
ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

 ֵסֶפר

ָּבת ֹזַהר ַהּׁשַ
ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא

ּתֹוֶכן ַהֵּסֶפר:
ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה.	. 
ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּו	.	. 
	ֹור ַהֹּזַהר ְמֻחָּלק.	. 
ָּבת ְוָיִמים טֹוִ	ים. 	.  זֹוַהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ָּבת.ה.  ָּבת ְּבִיְׂשָרֵ	ל ְּכִהְלָכָתּה, ּכֹוֵלל ָּכל ֵמֲ	ָמֵרי ֲחַז"ל זֹוַהר ּוִמְ	ָרִׁשים ַעל ַהּׁשַ ַהּׁשַ
ָנה.ו.  ֻׁשְלַחן ָערּוְך ִהְלכֹות ַׁשָּבת ְמַחֵּבר ְוָרָמ"	 ְמֻחָּלק ְלָכל ַׁשָּבתֹות ַהּׁשָ
ִליָלִ	ים ז.  ְ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 ְּתׁשּוָ	ה ְּבִעיר ְקָר	ָק	.ח.  ִסּפּור ַמְ	ִהים ְּבֶהְמֵׁשִכים ִמּׁשְ
ְמַזֶּכה ָהַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה.ט. 
ִ	ְּגרֹות ַהֹּזַהר.י. 

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 ָכ כ ּ  שכ הי שכ ָיכ רן ָּ
ה

ּבֹואּו ְוִהְתַחְּברּו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי זי"ע
ַרֵּבנּו ָמְרְּדַכי ַׁשְרַעִּבי זי"ע ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם ְּבָאְזֵני ְמֹקָרָביו ְוָאַמר: "ָׁשָעה ֶׁשל ִלּמּוד ּתֹוָרה 
ָּבת, ָׁשָוה ְלִלּמּוד ָׁשָנה ְׁשֵלָמה ְּביֹום ֹחל. ְוָׁשָעה ַאַחת ֶׁשל ִלּמּוד  ַעל ֶּדֶרְך ַהְּפָׁשט ְּביֹום ַהּׁשַ
ֹזַהר ְוַקָּבָלה ְּביֹום ֹחל, ִהיא ְּכמֹו ָׁשָנה ֶׁשל ִלּמּוד ְּפָׁשט ְּביֹום ֹחל. ְוִלּמּוד ַהַּקָּבָלה ְוֹזַהר ְּביֹום 
ַהַּכף  הגה"ק  ּוָפַסק  ַהֹחל".  ִּבימֹות  ָׁשָנה  ְוָחֵמׁש  ִׁשְבִעים  ְלִלּמּוד  ָׁשָוה  ָׁשָעה  ְּבֶמֶׁשְך  ַׁשָּבת 
ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  יֹוֵעץ  ַהֶּפֶלא  ְוָכַתב  ַהַּקָּבָלה.  ְלִלּמּוד  ֵיָחֵׁשב  ַהזֹוַהר  ְּדִלּמּוד  )קנ"ה סקי"ב(,  ַהַחִּיים 
ַוֲאִפילּו ִאי ֹלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבֹו ְׁשִגיאֹות ַהְרֵּבה הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה ְּכִדְכִתיב 

ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ּוֵפְרׁשּו ֲחַז"ל ְוִדּלּוגֹו ָעַלי ַאֲהָבה, ַעַּכ"ל. 
ּוְכָבר ִּדֵּבר ְּבָקְדׁשֹו ַמֲהַר"ׁש ּבּוַזְגלֹו זי"ע ֵמאֹור ֵעיֵנינּו ַּבַעל "ַהִּכֵּסא ֶמֶלְך" ְּדִלּמּוד ַהֹּזַהר 
)ִסיָמן  ַהַחִּיים  ְּבַכף  ְּפָסקֹו  ְוהּוָבא  ַהְּפָׁשט,  ָׁשָנה ֶׁשל ִלּמּוד  ְלֵעֶרְך  ֶאָחת  ַהָּקדֹוׁש עֹוֶלה ָׁשָעה 
קנ"ה סקי"ב(, וז"ל: ַה"ִּכֵסא ֶמֶלְך" )ִּתּקּון מ"ג(: ִּכי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִגיְרָסא ְּבָעְלָמא ּבֹוֶנה 

עֹוָלמֹות, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ִיְזֶּכה ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ֲאִפּלּו ֵּפרּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ַיֲעֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון ְלַמְעָלה 
ֹּלא ַיֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ַהְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה, ּוֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא  ְּבָׁשָעה ַאַחת ַמה ּׁשֶ

ִמְּבֵני ֵהיָכָלא ְּדַמְלָּכא, ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ַהּיֹוְׁשִבים ִראׁשֹוָנה ְּבַמְלכּוָתא ִּדְרִקיָעא.
ַּגם ְּבִתּקּון ל' ָּכַתב )ַהִּכֵּסא ֶמֶלְך(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ַּכָּמה ָּגדֹול ִחּיּוב ַעל ַּתְלִמיד ָחָכם ִלְלֹמד ַקָּבָלה. 
ַהְּגֻאָּלה  ְמַעְּכִבים  ֵהם  ִּכי  ָּגלּוָתא  ֹאֶרְך  ְוגֹוֵרם  ַקָּבָלה  לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ְוָעְנָׁשם 
ֹּלא ַנֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ֹחֶדׁש ָיִמים  ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ִּכי ַיֲעֶׂשה ְּבָׁשָעה ַאַחת ְּבִלּמּוד ַהַּקָּבָלה ַמה ּׁשֶ

ִּבְפָׁשֵטי ַהּתֹוָרה, ִּכי ָּגדֹול ֹּכָחּה ְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה.
ַהָּקדֹוׁש  ֹּזַהר  ָׁשָעה  ְדַהלֹוֵמד  זי”ע:  ַהּטֹוב  והרי"ח  ֶמֶלְך  ַהִּכֵּסא  ַרּבֹוֵתינּו  ִמִּדְבֵרי  ָהעֹוֶלה 
ָׁשעֹות  ֵׁשׁש  ִלְלֹמד  ִּיְזֶּכה  ִאם  ֶזה,  ּוְלִפי  חֹול.  ְּביֹום  ְּפָׁשט  ָׁשָנה  ֶאֶלף  ְּכלֹוֵמד  קֹוֶדׁש,  ְּבַׁשָּבת 
ֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש, ֲהֵרי ֶׁשָּזָכה ְלַתֵּקן ָּכל ַהִׁשית ַאְלִפין ְיֵמי ַהְּבִריָאה ]ְוָכל ָהעֹוָלם 
ְמָחה( ַהְּמָבֵאר:  ִמְתַעֶּלה ַעל ָידֹו[. ּוְּבנֹוָסף ַעל ָּכְך ִחּדּוׁשֹו ֶׁשל ַּבַעל אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים )ַׁשַער ַהּׂשִ
ְּבַׁשָּבת  ְיהּוִדי לֹוֵמד  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  יֹוֵצא  ֶאֶלף,  ָּכפּול  ֶעְרּכֹו  ְּבִׂשְמָחה  ֲהַנֲעֶׂשה  ִמְצָוה(  )ְוָכל  ְּדִלּמּוד 
ִמְליֹון  ֶׁשל  ְלֵעֶרְך  ַאַחת  ְּבָׁשָעה  עֹוֶלה  ַהָּקדֹוׁש"  "ַהֹּזַהר   – ָהַרְׁשִּב"י  ּוְבִׂשְמָחה ּתֹוַרת  קֹוֶדׁש 
ְּבַרִּבי  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  )ֶּפֶרק ג' ִמְׁשָנה ו'(:  ָנָתן  ְּדַרִּבי  ְוִאיָתא ְּבָאבֹות  )ִלּמּוד ְּפָׁשט ִּביֵמי ַהחֹול(.  ָׁשָנה, 
יֹוֵסי אֹוֵמר... ִאם ָלַמְדָּת ּתֹוָרה ִּבְׁשַעת ָהֵריָוח ַאל ָּתׁשּוב ָלְך ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק, ְלִפי ֶׁשּטֹוב לֹו 
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ה ָכ כ ּ  שכ הי שכ ָיכ רן ָּ

ָּכפּול  ַהֹּכל  ְּבִיּסּוִרים  לֹוֵמד  ַּכֲאֶׁשר  ֵּכן  ַעל  )ִעֵּיי"ש(,  ְּבֵריָוח  ִמֵּמָאה  ְּבַצַער  ֶאָחד  ָּדָבר  ְלָאָדם 
ֵמָאה, ַסְך ַהֹּכל ִלּיּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָׁשָעה ְּבַׁשָּבת ָשׁוֶוה ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה!!!!! ּוְׁשִנָּיה 
ַאָּתה  ְׁשִנָּיה  ְּבָכל  ְּבַׁשָּבת,  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ְּבִלּמּוד  ַוֲחֹׁשב  ֵצא  ּתֹוָרה.  ָׁשָנה  כ-28.000  ַאַחת 

ְמַׂשֵּמַח ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְמַקֵּים ֶאת ַהָּפסּוק "ְוַעָּתה ִיְגַּדל ָנא כ"ח ה'".
ֶׁשֵאינֹו  ְּבִׂשְכלֹו  ָעָקר  ְיֵהא  ֶׁשֹּלא  ְוִרְבָיה  ִּפְרָיּה  ִמְצָוה  סקי"ב(:  קנ"ה  )סי'  ַהַחִּיים  ַהַּכף  ָּכַתב 
מֹוִליד ְוָאְמרּו ֲחַז"ל ּוְדָלא מֹוִסיף ָיַסף, ְוָצִריְך ֶׁשְּיַחֵּדׁש ְּבָכל יֹוםא ַמה ֶׁשֹּלא ִחֵּדׁש ִמַּקְדַמת 
ְּדָנא, ּוָבֶזה ָיִאירּו ָיָמיו ְלעֹוָלם ַהָּבא )ְּבֵׁשם אֹור ַצִּדיִקים אֹות י"ג(, ְוָכַתב ָמָרָנא ַהֶּבן ִאיׁש ַחי זי"ע 
)ֵחֶלק ְּדרּוִׁשים ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים ד"ה ִאם ֲאדֹוָניו ִיֵּתן לֹו(, ְוז"ל: ִּכי ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ְּבֵחֶלק ַהִּנְסָּתר ִנְקָרִאים 

ַהְּקדֹוִׁשים  ִּדְבֵריֶהם  ְלִפי  ְויֹוֵצא  ַעַּכ"ל.  ָּבנֹות,  ִנְקָרִאים  ַהִּנְגֶלה  ְּבֵחֶלק  ּתֹוָרה  ְוִחּדּוֵׁשי  ָּבִנים 
ְיֵדי חֹוַבת ִּפְרָיּה ּוְרִבָּיה ַּבּתֹוָרה ַחָּיב ְלַחֵּדׁש ַּגם ַּבִּנְגֶלה ְוַגם ְּבִנְסָּתר ּוִמי ֹיאַמר  ְדְּכֵדי ָלֵצאת 

ִזִּכיִתי ְוָיָצאִתי ְיֵדי חֹוָבִתי.

אא ָּכַתב ַקב ַהָּיָׁשר )ֶּפֶרק ל"ה( ְּדַבּיֹום ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל ָאִביו אֹו ִאּמֹו, ְוֵכן ַּגם ֶׁשל ָחִמיו ְוַחמֹותֹו, ֹלא 
ַּדי ְּבַקִּדיׁש ְוַתֲעִנית ֶּׁשּמֹוִעיל ְלִהיָנֵצל ִמִּמְקָצת ַהִּדין, ֶאָּלא ִיְרֶאה ְלַהְמִציא ַלֲעׂשֹות טֹוב ַּבּיֹום ַהֶּזה, 
ְוִיְרֶאה ְלַחֵּדׁש ּבֹו ֵאיֶזה ָּדָבר ַּבּתֹוָרה, ָאז ֵיׁש ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו, ְוֵכן ִּבְׁשָאר ְימֹות ַהָּׁשָנה 
ְּכֶׁשַהֵּבן ְמַחֵּדׁש ֵאיֶזה ִחּדּוׁש ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ָאז ַהֶּבן ְמַׂשֵּמַח ָאִביו ְוִאּמֹו, ּוְמַעְטִרין ְלָאִביו ְוִאּמֹו 

ְּבַכָּמה ִעיטּוִרין, ְוֵכן ְלָחִמיו ְוַחמֹותֹו, )ַעֵיין ָׁשם(א

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה
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ּת בו תיכ ָן תו ִי תִנת  ָיכ ִן הי
ז

ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים
)ֶהְמֵׁשְך(

שנת תשכ"ז 
 שמעון זאב מיללער

  אב"ד דקה"י אראד יצ"ו
 כעת חו"פ קה"י ברוקלין יצ"ו

בעזהשי"ת
לכו בנים שמעו לי חזו מפעלות איש צעיר לימים, חובר חיבורים מחוכמים, נודע 
בשערים לזוכה ומזכה את הרבים, כבוד ידיד נפשי ולבבי האברך החשוב מופלג בהפלגת 
חכמים ונבונים, יראת השי"ת על פניו נראה מבחוץ ושו' מבפנים, חסיד המתחסד עם 
קונו, ואהבת תוה"ק בוערת בלבבו, כש"ת מו"ה שלו׳ יודא שליט"א למשפחת גדולים 
)גראסס( ואשר העיר השי"ת את לבבו הטוב והיפה ואת רוחו הברה והנקי׳ האמונה עלי 
תורה הקדושה לערוך על שלחן התמיד של לומדי ושומרי תוה"ק לחם הפנים שיש לו 
פנים לכאן ולכאן הן לרוח תוה"ק והן לרוח יר"ש ושניהם רואין זא"ז בכוונה אחת בספרו 
הנחמד, לעורר את רוח הבריות ולקרב את הלבבות אל אבינו שבשמים מבלי להתגאל 
במאכלות האסורות אשר עד כמה הפליגו חז"ל בעונש העבירה הזאת באמרם ז"ל עכו"ם 
דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו, ועוד העידו חז"ל עה"פ ונטמתם בם א"ת ונטמתם 
אלא ונטמטם בם שמאכלות האסורות מטמטם את הלב ואין זוכה להשגת תוה"ק ויר"ש 

אמיתית כמובא בספה"ק.

ומי שאינו שומר פיו ולשונו, ואמת וכשרות לא יהגה חכו, ואפילו אם לדידי׳ עושה 
מחיצה המפסקת ומבדלת בין החי׳ הנאכלת ובין החי׳ אשר לא תאכל, אבל לאחריני לא, 
ואם רשות הרבים מפסקת אותו מסלק עצמו לצדדין בלא הנאת גרונו, לכבד את השי"ת 
יוצרו וקונו מגרונו, לעמוד על המשמר לעורר את חבירו בזהירות יתירה לשמור נפשו 
וגופו מכל דבר המפסיק וחוצץ בינו ובין קונו יוצרו ובוראו ית"ש במקום שהוא עצמו 
צריך לאותו דבר להרחיק עצמו בצ"ט שערי פרישות את כל דבר האסור לנו ע"פ תוה"ק 
ולדחות בכל מאמצי כחו מהבל פיו את כל מה שנאסר לנו מפי הגבורה, איש כזה אשם 
הוא בנפשו, והיתה לו גם אחריות זרעו שלא ימעדו רגליהם מצעדי תוה"ק ודרכי השי"ת 
המחוייבים עלינו מאבותינו ואבות אבותינו אשר קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם, ולא 
יעבור חלילה אפילו עבירה כל שהיא מסיבת קלות דעתו והתרשלות ידו לזרוק מעל 
השלחן הדומה למזבח זריקה תמה הגונה וכשירה לסייג תוה"ק ונראית לכל הצדדים 
ולא בתירוצים שנונים טעמים כמוסים רק בפיו ולבו שוין כדי שיתקבל האמת על לב כל 
השומע מכל מי שאמרו ואמת יהגה חכו והנגלות הללו לנו ולבנינו הוא עד עולם, כי לא 

תשכח תוה"ק מפי זרעם וז"ז עד סוף כל הדורות.
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ּת בו תיכ ָן תו ִי תִנת  ָיכ ִן הי ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים

דבר הטורדו  כל  לדחות מעליו  בכפו  נפשו  הנזכר שם  כבוד האברך החשוב  והנה 
והשליך מנגד אחריות בני ביתו אשר חייהם הגשמי תלויין בו ויאחוז בידו חבל התעוררות 
קיום תוה"ק ותהי למטה בכפו להטות לבבות ישראל לקבלת עול מלכות שמים שלימה, 
ועול מצות השי"ת ברה, והן דברי הספר הזה מאירות את העינים להאיר להם את הדרך 
ישכון אור תוה"ק בחיי הגשמי על יסוד חיי הרוחני אחוז היטב בחבלי ספרים הקדושים 
על גלילי כסף ועמודי זהב שנמשלה להם תוה"ק רצפת בהט ושש דבק חזק ומתקיים 
ליראת השי"ת שקודמת לחכמה וביסודות דר וסוחרת ממי לקנות מאכלות הכשירות, 
וכמובן רק ממי שיש לו נאמנות וכל מה שיש לו בבית מסחרו חתים בגושפנקא דרבנן 
פה  דרך  העובר  דבר  כל  יבוא  פיהם  ועל  יצא  פיהם  על  אשר  בישראל,  הוראות  מורי 
ולשון וברכה תחלה וסוף להשי"ת א־ל אחרון וראשון, ואז ותבואנה אל קרבינה אוכל 
קמעא מעט מזעיר אך ורק מה שכשר ומותר ע"פ תוה"ק והוא מתברך בבני מעיים בלי 
יסורים וחלאים רעים, והיתה להם ולזרעם אחריהם דורות ישרים ויראי השי"ת ומזכים 
בקבר  ושפתותיהם  מרומים  בגנזי  אפילו כשנשמותיהם  עולמים  לעולמי  אבותיהם  את 

דובבים. גם אז לעד עומדת צדקתם וזכותם מגנת ומצלת על כל דורותיהם העתידים. 

והנה כבוד האברך החשוב הנזכר ברוב ענותנותו פנה אל תפלת הערער כמוני השפל 
והנשבר להסכים על ידו, ואנא עבדא דקודשא בריך הוא דסגידנא קמי׳ ומקמי׳ דאורייתא 
קדישא בכל עידן ועידן, הנה למען המצוה הגדולה של זכות הרבים להרבות כבוד שמים 
ומ"ע הבאה מכלל לאו ברוך הוא אשר יקים את דברי התורה הקדושה לעשות אותה 
חלילה לי לדחות בקשתו, אפילו אם ישיחו בי יושבי שערי תוה"ק ונגינות שותי שכר 
ויין תוה"ק לשאול באוכל למו הגם הרב מאראד בנביאים, וכי גם הוא משרי המסכימים, 
ותשובתי בצידי, הנה שמתי פני כחלמיש למען הצור ישראל וגואלו יתברך שמו למעינו 
מים נאמנים של תוה"ק וקיומה להיות לכה"פ נטפל לעושי מצוה להזכר גם שמי הדל על 
דבר שבקדושה הזה, וביותר שמקובל בשם רבינו הגאה"ק הנוב"י זצ"ל שעל ספרים כאלו 
משמים כבר הסכימו עליהם, ובזה אשיב חורפי דברי עמקי לבבי ואשר לענ"ד לכל אוהבי 

השי"ת ולומדי תוה"ק לכאו"א לפי ערכו וכבודו אמורים. 

ואני תפלה אל אבינו שבשמים עבור הספר הנוכחי שיקובל על כל עין הרואה תום 
ויושר לבבו של האברך החסיד הנזכר בעל מחברו, אשר כל כוונתו לזכות את אחיו עמו, 
ותחזקנה ידיו לעשות חיל בתוה"ק ואוזן שומעת ומשמעת תוכחת מוסר בקרב חכמים 
ונפשו הטהורה עד ביאת  תלין ברב טוב הצפון למצדיקי רבים ככוכבים כחפץ לבבו 

גוא"צ ברינה ב"ב א"ס.

כה דברי פה המדבר אל כבוד אוהבי השי"ת ולומדי תוה"ק משכו וקחו לכם את הספר 
הזה בכסף מלא ברוח נדיבה ובנפש חפיצה להניח ברכה אל תוך בתיכם והשי"ת עמנו 

ועמכם.
והנני באעה"ח יום ה' לס' ונפש כי תקריב כ"ה אדר שנת תשכ"ז לפ"ק פה ברוקלין יצ"ו
הק׳ שמעון זאב מיללער
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ׁש תכ רכ ִן ר  ביי ךי ת תן ביכ י ִָנת שכ חן הו ן ִי ר ָכ  ְ ךי ָ ן שכ
ט

ֻׁ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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זהר 
השבת

ב ִי שכ ִנ תיכ ת בי ביכ י שכ
יי

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

ּוִמְ	ָרִׁשים ְוִסְפֵרי ַּבַעל ֵׁשם ּטֹו	.

והעונש יאהשכר

הקדמה 
מישורמה  דרך  להנחותי עלי חסדו גבר  אשר עלי, תגמולוהי כל  לה ' אשיב 

את  עולם לאור להוציא  וזיכנו  הלום , עד  והגיענו וקיימנו  והחיינו 

להיות  נזכה  ידיהם  שעל  הברית  ותיקון  ועונש , שכר של  החשובים  הספרים

יתפסו לבל עמי מתוך  מכשולות  להסיר ישראל , בית  המון  הרבים ממזכי

בלי בחושך  ההולכים  הדור בעוונות  יכשלו  ולבל  הזולת . בעוונות  וילכדו 

אור . תורה

וכמ "ש ידוע  אור  היא התורה כי הוא  ומפורסם ו')הוא  אור,(משלי  ותורה 

ה')ואומר אסתר זו(מגילת אורה  חז "ל  ודרשו וגו' אורה  היתה  ליהודים 

של החיים הן  האמיתי  החיים דרך  את  לאדם תאיר התורה דהנה  תורה,

הבא . עולם של  החיים  הן  הזה  עולם

לפניווהנה  שהיו  המכשולים  ע"י לינזק  יוכל  חשך  במקום אדם ילך  אם

נגיעה ע"י  ואף  כיו"ב וכל  רעות  וחיות  וליסטים  וברקנים  קוצים כגון 

ידי על  זה  וכל ונשכו , בו  ונגע בדרך  נחש  שהי' כגון  למות , יכול  שהו  כל 

ה בידו  אור הי' אם אבל  בחשך . לבטהשהלך  הולך  והי' המות , מן  ניצול  י'

דרכו .

יכשלוכן  ולא בחשך  ילך  שבל  לאדם  מאירה שהיא  התורה אור הוא

עולם האדם  יראה  אם  ואף  כיו "ב, וכל  והנחשים  והליסטים מהחיות 

אור, שהוא החשך  על  שאומרים  ואף  בדרכם, ילך  אל  בחשך  ההולכים  מלא 

אור על  אומרים  והיו העולם  כל  מתקבצים  שהיו כמו דומה, זה למה  הא 

שת  ולא  אחד  פקח שם והי' אור , שהוא  הלילה חשך  ועל  חשך , שהוא  היום

הזה . הדבר כן  כלל , לדבריהם  לבו 

ההולכיםכן מבין  שהוא  מי ביד אור כשאין  באפילה  המגשש  הסומא הוא

הישר לדרך  להגיע  לדרכו  מוצא ואין  מועדות , ורגליו במכשול  מתנקש 

ממנו, ידעו בל  ישאר  שם  תחתיות , בבור נופל  חפצו, למחוז להגיע והסלול 

בין יש  באם  אבל  ממנו, יודע ולא  יבולע שמו  ובחושך  הלך  בחושך 

כך  ידי על  ניצול  הסומא גם הדרך  להאיר פנס  בידו  הנושא אדם  ההולכים

בטוח. ממות  וניצול  המכשול . בדרך  ילך  לבל  שמזהירו  מפני 
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זהר 
השבת

ב ִי שכ ִנ תיכ ת בי ביכ י שכ
ַׁשָּבת ּבֹו ָּתׁשּוב

והעונש השכר יב

נהנהדוגמא שלא הגם המאורות  יוצר  מברך  שהסומא חז"ל  אמרו לזה 

במסכת : דתניא מגילה במסכת  ז"ל  רבותינו  וז"ל  האור מן  בעצמו

כ "ד :) זה (מגילה  מקרא  על  מצטער  הייתי ימי כל  יוסי רבי כ"ח )אמר (דברים 

לעור ליה  אכפת  מה  וכי באפלה . העור  ימשש  כאשר בצהרים ממשש  והיית 

באישון מהלך  הייתי אחת  פעם לידי. מעשה שבא  עד  לאורה  אפילה  בין 

לו אמרתי בידו . ואבוקה  בדרך  מהלך  שהיה סומא  וראיתי ואפלה . לילה

אותי, רואין  אדם  בני בידי  שאבוקה  זמן  כל  לי אמר לך , למה זו  אבוקה  בני,

עכ"ל . הברקנין . ומן  הקוצין ומן  הפחתין  מן  אותי ומצילין 

אורהדבר  תורה  בלי הולכים בחושך  העולם  אנשי לענינינו  כן  כמו  הוא 

בחשיכה יבינו  ולא ידעו לא מגששים, הם בארובה וכסומים 

רק סלולה  לדרך  הסומא את  נטה  לא שבאם הדעת  על  יעלה  האם יתהלכו.

שפכו ידינו שלא נקיים , שאנו לומר  ששייך  וליהרג בבור  ליפול  לו  ניתן 

הדם את  שפכו ידינו  אותו הצלנו שלא  מפני בוודאי  ולא , לא הזה, הדם  את 

מכל הסומין  להציל  מחוייבים אור, התורה  בידינו שהאור שאנו  בטוח הזה,

שחת . בבור מליפול  נינצל  אנו ובכך  דרכם  ולהאיר  והברקנין  הפחתין 

הכסילילזאת  בדרכם  ילכו לבל העיוורים את  להזהיר  החובה עלינו

עלינו לנפשם , מוצא באין  בשחיתותם יפלו  פן  תכסהו שחושך 

האור ישכון  שבה  לדרך  אותם נטה  לא ובאם  עמינו , מדרך  מכשול  להסיר 

"הוכח תורה אמרה הרי כי הזה . הדם את  שפכו וידינו הזה  במעל  ידינו  הרי

פרשת  בתנחומא ז "ל  ואמרו  חטא" עליו תשא  ולא עמיתך  את  תוכיח

וז "ל : ז' סימן  משפטים 

הוכיחומנין  תוכיח. הוכח ת "ל  להוכיחו שחייב בחברו  מגונה  דבר  לרואה 

משתנות  פניו אפילו  יכול  תוכיח. ת "ל  ויוכיחו  שיחזור  מנין  קבל  ולא

לתלמיד הרב  אלא  לי  אין  תוכיח הוכח  ותניא  חטא . עליו תשא לא  ת "ל 

בההוא מתפיס מוכח דלא  ומאן  מ "מ. תוכיח הוכח ת "ל  מנין  לרב  תלמיד

על נתפס  מוחה  ואינו ביתו  באנשי למחות  לו שאפשר  מי כל  מר דאמר עון 

על נתפס  כולו העולם  בכל  עירו . אנשי  על  נתפס  עירו באנשי ביתו . אנשי

עמו זקני עם יבא במשפט ה' דכתיב  מאי  חנינא דא"ר כלו . העולם כל 

ג )ושריו מיחו(ישעיה  שלא זקנים אלא חטאו. מה זקנים חטאו שרים אם

בשרים .

והעונש יאהשכר

הקדמה 
מישורמה  דרך  להנחותי עלי חסדו גבר  אשר עלי, תגמולוהי כל  לה ' אשיב 

את  עולם לאור להוציא  וזיכנו  הלום , עד  והגיענו וקיימנו  והחיינו 

להיות  נזכה  ידיהם  שעל  הברית  ותיקון  ועונש , שכר של  החשובים  הספרים

יתפסו לבל עמי מתוך  מכשולות  להסיר ישראל , בית  המון  הרבים ממזכי

בלי בחושך  ההולכים  הדור בעוונות  יכשלו  ולבל  הזולת . בעוונות  וילכדו 

אור . תורה

וכמ "ש ידוע  אור  היא התורה כי הוא  ומפורסם ו')הוא  אור,(משלי  ותורה 

ה')ואומר אסתר זו(מגילת אורה  חז "ל  ודרשו וגו' אורה  היתה  ליהודים 

של החיים הן  האמיתי  החיים דרך  את  לאדם תאיר התורה דהנה  תורה,

הבא . עולם של  החיים  הן  הזה  עולם

לפניווהנה  שהיו  המכשולים  ע"י לינזק  יוכל  חשך  במקום אדם ילך  אם

נגיעה ע"י  ואף  כיו"ב וכל  רעות  וחיות  וליסטים  וברקנים  קוצים כגון 

ידי על  זה  וכל ונשכו , בו  ונגע בדרך  נחש  שהי' כגון  למות , יכול  שהו  כל 

ה בידו  אור הי' אם אבל  בחשך . לבטהשהלך  הולך  והי' המות , מן  ניצול  י'

דרכו .

יכשלוכן  ולא בחשך  ילך  שבל  לאדם  מאירה שהיא  התורה אור הוא

עולם האדם  יראה  אם  ואף  כיו "ב, וכל  והנחשים  והליסטים מהחיות 

אור, שהוא החשך  על  שאומרים  ואף  בדרכם, ילך  אל  בחשך  ההולכים  מלא 

אור על  אומרים  והיו העולם  כל  מתקבצים  שהיו כמו דומה, זה למה  הא 

שת  ולא  אחד  פקח שם והי' אור , שהוא  הלילה חשך  ועל  חשך , שהוא  היום

הזה . הדבר כן  כלל , לדבריהם  לבו 

ההולכיםכן מבין  שהוא  מי ביד אור כשאין  באפילה  המגשש  הסומא הוא

הישר לדרך  להגיע  לדרכו  מוצא ואין  מועדות , ורגליו במכשול  מתנקש 

ממנו, ידעו בל  ישאר  שם  תחתיות , בבור נופל  חפצו, למחוז להגיע והסלול 

בין יש  באם  אבל  ממנו, יודע ולא  יבולע שמו  ובחושך  הלך  בחושך 

כך  ידי על  ניצול  הסומא גם הדרך  להאיר פנס  בידו  הנושא אדם  ההולכים

בטוח. ממות  וניצול  המכשול . בדרך  ילך  לבל  שמזהירו  מפני 



זהר 
השבת

ב ִי שכ ִנ תיכ ת בי ביכ י שכ
יג

והעונש יגהשכר

בתוך ואמר  העיר  בתוך  עבור  אלי ה ' ויאמר  דכתיב  מאי רב אמר יהודה  רב

כל על  והנאנקים הנאנחים  האנשים  מצחות  על  תו  והתוית  ירושלים

בתוכה  הנעשות  ט )התועבות  על(יחזקאל רשום  לך  לגבריאל  הקב"ה א "ל 

ועל חבלה  מלאכי בהן  ישלטו שלא  כדי דיו של  תי "ו צדיקים  של  מצחן 

חבלה . מלאכי בהן  שישלטו  כדי דם  של  תי"ו רשעים  של  מצחן 

הללואמרה  לה  אמר מאלו. אלו  נשתנו מה  רבש "ע הקב "ה  לפני הדין  מדת 

היה רבש "ע  לפניו אמרה גמורים . רשעים והללו הם גמורים  צדיקים 

קבלו לא  בהם מיחו  שאם  לפני וידוע גלוי לה אמר  מיחו. ולא למחות  בידם

גלוי. מי להם גלוי לפניך  אם רבש "ע לפניו אמרה  מהן .

אשרחזר  איש  כל  ועל  למשחית  תהרגו ונשים טף ובתולה  בחור זקן  ואמר 

תחלו וממקדשי  תגשו  אל  התו  .עליו

אלוומאי  ממקודשי אלא  ממקדשי תקרא אל  יוסף  רב תני תחלו. ממקדשי 

הא תי"ו . ועד  מאל "ף  כלה  התורה  את  ושקיימו שקבלו אדם  בני

והכרתי אומר הוא  וכן  הדור. על  נתפסים גמורים צדיקים  שאפילו  למדת 

ביאשיה מוצא  אתה  וכן  ברשע. מיחה  שלא על  צדיק  ורשע. צדיק ממך 

וגו' מלך  לפניו  היה לא וכמוהו  בו וכתיב דורו . על  שנתפס  ב'המלך  (מלכים 

ורביכג ) קללה . עד  אמר  ושמואל הכאה . עד  אמר רב תוכחה היכן  ועד  .

שאול אף  ויחר שנאמר  דרשו . אחד  מקרא  ושלשתן  נזיפה. עד  אמר יוחנן 

עליו החנית  את  שאול  ויטל וכתיב המרדות  נעות  בן  לו ויאמר  ביהונתן 

כ )להכותו  א ' .(שמואל 

התוכחות תני  את  אהב  האדם . לו שיבור  ישרה דרך  הוא איזה  אומר רבי

לעולם . באה  טובה  לעולם , באה  רוח  נחת  בעולם  שהתוכחות  זמן  שכל

שנאמר העולם מן  מסתלקת  רעה  לעולם . באה כד )ברכה ולמוכיחים(משלי

וי "א התוכחה. המקבל ועל  המוכיח על  טוב . ברכת  תבא ועליהם ינעם 

שנאמר  יתירה  באמונה קא )יחזיק  עמדי.(תהלים  לשבת  ארץ  בנאמני עיני

זוכהא "ר  שמים  לשם  חברו את  המוכיח כל  יונתן  א "ר  נחמני בר שמואל 

שנאמר  הקב"ה  של  כח )לפלג  ולא(משלי  ימצא. חן  אחרי  אדם מוכיח 

עכ"ל . ימצא  חן  שנאמר חסד של חוט עליו שמושכין  אלא עוד 

כלהנה  זיז  אף  הקדושה  התורה  מדרך  יסור  אשר  חיים החפץ האיש  מי

דרך  אל  החיים  מדרך  סר  הרי שהוא  כל  זיז אף  יסור  אם  כי  שהוא ,

והעונש השכר יב

נהנהדוגמא שלא הגם המאורות  יוצר  מברך  שהסומא חז"ל  אמרו לזה 

במסכת : דתניא מגילה במסכת  ז"ל  רבותינו  וז"ל  האור מן  בעצמו

כ "ד :) זה (מגילה  מקרא  על  מצטער  הייתי ימי כל  יוסי רבי כ"ח )אמר (דברים 

לעור ליה  אכפת  מה  וכי באפלה . העור  ימשש  כאשר בצהרים ממשש  והיית 

באישון מהלך  הייתי אחת  פעם לידי. מעשה שבא  עד  לאורה  אפילה  בין 

לו אמרתי בידו . ואבוקה  בדרך  מהלך  שהיה סומא  וראיתי ואפלה . לילה

אותי, רואין  אדם  בני בידי  שאבוקה  זמן  כל  לי אמר לך , למה זו  אבוקה  בני,

עכ"ל . הברקנין . ומן  הקוצין ומן  הפחתין  מן  אותי ומצילין 

אורהדבר  תורה  בלי הולכים בחושך  העולם  אנשי לענינינו  כן  כמו  הוא 

בחשיכה יבינו  ולא ידעו לא מגששים, הם בארובה וכסומים 

רק סלולה  לדרך  הסומא את  נטה  לא שבאם הדעת  על  יעלה  האם יתהלכו.

שפכו ידינו שלא נקיים , שאנו לומר  ששייך  וליהרג בבור  ליפול  לו  ניתן 

הדם את  שפכו ידינו  אותו הצלנו שלא  מפני בוודאי  ולא , לא הזה, הדם  את 

מכל הסומין  להציל  מחוייבים אור, התורה  בידינו שהאור שאנו  בטוח הזה,

שחת . בבור מליפול  נינצל  אנו ובכך  דרכם  ולהאיר  והברקנין  הפחתין 

הכסילילזאת  בדרכם  ילכו לבל העיוורים את  להזהיר  החובה עלינו

עלינו לנפשם , מוצא באין  בשחיתותם יפלו  פן  תכסהו שחושך 

האור ישכון  שבה  לדרך  אותם נטה  לא ובאם  עמינו , מדרך  מכשול  להסיר 

"הוכח תורה אמרה הרי כי הזה . הדם את  שפכו וידינו הזה  במעל  ידינו  הרי

פרשת  בתנחומא ז "ל  ואמרו  חטא" עליו תשא  ולא עמיתך  את  תוכיח

וז "ל : ז' סימן  משפטים 

הוכיחומנין  תוכיח. הוכח ת "ל  להוכיחו שחייב בחברו  מגונה  דבר  לרואה 

משתנות  פניו אפילו  יכול  תוכיח. ת "ל  ויוכיחו  שיחזור  מנין  קבל  ולא

לתלמיד הרב  אלא  לי  אין  תוכיח הוכח  ותניא  חטא . עליו תשא לא  ת "ל 

בההוא מתפיס מוכח דלא  ומאן  מ "מ. תוכיח הוכח ת "ל  מנין  לרב  תלמיד

על נתפס  מוחה  ואינו ביתו  באנשי למחות  לו שאפשר  מי כל  מר דאמר עון 

על נתפס  כולו העולם  בכל  עירו . אנשי  על  נתפס  עירו באנשי ביתו . אנשי

עמו זקני עם יבא במשפט ה' דכתיב  מאי  חנינא דא"ר כלו . העולם כל 

ג )ושריו מיחו(ישעיה  שלא זקנים אלא חטאו. מה זקנים חטאו שרים אם

בשרים .



יד
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ב ִי שכ ִנ תיכ ת בי ביכ י שכ

והעונש יגהשכר

בתוך ואמר  העיר  בתוך  עבור  אלי ה ' ויאמר  דכתיב  מאי רב אמר יהודה  רב

כל על  והנאנקים הנאנחים  האנשים  מצחות  על  תו  והתוית  ירושלים

בתוכה  הנעשות  ט )התועבות  על(יחזקאל רשום  לך  לגבריאל  הקב"ה א "ל 

ועל חבלה  מלאכי בהן  ישלטו שלא  כדי דיו של  תי "ו צדיקים  של  מצחן 

חבלה . מלאכי בהן  שישלטו  כדי דם  של  תי"ו רשעים  של  מצחן 

הללואמרה  לה  אמר מאלו. אלו  נשתנו מה  רבש "ע הקב "ה  לפני הדין  מדת 

היה רבש "ע  לפניו אמרה גמורים . רשעים והללו הם גמורים  צדיקים 

קבלו לא  בהם מיחו  שאם  לפני וידוע גלוי לה אמר  מיחו. ולא למחות  בידם

גלוי. מי להם גלוי לפניך  אם רבש "ע לפניו אמרה  מהן .

אשרחזר  איש  כל  ועל  למשחית  תהרגו ונשים טף ובתולה  בחור זקן  ואמר 

תחלו וממקדשי  תגשו  אל  התו  .עליו

אלוומאי  ממקודשי אלא  ממקדשי תקרא אל  יוסף  רב תני תחלו. ממקדשי 

הא תי"ו . ועד  מאל "ף  כלה  התורה  את  ושקיימו שקבלו אדם  בני

והכרתי אומר הוא  וכן  הדור. על  נתפסים גמורים צדיקים  שאפילו  למדת 

ביאשיה מוצא  אתה  וכן  ברשע. מיחה  שלא על  צדיק  ורשע. צדיק ממך 

וגו' מלך  לפניו  היה לא וכמוהו  בו וכתיב דורו . על  שנתפס  ב'המלך  (מלכים 

ורביכג ) קללה . עד  אמר  ושמואל הכאה . עד  אמר רב תוכחה היכן  ועד  .

שאול אף  ויחר שנאמר  דרשו . אחד  מקרא  ושלשתן  נזיפה. עד  אמר יוחנן 

עליו החנית  את  שאול  ויטל וכתיב המרדות  נעות  בן  לו ויאמר  ביהונתן 

כ )להכותו  א ' .(שמואל 

התוכחות תני  את  אהב  האדם . לו שיבור  ישרה דרך  הוא איזה  אומר רבי

לעולם . באה  טובה  לעולם , באה  רוח  נחת  בעולם  שהתוכחות  זמן  שכל

שנאמר העולם מן  מסתלקת  רעה  לעולם . באה כד )ברכה ולמוכיחים(משלי

וי "א התוכחה. המקבל ועל  המוכיח על  טוב . ברכת  תבא ועליהם ינעם 

שנאמר  יתירה  באמונה קא )יחזיק  עמדי.(תהלים  לשבת  ארץ  בנאמני עיני

זוכהא "ר  שמים  לשם  חברו את  המוכיח כל  יונתן  א "ר  נחמני בר שמואל 

שנאמר  הקב"ה  של  כח )לפלג  ולא(משלי  ימצא. חן  אחרי  אדם מוכיח 

עכ"ל . ימצא  חן  שנאמר חסד של חוט עליו שמושכין  אלא עוד 

כלהנה  זיז  אף  הקדושה  התורה  מדרך  יסור  אשר  חיים החפץ האיש  מי

דרך  אל  החיים  מדרך  סר  הרי שהוא  כל  זיז אף  יסור  אם  כי  והעונששהוא , השכר יד

כמ "ש  בורו  יחפור ובעצמו  אורו, ידליק  בידו אדם כל  והנה ר"ל, המות 

וכן ממות , נפשו  את  מציל  בסנורים  עיניו הכו שלא מי  אמנם  ז "ל , הרמב"ן 

ובטהרה בקדושה התורה  את  שילמוד  לחבירו המזהיר ישראל  אחד כל 

אברהם כמו  בעולם  אחד  ישאר אם  ואף  באהבה , מצותי' כל  את  ויקיים 

וכמ "ש  הציל  נפשו את  הרי ע "ה , ג ')אבינו לבית (יחזקאל  נתתיך  צפה  אדם "בן 

רשע להזהיר דברת  ולא הזהרתו ולא  תמות  מות  לרשע באמרי וגו' ישראל "

ואתה אבקש , מידך  ודמו ימות  בעונו רשע הוא להחיותו הרשעה  מדרכו

ואתה ימות  בעונו הוא הרשעה  ומדרכו מרשעו  שב ולא  רשע  הזהרת  כי

הוא לפניו מכשול  ונתתי עול  ועשה מצדקו צדיק ובשוב  הצלת , נפשך  את 

ודמו עשה אשר צדקתו תזכרן  ולא ימות  בחטאתו  הזהרתו  לא כי ימות 

חיו חטא לא והוא צדיק  חטא לבלתי צדיק  הזהרתו  כי  ואתה  אבקש , מידך 

ואומר  הצלת , נפשך  את  ואתה נזהר, כי י"ח )יחיה את (שם  מעליכם  השליכו 

תמותו ולמה  חדשה  ורוח חדש  לב  לכם ועשו  בם פשעתם אשר פשעיכם כל 

וחיו . והשיבו אלקים  ה' נאם  המת  במות  אחפץ  לא כי ישראל , בית 

חכם  תלמיד  נקרא  להוכיח  ובידו  בתורה  שמופלג  כל 

חיים כ "ה )במכתביםהחפץ  בגדר(מכתב חכם  תלמיד כל  כי וז"ל : כותב 

מתרשל אם  וח"ו ד' דרך  לעם להוכיח נביא במקום  צופה ,

נקרא להוכיח ובידו  בתורה שמופלג  מי אלה ובימינו  למאד , גדול  עונו  בזה 

זה . לענין  חכם תלמיד 

ידועל  כלאחר  הענין  ולדחות  בזה להתעצל  שלא  ועיר  עיר שבכל  הרבנים

הרוצה וכל זה , על  ושלום חס  ויתבע הוא  בנפשו  כי לדעת  עליו כי

נפשו את  ואז ישראל  להמון  ולזרז להוכיח עליו  הקשה  הדין  ממדת  להנצל 

הרעים, מעשיהם  על  לדין  שיובאו  בעת  ישראל  המון  יטענו בודאי כי הציל ,

אותם הוכיחו  לא  והרבנים חכמים  שהתלמידי  מפני בזה, אשמים  שאינם 

הנכונה הדרך  את  ולהורותם להוכיחם  הרבנים  על כן  ועל  מעשיהם , על 

המון את  וגם  הקשה הדין  ממדת  הצילו  נפשם את  ואז והישרה הטובה 

ונזכה ובבא בזה  עי"ז  לנו  טוב  ויהי' מרובה, במדה  למוטב  יחזרו ישראל 

עכ"ל . במהרה . ולישועה  לגאולה 

עלואין  שנתמנו  בי"ד  יש  ועדה עיר ובכל  מאחר נפשי עלי  שלום  לומר 

במקומות  ובפרט  ישראל , כל  על  מוטל  החיוב אין  ולכן  הקהל , ידי



זהר 
השבת

א ָך יכ תן ר הי זנהי שִנר הי
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 

ֶׁשִּיְתַחֵּזק ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ִלְלֹמד ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַאף ֶׁשַּיֲעֹבר ָעָליו ַּכָּמה 
ִנְסיֹונֹות ְלַהְפִריד אֹותֹו ָחִליָלה ִמִּלְלֹמד ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש

נה. ֶׁשִּיְתַחֵּזק ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ִלְלֹמד ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַאף ֶׁשַּיֲעֹבר ָעָליו ַּכָּמה ִנְסיֹונֹות 
ִנְסיֹונֹות  ַּכָּמה  ָעָליו  ָעַבר  ְוֵכן ִאם  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ִמִּלְלֹמד  ָחִליָלה  ְלַהְפִריד אֹותֹו 
ִמים ַּבֹחֶמר ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֵהם ֵליָצֵני ַהּדֹור ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ְוהּוא יֹוֵׁשב  ִמְּבֵני ָאָדם ַהְמֻגּׁשָ
ִלָּדֵבק  ָהרֹוֶצה  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ַּבַעל  ֶׁשִּיְתַחֵּזק  ַהחֹוִחים...  ֵּבין  ְּכׁשֹוַׁשָּנה  ֵּביֵניֶהם 
ִּבְדֵבקּות ַהּבֹוֵרא ָּברּוְך הּוא... ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְרֶאה לֹו ְּבִמְקָצת ֵאיֶזה ְּפָעִמים ֶׁשהּוא 
ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים ַאל ַיְׁשִּגיַח ַעל ֶזה, ָחָזק ְוִנְתַחֵּזק ְּבֹכַח ָהֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 

ּוָברּוְך ְׁשמֹו.
)ָהַרב ֱאִליֶעֶזר ַּבר ֵׁשם טֹוב ָּפאּפֹו, ַדֶּמֶּׂשק ֱאִליֶעֶזר, ְּבַהְקָּדָמה ֶּדֶרְך ַהֹּקֶדׁש אֹות יב(

יֲאָך ְלָבְבָך ַלְחֹּדל ִמִּלְלֹמד ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום ֵמר ֶּפן ַיּׁשִ ִהּׁשָ
יֲאָך ְלָבְבָך ַלְחֹּדל ִמֶּזה. ֵמר ֶּפן ַיּׁשִ נו. ַּדף ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש... ְוִהּׁשָ

)ַרִּבי מֶׁשה ְּגִריְנַוְלד ֵמחֹוְסט, - ַהְנָהגֹות ַרִּבי מֶׁשה ְּגִריְנַוְלד, אֹות כא(

ַהְּבֵני ִיָׂשְׂשָכר ִמִּדינֹוב ּפֹוֵסק: עֹוֵבד ֱאֹלִקים ַהְינּו ָהעֹוֵסק ַּבַּתְלמּוד ּוַבֹּזַהר, 
ֹלא ֲעָבדֹו - ָהעֹוֵסק ַּבַּתְלמּוד ְלַבד ְוֵאינֹו עֹוֵסק ַּבֹּזַהר

עֹוֵבד  ֲעָבדֹו,  ֹלא  ַלֲאֵׁשר  ֱאֹלִקים  ֹעֵבד  ֵּבין  ְוכּו'  ַצִּדיק  ֵּבין  ּוְרִאיֶתם  ְוַׁשְבֶּתם  נז. 
ְוֵאינֹו  ֱאֹלִקים ַהְינּו ָהעֹוֵסק ַּבַּתְלמּוד ּוַבֹּזַהר. ֹלא ֲעָבדֹו - ָהעֹוֵסק ַּבַּתְלמּוד ְלַבד 

עֹוֵסק ַּבֹּזַהר.
)ַרִּבי ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ַׁשִּפיָרא ִמִּדינֹוב, ַמַהְרָצ"א, ַמְעַין ַּגִּנים, ֶּפֶרק א' אֹות ב'(

ִּתְדַּבק ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַּכֲאֶׁשר ָידּוַע ִמִּפי ַקְדמֹוֵנינּו ְסֻגַּלת ֵעֶסק ֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש
נח. ִׁשְמעּוִני ַאַחי ְוֵרַעי ַהֲחֵבִרים ַהִּמְׁשּתֹוְקִקים ּוְמַבְּקֵׁשי ֱאֶמת ֲאִמַּתת ֲעבֹוַדת ַהֵּלב 
ם ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו, ַנְפִׁשי ִּתְׁשּתֹוַחח ְוִתְדַּבק ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַּכֲאֶׁשר  ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם ַהּׁשֵ

ָידּוַע ִמִּפי ַקְדמֹוֵנינּו ְסֻגַּלת ֵעֶסק ֵסֶפר ַהָּקדֹוׁש.
)ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ַאְיְכְנְׁשֵטיין ִמִּזיִדיְטׁשֹוב, סּור ֵמַרע, ַּדף ד:(
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א ָך יכ תן ר הי זנהי שִנר הי

לֹוַמר ֹזַהר ְּבָכל יֹום ַמִּציל ִמִּמינּות ְוֶאִּפיקֹוְרסּות
נט. ָאַמר: ֹקֶדם ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ִּתְתַּגֵּבר ִמינּות ְוֶאִּפיקֹוְרסּות ַרֲחָמָנא ִליְצַלן ָּבעֹוָלם. 
ָהֵעָצה ָלֶזה ִלָּזֵהר ִּבְׁשֹלָׁשה ְּדָבִרים ַהָּללּו, ָהֶאָחד לֹוַמר ְּבָכל יֹום ֹזַהר ַאף ַעל ִּפי 

אֹוֵמר, ִּכי ֲאִמיַרת ֹזַהר ְמֻסֶּגֶלת ְלָטֳהַרת ַהֵּלב.  ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַמה ּׁשֶ
)אֹור ְיָׁשִרים, מירא דכיא(

ִיְלֹמד ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר ּוְבֹחל ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה
ס. ִיְלֹמד ְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא, 
ְוֵכן ְּבֹחל ִיְלֹמד ַּדְיָקא ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ָהַאֲחרֹון ַעד אֹור ַהֹּבֶקר, ְוַאל ִיְלֹמד ְּכָלל 
ַּבֹּזַהר ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ִּבְתִחַּלת ַלְיָלה ִראׁשֹוָנה ִּביֵמי 

ַהֹחל, ֲאָבל ְּבַׁשָּבת ֻמָּתר ּוַבֹּבֶקר ָצִריְך ִלְטֹּבל.
)ַהְנָהגֹות ַצִּדיִקים - ְּכָלִלים ֵמַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְצִבי ִמָּקאַמְרָנא(

ַּגם ַהְּצִעיִרים ֹיאְמרּו ֹזַהר
סא. ַמְסִּכיִמים ֲאַנְחנּו )ַלְּצִעיִרים ַהּׁשֹוֲאִלים( ֶׁשֹּתאְמרּו ֹזַהר. ְוִלְפָעִמים ְּכֶׁשֵאין ֶאְפָׁשרּות 
ָגתֹו ִמְׁשָניֹות אֹו ֹזַהר, ִאי ֶאְפָׁשר ָּתִמיד ִלְקבַֹּע  ִלְלֹמד ְּגָמָרא ִיְלֹמד ְּכִפי ַמָּצבֹו ְוַהּשָׂ

ּלֹוְמִדים ַהְינּו ַהְך ּוִבְלַבד ֶׁשִּיְהֶיה ֶּבֱאֶמת. ם ִיְתָּבַרְך ַמה ּׁשֶ ַמה ִּלְלֹמד, ֵאֶצל ַהּׁשֵ
)ַהְנָהגֹות ַצִּדיִקים - ְּכָלִלים ֵמַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְצִבי ִמָּקאַמְרָנא(

ָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה: ִלְלֹמד ֹזַהר ִּבְבִקיאּות ]ְּבִלי ֶׁשַּיֲעִמיק ְּבִעּיּון[ 40-50 
ַּדִּפים ְּבָכל יֹום

ִזְכרֹונֹו  ִויַחֵּיהּו ֶׁשָאַמר לֹו מֹוִרי  ִיְׁשְמֵרהּו צּורֹו  ַהֵּלִוי  סב. ָאַמר ִלי ָהַרב ַאְבָרָהם 
ַּבֲחִצי  ְוֶׁשָּיקּום  ְּבֵטָלה  ִׂשיָחה  ָיִׂשיַח  ֶׁשֹּלא  זֹו  ְוִהיא  ָגה,  ַהַהּׂשָ ְלִעְנַין  ֵעָצה  ִלְבָרָכה 
ְּבִלי  ִּבְלַבד,  ְּבִקיאּות  ֶּדֶרְך  ַּבֹּזַהר  ְוֶׁשִּיְלֹמד  ַהְיִדיָעה  ֶחְסרֹון  ַעל  ְוִיְבֶכּה  ַהַּלְיָלה 
ַרִּבים,  ְּפָעִמים  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ְוֶׁשִּיְקָרא  יֹום,  ְּבָכל  ָעִלים  נ'  ְּבִעּיּון, מ' אֹו  ֶׁשַּיֲעִמיק 
ַאְלִּתי לֹו ֵאיְך ָזָכה ְלָכל ַהָחְכָמה ַהֹּזאת,  ְוָאְמָנם ָאַמר ִלי מֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְּכֶׁשּׁשָ
ִזְכרֹונֹו  ְוָאַמְרִּתי לֹו ִּכי ַּגם ָהַרַמ"ק  ְוֵהִׁשיב ִלי ֶׁשָּטַרח ִּבְמֹאד ְמֹאד ְּבָחְכָמה ֹזאת, 
ִלְבָרָכה ְוַגם ֲאִני ַחִּיים ָטַרְחִּתי ִּבְמֹאד ְמֹאד ְּבָחְכָמה ֹזאת, ְוָאַמר ִלי ֶׁשָהֱאֶמת הּוא 
ָאר ַאְנֵׁשי ּדֹוֵרנּו, ֲאָבל ֹלא ָעִׂשינּו ָּכמֹוהּו, ִּכי ַּכָּמה  ֶׁשָּטַרְחנּו ְמֹאד ְמֹאד יֹוֵתר ִמּׁשְ
ה  ֵלילֹות ָהָיה ִנְׁשָאר ִּבְלִּתי ֵׁשָנה ַעל ַמֲאָמר ֶאָחד ֶׁשל ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ְוִלְפָעִמים ִׁשּׁשָ
ֵלילֹות ֶׁשל ְיֵמי ַהֹחל ֶׁשְּבָׁשבּוַע ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ְויֹוֵׁשב ַעל ִעּיּון ַמֲאָמר ֶאָחד ַּבֹּזַהר 

ִּבְלַבד, ְוֹלא ָהָיה ָיֵׁשן ָּכל ַהֵּלילֹות ַהֵהם, ֹרב ְּפָעִמים.
)ַהְנָהגֹות ַצִּדיִקים - ַהְנָהגֹות טֹובֹות ֵמַרִּבי ַחִּיים ִויַטאל(
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ָּבת  זַֹֹהר ַעל ַמֲעַלת ּוְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ְוָיִמים טֹוִבים
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א) מ"ח, (ח"א
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(מּגינא (ד"א  ְִָ

הּׁשּבת ּביֹום הּקדֹוׁשה  ָ ַ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ְ ִהתעֹוררּות

ּבערבּבא הּיֹום ּכׁשּמתקּדׁש ראה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַֹ

ונפרסת ׁשֹורה ׁשלֹום סּכת ְְִֶֶַַָָָֻׁשּבת,

ׁשּבת.ּבעֹולם. זֹו ׁשלֹום? סּכת זֹו מי ִַַָָָָֻ

וכל וׁשדים ּוסערֹות רּוחֹות ְְְְִֵָָָוכל

נטמנים ּכּלם הּטמאה, ְְִִַָָָֻֻרּוחֹות

ּתהֹום נקב ׁשל הרחים ּבעין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָונכנסים

קדּׁשה ׁשּמתעֹוררת ּכיון ׁשהרי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֻרּבה.

לא הּטמאה רּוח העֹולם, ְַַַָָָֹֻעל

זה. מּלפני ּבֹורח וזה אּתֹו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַמתעֹוררת

ׁשלֹום סּכת  ָ ַ ֻ ֵ ַהּפֹורׂש

ולאואז עליֹונה, ּבׁשמירה העֹולם ְְְְִִֶָָָָָֹ

ּכמֹו ׁשמירה על להתּפּלל ְְְְִִִֵַַָָצרי

אמן, לעד יׂשראל עּמֹו את ְִֵֵֵֶַַָָָׁשֹומר

ּכׁשהעֹולם חל ליֹום התקן זה ְְְֲֵֶֶֶַָָֹֻׁשהרי

ׁשמירה. נפרסתצרי ּבׁשּבת אבל ְְְֲִִִֶֶַָָָָ

ּבכל ונׁשמר העֹולם, על ׁשלֹום ְְְִַַָָָָָֻסּכת

הּגיהּנם רׁשעי ואפּלּו ְֲִִִֵֵַַָֹהרּוחֹות,

- ּבׁשלֹום נמצאים והּכל הם, ְְְְִִִֵַָָֹׁשמּורים

והּתחּתֹונים ּבקּדּוׁשהעליֹונים ולכן . ְְְְְִִִֵֶַַָָ

ׁשלֹום סּכת הּפֹורס מברכים ְְִֵַַַָָֻהּיֹום

ועל יׂשראל עּמֹו ּכל ועל ְְְִֵֵַַַָָָעלינּו

אּלא ירּוׁשלים? על לּמה ְְִִֶַַַָָָָָירּוׁשלים.

וצרי סּכה, אֹותּה ׁשל מדֹור ְִֶֶָָָָֻזהּו

עלינּו ׁשּנפרסה סּכה אֹותּה את ְְְִֵֵֶֶַָָָָֻלזּמן

עלינּו [מגּנה] להיֹות עּמנּו, ְְְְִִִִֵָָָולׁשרֹות
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לא ולכן הּבנים, על ׁשּׁשֹורה אם ְְִֵֵֶַַָָָֹּכמֹו

הּפֹורס ולכן הרּוחֹות, מּכל ְֲִִֵֵַָָָפֹוחדים

עלינּו. ׁשלֹום ֵַָָֻסּכת

ּפרת) ּבן מט) (בראשית ׁשּנאמר ּכמֹו ,ולכן(מבר ְְְֱֵֵֶֶַָָָֹֹ

,לבר העם ּכל צריכים הּזֹו ְְְִִֵַַָָָָָָהּברכה

ּובׂשמחה הּלב ּברצֹון ׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶַַָָּובערב

הּזֹו, ּבּברכה ּבּתחּלה להתחיל ְְְְִִִַַַַָָָָצרי

ׁשּבת ערב ׁשל הּזֹו הּׁשּבת ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּתתּבר

ּבּברכה(ּבּלילה) ּכראּוי הּקדֹוׁש מהעם ְְֵַַַַָָָָָָָָ

ַהּזֹו.

יׂשראל  ֵ ָ ְ ִ ַ ְ ִּברּכת

לבר,(ּברכּו) יׂשראל קֹולּכׁשּמתחילים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ׁשּמתקּדׁשים הרקיעים, ּבכל ְְְְִִִִֵֶַָָהֹול

הּׁשּבת: ערב העםּבקדּׁשת אׁשריכם ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ּומקּדׁשים מברכים ׁשאּתם ְְְְִִֶֶַַַָָהּקדֹוׁש

ויתקּדׁשּו ׁשּיתּברכּו ּכדי ְְְְְְְִִֵֶַַָָלמּטה

עליֹונים מחנֹות ּכּמה ְְְֲִֶַַַָָלמעלה

הּזה, ּבעֹולם אׁשריהם ְְִֵֶֶַַָָקדֹוׁשים.

מברכים ולא הּבא. ּבעֹולם ְְְְְִֵֶַַָָָָֹואׁשריהם

עד הּזֹו, הּברכה את ְְִֵֶַַַָָָיׂשראל

נׁשמֹות ׁשל ּבעטרֹות ְְְֲִִֶֶַַָָׁשּמתעּטרים

העם אׁשרי ׁשאמרנּו. ּכפי ְְְְִֵֶַַָָָקדֹוׁשֹות,

לזּכֹותם הּזה, ּבעֹולם להם ְֶֶֶַַָָָָָׁשּזכּו

הּבא. ַָָָלעֹולם

השבת זוהר כב

הּׁשּבת ּביֹום הּקדֹוׁשה  ָ ַ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ְ ִהתעֹוררּות
א) מ"ח, (ח"א
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(מּגינא (ד"א  ְִָ

הּׁשּבת ּביֹום הּקדֹוׁשה  ָ ַ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ְ ִהתעֹוררּות

ּבערבּבא הּיֹום ּכׁשּמתקּדׁש ראה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַֹ

ונפרסת ׁשֹורה ׁשלֹום סּכת ְְִֶֶַַָָָֻׁשּבת,

ׁשּבת.ּבעֹולם. זֹו ׁשלֹום? סּכת זֹו מי ִַַָָָָֻ

וכל וׁשדים ּוסערֹות רּוחֹות ְְְְִֵָָָוכל

נטמנים ּכּלם הּטמאה, ְְִִַָָָֻֻרּוחֹות

ּתהֹום נקב ׁשל הרחים ּבעין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָונכנסים

קדּׁשה ׁשּמתעֹוררת ּכיון ׁשהרי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֻרּבה.

לא הּטמאה רּוח העֹולם, ְַַַָָָֹֻעל

זה. מּלפני ּבֹורח וזה אּתֹו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַמתעֹוררת

ׁשלֹום סּכת  ָ ַ ֻ ֵ ַהּפֹורׂש

ולאואז עליֹונה, ּבׁשמירה העֹולם ְְְְִִֶָָָָָֹ

ּכמֹו ׁשמירה על להתּפּלל ְְְְִִִֵַַָָצרי

אמן, לעד יׂשראל עּמֹו את ְִֵֵֵֶַַָָָׁשֹומר

ּכׁשהעֹולם חל ליֹום התקן זה ְְְֲֵֶֶֶַָָֹֻׁשהרי

ׁשמירה. נפרסתצרי ּבׁשּבת אבל ְְְֲִִִֶֶַָָָָ

ּבכל ונׁשמר העֹולם, על ׁשלֹום ְְְִַַָָָָָֻסּכת

הּגיהּנם רׁשעי ואפּלּו ְֲִִִֵֵַַָֹהרּוחֹות,

- ּבׁשלֹום נמצאים והּכל הם, ְְְְִִִֵַָָֹׁשמּורים

והּתחּתֹונים ּבקּדּוׁשהעליֹונים ולכן . ְְְְְִִִֵֶַַָָ

ׁשלֹום סּכת הּפֹורס מברכים ְְִֵַַַָָֻהּיֹום

ועל יׂשראל עּמֹו ּכל ועל ְְְִֵֵַַַָָָעלינּו

אּלא ירּוׁשלים? על לּמה ְְִִֶַַַָָָָָירּוׁשלים.

וצרי סּכה, אֹותּה ׁשל מדֹור ְִֶֶָָָָֻזהּו

עלינּו ׁשּנפרסה סּכה אֹותּה את ְְְִֵֵֶֶַָָָָֻלזּמן

עלינּו [מגּנה] להיֹות עּמנּו, ְְְְִִִִֵָָָולׁשרֹות
השבת כגזוהר

      
     

 
ב) קל"ה, (ח"ב

  (מט (ּבראׁשית ְִֵ

    
    
    
    
    

(ליליא)    ְֵָ
 

יׂשראל  ֵ ָ ְ ִ ַ ְ ִּברּכת

    
  

   
    

   
   

    
     
    
    
   
      

 

לא ולכן הּבנים, על ׁשּׁשֹורה אם ְְִֵֵֶַַָָָֹּכמֹו

הּפֹורס ולכן הרּוחֹות, מּכל ְֲִִֵֵַָָָפֹוחדים

עלינּו. ׁשלֹום ֵַָָֻסּכת

,ׁשּנאמרמבר מט)ּכמֹו ּבן(בראשית ְְֱֵֶֶַָֹ

ּכלּפרת צריכים הּזֹו הּברכה ולכן ְְְִִֵַַָָָָָֹ

,לבר הּלבהעם ּברצֹון ׁשּבת, ּובערב ְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּתחּלה להתחיל צרי ְְְְְִִִִַַָָָּובׂשמחה

ׁשל הּזֹו הּׁשּבת ׁשּתתּבר הּזֹו, ְְִֵֶֶַַַַַָָָָּבּברכה

ׁשּבת הּקדֹוׁש(ּבּלילה)ערב מהעם ְֵֶֶַַַַָָָָָ

הּזֹו. ּבּברכה ְַַָָָָּכראּוי

יׂשראל  ֵ ָ ְ ִ ַ ְ ִּברּכת

לבר,(ּברכּו) יׂשראל ּכׁשּמתחילים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ׁשּמתקּדׁשים הרקיעים, ּבכל הֹול ְְְְִִִִֵֶַָָקֹול

הּׁשּבת: ערב העםּבקדּׁשת אׁשריכם ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ּומקּדׁשים מברכים ׁשאּתם ְְְְִִֶֶַַַָָהּקדֹוׁש

ויתקּדׁשּו ׁשּיתּברכּו ּכדי ְְְְְְְִִֵֶַַָָלמּטה

עליֹונים מחנֹות ּכּמה ְְְֲִֶַַַָָלמעלה

הּזה, ּבעֹולם אׁשריהם ְְִֵֶֶַַָָקדֹוׁשים.

מברכים ולא הּבא. ּבעֹולם ְְְְְִֵֶַַָָָָֹואׁשריהם

עד הּזֹו, הּברכה את ְְִֵֶַַַָָָיׂשראל

נׁשמֹות ׁשל ּבעטרֹות ְְְֲִִֶֶַַָָׁשּמתעּטרים

העם אׁשרי ׁשאמרנּו. ּכפי ְְְְִֵֶַַָָָקדֹוׁשֹות,

לזּכֹותם הּזה, ּבעֹולם להם ְֶֶֶַַָָָָָׁשּזכּו

הּבא. ַָָָלעֹולם



זהר 
השבת

ּת ּת הִנבו תו ּכ ִן ת  ביכ י שיכ ת הי ּרי תו ן שכ ִי ת  ְָ י ָי  תי ר  זננהי
יט

השבת זוהר כד

יׂשראל על הּקדּׁשה  ֵ ָ ְ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ַ ִ ְּפריסת
א) מ"ח, (ח"א

    
   
    

    
   

      
   

   
     
     

 ונטלת זּוּוגא זמן דכדין (ס"א ְְְְִִֵַַַָ

ׁשריין) ּובּה נׁשמתין   ְְִִַָָָ
    
     

הּׁשּבת א)הגנת קל"ח, (ח"ב ֲ ָ ַ ַ ַ ָ 

  (צב (תהלים 
  
    

    
   

     
  (ביּה (ּדכּלא ְֵָֹ

    
      

   

יׂשראל על הּקדּׁשה  ֵ ָ ְ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ַ ִ ְּפריסת

מברכיםּבא ׁשּיׂשראל ּבׁשעה ראה, ְְְְְִִֵֵֶָָָָֹ

הּזאת הּׁשלֹום סּכת את ְִִֶַַַַָֹֻּומזמינים

הּפֹורס ואֹומרים קדֹוׁשה, ְְְִֵַַַָאֹורחת

ׁשלֹום, יֹורדתסּכת עליֹונה קדּׁשה אז ְְֶֶֶַָָָָֻֻ

ּומכּסה יׂשראל, על ּכנפיה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָּופֹורסת

הּבנים. על אם ּכמֹו וכלאֹותם ְְִֵַַָָָ

מהעֹולם, מתּכּנסים הרעים ְְִִִִִֵַַָָָָהּמינים

רּבֹונם. קדּׁשת ּתחת יֹוׁשבים ְְְְִִִֵַַַָָֻויׂשראל

נׁשמֹות נֹותנת הּזֹו הּׁשלֹום סּכת ְְֶֶַַַָָָֻואז

מּׁשּום הּטעם? מה לבניה. ְֲִֶַַַָָָָחדׁשֹות

ׁשאז [ס"א הּנׁשמֹות ׁשרּויֹות ְְֶֶַָָָׁשּבּה

והן נׁשמֹות ונֹוטלת הּזּוּוג, ְְְְִֵֶֶַַָזמן

וכיון יֹוצאֹות. ּומּמּנה ּבּה] ְְִֵֶָָָׁשֹורֹות

ּבניה, על ּכנפיה ּופֹורסת ְֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשֹורה

אחד לכל חדׁשֹות נׁשמֹות ְְֲִֶָָָָָמֹוריקה

ְֶָואחד.

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ַ ָ ֲהגנת

הּׁשּבתמזמֹור ליֹום צב)ׁשיר .(תהלים ְְִִַַָ

אמר הראׁשֹון אדם הּזֹו ְִִַַַַַָָָָהּתׁשּבחת

עדן, מּגן ׁשּגרׁש ּבׁשעה ּובאהאֹותּה ְִֵֶֶַַָָָָָֹ

עליו והגּנה החברים,ׁשּבת ּובארּוה . ְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָ

העֹולם מׁשּבח הּזֹו הּתׁשּבחת ְְִֵֶַַַַַַָָאת

יֹום העליֹון, העֹולם את ְְֶֶַַָָָהּתחּתֹון

ּבֹו) הּמל(ׁשהּכל ׁשּבת, ּכּלֹו ׁשהּוא ֶֶֶֶַַַָֹֻ

ולא ׁשיר, מזמֹור וזהּו ׁשּלֹו. ְְְִִֶֶֶַָֹׁשהּׁשלֹום

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אֹותֹו, אמר מי ְְִֵֶַַָָכתּוב

השבת כגזוהר

      
     

 
ב) קל"ה, (ח"ב

  (מט (ּבראׁשית ְִֵ

    
    
    
    
    

(ליליא)    ְֵָ
 

יׂשראל  ֵ ָ ְ ִ ַ ְ ִּברּכת

    
  

   
    

   
   

    
     
    
    
   
      

 

לא ולכן הּבנים, על ׁשּׁשֹורה אם ְְִֵֵֶַַָָָֹּכמֹו

הּפֹורס ולכן הרּוחֹות, מּכל ְֲִִֵֵַָָָפֹוחדים

עלינּו. ׁשלֹום ֵַָָֻסּכת

ּפרת) ּבן מט) (בראשית ׁשּנאמר ּכמֹו ,ולכן(מבר ְְְֱֵֵֶֶַָָָֹֹ

,לבר העם ּכל צריכים הּזֹו ְְְִִֵַַָָָָָָהּברכה

ּובׂשמחה הּלב ּברצֹון ׁשּבת, ְְְְִִֵֶֶַַָָּובערב

הּזֹו, ּבּברכה ּבּתחּלה להתחיל ְְְְִִִַַַַָָָָצרי

ׁשּבת ערב ׁשל הּזֹו הּׁשּבת ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּתתּבר

ּבּברכה(ּבּלילה) ּכראּוי הּקדֹוׁש מהעם ְְֵַַַַָָָָָָָָ

ַהּזֹו.

יׂשראל  ֵ ָ ְ ִ ַ ְ ִּברּכת

לבר,(ּברכּו) יׂשראל קֹולּכׁשּמתחילים ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ׁשּמתקּדׁשים הרקיעים, ּבכל ְְְְִִִִֵֶַָָהֹול

הּׁשּבת: ערב העםּבקדּׁשת אׁשריכם ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ּומקּדׁשים מברכים ׁשאּתם ְְְְִִֶֶַַַָָהּקדֹוׁש

ויתקּדׁשּו ׁשּיתּברכּו ּכדי ְְְְְְְִִֵֶַַָָלמּטה

עליֹונים מחנֹות ּכּמה ְְְֲִֶַַַָָלמעלה

הּזה, ּבעֹולם אׁשריהם ְְִֵֶֶַַָָקדֹוׁשים.

מברכים ולא הּבא. ּבעֹולם ְְְְְִֵֶַַָָָָֹואׁשריהם

עד הּזֹו, הּברכה את ְְִֵֶַַַָָָיׂשראל

נׁשמֹות ׁשל ּבעטרֹות ְְְֲִִֶֶַַָָׁשּמתעּטרים

העם אׁשרי ׁשאמרנּו. ּכפי ְְְְִֵֶַַָָָקדֹוׁשֹות,

לזּכֹותם הּזה, ּבעֹולם להם ְֶֶֶַַָָָָָׁשּזכּו

הּבא. השבתַָָָלעֹולם זוהר כד

יׂשראל על הּקדּׁשה  ֵ ָ ְ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ַ ִ ְּפריסת
א) מ"ח, (ח"א

    
   
    

    
   

      
   

   
     
     

 ונטלת זּוּוגא זמן דכדין (ס"א ְְְְִִֵַַַָ

ׁשריין) ּובּה נׁשמתין   ְְִִַָָָ
    
     

הּׁשּבת א)הגנת קל"ח, (ח"ב ֲ ָ ַ ַ ַ ָ 

  (צב (תהלים 
  
    

    
   

     
  (ביּה (ּדכּלא ְֵָֹ

    
      

   

יׂשראל על הּקדּׁשה  ֵ ָ ְ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ַ ִ ְּפריסת

מברכיםּבא ׁשּיׂשראל ּבׁשעה ראה, ְְְְְִִֵֵֶָָָָֹ

הּזאת הּׁשלֹום סּכת את ְִִֶַַַַָֹֻּומזמינים

הּפֹורס ואֹומרים קדֹוׁשה, ְְְִֵַַַָאֹורחת

ׁשלֹום, יֹורדתסּכת עליֹונה קדּׁשה אז ְְֶֶֶַָָָָֻֻ

ּומכּסה יׂשראל, על ּכנפיה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָּופֹורסת

הּבנים. על אם ּכמֹו וכלאֹותם ְְִֵַַָָָ

מהעֹולם, מתּכּנסים הרעים ְְִִִִִֵַַָָָָהּמינים

רּבֹונם. קדּׁשת ּתחת יֹוׁשבים ְְְְִִִֵַַַָָֻויׂשראל

נׁשמֹות נֹותנת הּזֹו הּׁשלֹום סּכת ְְֶֶַַַָָָֻואז

מּׁשּום הּטעם? מה לבניה. ְֲִֶַַַָָָָחדׁשֹות

ׁשאז [ס"א הּנׁשמֹות ׁשרּויֹות ְְֶֶַָָָׁשּבּה

והן נׁשמֹות ונֹוטלת הּזּוּוג, ְְְְִֵֶֶַַָזמן

וכיון יֹוצאֹות. ּומּמּנה ּבּה] ְְִֵֶָָָׁשֹורֹות

ּבניה, על ּכנפיה ּופֹורסת ְֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשֹורה

אחד לכל חדׁשֹות נׁשמֹות ְְֲִֶָָָָָמֹוריקה

ְֶָואחד.

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ַ ָ ֲהגנת

הּׁשּבתמזמֹור ליֹום צב)ׁשיר .(תהלים ְְִִַַָ

אמר הראׁשֹון אדם הּזֹו ְִִַַַַַָָָָהּתׁשּבחת

עדן, מּגן ׁשּגרׁש ּבׁשעה ּובאהאֹותּה ְִֵֶֶַַָָָָָֹ

עליו והגּנה החברים,ׁשּבת ּובארּוה . ְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָ

העֹולם מׁשּבח הּזֹו הּתׁשּבחת ְְִֵֶַַַַַַָָאת

יֹום העליֹון, העֹולם את ְְֶֶַַָָָהּתחּתֹון

ּבֹו) הּמל(ׁשהּכל ׁשּבת, ּכּלֹו ׁשהּוא ֶֶֶֶַַַָֹֻ

ולא ׁשיר, מזמֹור וזהּו ׁשּלֹו. ְְְִִֶֶֶַָֹׁשהּׁשלֹום

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אֹותֹו, אמר מי ְְִֵֶַַָָכתּוב



כ

זהר 
השבת

ּת ּת הִנבו תו ּכ ִן ת  ביכ י שיכ ת הי ּרי תו ן שכ ִי ת  ְָ י ָי  תי ר  זננהי

השבת כהזוהר

העליֹונה  ָ ְ ֶ ָ ָ ַׁשּבת

    
    
      
     
     

(לא (שמות   
     

כ) (שמות     
     

 

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ָ ְ ִּתׁשּבחֹות

   
   
     

  (כד (שמות  
      

  (אּלא)(וכּלא (ס"א ְֶָָֹ
     
     
    
     
     

תּוׁשּבחּתא) ּדאיהּו הּׁשּבת יֹום (נ"א ְְְִַַַָָ
      

דׁשּבּתא בּתיקּונא אתקינּו ּתׁשּבחן אּלין וכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֻ(ס"א

קּדיׁשין אתרין עּלאין ּבעטרין לאתעטר סליק ְְְְְְֲִִִִִִִִִִַַָָָדאיהּו

יֹומין) ׁשאר ּכל על ְִַַָ

העליֹונה  ָ ְ ֶ ָ ָ ַׁשּבת

הּׁשּבתליֹום העליֹון, הּיֹום - הּׁשּבת ְְֶַַַַַָָָ

ּבין מה ׁשּבת. וזֹו ׁשּבת זֹו ְְֵֶַַַָָָָהעליֹונה.

ׁשל ׁשּבת זֹו סתם ׁשּבת אּלא לזה? ְֶֶֶֶַַָָָָָזה

ׁשּבת זֹו הּׁשּבת יֹום ׁשּבת. ֶֶַַַַָָָערב

לילה. וזה יֹום זה לא)ׁשּלמעלה. (שמות ְְְְֶֶֶַַָָ

הרי - הּׁשּבת את יׂשראל בני ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָוׁשמרּו

נקבה. ׁשל סֹוד כ)לילה, את(שם זכֹור ְְֵֶֶַָָָ

זכר. ׁשל סֹוד יֹום, הרי - הּׁשּבת ֲֵֶַַָָָיֹום

הּׁשּבת. ליֹום ׁשיר מזמֹור ְְְִִֵַַָָולכן

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ָ ְ ִּתׁשּבחֹות

ׁשהעֹולםּומצאנּו מקֹומֹות, ּבכּמה ְְֶַָָָָָ

ּכמֹו סתם, ּובא בּׁשם עֹולה ְְְֵֶַַַָָהּתחּתֹון

ּוכמֹו מׁשה, אל וּיקרא - כד)זה (שמות ְְִֶֶֶַָֹ

ׁשם ּכּלם ה'. אל עלה אמר מׁשה ְֲֵֵֶֶֶַָָֹֻואל

ּבֹו, עֹולה ולא מּׁשּום(והּכל)(אּלא)נסּתר ְְְִִֶֶַָָֹֹ

הּדרּגה ואל עליֹונה, ּדרּגה ּבֹו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָׁשּיׁש

אֹור בּׁשם. עֹולה לא הּוא ְֵֶֶַָָֹהעליֹונה

ּבאֹור ּבּיֹום עֹולה לא ְְֶַַָֹהּמנֹורה

וכל בּׁשם. עֹולה לא זה ועל ְְֵֶֶֶֶַַַָֹהּׁשמׁש,

ּכבֹוד ׁשהיא הּׁשּבת, ּתׁשּבחֹות ְְְִִֵֶֶַַָאּלה

ּתׁשּבחת) ׁשהיא הּׁשּבת, היאהּיֹום,(יֹום ְִִִֶַַַַַָ

הּימים. ׁשאר ּכל על עליֹונה ְְְִִֶַַַַָָָָּתׁשּבחת

ׁשהיא ׁשּבת, ׁשל ּבתּקּון התקינּו הּתׁשּבחֹות אּלּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ(וכל

קדֹוׁשים מקֹומֹות עליֹונֹות, ּבעטרֹות להתעּטר ְְְְְֲִִֵֶַַָָעֹולה

הּימים) ׁשאר ּכל .על ְִַַָָָ

השבת זוהר כד

יׂשראל על הּקדּׁשה  ֵ ָ ְ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ַ ִ ְּפריסת
א) מ"ח, (ח"א

    
   
    

    
   

      
   

   
     
     

 ונטלת זּוּוגא זמן דכדין (ס"א ְְְְִִֵַַַָ

ׁשריין) ּובּה נׁשמתין   ְְִִַָָָ
    
     

הּׁשּבת א)הגנת קל"ח, (ח"ב ֲ ָ ַ ַ ַ ָ 

  (צב (תהלים 
  
    

    
   

     
  (ביּה (ּדכּלא ְֵָֹ

    
      

   

יׂשראל על הּקדּׁשה  ֵ ָ ְ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ַ ִ ְּפריסת

מברכיםּבא ׁשּיׂשראל ּבׁשעה ראה, ְְְְְִִֵֵֶָָָָֹ

הּזאת הּׁשלֹום סּכת את ְִִֶַַַַָֹֻּומזמינים

הּפֹורס ואֹומרים קדֹוׁשה, ְְְִֵַַַָאֹורחת

ׁשלֹום, יֹורדתסּכת עליֹונה קדּׁשה אז ְְֶֶֶַָָָָֻֻ

ּומכּסה יׂשראל, על ּכנפיה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָּופֹורסת

הּבנים. על אם ּכמֹו וכלאֹותם ְְִֵַַָָָ

מהעֹולם, מתּכּנסים הרעים ְְִִִִִֵַַָָָָהּמינים

רּבֹונם. קדּׁשת ּתחת יֹוׁשבים ְְְְִִִֵַַַָָֻויׂשראל

נׁשמֹות נֹותנת הּזֹו הּׁשלֹום סּכת ְְֶֶַַַָָָֻואז

מּׁשּום הּטעם? מה לבניה. ְֲִֶַַַָָָָחדׁשֹות

ׁשאז [ס"א הּנׁשמֹות ׁשרּויֹות ְְֶֶַָָָׁשּבּה

והן נׁשמֹות ונֹוטלת הּזּוּוג, ְְְְִֵֶֶַַָזמן

וכיון יֹוצאֹות. ּומּמּנה ּבּה] ְְִֵֶָָָׁשֹורֹות

ּבניה, על ּכנפיה ּופֹורסת ְֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשֹורה

אחד לכל חדׁשֹות נׁשמֹות ְְֲִֶָָָָָמֹוריקה

ְֶָואחד.

הּׁשּבת  ָ ַ ַ ַ ָ ֲהגנת

הּׁשּבתמזמֹור ליֹום צב)ׁשיר .(תהלים ְְִִַַָ

אמר הראׁשֹון אדם הּזֹו ְִִַַַַַָָָָהּתׁשּבחת

עדן, מּגן ׁשּגרׁש ּבׁשעה ּובאהאֹותּה ְִֵֶֶַַָָָָָֹ

עליו והגּנה החברים,ׁשּבת ּובארּוה . ְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָ

העֹולם מׁשּבח הּזֹו הּתׁשּבחת ְְִֵֶַַַַַַָָאת

יֹום העליֹון, העֹולם את ְְֶֶַַָָָהּתחּתֹון

ּבֹו) הּמל(ׁשהּכל ׁשּבת, ּכּלֹו ׁשהּוא ֶֶֶֶַַַָֹֻ

ולא ׁשיר, מזמֹור וזהּו ׁשּלֹו. ְְְִִֶֶֶַָֹׁשהּׁשלֹום

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אֹותֹו, אמר מי ְְִֵֶַַָָכתּוב



זהר 
השבת

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

ָּבת ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכָתּה ַהּׁשַ
 יצא לאור ע"י

 האדמו"ר מהאלמין שליט"א בשנת תשמ"ב

עוֹד ַּפְרְּפָראֹות ְּבִעְנַין ַהֵּמֵקל ִּבְקֻדַּׁשת ַהַּׁשָּבת
כט. מּוָמר ְלָדָבר ֶאָחד ֹלא ָהֵוי מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ְוֵאין ְׁשִחיָטתֹו ְנֵבָלה, אּוָלם 
מּוָמר ְלַחֵּלל ַׁשָּבת ֲהֵריהּו מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ּוְׁשִחיָטתֹו ְנֵבָלה ְוֵיינֹו ֵיין ֶנֶסְך )חולין 

ה. ארח חיים שפ"ה ס"ג, יור"ד סימן ג' וקי"ט(.

ָּמצּוי ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְׂשֵרפֹות רח"ל ַהֹּכל ִּבְׁשִביל ִחּלּול ַׁשָּבת )ספר פרי שבת  ל. ַמה ּׁשֶ
מובא במנחת שבת ע"ב י"ג(.

לא. מּוָמר ְלַחֵּלל יֹום טֹוב ָהֵוי מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ְּכמֹו ְמַחֵּלל ַׁשָּבת, ְוָכל 
ֶׁשֵּכן מּוָמר ְלַחֵּלל יֹום ַהִּכּפּוִרים )דעת תורה הלכות שחיטה סמן ב סעיף קטן כ"ט בשם רדב"ז, 

תשובות הר"ש, זוהר הקדוש, אור זרוע הגדול בשם הגאונים(.

ַּגם  ַסִּגי  ְּבָעְלָמא  ְּבִפְרסּום  ַּגם  ְּבַפְרֶהְסָיא  ַׁשָּבת  ְמַחֵּלל  ְּדִדין  אֹוְמִרים  ֵיׁש  לב. 
ל  ְּבָפחֹות ֵמֲעָׂשָרה )פלתי ְּבֵׁשם רמב"ם ומרדכי ושאלות ותשובות מהרי"א יורה דעה סימן ב( ְוַע
ָּכל ָּפִנים ְּבָידּוַע ַלֲעָׂשָרה ֵאין ְלָהֵקל )דעת  תורה סימן ב סעיף קטן ל' ביורה דעה, ומנחת 

שבת ע"ב ט"ו.(.

לג. ַהְמַחֵּלל ַׁשָּבת ֲהֵרי הּוא ָרחֹוק ִמן ַהַחִּיים ְוִנְסָּגר ְלָפָניו ַהֶּפַתח ְלִהָּכֵנס ָלעֹוָלם 
ַהָּבא, )מנחת שבת ע"ב י"ח בשם מדרש(.

לד. ָמקֹום ֶאָחד ֵיׁש ַּבֵּגיִהֹּנם ְלֵאּלּו ֶׁשְּמַחְּלִלין ַׁשָּבת ֵּכיָון ֶׁשהּוא ִהְדִליק ֵנר ֹקֶדם 
ְואֹוֵמר  ָמקֹום  אֹותֹו  ְּתִחָּלה  ַמְדִליק  ַׁשָּבת  ֶׁשְּבמֹוָצֵאי  ַּבֵּגיִהֹּנם  ֵיׁש  ְמֻמֶּנה  ְזַמּנֹו 
"ָמקֹום ֶזה הּוא ֶׁשל ְּפלֹוִני" ְוָכל ָהְרָׁשִעים ֶׁשַּבֵּגיִהֹּנם עֹוְזִרים לֹו ְלַהְדִליק אֹותֹו 

ָמקֹום )זוהר הקדוש במדבר רמ"ו(.

ֶּפֶרק ב

ְּכבֹוד ַׁשָּבת ְוָׂשָכר ַהָּגדֹול ֶׁשל ׁשֹוְמֵרי ַׁשָּבת
ִמַּׁש"ס, ִמְדָרִׁשים, זַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהּפֹוְסִקים

א. ָּכל ַהְמַקֵּים ג' ְסֻעּדֹות ְּבַׁשָּבת ִנּצֹול ִמג' ֻּפְרָעֻנּיֹות, ֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, ּוִמִּדיָנּה 
ֶׁשל ֵּגיִהֹּנם, ּוִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג )שבת קי"ח.(.



כב

זהר 
השבת

הי תכ ָכ הו ן ָין שי   רכ ָשן ּו ת בין ביכ י שיכ הי

ָּבת נֹוְתִנין לֹו ַנֲחָלה ְּבִלי ְמָצִרים )שם(. ב. ָּכל ַהְמַעֵּנג ֶאת ַהּׁשַ
ָּבת נֹוְתִנין לֹו ִמְׁשֲאלֹות ִלּבֹו )שבת קי"ח:(. ג. ָּכל ַהְמַעֵּנג ֶאת ַהּׁשַ

ד. ָּכל ַהְמַׁשֵּמר ַׁשָּבת ְּכִהְלָכָתּה ֲאִפּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּכדֹור ֱאנֹוׁש מֹוֲחִלין 
לֹו )שם(.

ה. ִאְלָמֵלי ָׁשְמרּו ִיְׂשָרֵאל ַׁשָּבת ִראׁשֹוָנה ֹלא ָׁשְלָטה ָּבֶהן ֻאָּמה ְוָלׁשֹון )שם(.
ו. ִאְלָמֵלי ְמַׁשְּמִרין ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵּתי ַׁשָּבתֹות ְּכִהְלָכָתן ִמָּיד ִנְגָאִלין )שם(.

ז. ִּבְרַכּת ד' ִהיא ַּתֲעִׁשיר זֹו ִּבְרַכּת ַׁשָּבת )ירושלמי ברכות ב ח(.
ח. ַמאן דיזיף ַׁשְּבָתא פרעיין ַׁשְּבָתא )שבת קי"ט.(.

ָּבת )שם(. ט. ֲעִׁשיִרים ֶׁשִּבְׁשָאר ֲאָרצֹות ַּבֶּמה ֵהן זֹוִכין, ִּבְׁשִביל ֶׁשְּמַכְּבִדין ֶאת ַהּׁשַ
י. ִמְּפֵני ָמה ַּתְבִׁשיל ֶׁשל ַׁשָּבת ֵריחֹו נֹוֵדף, ָאַמר לֹו ַּתְבִלין ֶאָחד ֵיׁש ָלנּו ְוַׁשָּבת 
ָּכל  ָאַמר לֹו  ֵהיֶמּנּו,  ָלנּו  ֵּתן  ָאַמר לֹו  נֹוֵדף,  ְוֵריחֹו  ְלתֹוכֹו  ְמִטיִלין  ֶׁשָאנּו  ְׁשמֹו 

ָּבת מֹוִעיל לֹו )שם(. ַהְמַׁשֵּמר ֶאת ַהּׁשַ

ֵרת ַהְמַלִּוין לֹו ָלָאָדם  יא. ָּכל ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְואֹוֵמר ַוְיֻכּלּו ב' ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ַמִּניִחין ְיֵדיֶהן ַעל ֹראׁשֹו ְואֹוְמִרים לֹו ְוָסר ֲעֹוְנָך )שבת קי"ט:(.

ֵרת ְמַלִּוין לֹו ָלָאָדם ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְלֵביתֹו ֶאָחד  יב. ב' ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ֻמַּצַעת  ּוִמָּטתֹו  ָערּוְך  ְוֻׁשְלָחן  ָּדלּוק  ֵנר  ּוָמָצא  ְלֵביתֹו  ּוְכֶׁשָּבא  ַרע,  ְוֶאָחד  טֹוב 
ַמְלָאְך טֹוב אֹוֵמר ְיִהי ָרצֹון ֶׁשְּתֵהא ְלַׁשָּבת ַאֶחֶרת ָּכְך ּוַמְלָאְך ַרע עֹוֶנה ָאֵמן ְּבַעל 

ָּכְרחֹו )שם(.

ַוְיֻכּלּו ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ַנֲעֶׂשה  יג. ָּכל ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְואֹוֵמר 
ֻׁשָּתף ְלַהָקָּב"ה ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית )שם(.

ת ַהּיֹום ְוַהֲאִמינּו ִּבי  יד. ָאַמר ָלֶהם ַהָקָּב"ה ְלִיְׂשָרֵאל ָּבַני ְלוּו ָעַלי ְוַקְּדׁשּו ְקֻדּׁשַ
ַוֲאִני ּפֹוֵרַע )ביצה ט"ו:(.

ָנה ְוַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים חּוץ  טו. ָּכל ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ְקצּוִבים לֹו ֵמֹראׁש ַהּׁשָ
ֵמהֹוָצאֹות ַׁשָּבתֹות )ביצה ט"ז.(.

נֹוְטִלין  ַׁשָּבת  ּוְלמֹוָצֵאי  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ָלָאָדם  ַהָקָּב"ה  לֹו  נֹוֵתן  ְיֵתָרה  ְנָׁשָמה  טז. 
אֹוָתּה ֵהיֶמּנּו )שם(.

יז. ִאּלּו ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמַׁשְּמִרין ַׁשָּבת ַאַחת ְּכִתּקּוָנּה ִמָּיד ָהָיה ֶּבן ָּדִוד ָּבא )ירושלמי 
תענית א א(.
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 מספר "הש	ת והזוהר" 

מ	ת ה		מו"ר מה	למין שליט"	, שנת תש"ע

וירא צז ע"ב צט ע"א

ַהָּגדֹול,  ֱאִליֶעֶזר  ִרִּבי  ְּכֶׁשָחָלה  ַרָּבָנן  ָּתנּו 
ְואֹוִתיב  ָהָוה,  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  יֹוָמא  ַההּוא 
ֵליּה  ְמַגֵּלי  ְוֲהָוה  ְּבֵריּה,  הֹוְרְקנּוס  ִליִמיֵניּה 
ֲעִמיְקָּתא ּוַמְסַּתְרָּתא, ְוהּוא ָלא ָהָוה ְמַקֵּבל 
ְּבַדְעֵּתיּה ִמַּלָּייא, ְּדֲחִׁשיב ִּכְמטֹוָרף ְּבַדְעֵּתיּה 
ָבא  ִמְתַיּׁשְ ְּדֲאבֹוי  ְדַדְעָּתא  ְּדָחָמא  ֵּכיַון  ָהָוה. 
ֲעלֹוי, ַקִּביל ִמֵּניּה ְמָאה ּוְתַמִּנין ְוִתְׁשָעה ָרִזין 

ִעָּלִאין.
ְבַמָיא  ִמְתָעְרֵבי  דְּ ִיׁש  שַׁ ְלַאְבֵני  ָמָטא  ד  כַּ
ְלֵמיַמר,  ּוָפַסק  ֱאִליֶעֶזר  ִרִּבי  ָּבָכה  ִעָּלָאה, 
ָלָמה.  ַאָּבא  ֵליּה  ָאַמר  ְּבִרי.  ָהָתם  ָאַמר קּום 
ָעְלָמא.  ִמן  ֲחָלף  ְדאֹוִחית  ָחִזיָנא  ֵליּה  ָאַמר 
ְּדִתְסַּתַּלק  ְלִאָּמְך  ְוֵאיָמא  ִזיל  ֵליּה  ָאַמר 
ִמן  ְּדֶאְסַּתֵּלק  ּוָבַתר  ִעָּלָאה,  ְּבֲאַתר  ְּתִפָּלִאי 
ִתְבֵּכי  ָלא  ְלהֹון  ְלֶמֱחֵמי  ָהָכא  ְוַאְיֵתי  ָעְלָמא 
ְוַדְעָּתא  ַתָּתִאין  ְוָלא  ִעָּלִאין  ְקִריִבין  ְּדִאּנּון 

ְדַבר ָנׁש ָלא ָיַדע ְּבהּו.

ַעד ְּדֲהוּו ָיְתֵבי, ָעאלּו ַחִּכיֵמי ָדָרא ְלִמְבַּקר 
ֵליּה, אֹוִליט ְלהּו ַעל ְּדָלא ָאתּו ְלַׁשָּמָׁשא ֵליּה 
ִמִּלּמּוָדּה.  יֹוֵתר  ִׁשּמּוָׁשּה  ְּגדֹוָלה  ְּדָתֵניָנן 
ֲעִקיָבא  ֵליּה  ָאַמר  ֲעִקיָבא,  ִרִּבי  ְּדָאָתא  ַעד 
)ְּדָהא  ִלי  ְלַׁשָּמָׁשא  ָאֵתית  ָלא  ָלָמה  ֲעִקיָבא 
ָאָתא ִעָּתא ְלִאְצָרָפא(. ָאַמר ֵליּה ִרִּבי ָלא ָהָוה ִלי 

ְפַנאי. ַאְרַּתח ָאַמר ֶאְתְמָהה ֲעָלְך ִאי ָתמּות 
ִמֻּכְלהֹון  ָקֶׁשה  ִדיֵהא  ַלְטֵייה  ַעְצְמָך.  ִמיַתת 

ִמיָתֵתיּה.
אֹוִליף  ִרִּבי  ֵליּה  ְוָאַמר  ֲעִקיָבא  ִרִּבי  ָּבֵכי 
ֱאִליֶעֶזר  ִרִּבי  ּפּוֵמיּה  ַאְפַּתח  אֹוַרְייָתא.  ִלי 
ְוַאְסַחר  ֶאָׁשא  ָאָתא  ֶמְרָּכָבה.  ְּבַמֲעֵׂשה 

ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְּכֶׁשָחָלה  ַרּבֹוֵתינּו,  ָׁשנּו 
ְוהֹוִׁשיב  ָהָיה,  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  יֹום  אֹותֹו  ַהָּגדֹול, 
לֹו  ְמַגֶּלה  ְוָהָיה  ְּבנֹו,  הֹוְרְקנּוס  ֶאת  ִליִמינֹו 
ֲעֻמּקֹות ְוִנְסָּתרֹות, ְוהּוא ֹלא ָהָיה ְמַקֵּבל ָּדָבר 
ֵּכיָון  ָהָיה.  ְּבַדְעּתֹו  ֶׁשְּמֹטָרף  ֶׁשָחַׁשב  ְּבַדְעּתֹו 
ִקֵּבל  ָעָליו,  ֶבת  ִמְתַיּׁשֶ ָאִביו  ֶׁשַּדַעת  ֶׁשָרָאה 

ִמֶּמּנּו ֵמָאה ְׁשמֹוִנים ְוֵתַׁשע סֹודֹות ֶעְליֹוִנים.

ֶׁשִּמְתָעְרִבים  ַׁשִיׁש  ְלַאְבֵני  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ּוָפַסק  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ָּבָכה  ָהֶעְליֹוִנים,  ַּבַּמִים 
ַאָּבא,  לֹו,  ָאַמר  ְּבִני.  ָׁשם  ֲעֹמד  ָאַמר,  לֹוַמר. 
ְמַמֵהר  ֶׁשֲאִני  רֹוֶאה  ֲאִני  לֹו,  ָאַמר  ָלָּמה? 
ְלִאְּמָך  ֶוֱאֹמר  ֵלְך  לֹו,  ָאַמר  ָהעֹוָלם.  ִמן  ַלֲחֹלף 
ֶעְליֹון,  ְלָמקֹום  ֶׁשִּלי  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ֶׁשַּתֲעֶלה 
ְלָכאן  ְוָאֹבא  ָהעֹוָלם,  ִמן  ֶׁשֶאְסַּתֵּלק  ְוַאַחר 
ְּכֵדי ִלְראֹות אֹוָתם. ֹלא ִתְבּכּו, ֶׁשֵהם ְקרֹוִבים 
ְּבֵני ָאָדם ֹלא  ְוַדַעת  ְוֹלא ַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים 

יָגה אֹוָתם. ַמּׂשִ
ַהּדֹור  ַחְכֵמי  ִנְכְנסּו  יֹוְׁשִבים,  ֶׁשָהיּו  ַעד 
ָבאּו  ֶׁשֹּלא  ַעל  אֹוָתם  ְוִקֵּלל  אֹוָתם,  ְלַבֵּקר 
ִנינּו, ְּגדֹוָלה ִׁשּמּוָׁשּה יֹוֵתר  ְלַׁשֵּמׁש אֹותֹו, ֶׁשּׁשָ
לֹו,  ָאַמר  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  ֶׁשָּבא  ַעד  ִמִּלּמּוָדּה. 
ֲעִקיָבא, ֲעִקיָבא, ָלָּמה ֹלא ָבאָת ְלַׁשֵּמׁש אֹוִתי 
ַרִּבי,  לֹו,  ָאַמר  ְלִהָּצֵרף[?  ָהֵעת  ָּבָאה  ]ֶׁשֲהֵרי 
ָעֶליָך  ֶאְתַמּה  ְוָאַמר,  ָרַתח  ְּפַנאי.  ִלי  ָהָיה  ֹלא 
ֶׁשִּמיָתתֹו  ִקְּללֹו  ַעְצְמָך.  ִמיַתת  ָּתמּות  ִאם 

ִּתְהֶיה ָקָׁשה ִמֻּכָּלם.
ְּתַלֵּמד  ַרִּבי,  לֹו,  ְוָאַמר  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָּבָכה 
אֹוִתי ּתֹוָרה. ָּפַתח ִּפיו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבַמֲעֵׂשה 
ְׁשֵניֶהם.  ֶאת  ְוִהִּקיָפה  ֵאׁש  ָּבָאה  ֶמְרָּכָבה. 

ְּפִטיַרת ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול
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ְלַתְרֵוויהֹון. ָאְמרּו ַחִּכיַמָיא ְׁשַמע ִמיָנּה ְּדֵלית 
ֲאַנן ַחְזָיין ּוְכָדִאין ְלָכְך, ָנְפקּו ְלִפְתָחא ְדָבָרא 

ְוָיִתיבּו ַּתָּמן, ָהָוה ַמה ְדֲהָוה ְוֲאַזל ֶאָׁשא.
ְואֹוִליף ְּבַבֶהֶרת ַעָּזה ְתַלת ְמָאה ֲהָלכֹות 
ְוִׁשיְתָסר  ָמאַתן  ֵליּה  ְואֹוִליף  ְּפסּוקֹות, 
ְוֲהוּו  יִרים.  ַהּׁשִ ְדִׁשיר  ִּדְפסּוֵקי  ְטָעִמים 
ְוִאְתַחַּזר  ַמָיא.  ַנֲחִתין  ֲעִקיָבא  ְדַרִּבי  ֵעינֹוי 
ְּפסּוָקא  ְלַהאי  ָמָטא  ַּכד  ְּכַקְדִמיָתא.  ֶאָׁשא 
ַרְּפדּוִני  ָּבֲאִׁשיׁשֹות  ַסְמכּוִני  ב(  השירים  )שיר 

ְיִכיל  ָלא  ָאִני,  ַאֲהָבה  חֹוַלת  ִּכי  ַבַּתּפּוִחים 
ְלִמְסַּבל ִרִּבי ֲעִקיָבא ְוָאִרים ָקֵליּה ִּבְבִכָּייָתא 
ִּדְׁשִכיְנָּתא  ִמְדִחילּו  ְמַמֵּלל  ָהָוה  ְוָלא  ְוָגֵעי 

ְדֲהַות ַּתָּמן.
אֹוֵרי ֵליּה ָּכל ָעִמיְקָּתא ְוָרִזין ִעָּלִאין ְּדֲהָוה 
אֹוָמָאה  ֵליּה  ְואֹוֵמי  יִרים.  ַהּׁשִ ְּבִׁשיר  ֵביּה 
ִּכי  ִמֵּניּה  ָּפסּוק  ַחד  ְּבׁשּום  ִליְׁשַּתֵּמׁש  ְּדָלא 
ֵהיִכי ְדָלא ִליָחֵריב ָעְלָמא, ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 
ְבִגיֵניּה. ְוָלא ָבֵעי ַקֵּמיּה ְּדִיְׁשַּתְּמׁשּון ֵּביּה )דף 
ְדִאית  ִמְסִגיאּות ְקדּוָׁשָתא  ְּבִרָייֵתי  צט ע"א( 

ְוָנְבִעין  ְוָגֵעי  ֲעִקיָבא  ִרִּבי  ָנִפיק  ְלָבָתר  ֵּביּה. 
ִרִּבי,  ַווי  ִרִּבי,  ַווי  ָאַמר,  ְוֲהָוה  ַמָיא,  ֵעינֹוי 
ְּדִאְׁשָּתַאר ָעְלָמא ָיתֹום ִמָּנְך. ָעאלּו ָכל ְׁשַאר 

ַחִּכיַמָיא ַּגֵּביּה ְוָׁשֲאלּו ֵליּה ְוָאִתיב ְלהֹון.

ֱאִליֶעֶזר,  ְלַרִּבי  )ַׁשֲעָתא(  ֵליּה  ָדִחיק  ָהָוה 
ָּפַתח  ִלֵּביּה.  ַעל  ְוַׁשִּוינּון  ְדרֹועֹוי  ְּתֵרי  ַאִּפיק 
ָחְזַרת  ִעָּלָאה,  ָעְלָמא  ָעְלָמא  ִאי  ְוָאַמר, 
ְנִהירּו  ָכל  ַתָּתָאה  ִמן  ּוְלִאְגָנָזא  ְלָאֳעָלא 
ְּתֵרי  ְלכֹון  ַווי  ְדָרֵעי  ְּתֵרי  ְלכֹון  ַווי  ּובּוִציָנא. 
ָעְלָמא.  ִמן  ֵדין  יֹוָמא  ְּדִיְׁשַּתְּכחּון  תֹורֹות 
ֱאִליֶעֶזר  ְדַרִּבי  יֹומֹוי  ָּכל  ִיְצָחק  ִרִּבי  ְּדָאַמר 
ְּכיֹוָמא  ִמּפּוֵמיּה  ְׁשַמְעָּתא  ְנִהיָרא  ָהָוה 

ְדִאְתְיִהיַבת ְּבטּוָרא ְדִסיַני.

ְּגָמִרית  ְּגָמָרא(  )ְסָבִרית  אֹוַרְייָתא  ָאַמר 
ְּדִאּלּו  ֲעָבִדית.  ְוִׁשּמּוָׁשא  ְסָבִרית  ְוָחְכְמָתא 
ָלא  סֹוְפִרים  ְדָעְלָמא  ֵאיָנָׁשא  ְּבֵני  ָּכל  ְיהֹון 
ָיְכִלין ְלִמְכַּתב ְוָלא ַחְסֵרי ַתְלִמיַדי ֵמָחְכָמִתי 
ֶאָּלא  ֵמַרּבֹוַתי  ְוֲאָנא  ְבֵעיָנא  ְככֹוְחָלא  ֶאָּלא 

ָאְמרּו ֲחָכִמים, ִנְׁשָמע ִמֶּזה ֶׁשֵאין ָאנּו ְראּוִיים 
ּוְכָדִאים ְלָכְך. ָיְצאּו ַלֶּפַתח ַהִחיצֹון ְוָיְׁשבּו ָׁשם. 

ָהָיה, ְוָהֵאׁש ָהְלָכה. ָהָיה ַמה ּׁשֶ
ֲהָלכֹות  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש  ַעָּזה  ְּבַבֶהֶרת  ְוִלֵּמד 
ר  ָעּׂשָ ה  ְוִׁשּׁשָ ָמאַתִים  אֹותֹו  ְוִלֵּמד  ְּפסּוקֹות, 
ֵעיֵני  ְוָהיּו  יִרים,  ַהּׁשִ ִׁשיר  ְּפסּוֵקי  ֶׁשל  ְטָעִמים 
ָהֵאׁש  ְוָחְזָרה  ְּדָמעֹות,  זֹוְלגֹות  ֲעִקיָבא  ַרִּבי 
ַסְּמכּוִני  ב(  )שיר  ְלָפסּוק  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ְּכַבְּתִחָּלה. 
ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה 
ָאִני, ֹלא ָיֹכל ַרִּבי ֲעִקיָבא ִלְסֹּבל, ְוֵהִרים קֹולֹו 
ִּבְבִכָּיה. ְוֵהִרים קֹולֹו ְוֹלא ָהָיה ְמַדֵּבר ִמִּיְרַאת 

ִכיָנה ֶׁשָהְיָתה ָׁשם. ַהּׁשְ

ֶעְליֹוִנים  ְוסֹודֹות  ֲעֻמּקֹות  ָּכל  לֹו  הֹוָרה 
יִרים, ְוִהְׁשִּביעֹו ְׁשבּוָעה ֶׁשֹּלא  ֶׁשָהיּו ְּבִׁשיר ַהּׁשִ
ֶׁשַהָּקָּב"ה  ְּכֵדי  ִמֶּמּנּו,  ָּפסּוק  ְּבׁשּום  ִיְׁשַּתֵּמׁש 
רֹוֶצה  ְוֹלא  ִּבְגָללֹו,  ָהעֹוָלם  ֶאת  ַיֲחִריב  ֹלא 
ה  ַהְּקֻדּׁשָ ֵמֹרב  בֹו  ִיְׁשַּתְּמׁשּו  ֶׁשַהְּבִרּיֹות  ְלָפָניו 
ְוָנְבעּו  ֶׁשֵּיׁש ּבֹו. ַאַחר ָיָצא ַרִּבי ֲעִקיָבא ּוָבָכה, 
ַרִּבי!  ַוי  ַרִּבי!  ַוי  אֹוֵמר,  ְוָהָיה  ַמִים,  ֵעיָניו 
ָּכל  ֵאָליו  ִנְכְנסּו  ִמְּמָך.  ָיתֹום  ִנְׁשָאר  ֶׁשָהעֹוָלם 

ְׁשָאר ַהֲחָכִמים, ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו, ְוֵהִׁשיב ָלֶהם.

ָעה[ ְלַרִּבי ֱאִליֶעֶזר.  ָהְיָתה ְדחּוָקה לֹו ]ַהּׁשָ
ִלּבֹו.  ַעל  אֹוָתם  ְוָׂשם  ְזרֹועֹוָתיו  ְׁשֵּתי  הֹוִציא 
ָהֶעְליֹון  ָהעֹוָלם  ָהעֹוָלם,  אֹוי  ְוָאַמר,  ָּפַתח 
אֹור  ָּכל  ַהַּתְחּתֹון  ִמן  ּוְלִהָּגֵנז  ְלִהְתַּכֵּנס  חֹוֵזר 
ּוָמאֹור. אֹוי ָלֶכם ְׁשֵּתי ְזרֹועֹות, אֹוי ָלֶכם ְׁשֵּתי 
תֹורֹות ֶׁשִּיְהיּו ִנְׁשָּכִחים ַהּיֹום ַהֶּזה ִמן ָהעֹוָלם. 
ֶׁשָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק, ָּכל ְיֵמי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָהְיָתה 
ְּבַהר  ֶׁשִּנְּתָנה  ַּכּיֹום  ִמִּפיו  ְמִאיָרה  מּוָעה  ַהּׁשְ

ִסיַני.

ֵהַבְנִּתי  ּוְגָמָרא[  ]ָלַמְדִּתי  ּתֹוָרה  ָאַמר, 
ֶׁשִאּלּו  ָעִׂשיִתי,  ְוִׁשּמּוׁש  ָלַמְדִּתי  ְוָחְכָמה 
ֹלא  סֹוְפִרים,  ָהעֹוָלם  ֶׁשל  ֱאנֹוׁש  ְּבֵני  ָּכל  ִיְהיּו 
ֵמָחְכָמִתי  ַתְלִמיַדי  ָחְסרּו  ְוֹלא  ִלְכֹּתב,  יּוְכלּו 
ַוֲאִני ֵמַרּבֹוַתי ֶאָּלא ְּכִמי  ֶאָּלא ְּכִמְכחֹול ְּבַעִין, 
המשך בעמוד לב
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ְּבִעיר ְקָראָקא
ֵני ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה ְּבִעיר ְקָראָקא ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים  ִמּׁשְ

ִּכּנּוס ָהַרָּבִנים
ִנְפָרץ,  ִּבְלִּתי  ָחזֹון  ֶזה  ָהָיה  ֹלא  ְוסֹוְפִרים,  ֲחָכִמים  ְמֵלָאה  ִעיר  ִּבְקָראָקא, 
ְּבִעְנְיֵני  ּוְלִהְתַיֵעץ  ָלדּון  ְּכֵדי  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ִיְתַּכְּנסּו  ּתֹוָרה  ּוְגדֹוֵלי  ֶׁשַרָּבִנים 
ַהְּכָלל, ִּכי ְקָראָקא ָהְיָתה ָאז ֶמְרָּכז ֶׁשל ּתֹוָרה ְוַיֲהדּות. ְׁשָמם ֶׁשל ְּגאֹוֵני ַהּתֹוָרה 
ִמְּקָראָקא ָהָיה ְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה ְּבָכל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם ַהְּיהּוִדי. ְוַרִּבים ָהיּו ִמַּתְלִמיֵדי 
ַהֲחָכִמים ֶׁשָּנֲהרּו ִלְקָראָקא ְּכֵדי ִלְׁשֹאב ִמַּמְעַין ַהּתֹוָרה ְוַהָחְכָמה ֶׁשל ְּגאֹוֶניָה 
ּוְגדֹוֶליָה. ַאְך ַהִהְתַּכְּנסּות ַהֹּזאת ַהַּפַעם, ֶׁשל ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּגדֹוֵלי ּתֹוָרה ְּבַבת 
ַאַחת, ּוִמְּבִלי ְלהֹוִדיַע ֵמֹראׁש ַּבֶּמה ְמֻדָּבר, ַהִאם ֶזהּו ִעְנָין ֶׁשל ְּגֵזָרה ָקָׁשה ִמַּצד 
ֻּכָּלם  ִּבְׁשִביל  ָהְיָתה  ְוַכּדֹוֶמה   ֲעגּוָנה  ֶהֵּתר  ֶׁשל  ְמֻסֶּבֶכת  ְּבָעָיה  אֹו  ַהַּמְלכּות, 

ַהְפָּתָעה ְּגמּוָרה ְועֹוְרָרה ַסְקָרנּות ַרָּבה ְוִנחּוִׁשים ׁשֹוִנים.
ַמה ָּקָרה?

ַּבּיֹום ַהְמֹיָעד, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ַהֻּמְזָמִנים, ְּכָבר ִהְתַּכְּנסּו ְּבֵביתֹו ֶׁשל 
ְוא ְלַגּלֹות ַמה  ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ַרָּבּה ֶׁשל ְקָראָקא, ְוֻכָּלם ִמְתַאְּמִצים ַלּׁשָ
ָּמׁש ֶׁשל ֵּבית ַהִּדין ִלְקֹרא ֶאת ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים  "הֹוֵלְך ָּכאן"... ָׁשַלח ָהַרב ֶאת ַהּׁשַ
ָלאּוָלם  ְלִהָּכֵנס  ָהאֹוְרִחים  ָהַרָּבִנים  ִנְתַּבְּקׁשּו  ִהִּגיעּו  ֶׁשֵאֶּלה  ְוַעד  ָּתִפים,  ַהּׁשֻ
ַהָּגדֹול ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ְוִלְתֹפּס ָׁשם ֶאת ְמקֹומֹות ַהְיִׁשיָבה ֶׁשהּוְכנּו ִּבְׁשִביָלם.
ָּמׁש ֶׁשל ֵּבית  ָּתִפים ִהִּגיעּו ִמָּיד ִּכְפֻקַּדת ָהַרב, ְּבִלְוַית ַהּׁשַ ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ַהִּדין, ּוְלֵעיֵניֶהם ִנְתַּגָּלה ַמֲחֶזה נֹוָרא הֹוד: ְלַמְעָלה ְּבֹכֶתל ַהִּמְזָרח ָיְׁשבּו ַּבֲחִצי 
ֹּגֶרן ֲעֻגָלּה, ַרָּבִנים ַּבֲעֵלי ַהְדַרת ָּפִנים, ֲעטּוֵרי ְזָקִנים ֲאֻרִּכים ּוֵפאֹות ְמֻסְלָסלֹות, 
ַׁשְרוּוִלים  ַרֲחבֹות  ְקִטיָפה  ּוְגִלימֹות  ְׁשְטַרייְמִלים  אֹו  ֲעֻגּלֹות  ִמְגָּבעֹות  ִעם 
ָיִדּיֹות  ִעם  ַמְקלֹות  ַעל  ִנְׁשָעִנים  ֶׁשֵּביֵניֶהם  ִנים  ַּבּׁשָ ְּכֶׁשַהָּבִאים  ֶמִׁשי,  ַוֲחגֹורֹות 
ֻמְזָהבֹות אֹו ֻמְכָספֹות, ְוָכל ְּדמּוָתם אֹוֶמֶרת ָּכבֹוד ְוָהָדר. ְּבָׁשָעה זֹו ָעטּו ֻּכָּלם 
ֶׁשעֹוְמִדים  ָידּוַע,  ַהִּבְלִּתי  ַהּנֹוֵׂשא  ִלְקַראת  ְּדרּוָכה  ְוִצִּפָּיה  ְרִצינּות  ֶׁשל  ֲאֶרֶׁשת 

ְלַהֲעלֹות ִלְפֵניֶהם.
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ִּדין ּתֹוָרה
ָּפָנה  ָיַׁשב ְּבֹראׁש ַהְּקרּוִאים,  ְּדַאְתָרא  ַּבַעל "ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות", ֶׁשְּבתֹור ָמָרא 
ִחְּוִרים  ּוָפָניו  ֵמִהְתַרְּגׁשּות  רֹוְטטֹות  ָפָתיו  ְּכֶׁשּׂשְ ָּתִפים,  ַהּׁשֻ ַהַּקָּצִבים  ְׁשֵני  ֶאל 

ַּכִּסיד, ְוָקָרא ֲאֵליֶהם ְּבקֹול ְמעֹוֵרר ַּפָּלצּות:
"ֲעֵליֶכם ַלֲחֹזר ָּכאן ַעָּתה ִּבְפֵני ֵּבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ַעל ָּכל ִסּפּור ַהְּזָוָעה ְּכִפי 

ֶׁשִּסַּפְרֶּתם ִלי".
ָּתִפים  ְּדָמָמה ְּכֵבָדה ְרוּוַית ֵאיָמה ִהְׂשָּתְרָרה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש. ְׁשֵני ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
הֹוִרידּו ֶאת ָראֵׁשיֶהם ְּבבּוָׁשה ּוְבָיגֹון. ֵהם ֹלא ָיְכלּו יֹוֵתר ִלְבּכֹות, ִּכי ִלּבֹוֵתיֶהם 
ְּכִאּלּו ִהְתַאְּבנּו ּוְמקֹור ִּדְמעֹוֵתיֶהם ָהָיה ָיֵבׁש. ְּבקֹול ָחלּול ְּכֶׁשל ַּבר ִמיַנן ֶׁשָּיָצא 
ְּדָבָריו  ֶאת  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָּפַתח  ַהחֹוֵטאת,  ִנְׁשָמתֹו  ֲעבּור  ִּתּקּון  ּוְמַבֵּקׁש  ִמִּקְברֹו 

ִני ֶהֱחָרה ֶהֱחִזיק ַאֲחָריו: ְוַהּׁשֵ
ִנים ָאנּו ְמַׁשְּוִקים ּוְמִפיִצים ָּבָׂשר ָטֵרף ְּבָכל ַרֲחֵבי ְקָראָקא!  "ִמֶּזה ֲעָׂשרֹות ַּבּׁשָ

ִּבְגַלל ַּתֲאַות ַהֶּבַצע ִהְכַׁשְלנּו ֶאת ְיהּוֵדי ָהִעיר ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר!
ָּכֵׁשר  ְּבתֹור  ְּבָׂשָרם  ֶאת  ּומֹוְכִרים  ֲעָגִלים  ּוְמַנְּבִלים  ְּבֵהמֹות  נֹוֲחִרים  "ָהִיינּו 
ִלְמַהְּדִרין ִמן ַהְמַהְּדִרין! ְּבַׂשר ַהְּטֵרָפה ֶׁשָּלנּו ָמָצא ֶאת ַּדְרּכֹו ְּבָכל ַּבִית ְיהּוִדי 
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ִּבְקָראָקא! ֵאין ַּבִית ֲאֶׁשר ִמְטָּבחֹו ֹלא ִנְתַּגֵעל ְּבַמַאְכֵלי ִּפּגּול ֶׁשֻּסְּפקּו ַעל ָיֵדינּו. 
הֹודֹות ְלָכְך ִהַּגְענּו ִלְרכּוׁש ָעצּום. ָקִנינּו ָלנּו ָּבִּתים, ִוילֹות ֲהדּורּות ַהּטֹוְבלֹות 
ְּבַגֵּני נֹוי ְמֻטָּפִחים ְלַהְפִליא, ִמֵּלאנּו ֶאת ִּדיָרֵתנּו ְּבָכל ְׂשִכּיֹות ַהֶחְמָּדה ֶׁשַּנְפֵׁשנּו 
ָזָהב,  ּוְכֵלי  ֶּכֶסף  ְּכֵלי  ְמָלִכים,  ְּבַאְרמֹונֹות  ְּכמֹו  ְיָקִרים  ָרִהיִטים  ָּבֶהם:  ָחְׁשָקה 
ַּתְכִׁשיֵטי ָּפז ְוַיֲהלֹוִמים נֹוְצִצים. ָּבאנּו ְּבִקְׁשֵרי ִחּתּון ִעם ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהְמֻיָחסֹות 
ְּביֹוֵתר, ִחַּלְקנּו ַּגם ְסכּוֵמי ֶּכֶסף ְּגדֹוִלים ְלָצְרֵכי ְצָדָקה  ְוָכל ֶזה ָּבא ָלנּו ֵמָהְרָוִחים 
ְּתִמיִמים  ְיהּוִדים  ְוִרְבבֹות  ֲאָלִפים  ְוַהְכָׁשַלת  ַהּתֹוֵעָבה  ְּבַׂשר  ֲהָפַצת  ֶׁשל 

ֶׁשִהְתַּפְּטמּו ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות!
ְיֵמי ְנעּוֵרינּו  ְונֹוַכְחנּו ָלַדַעת מה עֹוַלְלנּו ֵמָאז  ֵעיֵנינּו ִלְראֹות  ִנְפְקחּו  "ַעָּתה 
ֶׁשֲעבּור  יֹוְדִעים  ָאנּו  ֲחָרָטה.  ִיּסּוֵרי  ּוְמֵלִאים  ֵמַעְצֵמנּו  ּבֹוִׁשים  ָאנּו  ַהּיֹום!  ְוַעד 
ֲחָטִאים ָּכֵאֶּלה ֹלא יֹוְצִאים ַאף ַּפַעם ִמֵּגיִהֹּנם! ַעד ֹּכה ֹלא ָעַמְדנּו ַעל ֻחְמַרת 
ְמאּוָמה!  אֹוָתנּו  ִלְּמדּו  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ּובּוִרים:  ָהֲאָרצֹות  ַעֵמּי  ֲאַנְחנּו  ַהֶּפַׁשע. 
ֶׁשְּיַחֵּנְך  ִמי  ָהָיה  ְוֹלא  ּוֵמֵאם,  ֵמָאב  ְיתֹוִמים  ָהִיינּו  ְקַטִּנים  ְיָלִדים  ֱהיֹוֵתנּו  ֵמָאז 
ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֵחְטא!  ַעל  ְלַהּכֹות  ְצִריִכים  ָאנּו  ַּכָּמה  ָלנּו  נֹוַדע  ַעָּתה  אֹוָתנּו. 
ֵאפֹוא ִמַּמֲעַלְתֶכם ְלהֹוִציא ִּבְׁשִביֵלנּו ְּתׁשּוַבת ַהִּמְׁשָקל ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלַכֵּפר ַעל 
ֲעוֹונֹוֵתינּו. ָאנּו מּוָכִנים ְלַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ִסּגּוִפים ָקִׁשים ְּביֹוֵתר, ֶׁשְּיַבּזּו אֹוָתנּו, 
ֶׁשִּיְרְמסּו ֶאת ְּכבֹוֵדנּו ַעד ָעָפר  ּוִבְלַבד ְלַהִּגיַע ְלעֹוַלם ָהֱאֶמת ְּכֶׁשָאנּו ְמֹמָרִקים 

ּוְמֹצָרִפים ֵמָהֲעֵברֹות ֶׁשְּבָיֵדינּו..."

ַזֲעַקת ֶׁשֶבר
ְּכָבר  ֶׁשָּלֶהם,  ַהִּוּדּוי  ִּדְבֵרי  ֶאת  ִסְּימּו  ָּתִפים  ַהּׁשֻ ַהַּקָּצִבים  ֵני  ֶׁשּׁשְ ִלְפֵני  עֹוד 
ָעְבָרה ַחְלָחָלה ֵּבין ׁשּורֹות ָהַרָּבִנים, ֶׁשְּבֹקִׁשי ָיְכלּו ְלַהֲאִמין ְלִמְׁשַמע ָאְזֵניֶהם, 
ַאְך  ְוַתְדֵהָמה,  ִּתָּמהֹון  ֶׁשל  ַרַחׁש  ְוַלַחׁש  ֶּבִכי  ֶׁשל  ִהְתַיְּפֻחּיֹות  ָּפְרצּו  ָוָׁשם  ּוֹפה 
ְלַאַחר ֶׁשָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻּכָּלּה ִנְגְלָתה ִּבְפֵניֶהם ַעל ֻחְמָרָתּה, ִהִּקיף ַהָּיגֹון ְוַהְּכֵאב 
ֶאת ֻּכָּלם. ֵחֶלק ֵמָהַרָּבִנים ָקְרעּו ְקִריָעה.... ָיְרדּו ָלֶׁשֶבת ַעל ָהִרְצָּפה ַּכֲאֵבִלים 

ּוָפְתחּו ִּבְנִהי ְוִקיָנה ְּכמֹו ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.
"ֹׁשד ָוֶׁשֶבר!" קֹוְננּו ָהַרָּבִנים, "ָּכל ַהְמַאֵּבד ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל ְּכִאּלּו ִאֵּבד 
עֹוָלם ָמֵלא!" ַּכָּמה ְנָפׁשֹות ִנְגְּדעּו ִמן ָהעֹוָלם ְּבֶטֶרם ֵעת! ַּבֲעוֹון ַהִהְסָּתֲאבּות 
ְּבַמאְכֵלי ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ְוֵחֶלב ָּפְרצּו ַהַּמֵּגפֹות, ְועֹוְלֵלי ָיִמים ְוִתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית 

ַרָּבן ִנְסּפּו ָּבּה, ּוְפִתיל ַחֵּייֶהם ִנַּתק!!"
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"ַהִאם ֶיְׁשָנּה ִּבְכָלל ֶאְפָׁשרּות ְּתׁשּוָבה ִּבְׁשִביָלם?" ִנְזְרָקה ְׁשֵאָלה ִמִּפיו ֶׁשל 
ַאַחד ָהַרָּבִנים.

"ֵאין ָלֶהם ְּתקּוָמה! ָאְבָדה ִּתְקָוָתם!" ָקְבעּו ַרָּבִנים ֲאֵחִרים ְּבַסֲעַרת רּוָחם.
"ַּגם ָּכל ָהַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית ִּדין ֵאיָנן ֹעֶנׁש ַמְסִּפיק ִּבְׁשִביל ְּפָׁשִעים ָּכֵאֶּלה", 
ָקָרא ִמיֶׁשהּו ִּבְרִתיָחה ּוְבַזַעם ָעצּור, ׁשּום ְּתׁשּוַבת ִמְׁשָקל ֹלא ּתּוַכל ְלָצֵרף ֶאת 
ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ַהחֹוְטאֹות, ִנְגַזר ֲעֵליֶהם ְלִהְתַהֵּפְך ּוְלִהְתַּגְלֵּגל ְּבַכף ַהֶּקַלע ְלעֹוְלֵמי 

ַעד!..."
ָּתִפים ַהַּקָּצִבים ָעְמדּו ְּבִפיק ִּבְרַּכִים ְּכֶׁשֵעיֵניֶהם ְּכבּוׁשֹות ַּבַּקְרַקע,  ְׁשֵני ַהּׁשֻ
ְוִדְבֵרי ַהַּזַעם ֶׁשל ָהַרָּבִנים ֶׁשֻהְטחּו ְּכַלֵּפיֶהם ְּבַלַהט ַרק ָּבְרָגִעים ַהַחִּמים ֶׁשל 
ַהִּגּלּוי ַהַּמְדִהים, ָנֲחתּו ַעל ָראֵׁשיֶהם ְּכַמֲהֻלּמֹות ַעּזֹות ּוָפְגעּו ָּבֶהם ְּכַמְדְקרֹות 
ֶחֶרב. ֵמֵעיֶהם ִנְתַהְּפכּו ְּבִקְרָּבם ּוְמֵרָרָתם ְּכִאּלּו ִנְׁשְּפָכה, ְוָהֹרק ְּבִפיֶהם ָהָיה ַמר 

ְּכַלֲעָנה.
ֵהם ִהִּטילּו ֶאת ַעְצָמם ַעל ָהָאֶרץ ִּבְׁשֵאִרית ֹּכחֹוֵתיֶהם ּוָפְתחּו ִּביָלָלה ַצְרָחִנית 

ְּכֶׁשל ַחָּיה ְּפצּוָעה:
ּוְכָלל!  ְּכָלל  ּגּוֵפנּו  ַעל  ִנְׁשמֹוֵתינּו! ַאל ָּתחּוסּו  ַעל  ַרֲחמּו  "ַרָּבִנים ְקדֹוִׁשים! 
ְּתַצּוּו ֲאִפּלּו ִלְסֹרק ֶאת ְּבָׂשֵרנּו ְּבַמְסְרקֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל ְוִלְזרֹות ֶמַלח ַעל ַהְּפָצִעים, 
ַוֲאַנְחנּו ְנַקֵּבל ֶאת ַהִּיּסּוִרים ִמְּבִלי ִלְפצֹות ֶּפה,  ּוִבְלַבד ֶׁשַּנִּציל ֶאת ִנְׁשמֹוֵתינּו 

ִמֵּדָראֹון עֹוָלם ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות!!"
ָהַרָּבִנים,  ֶׁשל  ַהּזֹוֲעִמים  ִּבְפֵניֶהם  ִהְתּבֹוֵנן  ֲעֻמּקֹות"  "ְמַגֶּלה  ַּבַעל  ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשְּבֹקִׁשי ָיְכלּו ִלְׁשֹלט ְּברּוָחם, ּוְלָאְזָניו ִהִּגיעּו ִיְללֹות ָהְרָפִאים ַהַּמֲחִרידֹות ֶׁשל 
בּוִרים ְוָהְרצּוִצים, ִנְתעֹוְררּו ַרֲחָמיו  ָּתִפים, ֶׁשָּבְקעּו ִמִּלּבֹוֵתיֶהם ַהּׁשְ ַהַּקָּצִבים ַהּׁשֻ
ַעל ְׁשֵּתי ַהְּנָׁשמֹות ָהֲאבּודֹות, ְוהּוא ָּפָנה ֶאל ֵּבית ַהִּדין, ְּבקֹול ַרְך ּוֵמִׁשיב ֵחָמה, 
ֶבת ְלַתֲחנּוֵניֶהם ֶׁשל ַהחֹוְטִאים  ְּבִהְתַאְּמצֹו ְלַׁשֵּדל ֶאת ָהַרָּבִנים ְלַהּטֹות ֹאֶזן ַקּׁשֶ

ַהְמַבְּקִׁשים ִלְפתַֹּח ָלֶהם ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה  ּוְלַנּסֹות ְּבָכל ֹזאת ִלְמֹצא מֹוָצא...
)המשך יבוא בעז"ה(  
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ֵ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

כהלכתה הרבים אמזכה

כהלכתה הרבים מזכה

א‘ ’פר˜

שיוכל כדי נפשו בהשלמת שמיעט מפני "אוהבו", נקרא אע"ה אברהם
ויודעיו עבדיו ולהרבות מורדיו את למעט ה' כבוד להרבות

אוהבהישתבחויוצרהתברךיא. נבחרה, באומה בחר אשר בורא,
בני לסגולתו, ישראל י-ה לו בחר יעקב תורתו, ושומרי מצותיו

כדכתיב אוהבו, אברהם זרע קרובו, עם מ"א)ישראל ישראל(ישעי' ועתה
נודעת יתירה חיבה זה ולמה אוהבי אברהם זרע בחרתיך אשר יעקב עבדי
אותו שקרא העולם אבות משאר השלום עליו אבינו אברהם לאברהם

אוהבו. בשם המקום

דורו אנשי ואת נפשו, את רק ישלים שהאדם יתברך השם רצון זה אין
ה' ומכעיסי חטאים אנשים תרבות אחריו ישאיר

יתברךב. השם ממאמר לנו נודע זה ענין יח)בירור למען(בראשית ידעתיו כי :
פירוש [ידעתיו וגו' ה' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר

חבה]. לשון עליורש"י אבינו אברהם לאברהם ה' אהבת נפלאת כי בזה הורה
לעבודתו וקירבם העם את דעת שלימד על יותרהשלום לו שעמדה והיא ,

היה לפניו גם באמת כי לעצמו, לו הי' אשר הנפש וזכות הטוב מעשה מכל
תמיד. ישגו ובאהבתו יחפצו דרכיו ודעת ה' את ידעו אשר סגולה יחידי היו

הערות

הגה"ק שכתב חותם" "פתוחי בקונטרס ב' חלק יו"ד חת"ס שו"ע מהקדמת נעתק
זיעוכי"א. החת"ס בעל רשכבה"ג של בנו קראקא אבדק"ק סופר שמעון רבי

הרבים להחזיר הרבים את המזכה מעלת גודל באריכות מבאר זי"ע סופר החתם
בניקל יכול אחד כל זה ובדורינו השלום, עליו אבינו אברהם של בדרכו לילך בתשובה
כי ישראל, בית בכל ועונש שכר ספרי את ולהפיץ להדפיס הרבים את ולזכות לזכות
שמזכה ידי ועל לאו, או הרבים את מזכה הוא אם תלויים אדם של חייו פעמים הרבה
מעליא ונהורא גופא בבריות טובים ושנים ימים ואריכות צדיקים לבנים יזכה הרבים את

אמן. בימינו במהרה צדק גואל ביאת עד ורענן דשן בשיבה ינוב עוד



ל

זהר 
השבת

הי תכ ָכ הו ן ָין ּת  ביו רי ה הכ ָיּ זי תן

כהלכתהב הרבים מזכה

החבילה נתפרדה בה', ודביקתו תשוקתו מעוצם אשר מחנוך גדול לנו מי
מרום מצבא כאחד להיות ונתעלה אדם מהיות חדל היסודות, ארבע חברת
ולא אלקים] אותו לקח כי [ואיננו לשרתו: המלך פני את העומדים במרום
פחיתות מצד לא אך - כך כל עפרוריותו שנזדכך אע"ה באברהם מצינו

אבינ אברהם אם כי לא, הזו, המעלה אל הגיע לא נפשו עליווחסרון ו
אדם בני מחברת עצמו להתבודד חנוך עשה כאשר עושה הי' השלום

כן, עשה לא ואשר א-ל, ממלאכי להיות הוא גם התבונןהתעלה כי הוא
דורו אנשי ואת לבד, נפשו את האדם שישלים ה' חפץ באלה לא כי בחכמתו

ה' ומכעיסי חטאים אנשים תרבות אחריו לדורוישאיר קרה אשר כמקרה ,
המבול. ודור חנוך של

למרות תמיד לזולתו ולהטיב להשפיע הוא האדם לו שיבור הנכונה המעלה
הוא השלימות לתכלית להגיע רק נפשו, בהשלמת ממעט כן ידי שעל

לזולתו המשפיעים מן להיות

אותוהנסיוןג. לימד הרבותהזה למען נפשו, בהשלמת למעט לאדם טוב כי
ויודעיו, עבדיו ולהרבות מורדיו את למעט ה' יוסיףכבוד ומה יתן מה כי

בורא ה' הלא מעלה, מלאכי רבבות אלפי על אחד מלאך יוסיף אם האדם
לבקרים, חדשים וכהנה כהנה דורוממציא בכל סגולה יחידי יעשו כה ואם

מקולקל העולם ורוב לה' קדש אלף מני אחד ימצא מרעתודור, תשם הארץ ,
נשמת האדם צורת תתחייב זה ודבר מעל. תשארה הבריאה וחפץ יושביה
לשכון השמים מן ירדה וטרם ממעל אלקי חלק היא בקרבו, אשר ש-די
גוף אל ובבואה בכל, משוטטות ועיני' ה' מצפוני אליה נגלו חומר בבתי
לצרה לה ומה יולד, אדם פרא עיר חומרו, מעפרוריות עיני' נסתמו האדם
האדמה, מן עפר ברגבי להסתפח פלאים ותרד אביה בית את לעזוב הזאת
ומי חומרו, את האדם ילטוש כי עד רבים ימים הגוף בחברת ומסתכנת
חבלים כי לא אם לקדמותה? תשוב אם למלכות, תגיע כזאת לעת אם יודע
רבים, ימים זיוה ולמעט אורה לצמצם לה וטוב בנעימים, לה יפלו האלו
מן להיות ליוצרה הצורה להתדמות השלימות תכלית אל תגיע למען
אשר לה הסמוך השכל רוח אל מאורה ולהאציל לזולתה המשפיעים
המקבלת זוג בת שם לה אין כי ממעל בשמים להגיע תוכל לא הזו למעלה

מקבלת בבחינת אם כי שם ואיננה להיותהשפעתה, לה היא ומעליותא

הערות

.בזה הכתוב ביאור זצ"ל חיים מהחפץ שהבאנו מה לקמן ועיין

המשך בעמוד לא למטה



זהר 
השבת

ר נהי זי רִנת הי הין שו
לי

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

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

ַקְצוֹות ֵּתֵבל ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים

ָהַרב ְמַנֵחם ֶמְנֶדל טּוְּבָיאס ֶּבן ַהָּגאֹון מוהר"ר ְׁשמּוֵאל ֲאַב"ד ְדַק"ק ְׁשִטְפֶנְׁשט
כ"ו ַּתּמּוז התשס"ט, ִלְכבֹוד ַהִּמְפָעל ַהָּקדֹוׁש ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי.

ִהְנִני ְמַמֵהר ַלֲענֹות ִלְהיֹות ִנְמֶנה ִלְדַבר ִמְצָוה, ִמַּפַחד ִטְרּדֹות ׁשֹונֹות.
ר, ְּכבֹוד ֲאדֹוִני ָאִבי ָהַרב ַהֻּמְבָהק ֶהָחִסיד ַהָּקדֹוׁש ָהָיה  ָאְמִריַנן ְלָפֳעָלא ָטָבא ֲאַיּׁשֵ
ָמד, ִּביֵמי ְסָטִלין  ְוַהֲעֵרב ַעל ִלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ֹזַהר ִּבְׁשנֹות ַהּׁשְ ַמְזִהיר ַהְרֵּבה ַהְׁשֵּכם 
ְוַתְלִמיָדיו ֵׁשם ְרָׁשִעים ִיְרַקב, ָנַהג ְּבָקְדׁשֹו ְלַהְקִהיל ְקִהּלֹות ָּבַרִּבים ְוִלְדֹרׁש ִּבְפֵניֶהם 
ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ּוְמַצֵּטט ָלֶהם ַמֲאָמֵרי ֹזַהר ְלַטֵהר ִנְׁשָמָתם, ָהיּו ֶנֱאָסִפים ַהְרֵּבה ְיהּוִדים 
ְּבַׁשְּבתֹות ַהַּקִיץ ְוָיְׁשבּו ְּכַאְרַּבע, ַאְרַּבע ָוֵחִצי ָׁשעֹות ְרצּופֹות, ִלְפָעִמים ְנִדירֹות ָהָיה 

לֹום ֵמִביא ָלַרב ּכֹוס ַמִים.  ָּמׁש ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֶּבן ַרִּבי טֹוִבָּיה ָעָליו ַהּׁשָ ַהּׁשַ
ְּכֶׁשָהָיה ְמַצֵּטט ִמֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַעל ֶּפה, ּוִבְפִנים ָהיּו ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשַהֹחֶׁשְך ִמְתָּגֵרׁש.

ְוִיְסַּתְּכלּו  ְּבֵני ָחֵמׁש ֵׁשׁש ֶׁשִּיְׁשְמעּו  ְיָלִדים  ָנַהג ְּבָקְדׁשֹו ְלהֹוִׁשיב ַעל ָידֹו  ֵכן  ְּכמֹו 
ִּבְפִנים ַהֵּסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.

ֵרי ַמְעָלה ַרִּבי ַאְיִזיק ִמּקֹוַמְרָנא ַזַצ"ל ֶׁשָאַמר  ָהָיה ְמַצֵּטט ֶאת ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ִמּׂשָ
ְּבָקְדׁשֹו: "לּו ַעִּמי ׁשֹוֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי ְיַהֵּלכּו" ְוגֹו', ְיָלִדים ְּבֵני ֵׁשׁש ִיְלְמדּו ֹזַהר 

ַהָּקדֹוׁש ְוִיָּכֵנס ָּבֶהם ִיְרַאת ָׁשַמִים. 
ְּכמֹו ֵכן ָנַהג ִלְלֹמד ֵראִׁשית ָחְכָמה ִעם ְקַטִּנים, ָהָיה אֹוֵמר ֶׁשַּמה ֶׁשּאֹוְמִרים ֹלא 

ְלַלֵּמד ֶיֶלד ]ֹזַהר[ ְמקֹורֹו ֵמַהַּמְׂשִּכיִלים ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן.

ָהַרב ְמַנֵחם ֶמְנֶדל טּוְּבָיאס
ֶּבן ַהָּגאֹון מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֲאַב"ד ְדַק"ק ְׁשִטְפֶנְׁשט

כהלכתה הרבים גמזכה

משפיע מעשהבבחינת כלי בצירוף אם כי הנפש חפץ נשלם לא כי ויען - .
לו שיבור הנכונה מעלה כרצונה, ויתפעלו כתנועתה תנועתם שיהי' הגוף

הנפש. כמעשה תמיד לזולתה ולהטיב להשפיע האדם

את ישלים ולא לבדו נפשו את האדם ישלים אם תושלם לא הבריאה חפץ
זולתו נפש

ילמדון,ד. בניהם ואת בניכם: את ולמדתם יתברך: השם הזהירנו זה ועל
התוכחה: מצות מוריםוכדומה המצות אלו כל עמיתך, את תוכיח הוכח

ישלים ולא לבדו נפשו את האדם ישלים אם הבריאה חפץ תושלם לא כי לנו
זולתו. נפש את

זו:והזהירו במידה נתפאר אהרן גם הרבה, תלמידים והעמידו באבות:
הנגשים המה הכהנים כי ויען לתורה, ומקרבן הבריות את אוהב
בא לכן לישראל, ותורתך ליעקב משפטיך יורו כדכתיב: ה' עם להורות

בקרא מרומז התחברות במידת לאחוז והאזהרה הציווי הכהןעליהם ולבש .
דרך על הכוונה וגו', הדשן את והרים בשרו על ילבש בד ומכנסי בד מדו

הרמב"ם יראהשכתב ולא וישיבתם הארץ עמי בארוחת ירבה ולא וז"ל:
מעשיו בכל ועושה בתפילין מוכתר בציצית עטוף בתורה עוסק אלא תמיד
הכל שימצא עד ישתומם ולא הרבה יתרחק שלא והוא הדין: משורת לפנים
ועליו ה', את קידש זה הרי למעשיו, ומתאוים אותו ואוהבים אותו מקלסין

עכ"ל. אתפאר בך אשר ישראל אתה עבדי אומר הכתוב

ההתחברות מידת ידי על הבדידות מדת לקנות מחייב הבריאה חפץ
זה ידי ועל ויקלסוהו יאהבוהו שכולם יפות פנים בסבר אדם בני בחברת

ה' אל להשיבם דרכם להטיב בחכמתו נפשות ליקח יוכל

היאה. זו ומידה הנפש לזיכוך גדול תועלת באמת הבדידות מדת כי רצונו
השלם, להחכם זועצמיית מידה להתלבש תתחייב הבריאה חפץ אך

הכל שימצאו יפות, פנים בסבר אדם בני בחברת ההתחברות במדת ולכסותה
להטיב בחכמתו נפשות ליקח יוכל זה ידי על כי אותו, ואוהבים אותו מקלסין

הערות

.'ז ויקרא
.התורה יסודי מהלכות ה' פרק סוף

המשך מסוף עמוד ל



לב

זהר 
השבת

ר נהי זי רִנת הי הין שו

ְלִמיַּתן  ֶאָּלא  ָהָוה,  ְוָלא  ְּבַיָּמא.  ְּדָׁשֵתי  ְכַמאן 
ִטיבּוָתא ְלַרּבֹוִהי ַיִּתיר ִמֵּניּה.

ְוֲהוּו ָׁשֲאִלין ִמֵּניּה ְּבַההּוא ַסְנְּדָלא ְדִיּבּום 
ָהָוה  ְוָלא  ָטהֹור.  ְוָאַמר  ִנְׁשָמֵתיּה  ְּדָנַפק  ַעד 
ַּתָּמן ִרִּבי ֲעִקיָבא. ַּכד ָנַפק ַׁשַּבָּתא ַאְׁשְּכֵחיּה 
ָּכל  ְוָגִריר  ָמאֵניּה  ָּבַזע  ְדִמית,  ֲעִקיָבא  ִרִּבי 
ָהָוה  ִּדיְקֵניּה.  ַעל  ְוָנִגיד  ָנִחית  ְוָדָמא  ִּבְׂשֵריּה 
ְׁשַמָיא,  ְׁשַמָיא  ְוָאַמר,  ְלָבָרא  ָנַפק  ּוְבֵכי,  ָצַוח 
ָאְמרּו ְלִׁשְמָׁשא ּוְלִסיֲהָרא ִּדְנִהירּוָתא ְדֲהַות 

ְך. ְנִהיר ַיִּתיר ִמְנהֹון ָהא ִאְתַחּׁשַ

ָאַמר ִרִּבי ְיהּוָדה ְבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשַמת ַהַּצִּדיק 
רֹוָצה ָלֵצאת ְׂשֵמָחה ְוַהַּצִּדיק ָּבטּוַח ְּבִמיָתתֹו 
ַוַּיְרא  ִדְכִתיב,  הּוא  ָהָדא  ְׂשָכרֹו,  ְלַקֵּבל  ְּכֵדי 
ְּפֵניֶהם.  ְלַקֵּבל  ְּבִׂשְמָחה,  ִלְקָראָתם.  ַוָּיָרץ 
ֵמֵאי ֶזה ָמקֹום, ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל ְּכְדָקא ֲאָמָרן. 

ַוִּיְׁשַּתחּו ָאְרָצה ְלַגֵּבי ְׁשִכיָנה.

ִרִּבי יֹוָחָנן ָּפַתח ְוָאַמר, )שיר השירים ב( ַעד 
ְלָך  ְּדֵמה  סֹוב  ַהְּצָלִלים  ְוָנסּו  ַהּיֹום  ֶׁשָּיפּוַח 
ֶׁשָּיפּוַח  ַעד  ָהַאָּיִלים.  ְלעֹוֶפר  אֹו  ִלְצִבי  ּדֹוִדי 
ָּבעֹוָלם  ְּבעֹודֹו  ָלָאָדם  ַאְזָהָרה  זֹו  ְוגו'.  ַהּיֹום 
ְכִתיב,  ַמה  ָחֵזי,  ָּתא  ַעִין.  ְכֶהֶרף  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה 
ְוגו'.  ַּפֲעַמִים  ָחָיה ֶאֶלף ָׁשִנים  ְוִאּלּו  ו(  )קהלת 

ְּכיֹום  ֶנְחַׁשב  ָחָיה  ּׁשֶ ַמה  ָכל  ַהִּמיָתה  ְּביֹום 
ֶאָחד ֶאְצלֹו.

ָאַמר ִרִּבי ִׁשְמעֹון ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָאָדם ַמְתָרה 
ַהְּצָלִלים(  )ְוָנסּו  ַהּיֹום  ֶׁשָּיפּוַח  ַעד  ְואֹוֶמֶרת  בֹו 
ְוִיְדֶמה ְבֵעיֶניָך ְּכֶהֶרף ַעִין ְּבעֹוְדָך ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 
י  )איוב ח( כִּ ְוָנסּו ַהְּצָלִלים ָהָדא הּוא ִדְכִתיב, 
ֵצל ָיֵמינּו ֲעֵלי ָאֶרץ. ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמָך סֹוב ְּדֵמה 

ְלָך ּדֹוִדי ִלְצִבי ְוגו'.

ָאַמר  ְוגו'.  ַהּיֹום  ֶׁשָּיפּוַח  ַעד  ַאֵחר  ָּדָבר 
ִרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּפִזי, זֹו ַאְזָהָרה ָלָאָּדם ְּבעֹודֹו 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשהּוא ְכֶהֶרף ַעִין. ַמה ַהְּצִבי ַקל 
ְּכעֹוֶפר  אֹו  ַּכְּצִבי  ַקל  ֱהֵיה  ַאָּתה  ַאף  ְּבַרְגָליו 
ֶׁשִּתְנַחל  ְּכֵדי  ּבֹוְרֲאָך  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ָהַאָּיִלים 
ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשהּוא ָהֵרי ְבָׂשִמים ַהִּנְקָרא ַהר 
ע"כ מדרש הנעלם. ְיָי, ַהר ַהַּתֲענּוג ָהָהר ַהּטֹוב.  

ֶׁשּשֹׁוֶתה ַּבָּים. ְוֹלא ָהָיה ֶאָּלא ְלַהֲחִזיק טֹוָבה 
ְלַרּבֹוָתיו יֹוֵתר ִמֶּמּנּו.

ֶׁשל  ַסְנָּדל  ְּבאֹותֹו  ִמֶּמּנּו  ׁשֹוֲאִלים  ְוָהיּו 
ְוֹלא  ָטהֹור.  ְוָאַמר  ִנְׁשָמתֹו  ֶׁשָּיְצָאה  ַעד  ִיּבּום, 
ָּבת, ָמָצא  ָהָיה ָׁשם ַרִּבי ֲעִקיָבא. ְּכֶׁשָּיְצָאה ַהּׁשַ
אֹותֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשֵּמת. ָקַרע ִּבְגּדֹו ְוָׂשַרט ָּכל 
צֹוֵוַח  ָהָיה  ְזָקנֹו.  ַעל  ְוִנְמַׁשְך  ָיַרד  ְוָדם  ְּבָׂשרֹו, 
ָׁשַמִים,  ָׁשַמִים  ְוָאַמר:  ַהחּוָצה  ָיָצא  ּובֹוֶכה. 
ֵמִאיר  ֶׁשָהָיה  ְוַלְּלָבָנה, ֶׁשָהאֹור  ֶמׁש  ַלּׁשֶ ִאְמרּו 

יֹוֵתר ֵמֶהם ֲהֵרי ֶנְחַׁשְך.

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשַמת ַהַּצִּדיק 
ָּבטּוַח  ְוַהַּצִּדיק  ְׂשֵמָחה,   - ָלֵצאת  רֹוָצה 
ְּבִמיָתתֹו ְּכֵדי ְלַקֵּבל ְׂשָכרֹו. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ַוַּיְרא 
ְּפֵניֶהם.  ְלַקֵּבל  ְּבִׂשְמָחה  ִלְקָראָתם,  ַוָּיָרץ 
ֵמֵאיֶזה ָמקֹום? ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל, ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו. 

ִכיָנה. ַוִּיְׁשַּתחּו ָאְרָצה - ֶאל ַהּׁשְ

ַרִּבי יֹוָחָנן ָּפַתח ְוָאַמר, )שיר ב( ַעד ֶׁשָּיפּוַח 
ִלְצִבי  ְלָך דֹוִדי  ְּדֵמה  ַהְּצָלִלים ֹסב  ְוָנסּו  ַהּיֹום 
 - ְוגֹו'  ַהּיֹום  ֶׁשָּיפּוַח  ַעד  ָהַאָּיִלים.  ְלֹעֶפר  אֹו 
ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְּבעֹודֹו  ָלָאָדם  ַאְזָהָרה  זֹו 
ְּכֶהֶרף ַעִין. ֹּבא ְרֵאה ַמה ָּכתּוב, )קהלת ו( ְוִאּלּו 
ַהִּמיָתה,  ְּביֹום  ְוגֹו'.  ַּפֲעַמִים  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ָחָיה 

ָחָיה, ֶנְחָׁשב ְּכיֹום ֶאָחד ֶאְצלֹו. ָּכל ַמה ּׁשֶ

ָאָדם  ֶׁשל  ִנְׁשָמתֹו  ִׁשְמעֹון,  ַרִּבי  ָאַמר 
]ְוָנסּו  ַהּיֹום  ֶׁשָּיפּוַח  ַעד  ְואֹוֶמֶרת  ּבֹו  ַמְתָרה 
ְּבעֹוְדָך  ַעִין  ְּכֶהֶרף  ְבֵעיֶניָך  ְוִיְדֶמה  ַהְּצָלִלים[, 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְוָנסּו ַהְּצָלִלים, ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )איוב 
ח( ִּכי ֵצל ָיֵמינּו ֲעֵלי ָאֶרץ. ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמָך, ֹסב 

ְּדֵמה ְלָך דֹוִדי ִלְצִבי ְוגֹו'.

ָאַמר   - ְוגֹו'  ַהּיֹום  ֶׁשָּיפּוַח  ַעד  ַאֵחר  ָּדָבר 
ָלָאָדם ְּבעֹודֹו  ַאְזָהָרה  זֹו  ַּפִּזי,  ֶּבן  ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשהּוא ְּכֶהֶרף ַעִין: ָמה ַהְּצִבי ַקל 
ְּכֹעֶפר  אֹו  ַּכְּצִבי  ַקל  ֱהֵיה  ַאָּתה  ַאף   - ְּבַרְגָליו 
ֶׁשִּתְנַחל  ְּכֵדי  ּבֹוַרֲאָך  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ָהַאָּיִלים 
ָהעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשהּוא ָהֵרי ְבָׂשִמים, ַהִּנְקָרא ַהר 

ה', ַהר ַהַּתֲענּוג, ָהָהר ַהּטֹוב. 
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