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מאקדושים אחרי - לך לך ♦ השבת זהר

שבת שלחו
 למהוי שתיתאה, תיבלו. כוס חמשאה,

ךאודייתא. מלי פתודא ?על
̂אה,1̂  בגין פתודא, געל זארכנזאה1̂ ב:י?ע

̂?ענ:יים ̂ינ:אrר פתוריה. ?על .ייתון ז  ה,tכ
 תשיעאה, אדרונימ כמים ידים נטילת
 הברכה. כוס עשיראה, המזון. ברכת
א וצריך  לון ולתקנא געליייהו, לא^ר
̂א, כרזא ̂יש ̂?עש כלולה דאיהי גקז  ר4?

 בנריך ךקוךשא פתו;רא ואיהו ספיראן,
 ארנקמוהז פנך ובגין דגבורה. ראTtכtפ̂^ הוא,
בצפון. שלמ רבנן,

א( פ״ה, זהר )תקוני ה^בת ד1ב3
̂יך של ס( ג )שמות אתמר עלה טחול  נלעג

 תכפה מטונף נעל רגליך, מעל
 עומך אתה אשכר5 המקום פני סרודה,

 ועליה שבת, ךא הוא, קרש אך?ת יו1?:?
 בתנתי את פשטתי שכינתא אמ_רת

 ךגלי את ךחצתי אלבשנה, איככה
 ?צריך דא ובנגנין ג(, ס )שיר אטנפם איככה

 בשרגא כלבושין לשנויי בשבת נש בר
ל מוסיף למהוי ו?צריך במאכלין, ^ 

 יה‘? מוסיפין המוסיף וכנל הקדש, ?על
 גורעין הגורע וכל ̂נשכבנת, יתירה נפש
,ושלום. דס יתירה נפש ההיא ליה

א( ד,”ר ב”)ח השרת ̂לעונכנןנקסת רויצה
ד  עמא אינון אצטריכו שכב־רזא, עאל נ

̂יעכא ̂ה̂ק כקן ̂א ̂:ך  משמושא גרמייהו ̂א
 רודזא בגין!ר^נדול, טעמא. מואי דדול,
 עמא. על הברא ושננכיא זאזליא אחרא

 רוחא, ההוא מן לנפקא נש בנר בעי וכד
 עלאה, קדישא אחרא ברוחא ולאעלא

 עליה למשרי גךמיה, לאסחאה בעי
נקזרישכא. ̂אה1?̂; רו^א ההוא

שבת שלחו
שי ויכלו. של כוס - חמישי  על להיות - ש
 ?גל להאריך - שביעי תלדה. דברי השלחן
 שמיני לשלחנו. יבאו■ שעניים כדי השלחן

ם נטילת ־ עי אחרונים. במים ידי  - תשי
רי המזון. ברכת שי  ברכה. של כוס - ע
 קדוש, ביסוד ולתקנם עליהם לחזר וצריר
^ והוא ספירות, מעשר כלולה שהיא של  ה

 ולכן הגבורה, מצד הוא ברור הקדוש של
ה בצפון. שלח! רבותינו ?רשו

השבת כבוד
 רגליר, מעל נעליר של .נאמר הטחול ?נעל

המקום פי סרוחה, טפה של מטנף כנעל
  : \ V T ־ T : T ־ ־ T ’

הוא, קידש אדמת יגיליו עומד אתה אשר ■— V ־ T T ** T — : —

 פשטתי השכינה אומרת ועליו שפת, זה
 זאת ו־חצתי אלבשנה, פתנתי;זאיכנכנה <את

 אדם זצז״יר זה ומשום אטנפם, זאיגככבה ו־ונללי
ת בשבת  ובמאכלים, בגר בלבושים, לשנו
 וכל הקדש, ?גל נזחל מוסיף להיות וצריר

 בשבת, יתרה נפש לו מוסיפים המוסיף,
ם הגורע, וכל ׳ותרה’ נפש אוותר לו גורעי

: T ־ : ־ ** ־ T ** : *.**.* T

ושלום. חס

 השבת כשנכנסת רחיצח
ש עם אותו צריכים שבת, כשנכנסת  קדו

ש עצמם לךחיץ שמו  הטעם? נזה החיל. מ
 ומשוטטת הולכת ;!אוזרת רווז שבחיל משום

לצאת אדם וכשרוצה העם, נעל ושורה
: T ־ T T T V V : T T **

 קדושה אחרת פתח ולהפנס רווח מאותה
חץ צריר עליונה, ת כנדרי עצמו לר  להשרו

קדושה. עליונה רוח אוותר עליו
T T T ־ T * : T : V



השבת זהר ♦ ג׳ פורקמב
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 א( ן,”ר א”)ח שלמיה של שבחו
̂כנריז שבח בנה, שלמיה ךאסתכל כיון  ̂ר

 ךהגענפר מן היה הזפל ג( )קהלת ואמר,
 ננזגננא1̂ אצטריך לא שלמה הא ועל וגו׳.

 רחימי דאיהו שירתא ?אקיא כךוך,
מו נהירל ההוא ךעותרא, חי  ךכל ר

̂ןtשrף  תושכחתא דזול, בניה זיעלמא ̂נך
 לקבליה בכרסייא יתבא כנך ךמטרוניהא

 קאמר. ךמלכא
̂יךלה א( ד,”י א”)ח השבת וקדוש ).ס

 ךשכתא, יומא לנטרא ארביסר פקוךא
̂א“ז יומא האיהו  עלבנךי מנפנל נ:י*יך

̂-ין. תרין י^ן1̂^ הכא בראקנית.  חך כ־קל
 ההוא לקךשא ורוךו השמת. ז־ילם ראזי1נכ1

 ךשכתא יומא לנטרא בקדושיה. יומא
 תאביהל טילייהל ואתערנא ךאךכרנא כמא
 בניה עבידן וכל לעלמין. ךנייחא יומא

 ראתקדש עד ואתעבידל אשתכללו
 אשתאר יומא דאתקדש כיון .יומא

 גופא. לון אתברי זרליא ךרוחין בריאה
 הלא בריך נקךש!א יךע הוה לא וכי

 ןרירזבנרלן געך יומא לקזישא לניאזיעכנבנא
 ךךעת אילנא ?אליא רלחין. הזנני1̂ גלכ־ין
תער ורע טוב  ־אT?אדך סטרא ההלא ו
 ואתבךשו בעלמא לאתהקכא ובעא דרע
 לאתתקפא זיינין בכמה רלךתין כמה

בנגלנכין. בעלמא
א( קס״ו, )ח״ב ^בת ת1נר

ח שכ  ברתיה וחמא אבתריה, א
אבנתרייהל, יננה,כק: ךאושפץא

 דאיהי ?;ר דא נר. בנאי מצוה, נר כני אמר
̂יךקי בניה, זכיין תשע מצוה  רשכת, ?;ר !•א
̂ננש בנג על? האף  באו_רץתא, זכאן לא יןזז
להאי ין“ךננד̂^ באורייתא, זכיין גלבנרין הא

שלמיה של שבחו
 והכריז שבח בנה, שלמיה שהסתכל כיון

ולעל וגרי. העפר מן היה הכיל ג( )קהלת ואמר,
; T T Y 1• TT — — T: — ; ־

 אלא דוד, כמי לנגן חצטרר לא שלמיה זה
 אור שהיא עישר, של אהבה שהיא שירה

ל התשבחות שכל ואחבח  היו העולם ^
 בכסא כשיושבת הגבירה עגל השבח בת,

אמר. חו-א הבולע כנגד

השבת וקדוש ^^יר־ה
̂נת, יום את לשמיר - עשרה ארבע מצוה ̂עע  ר
 בראשית. מעשח מכל חמנוחח יום שחוא

 יום שמירת אחת - מצוזת שתי כלולות כנאן
ש ואחת השבת, רם אותו לקד שג ז̂ז קדו  ב
 והערנו שהזכרנו כמו השבת, יום את לשמיר
 וכל לעולמות, מנוחה של יום שהוא עליו,

 שהתקדש עד !־!;?נשו• בו נשתכללו• המעשים
 בריאח נשאו־ח חיום, שהתקדש ;ן1פני וזי-ום.

 לא וגני גופות. לחם נבראו שלא רוחות של
ש ;:!־ע ש לעכב חוא ברוע חקדו  ?את לקד

או לעד היום ת שיבר ת גופו חו חללו? לרו T ־ T : T ־ V ־ ־

ע טוב חעעת עץ ?אלא אותו את עורר ר
בעולם, להתחזק ורצה הרע עול האחר הצד

. T T ״ ־ T ־ ־  T T : T T V

 להתחזק מינים הכמה רוחות כמח ונפרדו
בגופות. בעולם

T T :

שבת !;רות
 המארס בת ?את ת־אה ל?אחוךיו הסתכל
 ה מ מצוה, נר כי אמר, מאחריהם. עומדת

 זוכות שנשים מצוה שהיא הנר זה נר? זו-ה
 לא שנשים גנב לול שאף שבת. נר והיא בה,

 בחורה זוכים הגברים חרי בחורה, זוכות
מתקנות שהנשים הזזות חנר ?את ומאירים



מגקדושים אחרי - לך לך ♦ השבת זהר

̂א, ̂נ,>נ עזרג  נשין מצוה. ̂:הזאי מתתקנן ין1ז
 באורייתא, גרבנרין נר. דהאי בתקונא

Ip̂נ:̂ד ^Tתשין דמצוה ינאותק נר, ילדזאי רא 
בנהו. אתחייבו
 אךהבי ובכאת, אתתא ההיא שמלעת

המן, רת5ד*זק ךאתתא, אבויה קם
א בניננייהר, ועאל  קיימת ברתיה וח̂ז

ת לה יל5עבא רבנכנאת, אבתרייהו  אבו
 <אברדז שארי עובדא. אבא( )רבי ליה סחת

̂אארזרזא ̂ני ליה אאכור ובכה. איהו אוף ז  ר
 לא דברתיך, בעלה דתרזננך ^א1זר̂י יוסי,
באורייתא. זכה
ב( מ״ח, )ח״א שאם סכת

 קדישא עמא ילגבשבי שבת של נר
 הא וחברייא לאךלקא, אתייהיבת

ĵדעלמא בוצינא כנכנרזת דאיהי רו2אכ 
 רזא אבל ושבפ־יר. כו׳ ליה ואחשיכת

 מטרויניתא שלום סבת האי דמלה.
 בוצינא דאנון ונשמתיןו היא דעלמא

 מטרויניתא הא ו*געל שריין. בנה ̂'אאה5̂
 ^דו^רהדזא דהא לאדלקא, ^?עיא

 עובדא. ועבדת אתאהדת
 וךעותא ךלבא בחרוה בעיא ואתתא

 דהא דשבנת, בוצינא לאדלקא
 לגרמה _רב וזוכו ליה היא עלאה יקרא

̂ישבין לבנין למזכני  בוצניננא ז^יהון גקז
גון ובדחלתא, בנאו_רייוהא ךעלמא  וי̂כ
 אוקכנא ה1ל5ב:ג1̂ ויהיבת בארעא, שלמא
̂דהרא1̂ בעיא כנך בגין דחיין, בה. ̂א־ןן
לו שככה העם אשרי
 ושטור :וכור ויומא ליליא שבת הזי, תא

 כורוז כנותיב הא ולעל־ כחדא, איהו
 את שמור וכתיב לקדשו דזשנבנת יום את
לנוקבא שמור לדכורא זיכור השקת, יום

̂ים ולזו. במצוה  ילזוה יזפר של בתקו-ן ךלו̂ל
חקון ה,והז לנר להאיר בתורה והגברים -

: — : T : T — • T • — 1 — ״ * V

 בהם. התחיבי■ שהנשים המצוה

אבי קם כר ביין ובכתה. אשה אותה שמעה
T י• T T ־ T : T T ״ T *T ־! *

 אלת ח־אה ביניהם, ונכנס לאם שהיה לאשה
 אווזה שאל ובוכנה. מאחריהם עומדת ביתו

המעשה. את אבא( )רבי לו סחה והיא אביה, T - • - T T • ; T • T ״

אמר לבכות. הוא אלף האשה אבי התחיל
־ : : ׳ ־ T ׳ T ׳ !־ ־ — T ־

 בוז^ של בעלה חתנ^ איילי יוסי, רפי לו
בחורה? זכה ליא

שאם סכת
ת של נר ת להדלקה נתן שב שו  העם לנ

כבתה שהיא החברים, אמרו■ והרי הקדוש. T : ־ •V . T ״ — *T ־

ויפה. וכוי, אותו והחשיכה עולם של ונרו V T ; : T  • : V : T

ם סכת - ךלזיב;ר סוד אבל  גבניךת היא זו שא
הם בה עליונים נרות שהם ונשמות העולם,

V T : T T" ״ T : V

 להדליק, צריכה הגבירה זה ועל שורות.
מעשה. ועושה נאחזת במקומה שהרי

להדליק ^ו־צין הלב בחדות צריכה ואשה
ד שהרי שבת, ונר א וזכות לוה, הוא עליון ב _ T ״ .. T » . .. T .

™ לעצמה גדולה  שיהיו קדושים לבנים לזב
ם וירבו• וביראה ויתגרה העולם ־ א  ש

 לכן ארבים. חיים ללבנגעללה ו^תנת בא.רץ,
בה. בלרולדלזל צריכה

לו שככה העם אגערלי
שמור זוכרר ויום, ללי־ל̂ה שבת ראה, בא  הוא ו

ר ניתוב זה ועל כאחד, א השבת יום אלת ז
:T V : ־ V T T V ־ ־ T

 זכור השבת. יום את שמור וכתוב לקזישי,
אשריהם אחד. והביל לנקבה, שמור לזכר,
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אין דתד. וכלא כ לשי אנון ז א שראל חולקיה ר  גורלו הוא, ברו-ר הקדוש ג^ל רחללקו י
שא קד ך זי רי ה הוא כ ̂ם וירשתו, ,ואחסנתיה עדבי  העם אשרי קמד( )תהלים כתוב לעלליל
ב, ?ע^ייהר תי ךי קמד( )תהלים כ ש באלוהיו. שה' דהלעם אשרי לו שככה ה?עם א
?אללקיו. שיי העם אשרי לו שככה

Q J S ^ ^ S L . 9

לח מעמוד שעה״ של ״ש־כה המשך

ב

 צופים ונפת מדבש ומתוקים רב ומפז בגה-זמז ם-ימזזגד̂ה
א תורה, של השעלפנב אלא עולם,זד חרב לא  תורה, של זוע?ןזפ מבני אלא ראל,שי ארץ החרב ל

כרשנאמ תורה, לוק בשעה רמפ אלא אינן אלשרי על הבאות ותרציה וכל י מ ק ה) ק א' פר סו פ
ת הכובר מחזיק פ״א, זוטא אליהו) זאת...״ כל יעקב ״בפשע :ה'(  להשתדל האךם צריך פן ועל ה'( או

! לעסק הזה, העולם מהבלי הזמן לציך פחו, מאמצי בכל מאד  לו, שאפשר מה ל?ב>5 תורה,;בו
ק )תהילים שפתוב וכמו ים, לוק מזוטו יותלומרג טובות אבנים המציל פמו  ״הנחמדים י״א( י״ט, פר

מן יםיהה כף) ים״יצופ פתנ"1ר מךבש ומתוקים בר ומפז בת-ומז א( קנ״ו סי ״ קי .ס

ג

העזש לוע ערפה

ובין החול ימות;! בין הזהר מודיל ידי על ליפות יכול אחד ידוהשי מה - חשבון!!! בואו
קדש. בשבת

 ל,חה ימותנ! הנלמדת זו בני על בשבתות הנלמדת תורה לוע וערפה בשבחה הפליגו רבותינו
ף הקדוש הזהר פלשון סו תפ ) ט של ר  דמשתדלין אינון דכל חולקיהון יבאה ,לף״( ח״

יומין". משאר דשבתא יומא באוריתא,

ו ת תזט־ג)פר חי" אישו ספרו"בן:? הטוב, הרי"ח אןנ־*מ מו ה ש  ליםיכזק־כוה תבווכ לשונו: וזה כתב, ה(מש שנ
 קיסנעזמ הנעשה ןיכ יותר בעמים אלף תשב ביום התורה מעסק הנעשה פעל דגדול ז״ל,

 אמר3ש שנים, *לףיא הקב״ה לוע דיומו חז״ל, מאמר פי גל? אורוכונ עכל״ק. חול,זר מיהי לזב התורה
 יומו:? אומרת, זאת הבא, עולם מעין היאו קודש תוינעלו וגו׳, אתמול״ יום:? ?עיניף שנים *לןיא ״כי

 פל כן ?גל אשר לה,יויתע השי״ת לז? יומו של גרףלב כליה קודש בשבת כן אם הקב״ה. לז?
.(כמדבר ןוו מצא) חולזל מיהי לערך ידות *לןיא עולה ש־קוו בשבת קדושה בעלה

נב בעמוד המשך


