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הוצאת:

0 מ 9 , ' העולמי הזוהר,’ל
 העולמי" הרבים מזכי ״חברה שע״י
הדת להצלת עולמי על9מ

 גראס דה1יה ם1של רבי הגה״צ של 1ד1מיס
שליט״א מהאלמין ״ר1אדמ מרן ק”כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gros 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin

הרכים את לזכות גדולה מצוה
היומי הזוהר ספדי ולפרסם

ת בבתי כנסיות בבתי [  וידידים, החברים לכל בשמחות, מדרשו
 בב״א שלימה הגאולה לקרב מישראל, ואחד אחד ולכל

 צדיקים לבנים זובה הרבים את המזכה וכל
זיע״א הדטוב״י ההבטחות ולכל

י ב ת כ ה מ מ כ ס ה
 הספרים בשאר ס1בדפ 1בא כבר ישראל מגדנלי

לכאן.1 לכאן לה1ע אחד ן1זכר1 - ר1לא 1צאנ1שה

העולמי״ הזוהר ״מפעל
 24/8 לכיש נחל רחוב

ש בית רמת שראל ארץ שמ י
02-995-1300 :0םק / 054-843-6784 טל:

hazohar. com@gmail. com

מוד ב עי עיצו ספרים ו
מקצועי

אור מקראי
052-76:15936
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מנו ש־הודינו ה/ ברור קי ענו ו הגי  ש־הלןדוש הזה לזמן־ ו
ר מלף הוא, ברוף ע עוז שי מו מגן, ו ר ו א בעךנו עז צי  להו
פר את עולם, לאור שב:ת.17ה זו־הר ס

V  •• V  T T ־ ־ T

עו צו ר ם להבהיר ב מדי ת את היקרים ללו טר ספר מ  ה
מלץ שבו האיפו ואת מד מ הספר. את לל

פר ה ”השבת זוהר” ס ש מע רי הוא ל ל ,רלעיו־נו" פ  ש
האלמיו האדמו״ר ט״א, מ מד שלי ש העו א ת בר או שי בנ ו

T ־ : "T T * • * • T ** : * : *

שם העולמי״, הזוהר ״מפעל מפעלינו, ת. ל ולתפאר T * ״ T : ־  J ־ ־ J * T  T . ״ . . . . . . .

עיוו ש אב שכל הוא הר א ר מד יוכל משפחה, ו לל
T T : * :  T T V  :  “  T ־ * :

ת בניו נעם ע ם ב עד חד סו ת את י ד עו  עניני את שבת, ס
שבת והלכות השבת הר ה ש בזו קדו  גם וזה עצמו, ה

שוו מתרגם ל עו הקודש, ל מ להבינו. אחד כל יוכל ל

א האדמו״ר ״ ^ י ם הספר את חלק ^ שרי ע  וארבעה ל
ם, עו פרקי מ מרו יוכלו ל ם לג מי ע  דהינו, בשנה. פ
ת השנה בתחלת ש פר ת ב שי א ם בר מדי  וכו א', פרק לו

ר ת שנה חצי כעבו ש פן ני ב מי ם ש ד מתחילי  הפעם עו
שר א'. נפרק פ מרו גם א מד דהינו, שבת. כיל לג לו כיל ש

׳ * . * * . * T :  V ־ : T : T ־ T : ־ : T ** V

ה ה סעוד ם, שמונ מד כמו פרקי לו ה ש ם שמונ  פרקי
ת שניו ה, בכל מ ה כל להרויח יוכל ובזה סעוד שע

' : V  T T :  T :  T ־ ־ * : ־ :T T  T

ת שב חנו ויארח תורה, שנה מליוו מאה ב של רבי את ב
: T ־ :  *•• :  “  T T T :  * T ** T

ו עו מ חאי בר ש א יו ע״ ת בכל זי ד עו ש שבת, ס רגי בכל וי
: T י * :  T: ־ “ T * : ־ : : T

ת עיו שב ם מ הבא. עול — T ״ ״ T I ־ T

לאור המוציאים _ . . T
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העולמי הזוהר מפעל מייסד
 054-8436784 טל: שמש, מת 24/8 למש נחל

הזומר^כופעל^! ---------העולמי 

 לפני לברוקלין. היגר תשכ"ב בשנת תש״ו. בשנת לארץ עלה בהונגריה, נולד שליט״א, מהאלמין האדמו״ר
 וקול ספרים ונדפסו הכנסת, בית קדושת למען העולמי וועד הקים ,תשכ"ה בשנת ארגונים: הרבה הקים - שנה. 40

 סימילאק נגד גדולה מערכה ערך תשכ"ו, בשנת ,1הפסולות המזוזות נגד גדולה מלחמה ערך ,תשכ"ו בשנת קורא'ס.
 וקול ספר, ונדפס הצלה, ארגון הקים תשכ"ז, בשנת .2ישראל מחלב סימילאק יצרו לראשונה ומאז ם,“עכו מחלב

 בשנת המהדרין, מן למהדרין בהכשר תולעים באכילת שנכשלים על גדולה מערכה ערך תשכ"ז, בשנת קורא׳ס.
 לכשרות צדק דין ובית ארגון הקים תשכ"ח, בשנת .3ותפלה שמע קריאת זמן אזהרת על גדולה מערכה ערך תשכ"ח,
 בודדות, פרשיות 54 ונדפסו שבועי, לישראל חק לראשונה והפיץ הדפיס יזם תשכ״ט, בשנת .4המקוואות וטהרת

 הכשרות וועד ארגון הקים ,תשל"ד בשנת ,5השחיטה כשרות על כבידה מלחמה ערך תשל"ב-ס"ב, בשנת כרכים. ועשר
 שבוע כל ופרסמו היומי, הדף הרעיון את הקים תשל״ד, בשנת קוראיס. וקול ספרים 39 ונדפסו הקהילות, התאחדות
 גדולה מלחמה ערך תשל"ה, בשנת .2 # לכשרות במדריך כן גם ונדפס היומי, דף לימוד של הרעיון על בעיתונים

 מלחמה ערך תשמ"א-ס"ד, בשנת ,7הניקור כשרות על כבידה מלחמה ערך תשל"ט-ס"ג, בשנת .6השבת קדושת למען
 תשס״ג בשנת מכתבים. 1.296 ומכתבים הסכמות ספר לאור יצא תשמ"ו בשנת ,8בארה״ב עירובין תיקון על כבידה
 בחינם ונחלקו ספרים[ 500 לערך דיסק ]בכל דיסקים אלף 320 ועוד ספרים מיליוני כמה הקדושה לארצינו שלח
 ספרים קבצים 7000 של דיסקים 250.000 עוד לא״י שלחו תשס״ד בשנת בצבא. חיילים 150.000ול- הארץ, בכל

 וקול ורמ״א, מחבר שו״ע ספרי ונדפסו ורמ״א, מחבר יומית הלכה ללימוד עולמי מפעל הקים תשס״ד, בשנת בחינם.
 פועל ומאז העולמי״, הזהר ״מפעל את הקים לארץ, עלה 2007 - תשס״ז בשנת עיתונים. בהרבה ומודעות קוראיס,

 את בפועל לממש ובכך היומי, הזהר דף של יומית בקריאה מישראל אחד כל לזכות ולילה, יומם נפש, במסירות
יבוא. והמשיח ברחמים, מהגלות ישראל עם יצא הזוהר, שבזכות הצדיקים, וגדולי רשב״י של וצוואתם הבטחתם

 קובץ חל', 3 - המצות" "אפיית חל', 7 - בישראל" מצות "אכילת חלקים, 887 - תורה" פון ליכט "אין בעהמח״ס:
 על ישעיה" "נפש ,‘חל 53 - כשרות ספרי קובץ חל', 58 - כהלכתן" המצוות "שמירת חלקים, 26 - ישראל ארץ ספרי

 חל', 18 - שבת שמירת ספרי קובץ חל', 33 - ניקור ספרי קובץ חל', 26 - שחיטה ספרי קובץ חל', 7 - אסורות מאכלות
 קובץ חל', 22 - סת"ם ספרי קובץ ,‘חל 7 - עה"ת תורה" "דברי חל', 10 - הברית" "שמירת חל', 8 - מקוואות ספרי קובץ
ועונש" "שכר ועוד. ,לשוח" "יצחק כהלכתו", אמן "עניית אמן", "ואמרו מעט", מקדש״ ,‘חל 17 - ביהכ"נ קדושת ספרי

 "תיקוני ,‘חל 15 - הזוהר" "מאורות ,‘חל 5 - לישראל" חק "זוהר ,‘חל 5 - השבת" "זוהר חל', 5 - הזוהר" "אור חל', 6 -
היומי זוהר הסולם, פירוש עם זוהר ,‘חל 12 - היומי" "זוהר ,‘חל 6 - היומי" "זוהר חל', 29 - זוהר" "תיקוני חל', 2 - זוהר"

 דמשכנא", "ספרא ספרים, 6 עוד עם זוטא" ו"אדרא רבה" "אדרא ,הזוהר" "תיקוני חל', 54 - ״תורה זוהר״ ,‘חל 70 -
ל,"הנ כל על .הקדוש הזוהר על וחוברות ספרים מאלף יותר ועוד חל', 39 - הזוהר עלוני ועוד. דצניעותא" "ספרא

קורא'ס. וקול חוברות ספרים 2000ל- קרוב ונדפסו העולמי. הזוהר מפעל ישראל בארץ הקים תשס"ז, בשנת
שפות. הרבה ובעוד ובאנגלית, באידיש הקודש, בלשון קורא'ס, וקול ספרים פרסם הנ״ל הדברים על -
 ובתי כנסיות בבתי עצומה בתפוצה המחולק ועוד, הזוהר, של היומי הדף זוהר ספרי מיליוני מפיץ -

ובחו״ל. הארץ רחבי בכל אב בתי הידברות, ערוץ כגון גדולים, ארגונים צדיקים, קברי חנויות, מדרשות,
 מתגורר כיום דרשותיו. ושומעים היומי, הזהר של לשמיעה הזוהר״ ״קול הרשב״י״ ״קול את הקים -

הארץ. רחבי בכל הרצאות ומעביר ,2000 ברדיו שבוע מידי דרשותיו מפיץ שמש, בבית
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 להם יש ישךאל ל״כל יזכו ודאי ובזה ישךאל, עדת קהל כל ה׳זהר, ו׳ילמדו ה׳שבת *־שמרו
 בר חויא דבי אמר ע״ב(: קי״ח )דף בשבת כדאיתא נגאל, ומ!ד הבא״, לעולם חלק

 מוחלץ אנוש, פרור זרה עבורה עובד אפילו כהלכתו, ישבת המשמר כל יוחנן, רבי אמר אבא
 מחללו, תקרי אל /מחללו׳ שבת רזשנ הנב יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנוש אשרי׳׳ שנאמר לו,

 בהן שלטה לא ראשונה, תשב ישראל ורמושי אלמלי רב, ו־נגא יהודה רב ראמ לו, מחול אלא
הי: שנאמר ולשון, המוא .׳עמלק׳ "ויבא בתריה וכתיב ללקט", העם מן יצאו השביעי יום:"וי

 דימ תן,טפהל בתותוש שתי ישראל משמרין אלמלי יוחי, בן שמעון רבי משום יוחנן, רבי ראמ
 בתריה וכתיב ,׳׳שבתותי את ישמרו אשר לפריטים ה' אמר "כה שנאמר׳ נגאלים,

גו'.ו! קדשי" הר אל "והביאותים

 ביה, מתעטרא דאורייתא יומא, בהאי תאנא, :א(”ע ט”)פ יתרו פךשת הקדוש בזהר ואיתא
עו־וךזג אינון ליבנב קוז-יןנפ אינון בכל בכלא, מתעטרא ו ן דנהורא, ענפין שבעיןיב שין,ני

 אילנא, בגו קיימין אנטיומגח וענפא, א̂ווענ לימט דנפקין ענפין חמי, אן?מ וסטרא. סטרא לימכ דזהרין
ונהרין, מזדהרין פלהו וסטר, סטר ליפנב דמתפתחן ן̂יעז־־ת אינון חמי, מאן •האחי בהו ן̂יפנאנ והליכ

פסק. ולא דנפיק נהורא בההוא

 ןזאור דבל בכל, ךתזעקנמך בו, מתעטרת הח־שהת הה ביום שנינו, הקדש: ללשו! ]ובתךגום
 האור ילכ וצד. צד ליכומ שזוהרים אור של ענפים בשבעים וענשים, רותו!:? ןנאור ליבנב מצוות,

 בהם? יםוחוזוא הפנים וכל האילן, תוךב1 עומדים חמשה וענף, ענף מכל שיוצאים הענפים
שיוצא אוריל באותו! ומאירים זוהרים ובלם וצד, צד בכל שנפתחים שערים םנאות ראה ילכ

פנסק?[ ולא

 אתערו ותתא. לעילא “וחובנתודא קדישא, עמא אתערו עליונין, קדישי אתערו נפיק, פרוזא קל
 .־הזזבנא דתלת ן,יחדו ^ליתוב אזדמנו שלימתא. בחדותא ערוותנוא מאריכון. לקדמות אות̂־חז
 דין: בעלמא קדישין, ישראל חולקכון, אהנפנז חדוותא. דכל דחדווה מהימנותא, לקדמות אזדמנו

כתיב, איז עלזו ומזלות. פוכבים ת־?נבוז עובדי עמים לימפ ,הלכ אנירוה הוא איז דאתי. ובעלמא
ישראל". בני ובין "ביני

 הקדוש העם התעוררו יונים,לע קדושים התעוררו יוצא: הכרוז קול הקדש: ללשון ךגוםנ]ובו
 לשלש הזדמנו שלמה, בשמחה התעוררו רבונכם, כנגד שמחה עוררו ולמטה, למעלה שנבחר
חלקכם, אשרי השמחות. כל תשמח לוק האמונה לקראת הזדמנו האבות, שלשת לוק שמחות
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 כוכבים לעבולת עובדי העטים מכל םוביל ירשה זוהי הבא! ובעולם הזה בעולם קדושים, ישךאל
ל״[.׳אזךעןז-י ■בני יןבוב "ביני כתוב !ה עללו ומזלות.

 )ויקרא וכתיב לקדשו", השבת יום את "זכור כתיב דא ועל ודאי. הוא הכי דה,?הו ר׳ רמוא
לקדוש ענג לשבת "וקראת נח( )ישעיה וכתיב, ה'". אני קדוש כי תהיו ״קדושים יס(

.׳׳מכובד ה'

 זוהשב יום תוא "זכו־ כתוב !ה עללו !דאי. הוא כף יהודה, ־בי ־אמו הקדש: ן1ללש ]ובתךגום
תונוטו*? זקרארי״ר נח( )ישעיה וכתוב ה'"♦ ■אני קדוש כי ?היו ׳קדשים׳ יס( )ויקרא וכתוב לקדשו",

[.׳מכבד׳ ה' לקדוש ענג

 דכל סתימא קדישא, עהיקא בתפנוקי מתעדניו דצדילדיא, נשמתיהון כל יומא, בהאי תאנא,
 והוליכנב פשט( מוז )ההוא מתפשטא קדישא עתיקא דההוא מענוגא חדא אזרוד־ז סתימין.

 אנח̂יבני ין׳ינייח א,ניית׳אור נטורי לכלהו ין,זקדיע בני הוזלילכ ומתפשטא ונחתא, ̂איסלק ין,׳עלמ
 יד( )ישעיה דכתיב, הוא הדא קשיו. ןיהניופול וכל דיניו, כל רוגזין, כל מכלהו, מתנשי שלים,
אורייתא. ליבוקיל שבתא שקיל כל, ניניזב הקשה״, וז־המעזה ןוומ ומרגזך מעצבך לך ה' הניח "ביום

 העתיק בתפנוקי מתעדנים הצדיקים נשמות כל הזה ביום שנינו, הקדש: ן1ללש ]ובתךגום
 )ההוא מתפשטת הקדוש קיתיזעלה אותו ליש נגימהע אחת ורוח הנטתרים, כל נסתר הקדוש,
 התורה, שומרי לכל הקדושים הבנים לכל ומתפשטת רדת,ווי ועולה העולמות, בכל מוזפשס(

 זהו הקשות. העבודות וכל ניםיהדי כל ה־גזים, כל מכלם ם׳־םוכללזנ שלמה, במנוחה ונחים
שקולה כף משום ",השלזןלה העבדה ולוב ̂ין;ג־ומ־ מעצבף לף ה' הניח ביום" יד( םז)ע שכתוב

התורה[. כנגד שבת

 ובו אתז עשהו שנוא שריא״ נו( )ישעיה וכתיב כלא. אורייתא נטיר כאילו שבתא, דנטיר וכל
 דנטיר דמאן אשתמע, רע". כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת שומר בה יחזיק אדם

כלא. אורייתא דנטיר כמאו שבת,

 נו( )ישעיה וכתוב חתורה. כל תוא שומר כאלו ,תשב ששומר ילפ וכל הקדש: ללשון ]יבתךגום
 ךע". כל מעשות ידו ושמר וימחלל תושב מרנש בה יחזיק אדם ןנוג זאת יעשה אנוש "אשרי

התוךה[. כל ששומר כמי תוהשב תוא ששומר ■שמי נשמע,

לאינון אלא עלמא לית ח?יך, אי,[־יוז לךבי שמעון ]ךבי *יה,? אמר :ע״ב( )פ״ט שם ובזוהר
 קיםזהעוק החבךים לאלו א<ל׳א העולם נברא לא ]חייף, באוריתא דמשתדלי חברייא,

ה[.ח־שבת הסודות ]ויודעים אורייתא. יומ̂יסת ן̂ע*ז̂ו ה[ח־בת

 ולומדים בתורה העוסקים החברים לאלו אלא העולם נברא שלא רואים׳ אלו חז״ל דברי פלווכ
קודש. בשבת הסוד בלימוד עצמם ומקדשים התורה, סודות

 כצל שנותינו מיוי הלום׳ עד להגיע שזיכני על ועדה׳ ישרים בסוד לבב בכל ׳ה ז־הוא ן,כ על
 הזהר בלמוד אל־ישו כל תוא לזכות מאד חשקתי ׳השנ כארבעים ולפני יעוף׳ וכחלום

הספר תוא להדפיס תשכ״ט׳ בשנת רר׳בית ה' וזיכני לי׳יע דעדו קאיךפתה המגפונ ,שקדוה
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 כעשרים ולפני רבים, ספרים עודיו ע,׳זי׳ ראזנבערג יודל ,,רב הצה״ק לוע ר",זדיזזד ״נפלאות
 ילמד, דחוא ליכנע העולם, בכל דושןהל הזהר מודי? רדב תוא לפרסם ■התעוררתי ם,יעני ועש

 כהבטחה רחמים,ב הגאולה ולקרב הוא, ברור דושןהל לעבודת בו,יל ויתלהב ויתעורר,
 וכמה ,׳רחמי׳ב גלותא ןונ יפקון דא ״בספרא זיע״א: יוחאי בר שמעון ,בילר :כממיוט;מ שנאמרה

 וטלטולי נסיעה שעות כארבע יום כל נסעתי חושנ כחצי במשר זה, ?על מס־נו העזקיש^יר כחות
 ולא י,נאור ימצאו שלא כדי חדר, שכרנו ששם למונסי, חזור ושעתים לוךזר שעתים דרכים,

 יחד שעות, עשרה םישתי יום כל דושןהל הזהר על;ועבדנו ,]א[ הזו הודושןה? בעבודה יניעוניפרני
 ־אלף ששים:נחשב) שהיום אז, של )בעיי דולר ״לןיא כעשר הלואות לקחתי ̂הליו אברר, עוד עםו
 כר חרוא פעמים, וכמה כמה המחשב נשבר ובאמצע גדולים, במאמצים עלה זה וכל ,(לרוד

 התקלקלו, הם וגם חדשים, מחשבים נינוףזן נשבר, פעם ועוד פעמים, וכמה כמה תיקננו
 היה ועוד בטוח, עם רהבמח לוםיצ מכונת ושכרנו י,יל היו ומניעות הפרעות הרבה כר ליכיו
 הרבה ויש לתאר, אפשר שאי מה וקלקולים הפ־עות היה הזמן וכל צמוד, מחשבים ישוא

 הרבה זה על שהפסידו זה, על לעבוד ופחדו אנשים, ךצו לא פשוט ־ונושכ עד לספר... מה
 ,]ב[שיפננ במסירות להמשיר שמוכן יוכ היה שלא באמצע, העבודה נשארה וכר כספים,

 אפשר אי רר,בית לה' ותחנונים ,■מאז חזקה הליתפ בלי כי ואראה, שבתי זה על ובהביטי
̂אהר ,יאף(לוהףב שאכתב )וכמו להצליח  תוכץ גם ריצר דתחיומ א?משד אתוע̂זאכל תזכול ידכש הא^

 שאשוב עד המתינו שמשמים וכנראה מחפים, אל״ישו דארץ ואויךא שתצטרף, ישראל ארץ
 ספריו תוא פיסהדל שצוה זי״ע יזר ישוא מהבן שידוע מו̂ו הקדש, לארץ הןל־̂־מווא לותימג

ומגן. מסיע קדשתה וביוש ישראל, בארץ דוקא הקדושים

 ציון עלו המשקיפה בדירה בצפת ושהיתי הרשב״י, לציון נסעתי םיניש כשלש פניל
רצופים, ימים שלשה במשר יום כל תהלים פעמים שלש ואמרתי זיע״א. ג[י׳הרשב׳

 ערך הקמח כד בספרו בחיי רבינו שכתב וכמו א.
 שאמר הוא התבודדות צריכה התורה "ל: וז תורה,
 ונראה ,’וגו נפרד" יבקש א׳("לתאוה י״ח )משלי שלמה

 נפרד שיהיה יבקש לתורה שמתאוה מי כי פירושו לי
 נפרד לפעמים להיות הלימוד מתנאי זה כי ומתבודד,

 עושה ואם שכלו, עם ומתיחד מתבודד החברים, מן
 בקי ויתפרסם יתגלה כלומר יתגלע" תושיה כן"בכל

.עיי״ש החכמות, בכל ושלם
 ועונש שכר כמו ספרים, כמה הדפסנו שב"ה והגם ב.

 , "ק הזוה וביאורי זוה"ק עם רבים ועוד הברית, ותיקון
 לקמן )ואה להדפיס זכינו לא עצמו הזוהר אמנם
ח(. בהערה

 רטמי ראו םלעו יסוד צדיק הקדוש הגאון כתב ג.
 מין דרזין, מרא המליב״ו, הקדשים קדש ונעלם,

 דורש בספרו זיע״א, זצוק״ל אבוסצייא .יעקב יבינו
 בר שמעון רבי זכות הלוד? ו: לשת ן.זה ע״ב( )עמוד סוב

הצדיקים. ליבמ יותר העליון םל?עו יוחאי

 יוחאי רב שמעון רבי האלוקי היונא ינונאדו שבחי
 עולם יסוד צדיק הקדוש הגאון שכתב איזיע׳
 מלקטים זי״ע׳ אבוסצייא ביי^ק י3י וקןילהזא׳ לבקונמכוב

 חושב לשונו: וזה ע״ג( - )ע עמוד טוב דורש מספרו
 רבי של שבימיו פי1ל אדם, בני לימכ גדול י׳׳הרשב
 הסוד דיי יודעים תינוקות אפילו היו יוחאי בר שמעון

 באמת בלבם, סוים מטמינים ליו הדור בני וכל ראוי,?
 לגד העולם בכל סודו הליג השלום עליו י׳׳הרשב

 עוד אותו. יודעין היו רבן בית ליש תינוקות שאפילו
 דרבי לברכה, םתזכר ינונרבור שאמרו מה ידוע ם:זפ

 שעברו אשוניםרה ומדורות ם,להעו למכי ולגד שמעון
 הסנהדרין. ומן םלהעו ומאבות תזומע ונר ולנד מאדם

 עמנו העומית היא הרשב״י כוה;י םלולעו שם: עוד
"ב" וזש״ה המשיח ימל שימא ?:ד בגלות י א  )תהלים ט

 קיםזי"א הבבוד בבסא חקוק שמי יינוזו־! ז׳( מ״ה
 עליו רבינו הז;מע) חשוב שהיה וזכותי ועד", עולם1?

המשיח מלי ואבשן דע בטוהע לזה העמד השלום
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 ההל וסך תסיעני, הרשב״י ותכשז כדי לעמר, ול״ד ל״ג ל״ב יולז והימים ,]ד[דבור עניתבת עם
תי )פך השערים נפתחו זו שבשנה תש״ע, ־̂ץנב^]כ פעמים ל7ט;ת התהלים את י׳נתנ!̂ם  3 עשי

 דוד תפלת בי ונתקימה השערים, ונפתחו ישועות לראות שזכיתי עד [,אחת( רשנה תעמיס
 ,ב׳( י״ב )תתלים אדם" מבני ים^מדגא פפו כי חסיד גמר פי ה' הייעד־ענ״ה ,םשלוה ליוע ךמלה
 שמים, םלש דק מעשיו ולכון חסיד היותתל ובליב גמר האדם ר־ט̂לכ מושיע, יתברך ה'זע

 כל אזליא ודם, בשר על ךילסמ לא ובבל מחליט כאשר אדם״, ימבני אמונים פסו ״כי ועוד
̂־יפ הקדוש בזהר שכתוב וכמו לבדו. ה'יל בלתי יתברך, בה' טחונויב  קצ״ח ףע)! הלילן!רי תוש^

אלקיו״ ה' על שברו בעזרו יעקב שאלי ״אשיי :׳( ה קמ״ו )תתלים וק םפנה על ב׳( ויעמוד א׳ עמוד
.גדול( אור מצאתו םזע )עין

 זכור הנביא אליהו דברי את שהביא ,סקי״א( קנ״ו )סימן החיים הפף דברי את ראיתי וכאשר
 ארץ הב־חו ולא תורה, של בפשעה אלא העולם חרב לא ,פ״א( זוטא )אליהו לטוב

 פשעה מפני אלא אינן ישראל עלי הבאות הצרות וכל תורה, של פשעה מפני אלא ישראל
 צריך כן, ועל ם:זע וכתב ה׳( סוקיפ א׳ מרק :)מיכה זאת״ כל יעקב ״בפשע שנאמר תורה, של

 בתורה בו ולעסק ,ההז העולם מהבלי הזמן לצוד כוחו, מאמצי בכל דימא להשתדל האדם
 שכתוב וכמו ים, של מזוטו ומרגליות טובות אבנים המציל כמו לו, שאפשר מה בכל

םצופים״ ונפת מדבש ומתוקים רב ומפז מזהב ״הנחמדים הלי ת .י״א( י״ט, פרק )

ש א׳ לןל)חי יצחק שיח ובספר  אבל לשונו: הוז תב,וכ ,לה( אות וכו׳ מסיע ויהי של נתין ב׳ פעמו דרו
בהם, שולטת ולשון אמה היה לא אז רבם, ישראל בה עוסקים היו אם התורה, ידי על?

 מעט ויחלו אקבצם הזוע בגוים יתנו כי ״גם ע״א( ח׳ ראתב דבבא קמא )בפרק שכתוב וכמו
 ם,וד מעט אם אבל אקבצם״, הגו״ע אז בתורה, יעסקו םנרב או כולם םטא רים״,ש מלך ממשא

 במדרש שכתוב וכמו ,השע לפי עליהם מגינות שהמצוות ושרים״, ילוימ ממשא ״ויחלו אז
 גוזרים העולם אמות אימתי תורה, של בפשעה בפשע, התמיד על תןותנ ״וצבא רבתי איכה

 ״וראו דכתיב מאי לברכה זכרונם רבותינו אמרו ולכן ׳הורת תלמודמ םמבטליש עהבש ו/נו
ם״מךומ ויראו עליד קראינ יהוה שם כי הארץ עמי כל רי ב ד ]ונראה שבראש. ליןיתפ לוזא ,י( כח, )

 מוזע ...משחף ן3 גלי ׳ ה בפסוק )ושם .ןמוא בימינו ה־במהו
הקדוש(. הרשב״י יגל מרמז מחבריף, שוןיע
 זי״ע: אלפייה יצחק רבי האלוקי המקובל ואמר ד.

 יישוב בכל שנוהגים כפי הדיבור שתענית מקובלנו
 65,000ל- שוה פעמים 3 התהלים קריאת עם ויישוב

 195.000 יוצא ימים 3 דבריו ולפי )!!!(. תעניות
 זה ועל תעניות. שנה 550 אומרת זאת תעניות,

 הקדוש הצדיק של הפיוט את להמליץ אפשר
שראל דיר המקודל  - 1550 ש״י ה׳ )צפת זי״ע הרנג׳א י

 הקדוש הפיוט מזמירותיו לערך(. 1625 שפ״ה ה׳ עזה
ם בארמית, ועלמיא" עלם ריבון "יה  אותו ששרי

גבוךתף יעול לא אלפין. שנין בר1ב יחיה לו בשבת,

 לפני חשוב כמה עד לדעת אפשר שאי בחושבניא,
 עולה שאמירתה התהלים אמירת יתברך השם

ט אדם בן אם שנים. אלף י בחשבו שו ש אומר פ  של
 כן ועושה רדיבו תענית עם ברצף תהלים פעמים

ש  התענה כאילו לו עולה רצופים[ לא ]גם פעמים ש
מר וכמו שנה. 1101  ןבוךתף יעול "לא שאו

 המעלה אבל להבין, יכול אתה שאי - א"מבחושב
 אלפין׳׳, שנין ?בר יחיה "לו כמנ ששנה כדי עד -

 שכידנע - בפינס, מזיםר מנצאים כיצד תתמה נאל
שר המעשה וידוע עליונה, בקדושה נאמרו  שירות ש

 מעט הפשיט היום וכחום להשי״ת ותשבחות
שוב האר״י רבינו לו ושלח - שרויליו ללבוש שי
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 ה,ךתו לתלמוד רמזמ ראש של ליןיתפ ואלו המצוות, עשית גל? רמזמ יד של שתפלין כוגתו׳
העולם[. אמות כל גל? פתד יפול תוךה, מודנלית רזלוכ̂ ראש של תפלין ידי גל? ורק

 , נקרע והלב בוכות והעיגים בדואר׳ מכתבים מלאים "ל רח יום וכל ;עולים,: ש? צער וכמה
חיים, יהודים מארבעים למעלה שנשרפו א[׳תשע׳ כסלו ט׳]כ׳ האחרון האסון רטפוב

איבו ולהבין׳ להכיל ראפש שאי ידב  ותרמגז אותנו והצילו ישראל׳ ליפל על? פרונפ במותם ר
עדין ועוד שלמה׳ בתשובה ולשוב ׳]ה[ בו"*? אל זןוי והחי׳׳ לקים מכרחים אגו אד? קשות׳

 שירתו לשמוע ירדו המלאכים כי - העליונים בגדים
 תיקן ומיד להם. פרחו השרוולים הרים וכאשר
לקדמותו. ושב הענין

 מיליון מחמש למעלה נשרפו הזאת ובשריפה ה.
 אנשים אלף עשר ושנים דונם, אלף חמישים עצים,

 ללמוד ועלינו אותנו, לעורר צריך זה וכל מבתיהם, גלו
 עץ האןם "כי י״ט( כ' פרק )דברים בתורה, הכתוב את

 על חז"ל שאמרו כמו ישראל על שמרמז השדה"
 ,ע״ב( ס׳ דף ב )חלקובזוהר אדם". קרויים "אתם ישראל

 חיים עץ יח( ג )משלי דכתיב ה,רתו אלא עץ ואין וז״ל:
 הוא, בריך קודשא אלא תורה ואין בה, למחזיקים היא
 דכתיב הוא, בריך קודשא אלא עץ אין אמר אבא רבי

 דא ודאי, השדה עץ השדה עץ האדם כי יס( נ )דבוים
 בריך דקודשא מרמז ]כאן קדישין, דתפוחין שדה עץ

 בעץ נרמזים דכולם הוא, חד וישראל ואורייתא
 כדין עלייהו, דמלכיהון יקרא זיו אתגלי וכד השדה[,

 המים, וימתקו מאי המים, וימתקו המים אל וישלך
 חזי תא אבא, רבי אמר סניגורא. אתעביד דקטיגורא
 בריך דקודשא בקיימא ישראל עאלו כד בקדמיתא

 דאתגזרו בגין טעמא, מאי יאות, כדקא עאלו לא הוא,
 כיון קדישא, רשימא אתגלייא ולא אתפרעו, ולא

 תמו ומשפט, חק לו שם שם כתיב, מה הכא דממו
 גלויא בההוא קדישין, חולקין בתרין ישראל עאלו

 חק , ומשפט חק ואקרון דלהון, רשימא דאתגליא
 וחק לביתה טרף ותתן טו( לא אמר)משלי דאת כמה
משפט ותיה,רלנע  ה( פא )תהלים ראמ דאת כמה ו

 קדישא, את בההוא נסהו, ושם יעקב, לאלה״י משפט
 דרב בספרא הוא, לישראל חק כי אמר דאת כמה
 עד קדישא, חוטרא ההוא על מלה אמר סבא, ייבא
 - התורה )על הרקאנאטי ובפירוש . "ק הזוה לשון כאן

 רכב עצה את תשחית לא וטעם כתב, שופטים( פרשת
 ועשב עשב כל לך אין ז"ל רבותינו מאמר ידעת
 אמנם למעלה פוגם למטה בהשחיתו והנה וכו׳ הלמס
 מאמר והבן כחו פסק כבר פירות טוען אינו אם

 תאינתא דקץ אלא ברי שכבת שכיב לא ז"ל רבותינו
ואמרו כפשוטו השדה עץ האדם כי וזהו זמניה בלא

 אילן עץ שכורתין ובשעה אליעזר רבי בפרקי רז״ל
 ואין סופו ועד העולם מסוף יוצא הקול פרי, שעושה

הגוף. מן יוצאה שהנפש בשעה וכן נשמע הקול
 וזה וז״ל: כתב, י״ז( נהו - ה )מעין לאברהם חסד ובספר
 שהאל וגו׳, רבים" ימים עיר על תצור "כי שכתוב
 לאדם ומסטין שהולך המות מלאך עם מדבר יתברך

 האדם שהוא עיר" על תצור "כי שכתוב, וזה למעלה,
עץ ותראה בטענותיו, להלחם ש שב  מגולגל בתוכו שי

 השדה עץ האדם "כי עצה את תשחית לא וח,ר שום
 האדם, ממש הוא העץ אותו ר״ל ", במצור מפניך לבא

 אותו ודףר אתה שבסיבתך רבמצו מפניך באל
 לשמור העץ של ההוא במצור נכנס הוא להזיקו,

 כף בתוך ונד נע הולך כשהרוח והענין ממך. עצמו
 או בדומם עצמו ומכניס השטן, מן בורח הקלע

 כשנכנס ואז לו, והראוי עליו הגזור במקום בצומח
 הפסוק תבין כן וגם השטן, לו להזיק יכול אין בגוף

 וגו׳ דגנך" "ואספת פסוק כן וגם וגו', אסיפם" "אסוף
שרפי  שביעת שהיא ושבעת, לתכוא הצומח ילתכאב ו

 המובלעות הנצוצות תאסוף ממנו, הנאבד מן הנפש
 שכתב ]כמו ממש דגנך וגו' דגנך שהם בתוכו

 שק מתוך מסויים פרי בוחר דאדם דהא הבעש"ט
 הניצוצות ששייכות מפני זהו וכדומה תפוחים

 זה אין וח"ו דוקא לנשמתו דוקא זה בפרי הנמצאות
 זבחי זבחו ית׳לשו בהקדמה באריכות )ראה המקרה דרך על

 בשדך עשב ונתתי [,ל(’ז׳ ייהאו׳ מכתבי שמביא מה צדק
 שביעת שהיא ושבעת ואכלת כך ואחר לבהמתך

 תשמרו לא אם לכם ורהשמ ממנה, הנאבד מן הנפש
שאר וגו' השמים את ועצר וגו', וסרתם תורה דברי  שי

 יוהוי יבולה את תתן לא והאדמה יבש, העולם
 זהו כי מהרה ואבדתם וזהו בתוכה, מובלעים הנצוצות
 יום גדול ז"ל רבותינו שאמרו וזה שלהם, האיבוד
 יח׳כ )נהר לקמן שיתבאר כמו גליות כקיבוץ גשמים
 אותה ידוריו רעה, ריות הנשמה תהיה ואם בס״ד(.

ש והאדם לדומם,  מתקן נשמתו עם קורבה לו שי
 קשה היותר כי האלו, יםרמהמצ אותה ומוציא אותה

יוצא שלא יבש דומם באבן גלגול הוא שבגלגולים
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 נו*? יש גשמים מעצירת שיותר , שליט״א דור ה ,*ולדמג אחד בשם ואמרו לגשם, אנו מצפים
ל?׳רח׳ גרועים כך כל אנו םאז־̂זו במרום, תפלותינו נשמעות לא אך<יזד ולפחד לירא

 ואין ]ו[שותיחול עת לא ואומר, בקרבי, בערו לבי ושךעפי תהמה, יזריד■) וני,ירע ויבהילוני
יךתבעדו רהב״ואד מ"ו( קי"ט׳ הליםנ)ו ציווני המלר דדו דברי כן על; ות,סלכ במה

 אותו לצאת ", תזעק מקיר "אבןרשנאמ תועלת, ממנו
 ויהי לבו "וימת שנאמר נבל וכמו ממקומו, הרוח

 ולזה בלעם, נשמת שהיא בנבל בגלגול שבא לאבן",
 שיתבאר כמו העגל את עשו בניו, ויומבירוס יונוס
עכ״ל. "ד, בס לקמן

 שהיא החיים עץ על מרמז העץ כי מזה, לנו היוצא
 על ועוד האדם נשמת על וכן הקדושה, התורה
 שאמרו וכמו בזה, זה קשור והכל הנשמות, גלגולי
 ביטול במקום אלא מצויה השריפה שאין חז"ל

 שבת חילנל שיש שבמקנם חז״ל אמת נכן ה,רתנ
 התורה בלימוד להתחזק ועלינו הדלקה, מצויה

 בדבורי גם החמיר "י שהרשב וידוע ש"ק. ושמחת
ארשאסו בשבת חול ב מו כ  צריכים כן על .שבת( בתוס׳ )
 הזוה״ק ובלימוד התורה, בלימוד להתחזק במיוחד אנו

 הנשמות בתיקון תלויה הגאולה וכל קודש. בשבת
 על נידח, ממנו ידח לבלתי הסיבות שמסובב שכידוע

 תורה בלימוד להרבות זה ביותר הגדול התיקון כן
 כי הקדוש, הזוהר לימוד ידי על רק בא וזה לשמה,

 תורה ללמוד אפשר אי הקדוש הזוהר לימוד בלי
 וישרפו יתבטלו ובזה ,יק(׳בזוה )כמבואר שמהל

 ויקבץ גשמיות, שריפות יהיו לא וממילא הקליפות,
 קוממיות מהרה ויוליכנו הארץ, כנפות מארבע נידחינו

בב"א. לארצינו

 וזה כתב ה׳ קרפ הישר" "קב הקדוש ובספר ו.
קדשו: לשון

 ״ואהבת מצות מתקיימת התוכחה במצות
כמוך״ לרעך

 זכרונם רבותינו אמרו כמוך", לרעך "ואהבת א(
 ה.רשבתו גדול כלל שהוא הפסוק הוא זה כה,רלב

 מגונה דבר האדם כשרואה יותר, אהבה לך ואין
 שצריך ועון, חטא איזה שעושה ישראל באחיו

 קשורין הן ישראל של נשמתן כי זה, על להוכיחו
בזה. זה ודבוקין

לו ורפא ושב יזכה אולי לחבירו להודיע צריך
 יודע שהוא מי האדם שצריך הוא, הכלל אבל ב(

 נשמת על שבאים והעונשים והסיבות ההרפתקאות
להודיע צריך מהגוף, הנשמה יציאת אחר האדם

 דרכו ויעזוב כן, גם חבירו יזכה ידו על אולי לחבירו
לו. ורפא ושב , הרשעה

 מנוחה להם שאין נשמות מלא העולם אויר
העליון בעולם

 עונש בקצרה קצת אכתוב זה בפרק פה והנה ג(
 דע, הרבים. בעוונותינו בה פוגם שאדם הנשמה

 בני מנשמות מלאים הן דעלמא חללא אוירא כי
 מנוחתן, למקום לבא עדיין יכולין שאינם אדם
 שהיה ז"ל "י האר הרב של תלמידים שהעידו וכמו

להם: אומר

 נשמות רבבות מלאים והשדות האילנות
לתיקון שמתחננים

 נשמות מלא הן נחללה דעלמא אראני כי דענ, ד(
 ופעם למנוחתם. עדיין לבא יכולין שאינם הנדחין

 הנא אהרנ בשדה, תנדה ללמנד ז"ל ״ירהא ךהל אחת
 , מספר בלי נשמות מלאים היו האילנות שכל בעצמו

 כמה היו המים פני על וגם השדה, פני על היו וכן
נשמות. רבבות

 כאן, טיבם מה ז"ל "י האר הרב אותם ושאל ה(
 שלא בעבור קדישא, לפרגודא מחוץ שנדחו והשיבו,

 חבריהם את מונעים והיו פשעיהם על תשובה עשו
 דרקיע, ובאוירא בארץ ונד נע והיו תשובה, מלעשות

 קול בת שומעים היו ועכשיו בכה, וזה בכה זה
 בארץ צדיק אחד איש שיש העולמות בכל המכריזים
 הנדחות, הנשמנת לתקן בית כח יש ראש האריז״ל

 לתקן עליהם לרחם ממנו לבקש לכאן נאספו כן ועל
 יסבלו ולא מנוחתם למקום לבא שיוכלו כדי אותם,

 ז"ל החסיד ״ירהא והבטיח כזה. גדול רצע עוד
 אחר וסיפר , באפשרית שהוא מה לטובתם לעשות

 ראו כי ,ההז המעשה לתלמידיו ז"ל אר״יה כך
 למי ידעו ולא להנשמות, םהל שאל ז"ל "י ארהש

לשונו. כאן עד , המשיב היה ומי שואל

 למתחת עולה בכוונה, שמתפלל הצדיק תפלת
 נשמות אליה מתדבקים ושם הכבוד, כסא

עמה ועולין נדחות
 להעלות יכולין היו הנשמות שאלו כתוב, ובחיבורו ו(

מתפלל שהצדיק כיון צדיק, של בתפלה אותם
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 חמה העניקו אשר ע׳זי׳ רברוזינו. דברי אלא המוה דברי לא כי ,׳אבוש׳ ולא מלכים נגד
 השם אנשי המוה הלא חיים׳ נוגא ומפיהם ים,נשרו אנו וממיהם בשוועם׳ מהח ועצרו בגובהם,

 עלינו ןיג זכותו לברכה׳ וקדוש צדיק זכר לוצאטו׳ חיים הזמע רבנו מה׳וה בארץ אשר גבורים
 קדוש עליו רמוא ]אשר התורה׳ מכמני בכל עצום;בקי ההי אשר ׳׳׳ישרים מסלתה׳׳ בעל אמן,

 אלפי מהלך הטהורים פניו לקבל רגלי הולך היה בדורו, חי היה דאלו ,׳עזי׳ ׳א׳יגוה ה'
 זו,!ד העצה את אלא ראל,שי מעם גזרות לבטל עצה מצא לא קדשו ברוח והוא קילומטרים[

לקרב הקדוש׳ הזהר ספר של העליונה הקדשה שבלח הפסק, ללא רצףב הזהר בספר למוד
.םרחמיב הוליזבאה תא

 הפסק לא*? במשמרות הקדוש הזהר בספר גירסא של חדומי מודיל סדר בישיבתו׳ תקן לכן,
 הדבר מעלת על וכותב בישיבתו׳ הראשונה כתקנה זה רדב וקבע לעת׳ תומע כלל

 זו רשתמ להנצל קדש קהלות לכל היעוצה העצה "זאת הלשון: הבז ישראל לחכמי רתגבא
 מאד... ועצום הדבר רב כי יחדלו׳ לא-! זאת׳ עלי לפקח הםזל ההי ודאיבו שונאיהם׳ טמנו
 אלמלא אני כי גום, אחרי ההז הדבר את ישראל חכמי ישליכו לזא ועתה הדור, לגדולי וצוה

 ,אתהז עצהה תא קחיי ו_רתכםת דובכ בלוא ומקום׳ מקום ליפנב זה דבר קובע הייתי חילי׳ נתישר
דבר אל פוי ו,תעשול לכוי וממקוב *זחוא וכל ישךאל, כלל הובלט !כמור יןזא יופ ותכלז לו ויהיה

.׳׳כלל הוא קשה

 ומעךב מזרח גדולי כל אשר ]ז[ בדורו היחיד ה' קדוש בינינו יזר םישני ואחד המא ולפני
 שמות )?רשת חי: איש בן הקדוש בספרו תבוכ כהיו ׳ע׳זי׳ בוטה חרי״ה רזמ לאורו׳ נאותו

*אלו ,תשבי ביום התורה מעסק הנעשה לופע דגדול ל:׳׳ז המקבלים תבווכ ישונו:? הרז ׳שמה( שנה

 הכבוד. כסא תחת למעלה עולה תפלתו אז בכוונה
 ומתלוים נשמות כמה התפלה באותה מתלבשים ואז

תפלה. אותה בהדי
 כי לעני "תפלה הפסוק בסוד הזוהר שכתב כמו ז(

 נשמות כמה שיחו". ישפוך ’ה ולפני יעטוף
 תפלה ואין עני, של בתפלה ומתדבקין מתעטפין

 של תפלה כמו הוא ברוך הקדוש קמיה חביב יוהד
 ארונו גדול בלהב שעולין צדיק, של ותפלה עני,

 להתקרב מתיירא אחרא והסטרא סביביו. השורף
 כן ידי ועל הצדיק, ותפלת העני תפלת למקום

התפלה. עם עולין הנדחות הנשמות

 הגיהנום, דרך עוברת דיקצה נשמת כאשר
עמה ועולין האבודות נשמות בה מתאחזין

 רשנפט שכיון הצדיק, בנשמת ממש העניו וזהו ח(
 בהעבירו שבזכותו כדי הגיהנם דרך עובר מהעולם

 עם ויעלו האבודות נשמות בו יתאחזו שם דרך
זו[. קדושה ]נשמה דא קדישא נשמתא

 רבבות מראיית כהו כמעט ל׳האריז׳ של עיניו
למעלה לעלות מקבריהם שעלו נשמות

 מתלמידי אחד ז״ל, גדליה ר׳ החסיד סיפר וכן ט(
 חוץ הולכין היו שבת ערב שבכל לחביריו, ז"ל "י האר
 הקדוש מספר אחת פעם והיה שבת. לקבלת לעיר
 פעמים וכמה כמה שראה מה נפלאות ז"ל "י האר

 ועל ,רלעי מחוץ שהיה רהה אשר על עומד כשהיה
 קהלה של חיים הבית כל ראה ההר ראש אותו

 וראה בימינו, במהרה ותכונן תבנה צפת קדושה
 , למעלה לעלות מהקברים שעלו נשמות של חיילות

 לאין נשמות בבותר כמה אהר וכן מעלה, של עדן לגן
 שנתוספים יתרות הנשמות והם כנגדם, שירדו מספר

 בלבול רוב ומתוך שבת, בכל כשרים באנשים
 מספר לאין עצומות וחיילות הנשמות ועירבוב

 עיניו, להעצים מוכרח והיה מראות, עיניו כהו כמעט
סגורות. בעינים אותן ראה כן פי על ואף

"ה זצוקללה רוקח יהושע רבי מבעלזא "ק הגה וכן ז.
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מו חז״ל, מאמר פי על אוררנוב עכל״ק. החול. ימי של התורה מעסק הנעשה מן יותר פעמים  דיו
 מעין היא קודש ושבת - וגו' אתמול פיום בעיניך שנים אלף פי שנאמר שנים, ו?ליא הקב״ה של

 ה' של יומו לזע בערך הפל קודש בשבת פן אם הקב״ה• לזע פיומו אומרת, זאת - הבא עולם
החול ימי לערך ידות, ו?ליא עולה קודש, תשב■י? קדושה להיפע פל פן, על שריא ויתעלה, רךבתוי

.במלבד( ן1ר )מצא

ל דו ג רנוי!שחי המקבלים ו דו  זי״ע שרעבי׳ מרדכי לבני השמועה ממעתיקי הקדש, רוח מבעלי :

השבת, ביום הפשט דרך על תורה למוד של ״שעה ואמר: מקרביו באזני פעם אזט>ב1תוה
 השני פמו היא חל, ביום הוליבגקיו זהר למוד של אחת ושעה חל. ביום שלמה שנה ללמוד שוה

 וחמש שבעים ללמוד שוה שעה במשך שבת ביום וזהר הקבלה ולמוד ל•יח ביום פשט למוד של
 הזוהר מורלדי ,סקי״ב( הי)קנ׳ יםלחזה פףה ק׳הגה׳ סק>ופ .]ח[ צדיקים( ףדל) עכ״ל החל״, בימות שנה

עץ הפלא וכתב הקבלה• ללמוד יחשב לו שונו:י? הרז יו אפי  בו ושוגה קאמר מאי ע̂־י לא יזא ו
ת וד( ב, יםרהשי )שיר כדכתיב הקב״ה לפני חשוב הוא הרבה, שגיאו ל ג ד ו שו אהבה", לייע " פר ו

גו־וך חז״ל, עכ״ל. אהבה, לייע לו

 הקדוש הזהר דלמוד ״,וילימ ״הפפא בעל עינינו; מאור זי״ע בוזגלו שיר״המ בקדשו רדב בר!רכ
סקי״ב(, קנ״ה )סימן ים̂חוה בכף שקוגפ והובא הפשט, ימודל של השני עךךזל אחת שעה עולה

ל ד ״)י ״פסאה ו ך ל  שפן וכל עולמות, בונה בעלמא, בגירסא הקדוש הזהר מודיל פי מ״ג(: קוןנמ
ש אפלו ולהבין ללמד יזפה אם שלא הוג תאח בשעה למעלה, קוןוי בו יעשה האח מאמר פרו

 הוא והסיפור בדורו. הגדול הוא חי איש שהבן מעיד,
 גם ורבדו כיחיד נודע היה הכינו של שמענ כדלהלן:

 הוא דאז, האדמורי״ם מגדולי אחד אצל בפולין
 רוח ובעל האלקים איש והנורא, הקדוש הגאון

 יהנשע רבי בעלז, חסידי של השני אדמנ״רה קנדש,ה
 האדמורי״ם כגדול כמעט נחשב היה )אשר ליזצוק׳ רוקח

 הרבה אצל נפלא דבר ששמעתי כפי נהנא ,ההוא( בדור
 הוא )ומהם שבהם, חכמים ומהתלמידי בעלז, מחסדי

 שהוא לי ואמרו שליט״א( גרינוולד יעקב רבי הצדיק הגאון
 בשנת שכאשר ביניהם, וידוע ומפורסם מקובל דבר

 הוא בעלז, חסידי של השני האדמו״ר נפטר תרנ״ד
 בנו, עליו אמר הנ"ל, זצ"ל רוקח יהושע רבי הגה״ק

 כך אחו שהיה )מי רוקח דוב ריששכ ביר הגה״ק הוא

שי יר׳האדמו  דבי אביו לו שאמד בעלז( חסידי של השלי
 תורקבו מצבת על עליו יכתבו שלא הנ״ל, יהושע

 הראשון יר׳האדמו הוא אביו, על שכתבו )כפי בדורו יחיד

 יחיד קבורתו מצבת על שכתבו זצוק״ל, רוקח שלום שר רבי

 בדור שהיחיד מפני כן, יכתבו לא עליו אבל ,בדורו(
 והוא בבגדאד, הנמצא חיים יוסף רבי הוא הזה

 קבורתו מצבת שעל היה באמת וכך בדורו. היחיד
בדורו יחיד כתבו לא הנ״ל דוקח יהושע ביר של

עו שאין תולגדו שמצד מרותל) ש אוי היה ל  ,זה כינויל ו

 אחריו בנו על גם כן כתבו לא זה ומחמת ,כמפורסם(
 והנה, זצ"ל. רוקח דוב יששכר רבי השלישי האדמו״ר

 שהיתה זצ"ל רוקח יהושע רבי של פטירתו בשנת
 הבן בעל ל”זצ חיים יוסף ביבוח אז היה נ״ד,רת שנת
 פלא דבב והוא לחייו. שנה ששים כבן חי, איש

 הבן ספרו את רבינו הוציא לא עדיין זמן שבאותו
 יהושע רבי עליו שמע מהיכן כן ואם לאור, חי איש

 קדושתו וידאתו תורשתו אלא זאת אין זצ״ל. וקחר
 העולם מסוף עליו מכריזים היו רבינו של ופרישותו

 עליו מכריזים היו דרקיעא במתיבתא וגם סופו. ועד
ובתורתו. בפלוני הזהרו

:רש״ר מאת העדה כתב צדיקים ךרד בספד ושם ח.
 הריהז מלשון ראוהק ימצא דננו לדברי והבנה

 סודות לאצי ונתנו צירובר המשנה לימוד את המדמה
ת רןכנץכ התורה, ש ר פ  )דף מהימנא עןארכ_ ”ויצא” ב

 ידעיו ולא נאוליתא תבן דאכלין לאינון ״ווי עה:(
 ויסאל חיים הרב נוימור הביא ןעוד .”ילאוליתא־̂כזלנ.ו

 ותרומקו לשונות ההקדמות", רל״שע תול̂כזקןד־כ
 וקליפין שפחה הנגלה ללמוד שקוראים שונים
הקבלה. רת_תו לעמת
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 ויהיה דמלפא, ^לייכזד מגני הגא עולם ןנב שהוא לו ומבטח תמימה, הזשג׳ הפשט גלמוד יעשה
קיעא.־דו גמלכותא ראשונה היושבים ־מלךוה פני מרואי

 וענשם קבלה. ללמד חכם תלמיד על חיוב גדול פמה שונו:י? וזה ,מלך( )הכסא תבוכ ל' בתקון גם
ליצלן, ^אמגהור הגאלה מעפבים הם פי גלותא ארך גורם־! קבלה לומדים אינם םוא גדול מהגפ

מוד אחת גשעה יעשה פי  פי התורה, בפשטי ?מים שידיח גלמוד נעשה שלא מה הליההב גל
.]ט[ צדיקים( דרך םז)ע הגאלה לקרב פחה גדול

תינו מדברי העולה שןהל זהר שעה דהלומד ע׳׳זי׳ הטוב ח׳והרי׳ מלך הכסא רבו ת דו שג  ג
ם שטפ שנה אלף פלומד ש,דקו ש ללמד יזפה םוא זה, ולפי חול. גיו  זהר שעות ש

ת הקדוש שג  .ידו( לגל מתעלה והעולם )לכל הגריאה ימי אלפיו השית פל ^ןוול שזכה הרי ש,דקו ג
שע צדיקים אורחות ל5ב? לזע דזדושו ךפ ^ל ובנוסף  מצות( לכ)וי דלמוד המבאר, השמחה( ר)

ת לומד יהוז-י שפאשר יוצא אלף, פפול ערפו ]י[גשמחה הבתנ̂תה שג  תורת ובשמחה שדקו ג
שג״יה שט )למוד שנה מליון של לערך אחת גשעה עולה הקדוש״ "הזהר - ר  .והחול( בימי פ

ת ואיתא רגי גאבו גי ישמעאל רגי_ :ו׳( מענה ג׳ )מדק תןונ ד ר  תורה תז־מגל םוא אומר... יוסי ג
שעת בנו אל הריוח ג ת לך שו שע ער אחד ,ידב אדםזל לו שטוב לפי ק,יהדח ג  גריוח האגנגנמ גצ
ש( עיי" ם לומד פאשר פן עלת ,) פורי  שגתיג שעה הקדוש זוהר לימוד הפל סך מאה, פפול הפל גי

מוד שביוח אנו תורה. השנ 28.000 - כ אחת ושניה רה!!!!!זתו שנה מליון מאה הווש  הזהר גל
ת, הקדוש שג ך הקדוש תוא משמח אתה שניה גכל ג רו יגדל ״ועתה הפסוק תוא ומקים הוא ג

ה'״. חיפ נא

ש ולכאורה הערה: ט.  פעם מדוע החילוק להבין י
 שרלפ יש כשנה? ראנמ נפעם ימים, כחנדש אנמר

 אז קבלה שיודע חכם דלתלמיד א׳ אופנים, בב׳
ש ולכן גבוה מאוד שלו הפשט לימוד  של יחס י

 לימוד אז קבלה יודע שלא למי ואילו ימים, כחודש
 הקדוש זוהר לומד שכאשר - נמוך שלו הפשט
ש - ב׳ ובאופן - זה. כנגד לערך כשנה נחשב  י

 ובזה , קבלה לימוד על רק דיבר ל׳ שבתיקון לדקדק
שט היחס  דיבר מ"ג, בתיקון נאילנ ימים, כחנדש - לפ

 תורת לכל המקור שהוא הקדוש, הזוהר לימוד על
 בלימוד זי"ע, הרשב"י של הקדושה וזוהי הקבלה,

 והיוצא פשט, תמימה כשנה נחשב הקדוש הזוהר
 מלימוד גבוה יותר הקדוש הזוהר שלימוד מכאן,

 נחמן רבי על שכתוב וכמו המקור, שזהי הקבלה,
 כל הבין הקדוש הזוהר לימוד שמתוך זי"ע, מברסלב

 זי"ע הגר"א על שאמרו וכמו - האריז"ל כתבי
 התורה כל את להבין ידע שבכתב התורה שמתוך
 רבי הצדיק הקדושים שהמקובלים וידוע . פה שבעל
 נהאלי )שלמה( סלמן רבי והצדיק זי"ע כדורי יצחק
למדו "ל[, זצ אליהו מרדכי רבי הצדיק של ]אביו זי"ע

 דבאדרא והסבירו, האדרא, כל את שבת כל בקביעות
 את נבלמדם האריז״ל, של חיים העץ כל כלנל

 חיים. העץ כל על חזרו גם האדרא,
 ראש קדישא חסידא הגדול הגאון בשם ושמעתי י.

שאל זי"ע, עטיה עזרא הרב יוסף פורת ישיבת  שנ
 ואשלם" הקדימני "מי הפסוק על במדרש כתוב הרי

 שם ואחר בית לאדם ניתן שקודם ג׳( מ״א )איוב
 על וכן מילה מצוות קיים כך ואחר בן לו ניתן , מזוזה

 אדם, לבן כלום חייב לא הוא ברוך והקדוש הדרך, זה
 כתב והרי דכסופא, נהמא לאדם נשאר עדיין זה ולפי

 יאכל שלא לעולם אדם ביאת סיבת דזה מח״לרה
ש מה דבאמת ותירץ דכסופא, נהמא  זה לאדם שי
 וזה הנפש מפנימיות הוא כי בשמחה, המצוה קיום
 מהאריז"ל מקובל ועוד עכ"ד. מתוכו, שבא חלקו
 ׳ ה עבודת ידי על רק היה שהשיג השגותיו שכל

 שורה הקודש רוח וכן התוכחה, עיקר והיא בשמחה,
 זוכים ולנבואה , ע"ה אבינו מיעקב כידוע , בשמחה רק
 זי"ע הנביא אלישע אצל שנאמר כמו בשמחה, רק

 המנגן פנגן והיה מנגן ייל קחו "ועתה (ט״ו 'ג ב' )מלנים
ה׳". יד_ עליו ותהי
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 מוליד, שאינו׳ בשכלו רעק יהא שלא המיר התפ מצוה סקי״ב(: קנ״ה )סי׳ יםלחזה ול*ביה פתב
דנא, מקדמת שיחד שלא מה ]יא[יום לי:5פ שיחדש וצריו סר,ני יףזמוכ א5ידל חז״ל, ורמואבו

 קקלי)ח זי״ע י!ד איש •בןאה אתמ וכתב ,י״ג( אות צדיקים אור )בשם הבא לעולם ימיו יאירו היבז
̂ע יםזוג!־ר  בנים נקראים הנסתר בחלק תורה חדישי פי וז"ל: ,לו( יוזו יונדוא אם ד"ה משפטים תזפ

 י־יז לצאת דפדי הקדושים דבריהם לפי ויוצא עפ״ל. בנות, נקראים הנגלה בחלק תורה וחדישי
 .יתיוחוב ידי ויצאתי זכיתי רויאג יווג בנסתר, וגם בנגלה גם לחדש חיב בתורה ירביה הזפדי חובת

פ]יב[ שודקה רודייבז  תובו?ש חדישים לחדש חיב יהיז־י שפל׳ כתוב, ע״א( קע״ג ףז־ ף1? חלשי שתר)
גדולה. שהיבבי את̂צנמנג שהיחד לא ואם שה,יחד הוג שמהנל שואל והקב״ה קודש,

 ה־תוודז ד״סן־־פ חלקי ליביפ יכולתו פפי שבתב בתורה לחדש ביח ־זחוא רכל חי, ורדזו בספר תבובכו
 מי פי תב,ופ צ״ח( סימן או״ח - חיים יוסף ו:בו1)ל לשמה תורה תו״שוב חז״ל, שותייבדך

זפ2ז?נד ואז ,תשבי עד בפה אותו יוציא לא יכתבם, השביע במשך בתורה שידיח אי!ה שחריש
בשבת. שויישחז

 שידהל כוחו ליכיפ שיעמל רק תב:וכ ,תדוש( )לגרף יועץ בפלא זי״ע פאפו ^^ליעיא רבי הגה״ק
 תנ״ך על פרד״ס פרישים לפרש או יבש״ס בתנ״ך ץיילתו להקשות דהייני תורה יtע>יךוזה

 שיחד אילינפ לו שיביח מבין באין או הקדוש הזוהר ספר לימיד סנגוו תב:וכ כך ראחאו וש״ס.
^ ■ הפרד״ס, ליבפ גם תורה שייחדי חובת דיוי אביו? זוה״ק דהלומד תוע־תלד תוהדא עכ״ל♦ ם,^

שו קב תבל יא.  לוע היארצייט דביום ״ה(ל )פרק ש
 ־יד אל וחמותו, חמיו לוע גם וכן מו,וצ או אביו

 לאיא הדין, ממקצת להינצל שמועיל ותענית בקדיש
 לחדש ויראה הזה, ביום טוב לעשות להמציא יראה

ש אז בתורה, דבר האיז בו  לאביו גדול תועלת י
 האיז מחדש כשהבו הענה ימות בשאר וניו ולאמו,
 וצומו, אביו משמח הבו אז לשמה, תורה חבוש

 לחמיו ונו עיטוריו, בכמה ואמו לאביו ומעטריו
.ם(זע )עייו חמותו,ור

 ו̂קידסל כיוו ב׳(: עמוד קע״ג דף לף חשל )פרשת בזוהר יב.
 וקיימיו סלקי ל.יאנשר̂̂יד עלייהו דשארו נשמתיו כלהו

 הוא בריף וקודשא קדישא, מלכא קמי בדיוקנא
 אועלכ בההוא לכו הוה חבושא איכל ?יכלהו, שאיל

 דאורייתא דחדושא אולכ איהו זכאה רייתא._באו
 הוא, בריף קךשא עכיד םךורז הלככ קמיה. אמרת
 חדושא שמעו ואמר, דיליה, לפמליא כניש

 מוקמי הולינוכ דפלוני, אז־ t<;r1iat373 באמרת ד־אור^ירנא,
א־וקה לתתא, אינון מתיכתי. בחרי מלוז ההיא  בריף ש

 פיון ]ביאור: - .המל לההיא חתים לעילא, הוא
 עולות ראל,ויע :ל? שרויע מותיהנע לפ עולותיע

 ערוף והקדוש הקדוש, המלף ^פבנל בדמות מדותגועו
 באותו לכם הוהי תדוש איזה :םליפ תוא שואל הוא

מר ילפ אשרי בחורה? עולם  ?גל תדוש לפניו שאו
נספמ היא* ףברי הקדוש עושה חדוה פמה התעה.

 שאומרת חורה תדוש שמעו ואומר: שלו פמליה
 בשתי בר־ אותו מעמידים בולושי ה.ז נולוני נשמת

 חותם למעלה הוא ףורב והקדוש ׳למטה הם ות.בישי
.בר[־ קיאותו

 שמתאלונ באורייתא, אתחדש להימ בד חזי, חא
 קילןסי חךתיו, מלין באינון ארנעקזקת בשבתא ךנףזרנא

א לכ א.לעילי א  מלוז, לההוא צייתין א,לעילדי פמ
 וכד בגדפיו. ומתלבשו בגדפיו, מתרביו שלקדיה וחיות
כדין תבין ןלא הוא, יףרב קךשא ליו שאיל

 תופינה ב׳עמןם א( )יחזקאל כתיב, הכמ לשיהק יותוכ
באמר דאת כמה כנפיהי, ו י א  ענו לא ודעמ בי לב( )

̂זמרזו)נ עוד.  בא יאור:נ]ג - עם.יה כל עמדו פתחונוכ ח( ^
 תשבלב שיודדת ונשמה בחורה מתחדש פשדבר ה,יורא

 פל ,העל̂לל ועולה חדשים דברים באותם קהיהתעפ
ורויות בר,ד יתיאל ^ב^ימ^ע הלמעי ליע שלהפמי

̂זפ̂^בפ רבים_מת שיהקד . ם־נפיןובםנ ם̂שלנ1ומתל ^
שדהנןן םרנאו לאושויופע ̂,ימע ^לו? הוא וףרב ו  ̂בי

א( ל)יחזקא תוב?ר להנ דלשיהק יותרו אז ןשומקין,

 י̂ ב(ל יוברא) שנאמר פמו ^כנפיהן ^ינ5ור_ח בעמדם
[.^ע̂ה פל עמדו פתחונוכ ח( )נחמיהעיי* ענו לא עמדו

 ®בת" של יסידורו׳ב ועייו ע״ב, יד׳קע ובדף ףךאו:1 םוש עניול)
 נתנה כוב®ב כליה ברי־וז וז״ל: ח׳, אות ב׳ 1ענן החמישי שירש
 ביום לחדש אדם צריף יתא^אוריז ורזיו העהת אור ףיצ תורה,

שם(. עייו כ,̂ועiה
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 ע"א(, ה׳ ודף ע"ב ד׳ ףד)]יג[פהקדמה הקדוש ובזהר לשמה, ותורה אמתיים חדושים פודאי והו־ו
 הקדוש בזוהר הנפלא הלימוד ידי על ועתה תומוא תורת תומתו שיהא יזהרל ריוצ דכמה תב:וכ
 זי״ע, חי ישוא •בןוה פדברי השנ אלו לערד עולה ובשפת המל הפפא פדברי תושני הושוי תעךזתעי־ש׳

 תןונ דרגי פאבות רתא׳יא־־פז מאה פפול וביפורים צדיקים, אורחותה פדברי השני למליון התומניפאוב
 היצר פבישת צער וגם ,]יד[ בריוח ממאה בצער רתוא רדב לארם לו שטוב פייל ׳י׳( מענה ג׳ )מדק

 :תתקסח( דמז - ב מדק )קיהלתוניחשמ קוטיליפי אתירויוו הקדושים[ פפפרים ]פפתוב ורים,צלי בוטזיתנד
 זוהר לימוד תותוא שעה וראו: פואו י.יל נתקיימה באף שלמרתי תורה פפא׳ בר חנינא רבי אמר

 חדושים שמחךשים פמו בפזתנד ,עוד!־ תורה, שנה מליון מאה הושו קודש, פשפת הקדוש
תו.ונתט̂יתל ונחת יקוןתר ימצא אחד פל ובכד פתורה,

 וןימלי לנו יש פיום, שעות 10 שלומדים אברכים 10,000 הפעצמ נ?|וה ׳,אני גבור יאמר החלש
 זוהר פשפת אחת שעה רק_ דתלוכאש׳ קטן ־זליי אפילו או פשוט יהודי וכאשר תורה, שנה

]כמו שנה, מליון למאה זכית אז ללמוד דיל קשה ואם תורה. שנה מליון שווה פן גם הקדוש,

 ע״א(. ה׳ ודף ע״ב, ד׳ ףד)! הזוהר תמכדעוהקןז כתוב יג.
ת עון ,בר כראעי מ ם נא( )יעעה פתח ע אעי  ךב_רי ו

 באורייתא לאעהדלא שנ לבר יהל איה הנבכ .ףכפי
א יומ וליליא, יממא קדע  לקלהון ציית הוא בריו ד
 חדשנךאך וזלמ לינומנ אורייתא,:! דמהעטקי ךאנון

הדל דההוא ידא לגל רייתא-כאו  עביד באוריתא, דאע
 פתח, שמעון רבי בראשית. ]ביאור: - חדא. אךקיע

 להשתדל לאדם יש במה בפיף. ריבד ואשם נא( )יעעה
 רוף-הוא:ש-ב1־שהקז משום ולילה, יומם בתורה

 דבר ובכל בתורה. שמתעמקים אותם לקולות מקשיב
 בתורה, שמשתדל אותו ידי יגל ה־בתוו שמתחדש

באויו(. םזע עיןי)ו אחד[ רקיע עושה

עכי הוי ה( )יעעיה כתיב, אז־ ולבל )ובהמעו(  הענן מו
 העגלה בבותבלו רא.,כו־! ן־א ןיהעו העוא. בחבלי

 איהו חטאה. ךאקרי נוקבא דא חטאה, אןנמ חטאה.
עיו  ולבתר העוא. יללחב באנון וןוע רי.דאק ההואו מ

 חטאה, דאקרי אלנוקב לההיא טאה,יח העגלה כעבות
בללו נעא. בני לקטלא סוכ י̂זהזלמ אתהקפת ןלכנכ־־

()מעלי דא ׳ א ,הבילנה אןלמ ,־זמילונה ליםלליח רבים כי !  ־
 כא, גרים אןנמ נעא. בני ךקטלית חיטאה כזרזיא

 רחמנא. ומוכה, להוראה מטי דלא טנכוח הלמיד
 מעבי הוי ה( )יעעה תובכ הז ועל :ריאוב]ו - .־בןועזיל
 העגלה וכעבות .רכיהז זה ן1ע׳ה השוא. בחבלי וןגעזל

 הוא חטאה. שנקראת הנקבה זו החטאה? מי חטאה,
 השיא. הבלי כאותם עון שנקרא אותו נתז זףמוע
 הנקבה אותת זנת חטאה, העגלה כעבות ףכ רואח

לסריג טסה להיות הרההגב ששם חטאה, שנקראת

 מי .הבילנה חללים רבים ויו ז( )מעלי זה יעל א־ם. בני!
 גרם מי אדם. כני שהוךגת החטאה אותה זו וזחילה?

is ה.ו־ומו להוראה הגיע אלש חכם תלמיד ה?ז ת 
יצילנו[. הרחמן

 דלא מנייכו במטותא א,זלמברי עמעון רבי אמר
 ולא ידעהון ̂אךל רייתא_דאו הומל מפומייכו תפקון

 דלא בגין יאות, כדקא ^ב־רבו מאילנא עמעהון
 נע דבר אכלוסין ̂אלקטל חטאה וא ההול גרמין ונוזכנכ

רחמנא. לענב!, רחמנא. ואמרו הוןוליכ פתחו גנא.נלנ
̂־בוחול שמעון רבי אמר :יאור:!] - .־ןדעזויל  בבקשה ם,ר

 יאוג ידעתם שלא העת רדב מפיכם תוציאו שלא מ?ם
 גורמים תהיו שלא בדי ראוי,ב גדול מעץ שמעתם
 פלנהו לחנם. אדם בני ינהמו להרג החטאה לאותה

 יצילנו[. הרחמן יצילנו, הרחמן ואמרו, לםוכ
 :א׳( )פרק לישועה צפית כספר חיים החפץ כותב יד.

 בצער אחת דפעם ™ן חרבי באבות דאיתא וידוע
 העם ועבודת כצער, אלע פעמים ממאה עקול

 מטרה בה עאין ̂̂)קיוכ הורהז? יאזר כעת רועית
 רבעוה״ בנו נקנקים אדרבא כי פניות, עאר או לכבוד

 צ"! ן־>־ז־ז;ו;ז1):זב רע״י )פרש הכרזות, על ללמעתו מרע ליטר
 מעהולל היינו הוא, הזעוכ עליו אומרין העולם כל ע״ב, ע״א
 אנעים. סוגי רמה לביאע ימאסו ה׳ ראיה עטות(, לעון
 יהודים כיהכוב את ליבשות כעכיל אנעים ויש

 עני חיי לחיות טנה,1̂ע ליםימקב ההורה, כדת כערים
 עכר יפריעו עמלם ומעארית ימיהם, כל ודוחק

 ואינם ה׳. ת־תו!̂ נזבניה קויעימזל ומורים יםלדכ'מל'נל
למקומות ודוחקם עונים רותאול םמממקונ ים־!;!:כל;נ



השבת זהר ♦ הקדמהטז
“ . T T ־ ־ ־ T

 א̂׳ינוה דכרי גנו יקויים יזכדק [,טו[1 ימים מאה במשך ביום שעות 10 שלומדים אברכים 10,000
רחמים.ג המשיח תוא ולהניא לזה לזכות יכול יהודי וכל ",,אני גכור יאמר ״החלש (’י ’)ד יואל

ע תשעה )תיקון רזזוה ונתקוני  למים העליונים מים כין ץא דאוקמוהו ואיהו :ע״א( ל״ח דף רז?
 פילווא ?חנרתה עתונוג מלכות אין אתמר עליה נימא והאי א,ונימ גמלא אלא החחתונים

 איהו חוט האיוו השערה, כחוט אפילו אץצדיק םנע מדקדק הוא כריך קודשא ונה א,זנימ כמלא
א.זנימ איהי ית־ובו מילה, כרית לאות דסחיר חוט

 כמלא אלא התחתונים למים יםתייגקלה םמי בין איו שבארוהו והוא הקדש: ללשון ]ובתךגום
 ברוך ושדהק ובה ,הנימ כמלא אפלו בחברתה נוגעת מלכות איו נאמר, הזאת הנימה ועל ה,ונינ

ברית אות תוא שסובב חוט הוא ההז והחוט השערה, ?חוס אפלו דיקיםהצ גנם מדקדק הוא
[.הנימ היא והברית המילה,

 ובהו, לתהו עלמא דאחזר מניה, זרעא עזומג למים, מים כיןנ כרית אות ואפריש מאן לון ווי
 אורייתא עליונים מים ,™ודאי יצרה לשנת נראה תהו לא יח( חומ )ישעיה דמלה ורזא

 את דאיהו יסוד, דא ייהויתרו נבין דאיהו אננימ פה, עלזדנ אנייתיאור יםנותתח מים ב,נתוכנדב
רדת ראזעוזו יסודא יהובנו דאורייתא, יהו•ו

 שמחזיר זרע,.ונמיב עיומופ למים םמי יןנב ברית אות שמפריד למי אוי הקדש: ללשון ]ובתךגום
 תורה עליונים םמי ודאי. יצרה לשבת בראה, תהו לא - הדבר וסוד ובהו, לתהו העולם תזז

ה,ח־הת סוד שהיא יסוד, זה םשניה יןנ! שהיא הינימ ה שבעל תורה יםנותתח םמי שבכתב,
שתיהו[. של עקריו יסוד והוא

כי ורדוב!הגדול )לתמקבל צון"ך ב״שעת ונאר  של ריזןהע הוא הסוד דחלק ,זי״ע( הביסו שמימיה ו
הסוד. בךךך גם מתבאךים ל״חז דברי ליבנר התורות שתי

 דלא דאמרין אינון ואלין ונהו, לתהו ̂אלמיע אהדר לוז̂גכ תורות, דתרי דעורא אזרי דמנע ומאן
 דאתמר סדרים ג״ן איהו פרצופין, דו אינון̂ך אחרא, אנרז כה ת׳יליו גפשטה, אנליא אפית^אור

 יומי כשית נעול איהו ו' סתומה, דם' מפטרא נעול גן ולה״, אחותי נעול ״גן יב( ד )שיר כה
 ,״תחויפ שכתיה וניום המעשה מיגי ;ושישי סגור ״יהיה א( מו קאליחזי)י תינידכ הוא הדא ךשנוע,

אזתיד̂פ איהי פורע, ואני לייע לוו כהו דאתמר לווין, כפני תודל גנועל תהא דלא ןיכגי אתשיונ
רין*׳יתוי נשמתין דאינון ייהו׳כ̂ננל

 בניהם רזנוף בשביל ריות הימצו שהפתסה הךחנקים
 תשובה זה שביחרךב לומר נוכל בודאי ויראה, לתורה

ונפש. לב בכל ’לה

רן̂ך טו.  הקדושים סז״ל דבבי את הז ולג להמליץ ^י̂ז
 אם כי מעמך שואל אלקיף ’ה מה וק:סהפ גלי

 שעה מודלשכ מאה, אלא הכל תקרי אל ליךאה...
 ימודל של ימים למאה ף1? .יחשב כשבת זוה״ק אחת
עשר הלומדים כיםיאב אלפים עשרת ליל תורה

 סתורה. שמים ליךאת תזבה םג יףכיב1ו ביום, שעות

 כי ביותר, רחמו עוונו ביה,רו פריה שמונע דמי טז.
 שחייב מכיון זה ולפי ובוהו, לתוהו העולם את מחזיר
 על הפרד״ס, חלקי בכל בתורה גם ורביה פריה לקיים

 ונחשב חמור עונו תורה, חידושי מחדש לא רכאש כן
 הוא, תיקונו ולכן ובוהו, לתוהו העולם את כמחזיר

 כמחדש נחשב שבזה הקדוש, זוהר כשילמד רק אך
יועץ. בפלא כמבואר הפרד״ס, בכל חידושים
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 וזריתול העולם את זיריחוס אלו:? תורות, שתי של העקר סוד שטונע יוונ הקדש: ללשון ]ובתרגום
 פרצופים, דו והם .ראס סוד בה אין־;] כפשטה, אלא תורה ן׳־א\;ק שאומרים םואור אלו:ך ובהו,
 נעול הוא ו' סתומה, ם' של מצד נעול גן ",הליכ אחותי נעול "גן בו שנאמר סדרים, ג״ן הוא

 לווים, בפני תול־יד נועל:? תהיה שלא ?די ובשבת /׳יפתח השבת וביום ה-וסו׳עגנללה מיוי ב"ששת
יתרות[. צמותענ םנ^ה אליהם, הותור'? היא פורע, ואני לייע וויל בהם שנאמר

 פל דא ובגין להון, סתימא איהי טובים, ולימים לשבתות אוסיפין ולא לה יןוומל הלא ובאלין
 וכל דקדושה, רוהא תוספת ואיהי ךא,ייניר נשמתא תוספת ודא ליה, מוסיפין המוסיף

 ואם חכמתיה, מניה זיליתוםנא ם̂ננח הוא ואם עני, ואשתאר יתירה, נשמה ההיא ליה גורעין הגורע
 מלעילא מנע ע״ב( לח ף!-) דאיהו מהגפ יבש, עני ואשתאר מניה, אסתלק בממונא עשיר הוא

 אתמנע פינח שה,ייב ושכינתא עני השבת יום ואשתאר י,זה פל שמתנ דאיהו יתירה נשמתא
 )ישעיה תצמיה זרועיה ̂הנזוכ אז בשבת, דאוסיף מאן ליפנו מיה, פנגד מדה יהובנו מניה, ברכאן

 תירותוי נשמות אינון עילא,̂ל דשכינתא יה5?זרו ומאן דיליה, טובה אצמיה מי̂כ הכי אוף יא(. סא
פבודה. מזיו לתתא ̂'אנ̂ר^לי לון דון̂זוי מניה, ין׳ע״ךזו

 היא טובים, ולימים לשבתות מוסיפים ולא הנאוי מלוים שלא ובאלו הקדש: ללשון ]ובתרגום
 של רנתוספ והיא ךה,ו־ני השמלנ תתוספ זוי! לו, מוסיפים המוסיף כל זה ומשום להם, סתומה

 חכמתו חכם, הוא אם?ו עני, ונשאר יסרה׳ נשמה הנאור לו גורעים הגורע, וכל קדשה, רוס
 מלמעלה :מונע שהוא כמו יבש, עני ונשאר ״ממ קילויסהלנכ מון,חלב עשיר הוא אםיוו ו,נשולכ ̂ןתל׳עוזקלכ

 ונממ נמנעות 1? יבשה, ושכינה עני השבת יום רשאיונ י,יכ ?ל נשמת שהיא יסרה, נשמה
 גם כף ףוא תצמיס. זרועיה וכגנה אז בשבת, שמוסיף יומ וכל מדה, כנגד דהומ והוא ?;רכות,
 ו,נמומ שזורעים יתרות נשמות אותן שלמעלה? שכינה של זרועיה יוומ שלו, הטובה אצמיס

?בודה[. מזיו למטה אל־ישו תוא סולוישב
 לכבוד ובמשתה במאכל להוסיף שצריך שכמו שביאר, םזע מדבש מתוק בביאור עוד ועין

 הזהר מזהיר זה ועל בשבת, הקדושה התורה בלמוד להוסיף צריך גם כך קודש, שבת
 בלמוד הוספה לך דאין זהר, ללמד חךמכ קודש בשבת זה ,פיוול ריו.בך םעז יןע ,שקדוה

תרה. השנ ון־מלי האזמנל שנחשב בשבת רזדיזזד מודיל כמו התרה

 ואינו ובהו, הוילת םיעול מחזיר זהר ללמד רוצה שאינו ,מילש מבאר, הקדוש הזהר ומדברי
 מי קור הקדוש, זהר ללמד חיב קודש בשבת ובפרט רה,תי לנשמה לזכות יכול

 חכמתו מפסיד רח״ל נמנע ואם , קדושה ותוספת יתרה נשמה לתוספת זוכה הוא זהר שלומד
הבא. ובעולם ההז בעולם חייו את שיפסיד הפתי מי מלמעלה, וברכות וממונו

 הקדושה התורה ללמוד זמננו את וננצל ו בוא קדוש, אלוקי לשפע כותץל אנו םיצור אם ובכן
ש ב׳ )הלק יצהק שיח בספר שכתב מה מדגול אבנ ש,־קוז בשבת ובפרט  תופרע לשבת דרו

 של צונוך עושים שישראל בזמן ל״רז_ כן גם אמרו זו הנזיזפ ל̂יו לשונו: הרז ,יא( אות ?שלח
םהטוב״ אוצרו תנא לך יהוה תחופנ״י שנאמר ,]יז[מעלה לזע מאוצר שותים מקום, ךי ב ך  יב( כח, )

רקיע "יהי שכתוב כמו והיינו מטהי של רבאונזכ שותים מקום, של רצונו עועים ץשא מןנובז

שין לך ואין יז. ובספר לשמה. תורה לימוד שהוא הקדוש הזוהר מלימוד יותר מקום של רצונו עו
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ת׳למים׳ מים בין מבדיל ,,ויה המים בתוך שי א ר כ  ראיםבהנ חיות שפע על רומז שמים ,ו( א, )
 עליונים ומים במים. הוא הכל וחיות ם׳יהזמ גדלים הצמחים שכל המים במו יתברך, ממנו
 בשישךאל נפתח והוא ולמעלה׳ משחקים הרקיע׳ ןינ למעלה עליון שפע הוא הרקיע שעל

 ארץ תחותפ צדק יזלו ושחקים לימעהמ שמים "הרעיפו שכתוב כמו מקים׳ של צונו־ו עושים
 רבנו הזמע כונת כן גם והוא י(ח ׳מה ה׳)ישע:בראתיו׳ יהוה ,אני חדוי תצמיח וצדקה ישע ויפרו
 בעזרך שמים רכב רון יש כאל ין?ה" שכתוב במה לישראל׳ ברכותיו בסיום השלום עליו
 דבאך" וכימיך מנעלך ונחשת לח"ב תחלה שנאמר וכמו כו( לג, )דברים שחקים"׳ ותאוזובג

עכ׳ל. קם,יחז שהוא ובמצוות, בתוךה תלוי ישךאל לזע ומםישק לומר רצונו (׳כה ׳לג ים)ד?ר

 הקדוש רזהיזזה ללמד החיים באילן ואחזו ובשמחה באחדות ישראל כל ותקבצה כן ועל
 תבוא תכף בתורה כולם ויעסקו ילמדו וכאשר ׳'רחמי׳ב ?לותא ןז? יפקון דא ראפ סו״ב
 ךבגיניה אמרו: ב( קכד, ףזד) נשא :ופרש מהימנא רעיא ובזהר .]יח[ הקדושה התורה י:כד!הגאולה

 שיקים רצון יהי נכר״. הל? עמוי ואין ינחנו בדד ״ה' יתקים ובזכותיה בארץ"׳ דרור וקראתם׳׳
אמן. בימינו במהךה ,׳׳בדחמים לציון בשובך עינינו תחןינהץ בקרוב, בנו

W W

̂ןהפזפ טרהמל אזפלכ

 ביםרו יום׳ יולד היפ יודע איש ואין יצילנו השם ישראל׳ כלל נעל העוברים אלו? קשים בימים
ה' קשות גזרות כל ולבטל שמים רחמי_ לעורר במה ותושיה תועצ ומבקשים שואלים

יוחאי בך שמעון ךבי האלהי התנא של קדשו בדבךי וללמד להתחזק צךיכים ודאיב ירחם.

 וכמאמר כתב: ,ד'( אות תרומה )פרשת חיים מים באר
 זוכה לשמה בתורה העוסק כל מאיר רבי התנא

 לשמה תורה כשאינו כי ,א׳( ׳ ו )אבות הרבה לדברים
 למטה ונשארת לה׳, עולה איננה אשר דבר כאיזה רק

 הרי בתורה ברכה להשפיע כוחה יהיה מאין בארץ,
 עכ"ל. משם, הברכה תרד לא לשמים עלתה לא אם
 בכמה רמבוא עוד ליקוטים: - הרתו אוד רבספ יח.

 בזכות הוא משיח ביאת שעיקר בדבריהם, מקומות
 א( )ח, בתרא דבבא קמא בפרק שאמרו כמו התורה,

 ויחלו אקבצם עתה בגוים יתנו כי "גם דכתיב, מאי
 פסוק כל ותניא ,י( ח, )הושע שרים" מלך ממשא מעט
 כלהו "עתה תנו, אי , נאמר ארמי בלשון הזה

 מלך ממשא "יחלו מהם, מעט ואם אקבצם",
 כל עמים חובב "אף בכתיב, מאי שם ורואמ ים".רוש

 שאתה בשעה אפילו ,ג( ג,ל )דבוים בידיך" קדושיו
 וכמו כו', הם בידיך שלהם קדושים כל עמים, מחבב

 ממנו מעבירים , תורה עול עליו הנותן כל שאמרו
תכו׳ מלכות עול בו א  שקולו בזמן כי ה(, משנה יג פרק )
שו ידי הידים אין כו', יעקב של  בבא )בראשית כו׳ ע

את תלמידיו שאלו ב( )צח חלק ובפרק ,טז( סה, פרשה

 משיח, של מחבלו וינצל אדם יעשה מה ,ראלעז ביר
 וכל עכ"ל. כו׳, חסדים ובגמילות בתורה יעסוק
 נקרא הקדוש הזוהר בלימוד הרבים את המזכה
 נעלה הכי באנפן חסדים נבגמילנת בתנדה ענסק

 לנשמת ומתקשר כולו, העולם כל את ומציל ומקיים
 ויסוד צדיק הקדוש הגאון שכתב וכמו זי"ע, הרשב"י

 המלוב"ן, הקדשים קדש ונעלם, טמיר אור עולם
 זצוק"ל אבוחצירא יעקב רבינו מרן דרזין, מרא

 גדולה לשונו: וזה ע״ב( )עמוד טוב דורש בספרו זיע"א,
 מכל יותר העליון בעולם יוחאי בר שמעון רבי זכות

 יה׳מ דף )סוכה חז״ל, שאמרו וכמו עכ״ל. הצדיקים,

 שמעון ביר משום ירמיה ביר אמר חזקיה רואמ ע״ב(.
 הדין מן כולו העולם כל את לפטור אני יכול יוחאי בן

 עמי בני אליעזר ואילמלי עתה עד שנבראתי מיום
 בן יותם ואילמלי עכשיו ועד העולם שנברא מיום

 ואמר סופו עד העולם שנברא מיום עמנו עוזיהו
 יוחאי בן שמעון רבי משום הירמי רבי אמר החזקי

 ובני אני הן אלף אם מועטין והן עלייה בני ראיתי
 אני הן שנים אם מהן ובני אני הם מאה אם מהן
ן.ה ובני
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 הגנה ללא )אף ברחמים לותירג ןונ צאונ הקדוש, הזהר *פווס̂פ אה«ריזהל כותמש המבטיח זיע״א,

 ל־לייעיב המז יםגדוא־! ק.יהדח בשעת ליו?? לסמד שמעון רבי הוא וכדאי .לבותינו( מדגלי שלוע לי׳ל׳ג
בלא ברחמים ונגאל שנזפה בויל מבטח הקדוש הזהר בספר והלמוד הקריאה בזכות שרק

רח"ל. ויסורים צרות

 פלל להצלחת הקדוש, רזדיז̂ איקר̂ליר ללמד יום ,דיימי להשתדל צריד ואחד אחד פל ,דכנל
 24-*? המחלקים השבת זוהר הספר להדפיס החלטנו ולכן הגאולה, ולקרב ישראל,

 ובשבת בנקל, בשבתו שבת ,דיימי לעסק יוכל ישראל מ אדם שפל פדי ה,שנה תבתולש םקירפ
בערים. עם זקנים הגדולים, עם הקטנים ביתו יבני עם ילמד

 רבותינו וצדקת מקדשת וללמוד טהורה, שמים ויראת השם לאהבת מסגל זה שוקד ־פונס
זיע״א. בנו אלעזר ורבי הישב״י לנשמת ולהתקשר והנסתר, סודזל ,הזוהר כמיח םקדושיה

 מצינו וגם ה', דעת גדולים, עד מקטנים יודעים שפלם דיכב וללמד, ללמד בתנה התורה
׳ )ר אותה ללמד בזחי אדם שכל זו חכמה למוד על שמזהירים׳ מקבלים ספרי בהרבה

.קמ"ז( הקלש, הרת ט אשלנזי, צגי גן יצחק

 ד̂י־ננגזמל היו יבוהלו הקדושה, החכמה בלמוד הדור גדולי מקילין היו שלא הלואי ־,,אנ ואומר
 מות^נחול ראש תמ־הו שום ההי לא ודאיב אזי הלזו בחכמה לעסק לתלמידיהם דרו
 שעונותיו אד האור, מפני החשד שנדחה פמו מפניה, נדחים החכמות פל היו החיצוניות,

 שלא ואמרו הפהונה, יחירפ בפני החכמה ,דלתי את ורסג הדור דיקיצמ וכמה מהפ זגנש ורמג
 החכמה ןזנ ערומים בשארבו ץה ;עבור הקנזו ש,דהק ורוח מדרגה בעלי שיהיו עד ילמדו

 הולד, בחשד הפסיל החיצוניות החכמות חשכות רביםה נותינועוב רונתגב ,הקדושה
אלנו ויאר אור״ יהי אלקים ״ויאמר בימינו ובמהרה צ״ הר מ .ה׳( אות א׳ מדק גויס, מעך מדינוב, )

הזהר ספר שניםי וי' ט' בן בקטנותם עדין שהםיכ קדשים אדיהצ עם ללמד שיתחילו והיה יתד יימ
י "צ להגה ראלשי סגלת )ספר משיח חבלי שום ,בלי בקרוב הגאולה ודאיב והיה הקדוש... ג ו

.׳( ה אות ז׳ מעללת - ליפשיץ שנתי

שגא גם ט י שו ש שלא פ ההיא החכמה אל יקרב קוםיכ לימפ עצמו, קד

 ך,־זסו על העומדים ואשרי ךדלומ העם אשרי :י״ח( אות עיני לג ר)מאמ יששכר בשער וכתב
 שהוא עם בלשון קראום איו? כו'י! הקדוש, זוהר לומדי לימדה שהמה ודמיד הש׳ק הכאוךל

 פד פל עצמו קדש שלא פשוט איש שגם נראה הוא המז אד כו', כנודע פחותה המדרג
 שבזה אלין יומיא בסוף בפרט ההיא החכמה אל יקרב מקום לימפ ללמוד, הראויים במעלות

.,מןזא בימינו במהרה הגאולה, התקרבות תליא

 משאת הרב םיבש פתב אשר ״ה( ע ס״ק כ״ה )סימן החיים כף ה בדברי נסים חביבותיה, ולגדל
ג )סימן זצ"ל בנימין  בנין רוב אחר ילילד השני, הדרו לשונו: הוז ,א׳( לגמול ז"ן ףג! ס׳

התלמוד, חתימת שאחר המחברים לימפ תרויו שקול שהוא הזוהר, ספר לפניך הרי הומני
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 את הוא מכריע שניה,׳ »ן2נ3 יעלה לברו הזוהר וספר אחר מאזנים בפף המחברים פל יהיו ואם
שאר נגד הזוהר רתוב דאזלינן זי״ע ףיוס תביה שכתב וכמו בנין, מרב עדיף והרי פולם,

עכ״ל. המחברים

”העם! חלק יש ף*? !̂ת̂גןוה גךרכוג״פז

 ששים העם ופליטת לך, ובאו נקבצו ישראל עםז המשיח, מלו בבוא ואמר: צדיק פעם התבטא
 לפי ואחר אחר פל יבדו הטהורות ובעיני המשיח, ־מלו יתבונן הזאת בעת ושמחים,

 ישמיע אזו , במחזה ויביטו בפליאה עיניהם ירימו כולם באצבעו, ויראה ירו יםרי לפתע מעשיו,
 חלק יש לד הנעתי! ״בזכותו מסויים: יהורי על אצבע בהפנותו ויאמר, קולו את המשיח מלו

 להיות שנזכה הלואי - ביאתו. למען שפעל ויהודי יהודי כל על יראה כך !״.םהע בגאלת
 כן, על הגעתי״. ״בזכותד - עלינו יעיד ובעצמו בכבודו שהמשיח ם,מאשריה םזוכיה מן
 לעשות הקרושה, השכינה למען מרקותיכם הקריבו שמים, לשם לימוד תנו יקרים, ודים יה
 המשיח מלו פני אור את לקבל תרוי פאחר פולנו ונלך נפשנו, לפרות לגרם ליוצרנו, !רוך חתונ

 אתגליא רהאי ררא אהזפנ״ז רשב״י_ה נבואת בנו שיקויים הביננז כאחד ונלניבגו אמן. בימינו במהרה
 ויגאלנו, יבוא ביופיו מלך נוזיד׳טנמ “דיז בן עינינו, ותחזינה דרור״ ״וקראתם ובסגולתו ביה

 יגלה מגינינו, צורנו ה' !רוך עליו ונחה נו,־קייחל יזר א-ל זאת ובשכר אלקינו, והדר ב״עז״
רצון. הוהייי כן אמן מלכינו, בישועת נפשנו, ותגל בנו,נל ישמח ואז עלינו, מלכותד כבוד

צדיקים ספורי זוליעזמ ל־ז1ג

 לחמשה שנתחלק הדבור ־!:בעני א׳( קיפ סוף ותבלהס )בפרוש לז״ םרמב״ה לדוניה בנור_ בתוכ א.
אחד כל נייבעי הפחיתות ןזב ולמנעה ישירות יםרבספו למעלות הנפש להעיר כו'יו חלקים

עד כו',יו םהזמ ויתרחקו אדם יבני בעיני וזכרם פעלתם שיתננו כדי כו'יו כו'יו בדרכיהם וילכו
הטהור. שונו*? כאן

ת לחיק ביוסף ובא ה י״בי )דף רודל צדה בספר ב. מאמרי בזכרון כי ודע לשונו: וזה ,(ג> יום תלדו
ליוצרד. תשובור תשכיל ומעשיהם דותייcנךוך

 הדבור י־יז כי;על לשונו: וזה ,אסיזי( במגלת ״לז ילוצקע שמימיה רבי )מהגה״ק שלמה רתבד בספר ג.
ביציאת לספר מצוה ולכן ההוא, הנס בחינת ונמשו ררונתע כן גם הנס, שמספרים וזכירה

 עוזרו רךבית שהשם לאדם, הנעשה הפרטי הנס אפילו וכן כו',יו יום בכל ולהזכיר רים,צמ
 ריץכיש אתהז הרצה וכמ םושלו דוס םאךל שיץדמןכו חר,א לאדם אפילו או רה,צ מאיזה
 להנצל ה' ישועת להמשיו יוכל היום גם כזאת, מצרה והצילו לאדם הנעשה השי״ת ישועת

 כמו רך,בית בה' קותיבדוב שלמה, ובאמונה גדול בבטחון הוהיושי רק_ ,אתזה הרצמ עתכ דם
עכ״ל. זי״ע, ממעזריטש הגדול יד̂מנה הוא זללה״ה מאדמו״ר שקבלתי

 כאשר הקדש, !רוח מבעלי הוא קבלה לשונו: וזה כתב, עקב( תו)פרע דכלה א-אגו בספר ר.
זיא ,לושכמ ילבמ ים תולצמב רעבלו הצלחה,לו הואפךל גוןכ ישועה לאיזה אדם יצטרך
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 ו', וכ ידדזלי או לרבים דורות לצדיקי גשוישנ ,הבז בכיוצא יםנסה רתםו א עיןמ יופ ובמ ריזכו
ריו.בד כאן דיע ות,יננז בזולת אפילו כל ץלע יושעו בענין׳ בכיוצא ם̂־שנהנ שמספוךי

 וא הזע מי ׳י״ז( סעיף יעראל ארע ערף א׳ באות מהר״ו לקוטי בעל עדוש)מה ות ציע לקוטי בספר ה.
ידי לגל המחשבה לטהר וזוכין אמת׳ מצדיקי שיותלעזמ ספורי ־ופ^נל זוכה ישךאל׳ באךץ

צדיקים. של מעשיות ספורי

 הלב ומתלהב מתעורר מצדיקים׳ מעשיות ספוךי ידי על ,צ״ח( סעיף צ׳ באות םז)ע כוזב עוד ו.
מאד םינוראי־! גדולים צדיקים וכמה מאד׳ נמרץ בחשק רך׳בית להשם להודג תורהתעוךב
ם.זע עין מצדיקים׳ מעשיות ספורי י־יז לעל ה׳והי להשי"ת שלהם רותתעוךה עקרש פרו,ס

 מקדם כתוב אחד בפסוק ׳הלולאות׳ "מקבילות :ראמ מרוז׳ין ישראל רבי הקדוש הצדיק ז.
דיבע "הללו :ראח ובפסוק (׳’א קל״ה )תהלים, ד'" עבדי "הללו כך ואחר ד'" שם תתא לוילכ״ה

מקבילים. לוליםיהה ששני להודיעך (׳’א קי״ג ם,ז)ע ד'" שם את "הללו כך ואחר ד'"

 הפני אמרו: ולכן ה׳־תו! זהו הצדיקים ממעשי ספור׳ זצ"ל׳ מרדומסק הרבי זבוכ זה ץוכע .ח
וזהו בנים׳ של תורתן משיחתן המז נעשה כי בנים׳ של מתוךתן אבות דיבע של שיחתן

 להלל הוא רךבית השם של דההלול לומר רוצה ד'׳ שם תתא ללויה ד' עבדי ללויה כן: גם
סנפה(. עלמה, תר)תפא הצדיקים" את ולשבח

ממשיכים צדיקים, של מעשיות ספורי י־יז לי״ע מר:וא מבךסלב נחמן ,רבי הקדוש והצדיק ט.
.מעיה( אות המרות ר׳׳)ספהעולם מן וצרות חושך כהךה הזדודיז כעולם, משיח לזע אורו

 ויקשב והרע. לזא יש!א ד' ־אי־ין נדברו "אז מר:וא זי"ע מבעלזא שלום רבי הקדוש הצדיק י.
 הצדיק מרוא נדברו יז(׳ ג, )מלאכי שמו" ולחשבי ד' ליראי לפניו זכרון ספר ד'וישמעויכתב

 והרע. לזא איש ידי על "נדברים" והם לעולמם׳ הלכו כבר ילייא ד' יראי כלומר: דברו׳ ולא
̂פזבויק אזפו אודותם׳ לעל שמספרים ים׳רההמ  לאותם גם לפניו זכרון ו־פנס ויכתב וישמע ד' ז

עליהם. שמספרים הזליאזל שמו׳ לחושבי נםח דובבות׳ תהיינה ששפתותיהם ד'׳ יראי

 שמספר יזפ כל קדשו: לשון וזה זי"ע׳ הקדוש טוב שם הבעל מאמר חביב אחרון ואחרון יא.
 על רושפ וךאה ,סוב( םזע יבלבהנ )עבתי ״זךכממ השבמע סקוע אלוכ ,םדיקיצ שבחיב

 הקורא יאחי לכן (.ו״עיסת יפה” )מאמר ,למהש תרתפאה תאולנפי רספב הךכממ עשהלמ יוןמדה
 נרמזים המעשיות כי פקוחות בעינים לחזות תוכל האלו המאמרים את לפניך ,שהצעתי ראח

לעיל. ר בזה כמובא עליונות׳ סודות םהזב

W W
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 לחיו יוצא חןושני רעיון
העולמי הזוהר ממפעל
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 רה״זו1ת ״זוהר היזוזי ונ;וןף שיעורים
 ביומו. יום מידי לישלאל״ חק ו״זוהר
שליס״א !1111 *עולייהו- !!!רב ידי על
עילית. נצרת אברהם״ ״תורת מוסדות ראש

ה  829 = תשה״ ״זוהר שדל הגיפסוי
שראל קגכןך■ ״דוד  829 = וקים״ וזי י

ה ם ״בולם קול הגיפסוי פדי הר״ לו  447 = ?זו
ח ״יביא ן קשי 447 = דוד״ ?

3-5 משעה שני יום בבל ד ד : ד • • • •
גראס יהודה שלום רבי הגה״צ ידי נול — ■ 7 : 7 :7

שליט״א. מהאלמי! האדמו״ר

 עשנה פעלפאה עקרו
קיהאל המקנל שהגה״צ

רוזנבערג יו-ז־ל רבי
 ביאור הוציא זצוקלה״ה

 הקדושים ספריו את
 עפל ̂יזארזר תשה, זויהר

 ולילות ימים רבה ויגיעה
שו הפוגה ללא  שנה, 20 בל
ערו לקט פדר בהם  את ו

ס!־ר לפי התשה, זוהר ספריו
 פשאים בו אשד הפרשיות

 גם הפובנים הזוהר קלעי
 שבל בפבודה והפשט, לפי

 הקטנים ואפילו ויהודי יהודי
 פקשרים 'להיות יובלו שבהם
בי  לפרסם זכינו הזוהר. לל

פרשיות לאש ולהוציא
 שעורים ובו ללפד־יו, אחדות

 ר;י הגה״צ יזרי1 על הפושפעים
האךפו״ך בראס יהו־־ה שלום

שליט״א. פהאלפיו
7 י י 7 €־✓ ״5̂

4* / י

 ׳;וזד ?:נינו ויום יום גבל ?;כיקוד אום !־ק כלמקר
 דוד פשיח'בו שיבוא ?זבה הקדוש ?;זוהר

אפן ביפינו בפהרה

 שאס הוןיה1! שלום רבי הגה״צ
שליט״א טהאלטין האך»ו״ר

 יבנס ̂.י״יז ̂וקרלב
 0722-990044 בסל: הדשב״י״ ל״קול

 0722-990055 בסל: ייזליזר ובקול
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הקלו במחיר בדיסקים השעורים ולשמיעת
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כגקינים תכן ♦ השבת זהר

ענינימ וגפן*
 קדשת שמיני; - בראשית פרשיות א': פרק

כז...............................................................................................................שומריה על השבת _וזזונןנת השבת
ט.........................................................................................................השבת ביום תלויים המעשים כל כ

ט.................................................................................................................................עזבת של קדוש כ
ט..............................................................................................................................מכובד ה' לקדוש כ

ט............................................................................................................התחתונה ושבת העליונה שבת כ
ל.......................................................................................................................................השבת עטרת

ל........................................................................................................................................קדשות שתי
ל..................................................................................................................................לוי שהשלום מלך

לא.................................................................................................................ולקרוב לרחוק שלום שלום
לא.............................................................................................................................יומת מות מחלליה

לב..........................................................................................................................תשמורו שבתותי זאת
לב.........................................................................................................התורה כל קיום כמו השבת קיום

לב.................................................................................................................................ישראל אשריכם

 השומר מצורע; תזריע - נח פרשיות ב': פרק
 הקישה ומרבה כולה התורה כל מקים שבת

לג.................................................................................................................................השכינה את ומקים
לה......................................................................................................................................השבת זכרון
לה...................................................................................................................................הכל היא שבת
לה...............................................................................................................................שבת נקרא והכל

לה.........................................................................................................................חמורה הלילה סעודת
לו התורה כל זאת שומר שבת ששומר מי

לו.......................................................................................................................................שבת סעודת
לו.......................................................................................................................הקדש על מחול הוספה

לו..........................................................................................................................זו חרבה זו מלאה אם
לז.....................................................................................................................................קדושה גבירה

לז....................................................................................................................................הרעה השפחה
לז......................................................................................................................................השכינה צער

 כבוד קדושים; אחרי - לך לך פרשיות ג': פרק
לט.......................................................................................................נרות והדלקת מלבושים רחיצה, שבת,

מא.......................................................................................................................................שבת שלחן
מא......................................השבת כבוד

מא.....................................................................................................................השבת כשנכנסת רחיצה
מא......................................................................................................................................השבת כבוד

מב................................שלמה של שבחו
מב.........................................................................................................................השבת וקדוש שמירה

מב........................................................................................................................................שבת נרות
מב...............................................................................................................................שלמה של שבחו
מג.........................................................................................................................................שלום סכת

מג...........................לוי שככה העם אשרי

העליון, יחוד אמר; - וידא פרשיות ד': פרק
מה........................................השבת מתנת

מז.........................השבת סעודות שלשת
מז....................................השלחן הארת

מז............................ישראל בני ובין ביני
מח....................................אחד של סוד
מח......................................השבת יחוד

מח...................האחר מצד נפרדה השבת
בהתעוררות תלויה מעלה של ההתעוררות

מט....................................למטה ישראל
הקדושה הארץ מתגדלת השבת ביום

מט.........................בעטרותיה ומתעטרת
מט......................................טובה מתנה

נ.......................................השבת ברכות
נ השבת ביום הקדושה התעוךרות

נ................................שלום סכת הפורש
נא.....................................ישראל ברבת

נא...................ישראל על הקדשה פריסת

בחקותי; בהר - שרה ”ח. פרשיות ה': פרק
קבלת וסוד רהזתו בתפלהודברי השבת קדשת

נג.................................................התפלה
נה......................................השבת המת
נה....................................העליונה שבת

נה.................................השבת תשבחות
נו...........................כאחד מתעטרים ::לים

נו.....................................השבת תפלות
ותשבחות בשירות להשתדל צריך בשבת
נו................................................ותורה
נז.......................התפלה מתקבלת בשבת
נז............................הארץ חוג על היושב
נח.. ..הקב״ה ידי על מזון לה מביאים בשבת

הבית ברכת במדבר; - תולדות פרשיות ו': פרק
נט......................השבת ושבח הקדוש ידי על

סא...................................ברכה של כוס
סא........................ביתך אל ברכה להניח
סא ברכה של לכוס הצריכים דברים עשרה
סב.......................................היום מעלת
סב..........................שבת ערב של קדשה



השבת זהר ♦ ?נינים תכנןכד
סג.......................................הקדוש נסח

סג........................................היום קדוש
סג.......................................היום קדשת
ג................. בךאעזית מעשה על ?גדות ס

סד...............................המאכלים טעימת
סד.......................השבת שבכניסת הכרוז
סד...........................לברף הנשמה רשות

סה.....................................הנשמות יום
סו...........................................אוך צבך11י

̂ם תשבח™ סו..........................הבא זץעו־
סו...........................תשבחת ?גל השבחת

סו.......................למעלה התשבחת עלית
סז התשבחות ננל ?גל שעולה התשבחת

התשה שמחת ?:שא - ויצא פרשיות ז': פרק
סט בשבת וזורה ספר ?!ריאת וקדשת בשבת

עא......................העליונה התורה שמחת
̂ךזה באותה להכליל הקדושעא העם את ע!ז

עא..................................תורה ספר סויד
וחמשת בשבת לתורה העולים שבעת ענין

עב...............................טוב ביום העולים
ב...................................אחד סויד הכל ע

עב....................חדש בראש הרביעי עלית
עב.......................................בכסא תקון

עג..............באימה התשה ק.ריאת שמיעת
עג וזורה ספר הוצאת בשעת שמיה ברק? אמירת

עג........................שמיה בריך תפלת ננסח
עד.........................בתורה קורא אחד _רק

עד....................................שותקים כולם
עה............................הקורא וכונת הכנה
עה........................הפרשה הפסקת מקום

עה הקב״ה לפני ?™עשרות הפרשיות
פרשה כל על הקדושות המרכבות מנוי

עו..............................................ופרשה
עו למעלה עולות הפרשי™ של המלים

עו הקדוש הכסא בתוך מתעטרות כלן
עז שבת של במנחה התשה ק.ריאת
עז ובחמישי בשני התשה ק.ריאת
עז...................................העולים תשעת

תפלות בהעלותך; - וישלח פרשיות ח': פרק
עט...................................שבת נגווע השבת
א..........................................יתנו ?;וזר פ
א.....................................ישראל שמע פ

א..................................................................העבת תפל™ פ
פב................................................................האמונה שמחת

פב...................................................................שעת סעודות
פב.............................................שבת סעודות שלשת חשיבות

השבת שלחן שלח; - וישב פרשיות ט': פרק
פה.................................................................המלאכים וברכת
פז.....................................................................הציקה שכר

פז.......................................................................שבת שלחן
פח . ראויזכ שבת ומענגי שומת על השגחה

פח.......................................................................דינור נהר
פח...................................................................השלחן ברכת
ט............................................ראויזכ שאינו שלחן של עונשו פ

ט............................................................השבת מענגי שכר פ

משנה לחם מצות קרח; - מקץ פרשיות י': פרק
צא השלחן על ותורה דברי אמירת הפת, וברכת

צג....................................................הככר™ שני בציעת ענין
צג...............................................השבת ביום מזיק השטן ?אין

צג......................................................הפת על וברכה בציעה
צד.................................................הסוד דר? על הפת בציעת
צד..................................................שלחנו על המאה? מעלת

צה......................................................השלחן על תורה ברייד
צו...................................................................ברמה של כוס
צו................................................סוד דר? על ברעה כוס ענין
ק......................................................................אחרונים מים

תפלת זמן חקת׳ - ויגש פרשיות י״א: פרק
קג............................................סעודות ג' וסגלת ךצון עת המנחה
קה................................................................שבת של מנחה
קה..................................................רצוןז עת היא מנחה שעת

קה..............................................ננעלו המדרש בית שערי כל
קו........................................................................הדין צדוק

קו...............................................והעולם התורה שערי נעילת
קו................................................יוסף במיתת המעינות יבוש
קו............................................................משה במיתת חיש?

קז........................................דוד במיתת השהת שמחת בטלה
קז.............................................................בשבת הענג חובת
קז............................................................וזזה היום מן סרכה

קח.........................................................זה ביום ושמחה ענג
קח.....................................................פעמים ג' השלחן סדור

קח................................................סעודות ג' המשלים מעלת
קח.............................................................בשבת נמצא הכל

קט........................................................שבת בסעודת שמחה
קט..................................................................המלך סעודת



כהקינים תכן ♦ השבת זהר

קט.................................................................................................................................רהזהגבי סעודת
קט.....................................................................................................................................שניה סעודה
קי..................................................................................................................................שלישית סעודה

קי שבת בסעודת הפוגם של עונשו
קיא.....................................רהזית נשמה

קיא........................אמונה של סעודות ג'
קיא..............................השבת יום מעלת
קיא.................רצון שעת שבת של מנחה

 מעין שבת, ענג בלק; ויחי- פרשיות י״ב: פרק
קיג............................................הבא עולם
קטו...............................והגוף הנפש עינג

קטו בשבת מאכלים וטעימת נאים לבושים
קטו....................אתפאר בך אשר ישראל

קטז..............................שבהיכל הממנים
קיז................................הבא עולם מעין

קיז...............השבת ביום הנשמות מנוחת
קיח........................רוח אותה התעוררות

קיט.....................................הרוח הנאת
קיט.............השבת זאת ישראל בני ושמרו■
קכ...............................................וינפש
קכא................השבת ביום הנפשות עטור

 השראת פינחס; - שמות פרשיות י״ג: פרק
קכג....................................בשבת השכינה
קכה....................................יחדה נשמה
קכה או״א כל של מעלתו לפי יתרה נשמה

קכה..........................השכינה התפשטות

 שביתת מסעי; מטות - וארא פרשיות י״ד: פרק
קכט.................בשבת תורה חדושי וכיח שבת

הארץ כלי וטלטול הארץ חרישת אסור טעם
קלא............................................בשבת

קלא..................בשבת הוצאה אסור ענין
קלב...................................התורה חדות

קלב...............................לחרוש הקשבה
קלג...לשבת משבת עדן בגן הצדיקים עטור

קלג...................עדן בגן הצדיקים שמחת
קלג......................,בונו בחדושי האב כבוד

קלד................זה ביום התורה התעטרות

הדבור כיח דברים; - בא פרשיות ט״ו: פרק
קלה הדבור קדשת על ושמיןה בשבת

קלז.......................בשבת חול דיברי אסור
קלז .................................דבור של כחו

קלז בשבת שמים בדברי רק להתעורר יש
קלז. . .. מחללו בשבת חול של דבור המוציא

קלח.......................ממקומו איש יצא אל
חסרון היא השבת ביום חול התעוררות

קלח...........................................למעלה
קלט....................................מתר הרהור

 לשמוח מצוה ואתחנן; - בשלח ט״ז: פרק
מא..........................בסעודות ולענגו בשבת

קמג....................השלום על עומד העולם
קמג.....................................צלפחד עוון

קמג.................בשבת עצב להראות אסור
קמד.....................שבת ענג המבטל עונש

מה..............................תענית על תענית
מה והשמחה האמונה סעודת בטול
מה ולמטה 'למעלה שמחה הוא הזה היום

החרות כל נמצאים העתיק שמתגלה בשעה
קמו.........................................והשמחה

קמו...............................הדין גזר קריעת
קמז..........................בשבת חלום תענית

קמז.....................................החלום ענין
קמז........................................דיבר ודבר

מט השבת יציאות עקב; - יתרו פרשיות יז: פרק
קנא........................ממקומו איש יצוא אל

קנב................................אתי מקום הנה
קנב.....................................אמה אלפים

קנב...................והיחיד השנה ראש שבת
קנג......................לרשות מרשות הוצאה

שומרי ראה; - משפטים פרשיות י״ח: פרק
קנה..................מיחדת רהזשמי להם יש שבת
קנז..................................אש תבערו לא

הארץנז ואת השמים את ה' עשה ימים ששת
קנז.............................הם שמורים ישראל
קנט שמירה להם אין שבת מחללי

שומרים הזה בעולם שבת שמרו שלא אלו
ט...................... בגיהנם בע״כ אותה קנ
חוץ השבת, ביום מסתלק רשעים של דינם

קנט.....................בתזע מחללי של מדינם
קסא...........................השבת צואת לאחר

 פגם חמר שופטים; - תרומה פרשיות י״ט: פרק
 ראתהז לא ל״עין זוכה שבת והשומר שבת, חלול

קסג....................................זולתך״ אלקים



השבת זהר ♦ ?נינים תכנןכו

קסה...................................................................................................................................מלאכות ט״ל
קסה.......................................................................................................................................יחיךה כת

קסה....................................................................................................ובהו לתהו העולם את החזיר כאלו
קסו........................................................................................................................................צרעת נגע

קסו הנשמות עדון
̂^ לא ?גוניין קסו...........................................................................................................................אש ךו-37ו

 עצבות ?אפור תצא; פי - ותצוה פרשיות כ': פרק
בהארת המלאכים זאת לקבל וצריך בשבת,

קסט................................................................................................................הקדושה השכינה לכבוד פנים
קעא............................................................................................................המלאכים וקבלת העצב אמור
קעא..................................................................................................................בשבת והכעס העצב רעת
קעא..................................................................................................................בשבת והכעס העצב רעת

 השבת תנבא; כי - תשא כי רשיותזפ כ״א: פרק
היא הברכה ומקור אות, שהמילה כמו אות

קעג.....................................................................................................................לישראל רק שנתנה השבת
קעה...............................................................................................................יולד כי עז או בשב או שש

קעה..............................................................................................................................................כלילה
קעה.......................................................................................................................................חיי בךכליך

קעו.....................................................................................................................הברכה מקור היא שבת
קעו ומזונות בלחמים הישלחן סדור

עו...........................................................................................................................פורע ואני עלי לוו ק
עז....................................................................................................................לו מוסיפים המוסיף כל ק

עז ק השביעי יום את אליהים ויברך
עז................................................................................................................................הרשב״י קד־שת ק
קעח................................................................................................................ישראל לעם השבת כלסירת

קעח..............................................................................................................מהשבת מתברכים החול ימי

קעח.................בקר עד ממנו יותר אל איש

 נצבים - פקודי - ויקהל רשיותזפ כ״ב: פרק
̂!, ועונש השבת קדשת וילך; - ̂י ̂חיל  מצות כ

מנשה שלחן פדר השבת, בכניסת נרות הדלקת
קפא................................................ומטה

קפג.........................השבת מכבד מעלת
קפג.............................פנים בשת מעלת

קפג..........................שבת למחלל לו אוי
קפג.......................................שבת !;רות
קפד והמטה המנשה השלחן סדור

צאת האזינו; - ויקרא פרשיות כ״ג: פרק
קפה................שבת במוצאי והבדלה השבת,
קפז......................................השבת צאת

בצאת מרוחות להישמר ?ריר העולם
פז___________________________השבת ק
קפח________________חישבת בצאת עכוב

קפח...........................................הבדלה

פדר הברכה; וזאת - זנו פרשיות כ״ד: פרק
קצא.........................שבת במוצאי ההבדלה
קצג..............................האש על הברכה

קצג................האש לפני האצבעות כפוף
קצג............................האש כלאשי בורא
צי.................................האצבעות סור ק

קצה...........................................בשמים
צו......................הנפש קיום הוא הריח ק

ם זעם זקנים ובנים, לאבות - השבת זוהר סקר  }?וי
 לקטעים ומחולק מפסק מנוקד - הקודש לשון ?נם

ל מסדו הפרשיות ?
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ל..... ת .......................................השבת עטר

ל...... ת שתי שו ........................................קד
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כטשמיני - בראשית ♦ השבת זהר

ב( ה׳, א”)ח השבת בניום תלויים וזכזגע^ים בל
 קךמאין יומין בנין ךכלהו עביךתייהו יכל

 ביומא תליין הוו בתראין יומין ובנין
 אל'הים מכל ךכתיב הוא הךא ךשבתא

 _ר!נק̂א הוא וךא שבת, הא ̂ני?עי,1דזע ביום
 דזכני, אי תימא ואי ךכףםייא. רביעאה

̂בנתורתי את מהו  אלא תרין. מורו1ו̂ת ע
 ממש ךיומא ושבתא שבתא ךמעלי שבת
פירוךא. לון לית

שבת של קדוש
̂*יגעא ההוא ?אמר  בתרייהו, טעין הזוה ^

 ליה אמר תיראו. ומקדשי ומהו
 ומהו ליה ואמור ךשבת. קדושא הא

 קהשא הא יה1? אמר ךשבת. קהשא
 רזכני אוי ליה אמר מלעילא. ראתמשכא

 אלא ק'ךש, איהו או1ןרל לשבת עביךת
מלעילא. עלוי ךשריא קהשא

כןכובנד ה׳ לקדוש
מר  נח( )ישעיה הוא והכי אבא רגיי א

 יי לקךוש עונג לשבת וקראת
 יי וקהש לחה שבת אךכר מכובך,

 יי. קךוש מאן הזכני ואי ליה ואמר לחה.
 מלעילא ̂*נדורנא קרושא ליה אפור

 קתשא ואי ליה ואמור עליה. ושהא
 מכובה אקרי מלעילא האתמשבא

 וכתיב מכובך איהו לאו עוגנת“! אתחזי
וכבךתו.

ונה1^זת1וזר ושבת העליונה שבת
להאי אנח אבא לרבי אליעזר !־גני אומר

 אית ךחכמתא )ח-־תא( ך*מילה גברא
ליה אמרו בנה. יךענא לא דאנן גניה

את יט( )ויקרא ואמר, פתח אונוהו. אימא

בנת ביום תלויים המעשים בל ד̂ז
ם בין נינים, של נמנע^יהם וכל מי הי

! T ־־ :־ ־ T \ V  V •• • ־ T ■

בין הראשונים  היו• האחרונים, הימים ו
 )בראשית שכתוב זוהו• השבת. ביום תלויים

כל ב(  השבת, זו השביעי. ביום אלהיט !י
 ואם הכסא. של הרביעית הרגל היא וזו

 תשמרו■, שבתתי ואת זה נזה בה ואם תיאמר,
 והשבת שבת ערב של שבת אלא פעמים?

ה. להם איו ממש היום של פר — — V T  T

שבת של קדוש
תו ]להם[ אמוד מחמר שהיה סוחר או

T ־ T  T  V  ** V  T : ־ **

שי זה ונזה אחריהם, קד מ  אמר תיראו•? ו
 זה ונזה לו, אמר שבת. של ׳קדוש זה לו,

ש ת? של קדו ש זה לו, אמר שב קדו  ה
 על^ה ??ר, אם לו, אמר מלמעלה. שנמשך■

 ששורה ׳קדוש אלא קידש, וזיווה שהשבת
מלמעלה. עליו

T  T ־ : ־ : T

מכובד ה׳ לקדוש
 וקו־את נח( )ישעיה זה, וכך אבא, יינ־ו ?אמוד

 שבת הזכיר מכובד. ה' ׳קדוש1? עינג לשבת
ש לחוד קדו  מי גנך, ואם לו, אמר לחוד. ה' ו

ש זה ת הקדשה לו, אמר הי? קדו רד  שיו
הקדשה אם לו, אמר עליו. ושורה מלמעלה

: ־ ־ T T T T : T : ־ : ־ T־ V

 נראה מכבד, נקראת מלמעלה שנמשכת
וכבדתו. וכתוב מכבד, ואינו ששבת

 התחתונה ושבת העליונה שבת
ר רבי ?אמור ש לו הנח אבא, לרבי אלעז  לאי
יודעים שאיננו בו יש חכמה של שדבר הזה,

־ ; V ״ V ״ T ; T V T T V V ־

)ויקרא ואמר, פתח ואותה. וזמיר לו, אמרו בו.
VS : T ־ T  T ־ : T —

ת - ואת שבתיתי, ואת יט( כו ר שבת ונחום ׳
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 שבת תחום לאסנאה אות שבתותי.
 סטרא. לכל אמין אלפין הרין ראיהו

 שבת ז:א( רזי)נ״א1̂:ת1>נ את. אסני כך ובנזין
 כלילן תרין ךאנון תתאה ועבת עלאה
בחךא. ופתימין בחךא

השבת עטרת
תאר ש  וידזרה אךכר דלא אחרא שבת א

 מארי וקנויה אמרה ככפופא.
 שבת לי העברת מיומא ךעלמא

̂א איהו לאו ויומא אתקריגא  ליליא. בנק
 קרינא ושבת אנת שבת כרתי ה“? אזכור
 בעטרא ך1? מעטר אנא דזא אבל לך,

 מקדשי ואמר כרוזא אעבר יתיר. עלאה
 היראו.ר

קדשות שתי
 יראה, דאיהי בנךזא1ש ךמעלי שבת ןךא

א  איהו. ומאן יראה. בנה וערי
̂כניליל הוא בנףיך רקדשא  אאבני ואמר א

 דזכני. אמר“ מאבא שמענא ךאאבנא יי.
 שבתותי עבת. וזחום לאסנאה אאת ודייק

ע יעבוליא א“! בו ̂יגנו, ר  תרין. ואאנון ̂ז
 רתי6קןדוע תרי אאית תרין אנון ולינקבביל

 ודקד־ ויכלו, דתד לאדכרא, לנו דאית
כקדוש.

לו שהשלום מלך
כלו תיבין. רפלירתיןחמש בניה אית וי

 מקךשין ךאנן )ובקידושא( ובקדושה
 לשבעין בקיא וסליק תיבין. חמש יןrרI?rף

̂בנכזת הוא כריך ךקךשא שמהן  ישראל ו
̂א ובנין בנהו. אתעטר ̂?עגיל  א“ ורבועא [

̂ן שבתותי, אנון ̂ייל  בשמור תרוייהו כנ
 הכא עלאה בנת1>נ דהא רזשבמורו. הכתיב

 ךהא ̂נזוכור, אלא ̂נשבמור אתבליל לא
דא ו?על אסתיים. בזכור אזה1;;? מלכא

 גנך ומשום צד, גלפנל אמות אאגלנפי־ם שהוא
העליונה שבת זו[ ]נ״א - שבהיתי את. רבה

T 5 V T T ־ ־ I ־ T ׳

 יחד בלולות שתים שהן התחתונה, ושבת
יחד. ונסתרות

השבת עטרת
 והיתה נץכךה שלא אחרת שבת נעואךה
 מיום העולם, ו־בון לפניו: אמרה בבושה.
 בלי אינו והיום שבת, נקראתי אווזי שעשית

 קריאתי ושבת שבת, את בורגי, לת, אמר לילה.
 יותר בעטרה אותך מעטר הריני אבל לך,

תיראו. מקרשי ואמר כרוז העביר עליונה•

קדשות שתי
 ושורה יךאה, שהיא שבת ערב עול שבת !יזו
ש הוא ובזי יראה. בברז קדו ה ך ש  הוא ברו

 מאבא שמעתי ואוני הי? אוני ואמר הכליל
 שבת. תחום לרבות - את וליק כנך, שאמר

 ו־וזם שבפנים, והרבו-ע העגול זה - שבתיתי
ש השנים אורזם וכנגד שנים.  קז־שות שתי י
ש קדוש. ואחד !יכלו, אחד להזכיר, לונו שי

לו שהשלום מלך
ש ויבלו ש וזבות, וחמש שלישים בו י  ובקרו
ש מקרשים שאנו■  וזבות, וחמש שלישים י
 ברוך שהקדוש שמות לשבעים עוללה והכיל
 ומשום בהם. מתעטרים ישךאל וכנסת הוא

 שניהם שבתיתי, הם הזה ו־רזו־בר-לע שהעגול
 שהרי תשמרו. שכתוב בשמור, כלולים

 בשמור, נכללה לא ??אן העליונה השבת
 מסוזים העליון המלה שחרי ניזוכור, אלא

שלו. שהשלום מלך נקרא זה ועל ננזוכור,



 ושלמא ךיליה, ךשלמא מלכא אקרי
 מחלוקת לית רא ולעל איהו. :וכור ךיליה

לעילא.

̂^רוב לרחוק שלום שלום ןו
 יעק׳׳ב חך לתתא שלומות בגין!רות,רין

תרי כתיב כנך ובגין יוס׳׳ף. ולתך
̂רוב. לרחוק שלום שלום נז( )ישעיה זמני  ו̂ל

 יוסף. רא ולקרוב יעקב, רא לרחוק
 מרחוק לא( )ירמיה אמר, ךאת קמה לרחוק

 מרחוק. ?אחותו ותתצב ב( )שמות לי נראה ך
 חךשים לב( )דברים אמר, אורו‘] קמה רובל?ו1

 עלאה נקלה רא מרחוק גיאו. מקרוב
בהיכליה. ךקיימא

יומת מות מחלליה
בשמה. אתכליל ̂!שנמורו כנרתיב רא ןעל

 דקיימא נקלה ד־א תיראו ומקדשי
 .יתיר מנה לדחלא ךאית באמצעיתא

 ןהכנותיב, והיינו מיתה. ךענשיה מכ'לא
̂^לפ מאן יומת. מות מחלליה לא( )שמות ̂יךז.^ד  ל
 ורבועא ךענולא חלל קיגו ורלעאל ?ואן

 כניה ופגים שריא ךנקלה ךההוא לאתר
 וההיא תיראו. כנתיב רא ועל יומת. מות

 ההוא שריא ועלה ?אוני, אקרי נקלה
 ך והיינו אתנליא ךלא ענק׳אאה ךסתים

חך. וכלא

ונשקוהו. אבא ורבי אלעזר רבי נחתו
 אית ךא חכמתא כל ומה ?אבלרו

ך תחות  לליה אמרו אכנתרין. פפענין ואת ל
̂כאאלון לא לון אמר זאונרת. העאן  מאן רת

 ונתעפק ניזל ואתון אנא אלא אנא,
 ךחכמתא מלין .יימא דוד וקל פאלייתא

אורחא. לאנהרא

לאשמיני - בראשית ♦ השבת זהר

מסלקת אין כן וינעל זכור, הוא שלו והשלום
למעלה.

 ולקרוב לרחוק שלום שלום
 יעליב, אחד - למטה שלומות ששני משום
)ישעיה פעמים כתוב נלך ומשום יוס״ף. ואחד

:T V * ־ T י T ־ ־ ■ ־ !

- לרחוק ולקרוב. לרחוק שלום שלום נז(
TT T — : TT T T

 גלמו החרק, יוסף. זה - ולקרוב יעקב. זה
ה ה' נלחוק לא( שנאמר)ירמיה א  ב( )שמות לוי, ל

 שנאמר כמו ולקרוב, מרחוק. אחיתו ותתצב
ק באו. מקרוב חדשים לב( )דברים ל ל  זו - ו

מדת העליונה הנקזלה בהיכלו. שעו

יומת מות מחלליה
ל ע ב זה ו שמרו, כתו ר. נכלל ת מו ש  ב

שי קד מ ת הנקזלה זו - תיראו ו מד עו  ש
ש באמצע תר ממנה לירא שי הזבל מן יו

V T : ־ V" ־ T V "  T ** —

שו לא( )שמות שכתוב מה וחינו מיתה. שענ
T : T V : ־ : ־ T V

 בקי מחלליה? הזם מי יומת. מות מחלליה
הרבוע העגול של החלל לתוך שנכנס ו

V ־ : T : י T V T T V ־ : T ■ —

- בו ופוגם שורה הנקרה שאותה למקום
T T * : ־ T V * T ־

הנקרה תיראו. כתוב ה ונעל יומת. מות T : ־ T T V : *••.:־ T

א ל ה1 אני, נקראת ה ה עלי ל תו ש  או
ה׳, והימי התגלה. שליא העליון הנסתר

: — : T ־ : ־ V * : V T T : ־ ־

אחד. לכיל

ר רבי ירדו אותו. ונשקו אבא ורבי אלעז
T :  T — ■ — ; T T : V  ■ — : T: *

ש הזו החכמה כל ונזה אמרו,  ידך תחת י
 אתה? מי לו, אמרו אחרינו? מחמר ואתה
 אני אלא אני, מי תשאלו אל להם, אמר

 יאמר אחד וכל בהלה, ונתעסק נלך ואתם
הדרת את להאיר חכמה דברי

* V V — V ■ T ; T ; T ״ ; ■



השבת זהר ♦ א׳ פורקלב
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ל את ת א( פ״ב, ג”)ח תשמורו ל
 לךא, ךא שקיל תשמורוי, עגג־הווזי !את

 חך. במתקלא אתקלוי כחךא וכלא
 כני השפת את ושמרתם לא( )שמות ךכתיב,

 את זכור כ( )שמות וכתיב לכם, היא ק'ךש
 וחך לאבא, חך אלא לקדשו. השמת יום

 ואביו אפו אויש הבא כתיב לאימא.
 ונתיב תשמורו. שבתותי ואת ותיראו

 תשמורו שבתותי את כו( )ויקרא התם
נקעו.1פ:כ̂ש מקךשי. מהו ותיראו. ומקךשי

ת קיום ל ה כל קיום כמו ה ל א( ב,”צ ב”)ח ה
כור כ( )שמות לקדשו. השבת יום את ז

T V ■ך

קדישא. דברית רזא איהו זרא
 מקורין פנל קיימין ברית דבהאי ובגין

 בגוונא כלא. כלל ואיהו גופא, רשייפי
 ו־כנל דאורייתא, בללא איהו שבת דיא,
 וקיומא רתולי־ין, בניה ךאורייתא רזין

 מאן אורייתא, רכל בקיומא דשבת,
כלא. אורייתא נטיר כאילו עזבנת, ונטיר

ם כ ̂ד־אזל אלי א( ז,”מ ב”)ח ׳י
י יד( )שמות תחרישון. ואתם לכם ילחם י

הושיב אם נח( )ישעיה פתח אבא רבי
̂יך משבת  קךשי. ביום חפציך עשות _ר!גל
 הוא בריר ךקוךשא ישראל, אינון !:?;?זין

 שאור מכל בהו, לאתךבקא בהון, אתרעי
 ךלהון, רךתימוותא ומנו רעלמא, ?ג^ין
ב לגביה, לון נקריב ל  אורייתא, לון ו
 שאר מכל קדישא דאיהו שבת, לון רהב

 דכלא, וחדוה מפלא, ונייחא יומין,
 ומאן בלא, אורייתא לקבל שבת, ושקיל
כלא. אורייתא נטיר כאילו שבת, ונטיר

̂ני את תשמורו געבנתו
 כ'לrךו לזה, לעקרל ה תשמרו. שבתותי ואת

 )שמות שכתוב אחד, במשקל נשקל כאחד

 לכם, היא קדש נוי השרת את ושמרתם לה(
לקדשו. השרת יום את זכור כו( )ויקרא וכתוב

: V T T ־ ־ T : :

 איש כאן, כתוב לאם. ואחד לאב, אחד אלא
תי ואת תיראו ואביו אמו  תשמרו. שבתו

 ומקדשי תשמרו שבתותי זאת שם, וכתוב
כמשמעו. מקדשי? בהו תיראו.

 התורה כל קיום כמו השבת קיום
ת יום את זכור ל  של סוד הווז לקדשו, ה

 עומדים זו שבברית ומשום הקדוש. וזבנ!־ית
 כוניל והוא הגוף איברי של רזב^קורות כול

ל הכיל, ת ה ב  הזתוו-ה, של כלל היא ל
ת ויכול של רנקיום בה, תלויים התורה סודו

: T ־ T ■ : T : ■ *

ששומר מי התורח כל של ׳קיום כימו השבת
V T ־ T ’ ■ : T ־ ־

 התרה. נול זאת שמר באלו שבת

ם כ ל אלי א ל י
̂וקום לכם ילחם ה'  אבא רפי ותוז!־ישון. י־<

רגלך תלמ תשיב אם נח( )ישעיה פתח,
T ־ ־ T ־ ־ ־ T י *.* : ־

ל. ביום רזפצר נעשות ד ם ק ^ לי ל א א ל  י
ש  להדבק בהם התרצה הוא ברוך שהקדו

̂ם, לגבזי שאר מכל ביוזם אהבתם ומתוך הזעול V T ־ T : T ״ ־ T T ■ ־ י T T

להם ונתן תורה, להם ונותן אליו, אותם נקרב
" ~ T ״ T ; T י ־ T ; T V T י ־ V T

 ומנוחה העזים, שאר מפל קידש שהיא שבת
 בנגד שבת ושקולה וזבל, של וחדוה מהבל,

מר וגזי התוו־ה, פל שו  שמר פאלו• שפת ש
התוו־ה. פל זאת
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