
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה

ּ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  ְוָכְּך  ָּבת,  ְּבֻׁשְלָחן ַהּׁשַ
ַׁשָּבת.

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

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

ר ְלִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְזָיָע"א. ּוְלִהְתַקּׁשֵ
יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"

בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א
ִּתְׁשֵרי תשע"א לפ"ק
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ההּבה ה'  הִבּת

הטיבה ה' לטובים
הספר הזה נדפס

בנדבת הרה"ח מוהר"ר

חיים אברהם ישעיהו בן ביילא ושלמה
לרפואה שלימה במהרה 

זכות התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי וחבורתו הקדושה 
תעמוד לו למליץ יושר, שימלא ה' כל משאלות לבו לטובה 
ולברכה, בבריות גופא, פרנסה בשפע וברווח, עושר וכבוד, 

אריכות ימים ושנים טובים בבריאות השלימות, אכי"ר.


התנצלות המוציאים לאור
היות והשקענו עמל רב ודמים מרובים שיצא הספר לאור מבורר 

ומנופה בלא שגיאות ]לפי כוחותינו[, ובכל זאת אמר נעים זמירות 
ישראל שגיאות מי יבין, ואפשר שנשארו אי אלו טעויות הדפוס 

וכדומה – לכן בקשתינו מכל לומד בספר באם ימצא טעות 
להודיעינו, ותודה למפרע, כדי שנוכל לתקנו בהוצאה הבאה 

בעזרת ה'.

הבעלות וכל הזכויות אינן שמורות למחבר
כל אחד יכול לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, ]וכל המעונין 

יכול לקבל הטקסט חינם[, לאחסן במאגר מידע, לסדר או לקלוט 
בכל דרך ובכל אמצאי אלקטרוני אופטי או מכני אחר – כל חלק 

שהוא מהחומר בספר זה ובכל הספרים שהוצאנו לאור, הן ליחיד, 
הן לשימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה מותר 

ומצוה בהחלט בלא רשות מפורשת בכתב, ואם אחד מעוניין 
להדפיס נעזור לו בכל כוחותינו להוציא לאור בפחות מדמי עלות 

הספר.
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ה
ר בכ ַתח דיכ פיֶ

 ָּבת עֶֹנג  ְוָקָראָת ַלּׁשַ
ָּבת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָּבד ְוִכַּבְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות  ַהָּנִביא ְיַׁשְעָיה אֹוֵמר )ְיַׁשְעָיה נח יג(: "ְוָקָראָת ַלּׁשַ
ַנֲעֶׂשה ָאָדם(:  )ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ַמֲאָמר  ַהֶּנֲעָלם  ְוִאיָתא ְּבִמְדָרׁש  ְוַדֵּבר ָּדָבר".  ְּדָרֶכיָך ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך 
א  : ְוָתָנ ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָּבד, ִהיא ּתֹוֶסֶפת ָהרּוַח ַהִּנְקָרא ְקדֹוׁש ה'. ְוָלְמדּו ֲחַז"ל )ַׁשָּבת ַּדף ק"נ ע"א(
ה ְמַׁשְדִכין ַעל ַהִּתינֹוקֹות ִליָאֵרס ְּבַׁשָּבת ְוַעל ַהִּתינֹוק ְלָלְמדֹו ֵסֶפר ּוְלַלְּמדֹו אּוָמנּות,  ְדֵבי ְמַנּׁשֶ
ָאַמר ְקָרא ִמְּמצֹוא ֶחְפְצָך ְוַדֵּבר ָּדָבר ֲחָפֶציָך ֲאסּוִרים ֶחְפֵצי ָׁשַמִים ֻמָּתִרין. ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַדְּברּו 
ָמקֹום,  ֶׁשל  ְמׁשּוְלָחנֹו  ֶנְחָׁשב  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהְּסעּוָדה  ֶאת  ְלַקֵּדׁש  ְועֹוד  ַׁשָּבת,  ִּבְסעּוַדת  חֹול  ִּדְבֵרי 
ִהְתַעּלּות  ּתֹוֶסֶפת  ִּתְהֶיה  ְיהּוִדי  ַּבִית  ֶׁשְּבָכל  ְּכֵדי  ָּבת"  ַהּׁשַ "ֹזַהר  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ִלְפֵניֶכם  ִהַגְׁשנּו 

רּוָחִנית ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש.
זֹוִהי  ְמֻיָחד,  ִהְתַעּלּות  ְזַמן  הּוא  ַׁשָּבת  ְלֻׁשְלָחן  ִמָּסִביב  ָיַחד  ִמְתַּכְּנִסים  ַהַּבִית  ְּבֵני  ְּכֶׁשָּכל 

ָעה ַהַּמְתִאיָמה ְלַהְחִּדיר ִּבְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ּתֹוַרת ֶנַצח, ְוִלְטֹעם ִמּתֹוַרת ַהּסֹוד. ַהּׁשָ
ְּכֵדי ְלַהְטִעים ֶאת ַהִלימּוד ֵהֵבאנּו ַמֲעִׂשּיֹות ְמֻיָחדֹות ַהְּמעֹוְרִרים ֶאת ַהְּלָבבֹות ּוַמְחִּדיִרים 

ַעל ָיָדּה נֹוְתִנים ּתֹוֶסֶפת ִלְנָׁשָמה ְיֵתיָרה. ְקדּוָׁשה ְוָטֲהָרה ּׁשֶ
ַּכֲאֶׁשר ִיְלְמדּו ְּבֵסֶפר ֶזה ִּבְקִביעּות ָיחּוׁשּו ִהְתרֹוְממּות רּוָחִנית ְוּתּוְרַגׁש ַׁשָּבת ֹנַעם ַהְּנָׁשמֹות, 
ִמיָרה ֲהִכי ְמֻעָּלה ִלְכָלל ִיְׂשָרֵאל. ֵסֶפר ָקדֹוׁש  ְוֶהָאַרת ָהַרְׁשִּב"י ְּבָכל ֵּבית ְיהּוִדי, ֹזאת ִּתְהֶיה ַהּׁשְ
ת ְוִצְדַקת ַרּבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים  ם ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ְטהֹוָרה, ְוִלְלמֹוד ִמְּקֻדּׁשַ ֶזה ְמֻסָּגל ְלַאֲהַבת ַהּׁשֵ

ר ְלִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְזָיָע"א. ַחְכֵמי ַהזֹוַהר, ַהּסֹוד ְוַהִּנְסָּתר, ּוְלִהְתַקּׁשֵ
ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ָלַקח ַעל ַעְצמֹו ְלַמָּטָרה ְלָהִאיר ֶאת ָּכל ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל ְּבאֹור ַהזֹוַהר 
ת ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ע, ְוִדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים ָעְמדּו ְלֶנֶגד  ָּבת ִעם ְקֻדּׁשַ ת ַהּׁשַ ַהָּקדֹוׁש ּוְלַחֵּבר ֶאת ְקֻדּׁשַ
ַהַחָּמה,  )אֹור  ֲאזּוַלאי,  ָמְרְּדַכי  ֶּבן  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֵהם  ּוְמַצֶּוה  ָהעֹוֵמד  ַמְלָאְך  ּוְכמֹו  ֵעיֵנינּו 
ָעִתיד  ֶזה  ֶׁשִּבְזכּות  ְוַאַחר  ּוְקַטִּנים...  ְּגדֹוִלים  ָּבַרִּבים  ֶׁשִּיְתַעְּסקּו  ַהֻּמְבָחר  ִמן  ִמְצָוה  ַּבַהְקָּדָמה(: 

ל, ְוֵכן ָהַאְדמֹו"ר ַהָּקדֹוׁש ִמָקאַמאְרָנא  ָלבֹוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְוֹלא ִּבְזכּות ַאֵחר, ֵאין ָראּוי ְלִהְתַרּׁשֵ
ַהֹּזַהר  ְּבִדְבֵרי  ִלְלֹמד  ַעְצְמֶכם  ַּתְרִּגילּו  ְוַאַחי  ָּבַני  ֵּכן  ַעל  ָאַמר:  ֵעֶדן(,  ֲעֵצי  ֵסֶפר  )ְּבַהְקָּדַמת  ְזָי"ע 
ְוַהִּתּקּוִנים ִּבְׁשִקיָדה, ּוִמי ֶׁשֹּלא ָרָאה אֹור ַהֹּזַהר ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש, ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו ְוֹלא 
ָפַתִים  ָטַעם ַטַעם ַהּתֹוָרה, ְועֹוד ֶׁשהּוא ְמַטֵהר ַהֶּנֶפׁש ּוְמַזְּכָכּה, ֲאִפּלּו ֲאִמיָרה ְּבָעְלָמא ִמן ַהּׂשְ

ְסֻגָּלה ְוִתּקּון ַהֶּנֶפׁש ְמֹאד, ַעַּכ"ל.
ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ְּברּוָרה  ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲחׁשּוִבים ָׁשְקדּו ַעל ַהְמדּוָכה ְּכֵדי ֶׁשֻּיַּגׁש ְּבָׂשָפה ַהּׁשָ
ִליִחים ַהַּצִּדיִקים ָהֲעֵמִלים ְלַהְחִּדיר  ּוְנִעיָמה. ְיֹבְרכּו ִמִּפי ֶעְליֹון ָּכל ָהעֹוְסִקים ִּבְמָלאָכה ְוַהּׁשְ
ֶאת ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשֹּלא ָּתמּוׁש ַהּתֹוָרה ְּבָכל ֶחְלֵקי ַהַּפְרֵּד"ס ִמִּפינּו 

ּוִמִּפי ַזְרֵענּו ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֵענּו ַעד עֹוָלם ְּבִביַאת ָמִׁשיַח ִצְדֵקינּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
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יִ  הרשבוּ

קול הרשב"י
תורת הזוהר בלשון הקודש

שמעו ותחי נפשכם!
לימוד וסיום כל "הזוהר הקדוש" בשלוש שנים!!!

היום אם בקולו תשמעו, ובזוהר תקראו, את המשיח תראו,
על ידי שילמדו זוהר הקדוש עם פירוש 24 שעות ביום

תהיה השנה הזו שנת הגאולה
ברוך שהחיינו וקיימנו לפרויקט חדש, תכנית עולמית ללימוד ולסיום זוהר 

הקדוש בלשון הקודש, בשלוש שנים, בשמיעת סידרת דיסקים, בלשון 
קלה ונעימה.

הסדרה מחולקת לשבעים ושניים דיסקים, כל שיעור באורך 20 דקות בלבד, כל דיסק 
יכיל 15 שיעורים – כל חודש יצאו בע"ה 2 דיסקים – ובסך הכול 1062 ]אלף ששים ושתים[ 

שיעורים. בכך יהיה ניתן בקלות לשמוע ולסיים כל הזוהר הקדוש אף בדרכים ובנסיעה.

מעתה כל בית המדרש גם כשאין להם מגיד שיעור יכולים ללמוד יחד את 
סדר הזוהר המחולק לשלש שנים מתוך הסט החדש הנדפס בעשרה כרכים 
עם ביאור בצד, ובאותו זמן לשמוע ]בטייפ[ את השיעורים במשך 20 דקות 

בכל יום ולגמור את כל ספר הזוהר בשלש שנים.
כל אב יכול להושיב את בניו מגיל שיודעים לקרוא וישמעו ויקראו כל יום 20 דקות יחד 
עם הדיסק, ובכך תוך שלש שנים יעשו סיום לכל הזוהר הקדוש, ויתקיים דברי הרשב"י 

זי"ע: "ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ְּכֶׁשִּיְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ֲאִפּלּו ְנָעִרים ֶׁשָּבעֹוָלם ֲעִתיִדים 
 ִלְמֹצא ִנְסָּתרֹות ֶׁשל ַהָחְכָמה ְוָלַדַעת ַעל ָידֹו ִקִּצים ְוֶחְׁשּבֹונֹות, 

ּוְבאֹותֹו ַהְּזַמן ִיְתַּגֶּלה ַלּכֹל" )ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא ַּדף קיח(.
  התכנית מתנהלת על ידי "מפעל הזוהר העולמי",

  מיסודו של כ"ק האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס שליט"א 
בשיתוף עם המגיד שיעור הגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א.

 הדיסקים יהיה ניתן להשיג בעז"ה אצל מגיד השיעור הגה"צ רבי אריה ברדה שליט"א, 
טלפון: 054-4577956 וב"מפעל הזוהר העולמי".

כל השיעורים ניתן לשמוע גם בטלפון "קול הרשב"י " 0722-990055
 ובטלפון "קול הזוהר": 0722-990044, 

 וכן ניתן להשיג כל ספרי הזוה"ק ב"מפעל הזוהר העולמי" רחוב נחל לכיש 24/8 בית שמש, 
טל: 058436784 / פקס: 02-9951300

לימדו ושמעו בזוהר כל רגע, למנוע חבלי משיח וכל פגע, כהבטחת משה רבנו לרשב"י, 
ובדא יפקון מגלותא.

מהיום, כל ילד קטן מגיל 9 יכול לגמור את כל ספר הזוהר הקדוש
 ולזכות להיות אחד מבני עלייה מרואי פני המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, 

אשרי יולדתו!!!
 גם יזכה שמלך המשיח יראה באצבעו ויאמר "בזכותך הגעתי".

ניתן ללמוד מתוך הזוהר הקדוש שיצא כעת לאור )חודש טבת תשע"א( ב-10 כרכים מחולק 
לשלש שנים, )ניתן לקבל במפעל הזוהר העולמי, וגם אצל "מלכות דוד" רחוב השומר 74 בבני 

ברק במחיר מסובסד, וכן במוקדים – כמפורסם ב"ערכה של שעה"(
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ּת בו תיכ ָן תו ִי תִנת  ָיכ ִן ַה
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

מכתב הסכמה לחק לישראל בשנת תש"ל

   נפתלי הירצקא העניג 
אבד"ק שארמאש

והגלות שאירע לעם ישראל בימינו אלה הרבה ממנהגי ישראל  בעונותינו הרבים בסיבת החורבן 
הטובים והישרים נדלדלו ונטשטשו, ולמיעוט מציאותם כמעט שנשכחו מלב ההמון, וככה אירע גם 
בלימוד החק לישראל, שהיה חק קבוע לכל בר ישראל מגדול ועד קטן להשלים חקו מידי יום ביומו 
וכמעט לא נמצאו, מי  ועוסקיה  ועכשיו בעונותינו הרבים נתמעטו לומדיה  ימי חייהם עד עולם,  כל 
יתן איפוא להחזיר עטרה ליושנה שיקבעו כל אחד ואחד שיעור קבוע ללמוד בכל יום ויום כפי הסדר 
שיסדה רבינו האריז”ל על פי הסוד, וגם לקבוע שיעורין ברבים כמנהג אבותינו הקדושים בדור הקדום.

על כן בואו ונחזיק טיבותא לגברא דמרא סייעא... אשר טוב עשה בעמיו והדפיס ספר חק לישראל 
בדפוס נאה ומשובח, באותיות מאירות עינים, גם חילק כל פרשה בכרך לבדנה, למען להקל ללומדיה 
להוליכם בחיקם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך באלה מסעי, והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, ולא ימוש 
ועל הכלכלה להשלים  גם להטרודים על המחי’  יהיה באפשרות  זה  ידי  ועל  ספר התורה הזה מפיך, 
חוקם בספר החק לישראל מידי יום ביומו. ואקוה בעזר השם שיתרבה גבולנו בתלמידים ויתרחב גבול 
הקדושה להגדיל תורה ולהאדירה. ומתאמרא משמיה דהגאון הצדיק הקדוש משינאווע זללה”ה, אשר 
ע”א( דהאי חק  ט”ז  )ביצה  ז”ל  ונרמז באמרם  ובהרחבה,  בנקל  לפרנסה  לישראל מסוגל  לימוד החק 
לישנא דמזונא הוא, עד כאן דבריו הקדושים ודפח”ח, ובזכות התורה הקדושה יוסיף הקב”ה ויגאלנו 

גאולת עולם במהרה דידן אמן כן יהי רצון.

הכ”ד הכותב לכבוד התוה”ק ולומדי’
נפתלי הירצקא העניג אבד”ק שארמאש יצ”ו, ברוקלין, נ.י.

ראה באריכות 
השתלשלות הספר 

"חק לישראל" 
בהקדמה לספר 
"חק לישראל"
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ישראל'  'נדחי  שליט"א:  מהאלמין  האדמו"ר  כ"ק  מרן  לאור  שהוציא  הראשונים  הספרים 
2000 עותקים; 'ציפית לישועה' 5000 עותקים, 'אהבת ישראל' 5000 עותקים, 'תפארת אדם' 
'זקן ישראל כהלכתו' עשרות  ]ואח"כ הדפיס הרב שליט"א  גילוח הזקן 5000 עותקים  על 
אלפי עותקים בידיש עברית אנגלית יותר מ-100000 עותקים, ומי שקורא את הספר הזה 
פחות מחצי שעה, כבר לא יהין ליגע בזקנו במשך חייו[, 'גדר עולם' על טהרת המשפחה 

5000 עותקים.
 

 

 ה"ב

 אין ליכט
 פון תורה

 ספר

  ישראלנדחי 
 בלשון הקודש ואידיש

  25  

 
äðåîà úàöåä 

÷øàé àåð ïéì÷åøá, 
ìùú úðù"ôì â"÷ 

 

מבצע אהבת ישראל

רבינו ראה שבוויליאמסבורג פעילים מאוד ובכל הכוח במבצע של "שנאת ישראל", ולאו דוקא 
ביהודים מארץ ישראל, אלא אפילו בין אדם לחבירו ובמיוחד נגד חסידויות אחרות, ובמיוחד אם 
הלה לא שייך לחוגו )מפלגתו( הרי מותר לקורעו כנחש, ועל אחת כמה וכמה לדבר עליהם כל 
דבר אסור, זהו פשוט אחת מן המצוות הגדולות והחשובות, כלל לא היה ניתן להסביר לציבור 
שישנו ענין כזה ששמו "אהבת ישראל" או "לא תשנא את אחיך בלבבך" וכו'. לכן החליט רבינו 
להוציא לאור את הקונטרס של החפץ חיים שנשא את השם "אהבת ישראל", והדפיס מהם 5000 
עותקים ופיזר אותם בכל בתי הכנסת, תתי"ם, ישיבות וכו', וכשמפיצים בחנם הספרים אוזלים 
במהירות כך שלעתים כבר לא נשאר אפילו עותק אחד. ואח"כ יצא לאור בהוצאה שניה בעשרת 

אלפים עותקים.
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תשכ"ה

הוצאה שניה

תשל"ט

תשנ"ט תשנ"ט

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
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ד ִי תי ּ ַה יו ֹי פן ִנת  ו פו י תין
ט

ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ְוכּו'. ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלַאְקָמא 
ְׁשִכיְנָּתא ֵמַעְפָרא, ּוְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם 

ָּכל ִיְׂשָרֵאל.
ר ַעְצִמי ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְּבִנְׁשַמת ָּכל ַהְּתָנִאים ְוַהַּצִּדיִקים ַהְּכתּוִבים ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש  ֲהֵריִני ְמַקּׁשֵ
ּוְבֹראָׁשם ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחִאי ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתַקֵיים ְּתִפיַלת 
ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע"ה )ְּתִהיִלים סא ד'- ה'( ִּכי ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ִמְגַּדל ֹעז ִמְּפֵני אֹוֵיב. ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך עֹוָלִמים 
ְׁשמֹו  ְלַמַען  ְּבֶקֶבר,  ּדֹוְבבֹות  ִׂשְפתֹוֵתיֶהם  ִּיְהיּו  ֶזה  ְׁשְּבִלימּוֵדינּו  ְוֶאְזֶּכה  ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה 
ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו. ּוְּבַהֵדין ִסְפָרא ֵסֶפר ַהזֹוַהר, ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל 
ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי,  ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה 
ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה 

ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו )ְּתִהיִלים צ' ט"ז י"ז(.
)מספר סוד ה'(

★

ְּתִפָּלה קֹוֶדם ִלּמּוד ַהֹּזַהר
)ַקָּבָלה ֵמָהֲאִריַז"ל(

ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלַהי  ְלָפֶניָך  ֲאַנְחנּו  ְוַהְּסִליחֹות. מֹוִדים  ָהַרֲחִמים  ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ָאב  ָהעֹוָלִמים  ִרּבֹון 
ֲאבֹוֵתינּו, ְּבִקָּדה ּוְבִהְׁשַּתֲחָוָיה, ֶׁשֵּקַרְבָּתנּו ְלתֹוָרֶתָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש, ְוָנַתָּת ָלנּו ֵחֶלק 
ֲאַנְחנּו  ֵּכן  ַעל  ָּכֶזה.  ָּגדֹול  ֶחֶסד  ִעָּמנּו  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ַחֵּיינּו,  ֶמה  ָאנּו,  ָמה  ַהְּקדֹוָׁשה.  ּתֹוָרֶתָך  ְּבסֹודֹות 
ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך, ֶׁשִּתְמחֹול, ְוִתְסַלח, ְלָכל ֲחֹטאֵתינּו ַוֲעוֹונֹוֵתינּו, ְוַאל ִיְהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים 

ֵּביֵנינּו ְלֵביֶניָך.
ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשְּתכֹוֵנן ְלָבֵבינּו ְלִיְרָאֶתָך ְוַאֲהָבֶתָך, ְוַתְקִׁשיב ָאְזֶניָך 
ִלְדָבֵרינּו ֵאֶּלה, ְוִתְפַּתח ְלָבֵבינּו ֶהָעֵרל ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך, ְוִיְהֶיה ִלּמּוֵדנּו ֶזה ַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכֵּסא 
ְכבֹוֶדָך ְּכֵריַח ִניחֹוַח. ְוַתֲאִציל ָעֵלינּו אֹור ְמקֹור ִנְׁשָמֵתנּו ְּבָכל ְּבִחיָנֵתינּו, ְוֶׁשִּיְתנֹוְצצּו ִניצֹוצֹות ֲעָבֶדיָך 
ּתֹוָרָתם,  ּוְזכּות  ֲאבֹוָתם,  ּוְזכּות  ּוְזכּוָתם,  ָּבעֹוָלם.  ֵאֶּלה  ְּדָבֶריָך  ִּגִּליָת  ָיָדם  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהְּקדֹוִׁשים 
ֶׁשָאנּו  ְּבַמה  ֵעיֵנינּו  ָּתִאיר  ּוִבְזכּוָתם  ֵאּלּו.  ִּבְדָבִרים  ִנָּכֵׁשל  ְלַבל  ָלנּו  ַיֲעמֹוד  ָתם,  ּוְקֻדּׁשָ ּוְתִמימּוָתם, 
לֹוְמִדים. ְּכַמֲאַמר ְנִעים ְזִמירֹות ִיְׂשָרֵאל "ַּגל ֵעיֵני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך". ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי 

ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִּכי ְיָי ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה:

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

יצא לאור ע"י האדמו"ר מהאלמין שנת תש"ס לפ"ק על או"ח ויו"ד
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ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב
ִלּקּוט ִמֵּסֶפר ְׂשַכר ְועֹוֵנׁש: - ִּמזֹוַהר ַהָּק	ֹוׁש ְוִסְפֵרי ַקָּבָלה ש"ס 

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹוב.

והעונש השכר ד

רוצה ואין הבריות ; בו שיקראו  כדי  הספר , זה שחברתי למודים, לשון  לי נתן 
ויוכיח שעוות , במה נפשו  מרת  יודע  איש  כל  כי  ברבים , אותן לבייש  אני 
הלומדים אין הבריות : יאמרו  שלא וכדי  והחטאים. הפשעים  את  לתקן לעצמו 
יש וקהלה קהלה  בכל  כי דע , - אותנו  לראות  חשים ואין מעשינו , את  יודעים 
אומרים: שגוברת  החנופה מפני  אך  הבריות , של בקלקולן  שיודעים אדם , בני
עשיתי לבבי  עם  אשר  את  לכן נאמר . לא אם לנו  ואוי נאמר, כך  אם לנו  אוי
ומליצה; משל  ובדברי הבריות , של  לבם  שמושכין  הגדה, בדברי  קצת  וכתבתי
יהיה הרבים וזכות  הרבים, את  אני  מזכה  הזה הספר  ידי שעל  לאל , ואקוה
על כחותם דברי שישים הספר, בזה  לקרות  היודע  מכל  מבקש  ואני בי. תלוי 

וגואלי. צורי  ה' לפניך , לבי והגיון פי  אמרי  לרצון  ויהיו  זרועותיו , ועל  (קבלבו 

ק "א ) פרק  .הישר 

שמים  ליראת  אחרים  שמעורר  למי השכר  גודל 

י )כתיב ד, על(דברים  חיים הם אשר  הימים כל  אותי ליראה ילמדון  אשר 
לעצמם, ילפון  - ילמדון רש"י ופירש  ילמדון, בניהם ואת  האדמה
קיום כל  אשר  וערבות , מחאה , ומצות  תוכיח , הוכח לאחרים. יאלפון ילמדון ,
הגדול שמו  יהי עלי , תגמולוהי כל  לה' אשיב  מה בזה, תלוי  ישראל הכלל 

לשונו . כאן  עד  עולם, ועד  מעתה מבורך 

אלעזרוראה  מנחת  שו "ת  בספר שכתב ס "ה )מה סי' שנהגתי(ח "ד ע "ד  וז "ל:
כלול מביהד "פ  והביאום בעה "י חיבוריי גמר  בעת  שהחיינו  לברך 

בשע"ת  המובא  עיניך  אורו  כבר  הנה י ')בהדרו . ס "ק רכ"ג ציינת(סי' אשר  ואת 
דבר מכל רק מספרים  נזכר  לא בשע "ת  כי  מ "ש  תמהתי אמנם במכתבך . שם
ומכ"ש בכתיבתו ח "ת  ספר  מגמר  בשע"ת  שם מפורש  הלא שמחה. לו שיש 
ומלכות , שם בלא לברך שטוב  ברכה  מחזיק  בשם  שם ומ"ש  עכ"ד, בהדפסתו 

הב "ח דברי יפה  מה  כ"ט )הנה  סי' יעקב(או"ח  בישועת  בסברתו  אחריו  והחזיק
ג ') ס "ק  רכ "ה  סי ' בשם(או "ח  לברך  ואין  להקל ספק ברכות  בשארי דדוקא

הטור  כמ "ש  רשות  דהוא שהחיינו  ברכת  משא"כ  תל"ב )ומלכות , סי' ע "כ(או"ח  ,
דכיון לברך, יוכל  ושמחה  הנאה ומרגיש  נהנה הוא שאם  תלוי האדם בהנאת 
ע "כ מחוייב , שאינו  הוא ספק אם  גם  לבטלה מברך  אינו  ע "כ  רשות  דהוא
חיבור בגמר  מכ"ש  ולפענ "ד  כו '. בשמחה, נתרגש  רק  אם בספק גם  לברך  צריך 
סך שוה וגם ביותר , חשיבות  דבר והוא  זוכה, אדם כל  לאו  אשר  בדפוס  ח"ת 
גם שהחינו  לברך  נהגתי ע "כ  בעה "י, אדרא ולאדפוסי  בהדרו שנגמר  והעונשרב , ההשכר

בחיים זי"ע ישראל של  רבן  אאמו "ר  בפני וח "ב  ח"א מנח "א חיבורי בהוצאת 
כן. נהגתי אורה.חיותו  בקרן  ויעמדנו  תמיד  הרבים  את לזכות יזכנו חיים  ומחי '

בב "א עולם  לגאולת ונזכה התורה. עכלה "ק.בכח  ,

עלואם  ספריהם, הדפיסו  בעת  בלבם השמחה שלהבת  נפלה התורה בארזי
שנתקיים כזה שפל  בדור  ובפרט היום כמוני קיר  לאזובי וכמה כמה אחת 

תוכחה " "ואין המלה מובן ב ')במלוא עמוד מט עלינו(סוטה  מוטלת  חובה  ,
חלקי. על  בוראי את  ולשבח  ולהלל  להודות 

הקנהידועים  בן  נחוניא ר' בתפלת  ז "ל  ע "ב )דבריהם  כ"ח  מהו(ברכות  בכניסתו 
הלכה בדבר  אכשל ולא  ידי על  תקלה דבר יארע שלא יהר "מ  אומר
כו ', טמא טהור  על  ולא טהור  טמא על  לא אומר  ולא  חבירי בי וישמחו 
עם היום כמוני  עני  אני גם ולכן  עיי"ש, חלקו  על  הודאה  נותן  הוא וביציאתו 
ההודאה עם יחד  אשר  הרבים , לרשות  דשמיא בסייעתא האלו  הספרים  צאת 
ח "ו . חבירי בי וישמחו  הלכה  בדבר אכשל  שלא בתפלה בזה הנני חלקי על 

בהקדמתומה  פינסק האב "ד  זצ"ל וואלקין  אהרן הג"מ דברי בזה לי  נעמו 
בדברים תשתוחח  עליו  נפשו  אשר  ב"מ, מס ' על  אהרן" "בית  ספרו
וז "ל: עולם ומו "ל  ספר  מחבר כל  של  לבו  הגיגי באמת  המה הלוא נמלצים

ידי,"והנה  תחת  היית  כה עד  יקר , מכל לי היקרה  בתי החביבה , מחברתי
שבחוך הלא  ראוך ואשר  למרבה, ראוך  לא והמבקרים השופטים ועיני
בך . פגעו  לא עוד  והשנונים המרים  החצים רע , עוד  ידעת  לא  לעיני , וקלסוך 
בתבל לשוטט לנפשך , ולעזבך  פני מעל  לשלחך  השעה  הגיע  עתה אמנם
עולם מן בשלום לצאת  שתזכה בשעה  כי  ידעתי המבקרים. אלפי  בקרב
אומרת , אחת  כת  לקראתך , יצאון ושופטים  מבקרים  של  כתוב  כמה  הדפוס,
בזרועות הרבנות , ספרות  אוצר  לתוך  יבואו  כאלו , חבורים  וכל שלום יבוא
מקום לך  יקבעו לך , יפזרון  ותהלה כבוד  חפנים ומלא באהבה  יקבלוך , פתוחות 
תתיאש אל אכן  ומולידך , מחוללך  לאביך  גם תנחיל  כבוד  וכסא ומכובד , הגון 
מלאכי... של  כתות  כמה  גם  לקראתך  יצאון ספק באין  כי  הפורעניות , מן גם 
הנני תהלה. תחת  ותהלה כבוד , תחת  קלון  וינחילוך  לעפר , עד  שישפילוך 
אזניך ולמשמע  עיניך  למראה  נדהמה  תהי  איך  נפשך, בצרת  מאוד  מרגיש 
על גם  העצומים, מכאוביך  עיני  לנגד  יתיצב חי  כמו  כאלו, משפטים  בשמעך 
יותר יודע  כמוך  מי  והלא וריביתך , טפחך  אשר  אביך  גורל  על  גם עצמך , גורלך 
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בחיים זי"ע ישראל של  רבן  אאמו "ר  בפני וח "ב  ח"א מנח "א חיבורי בהוצאת 
כן. נהגתי אורה.חיותו  בקרן  ויעמדנו  תמיד  הרבים  את לזכות יזכנו חיים  ומחי '

בב "א עולם  לגאולת ונזכה התורה. עכלה "ק.בכח  ,

עלואם  ספריהם, הדפיסו  בעת  בלבם השמחה שלהבת  נפלה התורה בארזי
שנתקיים כזה שפל  בדור  ובפרט היום כמוני קיר  לאזובי וכמה כמה אחת 

תוכחה " "ואין המלה מובן ב ')במלוא עמוד מט עלינו(סוטה  מוטלת  חובה  ,
חלקי. על  בוראי את  ולשבח  ולהלל  להודות 

הקנהידועים  בן  נחוניא ר' בתפלת  ז "ל  ע "ב )דבריהם  כ"ח  מהו(ברכות  בכניסתו 
הלכה בדבר  אכשל ולא  ידי על  תקלה דבר יארע שלא יהר "מ  אומר
כו ', טמא טהור  על  ולא טהור  טמא על  לא אומר  ולא  חבירי בי וישמחו 
עם היום כמוני  עני  אני גם ולכן  עיי"ש, חלקו  על  הודאה  נותן  הוא וביציאתו 
ההודאה עם יחד  אשר  הרבים , לרשות  דשמיא בסייעתא האלו  הספרים  צאת 
ח "ו . חבירי בי וישמחו  הלכה  בדבר אכשל  שלא בתפלה בזה הנני חלקי על 

בהקדמתומה  פינסק האב "ד  זצ"ל וואלקין  אהרן הג"מ דברי בזה לי  נעמו 
בדברים תשתוחח  עליו  נפשו  אשר  ב"מ, מס ' על  אהרן" "בית  ספרו
וז "ל: עולם ומו "ל  ספר  מחבר כל  של  לבו  הגיגי באמת  המה הלוא נמלצים

ידי,"והנה  תחת  היית  כה עד  יקר , מכל לי היקרה  בתי החביבה , מחברתי
שבחוך הלא  ראוך ואשר  למרבה, ראוך  לא והמבקרים השופטים ועיני
בך . פגעו  לא עוד  והשנונים המרים  החצים רע , עוד  ידעת  לא  לעיני , וקלסוך 
בתבל לשוטט לנפשך , ולעזבך  פני מעל  לשלחך  השעה  הגיע  עתה אמנם
עולם מן בשלום לצאת  שתזכה בשעה  כי  ידעתי המבקרים. אלפי  בקרב
אומרת , אחת  כת  לקראתך , יצאון ושופטים  מבקרים  של  כתוב  כמה  הדפוס,
בזרועות הרבנות , ספרות  אוצר  לתוך  יבואו  כאלו , חבורים  וכל שלום יבוא
מקום לך  יקבעו לך , יפזרון  ותהלה כבוד  חפנים ומלא באהבה  יקבלוך , פתוחות 
תתיאש אל אכן  ומולידך , מחוללך  לאביך  גם תנחיל  כבוד  וכסא ומכובד , הגון 
מלאכי... של  כתות  כמה  גם  לקראתך  יצאון ספק באין  כי  הפורעניות , מן גם 
הנני תהלה. תחת  ותהלה כבוד , תחת  קלון  וינחילוך  לעפר , עד  שישפילוך 
אזניך ולמשמע  עיניך  למראה  נדהמה  תהי  איך  נפשך, בצרת  מאוד  מרגיש 
על גם  העצומים, מכאוביך  עיני  לנגד  יתיצב חי  כמו  כאלו, משפטים  בשמעך 
יותר יודע  כמוך  מי  והלא וריביתך , טפחך  אשר  אביך  גורל  על  גם עצמך , והעונשגורלך  השכר ו

יגיעת וחדוש , חדוש  וקוץ, קוץ כל  על  נדד  נדודים  וכמה יגע  יגיעות  כמה
לסדרו הגוף יגיעת  ואח"כ  החדוש , את  ולברוא ולהשכיל  להבין  והנפש  המוח 
גם ירצה ולא גידלו , ולא בו  עמל  לא אשר איש  יבוא אלה  כל  ואחרי ולכותבו ,
תורה זו  הבנין, כל  את  יחריב  בלבד  פיו  במאמר  ורק  עליו , עיונו  עין  להשים
בכלל , האדם  חברת  על  תזעק ומרה זה, על  משועמם  תהי נפשך  שכרה, וזו

כול ובמתכווןכי  הפעולה , ערך  להוקיר לב  אל שם איש  ואין שקרים , מלא ו 
האשמה, תגול  ועלי תסבול  רבות  ויקרה. נשגבה פעולה בכל ושמצה  דופי יתנו
דעי אכן  המבקרים. שבט תחת  ולהעבירך  פני מעל  לשלחך  לך  הרעותי  למה
המעולים, האדם  בני חברת  על  דבה מלהוציא בדינך  מתונה הוי  מחברתי, נא
לך חלילה בה למרוד  ומכוונים האמת  את  יודעים כי התורה, דגל  נושאי
יעשה ומה  המעלה, את  ולדלג החסרון  את  לחפש  יצווהו  לבבו  נכוחה, מראות 
והוא רואות , שעיניו  מה אלא לדיין  לו  שאין  אחרי הקשה, המבקר  אותו 
אשר ממאה אחד  בעיניך  נא תיקר  יפיך , בהוד  יראה לא וקנאתו  משנאתו 
סבלי קלסה, בך  יתנו  אשר  מהמאה  יישר , לך  ויאמרו  ובחסד  בחן עליך  יביטו
ואז וכבוד , תהלה תנחל  ומהם אותך , האוהבים גם ויקראוך  מהמבקרים נא

ודפח"ח . אהרן", "בית  עכ "ל  וריביתך ", טפחתיך  אשר  אלי  גם תודה תתן 

זצ"לומענין  מטשעבין הגאון  למרן יאה  אימרה  בזה  להעתיק הננו  לענין
הגר "מ לידידי  ומנהגיו " הגר "א  "הלכות  ספר  בהקדמת  שנדפסה

וז "ל: שליט"א, שטערנבוך 

זצ"ל"ובזכרוני  וויידענפלד רד "ב  הגאון הדור  פאר  מרן הסכמת  שכשקבלתי
דטשעבין ) שרצונו(הגאב"ד לי ואמר  הוסיף  וזמנים, מועדים  לספרי 

וסיפר בקורת , יש  ספר  לכל כלל  שבדרך  נסיון , מתוך  טובה עצה לי  למסור
הרבה, מכתבים  קיבל  ח"א מישרים דובב  ספרו  בפולין  עוד  לאור  דכשהוציא
והשמיטם, שמביא בענינים שדנו אחרונים  עוד  להביא שעליו  ואומר  טוען  זה
מייעץ וזה לבד , הלכה לעניני לצמצם שו "ת  בספר שעליו  ואומר  טוען זה
כלל , להשיב  לא  מחליט  והוא פלפול , בדרך הם שדבריו  טפי בעמקות  שיכתוב
ואמר והשיב  תשובה , עונה אינו  למה אותו  שאל  זצ "ל  אחד  גדול  ולבסוף 
מדפיסו היה שא"כ  הלומדים , לכל  נפש  לכל  שוה ספר  חיבר  לא שמעולם
מבקר, אחד  אם ולכן  כזה, מספר  ונהנין  שמרוצים  לאלו  חיבר רק לאלפים
ספר לחבר  נתכוון  לא שמעולם בשבילו , חיבר  לא שהספר  בצידו  תשובתו 
הספר לו כדאי  ממנו , נהנין יש  ואם אותו , וישבח יהלל  ואחד  אחד  שכל 
הספר ולבקר  לבטל  שעלולים  מעיקרא לידע עליך  ואמר , הוסיף  ובזה עבורם,

ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב



זהר 
השבת

ב ִי ֹש ִנ תיכ ת בי ביכ ֹשַ
יג
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יגיעת וחדוש , חדוש  וקוץ, קוץ כל  על  נדד  נדודים  וכמה יגע  יגיעות  כמה
לסדרו הגוף יגיעת  ואח"כ  החדוש , את  ולברוא ולהשכיל  להבין  והנפש  המוח 
גם ירצה ולא גידלו , ולא בו  עמל  לא אשר איש  יבוא אלה  כל  ואחרי ולכותבו ,
תורה זו  הבנין, כל  את  יחריב  בלבד  פיו  במאמר  ורק  עליו , עיונו  עין  להשים
בכלל , האדם  חברת  על  תזעק ומרה זה, על  משועמם  תהי נפשך  שכרה, וזו

כול ובמתכווןכי  הפעולה , ערך  להוקיר לב  אל שם איש  ואין שקרים , מלא ו 
האשמה, תגול  ועלי תסבול  רבות  ויקרה. נשגבה פעולה בכל ושמצה  דופי יתנו
דעי אכן  המבקרים. שבט תחת  ולהעבירך  פני מעל  לשלחך  לך  הרעותי  למה
המעולים, האדם  בני חברת  על  דבה מלהוציא בדינך  מתונה הוי  מחברתי, נא
לך חלילה בה למרוד  ומכוונים האמת  את  יודעים כי התורה, דגל  נושאי
יעשה ומה  המעלה, את  ולדלג החסרון  את  לחפש  יצווהו  לבבו  נכוחה, מראות 
והוא רואות , שעיניו  מה אלא לדיין  לו  שאין  אחרי הקשה, המבקר  אותו 
אשר ממאה אחד  בעיניך  נא תיקר  יפיך , בהוד  יראה לא וקנאתו  משנאתו 
סבלי קלסה, בך  יתנו  אשר  מהמאה  יישר , לך  ויאמרו  ובחסד  בחן עליך  יביטו
ואז וכבוד , תהלה תנחל  ומהם אותך , האוהבים גם ויקראוך  מהמבקרים נא

ודפח"ח . אהרן", "בית  עכ "ל  וריביתך ", טפחתיך  אשר  אלי  גם תודה תתן 

זצ"לומענין  מטשעבין הגאון  למרן יאה  אימרה  בזה  להעתיק הננו  לענין
הגר "מ לידידי  ומנהגיו " הגר "א  "הלכות  ספר  בהקדמת  שנדפסה

וז "ל: שליט"א, שטערנבוך 

זצ"ל"ובזכרוני  וויידענפלד רד "ב  הגאון הדור  פאר  מרן הסכמת  שכשקבלתי
דטשעבין ) שרצונו(הגאב"ד לי ואמר  הוסיף  וזמנים, מועדים  לספרי 

וסיפר בקורת , יש  ספר  לכל כלל  שבדרך  נסיון , מתוך  טובה עצה לי  למסור
הרבה, מכתבים  קיבל  ח"א מישרים דובב  ספרו  בפולין  עוד  לאור  דכשהוציא
והשמיטם, שמביא בענינים שדנו אחרונים  עוד  להביא שעליו  ואומר  טוען  זה
מייעץ וזה לבד , הלכה לעניני לצמצם שו "ת  בספר שעליו  ואומר  טוען זה
כלל , להשיב  לא  מחליט  והוא פלפול , בדרך הם שדבריו  טפי בעמקות  שיכתוב
ואמר והשיב  תשובה , עונה אינו  למה אותו  שאל  זצ "ל  אחד  גדול  ולבסוף 
מדפיסו היה שא"כ  הלומדים , לכל  נפש  לכל  שוה ספר  חיבר  לא שמעולם
מבקר, אחד  אם ולכן  כזה, מספר  ונהנין  שמרוצים  לאלו  חיבר רק לאלפים
ספר לחבר  נתכוון  לא שמעולם בשבילו , חיבר  לא שהספר  בצידו  תשובתו 
הספר לו כדאי  ממנו , נהנין יש  ואם אותו , וישבח יהלל  ואחד  אחד  שכל 
הספר ולבקר  לבטל  שעלולים  מעיקרא לידע עליך  ואמר , הוסיף  ובזה והעונשעבורם, זהשכר

תציין ולמבקרים אחד , לכל  הספר  חיברת  לא אבל  ומענות , טענות  מיני בכל 
עם אחר , ספר  סוג ומחפשים  דורשים שהם הספר , לחבר  נתכוונת  לא שלהם
זה, מספר  שנהנין  כאלו  יש  רק דוקא, והבנה עמקות  עם או  והוכחות , בקיאות 
שתצייר בבקורת , לבבך  יפול  ולא לעמוד  תוכל  ובזה נתכוונת , לבד  ולהם
מסוים לחוג רק  אחד , לכל  חובר ולא יתקבל  לא שהספר מעיקרא, לעצמך 
לכל שוה  שאינו  אף הספר  לך  כדאי ג "כ לבד  ולהם כזה, מספר  נהנין  שכן 

שם. שליט"א  שטרנבוך  הגר "מ  עכ"ל  הנחמדים", דבריו  ע "כ  נפש 

נגדובזה  האמת  מטרת  שאין שונים  מומים למבקרי תשובה  חובת  ידי  יצאתי
פניהם.

עבודתיוהנה סדר  את  לפניהם ולהציג  מלכים לפני  להתייצב אתי מקום  כאן
חלקים. לכמה  הספר חלוקת  סבת  ולבאר  בספרי

רקבראשית יבואר  שהם , כמו  הספרים להדפיס מחשבתינו  היה עבודתינו 
הענינים רוב  את  כשלקטנו  אבל  שמים, ויראת  ועונש  שכר  עניני
אך הוא שלנו  הדור של  ההזנחה שכל  וראינו נתלהבנו  ועוד , הקדוש מזוהר 
ואחד אחד  כל  על  עלינו  המוטל  החיוב  גודל  בחשבון  לוקחים  שאין בגלל  ורק 
האמונה עיקרי  של הנוראים ענינים חבירו  את  וללמד  תוכחה  בעניני  האחריות 
חכמה וראשית  הישר  קב  הספר  כל  אשר  ועונש , שכר  של הנפש  בהשארת 
מסילת יונה רבינו  צדיקים אורחות  מוסר  שבט המאור  מנורת  הלבבות  וחובת 
יוכלו שכך  כדי אלו  דברים  חבירו  את  ללמד  הגדול  היסוד  שזהו  כותבים ישרים
טהרת שבת  שמירת  כמו  הדת  יסודי עניני ובפרט התורה מצות  כל  לקיים
וכו '. ותפלה תורה  וציצית  מזוזות  תפילין כשרות  צניעות  חינוך  המשפחה
ידי ועל  שלימה לתשובה  ולקרבו להוכיחו  חבירו  את  שמזכה מי שכר  וגודל 
מן יותר  המעשה שגדול  עושה, שחבירו  התורה מצוות  לכל  לזכות  יזכה זה
על לב  ישימו  ויחידים רבנים עוד  וכך  ז "ל . מהגר "א בפנים כמבואר  העושה
כמבואר בזה  תלוי היהדות  קיום כל  אשר  הזה והנשגב  הנורא הענין

ועוד . ובחינוך  נצבים, פ ' באוהחה"ק

וקצרים,ולהקל  קטנים  לקטעים הארוכים , הדיבורים את  חלקנו  הלומדים, על 
ו ונקודות  פיסוק בסימני תיקונים , כמה  ובאיזהועשינו  הענינים , תוכן

מראה וקצת  ועיונים , הערות  ביאורים, כמה גם הוספנו  שבחי "ם, של  מקומן
מנת על ניכרות , קל  ובעיון מצויות , בדפוס  אשר טעיות , ותיקוני מקומות ,
אפילו שינויים, שום ח"ו  עשינו  לא הדברים , בגוף ואמנם להמעיין . לעזור 
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תציין ולמבקרים אחד , לכל  הספר  חיברת  לא אבל  ומענות , טענות  מיני בכל 
עם אחר , ספר  סוג ומחפשים  דורשים שהם הספר , לחבר  נתכוונת  לא שלהם
זה, מספר  שנהנין  כאלו  יש  רק דוקא, והבנה עמקות  עם או  והוכחות , בקיאות 
שתצייר בבקורת , לבבך  יפול  ולא לעמוד  תוכל  ובזה נתכוונת , לבד  ולהם
מסוים לחוג רק  אחד , לכל  חובר ולא יתקבל  לא שהספר מעיקרא, לעצמך 
לכל שוה  שאינו  אף הספר  לך  כדאי ג "כ לבד  ולהם כזה, מספר  נהנין  שכן 

שם. שליט"א  שטרנבוך  הגר "מ  עכ"ל  הנחמדים", דבריו  ע "כ  נפש 

נגדובזה  האמת  מטרת  שאין שונים  מומים למבקרי תשובה  חובת  ידי  יצאתי
פניהם.

עבודתיוהנה סדר  את  לפניהם ולהציג  מלכים לפני  להתייצב אתי מקום  כאן
חלקים. לכמה  הספר חלוקת  סבת  ולבאר  בספרי

רקבראשית יבואר  שהם , כמו  הספרים להדפיס מחשבתינו  היה עבודתינו 
הענינים רוב  את  כשלקטנו  אבל  שמים, ויראת  ועונש  שכר  עניני
אך הוא שלנו  הדור של  ההזנחה שכל  וראינו נתלהבנו  ועוד , הקדוש מזוהר 
ואחד אחד  כל  על  עלינו  המוטל  החיוב  גודל  בחשבון  לוקחים  שאין בגלל  ורק 
האמונה עיקרי  של הנוראים ענינים חבירו  את  וללמד  תוכחה  בעניני  האחריות 
חכמה וראשית  הישר  קב  הספר  כל  אשר  ועונש , שכר  של הנפש  בהשארת 
מסילת יונה רבינו  צדיקים אורחות  מוסר  שבט המאור  מנורת  הלבבות  וחובת 
יוכלו שכך  כדי אלו  דברים  חבירו  את  ללמד  הגדול  היסוד  שזהו  כותבים ישרים
טהרת שבת  שמירת  כמו  הדת  יסודי עניני ובפרט התורה מצות  כל  לקיים
וכו '. ותפלה תורה  וציצית  מזוזות  תפילין כשרות  צניעות  חינוך  המשפחה
ידי ועל  שלימה לתשובה  ולקרבו להוכיחו  חבירו  את  שמזכה מי שכר  וגודל 
מן יותר  המעשה שגדול  עושה, שחבירו  התורה מצוות  לכל  לזכות  יזכה זה
על לב  ישימו  ויחידים רבנים עוד  וכך  ז "ל . מהגר "א בפנים כמבואר  העושה
כמבואר בזה  תלוי היהדות  קיום כל  אשר  הזה והנשגב  הנורא הענין

ועוד . ובחינוך  נצבים, פ ' באוהחה"ק

וקצרים,ולהקל  קטנים  לקטעים הארוכים , הדיבורים את  חלקנו  הלומדים, על 
ו ונקודות  פיסוק בסימני תיקונים , כמה  ובאיזהועשינו  הענינים , תוכן

מראה וקצת  ועיונים , הערות  ביאורים, כמה גם הוספנו  שבחי "ם, של  מקומן
מנת על ניכרות , קל  ובעיון מצויות , בדפוס  אשר טעיות , ותיקוני מקומות ,
אפילו שינויים, שום ח"ו  עשינו  לא הדברים , בגוף ואמנם להמעיין . לעזור 
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טו

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 

ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְלַהֲחִזיק ַּבִּלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל 
ַהִּתּקּוִנים ְוַהֹּזַהר ָיִחיד ְוַרִּבים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן

ֵסֶפר  ַהְּגדֹוִלים  ְׁשֵני ְמאֹורֹות  ְיָקרֹות ֶׁשל  ְוָזַרח אֹור  ֵהִציץ  ֲאֶׁשר  ִמְּזַמן  מה. 
ְלַהֲחִזיק  ִיְׂשָרֵאל  ֲעַדת  ְקַהל  ַהְּיהּוִדים  ְוִקְּבלּו  ִקְּימּו  ַהֹּזַהר  ְוֵסֶפר  ַהִּתּקּוִנים 
ַּבִּלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַהִּתּקּוִנים ְוַהֹּזַהר ָיִחיד ְוַרִּבים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן, ְוַהַּגם ְּדֵאין 
יג ּוְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות ֶׁשַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ָהֵאֶּלה,  ְלֵאל ָיָדם ְלַהּׂשִ

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ׁשֹוִתים ַּבָּצָמא ֶאת ִּדְבֵריֶהם ּוִמְתַלֲהִבין ִּבְקִריָאָתן ְמֹאד ְמֹאד.
)ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים, ַהֶּבן ִאיׁש ַחי, ְּבַהְקָּדַמת ַהִּתּקּוִנים בניהו(

ֲאִפּלּו ִאי ֹלא ֵיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ְׁשִגיאֹות ַהְרֵּבה הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְבַוַּדאי עֹוֶׂשה ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו ּוָבא ִּבְׂשָכרֹו 

מו. ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִנְׂשָּגב ְמֹאד ְלַטֵהר ּוְלַקֵּדׁש ַהֶּנֶפׁש ַוֲאִפּלּו ִאי ֹלא ֵיַדע 
ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ְׁשִגיאֹות ַהְרֵּבה הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְּכִדְכִתיב ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוִדּלּוגֹו ָעַלי ַאֲהָבה 
ָהא ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה ְלִתינֹוק ָקָטן ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ַּדֵּבר ּוְמַדֵּבר ֶחְצָין ֶׁשל ֵּתבֹות 
ַמִים ִיְׂשַחק  ְּבַלֲעֵגי ָׂשָפה ְוָאִביו ְוִאּמֹו ִיְצֲחקּו לֹו ִיְׂשְמחּו ְלקֹולֹו ָּכְך יֹוֵׁשב ַּבּׁשָ
ְוִיְׂשַמח ְּכֶׁשָהִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי ֵיׁש לֹו ִחָּבה ַּבּתֹוָרה ְורֹוֶצה ִלְלֹמד ַאְך ֵאין ַּדְעּתֹו 
ֶגת אֹו ֵאין לֹו ִמי ֶׁשְּיַלְּמֶדנּו ְולֹוֵמד ְּכִפי ֶׁשּיֹוֵדַע ְּבַוַּדאי עֹוֶׂשה ַנַחת רּוַח  ַמּׂשֶ
ְליֹוְצרֹו ּוָבא ִּבְׂשָכרֹו ִהֵּנה ִּכי ֵכן ֵאין ָמקֹום ָּפטּור ְלִמי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְלֹמד ֵאין 

ַטֲעָנה זֹו ּפֹוַטְרתֹו ְליֹום ַהִּדין ִּכי ָיכֹול ִלְלֹמד ְּכמֹו ֶׁשּיֹוֵדַע. 
)ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַּבר ִיְצָחק ָּפאּפֹו, ֶּפֶלא יֹוֵעץ, ֵעֶרְך ֹזַהר(

ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ּפֹוֵסק: ַעל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ֵאין ׁשּום 
ַהְגָּבָלה - ִיְלְּמדּו ָּכל ַׁשָּבת ֶאת ַהֹּזַהר ֶׁשל אֹוָתּה ָּפָרָׁשה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים

ם ַרּבֹו  מז. ְוֵכן ָאַמר ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ְּבלֹוְך ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ִמּׁשֵ
ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ֶׁשַעל ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ֵאין ׁשּום ַהְגָּבָלה ִּכי 
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ֻרּבֹו ִמְדָרׁש. ְוָהָיה ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְמעֹוֵרר ְלֻכָּלם ֶׁשִּיְלְּמדּו ָּכל ַׁשָּבת ֶאת ַהֹּזַהר 
ֶׁשל אֹוָתּה ָּפָרָׁשה ַוֲאִפּלּו ְלַבחּוִרים.

)ַרִּבי יֹוֵסף ֶּבן ְׁשֹלֹמה ִמּפֹוִז'ין, הֹוָספֹות ִּבְנַין יֹוֵסף(

ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוַהִּתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ְמַבֵער ַהּקֹוִצים 
ְוָהַרע ֶׁשְּבַנְפׁשֹו, ְוִיְזֶכּה ְלַדֵּבק ַעְצמֹו ְּבאֹור ֶעְליֹון, ְוִיְזֶכּה ְלָכל ִמּדֹות טֹובֹות 
ֶׁשָּבעֹוָלם - ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר"י, ֶׁשַּבְּזַמן ַהֶּזה ִנְסָּתרֹות ַנֲעׂשּו ִנְגלֹות ְוִׂשְמָחה 

ִלְפֵני ַהָּמקֹום ִלְלֹמד ְּבָרֵזי ַהּתֹוָרה ּוְלַגּלֹות ָרִזין ְלָכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל
ָרעֹות  ְוַהִּמּדֹות  ְוָהַעּזּות  ָהַרע  ִהְתַּגְּברּות  ִּדְמִׁשיָחא  ִעְקְבָתא  ּוְבֵעת  מח. 
ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ַהָּגנּוז  ָהאֹור  ִנְתַּגָּלה  ַרב  ֵעֶרב  ָראֵׁשי  ְּבַהְנָהגֹות 
ְוַהִּתּקּוִנים ְוַאֲחֵריֶהם ִּכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ּוְבֶזה ַהִּלּמּוד ְמַבֵער ַהּקֹוִצים ְוָהַרע 
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ְוִיְזֶכּה ְלַדֵּבק ַעְצמֹו ְּבאֹור ֶעְליֹון ְוִיְזֶכּה ְלָכל ִמּדֹות טֹובֹות ֶׁשָּבעֹוָלם 
יג  ֶׁשַּתּׂשִ ִיְהֶיה  ַהּתֹוָרה  ִּבְפִניִמּיּות  ִלּמּוְדָך  ְוִעַּקר  ַהֶּזה.  ָהאֹור  ִנְתַּגָּלה  ְוָלֶזה 
ֶהָאָרה ְוַחּיּות ֱאֹלִקית ְּבַנְפְׁשָך ְּבֵעת ִלּמּוְדָך ּוְבָכל ַהּיֹום... ָאַמר ָמָרן ָהֲאִר"י 
ֶׁשַּבְּזַמן ַהֶּזה ִנְסָּתרֹות ַנֲעׂשּו ִנְגלֹות ְוִׂשְמָחה ִלְפֵני ַהָּמקֹום ִלְלֹמד ְּבָרֵזי ַהּתֹוָרה 

ּוְלַגּלֹות ָרִזין ְלָכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל.
)ַרִּבי ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיהּוָדה ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, ֵהיַכל ַהְּבָרָכה, ְּדָבִרים רח:(

ְלַהְלִהיב ְלָבבֹות ִיְׂשָרֵאל ִלְטֹעם ַטַעם אֹור ַהָּגנּוז עֹוָלם ַהָּבא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ַעל ְיֵדי ָחְכַמת ַהֹּזַהר

מט. ְלַהְלִהיב ְלָבבֹות ִיְׂשָרֵאל ְלתֹוָרה ְוַלֲעבֹוָדה ְּבָחְכָמה ַהְּפִניִמּיּות ְמתּוָקה 
ִמְּדַבׁש ְוֹנֶפת צּוף ְמִאירֹות ֵעיַנִים ּוְמִׁשיבֹות ֶנֶפׁש ֲחמּוָדה ְּגנּוָזה ָמתֹוק ָהאֹור 
ִלְטֹעם ַטַעם  ְיָׁשרֹות  ְלַזְּכָכּה ּוְלָהִאיָרּה ְּבִמּדֹות טֹובֹות  ַלֶּנֶפׁש  ָלֵעיַנִים ְוטֹוב 
אֹור ַהָּגנּוז עֹוָלם ַהָּבא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַעל ְיֵדי ָחְכַמת ַהֹּזַהר... ְוִעַּקר ִהְתַּגּלּות 
ִּבְתׁשּוָקה  ְלַזְּכָכּה  ַהֶּנֶפׁש  ַעל  ְלָהִאיר  ֶאָּלא  ָהָיה  ֹלא  ְּבדֹוֵרנּו  ַהֹּזאת  ַהָחְכָמה 
ַהָּצפּון  ָהאֹור  ִהְתַּגּלּות  ִּכי  ַוֲעָנָוה...  ָטֳהָרה  ה  ִּבְקֻדּׁשָ ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּוְדֵבקּות 
ַהֻּזֲהמֹות  ָּכל  ֵמִאָּתנּו  ְלָהִסיר  ַנְפֵׁשנּו  ְוַעל  ָעֵלינּו  ְלָהִאיר  ָהָיה  ְּבָיֵמינּו  ַהֶּזה 
ְוַתֲאוֹות ָהָרעֹות ִלְטֹעם ֵמאֹור ֶעְליֹון אֹור ַצח ַמָּמׁש ַטַעם עֹוָלם ַהָּבא ּוְלָהִסיר 
ַהּקֹוִצים ִמּדֹות ָרעֹות ְוַגֲאָוה ְוִהְׂשָּתְררּות ַעל ֵרֵעהּו ְוֶיֶתר ִמּדֹות ָרעֹות ֲאֶׁשר 

ֵהם ְלִׂשִּכים ְּבֵעיֵנינּו ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה ְוַאֲהַבת ָרעֹות. 
)ַרִּבי ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך, ַּבַהְקָּדָמה(
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ּת ּת הִנבו תו ּכ ִן ת  ביכ ַ ַּרת ַהשיֹ תו ֹשן ִי ַ ת  ְָ ַָ  ַת זננַהר 
יז

ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ְוָיִמים טֹוִבים

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

     
     

   

הּׁשּבת ּכׁשּנכנסת  ָ ַ ַ ֶ ֶ ְ ִ ֶ ְ ָ ִ ְרחיצה
א ) ר"ד , (ח "ב

     
  
    
    

      
    

     
    

  

ׁשלמה ׁשל א )ׁשבחֹו ר"ן , (ח "א ִ ְ ֶ ְ ֹֹ

    
 (ג (קהלת 

       
    
    
     
   

   

הּׁשּבת וקּדּוׁש א )ׁשמירה י "ד , (ח "א ְ ִ ָ ְ ִ ַ ַ ָ 

   
  
    

וכל ּבׁשּבת, יתרה נפׁש לֹו ְְְִִֵֶֶַָָָמֹוסיפים

יתרה נפׁש אֹותּה לֹו ּגֹורעים ְְִֵֵֶֶַַָָהּגֹורע,

וׁשלֹום. ְַָחס

הּׁשּבת ּכׁשּנכנסת  ָ ַ ַ ֶ ֶ ְ ִ ֶ ְ ָ ִ ְרחיצה

עםּכׁשּנכנסת אֹותֹו צריכים ׁשּבת, ְְְִִִֶֶֶַַָ

החל. מּׁשּמּוׁש עצמם לרחץ ְְִִִַַָָֹֹקדֹוׁש

אחרת רּוח ׁשּבחל מּׁשּום הּטעם? ִֶֶֶַַַַַַָֹמה

העם, על וׁשֹורה ּומׁשֹוטטת ְְֶֶֶֶַָָָהֹולכת

רּוח מאֹותּה לצאת אדם ְֵֵֶֶַָָָָּוכׁשרֹוצה
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קדֹוׁשה. עליֹונה רּוח ְְֶַָָָאֹותּה

ׁשלמה ׁשל ֹֹ ְ ֶ ְ ִׁשבחֹו

ׁשּבחּכיון ּבּה, ׁשלמה ׁשהסּתּכל ְְִִֵֵֶַַָָֹֹ
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ׁשירה אּלא דוד, ּכמֹו לנּגן ְְְִִִֵֵֶַָָָָהצטר
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הּוא הּמל ּכנגד ּבּכּס א ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַּכׁשּיֹוׁשבת

ַָאמר.

הּׁשּבת וקּדּוׁש  ָ ַ ַ ִ ְ ָ ִ ְׁשמירה

יֹוםמצוה את לׁשמר - עׂשרה ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַָֹ

מּכל הּמנּוחה יֹום ׁשהּוא ְִֶַַַָָָהּׁשּבת,

ׁשּתי ּכלּולֹות ּכאן בראׁשית. ְְְֲִֵֵֵַָמעׂשה
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הּׁשּבת, יֹום ׁשמירת אחת - ְְִִַַַַַָמצוֹות

ּבקּדּוׁשֹו. הּיֹום אֹותֹו לקּדׁש ְְְִֵַַַַואחת

ׁשהזּכרנּו ּכמֹו הּׁשּבת, יֹום את ְְְְִִֶֶַַַָֹלׁשמר

עליו מנּוחהוהערנּו ׁשל יֹום ׁשהּוא , ְְְֵֶֶַָָָ

בֹו נׁשּתכללּו הּמעׂשים וכל ְְְְֲִִַַַָָָלעֹולמֹות,

הּיֹום ׁשהתקּדׁש עד ּכיוןונעׂשּו . ְְֲִֵֵֶַַַַָ

ׁשל ּבריאה נׁשארה הּיֹום, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָׁשהתקּדׁש

וכי ּגּופֹות. להם נבראּו ׁשּלא ְְְִִֶֶָֹרּוחֹות

לעּכב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ידע ְֵַַַָָָֹלא

גּופֹות ׁשּיּבראּו עד הּיֹום את ְְִֵֶֶַַַָלקּדׁש

ה עץ אּלא הּללּו? טֹובלרּוחֹות ּדעת ֵֶַַַַָָָ

ׁשל האחר הּצד אֹותֹו את עֹורר ֵֵֶֶַַַָָָורע

ונפרדּו ּבעֹולם, להתחּזק ורצה ְְְְְְִִֵַָָָָָָהרע

להתחּזק מינים ּבכּמה רּוחֹות ְְְִִִֵַַַָָּכּמה

ּבגּופֹות. ְָָּבעֹולם

רפּואה הקּדים  ָ ְ ִ ְ ִ ָ ָ ַהּקּב"ה

ּכ,ּכיון הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשראה ֵֶַָָָָָָ

רּוח נׁשיבת החּיים עץ מּתֹו ְְִִִִֵֵַַַַנתעֹורר

אחר צד והתעֹורר אחר, ּבאילן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָוהּכה

הּיֹום והתקּדׁש טֹוב ׁשהריׁשל . ְְֲִֵֵֶֶַַ

ּבּצד רּוחֹות והתעֹוררּות ּגּופֹות ְְְְִִַַַּבריאת

הּזה ּבּלילה היא ּבּצדהּטֹוב ולא , ְְִֶַַַַַַָֹ

האחר הּצד הקּדים ואלמלא ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָהאחר.

הּטֹוב, צד ׁשּיקּדים טרם הּזה ְְִֶֶֶֶַַַַַַָּבּלילה

לפניהם לעמד העֹולם יכֹול ְֲִֵֶַָָָֹֹלא

ּברּו הּקדֹוׁש אבל אחד. רגע ֲֲִֶֶַַָָָָאפּלּו

לפניו ׁשּדּלג - רפּואה הקּדים ְְְִִִֵֶָָָהּוא

הּצד לפני והקּדים הּיֹום, ְְְִִִִֵַַַקּדּוׁש
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הּיֹום והתקּדׁש טֹוב ׁשהריׁשל . ְְֲִֵֵֶֶַַ
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האחר הּצד הקּדים ואלמלא ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָהאחר.
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לפניהם לעמד העֹולם יכֹול ְֲִֵֶַָָָֹֹלא
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ּׁשחׁשב ּומה העֹולם. והתקּים ְְִֵֵֶַַַַָָָָהאחר,

ּבעֹולם להּבנֹות האחר ְִֵַַַָָָָהּצד

הּטֹוב צד הּזה ּבּלילה נבנה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָלהתחּזק,

ורּוחֹות גּופֹות ונבנּו ְְְְְִִֵַוהתחּזק,

הּטֹוב. מּצד הּזה ּבּלילה ְְִֶַַַַַָקדֹוׁשֹות

חכמים ׁשל עֹונתן ּכ ֲִִֶָָָָּומּׁשּום

לׁשּבת. מּׁשּבת זה את ְְִִֶֶֶַַָָׁשּיֹודעים

ׁשּבת  ָ ַ ֵנרֹות

ּבתהסּתּכל את וראה לאחֹוריו ְְֲִֵֶַַַָָָ

ּכי אמר, מאחריהם. עֹומדת ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהמארח

מצוה, ׁשהיאנר הּנר זה נר? ּזה מה ְִִֵֵֵֶֶֶַַָ

נר והיא ּבּה, זֹוכֹות ׁשּנׁשים ְְִִִֵֶָָָמצוה

זֹוכֹותׁשּבת. לא ׁשּנׁשים ּגב על ׁשאף ִֶֶַַַַָָֹ

ּבּתֹורה זֹוכים הּגברים הרי ְֲִִֵַַַָָָּבּתֹורה,

ׁשהּנׁשים הּזה הּנר את ְִִִֵֶֶֶַַַָּומאירים

ּבּתּקּון הּנׁשים הּזֹו. ּבּמצוה ְְְִִִַַַַַָָמתּקנֹות

ּבּתֹורה והּגברים - הּזה הּנר ְְִֵֶֶַַַַָָׁשל

הּמצוה ּתּקּון הּזה, לּנר ְְִִִֵֶַַַָָלהאיר

בהם. התחּיבּו ְְִִֶֶַַָָׁשהּנׁשים

ּכׁשמעה ּבין ּובכתה. אּׁשה אֹותּה ְְִֵָָָָָָָ

ונכנס ׁשם ׁשהיה האּׁשה אבי ְְֲִִִֶַָָָָָָקם

עֹומדתּביניה ּבּתֹו את וראה ם, ְִֵֵֶֶֶֶָָ

אביה, אֹותּה ׁשאל ּובֹוכה. ֲִֵֵֶַַָָָָָמאחריהם

לֹו סחה אּבא)והיא הּמעׂשה.(רּבי את ְֲִִֶֶַַַַָָָ

לבּכֹות. הּוא אף האּׁשה אבי ְְֲִִִִִַָָהתחיל

ּבעלּה חתנ אּולי יֹוסי, רּבי לֹו ְְֲִֵַַַַָָָאמר

ּבּתֹורה? זכה לא ּבּת ְִֶַָָָֹׁשל
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ּבּתּקּון הּנׁשים הּזֹו. ּבּמצוה ְְְִִִַַַַַָָמתּקנֹות

ּבּתֹורה והּגברים - הּזה הּנר ְְִֵֶֶַַַַָָׁשל

הּמצוה ּתּקּון הּזה, לּנר ְְִִִֵֶַַַָָלהאיר

בהם. התחּיבּו ְְִִֶֶַַָָׁשהּנׁשים

ּכׁשמעה ּבין ּובכתה. אּׁשה אֹותּה ְְִֵָָָָָָָ

ונכנס ׁשם ׁשהיה האּׁשה אבי ְְֲִִִֶַָָָָָָקם

עֹומדתּביניה ּבּתֹו את וראה ם, ְִֵֵֶֶֶֶָָ

אביה, אֹותּה ׁשאל ּובֹוכה. ֲִֵֵֶַַָָָָָמאחריהם

לֹו סחה אּבא)והיא הּמעׂשה.(רּבי את ְֲִִֶֶַַַַָָָ

לבּכֹות. הּוא אף האּׁשה אבי ְְֲִִִִִַָָהתחיל

ּבעלּה חתנ אּולי יֹוסי, רּבי לֹו ְְֲִֵַַַַָָָאמר

ּבּתֹורה? זכה לא ּבּת ְִֶַָָָֹׁשל

אדם נׁשמת ה' א )נר ל "א , זהר  (תקוני  ֵ ִ ְ ַ ָ ָ 

    
(כז כ (משלי   

    
   
     
     

ז) א (שיר   
   
     

 (ב יב (ויקרא 

הּנׁשים  ִ ָ ַ ִ ְזהירּות

    
    
      
     
     
     

  

הּׁשּבת סעּודֹות אׁשלׁשת רע "ג, (ח"ג ְ ֶֹ ְ ַ ַ ָ 
ר"מ )

   
  
    
     
    

    

אדם נׁשמת ה'  ָ ָ ַ ְ ִ ֵנר

נרוהיא ּבֹו ׁשּנאמר נרֹו, את כּבתה ְְֱִִֵֵֶֶֶַָ

אדם, נׁשמת ליהו"ה הדליקצריכה ְְְְִִִַַָָָ

ּבהתעֹוררּות ׁשּבת ּבליל ְְְְִֵַָאֹותֹו

לבעלּה, אהבה ׁשל וסֹודׁשלהבֹות ְְְְֲֶַַַָָָ

לכּבֹות יּוכלּו לא רּבים מים - ְְִִַַַַָָֹהּדבר

ׁשל חם ׁשל והתעֹוררּות האהבה, ְְְֲִֶֶֶַָָֹאת

ּבאהבה צריכה מאׁשּתֹו ׁשּבת, ְְְֲִִֵֵַַָָָליל

וילדה תזריע ּכי אּׁשה וזהּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָויראה,

ָָזכר.

הּנׁשים  ִ ָ ַ ִ ְזהירּות

אדם,היא ׁשל הּדמים את ׁשפכה ְִִֶֶַָָָָָ

לׁשמר צריכה זה ּכל ועל ּדמּה, ְְְְִִִֶַָָָָָֹנזרק

על זה ּומּׁשּום נּדה, מּדם ִִִֶַַָאֹותֹו

זהירֹות, נׁשים אּלּו דברים ְְְִִִֵָָָֹׁשלׁשה

עד הּנר. ּובהדלקת ּובחּלה ְְְְִֵַַַַַָָָּבנּדה

חּט"ה חּלה, ׁשּמּׁשם החּטה, סֹוד ִִִֶַַָָָָָּכאן

אֹותּיֹות ּוׁשּתים עׂשרים ׁשל סֹוד ְְִִִֶֶַהּוא

ַָהּתֹורה.

הּׁשּבת סעּודֹות  ָ ַ ַ ְ ֶֹ ְׁשלׁשת

סעּודֹותׁשליׁשי ׁשלׁש לאכל - ְְֱִִֶָֹֹ

ׁשל רּבֹותינּו ׁשּבארּוה ּכפי ְְֲִֵֵֶֶַַָָּבׁשּבת,

יהא מהם: אחד ׁשאמר ְְִֵֵֶֶֶַַָָָהּמׁשנה,

סעּודֹות ׁשלׁש ּגֹומרי עם ְְְִִֵֶָֹחלקי

ּברכֹות ׁשבע ׁשל ׁשלמּות ׁשהן ְְְֵֵֶֶֶַַָָּבׁשּבת.

לעׂשר. ּבהן להׁשלים הּתפּלה, ְְְְִִֶֶֶֶַַָָׁשל
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ּת ּת הִנבו תו ּכ ִן ת  ביכ ַ ַּרת ַהשיֹ תו ֹשן ִי ַ ת  ְָ ַָ  ַת זננַהר 
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הּׁשּבת סעּודֹות אׁשלׁשת רע "ג, (ח"ג ְ ֶֹ ְ ַ ַ ָ 
ר"מ )

   
  
    
     
    

    

אדם נׁשמת ה'  ָ ָ ַ ְ ִ ֵנר

נרוהיא ּבֹו ׁשּנאמר נרֹו, את כּבתה ְְֱִִֵֵֶֶֶַָ

אדם, נׁשמת ליהו"ה הדליקצריכה ְְְְִִִַַָָָ

ּבהתעֹוררּות ׁשּבת ּבליל ְְְְִֵַָאֹותֹו

לבעלּה, אהבה ׁשל וסֹודׁשלהבֹות ְְְְֲֶַַַָָָ

לכּבֹות יּוכלּו לא רּבים מים - ְְִִַַַַָָֹהּדבר

ׁשל חם ׁשל והתעֹוררּות האהבה, ְְְֲִֶֶֶַָָֹאת

ּבאהבה צריכה מאׁשּתֹו ׁשּבת, ְְְֲִִֵֵַַָָָליל

וילדה תזריע ּכי אּׁשה וזהּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָויראה,

ָָזכר.

הּנׁשים  ִ ָ ַ ִ ְזהירּות

אדם,היא ׁשל הּדמים את ׁשפכה ְִִֶֶַָָָָָ

לׁשמר צריכה זה ּכל ועל ּדמּה, ְְְְִִִֶַָָָָָֹנזרק

על זה ּומּׁשּום נּדה, מּדם ִִִֶַַָאֹותֹו

זהירֹות, נׁשים אּלּו דברים ְְְִִִֵָָָֹׁשלׁשה

עד הּנר. ּובהדלקת ּובחּלה ְְְְִֵַַַַַָָָּבנּדה

חּט"ה חּלה, ׁשּמּׁשם החּטה, סֹוד ִִִֶַַָָָָָּכאן

אֹותּיֹות ּוׁשּתים עׂשרים ׁשל סֹוד ְְִִִֶֶַהּוא

ַָהּתֹורה.

הּׁשּבת סעּודֹות  ָ ַ ַ ְ ֶֹ ְׁשלׁשת

סעּודֹותׁשליׁשי ׁשלׁש לאכל - ְְֱִִֶָֹֹ

ׁשל רּבֹותינּו ׁשּבארּוה ּכפי ְְֲִֵֵֶֶַַָָּבׁשּבת,

יהא מהם: אחד ׁשאמר ְְִֵֵֶֶֶַַָָָהּמׁשנה,

סעּודֹות ׁשלׁש ּגֹומרי עם ְְְִִֵֶָֹחלקי

ּברכֹות ׁשבע ׁשל ׁשלמּות ׁשהן ְְְֵֵֶֶֶַַָָּבׁשּבת.

לעׂשר. ּבהן להׁשלים הּתפּלה, ְְְְִִֶֶֶֶַַָָׁשל
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- ענג ׁשל ב)והּס ֹוד יצא(בראשית ונהר ְְֵֶֶַָָֹֹ

ׁשּלא ּומי הּגן. את להׁשקֹות ְְִֵֵֶֶֶַַָֹמעדן

לקּימן, רׁשּות לֹו ויׁש אֹותן ְְְְְֵֵַַָָמקּים

יבא ׁשּלא ּוכדי צרעת. לנגע לֹו ְְֵֵֶֶַַַָָֹֹהֹופ

לוּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ְֶַַָָָָלזה,

ּפֹורע, ואני נח)עלי ּתתעּנג(ישעיה אז ְֲִִֵַַַַַָָ

ה'. ַעל

הּׁשלחן  ָ ְ ֻ ַ ַ ָ ֶהארת

ּכמֹורביעי ּבמנֹורה, ׁשלחן להאיר - ְְְְְִִִִָָָֻ

ּבּצפֹון, ׁשלחן הּקדמֹונים, ְְֲִֵֶַַַָָָֻׁשּבארּוה

הּקדֹוׁש ׁשל ׁשּׁשלחנֹו ּבּדרֹום. ְְֶֶַַָָָָֻמנֹורה

להיֹות. צרי ּכ הּוא ְִִָָָּברּו

יׂשראל ּבני ּובין  ֵ ָ ְ ִ ֵ ְ ֵ ִ ֵּביני

קדֹוׁשיםקֹול התעֹוררּו יֹוצא: ְְְִִֵַָהּכרֹוז

הּקדֹוׁש העם התעֹוררּו ְְְִִֶַָָָעליֹונים,

עֹוררּו ּולמּטה, למעלה ְְְְְִֶַַָָָׁשּנבחר

התעֹוררּו רּבֹונכם, ּכנגד ְְְְְִִִֶֶֶָׂשמחה

ׁשלמה, לׁשלׁשבׂשמחה הזּדּמנּו ְְְְְְִִֵַָָָֹ

הזּדּמנּו האבֹות, ׁשלׁשת ׁשל ְְְְִֶֶַָָָֹׂשמחֹות

ּכל ׂשמחת ׁשל האמּונה ְְֱִִֶַַָָָלקראת

יׂשראלהּׂשמחֹות. חלקכם, אׁשרי ְְְְְִֵֵֶֶַַָָ

הּבא! ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ְִֶַַָָָָָקדֹוׁשים,

עֹובדי העּמים מּכל לכם ירּׁשה ְְִִִֵֶַָָָָֻזֹוהי

זה ועל ּומּזלֹות. ּכֹוכבים ְֲִֶַַַָָעבֹודת

יׂשראל. ּבני ּובין ּביני ְְִֵֵֵֵֵָָּכתּוב

ועלאמר וּדאי. הּוא ּכ יהּודה, רּבי ְְִַַַַַָָָ

הּׁשּבת יֹום את זכֹור ּכתּוב ֶֶַַָָָזה



זהר 
השבת

הי תכ ָכ הו ן ָין שי   רכ ָשן ּו ת בין ביכ ַ ַהשיֹ
כי

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

כה. ֹעֶנׁש ַהְמַחֵּלל ָּכפּול )מדרש תהלים מ"ז צ"ב(.
כו. ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ָׁשַמר ַׁשָּבת ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵאין לֹו ְמנּוָחה ְלעֹוָלם, ּוְמֻמֶּנה ֶאָחד 
מֹוִציא ּגּופֹו ּוַמְכִניס אֹותֹו ְלֵגיִהֹּנם ְלֵעין ָהְרָׁשִעים, ְוִנְׁשָמתֹו ֵאין לֹו ְמנּוָחה ְּבאֹור 
ֶאָחד  ָּכל  ְוִנּזֹוִקים  ִלְמקֹומֹו  ַהּגּוף  ַמֲחִזיר  ְמֻמֶּנה  אֹותֹו  ַׁשָּבת  ּוְכֶׁשּיֹוֵצא  ֵּגיִהֹּנם, 

ְלַעְצמֹו )מדרש מובא במעבר יבק, שפתי רננות סימן ל"ט(.

כז. ַעל ְיֵדי ִחּלּול ַׁשָּבת ִנְתַּפַּזְרנּו ַּבָּגלּות )תנא דבי אליהו רבה פרק כ"ו(.
כח. ַמֲעֶׂשה ְּבֶאָחד ֶׁשָרַכב ַעל סּוס ְּבַׁשָּבת ְוֵהִביאּוהּו ְלֵבית ִּדין ּוְסָקלּוהּו, ֹלא 

ָעה ְצִריָכה ְלָכְך )יבמות צ' סנהדרין מ"ו(. ִמְּפֵני ֶׁשָראּוי ְלָכְך ֶאָּלא ֶׁשַהּׁשָ

כט. ֹּכל ְזַמן ֶׁשָאָדם ְמַכֵּבד ָאִביו ְוִאּמֹו ֵאין ֵחְטא ֶׁשל ִחּלּול ַׁשָּבת ְוֹלא ְׁשָאר ׁשּום 
ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו )תנא דבי אליהו רבה פרק כ"ו(.

ָּבת  ל. ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה לֹו ָּפָרה ְוחֹוֶרֶׁשת ְּבָכל יֹום ּוְכֶׁשִהִּגיַע יֹום ַהּׁשַ
ְוֻהְצַרְך ִלְמֹּכר ַהּׁשֹור ְלַעּכּו"ם,  ֵמִניַח אֹוָתּה, ְלָיִמים ָיַרד אֹותֹו ַהַּצִּדיק ִמְּנָכָסיו 
ָּבת ֹלא ָרָצה ַהּׁשֹור ַלֲחֹרׁש ְּכִמְנָהגֹו ַּגם ַאַחר ֶׁשִהָּכהּו ָהַעּכּו"ם  ּוְכֶׁשִהִּגיַע יֹום ַהּׁשַ
ַמּכֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות ִמֹּקֶדם, ָּבא לֹו ָהַעּכּו"ם ְלִיְׂשָרֵאל ַהּמֹוֵכר ֶׁשִּיֹּטל ֶאת ׁשֹורֹו, 
ִמָּיד ֵהִבין ַהַּצִּדיק ְוָלַחׁש ְלתֹוְך ֹאֶזן ַהּׁשֹור ֶׁשֵּמַעְכָׁשו הּוא ִּבְרׁשּות ָהַעּכּו"ם ְוחֹוָבה 
ָעָליו ַלֲעׂשֹות ְמֶלאֶכת ַּבַעל ַהַּבִית ַּגם ְּבַׁשָּבת ּוִמָּיד ָעַמד מּוָכן ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו, 
ָהַעּכּו"ם ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ַמֲעֵׂשי ְּכָׁשִפים ְוֹלא ִהִּניח ַהַּצִּדיק ַעד ֶׁשִהִּגיד לֹו ָּכל ַהְמֹאָרע, 
ַמה  ְוָאַמר,  ְּבַעְצמֹו  ָוֹחֶמר  ַקל  ְוָנָׂשא  ְוִנְזַּדְעַזע  ִנְבַהל  ָּכְך  ָהַעּכּו"ם  ַמע  ֶׁשּׁשָ ֵּכיָון 
ֹּזאת ֶׁשֵאין ָלּה ֹלא ַּדַעת ְוֹלא ְּתבּוָנה ִהִּכיָרה ֶאת ּבֹוְרָאּה, ַוֲאִני ֶׁשְּבָרַאִני ַהָקָּב"ה 
ְּבַצְלמֹו ּוִבְדמּותֹו ְוָנַתן ִלי ֵּדָעה ּוִביָנה ֹלא ִיְהֶיה ָראּוי ִלי ְלַהִּכיר ֶאת ּבֹוְרִאי, ִמָּיד 
ָחַזר ְלִיְרַאת ָׁשַמִים ְוָזָכה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוִנְקָרא ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּתֹוְרָּתא )פסיקתא דרב 

כהנא פרק כ"ד, מדרש עשרת הדברות(.

ְיֵדי  ַעל  ַהַּנֲעָׂשה  ַׁשָּבת  ִחּלּול  ַעל  ֶעְזִרי  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ִמָחה  לא. ִמּתֹוְך ֶׁשֹּלא 
ְּבֶהְמּתֹו ֶׁשל ְׁשִכיָנתֹו ִנְקָרא ַעל ְׁשמֹו, ְוֻהְׁשֲחרּו ִׁשָּניו ִמְּפֵני ַהַּתֲעִנּיֹות )שבת נ"ד, ביצה 

כ"ג, וירושלמי שם(.
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הי תכ ָכ הו ן ָין שי   רכ ָשן ּו ת בין ביכ ַ ַהשיֹ

ָּבת ֵאין לֹו ְמִחיָלה ְלעֹוָלם )מדרש תנאים דברים ה(. לב. ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ
ָּבת ְּכעֹוֶׂשה ָּכל ַרע )שם(. לג. ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהּׁשַ

לד. ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָאָדם הֹוֵלְך ִלְלֹקט ְּתֵאִנים ְּבַׁשָּבת ֵאין ַהְּתֵאָנה אֹוֶמֶרת ְּכלּום, 
ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלֹבא ִאם ָאָדם הֹוֵלְך ִלְלֹקט ְּתֵאָנה ְּבַׁשָּבת ִהיא ֹצַוַחת ְואֹוֶמֶרת ַׁשָּבת 

ַהּיֹום )מדרש שוחר טוב תהלים ע"ג(.

לה. חד דוכתא אית בגיהנם לאלין דקא מחללי שבתא )זוהר הקדוש הקדמה י"ד(.
לו. ָּכל ַהְמַחֵּלל ַׁשָּבת ְּבָזדֹון ֵאין לֹו ֲהָרַמת רֹאׁש ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה )אותיות דרבי 

עקיבא, אותיות קטנות א(.

לז. ַהְמַחֵּלל ַׁשָּבת ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ֵאין לֹו ֵחֶלק 
ָלעֹוָלם ַהָּבא )אבות דרבי נתן פרק כ"ו(.

דֹוׁש: ֶפר ֹזַהר ַהּקָ ן ִמּסֵ ְלַהּלָ
א. ִאם ָאָדם ַמְבִעיר ֵאׁש ְּבַׁשָּבת ַהָקָּב"ה אֹוֵמר ֲאִני ִּכִּביִתי ָהֵאׁש ֶׁשֹּלא ִיּתּוַקד 

ְוַאֶּתם מּוָקִדים אֹותֹו ַאֶּתם ִּתּתּוְקִדין ְּבֵגיִהֹּנם )תיקוני זוהר תיקון כ"ד, ס"ט:(.

ב. ִאם ְמַקֵּים ִמְצַות ַׁשָּבת הּוא ְּבַצְלֵמנּו ְוִאם ָלאו ֵאין לֹו ֵחֶלק ְּבֶזַרע ִיְׂשָרֵאל )שם 
תיקון מ"ז פ"ג:(.

ֵּגרּוִׁשין  ְׁשֵני  ְּתַׁשַּלח"  "ַׁשֵּלַח  ָּבֶהם  ֶנֱאָמר  ָּבת  ַהּׁשַ ׁשֹוְמִרים  ִיְׂשָרֵאל  ֵאין  ִאם  ג. 
)תיקוני זוהר תיקון ו' כ"א:(.

ִלְכבֹוד  חֹוְׁשִׁשין  ְוֵאיָנם  ְּבַפְרֶהְסָיא  ּומֹוֲעִדים  ַׁשָּבתֹות  ֶׁשְּמַחְּלִלים  ֵאּלּו  ָּכל  ד. 
אֹותֹו  ׁשֹוְמִרים  ֵאיָנם  ָּכְך  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ָׁשְמרּו  ֶׁשֹּלא  ְּכמֹו  ּבֹוְרָאם, 
ָּבעֹוָלם ַההּוא, ְוֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה ְּבֵגיִהֹּנם, ַרִּבי ְיהּוָדא אֹוֵמר ׁשֹוְמִרים אֹותֹו ָׁשם 

ְּבַעל ָּכְרֲחָך )ח"ב ק"נ:(.

ָּבת ְלעֹוָלם ֵאין ֵאׁש ַהֵּגיִהֹּנם ׁשֹוֵכְך ֵמֶהם,  ה. ֵאּלּו ָהְרָׁשִעים ֶׁשֹּלא ָׁשְמרּו ֶאת ַהּׁשַ
ְוָכל ָהְרָׁשִעים ֶׁשַּבֵּגיִהֹּנם ׁשֹוֲאִלין ֲעֵליֶהם ַמה ִּנְׁשַּתּנּו ֵאּלּו, ַמְלֲאֵכי ַהִּדין ְמִׁשיִבים 
ָלֶהם ֵאּלּו ֵהם ְרָׁשִעים ֶׁשָּכְפרּו ְּבַהָקָּב"ה ְוָעְברּו ַעל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ִּבְׁשִביל ֶׁשֹּלא 
ָּבת, ְוָהְרָׁשִעים ֻּכָּלם יֹוְצִאים ִמְּמקֹוָמם ִלְראֹות ָּבֶהם, ּוַמְלָאְך ֶאָחד  ָׁשְמרּו ֶאת ַהּׁשַ
ַמְכִניס ּגּופֹוֵתיֶהם ֶׁשל אֹוָתם ְמַחְּלֵלי ַׁשָּבת ְלתֹוְך ַהֵּגיִהֹּנם ְלֵעיֵניֶהם ֶׁשל ְׁשָאר 
ם ֹלא ִּתְכֶּבה, ְוָכל ָהְרָׁשִעים ְמַסְּבִבין  ָהְרָׁשִעים ְורֹוִאים ֶׁשּתֹוַלְעָּתם ֹלא ָּתמּות ְוִאּׁשָ
אֹותֹו ּוַמְכִריִזין ֶזה הּוא ְּפלֹוִני ָהָרָׁשע ֶׁשֹּלא ָחַׁשׁש ִלְכבֹוד ּבֹוְראֹו ָּכַפר ְּבַהָקָּב"ה 
ּוְבָכל ַהּתֹוָרה, אֹוי לֹוי, טֹוב ָהָיה לֹו ֶׁשֹּלא ִנְבָרא, ְוֶׁשֹּלא ָיֹבא ְלִדין ֶזה ּוְלבּוָׁשה 

ֹזאת )ח"ב קנ"א(.
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ּ ַהזנַהר רי ִי פי ִו
כג

ִסּפּוֵרי ַהֹזַהר
 מספר "השבת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

לך לך פז ע"ב - פח ע"א

ֲחמֹוי,  ְלֵבי  ָאִזיל  ָהָוה  ֶאְלָעָזר  ִרִּבי 
ְוַרִּבי  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ִחָּייא  ִרִּבי  ִעֵּמיּה  ְוֲהוּו 
ִחְזִקָּיה ְוכּו'. ַעד ְּדֲהוּו ָאְזֵלי, ִאֲעַרע ְּבהּו 
ְוֲהָוה  ַבֲהֵדיּה.  יּוָדאי  ְוַחד  ֵייָסא  ִרִּבי 
ָאַמר ַההּוא יּוָדאי ְוכּו'. ָאַמר ֵליּה ִרִּבי 
ְּדָהא  ָלְך  ָחִמיָנא  ֵייָסא  ְלַרִּבי  ֶאְלָעָזר 
ְוִאְתַחָּבַרת.  ָקֲאִתית  ְׁשִכיְנָּתא  ִעם 
ָאַמר ֵליּה ָהִכי הּוא ַוָּדאי, ּוְתַלת ַּפְרֵסי 
ַכָּמה  ִלי  ְוָאַמר  ַבֲהֵדיּה  ְדָאִזיְלָנא  הּוא 
ֵליּה  ֲאִגיְרָנא  ְוֲאָנא  ַמַעְלָייָתא  ִמֵלי 
ְליֹוָמא ָדא ְוָלא ְיַדְעָנא ְּדִאיהּו בֹוִציָנא 

ְדָנִהיר ִּכְדָחִמיָנא ַהְׁשָּתא.

ְלַההּוא  ֶאְלָעָזר  ִרִּבי  ֵליּה  ָאַמר 
יֹוֶעֶזר.  ֵליּה  ָאַמר  ָמְך,  ּׁשְ ַמה  יּוָדאי 
ָחָדא(  )ִמָלה  ְוֶאְלָעָזר  יֹוֶעֶזר  ֵליּה  ָאַמר 
)דף  ִטָּנָרא  ַגֵּבי ַחד  ָיְתבּו  ְּכֲחָדא,  ְיִתיָבן 
פז ע"ב( ְּבַההּוא ֲחַקל ְוכּו'. ָאַמר ֵליּה ִרִּבי 

ֵליּה  ָאַמר  ֲאַמְרְּת.  ָקא  ַׁשִּפיר  ֶאְלָעָזר 
ֵליּה  ָאַמר  ֲעִביְדָּתְך,  ָמאי  ֶאְלָעָזר  ִרִּבי 
ָאָתא  ַהְׁשָּתא  ְּבַאְתִרי,  ַדְרְּדֵקי  ַקְרָיָנא 
ּוְסִליקּו  ְלָמָתא  ָחִנין  ִדְכַפר  יֹוֵסי  ִרִּבי 
ְוֲהוּו  ְלַגֵּביּה.  לֹון  ְואֹוְתבּו  ִמַגָּבאי  לֹון 
ְכַההּוא  ַאְגָרא  ָמָתא  ְּבֵני  ָכל  ִלי  ָיֲהִבין 
ִזְמָנא ְדַדְרְּדֵקי ֲהוֹו ַּגָּבאי. ְוִאְסַּתַּכְלָנא 
ְלִאְתַהֵּני  ִלי  ִאְתֲחֵזי  ְדָלא  ְּבַנְפָׁשאי 

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָהָיה הֹוֵלְך ְלֵבית ָחִמיו, 
ְוַרִּבי  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ִחָּייא  ַרִּבי  ִעּמֹו  ְוָהיּו 
ִחְזִקָּיה ְוכּו'. ְּבעֹוָדם הֹוְלִכים ָּפַגׁש ָּבֶהם 
ַרִּבי ֵייָסא ִויהּוִדי ֶאָחד ִעּמֹו. ְוָהָיה אֹותֹו 
ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָאַמר  ְוכּו'.  אֹוֵמר  ַהְּיהּוִדי 
ִעם  ֶׁשָּבאָת  אֹוְתָך  ָרִאיִתי  ֵייָסא,  ְלַרִּבי 
ֶזה  ָּכְך  לֹו,  ָאַמר  ְוִהְתַחַּבְרָּת.  ִכיָנה  ַהּׁשְ
ַּפְרָסאֹות ֶׁשָהַלְכִּתי ִעָּמּה  ְוָׁשֹלׁש  ַוַּדאי. 
ַוֲאִני  ְמֻעִּלים,  ְדָבִרים  ַּכָּמה  ִלי  ְוָאְמָרה 
ָיַדְעִּתי  ְוֹלא  ַהֶּזה,  ַלּיֹום  ָׁשַמְרִּתי אֹוָתם 
ֶׁשָרִאיִתי  ְּכמֹו  ֶׁשֵּמִאיר  ַהָּמאֹור  ֶׁשהּוא 

ָּכֵעת.

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַלְּיהּוִדי ַההּוא, ַמה 
יֹוֵעֶזר  יֹוֵעֶזר. ָאַמר לֹו,  ֶמָך? ָאַמר לֹו,  ּׁשְ
ַיַחד.  יֹוְׁשִבים  ֶאָחד[  ]ָּדָבר  ְוֶאְלָעָזר 
ֶדה ַההּוא ְוכּו'. ָיְׁשבּו ַעל ֶסַלע ֶאָחד ַּבּׂשָ

ָאַמר לֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ָיֶפה ָאַמְרָּת. ָאַמר 
ָאַמר לֹו,  ַּמֲעֶׂשיָך?  ֶאְלָעָזר, ַמה  ַרִּבי  לֹו 
ָּבא  ָּכֵעת  ִּבְמקֹוִמי.  ִּתינֹוקֹות  ְמַלֵּמד 
ְוִסְּלקּו  ָלִעיר,  ָחִנין  ִמְּכָפר  יֹוֵסי  ַרִּבי 
ֶאְצלֹו.  אֹוָתם  ְוהֹוִׁשיבּו  ֵמֶאְצִלי,  אֹוָתם 
ְוָהיּו נֹוְתִנים ִלי ָּכל ְּבֵני ָהִעיר ָׂשָכר ְּכמֹו 
ֶאְצִלי,  ָהיּו  ֶׁשַהִּתינֹוקֹות  ַהְּזַמן  אֹותֹו 
ִלי  ָראּוי  ֶׁשֹּלא  ְבַעְצִמי  ְוִהְסַּתַּכְלִּתי 
ַעְצִמי  ְוִהְׂשַּכְרִּתי  ְּבִחָּנם,  ֵמֶהם  ֵלָהנֹות 

עֹוְנׁשֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשֵאינֹו נֹוֵטל ָיָדיו ָּכָראּוי
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ִמַּנְייהּו ְלַמָּגָנא, ַוֲאִגיְרָנא ַגְרָמאי ַבֲהֵדי 
)ְדַההּוא( ְּדַהאי ַחִּכים. ָאַמר ִרִּבי ֶאְלָעָזר 

ִּבְרָכאן ְּדַאָּבא ִאְצְטִריכּו ָהָכא.

ִׁשְמעֹון  ְּדַרִּבי  ַקֵּמיּה  ָאתּו  ָקמּו. 
)ְלָבָתר(, ְוֲהָוה ָיִתיב ְוָלֵעי ָכל יֹוָמא ַקֵּמיּה 

ָעִסיק  ָהָוה  ַחד  ְויֹוָמא  ִׁשְמעֹון.  ְּדַרִּבי 
ָמאן  ָּכל  ָאַמר  ַקֵּמיּה.  ָיַדִים  ִּבְנִטיַלת 
ַעל  ַאף  ְיאּות,  ְכְדָקא  ְידֹוי  ָנִטיל  ְּדָלא 
ַּגב ְּדִאְתַעַּנׁש ְלֵעיָּלא ִאְתַעַּנׁש ְלַתָּתא, 
ֵליּה  ְּדָגִרים  ְלַתָּתא,  עֹוְנֵׁשיּה  ּוַמאי 
ְּדעֹוְנֵׁשיּה  ְּכָמה  ִמְסְּכנּוָתא.  ְלַגְרֵמיּה 
ְידֹוי  ְּדָנִטיל  ָמאן  ָזֵכי  הּוא  ָהִכי  ָּכְך, 
ִּבְרָכאן  ְלַגְרֵמיּה  ְּדָגִרים  ְיאּות  ְכְדָקא 
ִּדְלֵעיָלא ְדָׁשָראן ִּבְרָכאן ַעל ְידֹוי ְּכְדָקא 

ְיאּות, ְוִאְתָּבַרְך ְּבעּוְתָרא. )דף פח ע"א(.
ָחָמא  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ַאְקִּדים  ְלָבָתר 
לֹון  ְוָנִטיל  ְבַמָיא  ְידֹוי  ְּדַאְנַטל  ֵליּה 
ִרִּבי  ָאַמר  ְדַמִיין.  ַסְגָייא  ְּבִׁשיעּוָרא 
ְוָכְך  ִמִּבְרכֹוֶתיָך.  ָיָדיו  ַמֵּלא  ִׁשְמעֹון 
ָהָוה, ֵמַההּוא יֹוָמא ּוְלָהְלָאה ִאְתַעַּתר 
ְבאֹוַרְייָתא  ָלֵעי  ְוֲהָוה  ִסיָמא  ְוַאְׁשַּכח 
ְוֲהָוה  ְלִמְסְּכֵני ָכל יֹוָמא,  ְוָיִהיב ְמזֹוָנא 
ַחֵדי ִעְּמהֹון ּוַמְסַּבר לֹון ַאְנִּפין ְנִהיִרין. 
מ"א(  )ישעי'  ִׁשְמעֹון  ִרִּבי  ֲעֵליּה  ָקָרא 

ְוַאָּתה ָּתִגיל ַּבְיָי ִּבְקדֹוׁש ְוגו', 

ַרִּבי  ָאַמר  ַהֶּזה.  ]ַההּוא[  ֶהָחָכם  ִעם 
ֶׁשל  ַהְּבָרכֹות  ֶאת  ָצִריְך  ָּכאן  ֶאְלָעָזר, 

ַאָּבא.

ָקמּו. ָהְלכּו ִלְפֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון ]ַאַחר 
ָּכְך[, ְוָהָיה יֹוֵׁשב ְולֹוֵמד ָּכל יֹום ִלְפֵני ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון. ְויֹום ֶאָחד ָהָיה ָעסּוק ִּבְנִטיַלת 
נֹוֵטל  ֶׁשֹּלא  ִמי  ָּכל  ָאַמר,  ְלָפָניו.  ָיַדִים 
ָיָדיו ָּכָראּוי, ַאף ַעל ַּגב ֶׁשֶּנֱעָנׁש ְלַמְעָלה 
ְלַמָּטה?  ָעְנׁשֹו  ּוָמה  ְלַמָּטה.  ֶנֱעָנׁש   -
ָּכְך -  ֶׁשָעְנׁשֹו  ֹעִני. ְּכמֹו  ְלַעְצמֹו  ֶׁשּגֹוֵרם 
ָּכְך זֹוֶכה ִמי ֶׁשּנֹוֵטל ָיָדיו ָּכָראּוי, ֶׁשּגֹוֵרם 
ֶׁשּשֹׁורֹות  ֶׁשְּלַמְעָלה,  ְּבָרכֹות  ְלַעְצמֹו 
ַהְּבָרכֹות ַעל ָידֹו ָּכָראּוי ּוִמְתָּבֵרְך ְּבֹעֶׁשר.

ַאַחר ָּכְך ִהְקִּדים ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ְוָרָאה 
ָיָדיו  ְונֹוֵטל  ְּבַמִים,  ָיָדיו  ֶׁשּנֹוֵטל  אֹותֹו 
ְּבִׁשעּור ַרב ֶׁשל ַמִים. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, 
ַמֵּלא ָיָדיו ִמִּבְרכֹוֶתיָך. ְוָכְך ָהָיה. ֵמאֹותֹו 
אֹוָצר,  ּוָמָצא  ר  ִהְתַעּׁשֵ ָוָהְלָאה  ַהּיֹום 
ְוָהָיה עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ְונֹוֵתן ָמזֹון ַלֲעִנִּיים 
ּוַמְסִּביר  ִעָּמֶהם,  ָׂשֵמַח  ְוָהָיה  יֹום,  ָּכל 
ַרִּבי  ָעָליו  ָקָרא  ְמִאירֹות.  ְּבָפִנים  ָלֶהם 
ַּבה'  ָּתִגיל  ְוַאָּתה  מא(  )ישעיה  ִׁשְמעֹון, 

ִּבְקדֹוׁש ְוגֹו'

��
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ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ֻׁשָּתף ַלָּצָרה
ָטן, הּוא ַהֵּיֶצר ָהַרע, ָלַכד אֹוָתנּו ְּבִרְׁשּתֹו... הּוא  "ַּדע ְלָך, ֻׁשָּתִפי ַהָּיָקר, ֶׁשַהּׂשָ
ִסְנֵור ֶאת ֵעיֵנינּו ְּבַתֲאַות ַהָּממֹון ְוַעל ְיֵדי ָּכְך ֵהִמיט ָעֵלינּו ׁשֹוָאה ֶׁשֹּלא ֵנָחֵלץ 
ִמֶּמָּנה ְלֶנַצח ְנָצִחים! ִּכי ִנְגַזר ָעֵלינּו ִלְהיֹות ְלֵדָראֹון ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים! ָּכל ַּכְסֵּפנּו 
ּוְזָהֵבנּו, ָּכל ַהַּיֲהלֹוִמים ְוַאְבֵני ַהֵחן, ַהִּוילֹות ַהְמֹפָארֹות ְוַהַּגִּנים ַהּפֹוְרִחים  ֹלא 
ַהְמַצֶּפה  ָהָאֹים  ֵמַהֶּסֶבל  ִּבְמאּוָמה  ִלְגֹרַע  יּוְכלּו  ְוֹלא  זֹו,  ִמָּצָרה  אֹוָתנּו  ְיַחְּלצּו 
ָלנּו... ְויֹום ַהִּדין ֵאינֹו ָרחֹוק! ְּכָבר ָעַבְרנּו ִּכְמַעט ֶאת ַמֲחִצית ְׁשנֹוֵתינּו ְוֵאין ָלנּו 
ָּכל ִסּכּוי ְלַהֲאִריְך ָיִמים... ִּכי ְׁשֵנינּו ַחָּיִבים ָּכֵרת! ֶזה ָהֹעֶנׁש ָהִראׁשֹון ְּבִסְדַרת 
ֹּתאַמר  ְוִאם  ָיֵמינּו!  ִּבְדִמי  ָהעֹוָלם  ִמן  ְלִהָּכֵרת  ֹראֵׁשינּו:  ַעל  ֶׁשָּיחּולּו  ָהֳעָנִׁשין 
ְוֹלא  ַּפֲעַמִים,  ְוֹלא  ֵמִתים  ַּפַעם ַאַחת  ֶׁשֲהֵרי ַרק  ַמְפִחיד אֹוְתָך,  ֵאינֹו  ֶׁשַהָּמֶות 
ָחׁשּוב ְלָך ָמַתי ֶזה קֹוֶרה? ִאם ֵּכן ָידֹוַע ֵּתַדע ֶׁשַרק ָאז, ַּדְוָקא ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ִמן 
ָהעֹוָלם, מּוָכִנים ּוְמֻזָּמִנים ִּבְׁשִביֵלנּו ִיּסּוֵרי ֹּתֶפת ָּכֵאֶּלה, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעלֹוָתם 

ְּבִדְמיֹון ֱאנֹוׁש! ֶאֶלף ַאְלֵפי ִמיתֹות ְמֻׁשּנֹות ָנכֹונֹו ָלנּו!..."
ֶׁשָּקָרא אֹוָתם  ֲחָתנֹו,  ִמִּפי  ַעָּתה  ֶזה  ַמע  ֶׁשּׁשָ ַהְּדָבִרים  ַעל  ְּבָפָניו  ָחַזר  ְוָכאן 
ְלִפי ֻּתּמֹו ִמּתֹוְך ִסְפֵרי ַהֹּקֶדׁש: ָּכל ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשַּמֲאִכיל ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות 
ַּתָּקָנה  לֹו  ְוֶׁשֵאין  ָעָליו  ְמַכֶּפֶרת  ֵאיָנּה  ַהְּתׁשּוָבה  ֶׁשַּגם  ָהַרִּבים,  ֶאת  ּוַמֲחִטיא 

עֹוָלִמית, ְוהּוא הֹוִסיף ְּבקֹול ָּדוּוי ְמִרירּות ְוֵיאּוׁש:
"ַהַּגע ְּבַעְצְמָך, ֶזה ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָאנּו ְמִציִפים ֶאת ָהִעיר ִּבְבַׂשר ְטֵרָפה, ְוַכָּמה 
ְּביֹוֵתר!  ֲחמּורֹות  ַּבֲעֵברֹות  ָיֵדינּו  ַעל  ִנְכְׁשלּו  ְּתִמיִמים  ְיהּוִדים  ַוֲאָלִפים  ֵמאֹות 
ָטן! ִעיר ְּכמֹו ְקָראָקא ַהְּמֵלָאה סֹוְפִרים ַוֲחָכִמים,  ְרֵאה ַמה ָּגדֹול ֹּכחֹו ֶׁשל ַהּׂשָ
ַצִּדיִקים ַוֲחִסיִדים, ַרָּבִנים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה, ְוַאף ֶאָחד ֵאינֹו ַמֲעֶלה ֶנְגֵּדנּו ַאף ֲחָׁשד 
ִלים ְואֹוְכִלים ֶאת ְּבַׂשר ַהִּפּגּול ֶׁשָאנּו ׁשֹוֲחִטים ַלְיָלה  ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים! ֻּכָּלם ְמַבּׁשְ
ַלְיָלה! ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהֲחֵרִדּיֹות ְּביֹוֵתר קֹוִנים ֶאְצֵלנּו ָּבָׂשר ְלֹלא ָּכל ִּפְקּפּוק, 
ַּב'ִּקּדּוִׁשים'  "ס,  ְּבִסּיּוֵמי ַהּׁשַ ְּביֹוֵתר, ִּבְסֻעּדֹות ַּבר-ִמְצָוה,  ַּבֲחֻתּנֹות ַהְמֹפָארֹות 
ֶׁשל ִׂשְמַחת ּתֹוָרה, ֶׁשָּבֶהם ִמְׁשַּתְּתִפים ְיהּוִדים ִעם ְׁשְטַרְיְמָלאְך ְוַקּפֹוטֹות ֶׁשל 
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ְלָחנֹות ִנְתֵחי ְּבַׂשר ַהִּפּגּול ֶׁשָּלנּו, ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה,  ֶמִׁשי ּוְקִטיָפה, ַמֲעִלים ַעל ַהּׁשֻ
ֵחֶלב ְוָדם! ַמה ִּיְתרֹון ָלנּו ִמָּכל ָהֹעֶׁשר ֶׁשָּלנּו? ַהִאם ָאנּו אֹוְכִלים ִּבְׁשֵּתי ַּכִּפּיֹות 
ֶׁשִהיא  ִמָּדה  ְּבאֹוָתּה  ּוְבָצִלים  ִמֶּלֶחם  ְׂשֵבָעה  ֵאיָנּה  ַהֶּבֶטן  ַהִאם  ַאַחת?  ְּבַבת 
ַהְּמַעּטֹות חֹוְלפֹות  ַחֵּיינּו  ְׁשנֹות  ְּבַׂשר הֹודּו?  ּוֵמֻאְמצֹות  ְקֶרם  ֵמעּוגֹות  ְׂשֵבָעה 
ְּכֵצל עֹוֵבר ּוְכָעָנן ָּכֶלה... ְוָאז ִנְצָטֵרְך ְלִהְתַיֵּצב ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ִלְמֹסר 
ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ַמֲעֵׂשינּו! ְוָׁשם ֹלא יֹוִעילּו ָלנּו ׁשּום ֵּתרּוִצים ְוׁשּום ַּתְחּבּולֹות! 
ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ְלֵאין ְסֹפר ְּכָבר ְמַצִּפים ָלנּו ְּכֵדי ְלַעּנֹות אֹוָתנּו ַּבֵּגיִהֹּנם, ְּבִעּנּוִיים 
ָקִׁשים ְונֹוָרִאים ֶׁשֵאין ְלָתֲאָרם, ָּכל ַהֶּסֶבל ְוַהְּמצּוקֹות ֶׁשל ַיְלדּוֵתנּו ֵאֶצל ַהּדֹוד, 
ְיתֹוִמים ְרֵעִבים ִויֵחִפים, ֵיָראּו ְּכַגן ֵעֶדן ְלֻעַּמת ֶרַגע ֶאָחד ִּבְמדֹוֵרי ַהֹּתֶפת ֲאֶׁשר 

ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתית!!..."
ָּתף ַּבֲחָרָדה ֲעֻמָּקה. ַּגם ָעָליו ָנְפָלה  ְלֶשַׁמע ֵּתאּוֵרי ְזָוָעה ֵאֶּלה ִנְתַקף ַּגם ַהּׁשֻ
ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְוהּוא ֹלא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו ֵמֹרב ַּפַחד ִמְּפֵני ֶהָעִתיד ָהָאֹים ַהָּצפּוי 

לֹו, ַוֲאֶׁשר ִנְרֶאה לֹו ְּבֶרַגע ֶזה מּוָחִׁשי ְמֹאד, ְוֶׁשֵאין ִמֶּמּנּו ָמנֹוס.
ַנִים ִּבְׁשִביֵלי ַהַּגן ַהְמֹפָאר, ְּכֶׁשָראֵׁשיֶהם ְרכּוִנים, ְּפֵניֶהם  ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ָצֲעדּו ַהּׁשְ
ְּכֶׁשַּמְחָׁשבֹות  ֶהֶלם,  ֵמֹרב  ֶהֱחִריׁשּו  ֵהם  ַהֵּיאּוׁש,  ֵמִציץ  ּוֵמֵעיֵניֶהם  ָיגֹון  ֲחרּוֵׁשי 
ְּכֵבדֹות ְונּוגֹות ִמְתרֹוְצצֹות ְּבֹמָחם. ָּכל ֶאָחד ִנָּסה ְלָתֵאר ְלַעְצמֹו ֶאת ַהְּסָעָרה 
אֹול ְּכֶׁשֵהם יּוְבאּו ְלָׁשם ְלַאַחר מֹוָתם: ְּדָוִדים ְמֻיָחִדים  ֶׁשִּתְתחֹוֵלל ִּבְמדֹוֵרי ַהּׁשְ
ְמֵלִאים ֶזֶפת רֹוַתַחת ִיְהיּו מּוָסִקים ִּבְׁשִביָלם, ִׁשּפּוִדים ֲעָנִקִּיים לֹוֲהִטים ִיָּתֲחבּו 
ָהרֹוְתחֹות.  ַהּיֹורֹות  ְלתֹוְך  אֹוָתם  ִיְקְלעּו  ּוָבֶהם  ַהְּטֵמאֹות,  ּגּופֹוֵתיֶהם  ְלתֹוְך 
ֶבר  ִיְגְמרּו ְּבדּוד ֶאָחד ֻיְכְנסּו ְלדּוד ֵׁשִני ְוֵכן ָהְלָאה ְּבִלי סֹוף ּוְבִלי ֵקץ. ַזֲעקֹות ַהּׁשֶ
ָעִרים  ַהּׁשְ ָאְזַנִים ֲאטּומֹות. ָּכל  ִיּסּוֵריֶהם ִּתֹּפל ַעל  ֶאְנַקת  ְמעּו,  ִיּׁשָ ֶׁשָּלֶהם ֹלא 
ַהְּגרּוִעים  ִּכי ֵהם  ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד.  ַּתִּגיַע ֶאל  ְוַׁשְוָעָתם ֹלא  ִּבְפֵניֶהם  ְנעּוִלים  ִיְהיּו 
ע ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם, ֹלא ִּבַּצע  ְּביֹוֵתר ִמֵּבין עֹוְבֵרי ָהֲעֵברֹות. ּדֹוֶמה ֶׁשָהָרָׁשע ַהְמֻרּׁשָ
ֹלִׁשים  ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְּפָׁשִעים ָּכל ָּכְך ֲחמּוִרים ְּכִפי ֶׁשֵהם ָעׂשּו. יֹוֵתר ִמּׁשְ
ָׁשָנה ְרצּופֹות ֶהֱאִכילּו יֹום יֹום ְטֵרפֹות ְלִעיר ְׁשֵלָמה, ְּבַהְכִׁשיָלם ַאְלֵפי ְיהּוִדים 

ׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹות, ְלִהָּגֵעל ִּבְבַׂשר ּתֹוֵעָבה ְוַלֲעֹבר ַעל ִאּסּוִרים ֲחמּוִרים ְּביֹוֵתר!

ַמֲחִליִטים ִלְפנֹות ֶאל ָהַרב
ּבֹוְדִקים  ַנְפָׁשם,  ֶחְׁשּבֹון  ֶאת  עֹוִׂשים  ְּכֶׁשֵהם  ִּבְדָמָמה  ִלְצֹעד  ִהְמִׁשיכּו  ֵהם 
ְמֻרִּבים  ִהְרהּוִרים  ַאֲחֵרי  ֲחָרָטה.  ֶׁשל  ְּבָים  ְוטֹוְבִעים  ַמֲעֵׂשיֶהם  ֶאת  ּוְמַנְּתִחים 
ַהְּדָמָמה  ֶאת  ָּתִפים  ַהּׁשֻ ַאַחד  ָקַרע  ְּפִניָמה,  ַנְפָׁשם  ְּבתֹוְך  ֲעֻמִקּים  ְוִחּטּוִיים 

ְּבָאְמרֹו ֶאל ֲחֵברֹו:
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ִלֵּבנּו.  ָּכל  ֶאת  ְלָפָניו  ּוְנַגֶּלה  ָהִעיר  ַרב  ֶאל  ִנָּכֵנס  ָהָבה  ָמה?  יֹוֵדַע  "ַאָּתה 
ִנְתַוֶּדה ְלָפָניו ִוּדּוי ָמֵלא ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו ּוְנַסֵּפר לֹו ַעל ָּכל ַהַּמֲעִׂשים 
ֹלא  ַהֶּזה,  ַהּיֹום  ְוַעד  ַּדְעֵּתנּו  ַעל  ָעְמֵדנּו  ֵמָאז  ֶׁשִּבַּצְענּו  ֵפִלים  ְוַהּׁשְ ַהִּנְתָעִבים 
ְנַכֵחד ִמֶּמּנּו ְמאּוָמה! אּוַלי ְּבָכל ֹזאת יּוַכל ָהַרב ִלְמֹצא ִּבְׁשִביֵלנּו ֶּפַתח ַלֲחֹזר 

ִּבְתׁשּוָבה.
"ֲאִני מּוָכן ְלַקֵּבל ַעל ַעְצִמי ָּכל 'ִּתּקּון' ֶׁשֻּיַּטל ָעַלי: ִלְחיֹות ַחֵּיי ֹעִני ּוְמצּוָקה, 
ְלַעּנֹות ֶאת ַנְפִׁשי ְּבַתֲעִנּיֹות, ִלְסֹּבל ַהְׁשָּפלֹות ּובּוׁשֹות  ּוִבְלַבד ְלִהָּנֵצל ֵמַהְּגַזר 
ִּדין ַהּנֹוָרא ַהָּצפּוי ָלנּו ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם. ִּכי ֵאיֶזה ֵעֶרְך ֵיׁש ְלֶסֶבל ּוְלִבְזיֹונֹות 
אֹול ָּבעֹוָלם ַהָּבא?  ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלֻעַּמת ִיּסּוֵרי ַהֹּתֶפת ָהֵאין סֹוִפִּיים ִּבְמדֹוֵרי ַהּׁשְ
ְוִאּלּו  ְלֹלא סֹוף.  ִנְמָׁשְך  ֵאינֹו  ֶסֶבל  ָצָרה. ׁשּום  ְלָכל  ֵקץ  ֵיׁש  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָּכאן 

ָּבעֹוָלם ַהָּבא ִנְמָׁשְך ָּכל ָּדָבר ְלֶנַצח ְנָצִחים!
"ֵאין ָלנּו ׁשּום ֵעָצה ַאֶחֶרת! ָאנּו ַחָּיִבים ְלַהְפִסיק ִמָּיד ֶאת ָהֵעֶסק ַהִּנְתָעב, 

הּו ְלִתּקּון ַנְפׁשֹוֵתינּו..." ּוְלַנּסֹות ְּבָכל ַהְּדָרִכים ַלֲעׂשֹות ַמּׁשֶ
ֶחְׁשּבֹון  ֶׁשל  ִׂשיָחה  אֹוָתּה  ְּבֶמֶׁשְך  ְּדָמעֹות  ְמַעט  ֹלא  ָׁשְפכּו  ָּתִפים  ַהּׁשֻ ְׁשֵני 
ֵניֶהם ְּבַיַחד ִיָּכְנסּו ְּבאֹותֹו  ַהֶּנֶפׁש, ּוְלַבּסֹוף ִקְּבלּו ֶאת ַהַהְחָלָטה ָהֵאיָתָנה, ֶׁשּׁשְ
ֶעֶרב ֶאל ָהַרב ֶׁשל ְקָראָקא, ְלִהְתַוּדֹות ְּבָפָניו ַעל ַהֹּכל ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלהֹורֹות 

ָלֶהם ֶּדֶרְך ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ֶׁשְּתַכֵּפר ַעל ֶחְטֵאיֶהם ַהְּכֵבִדים.

ַזֲעַקת ֶׁשֶבר
ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָּבּה ִהְתַרֵחׁש ַהֶּפַׁשע ַהֵּמִביׁש ֶׁשל ֲהָפַצת ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה, ָיַׁשב 
ַעל ֵּכס ָהַרָּבנּות ִּבְקָראָקא ַהַּצִּדיק ְוַהְמֻקָּבל ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָנָתן ַׁשִּפיָרא, ְמַחֵּבר 
ֵסֶפר ַהַּקָּבָלה ַהְמֻפְרָסם "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות". הּוא ָהָיה ִאיׁש ֱאֹלִקים, ָקדֹוׁש ְוָטהֹור, 
ֶׁשָּכל ָרז ֹלא ָאִניס ֵליּה. ֵעיָניו ַהְּפקּוחֹות ְוַהְּצלּולֹות ָחְדרּו ְּכָליֹות ְוֵלב ְוָיְדעּו ָּכל 
ִּמְתַרֵחׁש ְּבִסְתֵרי ְסָתִרים, הּוא ָהָיה ָּבִקי ְּבָחְכַמת ַהַּפְרצּוף, ּוְבִהְסַּתְּכלֹו  ַמה ּׁשֶ
ִּבְפֵני ִאיׁש ָיֹכל ִלְקֹרא ֶאת ַמְחְׁשבֹוָתיו ַהִּנְסָּתרֹות ְּביֹוֵתר, ָּכל ַהּסֹודֹות ְוָהְרָמִזים 

ַהְּכמּוִסים ַהְּכלּוִלים ְּבאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ָהיּו ְּגלּוִיים ּוְברּוִרים ְּבָפָניו.
ָטן ּדֹוק ֶׁשל ֲעָרֶפל ַעל ְּפֵני ֵעיָניו ַהְּטהֹורֹות  ַאְך ְּבִמְקֶרה ֶזה ְּכִאּלּו ֶהֱעִביר ַהּׂשָ
ְסִביבֹו,  ַהִּמְתַרֲחִׁשים  ַהּנֹוָרִאים  ַּבַּמֲעִׂשים  ַיְבִחין  ֹלא  ֶׁשהּוא  ְּכֵדי  ָהַרב,  ֶׁשל 
ָּבִעיר ֶׁשָּבּה ִּכֵהן ְּכָמָרא ְּדַאְתָרא, ְוהּוא ֹלא ָחׁש ְוֹלא ִהְרִּגיׁש ַּבְּפָׁשִעים ָהֲאֻיִּמים 
ַהְמֻבָּצִעים ַעל ְיֵדי ְׁשֵני ַּבֲעֵלי ָּבִּתים ֲחׁשּוִבים ְוִנְכָּבִדים, ַהחֹוְטִאים ּוַמְחִטיִאים 
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ַהֲחמּוִרים  ָּבִאּסּוִרים  ְּביֹוֵתר  ַהֲחֵרִדים  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ּוַמְכִׁשיִלים  ָהַרִּבים,  ֶאת 
ְּביֹוֵתר ֶׁשל ְנֵבָלה, ְטֵרָפה, ֵחֶלב ְוָדם.

ֵּבין  ַּפַעם  ִּבְקָראָקא,  ַמֵּגפֹות  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה  ָּפְרצּו  ָהֵעת  אֹוָתּה  ְּבֶמֶׁשְך 
ַהְמֻבָּגִרים, ֶׁשִּנְתְקפּו ִּפְתֹאם ְּבַמֲחלֹות, ָנְפלּו ְלִמְׁשָּכב ְלָיִמים ְספּוִרים ְוִנְסַּתְּלקּו 
ִלְטֹעם  ִהְסִּפיקּו  ֹלא  ֶׁשעֹוד  ַרִּכים,  ְיָלִדים  ֵּבין  ּוַפַעם  ְיֵמיֶהם:  ִּבְדִמי  ֵמָהעֹוָלם 

ַטַעם ַהַחִּיים, ְוָגְועּו ִלְפֵני ְזַמָּנם.
ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ָהַרב ֶׁשל ָהִעיר, ָהָיה ַמְכִריז ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ַעל ְיֵמי 
ִלְזַמן  ַהַּמֵּגָפה  ְּבַמַּכת  ֲהפּוָגה  ָחָלה  ְוָאז  ַהְּגֵזָרה,  ֹרַע  ֶאת  ְלַבֵּטל  ְוצֹום  ְּתִפָּלה 
ֲחָלִלים  ַהַּמֵּגָפה ִמְתַחֶּדֶׁשת ּוַמִּפיָלה  ָהְיָתה  ְמֻסֶּיֶמת,  ַּכֲעבֹור ְּתקּוָפה  ָמה, ַאְך 
ְּבִמְסָּפר ַרב. ֵּבית ָהַעְלִמין ָהָיה ַצר ִמְּלָהִכיל ֶאת ַהְּקָבִרים ַהֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים, 

ֶׁשל ְמֻבָּגִרים ְוִתינֹוקֹות ַרִּכים ֶׁשִנְּסּפּו ַּבַּמֵּגָפה.
ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ָהרֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן ֶׁשל ֹצאן ֲעָדתֹו, ִהְרִּגיׁש ְּבחּוׁש, ֶׁשֵאי 
ָׁשם ִּבְמקֹום ֶסֶתר לֹוֶחֶׁשת ֵאׁש ָזָרה... ֶׁשֲחָטִאים נֹוָרִאים ִמְתַּבְּצִעים ְּבִמְסָּתִרים, 
ּוִבְגָלָלם ִנְׁשָּפְך ֲחרֹון ַאף ה' ַעל ָּכל ָהִעיר. ַאְך ְלַגּלֹות, ִמי, ָמה, ֵאיֹפה  ָּדָבר ֶזה 
ָטן ִהְפִעיל ֶאת ָּכל ֹּכחֹות ַהֻּטְמָאה ְּכֵדי ְלַהֲעִלים ֶאת ַהֶּפַׁשע  ִנְבַצר ִמֶּמּנּו, ַהּׂשָ

ֵמֵעיָניו ַהְּבִהירֹות ֶׁשל ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות".
עֹוד ְּבאֹותֹו ַלְיָלה,  הֹוִפיעּו ְּבֶפַתח ַהִּבְנָין ֶׁשל ֵּבית ִּדינֹו ְׁשֵני ַהְּנִגיִדים ַהְּגדֹוִלים 
ְוָתְמכּו  ֶהֱחִזיקּו  ֵהם  ָהְרָחָבה  ֶׁשְּבָיָדם  ָּתִפים,  ַהּׁשֻ ַהַּקָּצִבים  ְׁשֵני  ָּבִעיר,  ְּביֹוֵתר 

ְּבמֹוְסדֹות ְצָדָקה ַרִּבים, ַּתְלמּוֵדי ּתֹוָרה ִויִׁשיבֹות.
ִמָּיד  ְוָחׁשּו  ַרב,  ְּבָכבֹוד  ְּפֵניֶהם  ֶאת  ַהְמַׁשְּמִׁשים  ִקְּבלּו  ַהָּבִאים!"  "ְּברּוִכים 
ַהֲחׁשּוִבים  ַהְּגִביִרים  ְׁשֵני  ֶׁשל  ּבֹוָאם  ַעל  ֲעֻמּקֹות"  "ְמַגֶּלה  ְלַבַעל  ְלהֹוִדיַע 

ְוַהִּנְכָּבִדים...
ַהֶחֶדר  ְלתֹוְך  ָּתִפים  ַהּׁשֻ ַהַּקָּצִבים  ְׁשֵני  ֵּתֶכף  ֻהְכְנסּו  ְיֵתרֹות  ְׁשִהּיֹות  ְלֹלא 
ַהָּנֶאה ְּביֹוֵתר ְּבִדיַרת ָהַרב: הֹוִׁשיבּו אֹוָתם ְּבֻכְרְסאֹות ְּפֵאר, ְוָהַרב ַּבַעל "ְמַגֶּלה 
ְצָדָקה ְּכמֹוָתם.  ַּבֲעֵלי  ִלְנִגיִדים  ַּכָּיֶאה  ַרב,  ְּבָכבֹוד  ְּפֵניֶהם  ִקֵּדם ֶאת  ֲעֻמּקֹות" 
ִלְטֹעם  ָרצּו  ֹלא  ָהאֹוְרִחים  ַאְך  ְלָחן,  ַהּׁשֻ ֶאל  ְוִהִּגיָׁשה  ִּכּבּוד  ֵהִביָאה  ָהַרָּבִנית 
ּוִבְּקׁשּו  ְּביֹוֵתר,  ְּבִעְנָין ָחׁשּוב  ְלַדֵּבר ִאּתֹו  ָלַרב ֶׁשֵהם ָּבאּו  ָלֲחׁשּו  ְמאּוָמה, ֵהם 

ֵאר ִאּתֹו ְלַבד ַּבֶחֶדר, ִּכי ֵהם רֹוִצים ְלַגּלֹות לֹו סֹוד ָּגדֹול... ְלִהּׁשָ
ּוְׁשֵני  ִנְסְּגָרה,  ַהֶּדֶלת  ַהֶחֶדר,  ֶאת  ַלֲעֹזב  ַהּנֹוְכִחים  ָּכל  ַעל  ִמָּיד  ִצָּוה  ָהַרב 
)המשך יבוא בעז"ה( ַהַּקָּצִבים ִנְׁשֲארּו ְלַבד ִעם ָהַרב. 
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כט

ֵסֶפר
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

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

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

תֹוַכְחּתֹו ַמה ּגֹוֵרם ָלעֹוָלם ּוְלַנְפׁשֹו ְתׁשּוָבה ּבְ ים ַלֲחֹזר ּבִ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ּמְ ִמי ׁשֶ
ּוַמה ְמֹאד ָּגְדָלה ַמֲעַלת ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ַּכְמֹבָאר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה 
)ַּדף קכ"ח ע"ב( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַזָּכָאה בעי למרדף בתר חייבא ולמקני ליה באגר שלים, בגין 

דיתחשב  בגין  לנפשיה  ויעביד  אחרא  סטרא  ויתכפיא  זוהמא  ההוא  מניה  דיעבר 
עליה כאלו הוא ברא ליה, ודא איהו שבחא דיסתלק ביה יקרא דקב"ה יתיר משבחא 
סטרא  לאכפיא  גרים  דאיהו  בגין  טעמא  מאי  מכלא,  יתיר  ואסתלקותא  אחרא 
ֵהִׁשיב  "ְוַרִּבים  ו(  ב,  )ַמְלֲאֵכי  ְּבַאֲהֹרן  ְּכִתיב  ָּדא  ְוַעל  אחרא, ולאסתלקא יקרא דקב"ה, 
ֵמָעֹון", ּוְכִתיב )שם, ה( "ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו". תא חזי כל מאן דאחיד בידא דחייבא ותב 
לגביה למשבק ארחא בישא, איהו אסתלק בתלת סלוקין, מה דלא אסתלק הכי 
בר נש אחרא, גרים לאכפייא סטרא אחרא, וגרים דאסתלק קב"ה ביקריה, וגרים 
לקיימא כל עלמא בקיומיה דלעילא ותתא, על האי בר נש ְּכִתיב ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו 
לֹום, וזכי למחמי בנין לבנוי, וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי, כל  ְוַהּׁשָ ַהַחִּיים 
מארי דינין לא יכלין למידן ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי, עאל בתריסר תרעי 
ַזְרעֹו ּדֹור  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ  "ִּגּבֹור  ג(,  )ְּתִהִּלים קיב,  ְּכִתיב  ָּדא  ְוַעל  ולית מאן דימחי בידיה, 

ְיָׁשִרים ְיֹבַרְך" ְוגֹו', ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ֶדׁש ְרּגּום ִלְלׁשֹון ַהּקֹ ּתַ
ַהִהיא  ֻזֲהָמא  ִמֶּמּנּו  ֶׁשַּיֲעִביר  ְּכֵדי  ָמֵלא,  ְּבָׂשָכר  ְוִלְקנֹותֹו  ָהָרָׁשע  ַאַחר  ִלְרֹּדף  ַזַּכאי 
ּוְלַהְכִניַע ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, ְוַיֲעֶׂשה אֹותֹו, ִּכי ֶנְחָׁשב לֹו ְּכִאּלּו הּוא ָּבָרא אֹותֹו. ְוֶזה הּוא 
ְוִהְתַעּלּות ַהּזֹו ִהיא  ַבח ַאֵחר,  ִמּׁשֶ ֶׁשִּיְתַעֶּלה ּבֹו ְּכבֹוד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, יֹוֵתר  ֶׁשַבח, 
ְיֵתָרה ִמֹּכל. ַמהּו ַהַּטַעם. ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ָּגַרם ְלַהְכִניַע ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ּוְלַהֲעלֹות ְּכבֹוד 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ְוַעל ֶזה ָּכתּוב ְּבַאֲהֹרן, "ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעֹון". ְוָכתּוב "ְּבִריִתי ָהְיָתה 

ִאּתֹו".
ָהַרע, הּוא עֹוֶלה  ֶּדֶרְך  ֶׁשַּיֲעֹזב  ְוִהְׁשַּתֵּדל ּבֹו  ָהָרָׁשע,  ְּבַיד  ִמי ֶׁשאֹוֵחז  ָּכל  ּוְרֵאה,  ּבֹוא 
ְוגֹוֵרם  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא  ֶאת  ְלַהְכִניַע  ּגֹוֵרם  ַאֵחר,  ָאָדם  ָּכְך  ָעָלה  ֹּלא  ּׁשֶ ַמה  ֲעִלּיֹות,  ְּבג' 
ֶׁשִּיְתַעֶּלה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו, ְוגֹוֵרם ְלַקֵּים ַעל ָהעֹוָלם ְּבִקּיּומֹו ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה. 
לֹום". ְוזֹוֶכה ִלְראֹות ָּבִנים ְלָבָניו,  ְוַעל ָאָדם ֶזה ָּכתּוב, "ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִּיים ְוַהּׁשָ
ְוזֹוֶכה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוזֹוֶכה ָלעֹוָלם ַהָּבא. ָּכל ַּבֲעֵלי ַהִּדין ֹלא ִיְכלּו ָלדּון אֹותֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
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ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ִנְכַנס בי"ב ְׁשָעִרים ְוֵאין ִמי ֶׁשִּיְמֶחה ְּבָידֹו. ְוַעל ֶזה ָּכתּוב: "ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ 
ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור ְיָׁשִרים ְיֹבַרְך" ְוגֹו'.

ְתׁשּוָבה ל ָאָדם ַהּפֹוֵעל ַלֲחָזָרה ּבִ ָכרֹו ׁשֶ דֹול ׂשְ ה ּגָ ּמָ ּבֹא ּוְרֵאה ּכַ
וז"ל ְּבזַֹהר ָחָדׁש פ' ֶלְך ְלָך )דף כ"ב ע"ג(: ְוָאַמר ר' ַאָּבהּו ֹּבא ּוְרֵאה ַּכָּמה ְׂשָכרֹו ֶׁשל ָאָדם 
ָהעֹוֶׂשה ְלַאֵחר ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, מנ"ל ִמַּמה ִּדְכִתיב )ְּבֵראִׁשית יד, יח(: "ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶלְך 
ָׁשֵלם", ָּתאֵני ר' ִחָּיא ַרָּבה, ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשַמת ַהַּצִּדיק ַהַּמֲחִזיר ִּבְתׁשּוָבה ַלֲאֵחִרים יֹוֵצא ִמן 
ר ַהָּגדֹול ַהַּמְקִריב ַנְפׁשֹות ַהַּצִּדיִקים ִלְפֵני ּבֹוְראֹו הּוא יֹוֵצא ּוַמְקִּדים  ַהּגּוף, ִמיָכֵאל ַהּׂשָ
ָׁשלֹום ְלִנְׁשָמתֹו ֶׁשל אֹותֹו ַצִּדיק, ֶׁשֶּנֱאַמר ּוַמְלִּכי ֶצֶדק, ֶזהּו ִמיָכֵאל ֹראׁש ׁשֹוְמֵרי ַׁשֲעֵרי 
ֶצֶדק, ֶמֶלְך ָׁשֵלם, זֹו ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמְעָלה, הֹוִציא ֶלֶחם ְוַיִין, ֶׁשִהְקִּדים ְויֹוֵצא ִלְקָראתֹו 

ְואֹוֵמר לֹו ָׁשלֹום ּבֹוֲאָך, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו.

ַמִים ָ ּשׁ ים ּבַ ה ֶאת ָהַרּבִ ְכִריִזין ַעל ָהָאָדם ַהְמַזּכֶ ַמה ּמַ
וז"ל ַּגם ֵּכן )ְּבַדף ס"ב ע"ד(, ְּכרֹוֵזי ְּכִריז ְּבָכל יֹוָמא, ַזָּכִאין ִאינּון ְּדִמְׁשַּתְּדֵלי ְּבאֹוַרְיָתא, 
ְוִאינּון ִּדְמַזָּכָאן ְלהּו ְלַאֲחָרִנין, ְוִאינּון ְּדַמֲעִביִרין ַעל ִמּדֹוַתְייהּו, ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו ְּבִקּצּור.

ַהְמַזִּכים  ְואֹוָתם  ַּבּתֹוָרה,  ָהעֹוְסִקים  ַהֲחֵבִרים  ֵהם  ַאְׁשֵרי  יֹום,  ְּבָכל  ְּכרּוז  ַמְכִריִזים 
ֲאֵחִרים, ְואֹוָתם ַהַּמֲעִביִרים ַעל ִמּדֹוֵתיֶהם.

ַמִים ָ ּשׁ דֹול ּבַ ְחָסן ֲהִכי ַהּגָ ים הּוא ַהּיַ ה ֶאת ָהַרּבִ ַהְמַזּכֶ
ה  ַּבֵּסֶפר ִיְׂשַמח מֶׁשה ַעל ַהּתֹוָרה ַּבַהְקָּדָמה ְּבקּוְנְטֵרס ְּתִהָּלה ְלֹמֶׁשה )ַּדף י"א ע"ב( ְוֶז
ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו: ְמֹבָאר ְּבֹזַהר ְּתרּוָמה )ַּדף קכ"ח ע"ב( ַההּוא ַזָּכָאה ָּבֵעי ְלִמְרָּדף ְּבָתר ַחָּיָבא 
ְוכּו' ְּבִגין ִּדיָחֵׁשב ֵלי' ְּכִאּלּו הּוא ָּבָרא ֵלי' ְוָדא ִאיהּו ִׁשְבָחא ְּדִיְסַּתֵּלק ֵּבי' ִיְקָרא דקב"ה 
ְבָחא ָאֳחָרא ְוכּו' ְוַעל ָּדא ְּבַאֲהֹרן ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעֹון ְוָכתּוב ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו  ַיִּתיר ִמּׁשִ
לֹום )ְוֵעין ָׁשם ְּבַדף קכ"ט ע"א( ַּכָּמה ִהְפִליגּו ָׁשם ַּכָּמה ְּגדֹוִלים ְזכּות ַהַּצִּדיִקים  ַהַחִּיים ְוַהּׁשָ

ֶׁשַּמֲחִזיִרים ְרָׁשִעים ִּבְתׁשּוָבה.
ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ֵמֲאדֹוִני מֹוִרי ְוָחִמי ַז"ל ֲאֶׁשר ִסֵּפר לֹו מוזלל"ה ֵאיְך ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִנְפְּגׁשּו 
ַרִׁש"י  ְוָׁשַאל  ִמְּדָראהאִביְטׁש  ִאיִציְקל  ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ר'  ַז"ל ִעם  ַרִׁש"י  ָהֶעְליֹון  ָּבעֹוָלם 
ַז"ל ר' ִאיִציְקל ֵאיֶזה ְזכּות ּוִמְצָוה ֵיׁש לֹו ִלְבנֹו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ר' ִמְכל ַהַּמִּגיד ֵמיָׁשִרים 
ּׁשֹוֵמַע ֶׁשַּמְרִעיִׁשין ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ִעם ְּבנֹו ָהַרב ַהַּנ"ל, ְוֵהִׁשיב לֹו ר'  ִמְּזָלאְטׁשֹוב ַמה ּׁשֶ
ִאיִציְקל ַהַּנ"ל, ֵאיְך ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ְוֹלא ִנְתָקְרָרה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַרִׁש"י ַז"ל, ְוָאַמר לֹו 
עֹוד ֶׁשְּבנֹו ִהְרָּבה ְלַסֵּגף ֶאת ַעְצמֹו ְּבַתֲעִניִתים ְוִסּגּוִפים, ְוַגם ְּבֶזה ֹלא ִנְתָקְרָרה ַּדְעּתֹו 
ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  ּוִפַּזר  ּוְצָדָקה  ֲחָסִדים  ִּבְגִמילּות  ִהְרָּבה  ֲאֶׁשר  ְוָאַמר לֹו עֹוד  ַהְּקדֹוָׁשה, 

ְוַכּדֹוֶמה ְועֹוד ֹלא ִנְתָקְרָרה ַּדְעּתֹו.
ָנָחה  ּוְבֶזה  ָּבעֹוָלם  ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  ַהְרֵּבה  ְוָעָׂשה  ֵמָעֹון  ֵהִׁשיב  ֶׁשַרִּבים  לֹו  ָאַמר  ׁשּוב 
ַּמְרִעיִׁשים ִאּתֹו ָּכל ַהָּפַמְלָיא  ְוָׁשְקָטה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ַרִׁש"י ַז"ל, ְוָנָחה ַּדְעּתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ַמה ּׁשֶ

ֶׁשל ַמְעָלה ַעד ָּכאן. 
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ִ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

 ִמְכַּתב ְּבָרָכה ְוִחּזּוק 
 ֵמֵאת ַהָּגאֹון ָהַאִּדיר ַּבִּנְגֶלה ּוַבִּנְסָּתר ַהְּמֻקָּבל ַּבַעל "ַים ַהָחְכָמה" ְׁשִליָט"א

 ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנְׁשֶטעְרן
 ֹראׁש ְיִׁשיַבת "ּתֹוַרת ֲחַכם", ְלתֹוַרת ַהִּנְגֶלה ְוַהִּנְסָּתר

פעיה"ק ְירּוָׁשַלִים תובב"א
ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ֵׁשִני ַּבְתָרא כ"ז ְלַמְטמֹוִני"ם תש"ע לפ"ק, פעיה"ק תובב"א.

ֵהן נֹוַדע ִּביהּוָדה ּוְבִיְׂשָרֵאל ָגדֹול ְׁשמֹו ֶׁשל ָכ"ק ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול ַהְּמֻפְרָסם לשו"ת 
הגה"צ מוה"ר ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְגָראס ְׁשִליָט"א ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א, ְוַכֲאֶׁשר 
ְוַעל ְּפֻעַּלת  ְיִעידּון ַעְׂשרֹות ִחּבּוָריו ַהְּמִעיִדים ַעל ַמֲעֵׂשה ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו ַּבּתֹוָרה, 
ִיְרּבּו,  ֵּכן  ִנים  ַּבּׁשָ ַרּבֹות  ֶזה  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְּבֶּכֶרם  ַהחֹוָמה  ִּפְרֵצי  ִלְגֹּדר  ְלַחִּיים  ַצִּדיק 
ֵסֶפר  ִלּמּוד  ְּדַבר  ַעל  ָהָעם  ְּבֶקֶרב  ָּפֳעִלים  ְלַהְרּבֹות  ַיֲעֶלה  ְיהּוָד'ה  ַעָּתה  ֶזה  ְוִהֵּנה 
ַהֹּזַהר, ְוִהְגִּדיל ַלֲעׂשֹות ְּבָיְסדֹו ִׁשעּוִרים ַרִּבים ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּבַכָּמה ָעִרים, ְוָאַסף ִאיׁש 
ּוְקָראֹו  ַהֹּזַהר  ִלּמּוד  ִּבְסֻגַּלת  ַהְמַדְּבִרים  ּוַבְתָרִאי  ַקָּמֵאי  ַרּבֹוֵתינּו  ִּדְבֵרי  ִמָּכל  ָטהֹור 
ְּבֵׁשם ֵסֶפר 'אֹור ַהֹּזַהר', ַּגם ָזָכה ְלַהֲהִדיר ּוְלַהְדִּפיס ֵמָחָדׁש ִסְפֵרי ַהֹּזַהר ְוַהִּתּקּוִנים, 
ִויַהְללּוהּו  ַּגְבָרא  ְדִאיְתַמֵחי  ָּדא  ְּכגֹון  ַרָּבא  ַּגְבָרא  ַעל  ְּבַהְסָּכָמה  ַלֲעלֹות  ּוְלמֹוָתר 
ָעִרים ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל, ַּגם ִמן ַהּמֹוָתר ְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ַהָּדָבר ַהּטֹוב ֶׁשָעָׂשה  ַּבּׁשְ
ַהֹּזַהר, ּוִמַקְדַמת ְּדָנא  ִיְׂשָרֵאל ְלֵעֶסק ַהָּקדֹוׁש ְּדִלּמּוד ֵסֶפר  ְּבַעָּמיו ְּבֵקרּוב ַנְפׁשֹות 
ָּמִצינּו ְלַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ז"ל ַעְצמֹו ְּבַׁשַער רּוַח ַהֹּקֶדׁש )ַּדף י"ב( ֶׁשָאַמר ַלַּמֲהַר"א ַהֵּלִוי 
יֹום  ְּבָכל  ָעִלים  נ'  אֹו  מ'  ְּבִעּיּון  ֶׁשַּיֲעִמיק  ְּבִלי  ִּבְלָבד  ְּבִקיאּות  ֶּדֶרְך  ְּבֹזַהר  "ֶׁשִּיְלֹמד 
ב  ְוֶׁשִּיְקָרא ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּפָעִמים ַרִּבים", ּוְבֵסֶפר ִׁשְבֵחי ָהֲאִר"י )הנד"מ ַעּמּוד נ"א( ָּכַת
ֶׁשָּנַתן ִּתּקּון ְלַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶאָחד לֹוַמר ְּבָכל יֹום ֲעָׂשָרה ַּדִּפים ִמֵּסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּלׁשֹון 
ְלַבד ִּבְלִּתי ׁשּום ֲהָבָנה, ְוֵהן הּוָבא ְּבֵסֶפר ִׁשְבֵחי ָהֲאִר"י ְּדפּוס ָיָׁשן ֶׁשָּנַתן ִּתּקּון ְלַּבַעל 
)ַמֲעֶרֶכת  ַהְּגדֹוִלים  ְּבֵׁשם  ְוַהִחיָד"א  ַּדִּפים,  ה'  אֹו  ד'  יֹום  ְּבָכל  ְלַלְּמדֹו  ֶאָחד  ְּתׁשּוָבה 
ֵמיּה ְּדַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ֶׁשָּנַתן ִּתּקּון ְלַּבַעל ְּתׁשּוָבה לֹוַמר  ְסָפִרים ֵעֶרְך ֵסֶפר ַהָּבִהיר( ֵהִביא ִמּׁשְ
ָּכל יֹום ה' ַּדִּפים ֹּזַהר, ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ָּכַתב הגה"ק ִמָקאַמְרָנא ְּבֵסֶפר ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך )ְנִתיב 
ַהּתֹוָרה ְׁשִביל א' אֹות ל"א(, ְוָּכַתב ָׁשם ֶׁשַּגם הגה"ק מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ִהיְרׁש ִמִזיְדְטׁשֹוב 
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ָנַהג ֵּכן, ְוֵכן ָמִצינּו להגה"ק מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָקאִריץ )ִאְמֵרי ִּפְנָחס הנמ"ח ח"א 
ַעּמּוד רס"ד( ֶׁשָּצִריְך לֹוַמר ב' אֹו ג' ַּדִּפין ְּבָכל יֹום, ְוַעֵּין עֹוד ַהַּמֲעֶׂשה ַהּנֹוָרא ַהּמּוָבא 

ְּבֵסֶפר ֶּבן ֵּביִתי ַעל ָאבֹות, ְוֵאין ַּכאן ְמקֹומֹו ְלַהֲאִריְך.
ִחיָד"א  ָהַרב  ָּכַתב  ְּכָבר  ָקָאַמר,  ַמאי  ָיַדע  ֹלא  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  קֹוֵרא  ְדִּבְהיֹותֹו  ְוַהַּגם 
ְּבֵסֶפר מֹוֶרה ְּבֶאְצַּבע אֹות מ"ד "ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְמרֹוָמם ַעל ָּכל ִלּמּוד ְּבֶׁשַּגם ֹלא 
ָיַדע ַמאי ָקָאַמר, ְוַאף ֶׁשִּיְטֶעה ִּבְקִריָאתֹו הּוא ִּתּקּון ָּגדֹול ַלְּנָׁשָמה". ְוֵכן ָּכַתב ְּבִסְפרֹו 
ַחִּיים ָׁשַאל ח"א ִסיָמן ע"ה סֹוף  ֵׁשם ַהְּגדֹוִלים ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ָׁשם, ְועֹוד ְּבׁשּו"ת 
ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ֶלֶחם  ְּבִסְפרֹו  ֶצַמח  ַמֲהִר"י  ֶזה  ֵמֵעין  ָּכַתב  ְּכָבר  ְּדָנא  ּוִמַקְדַמת  ב',  אֹות 
ְּבֵסֶדר ַהִּלּמּוד ְדֵליל ָׁשבּועֹות )ַּדף ל"א ֵריׁש ע"ב(, ְוָהַרְמַח"ל ְּבִׁשְלֵהי קּוְנְטֵרס ֶּדֶרְך ֵעץ 
ְוַהִּמְקַּדׁש ֶמֶלְך ְּבִסְפרֹו ִּכֵּסא ֶמֶלְך ַעל ַהִּתּקּוִנים )ִּתּקּון מ"ג אֹות ס'( ִּכי "ִלּמּוד  ַחִּיים, 
ֵּפרּוׁש  ּוְלָהִבין  ִלְלֹמד  ִּיְזֶּכה  ִאם  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  עֹוָלמֹות  ּבֹוֶנה  ְּבָעְלָמא  ְּבִגיְרָסא  ַהֹּזַהר 
ַמֲאַמר ֶאָחד ַיֲעֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון ְלַמְעָלה ְּבָׁשָעה ַאַחת ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ִלּמּוד ַהְּפָׁשט ָׁשָנה 
ְּתִמיָמה", ְוַעֵּין עֹוד ַּבֵּסֶפר ְזִכיָרה ְלַחִּיים ְלַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ַפַלאִג'י ח"ב דף ע' ע"ד, 

ובשו"ת ַאַפְרַקְסָּתא ְדַעְנָיא ִסיָמן ע"ד.
ִאיְבָרא, ְּכָבר ֵהִעיד הגה"ק ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי זיע"א ְּבִאֶּגֶרת ַהֹּקֶדׁש )ִנְדַּפס ְּבֵריׁש 
ַהַּתְנָיא  ַּבַעל  ]דהגה"ק  ז"ל  ָקְדׁשֹו  ִמִּפי  "ָׁשַמְעִּתי  ַהַּנ"ל(  להגה"ק  ַהֹּזַהר  ֵּבאּוֵרי  ֵסֶפר 
זיע"א[ ֹלא ַּפַעם ּוְׁשַּתִים, ֶׁשָּכל ָיָמיו ָעָׂשה ֶקַבע ְלִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשָּבת ְוכּו' 
ִּדְבַהאי  ָנֹׂשא  ָּפָרַׁשת  ְּבֹזַהר  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרֲעָיא  ֶׁשָאַמר  ְּדַמה  ָאַמר  ְוכֹה  ָּגדֹול,  ְּבִעּיּון 
ִחּבּוָרא ְּדֵסֶפר ַהֹּזַהר ֵּביּה ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא כּו', ַהְינּו ְּבִלּמּוד ְּבִעּיּון ָּגדֹול ַּדְוָקא ְוכּו', 
ְּבִדְקּדּוק ַהָּלׁשֹון ְּבָכל ִמָּלה ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻכָּון ַעל ִּפי ֲאִמּתּות ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה". ְוַעֵּין ָׁשם 
ה  ָג ה ְלַהּׂשָ ה ֶׁשָּזָכ ֶׁשֶהְרָאה ְמקֹורֹו ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ְּבַׁשַער רּוַח ַהֹּקֶדׁש )ָׁשם( ֶׁשַּמ
ֹיֵתר ַעל ָּכל ְּבֵני ּדֹורֹו "ִּכי ַּכָּמה ֵלילֹות ָהָיה ִנְׁשָאר ִּבְלִּתי ֵׁשָנה ַעל ַמֲאַמר ֶאָחד ֶׁשל 
ה ֵלילֹות ֶׁשל ְיֵמי ַהחֹול ֶׁשְּבָׁשבּוַע ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ְויֹוֵׁשב  ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ְוִלְפָעִמים ִׁשּׁשָ
ַעל ִעּיּון ַמֲאַמר ֶאָחד ַּבֹּזַהר ִּבְלָבד, ֹלא ָהָיה ָיָׁשן ָּכל ַהֵּלילֹות ָהֵהם". ְוָאֵכן ְיֵרא ָׁשַמִים 

יֹוֵצא ְיֵדי ְׁשֵניֶהם, ִמֶּזה ְוַגם ִמֶּזה ַּבל ַיִּניַח ָידֹו, ְוַאְׁשֵרי לֹו ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו ָּבֶזה ּוַבָּבא.
ְוַעל ָּכל ֵאֶּלה ְועֹוד טּוָבא ֵיׁש לֹוַמר ִּכי ַּכָּמה ְּגדֹוִלים ַמֲעֵׂשי כ"ק הגה"צ ֵמָהאְלִמין 
ֵריֵׁשיּה  ְדֵּתירֹום  ַרֲעָוא  ִויֵהא  ָהַרִּבים,  ְּבִזּכּוי  ְמֹאד  ַעד  ְזכּותֹו  ָּגדֹול  ֲאֶׁשר  ְׁשִליָט"א 
ְוַיֲאִריְך  ַהְּטהֹוָרה,  ַנְפׁשֹו  ְּכַאַוות  ּוְלַהֲאִדיָרּה  ּתֹוָרה  ְלַהְגִּדיל  ְוִיְזֶּכה  ְּכָרָכא,  ַאּכֹוָלא 
ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל ַעד ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים 

ַלָּים ְמַכִּסים ְּבִביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק ִּבְמֵהָרה ִּדיָדן, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.

ְוִהְנִני ָּבֶזה ּדֹוֵרׁש ְׁשלֹומֹו ּוְׁשלֹום ּתֹוָרתֹו ְּבַאֲהָבה ַרָּבה:
הק' ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנְׁשֶטעְרן


