האדם את דן הוא ברוך שהקדוש הדין יום
אינו הדין וזה וגו'. הצדיקים אפילו סתם קבר דין אבל אמר כן ואחר ופרט, כלל נידון
מחלב גמולי מאי קשה אמנם מזעיר, מעט אלא ממנו ניצול שאינו בשר רקב דין אלא
שייך לא תאבל עליו נפשו שענין ואפשר ממש, נפלים ואפילו שדים יונקי ומאי

שמתו. עצמה במיתה להם די נפש, להם הוחזקה שלא בנפלים
שאמרקעא. ÏÚÓÏÂ‰ומה ‰˘ ÌÈ˘ÚÓ Ì‰È‚ ÔÈ„בלק דפרשת עובדא מההוא בזוהר .

קס דף שלח פרשת הוא שלנו ע"(ובזהר קע"ז ודף ע"א סוף גיהנם,א)"א דין להם יש שתינוקות נראה
עד יכנוס שלא היתה שהתפיסה לפרש ואפשר בו, תופסים הכרובים שהיו שם שאמר
גיהנם הוא והעליון גיהנם, מיני שני שיש הוא האמת אמנם קבר, דין נדון שיהיה
שנה מעשרים אלא בו נדון שאין אמר זה ועל יתבאר, כאשר מאד קשה והוא לנשמה,
אמנם ולמעלה, עשרים מבן אלא שם דנים ואין עליון בדין נדון שהוא מפני ולמעלה,
שכלו לפי קטן אפילו בו נדון והאדם גבול, לו ויש הנפש ואל הרוח אל גיהנם יש

דשמיא. בסיעתא יתבאר כאשר ושניו



יב

זהר 
השבת

כוב ִכ ת רנ  רכ ככ

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב

והעונש קמאהשכר

מפני ומרגליו שקר, עדות שהעיד מפני ומלשונו תפלות, דברי בשפתיו
לדבר רגליו המקדים כל רז"ל אמרו מכאן עבירה, לדבר ברגל שהקדים
באסכרה. מיתתו חבירו על המלשין וכל המות, מלאך לו מקדימין עבירה

ÌÂ‰È‚ Ï˘ ÔÈ„Ó ˙ÂÈ ‰˘˜ ˜‰ ËÂÈÁ ÔÈ„  È˘ÈÏ˘ ˜Ù
קשהאמר אליעזר, רבי משום מאיר הואקערבי ברוך שהקדוש הדין יום

גיהנם. של מדין יותר בקבר האדם את דן

בו נידונין הצדיקים אפילו הקבר דין

הצדיקיםקעאשלדין אפילו הקבר דין אבל ולמעלה, שנה מעשרים גיהנם
בו, נידונין שדים יונקי אפילו חלב, גמולי אפילו בו, אפילונידונין (נ"א

בה) נידונים .נפלים



ÂÎÂ'קע. ‡Â‰ ÍÂ ˘Â„˜‰˘ ÔÈ„‰ ÌÂÈ על˜˘‰ אפילו זה שדין רואין שאנו מה פירוש .
פוטרת אינה שהרי הקשה, הגבורה מן מאד קשה שבמשמעותו מזה לנו יצא הקטנים,
מציאות כל דקאמר הדין ויום דבר, יוותר ולא חלק ישאר שלא שכן כל אדם שום

מן מביא אינו ראיה וכשמביא אותו, דנין חבלה שמלאכי מה אפילו קאמר, הצדדינו
שהיא ותולעה רימה בשר דין נכנס קבר דין שבכלל מפני אלא בקטנים, אינו שזה הזה
קשה ברישא דקאמר לשניה דייק וכן הדינים, לשאר ראיה ממנו מביא לכך לכל, שוה
שאדם הדין מציאות כל על מורה בקבר האדם את דן הוא ברוך שהקדוש הדין יום
אינו הדין וזה וגו'. הצדיקים אפילו סתם קבר דין אבל אמר כן ואחר ופרט, כלל נידון
מחלב גמולי מאי קשה אמנם מזעיר, מעט אלא ממנו ניצול שאינו בשר רקב דין אלא
שייך לא תאבל עליו נפשו שענין ואפשר ממש, נפלים ואפילו שדים יונקי ומאי

שמתו. עצמה במיתה להם די נפש, להם הוחזקה שלא בנפלים
שאמרקעא. ÏÚÓÏÂ‰ומה ‰˘ ÌÈ˘ÚÓ Ì‰È‚ ÔÈ„בלק דפרשת עובדא מההוא בזוהר .

קס דף שלח פרשת הוא שלנו ע"(ובזהר קע"ז ודף ע"א סוף גיהנם,א)"א דין להם יש שתינוקות נראה
עד יכנוס שלא היתה שהתפיסה לפרש ואפשר בו, תופסים הכרובים שהיו שם שאמר
גיהנם הוא והעליון גיהנם, מיני שני שיש הוא האמת אמנם קבר, דין נדון שיהיה
שנה מעשרים אלא בו נדון שאין אמר זה ועל יתבאר, כאשר מאד קשה והוא לנשמה,
אמנם ולמעלה, עשרים מבן אלא שם דנים ואין עליון בדין נדון שהוא מפני ולמעלה,
שכלו לפי קטן אפילו בו נדון והאדם גבול, לו ויש הנפש ואל הרוח אל גיהנם יש

דשמיא. בסיעתא יתבאר כאשר ושניו



זהר 
השבת

כוב ִכ ת רנ  רכ ככ
יג

והעונש השכר קמב

הקבר דין רואה אינו שבת בערב ומת ישראל בארץ הדר

הדראבל לברכה, זכרונם רבותינו שבתקעבאמרו בערב ומת ישראל בארץ
ומה הקבר, דין רואה אוהבקעגאינו יהיה הקבר, מדין וינצל קעדיעשה



˘˙קעב. Ú ˙ÓÂ Ï‡˘È ı‡ „‰אחד כל האי או האי או קאמר או דאו אפשר .
וזה וכל מכל ישראל בארץ קבר דין בטלת כן דאם אינו הפירוש וזה מספקת, מהם
כשיהיו היום, קדושת זה ענין אל וילוה קדושתה, מפני ישראל בארץ דוקא אלא אינו,
לא אם אמנם לחיצונים, כח אין ישראל בארץ היום שקידש כיון ניצול יחד שניהם
האדם את ודנה ושולטות מתגברות החיצונות לארץ בחוץ שהוא או היום קידש
במה הרעים מעשיו סוף סוף ישראל ובארץ שבת בערב מת אם תאמר ואם בחיובו,
שאינו שבת בערב נאמר מה מיניה, מעכב ישראל ארץ שזכות נאמר אם יתוקנו,
מפני ניצול שיהיה כדי שימות לו גרם הוא ברוך שהקדוש שנאמר לא אם בזכות,
ניצול, יהיה שבת בערב ימות לא אפילו כן אם פטור זה אם קשה ועדיין חייב, שאינו
לגן ונכנס הכרובים שתפסוהו תינוק מאותו בזוהר דאיתא מעשה כאותו לומר ויש
אבאר כאשר סגי בצערא אלא אתפס לא הכי אפילו התם וקאמר הדין, מן שלא עדן
שאין בענין יותר קל מצד מתקן אחד מצד שמשכיח מה הנה דשמיא, בסיעתא לקמן

זכות. ידי על ברחמים קלים דרכים אלא כלל, ויתור
[Â‡Ï ‡ÈˆÂÓ‰ ˙ÙÒÂ‰]פי התשובה יסוד וז"ובספר כתב הקבר)ל:"ד חיבוט במסכת ג' ,(מפרק

ר"ועיי פי"ע היראה שער ר"ח אמר באריכות), ר"ב משום שהקב"י הדין קשה דן"א, ה
אפילו הקבר דין אבל ולמעלה. שנה מכ' גיהנם דין גיהנם. מדין יותר בקבר האדם את

חז אמרו אבל בו. נידונין שדים יונקי אפי' חלב, גמולי אפי' בו, נידונין הדר"צדיקים ל,
בע"בא ומת אוהב"י יהי' הקבר, מדין וינצל יעשה ומה הקבר, דין רואה אינו ש,

וגמ תוכחות ואוהב בכוונה,"צדקות, תפלתו ומתפלל ביתו, תוך אורחים ומכניס ח,
הקבר. חיבוט דין רואה אינו לארץ, בחוץ מת אפי'

האריז שכל"ובשם גדול, מחכם ששמע כתב, ÌÂÈל ˙ÂÚ˘ '‰ Á‡ È˘˘ ÌÂÈ ˜‰
˜‰ ËÂÈÁ ‰‡Â ÂÈ‡ ,ÏÏÎ ˙È˘ÈÓÁ‰ ‰Ú˘‰Âממנו מפרידה השבת קדושת כי ,

ממש. שבת ערב הוא ולמעלה מאז כי יתירה, ה' הששי יום סוד וזה צער. בלי
לשונו, וזה כתב אחרון בקונטרס יוסף יעקב תולדות „Ê"ÌÈבספר Â˘Á Ï

˙˘ Ú ˙Ó Ì‡ Ì‰Ó „ÁÂ ,˜‰ ËÂÈÁÓ ÏÂˆÈ Ô˙Â‡ ‰˘ÂÚ‰˘מורי והקשה וכו'.
רז כוונת משא"הא הקבר, מחיבוט להנצל תקנה לעשות איך להשמיענו בזה"ל כ

שבת, בערב שימות גדול מוסר שהוא וביאר לעשות. בידו זה אין שבת בערב שימות
עוה"ר עסקי מכל עצמו את לפנות ניצול"ל ובזה לשבת, הכנה לעשות כדי מת כאילו ז

ע הקבר. מהמו"מחיבוט ל"כ
ÏˆÈÂקעג. ‰˘ÚÈ ‰ÓÂ.מדות שבעה יתקן לכך וגו'. צדיק שאין מפני .
התפארתקעד. ˆ„˜Â˙מצד ‰Â‡.תחתון וצדק עליון צדק אוהב התפארת שכן .



יד

זהר 
השבת

כוב ִכ ת רנ  רכ ככ

והעונש קמגהשכר

ואוהב ואוהבקעהצדקות, אורחיםקעותוכחות, ומכניס חסדים, קעזגמילות

ויתפלל ביתו, רואה,קעחלתוך אינו לארץ בחוץ מת אפילו בכונה, תפילתו
ג)קעטשנאמר ב, אומר(יונה עזאי בן וגו', ה' אל לי מצרה קראתי ויאמר
אומרקפשלושה עקיבא רבי הם, הוא ברוך הקדוש לפני ושלשתם הם דינים

אותו, דנין לבדו קבר דין והלא הם, הוא ברוך הקדוש לפני שלשתם וכי
אם הוא, הוא ברוך הקדוש לפני שמים ודין אותו, דנין לבדו גיהנם ודין

ארוך. דין אותו דנין לאו ואם מיד, אותו פוטרין דין עליו אין

Â˙˙ÈÓ Á‡Ï ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ Ì„‡‰ ÏÂÒ ÔÈÂÒÈ ‰ÓÎ  ÈÚÈ ˜Ù
בהמהאמר לאדם, בהמה בין כמה וראה בא יוסי, יסוריןקפארבי כמה

אבל דין, עליה ואין אותה ומפשיטין אותה שוחטין בעולם, סובלת
הואקפבאדם גמור צדיק אם מיתתו, ולאחר הזה, בעולם סובל יסורין כמה

אמרו חמורין. בדינין אותו דנין הוא גמור רשע ואם הדין, מן אותו פוטרין
לא העולם, מן נפטר שאדם שכלוקפגבשעה המות ממלאך נבהל שהוא די



הגבורהקעה. ˙ÂÁÎÂ˙ומצד ‰Â‡.
החסדקעו. ÌÈ„ÒÁמצד ˙ÂÏÈÓ‚ ‰Â‡ויעשו לעשות שיאהב אלא לבד שיעשה לא .

מאהבה. ויעשה אחרים
‡ÌÈÁÂקעז. ÒÈÎÓÂ.מלכות ביתו לתוך אורח שהוא כיסוד אורחים והוד נצח .
Â‚Â'קעח. ÏÏÙ˙ÈÂ.התפלה כוונת שזהו בתפארת המלכות עם היסוד נגד .
Â‚Â'קעט. È˙‡˜ Ó‡˘וקאמר הענינים, אלו וקאמר שאול בטן הקבר בדין עסק קראו .

וקאמר תפלתי, אליך תבא תפלה וקאמר וגו'. ביסורין נפשי עלי בהתעטף תוכחות
צדקות אוהב וקאמר הן, שומע אתה לאו מכלל יעזובו חסדם בהפך חסדים גמילות
לצדיקים לויתן דהיינו נדרתי אשר אורחים הכנסת וקאמר לך, אזבחה תודה בקול

ברכתי מ)אכסנאים חיבוט(איוב דין מפרשים הכתובים ושאר כנענים, בין יחצוהו
בפני בזהר לקמן שנתבאר וכמו בזוהר כנזכר הגוף ויונה הקבר הוא שהדג מפני הקבר,

דשמיא. בסייעתא עצמו
„ÌÈÈקפ. ‰˘Ï˘שמים ודין לרוח או לנפש גיהנם ודין קבר, דין עקיבא רבי כדמפרש .

שרציתי מה וזה דשמיא. בסיעתא יתבאר כאשר ארוך דין שהוא בהיכלות לנשמה
לבאר.
Â‚Â'קפא. ÔÈÂÒÈ ‰ÓÎ ‰Ó‰מלבוש על ולא מזונה על לא יסורין סובלת אינה ירצה .

אינה מיתה אחר אותה כשמפשיטין גם בהפשטה כך ואחר בשחיטה, רק בחלאים ולא
מיתה. או שחיטה רק דיניה כל נמצאו דבר, סובלת

ÔÈÂÒÈקפב. ‰ÓÎ ÌÈÈÁ ÏÂÒ Ì„‡‰Â,הצדיק אפילו בחשבון נכנס המות ואחר כנודע, .
קשים. בדינים נכנס החשבון אחר והרשע

˘Ï‰קפג. È„ ‡Ïימהר והוא קונו, עם חשבונו אל עונשו על לו להספיק ראוי והיה .

והעונש קמגהשכר

ואוהב ואוהבקעהצדקות, אורחיםקעותוכחות, ומכניס חסדים, קעזגמילות

ויתפלל ביתו, רואה,קעחלתוך אינו לארץ בחוץ מת אפילו בכונה, תפילתו
ג)קעטשנאמר ב, אומר(יונה עזאי בן וגו', ה' אל לי מצרה קראתי ויאמר
אומרקפשלושה עקיבא רבי הם, הוא ברוך הקדוש לפני ושלשתם הם דינים

אותו, דנין לבדו קבר דין והלא הם, הוא ברוך הקדוש לפני שלשתם וכי
אם הוא, הוא ברוך הקדוש לפני שמים ודין אותו, דנין לבדו גיהנם ודין

ארוך. דין אותו דנין לאו ואם מיד, אותו פוטרין דין עליו אין

Â˙˙ÈÓ Á‡Ï ,‰Ê‰ ÌÏÂÚ Ì„‡‰ ÏÂÒ ÔÈÂÒÈ ‰ÓÎ  ÈÚÈ ˜Ù
בהמהאמר לאדם, בהמה בין כמה וראה בא יוסי, יסוריןקפארבי כמה

אבל דין, עליה ואין אותה ומפשיטין אותה שוחטין בעולם, סובלת
הואקפבאדם גמור צדיק אם מיתתו, ולאחר הזה, בעולם סובל יסורין כמה

אמרו חמורין. בדינין אותו דנין הוא גמור רשע ואם הדין, מן אותו פוטרין
לא העולם, מן נפטר שאדם שכלוקפגבשעה המות ממלאך נבהל שהוא די



הגבורהקעה. ˙ÂÁÎÂ˙ומצד ‰Â‡.
החסדקעו. ÌÈ„ÒÁמצד ˙ÂÏÈÓ‚ ‰Â‡ויעשו לעשות שיאהב אלא לבד שיעשה לא .

מאהבה. ויעשה אחרים
‡ÌÈÁÂקעז. ÒÈÎÓÂ.מלכות ביתו לתוך אורח שהוא כיסוד אורחים והוד נצח .
Â‚Â'קעח. ÏÏÙ˙ÈÂ.התפלה כוונת שזהו בתפארת המלכות עם היסוד נגד .
Â‚Â'קעט. È˙‡˜ Ó‡˘וקאמר הענינים, אלו וקאמר שאול בטן הקבר בדין עסק קראו .

וקאמר תפלתי, אליך תבא תפלה וקאמר וגו'. ביסורין נפשי עלי בהתעטף תוכחות
צדקות אוהב וקאמר הן, שומע אתה לאו מכלל יעזובו חסדם בהפך חסדים גמילות
לצדיקים לויתן דהיינו נדרתי אשר אורחים הכנסת וקאמר לך, אזבחה תודה בקול

ברכתי מ)אכסנאים חיבוט(איוב דין מפרשים הכתובים ושאר כנענים, בין יחצוהו
בפני בזהר לקמן שנתבאר וכמו בזוהר כנזכר הגוף ויונה הקבר הוא שהדג מפני הקבר,

דשמיא. בסייעתא עצמו
„ÌÈÈקפ. ‰˘Ï˘שמים ודין לרוח או לנפש גיהנם ודין קבר, דין עקיבא רבי כדמפרש .

שרציתי מה וזה דשמיא. בסיעתא יתבאר כאשר ארוך דין שהוא בהיכלות לנשמה
לבאר.
Â‚Â'קפא. ÔÈÂÒÈ ‰ÓÎ ‰Ó‰מלבוש על ולא מזונה על לא יסורין סובלת אינה ירצה .

אינה מיתה אחר אותה כשמפשיטין גם בהפשטה כך ואחר בשחיטה, רק בחלאים ולא
מיתה. או שחיטה רק דיניה כל נמצאו דבר, סובלת

ÔÈÂÒÈקפב. ‰ÓÎ ÌÈÈÁ ÏÂÒ Ì„‡‰Â,הצדיק אפילו בחשבון נכנס המות ואחר כנודע, .
קשים. בדינים נכנס החשבון אחר והרשע

˘Ï‰קפג. È„ ‡Ïימהר והוא קונו, עם חשבונו אל עונשו על לו להספיק ראוי והיה .

  גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי )יב, יד(, מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח את חבירו, אם שמע, 
מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה 

שלא שמע לוקח ממנו את חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." - עתה הכל בידך – אתה יכול 
לחלק ספר "ערכה של שעה", שמעודד ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת 
עולה לו למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד 

שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. ובזוה"ק 

)פרשת ויצא קס"א.( כתוב, שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, 

אתה מכפיל כל מנין יהודים באלף, תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. ומי יוכל לחשב את גודל 
השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!

 ]לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי"[
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ּת ּת רנבו ַו ּכ ת   ן רכ ׁשכ ת הכ ּרכ ַו ת וכן ׁכ ָָ ַכ  ׁ ָכ ר  זהההכ
טו

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
 ְוָיִמים טֹוִבים

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

השבת קיגזוהר

הּׁשּבת צאת  ָ ַ ַ ֵ ַ ַ ְלאחר

     
   
    
    
     
     
     

 (עח (תהלים   
  

מלאכֹות א)ט"ל י"ב, זהר (תיקוני ְ ָ 

    
  
    
    
   
     
    
    
     

ו) לב (בראשית     
  (ח כב (שמות   

     
      



יחידה  ָ ִ ְ ַּבת

   ויקרא) 
ב) כו    

הּׁשּבת צאת  ָ ַ ַ ֵ ַ ַ ְלאחר

ּכׁשּיֹוצאתאמר לאחר יהּודה, רּבי ְְְִֵֶַַַַָָ

אֹותֹו ּומחזיר מלא אֹותֹו ּבא ְֲִַַַָָָׁשּבת,

זה ׁשניהם, ונּדֹונים לקברֹו, ְְְְִִִֵֶֶגּוף

ׁשהּגּוף ּבעֹוד זה וכל לצּדֹו. וזה ְְְְְִִֶֶֶַָלצּדֹו

ׁשהּגּוף ּכיון ׁשהרי ּבריֹו, על ְֲֵֵֶֶַַַָָֻקּים

הּדינים ּכל את לּגּוף אין ְִִִֵֵֶַַַָנתעּכל,

ּבֹו, ּכתּוב הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְַַָָָָהּללּו,

חמתֹו. ּכל יעיר ְֲִָָָֹולא

מלאכֹות  ָ ְט"ל

ׁשּיֹודעיםּדבר אּלּו והּמׂשּכלים, אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

- ּבראׁשית ּבמּלת חמיׁשית ְְְְֲִִִִִֵַָּבמצוה

את לחּלל ׁשּלא אזהרתֹו ׁשּב"ת, ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹיר"א

ׁשהן מלאכֹות, ּבט"ל הּמל ְְֵֶֶֶַַָּבת

ּכנגד אחת, חסר מלאכֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָארּבעים

אחת. חסר מלקּיֹות ְְִֵַַַַָָֻארּבעים

רעה, ׁשפחה היא להלקֹות, ְְְְִִַָָָָָהרצּועה

ׁשאמר וחמֹור, מּׁשֹור ּכלּולה ְְֲִֵֶַַַַָָׁשעטנז,

ּכל על וחמֹור. ׁשֹור לי ויהי ְֲֲִִַַַַָֹיעקב

- חמֹור על ׁשֹור על - ּפׁשע ְֲֶַַַַּדבר

ׁשֹולטת ׁשּלא ּבׁשּבת, מלקין ְְִֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין

למי אֹוי העֹולם. על הרעה ְְִִַַָָָָָָהּׁשפחה

העֹולם. על אֹותּה ְִֶַַָָָׁשּמׁשליט

יחידה  ָ ִ ְ ַּבת

זֹוּומּׁשּום - תׁשמרּו ׁשּבתתי את זה ְְִִֶֶַַֹֹ

אחת ׁשמירה ׁשהיא יחידה, ְְִִִֶַַַָָּבת
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ּת ּת רנבו ַו ּכ ת   ן רכ ׁשכ ת הכ ּרכ ַו ת וכן ׁכ ָָ ַכ  ׁ ָכ ר  זהההכ

השבת קיגזוהר

הּׁשּבת צאת  ָ ַ ַ ֵ ַ ַ ְלאחר

     
   
    
    
     
     
     

 (עח (תהלים   
  

מלאכֹות א)ט"ל י"ב, זהר (תיקוני ְ ָ 

    
  
    
    
   
     
    
    
     

ו) לב (בראשית     
  (ח כב (שמות   

     
      



יחידה  ָ ִ ְ ַּבת

   ויקרא) 
ב) כו    

הּׁשּבת צאת  ָ ַ ַ ֵ ַ ַ ְלאחר

ּכׁשּיֹוצאתאמר לאחר יהּודה, רּבי ְְְִֵֶַַַַָָ

אֹותֹו ּומחזיר מלא אֹותֹו ּבא ְֲִַַַָָָׁשּבת,

זה ׁשניהם, ונּדֹונים לקברֹו, ְְְְִִִֵֶֶגּוף

ׁשהּגּוף ּבעֹוד זה וכל לצּדֹו. וזה ְְְְְִִֶֶֶַָלצּדֹו

ׁשהּגּוף ּכיון ׁשהרי ּבריֹו, על ְֲֵֵֶֶַַַָָֻקּים

הּדינים ּכל את לּגּוף אין ְִִִֵֵֶַַַָנתעּכל,

ּבֹו, ּכתּוב הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְַַָָָָהּללּו,

חמתֹו. ּכל יעיר ְֲִָָָֹולא

מלאכֹות  ָ ְט"ל

ׁשּיֹודעיםּדבר אּלּו והּמׂשּכלים, אחר ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

- ּבראׁשית ּבמּלת חמיׁשית ְְְְֲִִִִִֵַָּבמצוה

את לחּלל ׁשּלא אזהרתֹו ׁשּב"ת, ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹיר"א

ׁשהן מלאכֹות, ּבט"ל הּמל ְְֵֶֶֶַַָּבת

ּכנגד אחת, חסר מלאכֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָארּבעים

אחת. חסר מלקּיֹות ְְִֵַַַַָָֻארּבעים

רעה, ׁשפחה היא להלקֹות, ְְְְִִַָָָָָהרצּועה

ׁשאמר וחמֹור, מּׁשֹור ּכלּולה ְְֲִֵֶַַַַָָׁשעטנז,

ּכל על וחמֹור. ׁשֹור לי ויהי ְֲֲִִַַַַָֹיעקב

- חמֹור על ׁשֹור על - ּפׁשע ְֲֶַַַַּדבר

ׁשֹולטת ׁשּלא ּבׁשּבת, מלקין ְְִֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין

למי אֹוי העֹולם. על הרעה ְְִִַַָָָָָָהּׁשפחה

העֹולם. על אֹותּה ְִֶַַָָָׁשּמׁשליט

יחידה  ָ ִ ְ ַּבת

זֹוּומּׁשּום - תׁשמרּו ׁשּבתתי את זה ְְִִֶֶַַֹֹ

אחת ׁשמירה ׁשהיא יחידה, ְְִִִֶַַַָָּבת
השבת זוהר קיד
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לתהּו העֹולם את החזיר ֹ ְ ָ ָ ֶ ִ ְ ֶ ִ ְּכאּלּו
ֹ ָובהּו

     
    
     

ב) א (בראשית    
    
   
     
     

כא) כב (תהלים    
    
    

ּכל ּתלּויים ּבּה הרּבה, ְְְִֵַַָָָלׁשּבתֹות

ׁשּנקראּו ספירֹות, עׂשר ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶָָׁשמירתן

יׂשראל בני וׁשמרּו הרּבה. ְְְְְִֵֵֵַַָָָׁשּבתֹות

ׁשהיא יחידה, ּבת זֹו - הּׁשּבת ְִִֶֶַַַָָאת

וׁשּבת, ׁשּבת ּבכל ליׂשראל ְְְְְִִֵַַָָָָָׁשמירה

על ׁשמּור אינֹו אֹותּה, ׁשּמחּלל ְִֵֵֶַַָָּומי

עֹוד, ולא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְֵַָָֹידי

יּומת. מֹות מחלליה ּבּה ׁשּנאמר ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָאּלא

ׁשפחה ׁשּלּה ּברׁשּות ׁשּמכניס ְְְִִִִֶֶַָָמי

תחּום הּוא ׁשּלּה ׁשרׁשּות זֹונה, ְְֲֶֶָָָָחללה

הּים, ׁשל ּוגבּול ׁשּתחּום ּכמֹו ְְְֶֶַַָָׁשּבת

ּומי לּים. ּגבּול חֹול ׂשמּתי ְְֱִִֶֶַַַָׁשּנאמר

י ּבני מסּפר והיה ּכחֹולהּוא? ׂשראל ְְְְְִִֵֵַָָָ

תֹורה. אּלא ים ואין ְֵֶַָָָָהּים,

לתהּו העֹולם את החזיר ֹ ְ ָ ָ ֶ ִ ֲ ַ ִ ְּכאּלּו
ֹ ָובהּו

אתמי החזיר ּכאּלּו עליה ׁשעֹובר ְֱִִִֵֶֶֶֶָָ

הּכתּוב ולכן ובהּו, לתהּו ְְֵַָָָָָֹֹהעֹולם

ובהּו, תהּו היתה והארץ לּה ְְֶַָָָָָָָֹֹסמ

ׁשל חליה ּכמֹו לּים. חֹול ְְֶֶַָָֻׁשהּוא

אֹותֹו ׁשּמֹוציא מי - לכלב ְְִִֶֶֶֶֶַׁשלׁשלת

נׁשיכֹות ּכּמה ּגֹורם ְְְִִֵַַָָָמּׁשלׁשלאֹותיו,

ּובגללֹו אֹותֹו, ׁשּנֹוׁש יּסּורים ְִִִֵֶֶָׁשל

מּיד נפׁשי מחרב הּצילה ּדוד ְִִִִֵֶֶַַַַָָָאמר

ׁשהּוא סמא"ל, וזה יחידתי. ְְִִֶֶֶֶָּכלב

אּלּו ׁשל מּצד ּבקֹולר ְִֵֶַָָתפּוס

ּתפּלין, ׁשל ּבאֹות אֹותֹו ְְְִִִֶֶׁשּקֹוׁשרים



זהר 
השבת

ה תכ ָכ ׁן הו ׁ  ן ְָ רכ ְן ּו ת רן רכ ׁשכ הכ
יז

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

כ. ְּתִפִּלין ִּדיָנן ִּכְכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ְוָאסּור ְלַטְלְטָלן ְלֹצֶרְך ַעְצָמן ַרק ְלֹצֶרְך 
ּגּוָפן ְּכגֹון ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְׁשְמרּוהּו ִמן ַהַּמִּזיִקין אֹו ְלֹצֶרְך ְמקֹוָמן )לשון הגר"ז ש"ח י"ט, והוא 

דעת הט"ז ג, ומגן אברהם יא, וכן כתב בסדה"ח, וברכי יוסף אורח חיים סימן ל"א(. 

ְלַהִּציל ַהְּתִפִּלין ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ִליֵדי ִּבָּזיֹון ֻמָּתר ְלַטְלְטָלן )הגר"ז שם, וכן כתב במנחת שבת 
סימן פ"ח סעיף קטן ל"ז בשם תה"ד(.

ַּגם ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְּפלּו אֹו ִיָּגְנבּו ֻמָּתר ְלַטְלְטָלן )פרי מגדים ש"ח מש"ז סק"ג, משנה ברורה 
בביאור הלכה בשם ח"א, תולדות שמואל ערך תפילין(.

ְּתִפִּלין ַהֻּמָּנִחין ַּבַחָּמה אֹו ַּבְּגָׁשִמים ּוִמְתָיֵרא ֶׁשִּיָּפְסלּו ְוִאי ֶאְפָׁשר ִלְכּפֹות ְּכִלי 
ֲעֵליֶהם ַּגם ֵּכן ֻמָּתר ְלַטְלְטָלן ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ִליֵדי ְּפסּול ְּדָהֵוי ִּבָּזיֹון ִלְתִפִּלין ְּכֵׁשִרים 

ִאם ִיָּפְסלּו )קצה"ש סימן ק"ח בבדה"ש אות ח"י(.

ּוְכֶׁשֻּמָּנחין ְּכָבר ַעל ָהָאֶרץ, ְּכָבר ִהִּתירּו חז"ל ַלֲהִריָמן )עירובין ר"פ המוצא תפילין, וסימן 
ש"א סעיף משנה ברורה(.

כא. ִּכּסּוי ַהְּתִפִּלין )ַהִּנְקָרא ַּבִיְתֶלְך( ִּדיָנם ִּכְתִפִּלין ַעְצמֹו ַוֲאִפּלּו ַעְכָׁשו ֵאיָנם ַעל 
ַהְּתִפִּלין )מנחת שבת פ"ח סעיף קטן ל"ח(.

כב. ָּבִּתים ֶׁשל ְּתִפִּלין ֶׁשֹּלא ָהיּו ּבֹו ַּפְרִׁשּיֹות ֵמעֹוָלם ִּדינֹו ִּכְכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלִאּסּור 
)תולדות שמואל סו"ס צ"ט בשם הגאון מהרש"ם, עיין שם(.

כג. ַטִּלית ֶׁשל ִמְצָוה ֻמָּתר ְלהֹוִציאֹו ֵמַהִּכיס ַהָּגדֹול ֶׁשּבֹו ֻמָּנִחין ָּכל ַהָּׁשבּוַע 
ַהַּטִּלית ּוְתִפִּלין ַהִּנְקָרא "ַטִּלית ֵּבייֶטעל" )קונטרס אהב"ש שבסו"ס מנחת שבת, מובא בבדה"ש 
ק"ח ח"י( ְוהּוא ַהִּדין ְלהֹוִציא ַהָּגאְרֶטע"ל )ֲחגֹוָרה( ִמִּכיס ַהְּתִפִּלין ַהִּנְקָרא "ַטִּלית 

ֵּבייֶטעל" )קונטרס אהב"ש שבסו"ס, מובא בבדה"ש ק"ח ח"י( ְוהּוא ַהִּדין ְלהֹוִציא ַהָּגאְרֶטע"ל 
)ֲחגֹוָרה( ִמִּכיס ַהְּתִפִּלין ַהִּנְקָרא "ְּתִפִּלין ֵּבייֶטעל" ְׁשִרי )השבת כהלכתה דיני מוקצה על פי 

האחרונים הנ"ל( ֲאָבל ָאסּור ְלַהְגִּביַּה אֹו ְלַטְלֵטל ָּכל ַהִּכיס ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְלָהֵקל 

ָעָליו ְלהֹוִציא ַהֲחגֹוָרה )ָׁשם ִמַּטַעם ְּדֻכָּלם ְּבִסיִסין ְלַהְּתִפִּלין ֶׁשָאסּור ְּבִטְלטּול ַרק ְלֹצֶרְך ּגּופֹו ּוְמקֹומֹו(.

כד. ִליְכ"ט )ֵנר( ָׁשֵלם ֶׁשל ַׁשֲעָוה אֹו ֵחֶלב ֲאִפּלּו ִנְדְלָקה ְּכָבר ְּבֹחל אֹו ַּבַּׁשָּבת 
ֶׁשָעְבָרה ִנְקָרא ְּכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו ְלִאּסּור ּוֻמָּתר ְּבִטְלטּול ְלֹצֶרְך גו"מ )שולחן ערוך הגר"ז 
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ה תכ ָכ ׁן הו ׁ  ן ְָ רכ ְן ּו ת רן רכ ׁשכ הכ

ש"ח סל"ג, קצוה"ח ק"ח ח, ומקורו במגן אברהם ש"ח סעיף קטן ח"י( והיעב"ץ אֹוֵסר )שערי תשובה 

שם(. ּוָבֳאָפִנים ַהָּבִאים ֲאסּוִרין ְּבִטְלטּול בכ"ע, ְוֵהן: ְּבֵאינֹו ָראּוי עֹוד ְלַהְדָלָקה 

)מנחת שבת פ"ח סעיף קטן נ' בשם זת"מ, ונז"י, ותו"ש(. ְוֵכן ִאם ָהָיה ָּדלּוק בבה"ש ֶׁשל ַׁשָּבת 

זֹו )סימן רע"ט ס"א-ב-ג, ומגן אברהם וש"א(. ְוֵכן ֵנר ָׁשֵלם ֶׁשֵאין יֹוֵצא ְּכָלל ִמן ַהְּפִתיָלה 
ְלַמְעָלה ֶאָּלא ֻּכּלֹו ְמֻכֶּסה ְּבֵחֶלב ְוֵאינֹו ָראּוי ְלַהְדִליקֹו ַעד ֶׁשְּיַהְבֲהבּו אֹוָתּה ְּתִחָּלה 

)תולדו"ש סימן צ"ט אות י"א(.

כה. ְסָפִרים ֶׁשֻּמָּתר ִלְקרֹות ָּבֶהם ֻמָּתר ְלַטְלְטָלם ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ְלֹצֶרְך ְּכָלל )ש"ח 
ס"א, הגר"ז אות יז, וש"א(.

כו. ְמִגָּלה ֻמָּתר ְלַטְלֵטל ְּבָכל ַׁשְּבתֹות ַהָּׁשָנה ֵּכיָון ֶׁשָּיכֹול ִלְקרֹות ָּבֶהם )ֵּכן ָּכַתב ְּבֵאִלָּיהּו 
ַרָּבה ִסיָמן ש"ח ּוְפִרי ְמָגִדים א"א ש"ח סק"י, ומחה"ש ָׁשם סק"י, ְוַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה תרצ"ג סק"ב, וכ"נ ַּבִּמְׁשָנה 

ְּברּוָרה כ"ב, ְוֵכן ָּכַתב ְּבִמְנַחת ַׁשָּבת פ"ח, נ"ד ְּדָלא ִּכְפִרי ָחָדׁש, ּוְבאֹור ֶיַׁשע ֵהִעיר ְלֶפֶלא ֶׁשֹּלא ֵהִעירּו ָהַאֲחרֹוִנים 

ִּדְכִפי ַהָּנהּוג ִּבְזַמֵּננּו ָהִיינּו ְצִריִכין ָלדּון ִּבְמִגָּלה ִּדין "ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ִּכיס" ַּדֲהֹלא ֵאין ִמְׁשַּתְּמִׁשין ִּבְמִגָּלה 

ָּכל ַהָּׁשָנה ְּכָלל ַרק ְלֹצֶרְך ְקִריַאת ַהְּמִגָּלה ּוְלֵׁשם ֶזה ִנְכֶּתֶבת ְוִנְמֶּכֶרת, ּוִמַּטַעם ֶזה ְלַבד ִּדינֹו ִּכְכִלי ֶׁשְּמַלאְכּתֹו 

ְלִאּסּור )עיין לעיל בכללי "כלי שמלאכתו לאסור" ותראה( ֲאִפּלּו ִאם רֹוֶצה ְּבִהְזַּדְּמנּות ִלְלֹמד 

ִמּתֹוָכּה )ֶׁשֹּלא ָׁשַמְענּו ִּבְזַמֵּננּו ְּכָלל( ֲאָבל ְלַבד ֶזה נֹוָסף ֲעֵליּה ַמה ֶׁשַּּמְקִּפיִדין ֲעֵליּה ֶׁשֹּלא 
ִּתְתַלְכֵלְך ְוִתְתַקְלֵקל ּוְמַיֲחִדין ָלּה ָמקֹום ְּבֶאְמַצע ָׁשָנה ּוְמַדְקְּדִקין ֶׁשֹּלא ְלַטְלְטלֹו 
ְלׁשּום ָּדָבר ַרק ְלִמְצָותֹו ֵעת ִהִּגיַע ְזַמָּנּה, ּוְלִפי ֶזה ָהָוה ָלּה ֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון 

ִּכיס ָּגמּור ַּכְמֹבָאר ְּבִסיָמן ש"ח ס"א ְוָכל ָהַאֲחרֹוִנים(.

כז. ֵזייֶגע"ר ֶׁשָּלנּו ֻמָּתר ְּבִטְלטּול )פרי מגדים ש"ח, ומחצית השקל, משנה ברורה ושארי אחרונים( 
ְוַדְוָקא ַהְּקַטִּנים ֶׁשּקֹוִרין ָטאִׁשי"ן אוה"ר ]אֹו ֶהאְנ"ד אֹוֶה"ר[ ֲאָבל ַהְּגדֹוִלים 
ֶׁשּקֹוִרין וואְנ"ד אֹוֶה"ר ָאסּור ְלַטְלֵטל )משנה ברורה ש"ח, קס"ח(, ּוְבִנּדֹון ַהֵּזייֶגעְרס 
ֶׁשֶּדֶרְך ַּתְׁשִמיָׁשן ְּבֹכַח ֶעֶלעְקְטִרי ַעל ְיֵדי ַהָּבאֶטעִר"י ַהֻּמָּנח ְּבתֹוָכּה ְּגדֹוֵלי ְזַמֵּננּו 

אֹוְסִרין ִטְלטּוָלן ְּבַׁשָּבת )אור השבת דף י"ב(.

כח. ָּכַתב ֶׁשָאסּור ִלְקרֹות ְּבַׁשָּבת )עיין ש"ז סעיף י"ב, יג, יד( ִאם ֵמֵאיֶזה ִסָּבה ַמְקִּפיד 
ֶׁשֹּלא ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְּכגֹון ָלצּור ַעל ִּפי ְצלֹוִחיתֹו ְוַכּיֹוֵצא ָאסּור ְלַטְלְטלֹו ֲאִפּלּו 
ְלֹצֶרְך ְמקֹומֹו ֶׁשֲהֵרי ֵאינֹו ָראּוי ִלְכלּום, ְוִדינֹו ְּכֻמְקֶצה ֵמֲחַמת ּגּופֹו )שולחן ערוך 

הגר"ז ש"ז כ"ח(.
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יהודה מנחת ספר כאקיצור

חçביב. הäא אחד, לרגע לא äêאפ החרŁת àית את לעזב õל אסäר ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹהáŁëיח
וàŁגלל החרŁת, àית את קצת מרחיבים ואם ìעłה, מה הéל ìïה éל על ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹלהסéôל
üõהל להסõôבב חçב הäא ולכן הëפעל, éל על לפñח מסáל õאינ הáŁëיח ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻההרחבה

נõספים מáŁיחים להעמיד חçבים אז וŁמהוõŁב, אחד, àמקõם לעמד חçב ŁהáŁëיח äהינ) ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

זאת) לאפŁר àכדי מáŁיחים õâלצ להעמיד חçבים יכõל õאינ הäא ואם הìעłה, éל על .להàיט ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

מאŁריג. יõתר אין àיõתר הáדõל ëàקõם éזה, âבר üçŁ לא éלל äננõלדאב ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהõçם
éפי éי áדõלה, Łנפ למסירäת הàית לבעל זאת מחŁיבים זאת וגם אחד, ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹמáŁיח
הŁéרäת, על מסéôל õאינ והäא הéיס, על מסéôל הàית הàעל למעלה äרנéהז éŁְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָבר
אבל âבר, עłõה õואינ õאצל ëŁסõôבב אדם מן Łהäא äêאé õאצל נחŁב זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָמëילא
àמקõמõת ואכן, זאת. õôבע הëכŁיר הרב éי ,õל לêŁם נאלץ הäא àרירה, õל ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאין
äמëילא לעבד, ôפקיד לáŁëיח נõתן והäא זאת, לłאת יכõל õאינ הàית àעל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹֻמסçמים

?õזé להáŁחה Łי ïנים äְְִֵֵַָָָָאיל

áםיד. üé ועל Łמים, יראי להיõת חçבים המáŁיחים éŁל מרâכי, הêבŁäי õéְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָתב
לקחת ,äנìזמà לא àמיחד ,õלעצמ מאפŁר õאינ Łמים ירא éי ראŁית, מדקâקים. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻאין

.õחתáŁה על יאכל יłראל éŁלל áדõלה, üé éל אחריäת õעצמ ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹעל

õôרה,טו. לäëד õא êŁהם Łמים הçראת רמת ïי על לא נבחרים הáŁëיחים ְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹרב
והäא אליו, õïנה ידיד õא קרõב éאŁר הëכŁיר, הרב אצל ïרõטקציה ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאêא

Łמים. הçראת על מסéôלים אין éלל אז äמëילא הáŁחה, Łל עבõדה õל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָמסâר

Łלטז. הëפôחõת éל õידà äהיçŁ חçב ŁהáŁëיח מרâכי, הêבŁäי Łם מצçן ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָעõד
äçŁכל àכדי החרŁת, àית מפôחõת את וכן הלאה, וכן [הפריזער] המקïיא ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהמקרר,
Łàעõת ïעם מâי לŁם להéנס חçב אכן והäא äבêילה, õçàם חפץ Łהäא מתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָלהéנס
éזה âבר אין éלל [õçéם .äלêה àעõת äהמ עłõים לא האם לבחן ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹהêילה

[äêאé Łàעõת לëקõם לבõא יäכל הäא וכי מפôח יהיה הäëצריםáŁëêŁיח Łל חלק (וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הëאכלים) àמרàית קçם Łהâבר (éפי אחרים àמפעלים מיðרים החרŁת לבית áםהáëיעים לכן , ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
àדäçק). üé על לŁמר חçבים Łְְִִִַַָָָֹם

äבאיז. üלõהŁ áŁëŁיח מרâכי, הêבŁäי מסçם üé ונכנס)ועל למáŁיח(יõצא אין , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
רק אêא אכל äŁם לאכל אפŁרäת éל אין הõçם âבריו לפי [יõצא üער éל éְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹזה

ààית]. הìעłה ֲִֶֶַַַַֹאכל

צאנזיח. Łל ãàר éי מרâכי, לêבŁäי עד לרäץ üצר éל äלנ Łאין היא האמת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאבל
õìזמà éבר õéתב זי"ע Łõדñמ')ה סי' השמטות ב חלק חיים דברי לסמéüדלהêן:(שו"ת ְְְְְִִִֵַַַָָָֹ

üéמ יõצאים éי àיõתר, הŁéרים הרàנים על äêאפ ראäי õאינ éלל הכŁר על õçéְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָם
רàים. ְִִִַמכõŁלים



כ

זהר 
השבת

ְמ ּוכ עְ רכ כו ַכ ָכ  ֹו ַכ

יהודהכב מנחת ספר קיצור

àספרõיט. õéתב הõרביץ, ïנחס ר' הáאõן המפרסם העõלמי הõראה (פרקהõëרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
א') או' י"א Łäתçהז אכל סäג מéל õעצמ את çŁרחיק ,õמתŁנ את לŁמר Łרõצה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹזה

ààית. נעłה êŁֲִֶַַַָֹא

זצ"לכ. קאלאמייער הêל ר' áם õéתב âבר õתõבא)א פ' דרדקי הõëכר(מקרי אם ִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הכŁר õל ŁçŁé äêאפ àלבד], ààית õלעצמ Łעłõה אחד [לא חרŁת àית àעל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹהäא

.õל להאמין ְֲִַָאסäר

הרàניםכא. על סõמכים האנŁים Łרב éזה הäא הðëב הרàים äתינõנõעוàְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
הáŁחה. נõתנים Łהם זה על מרויחים הם מה éסף, הäא מאוים éŁל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהëכŁירים,
חõבה, ידי לצאת àכדי לðדדים מסéôל הäא לפעם, מïעם רק Łם מבñרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָהם
üריðŁ éפי מסïיק Łרõוד חõקר õאינ הäא ולכן הàית, מàעל ŁŁõח הäא äְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלעôים
ŁŁח àהם Łי רõàת êŁעôים הëאכל, üõלת ëכניסים מה éל לדעת àכדי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלעõłת
àחõàŁן רק לõקח הäא ליצלן, רחמנא Łëמ äטרפה נבלה âאõרייתא, אäíרי Łְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָל

וכõâמה. ממõן הפסד õל לגרם יכõל Łְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהâבר

הôרים להעמיד מנíה הäא חõŁŁת, הרàה על õל çŁדäע אף על רõàת, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלעôים
מאד יסõדõת Łי õêŁ êŁהôרים אף על הëאכל, את להכŁיר àכדי ôìŁן, éכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹרàים

ְִרעäעים.

יכõלכב. Łéהäא הàית àעל את מâי יõתר לבñר ŁŁõח Łהäא üéמ נõבע זה éְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָל
àקäêת, Łני מכŁיר למצõא יäכל Łהäא õל àŁéרäר àמיחד ,õפקידôמ õיחâלה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻלעôים
,üé על יõדעים Łהם àלי אסäרõת àמאכלõת נכŁלים יהäדים Łאלפי יõצא זה äְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמéל

.äמרנŁי ד' áדõלים, רàנים אצל äêאפ äכחäה Łהעבõâת éְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֻפי

õêŁ,כג. החזקה ההáŁחה Łàל לא õïסé את מקàל הëכŁירים מן áדõל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹחלק
למה הâעת את נõתנים Łéאינם וזאת õŁנõת, מàעיõת עין העלמת Łàל ,üההפ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאêא

רק נõטל ההáŁחה וכל àאמת, רõאים עיניהם את להסוõת àכדי הàית àעל ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
Łéהäא ,õחתáŁוה הëכŁיר àעל על äסמכçŁé Łéר Łהäëצר äבŁחçŁ àכדי ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָההמõנים,

וכõâמה. õôàרה áדõל éרב äמפרסם ְְְְֶַַַַָָָָֻידäע

אחרים,כד. מכŁירים àעלי על למעłה סõמכים מכŁירים àעלי ויõתר ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַיõתר
הכŁרים נõתנים Łעליהם מäכנים מäצרים מכניסים ëŁיðרים äבäëצרים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמאחר
âבר Łל õŁäרï הëכŁירים, àעלי אõתם על üלסמ נאלץ והäא אחרים ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹרàנים
הçהäדי ôçŁéכן õŁנים, מכŁירים àעלי Łל àמäצרים מערב להיõת יכõל Łְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהëאכל
הרב על ולא ההáŁחה, את הõìתן רב õתõא על üëôמס רק àעצם הäëצר את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹהõñנה

õôצרת. ãתõא üõלת äהכניסŁ הäëצר על ההáŁחה את ìŁְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָתן
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יהודהכב מנחת ספר קיצור

àספרõיט. õéתב הõרביץ, ïנחס ר' הáאõן המפרסם העõלמי הõראה (פרקהõëרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
א') או' י"א Łäתçהז אכל סäג מéל õעצמ את çŁרחיק ,õמתŁנ את לŁמר Łרõצה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹזה

ààית. נעłה êŁֲִֶַַַָֹא

זצ"לכ. קאלאמייער הêל ר' áם õéתב âבר õתõבא)א פ' דרדקי הõëכר(מקרי אם ִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הכŁר õל ŁçŁé äêאפ àלבד], ààית õלעצמ Łעłõה אחד [לא חרŁת àית àעל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹהäא

.õל להאמין ְֲִַָאסäר

הרàניםכא. על סõמכים האנŁים Łרב éזה הäא הðëב הרàים äתינõנõעוàְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
הáŁחה. נõתנים Łהם זה על מרויחים הם מה éסף, הäא מאוים éŁל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהëכŁירים,
חõבה, ידי לצאת àכדי לðדדים מסéôל הäא לפעם, מïעם רק Łם מבñרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָהם
üריðŁ éפי מסïיק Łרõוד חõקר õאינ הäא ולכן הàית, מàעל ŁŁõח הäא äְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלעôים
ŁŁח àהם Łי רõàת êŁעôים הëאכל, üõלת ëכניסים מה éל לדעת àכדי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלעõłת
àחõàŁן רק לõקח הäא ליצלן, רחמנא Łëמ äטרפה נבלה âאõרייתא, אäíרי Łְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָל

וכõâמה. ממõן הפסד õל לגרם יכõל Łְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהâבר

הôרים להעמיד מנíה הäא חõŁŁת, הרàה על õל çŁדäע אף על רõàת, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלעôים
מאד יסõדõת Łי õêŁ êŁהôרים אף על הëאכל, את להכŁיר àכדי ôìŁן, éכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹרàים

ְִרעäעים.

יכõלכב. Łéהäא הàית àעל את מâי יõתר לבñר ŁŁõח Łהäא üéמ נõבע זה éְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָל
àקäêת, Łני מכŁיר למצõא יäכל Łהäא õל àŁéרäר àמיחד ,õפקידôמ õיחâלה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻלעôים
,üé על יõדעים Łהם àלי אסäרõת àמאכלõת נכŁלים יהäדים Łאלפי יõצא זה äְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמéל

.äמרנŁי ד' áדõלים, רàנים אצל äêאפ äכחäה Łהעבõâת éְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֻפי

õêŁ,כג. החזקה ההáŁחה Łàל לא õïסé את מקàל הëכŁירים מן áדõל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹחלק
למה הâעת את נõתנים Łéאינם וזאת õŁנõת, מàעיõת עין העלמת Łàל ,üההפ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאêא

רק נõטל ההáŁחה וכל àאמת, רõאים עיניהם את להסוõת àכדי הàית àעל ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
Łéהäא ,õחתáŁוה הëכŁיר àעל על äסמכçŁé Łéר Łהäëצר äבŁחçŁ àכדי ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָההמõנים,

וכõâמה. õôàרה áדõל éרב äמפרסם ְְְְֶַַַַָָָָֻידäע

אחרים,כד. מכŁירים àעלי על למעłה סõמכים מכŁירים àעלי ויõתר ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַיõתר
הכŁרים נõתנים Łעליהם מäכנים מäצרים מכניסים ëŁיðרים äבäëצרים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמאחר
âבר Łל õŁäרï הëכŁירים, àעלי אõתם על üלסמ נאלץ והäא אחרים ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹרàנים
הçהäדי ôçŁéכן õŁנים, מכŁירים àעלי Łל àמäצרים מערב להיõת יכõל Łְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהëאכל
הרב על ולא ההáŁחה, את הõìתן רב õתõא על üëôמס רק àעצם הäëצר את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹהõñנה

õôצרת. ãתõא üõלת äהכניסŁ הäëצר על ההáŁחה את ìŁְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָתן

יהודה מנחת ספר כגקיצור

לõôצרת אין הŁéרים הäëצרים Łל רàם רõב éי àיõתר, הõæבה àעבâה éבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻוזאת
àרäר éי õŁנים, הôרים על üמõס והרב הכŁר, éלל õôצרת ãתõא üõלת ëŁְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָכניסים
éל על ולŁמר לבâק ללכת  üכà çŁéרצה áם  מסáל õאינ הëכŁיר àעל Łְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻהרב
àמדינõת אף äלעôים אמריקה, רחבי àכל הõôצרת את המיðרים הëפעלים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמאõת

Łéר. üהליô çŁהיה אחד מäצר àגלל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמרחקõת,

מענין,כה. לא éלל אõתי אõמרים: הàא.אנŁים àעõלם הרב את äéי להõéת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
את Łהחטיא על הàא àעõלם õŁענ את יקàל Łהרב הגם éי Łקרית, ãêé ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻהæענה
על עäרõת àעינים üמíŁ הõôצרת, מן Łאכל מי את יפטר לא זה אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹההמõנים,
הõìתן הרב על üלסמ נôן Łאכן äדריõŁת àחקירõת היטב àŁדק מàלי הëכŁיר àְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעל

טõבõת. ְַָהáŁחõת

אזכו. àאמת יר"ש õôàרה áדõל הäא Łהרב àבטחה õçŁדעים üכàŁ äיטע êŁְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹא
êŁרב מעלõת äהיçŁ חçב הëכŁיר êŁרב קדם, הזéרôי éŁבר éפי éי מסïיק, éבר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹזה

אין. הכŁרים לעיל)àעלי .(ראה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַ

להŁëôŁכז. רõצים ולא הëבחר, מן âוקא המחłïים äêא éל לדעת חçבים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֻעõד
אין éי áדõלה, àטעäת חçים הנכם éי לדעת עליכם הâחק, Łàעת רק ôëר àְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻמה

מé(Łëמעט מיחידים וŁעל(חäץ המהâרין, מן למהâרין Łéר àאמת Łהäא מאכל äŁם ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
על ולא הŁéרäת על רק האחריäת éי אחריäת, àעל õאינ הëכŁיר àעל הרב ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹזה

ִַההäâר.

מíאטמאר אדמו"ר כ"ק éתב Łאõתם חçים, אלקים âברי את éאן נצæט äאנ üְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלכ
õבתäŁתà באריכות)זצ"ל דה"ק ע"ש תכ"ג עמוד ח"א ישעי' בנפש נעôיק(נדפס רק äאנŁ , ְְִִֶַַָָ

.äלעניננ הõìגעים äŁרõת ëéְְְִִֵַַָָה

õנõŁל מה)וזה הנה õéתב(ד"ה הלא הäא ההáŁחה, אפן רäŁם ההכŁר על האם : ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ôחת העõמדים הענינים éל והלא ההלכה, ïי על האמת אכן üוכ Łéר, Łהäëצר ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרק
Łאלה עליהן ŁçŁ łàר âין הàית àפני ëŁéביאים éזה, àאפן אז âין àית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהáŁחת
מרàה, הפסד Łàל מôיר âין äבית Łאלõת עליהם ŁçŁ ריאõת õא מôיר, âין äְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֻבית
àמעłיו המדקâק זה וגם מרàה, äבהפסד הâחק Łàעת רק הäא הåה Łההôר אף ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֻעל
Łהן ìŁפסק אף Łעל Łאלõת, עליהן היה אõכל Łהäא Łהłàר éלל יõדע õְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאינ
מâת õאיז éלל יõדע õואינ Łéר éŁתäב רõאה הõñנה אõתן, אõכל היה לא הäא Łéְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹרõת
.'äוכ יין אצל âבר õתõוא 'äכ אõפõת ŁìŁים àמõðת âבר õתõא ,'äכ הäëצר על Łéְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָרäת

ëŁדקâק מי וכל ההלכה, מעñר הäא מה רק õïסק דין àŁית יõדעים êéְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻם
ההכŁרים. על üמõס õואינ àפרטäçת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָמתענין



כב

זהר 
השבת

ְמ ּוכ עְ רכ כו ַכ ָכ  ֹו ַכ

המשך יבא

יהודהכד מנחת ספר קיצור

äוגרמ טõעים לבד äלêה החכמים, לõŁן את מבינים Łאינם אנŁים יŁנם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָואם
החכמיםל אבל הפסד, וŁלõם.(הרàנים)עצמם חס לñŁר רõצים אינם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

יäכל לא רב אף אחרת éי להיõת, חçב הåה üהליôהŁ זצ"ל, הרàי Łם õéתב ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹעõד
לדעת הäàðר על àאמת אבל אסäרõת, מאכלõת אכילת לידי יבא והäàðר הכŁר, ְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלתת
éלל הכŁרים על üלסמ להם אסäר äלêה éי המדקâקים, Łàביל אינם ההכŁרים éְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹי

העם. המõן äŁïטי Łàביל רק äłעìŁְְֲֲִִֵֶַַָָ

לכןכח. למדקâקים, מיעד õאינ וההכŁר ëŁאחר זצ"ל, הרàי Łם õéתב ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹעõד
אנŁים סתם éי המהâרין, מן למהâרין Łéר הäëצרים על מêכôב äנעëי Łְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהרàנים
מן מהâרין õéŁéתבים ולכן "Łéר", הêëה רק éתäב יהיה אם äêאפ הäëצר את äְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיקנ

טõב. Łהäëצר הíבäרים המדקâקים את àזאת מטעים ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָֹהמהâרין

ôעמäלהכט. õא למהâרין הíìח את עליהם ŁçŁ הäëצרים éŁל הì"ל מéל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻיõצא
להם. äיאמינ וêŁא áמäר Łקר Łהäא הרי õâְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמה,

éי הâחק, Łàעת Łéר יהיה åŁה הלואי קדם, äתבנé éŁבר éפי הõçם, àְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹפרט
ההכŁרים עם הëאכלים מן áדõל Łחלק áדõלים, üé éל הëכõŁלõת äננõְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלדאב
Łהרàי éפי àפרט áדõלים, חõŁŁת הרàים äתינõנõעוà להם Łי àיõתר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהõæבים
ïרצõת Łכיח äפתנäתקà àמיחד חמäר זה ðëŁב ,üŁהמà õéתב זצ"ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמסאטמאר

('äכ ôעלäלים מיני éל עłõים Łéרäת,(הõíחרים חזקת על סתם üלסמ éלל אפŁר אי , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הáדõלה, הערמäמäçת àגלל àהרàה áרäע והäא àתכלית הìôŁה הðëב ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָוŁהõçם

äמה. מי יõדעים Łéאינם נכŁלים ְְְְִִִִִֵֶַָָָוהõñנים

Łאõכליםל. Łהגם עצמם, את äëיר êŁא הäàðר, את äמזהיר מõדיע אני éן ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹעל
õåה הäŁôבה Łאת àפרט יפה, ויהäדי למדקâק נחŁבים אז הõæבים ההכŁרים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמéל
àאמעריקא àפרט àהרàה, áרäע להיõת üהפ הðëב ëŁאז הëלחמה לפני äנàר õéְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָתב

çéדäע. àיõתר החדיŁה æàכניקה הéל מיðרים Łְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹם

õñניםלא. מëה äבטäח טõב יõתר הרàה הäא ààית ועłõים ëŁיðרים מה éְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָל
àיõתר הõæב ההכŁר נõפליםעם äŁב Łאז לõôצרת, מäכנים âברים ëכניסים מëה (חäץ ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לבד) זאת Łéעłõים äêאפ .לחõŁŁת ְְֲֲִִֶַַָֹ

מדקâקיםלב. éלל üדרàŁé äêאפ Łם יהäדçים ôàים àהרàה ראיתי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעõד
הבנתם)àכŁרäת ïי סéרõçת,(על õמé הëמñôים, סäגי מéל נõתנים לילדים אבל , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻ

הìמäכõת, õôéàת àחדר õא הíפר àבית áם üוכ ,'äוכ 'äוכ עäגõת עäגõçת, õŁְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָקõלדõת,
לçד הàא מéל הéל לילדים נõתנים והõëרõת éללŁהמלëדים ààŁית לילדים áם (וזאת ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הõôצרת) ãתõא àכל מŁëôŁים למעŁהאין אבל ללäëד, הילדים את üŁלמ היא הäéנה . ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ



זהר 
השבת

ר זההכ זוָרּ הכ יו
כג

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "השבת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

ֲהוֹו  ָחמּוי,  יֹוֵסי  ְוִרִּבי  ֶאְלָעָזר,  ִרִּבי 
יֹוֵסי  ִרִּבי  ָאַמר  ְללּוד.  ֵמאּוָׁשא  ָאְזֵלי 
ֵמָאבּוְך  ַׁשַמְעת  ֶאְפָׁשר  ֶאְלָעָזר,  ְלִרִּבי 
ְוגֹו'.  ְלַדְרּכֹו  ָהַלְך  ְוַיֲעקֹב  ִדְכִּתיב,  ָמאי 
ָאְזֵלי  ַּדַהוֹו  ַעד  ְיַדְעָנא.  ָלא  ֵליּה  ָאַמר 
ַההּוא  ָׁשְמעּו  ְדלּוד.  ִלְמַעְרָּתא  ָמטּו 
ְּדַאַיְלָּתא  עּוְזִלין  ְּתֵרי  ְדָאַמר,  ָקָלא 
ָעְבדּו ָקַמאי ְרעּוָתא ְדִניָחא ִלי, ְוִאיּנּון 
ַיֲעֹקב  ְדָעַרע  ַקִּדיָׁשא  ַמִׁשְרָּייָתא  ֲהוֹו 
ַקֵּמיּה. ִאְתְרִגיׁש ִרִּבי ֶאְלָעָזר, ְוִאְסָתַער 
ַכְך  ְּדָעְלָמא  ָמֵריּה  ְוָאַמר,  ְּבַנְפׁשֹוי, 
ְׁשַמְעָנא  ִנְׁשַמע,  ְּדָלא  ָלן  ַטב  אֹוְרחֹוי, 

ְוָלא ְיַדְעָנא.
ִאְתְרִחיׁש ֵליּה ִניָסא, ְוָׁשַמע ַההּוא 
ֲהוֹו,  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ְדָאַמר,  ָקָלא 
ַדֲאבֹוי,  ִדּיּוְקָנא  ְוָחָמא  ַאְנּפֹוי  ַעל  ָנַפל 
ַוֲאִתיבּוָנא,  ָׁשִאיְלָנא  ַאָּבא,  ֵליּה,  ָאַמר 
ְלַיֲעקֹב  ְּדָעְרעּו  ֲהוֹו,  ְוִיְצָחק  ְּדַאְבָרָהם 
ְּבִרי,  ֵליּה  ָאַמר  ִמָּלָבן.  ִאְׁשְּתִזיב  ַּכד 
ְסָבֵתְך,  ְוָסב  ִּפְתָקְך,  ִפְסָקְך(  )ס"א  ּפּוק 
ָדא  ְוָלא  ָהָוה.  ַרְבְרָבן  ְמַמֵּלל  ּפּום 
ַצִּדיַקָּיא  ְלָכל  ֶאָּלא  ִּבְלחֹודֹוי,  ִהיא 
ִנְׁשָמְתהֹון ְּדַצִּדיַקָּיא ְמַעְרִעין ֳקָדמֹוִהי 
ַקִדיֵׁשי  ַמְלֲאַכָיא  ְוִאיּנּון  ְלֵׁשיָזבּוֵתיּה, 

ִעָּלֵאי.

ָּכל ַהַּצִּדיִקים ּפֹוְגׁשֹות ְנָׁשמֹות ֶׁשל ַצִּדיִקים ִלְפֵניֶהם ְלַהָּצָלָתם

ָהיּו  ָחִמיו  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי 
הֹוְלִכים ֵמאּוָׁשא ְללֹוד. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי 
ַמְעָּת ֵמָאִביָך  ְלַרִּבי ֶאְלָעָזר, ֶאְפָׁשר ֶׁשּׁשָ
ְוגֹו'?  ְלַדְרּכֹו  ָהַלְך  ְוַיֲעֹקב  ָּכתּוב  ּׁשֶ ַמה 
ָאַמר לֹו, ֹלא ָיַדְעִּתי. ַעד ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים, 
אֹותֹו  ָׁשְמעּו  לֹוד.  ֶׁשל  ַלְּמָעָרה  ִהִּגיעּו 
ָהַאֶּיֶלת  ֳעָפִרים ֶׁשל  ְׁשֵני  קֹול ֶׁשאֹוֵמר: 
ָהיּו  ְוֵהם  ִלי,  ַנַחת  ֶׁשל  ָרצֹון  ְלָפַני  ָעׂשּו 
ְלָפָניו.  ַיֲעֹקב  ֶׁשָּפַגׁש  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּמֲחֶנה 
ְוִהְסַּתֵער ְּבַנְפׁשֹו,  ִהְתַרֵּגׁש ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ְוָאַמר: ִרּבֹון ָהעֹוָלם ָּכְך ַּדְרּכֹו, טֹוב ָלנּו 

ֶׁשֹּלא ִנְׁשַמע, ָׁשַמְעִּתי ְוֹלא ָיַדְעִּתי.

קֹול  אֹותֹו  ְוָׁשַמע  ֵנס,  לֹו  ִהְתַרֵחׁש 
ַעל  ָנַפל  ָהיּו.  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֶׁשאֹוֵמר: 
לֹו,  ָאַמר  ָאִביו.  ְּדיֹוַקן  ֶאת  ְוָרָאה  ָּפָניו 
ֶׁשַאְבָרָהם  ֶוֱהִׁשיבּוִני,  ָׁשַאְלִּתי  ַאָּבא, 
ְּכֶׁשִּנַּצל  ַיֲעֹקב  ֶׁשָּפְגׁשּו ֶאת  ֵהם  ְוִיְצָחק 
ִמָּלָבן. ָאַמר לֹו, ְּבִני, הֹוֵצא ֶאת )ְּפָסְקָך( 
ִּפְתְקָך, ְוַקח ֶאת ִּדְבֵרי ָאִביָך ַהָּזֵקן, ֶּפה 
ְמַדֵּבר ְּגדֹולֹות ָהָיה. ְוֹלא ַרק ֶזה ִּבְלַבד, 
ֶאָּלא ֶאת ָּכל ַהַּצִּדיִקים ּפֹוְגׁשֹות ְנָׁשמֹות 
ְוֵהם  ְלַהָּצָלָתם,  ִלְפֵניֶהם  ַצִּדיִקים  ֶׁשל 

ַמְלָאִכים ְקדֹוִׁשים ֶעְליֹוִנים.

ויקרא ט ע"א וע"ב

יהודהכד מנחת ספר קיצור

äוגרמ טõעים לבד äלêה החכמים, לõŁן את מבינים Łאינם אנŁים יŁנם ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָואם
החכמיםל אבל הפסד, וŁלõם.(הרàנים)עצמם חס לñŁר רõצים אינם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

יäכל לא רב אף אחרת éי להיõת, חçב הåה üהליôהŁ זצ"ל, הרàי Łם õéתב ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹעõד
לדעת הäàðר על àאמת אבל אסäרõת, מאכלõת אכילת לידי יבא והäàðר הכŁר, ְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלתת
éלל הכŁרים על üלסמ להם אסäר äלêה éי המדקâקים, Łàביל אינם ההכŁרים éְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹי

העם. המõן äŁïטי Łàביל רק äłעìŁְְֲֲִִֵֶַַָָ

לכןכח. למדקâקים, מיעד õאינ וההכŁר ëŁאחר זצ"ל, הרàי Łם õéתב ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹעõד
אנŁים סתם éי המהâרין, מן למהâרין Łéר הäëצרים על מêכôב äנעëי Łְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהרàנים
מן מהâרין õéŁéתבים ולכן "Łéר", הêëה רק éתäב יהיה אם äêאפ הäëצר את äְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיקנ

טõב. Łהäëצר הíבäרים המדקâקים את àזאת מטעים ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָֹהמהâרין

ôעמäלהכט. õא למהâרין הíìח את עליהם ŁçŁ הäëצרים éŁל הì"ל מéל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻיõצא
להם. äיאמינ וêŁא áמäר Łקר Łהäא הרי õâְֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמה,

éי הâחק, Łàעת Łéר יהיה åŁה הלואי קדם, äתבנé éŁבר éפי הõçם, àְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹפרט
ההכŁרים עם הëאכלים מן áדõל Łחלק áדõלים, üé éל הëכõŁלõת äננõְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלדאב
Łהרàי éפי àפרט áדõלים, חõŁŁת הרàים äתינõנõעוà להם Łי àיõתר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהõæבים
ïרצõת Łכיח äפתנäתקà àמיחד חמäר זה ðëŁב ,üŁהמà õéתב זצ"ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמסאטמאר

('äכ ôעלäלים מיני éל עłõים Łéרäת,(הõíחרים חזקת על סתם üלסמ éלל אפŁר אי , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
הáדõלה, הערמäמäçת àגלל àהרàה áרäע והäא àתכלית הìôŁה הðëב ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָוŁהõçם

äמה. מי יõדעים Łéאינם נכŁלים ְְְְִִִִִֵֶַָָָוהõñנים

Łאõכליםל. Łהגם עצמם, את äëיר êŁא הäàðר, את äמזהיר מõדיע אני éן ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹעל
õåה הäŁôבה Łאת àפרט יפה, ויהäדי למדקâק נחŁבים אז הõæבים ההכŁרים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמéל
àאמעריקא àפרט àהרàה, áרäע להיõת üהפ הðëב ëŁאז הëלחמה לפני äנàר õéְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָתב

çéדäע. àיõתר החדיŁה æàכניקה הéל מיðרים Łְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹם

õñניםלא. מëה äבטäח טõב יõתר הרàה הäא ààית ועłõים ëŁיðרים מה éְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָל
àיõתר הõæב ההכŁר נõפליםעם äŁב Łאז לõôצרת, מäכנים âברים ëכניסים מëה (חäץ ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לבד) זאת Łéעłõים äêאפ .לחõŁŁת ְְֲֲִִֶַַָֹ

מדקâקיםלב. éלל üדרàŁé äêאפ Łם יהäדçים ôàים àהרàה ראיתי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעõד
הבנתם)àכŁרäת ïי סéרõçת,(על õמé הëמñôים, סäגי מéל נõתנים לילדים אבל , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻ

הìמäכõת, õôéàת àחדר õא הíפר àבית áם üוכ ,'äוכ 'äוכ עäגõת עäגõçת, õŁְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָקõלדõת,
לçד הàא מéל הéל לילדים נõתנים והõëרõת éללŁהמלëדים ààŁית לילדים áם (וזאת ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הõôצרת) ãתõא àכל מŁëôŁים למעŁהאין אבל ללäëד, הילדים את üŁלמ היא הäéנה . ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
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ר זההכ זוָרּ הכ יו

ְוָּתא ָחֵזי, ִיְצָחק ַקָּיים ָהָוה ְּבַהִהיא 
ַקִּדיָׁשא  ִנְׁשָמֵתיּה  ֲאָבל  ַׁשֲעָתא, 
ְדָמאֵריּה,  ְיָקָרא  ְּבכּוְרְסָיא  ִאְתְנִסיַבת 
ַמְדְּבָחא.  ַּגֵּבי  ַעל  ִאְתֲעָקד  ַּכד 
ַהְיינּו  ֵמֵחיזּו.  ֵעינֹוי  ַאְסְּתמּו  ּוִמְּכֵּדין 
ּוַפַחד  ְוגֹו'  לּוֵלא  לא(  ִדְכִּתיב,)בראשית 

ִיְצָחק ָהָיה ִלי )ע"כ תוספתא(.

ּוֹבא ְרֵאה, ִיְצָחק ָהָיה ַקָּים ְּבאֹוָתּה 
ִנְלְקָחה  ַהְּקדֹוָׁשה  ִנְׁשָמתֹו  ֲאָבל  ָׁשָעה, 
ְלִכֵּסא ַהָּכבֹוד ֶׁשל ֲאדֹונֹו, ְּכֶׁשֶּנֱעַקד ַעל 
ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ְוָאז ִנְסְּתמּו ֵעיָניו ֵמְראֹות. 
ִיְצָחק  ּוַפַחד  ְוגֹו'  לּוֵלא  ֶׁשָּכתּוב  ַהְינּו 

ָהָיה ִלי )עד כאן התוספתא(.

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר

בשורה משמחת ביותר
לעם ישראל

ıערו
‰זו‰ר

‰עולמי

עם ישראל מודה לתורם האוניה
ויזכה להצלחה מרובה ולביטול גזירות רעות מעם ישראל,

ולביאת המשיח בחסד וברחמים.

‡˙ ˜ול ‰זו‰ר ˙למ„ו, ו‡˙ ˘ופרו ˘ל מ˘יח ˙˘מעו.

לראשונה בהסטוריה היהודית!
יאכטה בלב ים

המשדרת ערוץ חדש "קול הרשב"י ו-"קול הזוהר"

24 שעות ביממה לכל העולם כולו!

להפעלת הערוץ דרוש לנו משדר רב עוצמה

שעלותו כ-₪150,000! 
זכה גם אתה להיות שותף בזכות העצומה

חייג עכשיו ותזכה לעולם הבא: 054-4577956/ 0548-436784 
ניתן להקדיש לעילוי נשמת, לזיווג הגון, לרפו"ש, לאריכות ימים, 

לפרנסה טובה,  נחת מהילדים, ולכל הישועות.  
אפשרות לפריסת תשלומים.

ספר הזוהר הקדוש
המחולק

מנוקד, עם לשון הקדש

ובו:
ספר הזוהר
 זוהר חדש

תקוני הזוהר

המחולק ל-960 קונטרסים )ב-32 כרכים(.
הלימוד מחולק לשנה אחת ולשלוש שנים.

"הרצים יצאו דחופים"
כל הפועלים ומפעילים למען קירוב הגאולה יזכו 

שמשיח יראה באצבעו לכיוונם ויאמר:

"בזכותכם היגעתי"
שליחי מצוה הרוצים לקנות את הסט ולדאוג לחלקו באופן 
מסודר ב-32 כרכים לבתי כנסת/ מדרש בערים, בשכונות, 

במושבים, בישובים, בבסיסי צה"ל ובקהילות היהודיות בחו"ל 
מוזמנים להתקשר: 0548-436784

סט הזוהר הקדוש
המחולק-לכל ימי השנה

סיום הזוהר בכמה דקות
בבית הכנסת/ המדרש- בשבת, ובכל זמן.

כל כרך מתחלק ל-30 איש, 
וכך יוכלו לסיים כל הזוה"ק

יחדיו כאיש אחד.

באו וטלו חלק בזכות המיוחדת של
 "סיום הזוהר"

ע"י לימוד 6 עמודים בלבד!
תוך מספר דקות )כ-7 דקות( הנך מסיים את הזוהר.

ותשאל כיצד?
התכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם,

הכולל 5760 עמודים ל - 960 חוברות )"תתק"ס"(  
דהיינו 32 אריזות כשבכל אריזה יש 30 חוברות

ובכל חוברת 6 עמודים של דפים זוהר הקדוש )עם לשון הקודש(.

וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו. 
ונחשב לכל אחד ואחד כאילו סיים כל הזוה"ק.

לתרומות ולהנצחות: 054-8436784

בקרוב יופיע בעז"ה 

ירושלים:  02-6255789 
בת ים:  052-6077914/054-9531936    

טבריה:  050-4121015 
צפת:  052-7150754/0504101341

עיר העתיקה:  054-2240932 
צפון:  054-9788564

באר שבע:  08-6108605 
נתניה:  09-8323442 
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בות רן ָכ ר הכ ָכ ככ
כה

ַׁשַער ָהַעְרבּות
ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ָּבֶזה 

בהמשכים

יהודי בלי יראת שמים בלי אהבת השם אינו שוה כלום
הרבה  לנו  יש  השם  ברוך  הזה,  בדור  לנו  חסר  מה  קצת  ונחשוב  בואו 
ישיבות, הרבה תורה, )עשרות אלפים אנשים לומדים דף היומי בבלי וירושלמי, ועוד(, יש 
לנו הרבה חסד, יש לנו הרבה בתי מדרשים בנינים גדולים להפליא בארץ 
תורה   - תלמודי  מתפללים,  מלאים  כנסיות  הבתי  לארץ,  ובחוץ  ישראל 
שהדור  נראה  ולכאורה  ילדות,  מלאים  לבנות  חינוך  ובתי  ילדים,  מלאים 
שלנו הוא דור דעה, אם כן השאלה מה אנחנו רוצים להוסיף לדור חשוב 

כזה?

"חיים שיש בהם יראת  אנו מתפללים בתפילות ברכת החודש  תשובה: 
וכלימה  בושה  בהם  חיים שאין  כך מתפללים  ואחר  ויראת חטא",  שמים 
וכו'. וצריך להבין המשך התפילות האלו, מהי השייכות של יראת שמים 

ויראת חטא לבושה וכלימה? אתמהה.

ואפשר לפרש בהקדם מה דאיתא במסכת שבת )דף ל"א עמוד א'( אמר רבא 
קבעת  באמונה[א],  ונתת  נשאת  לו,  אומרים  לדין  אדם  שמכניסין  בשעה 

תחילת  דסנהדרין  קמא  פרק  דאמרינן  אהא  לדקדק  שיש  מה  אגדות:  בחידושי  מהרש"א  ועיין  [א] 
דינו של אדם על דברי תורה כו', מפורש שם. ]ואיתא במסכת סנהדרין )דף ז( אמר רבי המנונא אין 
תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה וכו', והיא לכאורה סתירה למה שכתב כאן, )ועיין בתוספות 
שהקשו על זה, ותירצו בב' פנים, עיין שם(. ואפשר לפרש על פי מה שכתבו הספרים דהא בהא תליא, 
וב' השאלות באים כאחד, כי אם היה לו אמונה בהשגחתו יתברך שמו, היה לו די זמן ללמוד, שהעת 
שחוטפים למען כבוד תורתו יתברך, לא יגרום בשום אופן העדר או חיסרון בפרנסתו, ומעתה אין כאן 
סתירה, כי השאלה על נשאת ונתת באמונה היא גם כן על דברי תורה, ועיין עירובין )דף נ"ד:(, ואין כאן 

מקומו להאריך[.
והנה להגיע לאמונה פשוטה צריכה להיות תמימות ככתוב בתורה )דברים יח, יג( "תמים תהיה עם ה' 
אלוקיך" ופירוש רש"י ז"ל: התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל 
מה שיבוא עליך תקבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו )ספרי ס"ו(. )ועיין ברמב"ן ואור החיים הקדוש 

מה שכתבו בזה(.
ובספר בית אברהם )פרשת ויגש( מבואר שלא רק בענינים הנוגעים אל הגוף צריך להיות תמים, אלא 
אפילו בענינים הנוגעים אל הנפש ועבודת ה' צריך ללכת בתמימות, כי יש כאלו שהם מתיגעים 
בעבודת ה' בכל כוחם ונפשם ואין רואים סימן ברכה בעבודתם, והעצה לזה - "תמים תהיה עם ה' 
אלקיך )דברים יח, יג(, ולהתחזק בבטחון בה', ולא יפול ביאוש, חס וחלילה, כי רוצים לנסות מן השמים 
את מדת הבטחון שלו, ולא יפנה לטענות יצר הרע שהוא כל כך רחוק מה' - רק יתחזק לעמוד בנסיון. 
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עתים לתורה[ב], [לקבוע עתים לתורה דבר קצוב שלא ימשך כל היום לדרך 
ארץ] עסקת בפריה ורביה[ג], [היינו חוסן] צפית לישועה[ד], [לדברי הנביאים], 
אי יראת  פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר [היינו דעת], ואפילו הכי 
ה' היא אוצרו אין, אי לא לא[ה], משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור 
[ארץ  חומטין  קב  בו  לי  עירבת  ליה,  אמר  לו,  והעלה  הלך  לעליה  חטין 
מלחה ומשמרת את הפירות מהתליע] אמר ליה לאו, אמר ליה מוטב אם לא 
העלית. תנא דבי רבי ישמעאל, מערב אדם קב חומטין בכור של תבואה 

ואינו חושש[ו].

מה[ז] ה'  י"ב( "ועתה ישראל  י'  )דברים  וכמו כן מבואר בתורתינו הקדושה 

ובכל מצב יש לעבוד את ה'. וכפי שביאר ה"חפץ חיים" על הפסוק "המקום אשר אתה עומד עליו 
אדמת קודש הוא" )שמות ג, ה( - רוצה לומר, כשאדם בצרה ומצוקה, גם אז - באותו מצב ובאותה 

שעה - קודש הוא, אפשר שרצון ה' הוא דוקא בעבודה מאותה שעה הדחוקה.
ואפילו אם לבו קשה כאבן, זה סימן טוב, כמו שמבואר בב"א )פרשת בא( וז"ל: כמו מן מרגלית יקרה 
הנמצאת במעמקי הים ועליה אבן כבדה מאד, וצריך יגיעה מרובה ועבודה קשה מאד לנפץ את האבן 
עד שמוצאים את המרגלית, כמו כן כשרואה לבו קשה כאבן, זהו סימן שבו טמון מרגלית ואוצר יקר.

[ב] ועיין מהרש"א בחידושי אגדות: שני עתים אחד ביום ואחד בלילה, כהא דאמרינן יזיף ביום ופרע 
בלילה. 

עד  ויתומה,  יתום  אלא עסקת, דהיינו להשיא  קיימת,  אמר  לא  אגדות:  בחידושי  מהרש"א  ועיין  [ג] 
כאן לשון קדשו. ומדברי המהרש"א מבואר דלאו דוקא יתום ויתומה, אלא כל מי שקשה לו לעסוק 
לבד בזיווג, מצווה לעזור לו, ומטעם זה היה הענין אצל הרבה צדיקים לעסוק בעזר הזיווגים. כידוע 
שהמהרי"ל היה עוסק בשידוכין לפרנסה. והגאון הקדוש בעל חת"ם סופר גם כן עסק בשידוכין ופעם 
אמר לבתו בערב יום הקדוש לפני כל נדרי ְשֵּתֵלך תיכף ומיד לסיים איזה שידוך שנמשך כבר זמן רב. 
ויש כמה מכתבים מהגאון הקדוש משינאווא, ומבעל חזון איש זצ"ל. )ועיין ברש"י ז"ל במסכת ראש השנה דף 

כ"ט דיבור המתחיל אף על פי שיצא מוציא, שכל ישראל ערבין זה לזה במצוות(. 

[ד] ועיין מהרש"א בחידושי אגדות: דהיינו ישועות בלשון רבים, לפי שהמצפה ומקוה לישועה בכל 
שעה הם רבים.

]ה[ ועיין מהרש"א בחידושי אגדות: משל כו' העלה לי חטין כו', דהיינו להעלותן לאוצר אין להם קיום 
אי לאו חומטין, הכי נמי ביראת ה' נתקיימו כולן באוצר הזה, ודו"ק. 

[ו] שבת לא. 

ששואל   - הפרוש  רק  יתברך,  מאתו  היראה  גם  - שבאמת  י, יב(  )דברים  מעמך"  שואל  ה'  "מה  [ז] 
"מעמך" ליראה. פירוש, שתרצה לכל הפחות להיות לך מדת היראה. )שאירת ישראל, ליקוטים ד"ה 

הכל(.
"מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה" )דברים ה, כו(. הנה לכאורה נראה לומר, בודאי יראת שמים היא 
בידי שמים, ולולי עזרתו יתברך שמו לא יגיע אחד מאלף ליראה את ה', חוץ ִּמְמֵתי מעט אשר אינם 
צריכים ַסַעד ְלָּתְמָכם, כאבות ומשה רבינו עליו השלום וכיוצא, אבל זולתם ְרֵאה כמה תפלות התפלל 
דוד המלך עליו השלום בתמניא אפין על ככה. אך מה שאינו בידי שמים )ברכות לג, ב( היא הבחירה 
שבלב שישתוקק אדם וירצה להיות עובד ה' ויתפלל על ככה, אותה השתוקקות לבד אינה בידי 
שמים, והיא מבחירת אדם, על כן אמר "מי יתן והיה לבבם זה ליראה אותי". לא אמר מי יתן ויראו 
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בהמשכים

הזהר מאבדרכי הרשב"י דרכי

ספר

הר"י רי

הרה עיר נים] ] דה זהר היי לם רה
לפ"ק תשע"א בט, חד רא ערב אלעד

יחד דחיל,לם רחימ ,רחימ דחיל ,יכינ הא רי קדא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָ

לאקמא יראל. ל ם לים יחדא ה' בו' ה' י' ם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָליחדא

ספר ספרא בהדין מחה, הנים אם זנע כינת לעי מעפרא, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָכינא

מעה .עלינ אלהינ אדני נעם ויהי רחמי. לתא מן יראל יפקן ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹֹההר,

.ננה ידינ מעה .עלינ ננה ְְֲֵֵֵֵֵַָָָָידינ

אחינרת את המקרבים הרים, מזי ייבת, ראי האנים, הרנים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

את נאר ,יחי עליכם ה' מים, לאבינ יראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָני

יסף אבתכם אלהי ה' הה, דה ההל ל ברת האת, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹההתאפת

אמן. לכם, ר אר אתכם ויבר עמים אלף כם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָעליכם

ץאנחנמה הצא והרא הדל הם  מצים מיחלים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

נ מארע מהרה יחד צנוק" לברת: נזה הה, דהארץה פת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

אמן. ימינ מהרה צדקינ מיח ביאת ,"ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָלארצנ

והגיענאדה מנוק החינ ר ,אהלל רים בת פי, מאד ה' ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

יכלים אנ אין ה', ר הית העם ז ההר סם ל הה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹלמן

מלאכים מעלה ל המליא מים, הדלה המחה את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָלתאר

לפניו ואמרים הא, רי לקדא מקסים באים מתאפים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָרפים,

אנ פי ,מבס ההר אמירת לבראם חים יראל עם ל בחְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

א רת ,תינפר דה זהר כ"ח)ראים – כ"ו י"ב, רמ)רק וזה , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

:דה ְִֶַֹלן

"י ּבִ י ָהַרׁשְ ּכֵ ְר ּדַ
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הזהרמב בדרכי הרשב"י דרכי

לכם."והיה האת העבדה מה ניכם אליכם יאמר סחי זבח ואמרם ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

סח אר לה' מצריםיהא את נג מצרים יראל בני י על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

.תאלכמ ובע מעיר נים  סת נח תבת הא ההר יזהירספר והילים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ
נח, תבת איה ההר, ספר אקרי א, זהר מלין קא אינן אין הרקיע, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹזהר
בהן מחה. נים מעיר, אחד לזמנין מלכתא. ובע מעיר, נים  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמתין

א')יתקם א."(מת ספרא ארה ודא ."ליכה היארה הד הן ףל ג' חלק (זהר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

מהימנא) רעיא נצאקנ"ג: ההר ספר מגה, [דה צאט'ל ח'ים מ'ה נ'ר] הרמח"ל . ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
רחמים. ְֲִֵַַָמהלת

מהלת לצאת לזת אפר ההר ספר אמצעת ,דה הר כב מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹידע
הרמח"ל מיח. חבלי ירי ללא הינ רם"סרחמים, "איר אתפר מסיר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לדק עכו וקא מאד דאי מבריו: העלה ההר. ח ל לה הברים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹנימת
דה ההר ספר היםקריאת את מבינים לא אם ם על ההר פר המקלים אמר (דע, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻ

.ראים) ְִֶ

הרמח"ל: ביא מהברים חלק נתיבלהן אימת עד לחבריא מען רי אמר "ניא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
סמכא" חד לארא)קיימא ידינ):תיחה לי והיעה מכנה, האה . ְְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

מקמת כה בחיו נאמר אר ההר, ספר היה עלם תקנ הדלים הנים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמן
זה בר  ויתאר יראל. לבית יעה קרן להצמיח הכן, לגאה הא י ,עצמ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמ

נא פרת וגם עמים, וכה ה בנים מהימנא, רעיא מקמת :(קכ"ד)כה ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
לתא מן י יקן ההר, ספר האי איה חי מאילנא למטעם יראל עתידין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ"בגין

מהלתרחמי" תזכ יצא הה, ההר ספר הא החים מעץ לטעם יראל עתידים (מם ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

.רחמים) ְֲִַ

אר ההנהגה, עמקי רמ החכמה, מערי דלים ערים הא לי הה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻוהענין
טב רב אל  יעי אר רה לנחתם ,נחלת ועל ע על החיד האדן פעל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהכין
צריכים נים מה גלתם, יראל חסר ה דע וצרי החבה. ראית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻהמכן

המרר בחב לקדמתם. להחזירם להם הלם)הם עליו לה והבין(וד הה, הענין על ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
וכו' נביא" עד אין ,ראינ לא תתינא" ואמר: מתאנן היה האה, הדלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהחסרנת

ט') ע"ד, אמר)הים לברכה זכרנם וחכמינ מראל, אבדה ויירא רה חכמה אמת י . ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
כו' ספרא" למהוי חכמא ר ,קה ית חרב מ"ט.)"מם המרר(סטה והיה . ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

וכו' צר" יחרף אלהים מתי "עד ואמר: זאת על י')מתל ע"ד, אה(ם בפסקים . ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
והבן... מע הה, ענין מאד דלים סדת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹנכללים

ונצל: האת לבה נברח נוכ הבה, ענין עתה יחאי ר מען רי ונמצאריחת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
נכלל  אר ההר, נעה דס הבה, ענין עתה יחאי ר מען רי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹריחת
יראל, לכל ללית לבריחה זה נחב ואז נים, זר נמתין, רא הים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻל

אמר וזה יציאה, אא יצטר לא המים סף י"ב)עד נ"ב, עיהן(יזבח לא "י : ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
יראל"... אלקי מאפכם ה' לפניכם הל י תלכן לא במנסה צאְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

הזהר מאבדרכי הרשב"י דרכי

ספר

הר"י רי

הרה עיר נים] ] דה זהר היי לם רה
לפ"ק תשע"א בט, חד רא ערב אלעד

יחד דחיל,לם רחימ ,רחימ דחיל ,יכינ הא רי קדא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָ

לאקמא יראל. ל ם לים יחדא ה' בו' ה' י' ם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָליחדא

ספר ספרא בהדין מחה, הנים אם זנע כינת לעי מעפרא, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָכינא

מעה .עלינ אלהינ אדני נעם ויהי רחמי. לתא מן יראל יפקן ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹֹההר,

.ננה ידינ מעה .עלינ ננה ְְֲֵֵֵֵֵַָָָָידינ

אחינרת את המקרבים הרים, מזי ייבת, ראי האנים, הרנים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

את נאר ,יחי עליכם ה' מים, לאבינ יראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָני

יסף אבתכם אלהי ה' הה, דה ההל ל ברת האת, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹההתאפת

אמן. לכם, ר אר אתכם ויבר עמים אלף כם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָעליכם

ץאנחנמה הצא והרא הדל הם  מצים מיחלים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

נ מארע מהרה יחד צנוק" לברת: נזה הה, דהארץה פת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

אמן. ימינ מהרה צדקינ מיח ביאת ,"ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָלארצנ

והגיענאדה מנוק החינ ר ,אהלל רים בת פי, מאד ה' ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

יכלים אנ אין ה', ר הית העם ז ההר סם ל הה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹלמן

מלאכים מעלה ל המליא מים, הדלה המחה את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָלתאר

לפניו ואמרים הא, רי לקדא מקסים באים מתאפים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָרפים,

אנ פי ,מבס ההר אמירת לבראם חים יראל עם ל בחְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

א רת ,תינפר דה זהר כ"ח)ראים – כ"ו י"ב, רמ)רק וזה , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

:דה ְִֶַֹלן

הזהר מגבדרכי הרשב"י דרכי

מיח: מחבלי ויצל אחרא, הטרא מן רח דה הר תק מי יל והאמת, ְְְְְֱֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
אחריו נאר ההר רשב"י)ספר מן(אחרי רח נקרא  תק מי ל לברכה, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ל יצטר א עד אחרא, המים)הטרא נמצא(אחרית עלת מה דיעוא יציאה, אא ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
מיח. מחבלי הלה הא י הא, דל עלת י והאמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה,

למטב": מחזירם המן קת זרתיו מל עליהם מעמיד הא ר דה" הענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָסד
האדם מן להפריד ריה הבר חט מ אא צריכים, הי לא מיח חבלי י ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוהענין:

החבלים צריכים הי ן , דק מיח)ההמא מראל(חבלי להפריד די ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ס וזה לצאת. יחזר  ואחר למעלה, זר לברח כל די הלת, זהמת ד[את] ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

קת זרתיו מל עליהם מעמיד הא ר דה" לברכה] זכרנם חכמינ ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ[מאמר
למטב" מחזירם צ"ז:)המן הטרא(סנהדרין גרת  האדם עד דל: לל זה י , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

חת קרה פתה אר אחרא הטרא וצרי .ריה הן לתן יכל אינ ְְְְְֳֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאחרא
למעלה. זר ְְְֲִִֵַַָָָיראל

העת: י להם צרי איולכן יציאה דר י ריחה, דר ההם הלת מן לצאת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ארנה הלת רמה, יד הלת מן מ צא  ואחר ראנה. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאפר

חם. ְְַָפתת
החבלים ידי על אא לברח להם אפר היה לא ההמא, הם הרה דק יון חבליא) ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

הריחה.מיח) היא וזאת מקלט, עיר "אימא" היא תבה חזרים הי אז , ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ
בו וכו' האה הברים ל מצא ל "ר התב: אמר מה דל סד זה דיעְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוא

וכו' "אלהי ה' ל')עד ד', זרת(ברים ולם חס לגזר אחרא הטרא התרת י ע, , ְְְְְְְֱֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
והה מתרת.  תעל פי י מדרגת, ולינק להתאחז תעל לפי נמ יראל, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעל
מעת היא עד חק. אחר חק יראל נדחקים ואז זו"ן, ספירת מתרת עלה ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהיא

"מינ מתערין ינין "אימא סד, ן, ם ם להתק חבת והיא חלקל"אימא", (זהר ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

סה.) ג' מתקין יראל ארה, ואז חרת. היא אימא י יכלה, אינ אמת א ,ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
הבה. סד ְְְִַָברחין

יע עד לספירה מפירה מתר לה קת, זרתיו לה צרי היה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלכן
בר "לפני סד והא ליראל. הבה מתעררת ארה י ,ח נר ום ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלאימא

יח)אן" טז, בריחה(מלי וכיון הזרה, ידי על הי ורשב"י מה ריחת ם ן ועל , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ההר, ספר נעה אליוזאת זן מי לכל ועמד קם הבה ענין בר הינ:הה , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מיח, חבלי ל צרי ואין אחרא, הטרא מן ויצא ל"אימא" מיע בר ההר ספר ְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהדק
תחה. למעלה הבאתי ענין נא, רת מהימנא רעיא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻזר

האת העה הלא י ,תהע אחרי הרה זמן אא ההר נתה לא זה, ל עם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻוהה,
:ר ,זמ אא להצא צריכה אינאינ תע י הה, ההר סד יראל ברח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
מיחא מלא דרא ימא סף היח].אא מל ל רד המים, [סף ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

בפרטת קת בל, קצות כל אדם לכל נגי ההר פר זכינ ,אנ ימינ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹוהה,
הברים נת  ונראה העלמי, ההר מפעל ל הרים מזי זכת פרט ,ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹמ

ההר ספר רשב"י)עת לתקפת יחסית מאחרת תקפה נתה לכלל(אמנם להצא צריכה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ
הגית נראה לכן ,אנ רנד למר היח, מל ל רד המים, סף ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָיראל

וער. לל מקרית אינ ימינ ההר ספר ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהדלה



זהר 
השבת

ר ַההכ ָ ּ הכ רן ַכ רן
כט

הזהרמב בדרכי הרשב"י דרכי

לכם."והיה האת העבדה מה ניכם אליכם יאמר סחי זבח ואמרם ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

סח אר לה' מצריםיהא את נג מצרים יראל בני י על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

.תאלכמ ובע מעיר נים  סת נח תבת הא ההר יזהירספר והילים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ
נח, תבת איה ההר, ספר אקרי א, זהר מלין קא אינן אין הרקיע, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹזהר
בהן מחה. נים מעיר, אחד לזמנין מלכתא. ובע מעיר, נים  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמתין

א')יתקם א."(מת ספרא ארה ודא ."ליכה היארה הד הן ףל ג' חלק (זהר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

מהימנא) רעיא נצאקנ"ג: ההר ספר מגה, [דה צאט'ל ח'ים מ'ה נ'ר] הרמח"ל . ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
רחמים. ְֲִֵַַָמהלת

מהלת לצאת לזת אפר ההר ספר אמצעת ,דה הר כב מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹידע
הרמח"ל מיח. חבלי ירי ללא הינ רם"סרחמים, "איר אתפר מסיר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לדק עכו וקא מאד דאי מבריו: העלה ההר. ח ל לה הברים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹנימת
דה ההר ספר היםקריאת את מבינים לא אם ם על ההר פר המקלים אמר (דע, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻ

.ראים) ְִֶ

הרמח"ל: ביא מהברים חלק נתיבלהן אימת עד לחבריא מען רי אמר "ניא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
סמכא" חד לארא)קיימא ידינ):תיחה לי והיעה מכנה, האה . ְְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

מקמת כה בחיו נאמר אר ההר, ספר היה עלם תקנ הדלים הנים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמן
זה בר  ויתאר יראל. לבית יעה קרן להצמיח הכן, לגאה הא י ,עצמ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמ

נא פרת וגם עמים, וכה ה בנים מהימנא, רעיא מקמת :(קכ"ד)כה ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
לתא מן י יקן ההר, ספר האי איה חי מאילנא למטעם יראל עתידין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ"בגין

מהלתרחמי" תזכ יצא הה, ההר ספר הא החים מעץ לטעם יראל עתידים (מם ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

.רחמים) ְֲִַ

אר ההנהגה, עמקי רמ החכמה, מערי דלים ערים הא לי הה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻוהענין
טב רב אל  יעי אר רה לנחתם ,נחלת ועל ע על החיד האדן פעל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהכין
צריכים נים מה גלתם, יראל חסר ה דע וצרי החבה. ראית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻהמכן

המרר בחב לקדמתם. להחזירם להם הלם)הם עליו לה והבין(וד הה, הענין על ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
וכו' נביא" עד אין ,ראינ לא תתינא" ואמר: מתאנן היה האה, הדלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהחסרנת

ט') ע"ד, אמר)הים לברכה זכרנם וחכמינ מראל, אבדה ויירא רה חכמה אמת י . ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
כו' ספרא" למהוי חכמא ר ,קה ית חרב מ"ט.)"מם המרר(סטה והיה . ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

וכו' צר" יחרף אלהים מתי "עד ואמר: זאת על י')מתל ע"ד, אה(ם בפסקים . ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
והבן... מע הה, ענין מאד דלים סדת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹנכללים

ונצל: האת לבה נברח נוכ הבה, ענין עתה יחאי ר מען רי ונמצאריחת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
נכלל  אר ההר, נעה דס הבה, ענין עתה יחאי ר מען רי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹריחת
יראל, לכל ללית לבריחה זה נחב ואז נים, זר נמתין, רא הים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻל

אמר וזה יציאה, אא יצטר לא המים סף י"ב)עד נ"ב, עיהן(יזבח לא "י : ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
יראל"... אלקי מאפכם ה' לפניכם הל י תלכן לא במנסה צאְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

הזהרמב בדרכי הרשב"י דרכי

לכם."והיה האת העבדה מה ניכם אליכם יאמר סחי זבח ואמרם ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

סח אר לה' מצריםיהא את נג מצרים יראל בני י על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

.תאלכמ ובע מעיר נים  סת נח תבת הא ההר יזהירספר והילים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ
נח, תבת איה ההר, ספר אקרי א, זהר מלין קא אינן אין הרקיע, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹזהר
בהן מחה. נים מעיר, אחד לזמנין מלכתא. ובע מעיר, נים  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמתין

א')יתקם א."(מת ספרא ארה ודא ."ליכה היארה הד הן ףל ג' חלק (זהר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

מהימנא) רעיא נצאקנ"ג: ההר ספר מגה, [דה צאט'ל ח'ים מ'ה נ'ר] הרמח"ל . ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
רחמים. ְֲִֵַַָמהלת

מהלת לצאת לזת אפר ההר ספר אמצעת ,דה הר כב מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹידע
הרמח"ל מיח. חבלי ירי ללא הינ רם"סרחמים, "איר אתפר מסיר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לדק עכו וקא מאד דאי מבריו: העלה ההר. ח ל לה הברים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹנימת
דה ההר ספר היםקריאת את מבינים לא אם ם על ההר פר המקלים אמר (דע, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻ

.ראים) ְִֶ

הרמח"ל: ביא מהברים חלק נתיבלהן אימת עד לחבריא מען רי אמר "ניא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
סמכא" חד לארא)קיימא ידינ):תיחה לי והיעה מכנה, האה . ְְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

מקמת כה בחיו נאמר אר ההר, ספר היה עלם תקנ הדלים הנים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמן
זה בר  ויתאר יראל. לבית יעה קרן להצמיח הכן, לגאה הא י ,עצמ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמ

נא פרת וגם עמים, וכה ה בנים מהימנא, רעיא מקמת :(קכ"ד)כה ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
לתא מן י יקן ההר, ספר האי איה חי מאילנא למטעם יראל עתידין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ"בגין

מהלתרחמי" תזכ יצא הה, ההר ספר הא החים מעץ לטעם יראל עתידים (מם ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

.רחמים) ְֲִַ

אר ההנהגה, עמקי רמ החכמה, מערי דלים ערים הא לי הה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻוהענין
טב רב אל  יעי אר רה לנחתם ,נחלת ועל ע על החיד האדן פעל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהכין
צריכים נים מה גלתם, יראל חסר ה דע וצרי החבה. ראית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻהמכן

המרר בחב לקדמתם. להחזירם להם הלם)הם עליו לה והבין(וד הה, הענין על ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
וכו' נביא" עד אין ,ראינ לא תתינא" ואמר: מתאנן היה האה, הדלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהחסרנת

ט') ע"ד, אמר)הים לברכה זכרנם וחכמינ מראל, אבדה ויירא רה חכמה אמת י . ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
כו' ספרא" למהוי חכמא ר ,קה ית חרב מ"ט.)"מם המרר(סטה והיה . ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

וכו' צר" יחרף אלהים מתי "עד ואמר: זאת על י')מתל ע"ד, אה(ם בפסקים . ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
והבן... מע הה, ענין מאד דלים סדת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹנכללים

ונצל: האת לבה נברח נוכ הבה, ענין עתה יחאי ר מען רי ונמצאריחת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
נכלל  אר ההר, נעה דס הבה, ענין עתה יחאי ר מען רי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹריחת
יראל, לכל ללית לבריחה זה נחב ואז נים, זר נמתין, רא הים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻל

אמר וזה יציאה, אא יצטר לא המים סף י"ב)עד נ"ב, עיהן(יזבח לא "י : ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
יראל"... אלקי מאפכם ה' לפניכם הל י תלכן לא במנסה צאְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

הזהר מאבדרכי הרשב"י דרכי

ספר

הר"י רי

הרה עיר נים] ] דה זהר היי לם רה
לפ"ק תשע"א בט, חד רא ערב אלעד

יחד דחיל,לם רחימ ,רחימ דחיל ,יכינ הא רי קדא ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָ

לאקמא יראל. ל ם לים יחדא ה' בו' ה' י' ם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָליחדא

ספר ספרא בהדין מחה, הנים אם זנע כינת לעי מעפרא, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָכינא

מעה .עלינ אלהינ אדני נעם ויהי רחמי. לתא מן יראל יפקן ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹֹההר,

.ננה ידינ מעה .עלינ ננה ְְֲֵֵֵֵֵַָָָָידינ

אחינרת את המקרבים הרים, מזי ייבת, ראי האנים, הרנים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

את נאר ,יחי עליכם ה' מים, לאבינ יראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָני

יסף אבתכם אלהי ה' הה, דה ההל ל ברת האת, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹההתאפת

אמן. לכם, ר אר אתכם ויבר עמים אלף כם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָעליכם

ץאנחנמה הצא והרא הדל הם  מצים מיחלים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

נ מארע מהרה יחד צנוק" לברת: נזה הה, דהארץה פת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

אמן. ימינ מהרה צדקינ מיח ביאת ,"ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָלארצנ

והגיענאדה מנוק החינ ר ,אהלל רים בת פי, מאד ה' ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

יכלים אנ אין ה', ר הית העם ז ההר סם ל הה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹלמן

מלאכים מעלה ל המליא מים, הדלה המחה את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָלתאר

לפניו ואמרים הא, רי לקדא מקסים באים מתאפים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָרפים,

אנ פי ,מבס ההר אמירת לבראם חים יראל עם ל בחְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

א רת ,תינפר דה זהר כ"ח)ראים – כ"ו י"ב, רמ)רק וזה , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

:דה ְִֶַֹלן

הזהר מגבדרכי הרשב"י דרכי

מיח: מחבלי ויצל אחרא, הטרא מן רח דה הר תק מי יל והאמת, ְְְְְֱֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
אחריו נאר ההר רשב"י)ספר מן(אחרי רח נקרא  תק מי ל לברכה, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ל יצטר א עד אחרא, המים)הטרא נמצא(אחרית עלת מה דיעוא יציאה, אא ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
מיח. מחבלי הלה הא י הא, דל עלת י והאמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה,

למטב": מחזירם המן קת זרתיו מל עליהם מעמיד הא ר דה" הענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָסד
האדם מן להפריד ריה הבר חט מ אא צריכים, הי לא מיח חבלי י ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוהענין:

החבלים צריכים הי ן , דק מיח)ההמא מראל(חבלי להפריד די ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ס וזה לצאת. יחזר  ואחר למעלה, זר לברח כל די הלת, זהמת ד[את] ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

קת זרתיו מל עליהם מעמיד הא ר דה" לברכה] זכרנם חכמינ ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ[מאמר
למטב" מחזירם צ"ז:)המן הטרא(סנהדרין גרת  האדם עד דל: לל זה י , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

חת קרה פתה אר אחרא הטרא וצרי .ריה הן לתן יכל אינ ְְְְְֳֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאחרא
למעלה. זר ְְְֲִִֵַַָָָיראל

העת: י להם צרי איולכן יציאה דר י ריחה, דר ההם הלת מן לצאת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ארנה הלת רמה, יד הלת מן מ צא  ואחר ראנה. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאפר

חם. ְְַָפתת
החבלים ידי על אא לברח להם אפר היה לא ההמא, הם הרה דק יון חבליא) ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

הריחה.מיח) היא וזאת מקלט, עיר "אימא" היא תבה חזרים הי אז , ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ
בו וכו' האה הברים ל מצא ל "ר התב: אמר מה דל סד זה דיעְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוא

וכו' "אלהי ה' ל')עד ד', זרת(ברים ולם חס לגזר אחרא הטרא התרת י ע, , ְְְְְְְֱֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
והה מתרת.  תעל פי י מדרגת, ולינק להתאחז תעל לפי נמ יראל, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעל
מעת היא עד חק. אחר חק יראל נדחקים ואז זו"ן, ספירת מתרת עלה ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהיא

"מינ מתערין ינין "אימא סד, ן, ם ם להתק חבת והיא חלקל"אימא", (זהר ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

סה.) ג' מתקין יראל ארה, ואז חרת. היא אימא י יכלה, אינ אמת א ,ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
הבה. סד ְְְִַָברחין

יע עד לספירה מפירה מתר לה קת, זרתיו לה צרי היה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלכן
בר "לפני סד והא ליראל. הבה מתעררת ארה י ,ח נר ום ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלאימא

יח)אן" טז, בריחה(מלי וכיון הזרה, ידי על הי ורשב"י מה ריחת ם ן ועל , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ההר, ספר נעה אליוזאת זן מי לכל ועמד קם הבה ענין בר הינ:הה , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מיח, חבלי ל צרי ואין אחרא, הטרא מן ויצא ל"אימא" מיע בר ההר ספר ְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהדק
תחה. למעלה הבאתי ענין נא, רת מהימנא רעיא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻזר

האת העה הלא י ,תהע אחרי הרה זמן אא ההר נתה לא זה, ל עם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻוהה,
:ר ,זמ אא להצא צריכה אינאינ תע י הה, ההר סד יראל ברח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
מיחא מלא דרא ימא סף היח].אא מל ל רד המים, [סף ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

בפרטת קת בל, קצות כל אדם לכל נגי ההר פר זכינ ,אנ ימינ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹוהה,
הברים נת  ונראה העלמי, ההר מפעל ל הרים מזי זכת פרט ,ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹמ

ההר ספר רשב"י)עת לתקפת יחסית מאחרת תקפה נתה לכלל(אמנם להצא צריכה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ
הגית נראה לכן ,אנ רנד למר היח, מל ל רד המים, סף ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָיראל

וער. לל מקרית אינ ימינ ההר ספר ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהדלה



ל

זהר 
השבת

ר ַההכ ָ ּ הכ רן ַכ רן

הזהרמד בדרכי הרשב"י דרכי

ה' צה אר יראל ני עו לכו .חוו העם וד היל ינ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואת

ב ."ע ן ואהרן מה מהימנאאת מ'),רעיא א מצוה(רת זיא: אחר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

זה בח לדר אדם ן על חבה היא מצרים, יציאת בח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָלסר

מח סר תבא מצרים יציאת דר אדם ל ,ארנ  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלעלמים.

הרי הל, מחת הא הא עלם כינה למח הא עתיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמחה,

סר. תא מח הא ר דוה ,נאד מח אדם ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָהא

תאלכ להם: ואמר , הליא ל את הא ר דה ס עה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

גאתי. מחים י הנים דרים י הבח סר את עְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ו יראל, עם מתחרים באים מתסים, ם הבחאז סר מעים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ם ומעי .ז תקפה ההר ספר לקריאה הר את הר דלי ל קרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹכבר
ים, מי ההר ספר מעט בר ל קריאה אפ לעצמ יקציב אדם כן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹדלים,
למעלה האמרים לברים עבר והאמת, ההר. ספר לבק הם עזרת יכל בכְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
פר ידע הרי , הבק האדם עבר מיח חבלי את לבל ההר ספר ל ח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹענין
היעת לכל סגה היא  והריאה רע, בר מל האדם נמת את ממרק ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻההר

ְְַַָוההצלחת.
על חבא איה מצרים, יציאת בחא לסר א, תר דא מהימנא: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָברעיא

מצרים, יציאת אעי נ ר ל אקימנא, הכי לעלמין. בחא האי לאעי ,נ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָר
מא, חד הא אתי לעלמא כינא למחדי איה זמין חדוה, חי סר ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹבההא

סר. ההא חי הא רי וקדא ,מרי חי נ ר איה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהאי
סרא מע זיל לן, ואמר ,ילי מליא לכל הא רי קדא ני עתא, יְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻ
מתחרין ואתיין מתין, ה דין פרקני. וחאן ני, עמ קא ילי, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֻבחא
דין מריהן, פרקנא חדוא חאן קא בחא, סרא מע יראל, הדייהְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ
קיא עא על לי ואדאן גברן נין אין ל על הא, רי לקדא לי ואדן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָאתיין

מאריהן. פרקנא חדוה חאן ארעא, לי ְְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָאית
למאריהן, חילא יהבי סרא ההא ויראל לעיא, גברא חילא לי אסף ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָדין
,מקמי דחלין הוכ ,לי ואדן ,ירב מחין ד גברא, חילא אסף ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻמלא,

א סר לאעי לחא אית , בגין .ה על יקרי א')ואסק עד מ"א (ף ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻ

הא, רי קדא קמי דיר לאעי ,נ ר על איה חבה א, גוונא אמר. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻמה
עבד. ניין אין כל ניסא ְְְְִִִִֵַַָָָלפרסמי

לבתר ויהוי הה, מה ל א, ידע הא רי קדא והא חבתא, איה אמאי ימא, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻואי
נ ר אצטרי ואי אא ידע. ואיה עבד, איה מה על ,קמי א רסמא אמאי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָנא,
ליא וכל סקין, מין אין גין עבד, איה מה כל קמי לאעי ניסא, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָלפרסמי
עלייה יקרי ואסק הא, רי לקדא ה ואדאן לן, וחמאן מתין, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻלעיא

ותא. ְֵַָָעיא

הזהרמד בדרכי הרשב"י דרכי

ה' צה אר יראל ני עו לכו .חוו העם וד היל ינ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואת

ב ."ע ן ואהרן מה מהימנאאת מ'),רעיא א מצוה(רת זיא: אחר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

זה בח לדר אדם ן על חבה היא מצרים, יציאת בח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָלסר

מח סר תבא מצרים יציאת דר אדם ל ,ארנ  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלעלמים.

הרי הל, מחת הא הא עלם כינה למח הא עתיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמחה,

סר. תא מח הא ר דוה ,נאד מח אדם ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָהא

תאלכ להם: ואמר , הליא ל את הא ר דה ס עה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

גאתי. מחים י הנים דרים י הבח סר את עְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ו יראל, עם מתחרים באים מתסים, ם הבחאז סר מעים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ם ומעי .ז תקפה ההר ספר לקריאה הר את הר דלי ל קרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹכבר
ים, מי ההר ספר מעט בר ל קריאה אפ לעצמ יקציב אדם כן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹדלים,
למעלה האמרים לברים עבר והאמת, ההר. ספר לבק הם עזרת יכל בכְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
פר ידע הרי , הבק האדם עבר מיח חבלי את לבל ההר ספר ל ח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹענין
היעת לכל סגה היא  והריאה רע, בר מל האדם נמת את ממרק ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻההר

ְְַַָוההצלחת.
על חבא איה מצרים, יציאת בחא לסר א, תר דא מהימנא: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָברעיא

מצרים, יציאת אעי נ ר ל אקימנא, הכי לעלמין. בחא האי לאעי ,נ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָר
מא, חד הא אתי לעלמא כינא למחדי איה זמין חדוה, חי סר ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹבההא

סר. ההא חי הא רי וקדא ,מרי חי נ ר איה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהאי
סרא מע זיל לן, ואמר ,ילי מליא לכל הא רי קדא ני עתא, יְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻ
מתחרין ואתיין מתין, ה דין פרקני. וחאן ני, עמ קא ילי, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֻבחא
דין מריהן, פרקנא חדוא חאן קא בחא, סרא מע יראל, הדייהְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ
קיא עא על לי ואדאן גברן נין אין ל על הא, רי לקדא לי ואדן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָאתיין

מאריהן. פרקנא חדוה חאן ארעא, לי ְְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָאית
למאריהן, חילא יהבי סרא ההא ויראל לעיא, גברא חילא לי אסף ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָדין
,מקמי דחלין הוכ ,לי ואדן ,ירב מחין ד גברא, חילא אסף ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻמלא,

א סר לאעי לחא אית , בגין .ה על יקרי א')ואסק עד מ"א (ף ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻ

הא, רי קדא קמי דיר לאעי ,נ ר על איה חבה א, גוונא אמר. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻמה
עבד. ניין אין כל ניסא ְְְְִִִִֵַַָָָלפרסמי

לבתר ויהוי הה, מה ל א, ידע הא רי קדא והא חבתא, איה אמאי ימא, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻואי
נ ר אצטרי ואי אא ידע. ואיה עבד, איה מה על ,קמי א רסמא אמאי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָנא,
ליא וכל סקין, מין אין גין עבד, איה מה כל קמי לאעי ניסא, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָלפרסמי
עלייה יקרי ואסק הא, רי לקדא ה ואדאן לן, וחמאן מתין, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻלעיא

ותא. ְֵַָָעיא

הזהר מגבדרכי הרשב"י דרכי

מיח: מחבלי ויצל אחרא, הטרא מן רח דה הר תק מי יל והאמת, ְְְְְֱֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
אחריו נאר ההר רשב"י)ספר מן(אחרי רח נקרא  תק מי ל לברכה, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ל יצטר א עד אחרא, המים)הטרא נמצא(אחרית עלת מה דיעוא יציאה, אא ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
מיח. מחבלי הלה הא י הא, דל עלת י והאמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה,

למטב": מחזירם המן קת זרתיו מל עליהם מעמיד הא ר דה" הענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָסד
האדם מן להפריד ריה הבר חט מ אא צריכים, הי לא מיח חבלי י ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוהענין:

החבלים צריכים הי ן , דק מיח)ההמא מראל(חבלי להפריד די ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ס וזה לצאת. יחזר  ואחר למעלה, זר לברח כל די הלת, זהמת ד[את] ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

קת זרתיו מל עליהם מעמיד הא ר דה" לברכה] זכרנם חכמינ ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ[מאמר
למטב" מחזירם צ"ז:)המן הטרא(סנהדרין גרת  האדם עד דל: לל זה י , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

חת קרה פתה אר אחרא הטרא וצרי .ריה הן לתן יכל אינ ְְְְְֳֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאחרא
למעלה. זר ְְְֲִִֵַַָָָיראל

העת: י להם צרי איולכן יציאה דר י ריחה, דר ההם הלת מן לצאת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
ארנה הלת רמה, יד הלת מן מ צא  ואחר ראנה. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאפר

חם. ְְַָפתת
החבלים ידי על אא לברח להם אפר היה לא ההמא, הם הרה דק יון חבליא) ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

הריחה.מיח) היא וזאת מקלט, עיר "אימא" היא תבה חזרים הי אז , ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ
בו וכו' האה הברים ל מצא ל "ר התב: אמר מה דל סד זה דיעְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוא

וכו' "אלהי ה' ל')עד ד', זרת(ברים ולם חס לגזר אחרא הטרא התרת י ע, , ְְְְְְְֱֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
והה מתרת.  תעל פי י מדרגת, ולינק להתאחז תעל לפי נמ יראל, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעל
מעת היא עד חק. אחר חק יראל נדחקים ואז זו"ן, ספירת מתרת עלה ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהיא

"מינ מתערין ינין "אימא סד, ן, ם ם להתק חבת והיא חלקל"אימא", (זהר ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

סה.) ג' מתקין יראל ארה, ואז חרת. היא אימא י יכלה, אינ אמת א ,ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
הבה. סד ְְְִַָברחין

יע עד לספירה מפירה מתר לה קת, זרתיו לה צרי היה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלכן
בר "לפני סד והא ליראל. הבה מתעררת ארה י ,ח נר ום ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלאימא

יח)אן" טז, בריחה(מלי וכיון הזרה, ידי על הי ורשב"י מה ריחת ם ן ועל , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ההר, ספר נעה אליוזאת זן מי לכל ועמד קם הבה ענין בר הינ:הה , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מיח, חבלי ל צרי ואין אחרא, הטרא מן ויצא ל"אימא" מיע בר ההר ספר ְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהדק
תחה. למעלה הבאתי ענין נא, רת מהימנא רעיא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻזר

האת העה הלא י ,תהע אחרי הרה זמן אא ההר נתה לא זה, ל עם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻוהה,
:ר ,זמ אא להצא צריכה אינאינ תע י הה, ההר סד יראל ברח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
מיחא מלא דרא ימא סף היח].אא מל ל רד המים, [סף ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

בפרטת קת בל, קצות כל אדם לכל נגי ההר פר זכינ ,אנ ימינ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹוהה,
הברים נת  ונראה העלמי, ההר מפעל ל הרים מזי זכת פרט ,ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹמ

ההר ספר רשב"י)עת לתקפת יחסית מאחרת תקפה נתה לכלל(אמנם להצא צריכה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ
הגית נראה לכן ,אנ רנד למר היח, מל ל רד המים, סף ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָיראל

וער. לל מקרית אינ ימינ ההר ספר ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהדלה

המשך בעמוד לב



זהר 
השבת

ר ַההכ רנת הכ זן ְו
לא

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

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

ַקְצוֹות ֵּתֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

ם, ִלְכבֹוד "ִמְפַעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי" – ָׁשלֹום ּוְבָרָכה ! ָּברּוְך ַהּׁשֵ

ְּבִני ָּבא ַהַּבְיָתה ִמיִׁשיָבתֹו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְלַחג ַהֻּסּכֹות, ּוְבָידֹו ֶסט זַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּקֵּבל ִמֶּכם ְּבִחָּנם, 
ְלַאַחר ֶׁשִּמֵּלא טֶֹפס ְוִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ְויֹום ֶאת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש. עֹוד ָרִאיִתי ֶאְצלֹו ַּכָּמה 
ֲעלֹוִנים ָיִפים ְמֹאד ְוֶנְחָמִדים ְּביֹוֵתר ֶׁשהֹוֵצאֶתם ָלאֹור ְוֶאת ִסְפְרֶכם "אֹור ַהֹּזַהר", ּוֵמֵעת ֶׁשְרִאיִתים 
ֹלא ָיֹכְלִּתי ַלֲהִניָחם ִמָּיִדי, ְוִהְתַחְלִּתי ִלְלֹמד ֶאת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִהְתַלֲהבּות ּוְבֵחֶׁשק ָּגדֹול, ַאֲחֵרי 
ְקִריָאִתי ֶאת ַהְּדָבִרים ַהְמעֹוְרִרים ֶׁשַּבֲעלֹוֵניֶכם ְוֶאת ַהֵּסֶפר "אֹור ַהֹּזַהר". ֵּכן ַּגם ֵּכן הֹוֵריִתי ְלָכל 
ָּבַני ַהְּנׂשּוִאים ּוְלַיְלֵדיֶהם ֵּכן ִיְרּבּו, ֹלא ִלְפחֹות ְּבָכל יֹום ִמִּלְלֹמד ְלָפחֹות ֶרַבע ָׁשָעה ֹזַהר, ּוְבַׁשָּבת 
ֹקֶדׁש ֹלא ִיְפֲחתּו ִמִּלּמּוד ָׁשָעה ַאַחת ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש. ְוִהֵּנה ִמְּמקֹום מֹוָׁשִבי ָּכאן ְּבַמְנֶהְטן ְניּו ָיאְרק 
ִהְנִני זֹוֶכה ְּכָבר ָׁשִנים ַרּבֹות ִלְתמְֹך ְּבַהְרֵּבה ְיִׁשיבֹות ְקדֹוׁשֹות ִּבְסכּוִמים ְּגדֹוִלים ְמֹאד, ְוַאף ֶיְׁשָנם 
ְיִׁשיבֹות ְוכֹוְלִלים ֲאֶׁשר ָּכל ַאְחָזָקָתם ְּבֶמֶׁשְך ֳחָדִׁשים ְוַאף ָׁשִנים ִהָּנם ִמְּתִמיָכִתי. ּוְכגֹון ְיִׁשיַבת ... 
ִּבְבֵני ְּבָרק ֲאֶׁשר ִקְּבָלה ִמָּיִדי ַרק ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה ַסְך 180,000, ִויִׁשיַבת ... ָּבִעיר ַהַּנ"ל ִקְּבָלה 
330,000, ְוכֹוֵלל ... ִּבירּוָׁשַלִים ְמַקְּבִלים ֹלא ָּפחֹות ִמַּסְך 120,000 ְלָׁשָנה, ְועֹוד ַהְרֵּבה מֹוְסדֹות 
ְמַקְּבִלים ְסכּוִמים יֹוֵתר ְקַטִּנים. ְוֵכן ֵאיֶזה ַחְצרֹות ֲחִסיִדים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַּכָּמה ַאְלֵפי 
ֲחִסיִדים. ְוַלַאֲחרֹוָנה ָהָיה ַהַּמָּצב ָקֶׁשה ָּבֲעָסִקים, ְוִכְמַעט ָנַפְלִּתי ְלַגְמֵרי, ּוְלֶפַתע ִּפְתֹאם ִהְתִחיל 
ַהִּביְזֶנעס ֶׁשִּלי ִלְצֹמַח, ְוֹלא ֵהַבְנִּתי ַמּדּוַע, ַרק ַעָּתה ָזִכיִתי ִלְראֹות ֶׁשְּבִדּיּוק ַּכֲאֶׁשר ְּבִני ֵהֵחל ִלְלֹמד 
ם. ְוָכֵעת ַּבֲאֶׁשר ֶׁשְּבִני ָלַמד ֵהיֵטב  ֶאת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֵהֵחּלּו ָהֲעָסִקים ַלֲעלֹות ַמְעָלה ַמְעָלה ָּברּוְך ַהּׁשֵ
ֶאת "ֵסֶפר אֹור ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש", ְוֶהְרָאה ִלי ֶׁשָּכתּוב ָׁשם ֵמַהַּצִּדיק ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַׁשְרַעִּבי ּוֵמַהֶּבן ִאיׁש ַחי 
ַזַצ"ל, ֶׁשְּבָׁשָעה ַאַחת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ֶׁשל ִלּמּוד ַהִּנְגֶלה ֶׁשל ֶאֶלף ָׁשִנים, ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי 
ֶׁשְּבָכל ֲעָסַקי ִהְנִני ִמְסַּתֵּכל ֵאיְך ְלַהְרִויַח ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר, ּוְבַוַּדאי ֶׁשְּבָׂשָכר ִנְצִחי ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַעל ִלּמּוד 
ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ָצִריְך ְלַנֵּצל ֶאת ַהּצּוָרה ֶׁשַּמְרִויִחים ָּבּה ֲהִכי ַהְרֵּבה, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ֶהָחֵפץ ַחִּיים 
ְּבִסְפרֹו. ְוִאם ֶאְתמְֹך ִּביִׁשיבֹות ּוְבכֹוְלִלים ֶׁשּלֹוְמִדים ָׁשם ֶאת ַהֹּזַהר, ִיְהֶיה ְׂשָכִרי ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ִּפי 
ִמיְליֹון ַאְלֵפי ְּפָעִמים יֹוֵתר ְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ַהַּנ"ל. ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם ֶׁשּתֹוִדיעּוִני ֵאיֶזה 
ֵהם ַהְיִׁשיבֹות ְוַהּכֹוְלִלים ֶׁשּלֹוְמִדים ָׁשם ֶאת ַהֹּזַהר, ִּבְכֵדי ֶׁשאּוַכל ִלְתמְֹך ָּבֶהם ַּגם ֵּכן. ְוֵכן ֲאַבֵּקׁש 
ֶׁשּתֹוִדיעּוִני ְּבֵאיֶזה ַחְצרֹות ֲחִסיִדים ְוַהּמֹוָסדֹות לֹוְמִדים ֶאת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִּבְכֵדי ֶׁשֶאְתמְֹך ַּגם ֵּכן 

ָּבֶהם. ָנא ֲאַבֵּקׁש ֶׁשִּתְׁשְלחּו ֵאַלי ְּתׁשּוָבה ֶאל ַהְּכֹתֶבת ָהְרׁשּוָמה ַמָּטה.                            

ָנא ִאם ּתּוְכלּו ְלַהֲעִביר ְלָפחֹות ַל-10 ִמּלֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ְלִהְתַּפֵּלל ַעל א... ֶּבן נ... י... , ֶׁשַאְצִליַח ְּבָכל 
ם ֻהְׁשַמט ִמָּכאן ֵעֶקב ַּבָּקָׁשתֹו ַהְמֹפֶרֶׁשת ֶׁשל ַהָּנִגיד ְלַהָּלן.[ ָהִעְנָיִנים. ]ַהּׁשֵ

ַאַּגב, ֲאִני ָקׁשּור ְמֹאד ְלִסְפֵרי ַהִחיָד"א ַזַצ"ל, ָלֵכן ַאֲעִּתיק ַמה ֶׁשָּכַתב ַרֵּבנּו ַחִּיים יֹוֵסף ָּדִוד 
ֲאזּוַלאי, ַהִחיָד"א, ְּבִסְפרֹו ַהָּקדֹוׁש מֹוֶרה ְּבֶאְצַּבע, )אֹות מד(.

המשך המכתב בחוברת הבאה

הזהרמד בדרכי הרשב"י דרכי

ה' צה אר יראל ני עו לכו .חוו העם וד היל ינ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואת

ב ."ע ן ואהרן מה מהימנאאת מ'),רעיא א מצוה(רת זיא: אחר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

זה בח לדר אדם ן על חבה היא מצרים, יציאת בח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָלסר

מח סר תבא מצרים יציאת דר אדם ל ,ארנ  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלעלמים.

הרי הל, מחת הא הא עלם כינה למח הא עתיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמחה,

סר. תא מח הא ר דוה ,נאד מח אדם ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָהא

תאלכ להם: ואמר , הליא ל את הא ר דה ס עה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

גאתי. מחים י הנים דרים י הבח סר את עְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ו יראל, עם מתחרים באים מתסים, ם הבחאז סר מעים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ם ומעי .ז תקפה ההר ספר לקריאה הר את הר דלי ל קרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹכבר
ים, מי ההר ספר מעט בר ל קריאה אפ לעצמ יקציב אדם כן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹדלים,
למעלה האמרים לברים עבר והאמת, ההר. ספר לבק הם עזרת יכל בכְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
פר ידע הרי , הבק האדם עבר מיח חבלי את לבל ההר ספר ל ח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹענין
היעת לכל סגה היא  והריאה רע, בר מל האדם נמת את ממרק ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻההר

ְְַַָוההצלחת.
על חבא איה מצרים, יציאת בחא לסר א, תר דא מהימנא: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָברעיא

מצרים, יציאת אעי נ ר ל אקימנא, הכי לעלמין. בחא האי לאעי ,נ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָר
מא, חד הא אתי לעלמא כינא למחדי איה זמין חדוה, חי סר ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹבההא

סר. ההא חי הא רי וקדא ,מרי חי נ ר איה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהאי
סרא מע זיל לן, ואמר ,ילי מליא לכל הא רי קדא ני עתא, יְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻ
מתחרין ואתיין מתין, ה דין פרקני. וחאן ני, עמ קא ילי, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֻבחא
דין מריהן, פרקנא חדוא חאן קא בחא, סרא מע יראל, הדייהְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ
קיא עא על לי ואדאן גברן נין אין ל על הא, רי לקדא לי ואדן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָאתיין

מאריהן. פרקנא חדוה חאן ארעא, לי ְְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָאית
למאריהן, חילא יהבי סרא ההא ויראל לעיא, גברא חילא לי אסף ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָדין
,מקמי דחלין הוכ ,לי ואדן ,ירב מחין ד גברא, חילא אסף ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻמלא,

א סר לאעי לחא אית , בגין .ה על יקרי א')ואסק עד מ"א (ף ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻ

הא, רי קדא קמי דיר לאעי ,נ ר על איה חבה א, גוונא אמר. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻמה
עבד. ניין אין כל ניסא ְְְְִִִִֵַַָָָלפרסמי

לבתר ויהוי הה, מה ל א, ידע הא רי קדא והא חבתא, איה אמאי ימא, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻואי
נ ר אצטרי ואי אא ידע. ואיה עבד, איה מה על ,קמי א רסמא אמאי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָנא,
ליא וכל סקין, מין אין גין עבד, איה מה כל קמי לאעי ניסא, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָלפרסמי
עלייה יקרי ואסק הא, רי לקדא ה ואדאן לן, וחמאן מתין, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻלעיא

ותא. ְֵַָָעיא

הזהרמד בדרכי הרשב"י דרכי

ה' צה אר יראל ני עו לכו .חוו העם וד היל ינ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואת

ב ."ע ן ואהרן מה מהימנאאת מ'),רעיא א מצוה(רת זיא: אחר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

זה בח לדר אדם ן על חבה היא מצרים, יציאת בח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָלסר

מח סר תבא מצרים יציאת דר אדם ל ,ארנ  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלעלמים.

הרי הל, מחת הא הא עלם כינה למח הא עתיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמחה,

סר. תא מח הא ר דוה ,נאד מח אדם ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָהא

תאלכ להם: ואמר , הליא ל את הא ר דה ס עה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

גאתי. מחים י הנים דרים י הבח סר את עְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ו יראל, עם מתחרים באים מתסים, ם הבחאז סר מעים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ם ומעי .ז תקפה ההר ספר לקריאה הר את הר דלי ל קרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹכבר
ים, מי ההר ספר מעט בר ל קריאה אפ לעצמ יקציב אדם כן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹדלים,
למעלה האמרים לברים עבר והאמת, ההר. ספר לבק הם עזרת יכל בכְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
פר ידע הרי , הבק האדם עבר מיח חבלי את לבל ההר ספר ל ח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹענין
היעת לכל סגה היא  והריאה רע, בר מל האדם נמת את ממרק ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻההר

ְְַַָוההצלחת.
על חבא איה מצרים, יציאת בחא לסר א, תר דא מהימנא: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָברעיא

מצרים, יציאת אעי נ ר ל אקימנא, הכי לעלמין. בחא האי לאעי ,נ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָר
מא, חד הא אתי לעלמא כינא למחדי איה זמין חדוה, חי סר ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹבההא

סר. ההא חי הא רי וקדא ,מרי חי נ ר איה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהאי
סרא מע זיל לן, ואמר ,ילי מליא לכל הא רי קדא ני עתא, יְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻ
מתחרין ואתיין מתין, ה דין פרקני. וחאן ני, עמ קא ילי, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֻבחא
דין מריהן, פרקנא חדוא חאן קא בחא, סרא מע יראל, הדייהְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ
קיא עא על לי ואדאן גברן נין אין ל על הא, רי לקדא לי ואדן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָאתיין

מאריהן. פרקנא חדוה חאן ארעא, לי ְְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָאית
למאריהן, חילא יהבי סרא ההא ויראל לעיא, גברא חילא לי אסף ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָדין
,מקמי דחלין הוכ ,לי ואדן ,ירב מחין ד גברא, חילא אסף ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻמלא,

א סר לאעי לחא אית , בגין .ה על יקרי א')ואסק עד מ"א (ף ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻ

הא, רי קדא קמי דיר לאעי ,נ ר על איה חבה א, גוונא אמר. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻמה
עבד. ניין אין כל ניסא ְְְְִִִִֵַַָָָלפרסמי

לבתר ויהוי הה, מה ל א, ידע הא רי קדא והא חבתא, איה אמאי ימא, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻואי
נ ר אצטרי ואי אא ידע. ואיה עבד, איה מה על ,קמי א רסמא אמאי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָנא,
ליא וכל סקין, מין אין גין עבד, איה מה כל קמי לאעי ניסא, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָלפרסמי
עלייה יקרי ואסק הא, רי לקדא ה ואדאן לן, וחמאן מתין, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻלעיא

ותא. ְֵַָָעיא
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הזהר מהבדרכי הרשב"י דרכי

ל על הא ר דל מדים אים אז אדנם. את חדות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻמחים

מחים ארץ ל  ,דה העם על ל מדים גברת, נים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאתם

אדנם. ל האה ְְְֲִֶַַָָֻמחת

לרנם,אז ח נתנים סר תא ויראל למעלה, גברה ח ל מתוף ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ

וכם ,ל מדים רתב חים גברה ח סיף מל מְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

זה סר לדר לח י לכן ם. על דב מתעה מניו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחדים

לפרסם הא ר דה לפני מיד לדר אדם ן על חבה אמר. מְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

עה. נים אתם כל הס, ְִִֵֶֶַָָָָאת

היהואם מה ל הל, ידע הא ר דה והרי חבה? זה לה אמר, ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

והא עה, הא מה על לפניו, זה רסם מע מן? לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָוהיה

האידע? מה כל לפניו לדר הס את לפרסם אדם צרי ואי אא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

וראים מתסת, מעלה ל הליא וכל עלים, ברים אתם מם ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעה,

למה למעלה עליהם דב מתעה הא, ר דל ם מדים .אתם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ה'לפי ר הס, מפרסמים אנ ן על הס, לפרסם ריכים ראינ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אמר כבר .דה זהר היית עם מסמים היי אלף רנדְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

דה להאמין קה יהיה מיחא, עקבתא דר היקים מן ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

חלק, קיר על לטס מ הא, רהאל ל מבחן מ , על ואמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

נביאי ל לצם רד העם א המים, מן א רד העם ם הרמל, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָהר

לטס מ קה יהיה אמנה להחזיק וכן אמנה... יחזיק מעט ורק ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהעל,

חלק... קיר ִַָָעל

נס,ואם הא ואי ,דה זהר מ אנים הרה  ל רנד י ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ר"י ועד, עד לפרסמ צריכים הלם, עליו ר"י ל תזכְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

להתחק כל די דה ההר את לנ והכין לה, רפאה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהכין

לרחקים ם לימה תבה לחזר והער מים, ליראת ולזת ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹאמנה

דע. ְֵַַָיתר

ה',ועל ר כינ  על ,דב רים נפרסם הל, לאדן נח ן, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

לערת ,דה זהר הלמדים ערים למאת הדה, ארצנְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ

הזהרמד בדרכי הרשב"י דרכי

ה' צה אר יראל ני עו לכו .חוו העם וד היל ינ ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹואת

ב ."ע ן ואהרן מה מהימנאאת מ'),רעיא א מצוה(רת זיא: אחר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

זה בח לדר אדם ן על חבה היא מצרים, יציאת בח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָלסר

מח סר תבא מצרים יציאת דר אדם ל ,ארנ  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלעלמים.

הרי הל, מחת הא הא עלם כינה למח הא עתיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמחה,

סר. תא מח הא ר דוה ,נאד מח אדם ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָהא

תאלכ להם: ואמר , הליא ל את הא ר דה ס עה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

גאתי. מחים י הנים דרים י הבח סר את עְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

ו יראל, עם מתחרים באים מתסים, ם הבחאז סר מעים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ם ומעי .ז תקפה ההר ספר לקריאה הר את הר דלי ל קרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹכבר
ים, מי ההר ספר מעט בר ל קריאה אפ לעצמ יקציב אדם כן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹדלים,
למעלה האמרים לברים עבר והאמת, ההר. ספר לבק הם עזרת יכל בכְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
פר ידע הרי , הבק האדם עבר מיח חבלי את לבל ההר ספר ל ח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹענין
היעת לכל סגה היא  והריאה רע, בר מל האדם נמת את ממרק ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻההר

ְְַַָוההצלחת.
על חבא איה מצרים, יציאת בחא לסר א, תר דא מהימנא: ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָברעיא

מצרים, יציאת אעי נ ר ל אקימנא, הכי לעלמין. בחא האי לאעי ,נ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָר
מא, חד הא אתי לעלמא כינא למחדי איה זמין חדוה, חי סר ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹבההא

סר. ההא חי הא רי וקדא ,מרי חי נ ר איה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָהאי
סרא מע זיל לן, ואמר ,ילי מליא לכל הא רי קדא ני עתא, יְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻ
מתחרין ואתיין מתין, ה דין פרקני. וחאן ני, עמ קא ילי, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֻבחא
דין מריהן, פרקנא חדוא חאן קא בחא, סרא מע יראל, הדייהְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ
קיא עא על לי ואדאן גברן נין אין ל על הא, רי לקדא לי ואדן ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָאתיין

מאריהן. פרקנא חדוה חאן ארעא, לי ְְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָאית
למאריהן, חילא יהבי סרא ההא ויראל לעיא, גברא חילא לי אסף ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָדין
,מקמי דחלין הוכ ,לי ואדן ,ירב מחין ד גברא, חילא אסף ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻמלא,

א סר לאעי לחא אית , בגין .ה על יקרי א')ואסק עד מ"א (ף ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻ

הא, רי קדא קמי דיר לאעי ,נ ר על איה חבה א, גוונא אמר. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻמה
עבד. ניין אין כל ניסא ְְְְִִִִֵַַָָָלפרסמי

לבתר ויהוי הה, מה ל א, ידע הא רי קדא והא חבתא, איה אמאי ימא, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻואי
נ ר אצטרי ואי אא ידע. ואיה עבד, איה מה על ,קמי א רסמא אמאי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָנא,
ליא וכל סקין, מין אין גין עבד, איה מה כל קמי לאעי ניסא, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָלפרסמי
עלייה יקרי ואסק הא, רי לקדא ה ואדאן לן, וחמאן מתין, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻלעיא

ותא. ְֵַָָעיא

אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך". )ועיין קב הישר פרק ד'(. 
והבא ליטהר[ח] מסייעין אותו )יומא לח, ב(.

אותי, שזה אינו בידם, אלא מי יתן והיה לבבם זה ליראה, שיהיה חמדה בלבבם ליראה. )חתם סופר, 
פרשת ואתחנן, דיבור המתחיל מי(.

]ח[ הקדוש ברוך הוא אינו מסייע רק להבא מעצמו לטהר, דהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. ולכן 
רק אם רצון האדם הוא לכבוש את יצרו הרע ולבחור בטוב מעצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו 
כשלא יספיק כוחו. ואם כן, שכר הצדיקים במעשיהם הטובים הוא על המחשבה והרצון הטוב בלבד. 

)מנחת עני, פרשת אמור ד"ה ועוד(.
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