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 מ(”ר א ג,”רע ג )חלק הבכרות שני צני?עת21 ענין
כשבה, ה1כ:כ:ר נ:י1ש על למבצע תניינא,

*T : T • • • :  * * *  T T J

̂יזוין ^זאינרן  לודתי בה.רי רב

 זונוה. בשבה דאהייהיבו אוי_רייהא,
,m ̂אהrירÎrר דביומא ̂נני הרי ךביה ^  זזק

 נוקבין תרין אאוהיידזיבנה, ובשבה טוב,

 ךשךים דאוקמויה גנב ?על ואף טבין. לתרין
 שני ךאוקמוה כמה זונוה, על ממנין

 מפיני למשה הלכה אנויזים. שני בניצנים,

 נזוקין. אינן מצוה שבלוחתי

אי ̂ר אין הנינן, ודזא דימא, ן ̂̂יrכ  יןlד
 דהיינו ך׳,נג מסיימין איןאו: י,ננ^בנע

 שבלרדתי הוו דלא _רב, ?ערב נעם ך׳ בב׳

 לבתר1 ̂:פןי־ם, לשם אתניירו ד־לא מצוה,
ך קךשא מני מעלמא, ךאתעכרו  בוי

 אבנים לוחוה שני לד( )שמות לנטלא הוא
 על וכתבתי )שם( ואמר, כראשונים,

 ?על היו אשר הדברים אצה הלוחוה
 ונו׳. הלוחוה

השבת ביום מזיק השטן אין
̂נשבבנה, ררתדין  יודין לה.רין רמיזין ככרוה.

̂אאך׳נני יאהךונהי.  יחיךה איהי [
 ™יה בשכה1 ךחול, יוכמין ב־שניה

 נשמתין פנל בשבת, דא ובגין לגבה.
̂ין ורוהין ̂פוש  ואין זוגות, ונהתין נפקין ו־

̂א• ביומא שליט מזיק ואין שטן  ז-ענגנ
 אוקיד ולא שליט, לא ונידזגנם .ואפילו
 הבערו ל'א לה( )שמות דא, ובנין בשבת.

̂ם בנבל אש ̂ןבורהיכ א דזשבבנה. ̂ניום מו  ך
 אש ךקךבנא, אש אלא נוכרייה׳ אש

 ךלהון, בנבנצנינעא אצ)־כנאאה1ל וליה דקתשה.
לעיל. אהמר יהא

̂ניגעה מ(”ר ב רמ׳ד, ג )חלק הפת על וברכה בנ
̂ר, פתח  מהניהין, מארי אוקמוה הא )'אאה

מברך. בוצע הביה בנענל

צג

 הבכרות שני בציעת עניו
 שהן בשבת, בכרות שדני על לבצע - עוני

 בשבת 1שנתב התורה, לוחות בשבי רמוזות
 פעמים שבו ירדו-, השלישי שביום זוגות.
 לשבים בקבות שתי בתבה, ובשבת טוב,

 שהשדים שבארויה זנב ועל ואף טובים.
 ביצים, שיני שבארוה כמו זוגות, ועל ממנים

 שלוחי מסיבי: למשה הלכה - אגוזים שבי
בזוקין. איבן מצוה

 בשבי מתחילין אין שביבו, והרי תיאמר, ואם
 ערב גנם ד׳ גנב׳ זיהיבו ברביעי, מסימים ויאזין
 התגירו■ שלא מצוה, שלוחי היו■ שלא רב,

העולם, מזן שעברו ו-לאחר שמים, לשם
: ** T ־ ־ : ־ ־ T T : T V

 י שב לד( )שמות לטיל הוא ברוך ה^דוש צוה
על וכתבתי ואט־, כראשבים, אבבים לוחית

!“ T ־ T ־ ־ : T ־ : T ־ : ־ —

ויגו׳. הלחית על היו אש־ הדברים את הלחית

 השבת ביום מזיק השטן אזין
 יוז־י״ם לשבי רומזות בשבת בכרות ועותי

 מבעלה יחידה היא שאדגי יאהדובהי.
 אליה. יגרד ובשבת החיל, ימות בששת
 והרוחות הנשמות כל בשבת זה ומשום

 שמו !ואיו זוגות, וחרדות יוצאות והנפשות
 גיהנים ואפלו השבת. ביום שולט מזיק !ואיו
 )שמות זז, ומשום בשבת. בוער וליא שולט ליא
 ביום מישביתיכם ביכיל אש ב:נעךוrך לא לה(
 אש ־גנן,1יח?ת אש אלא בכריה, אש ויזו שבת. ה

 שלהן, בבציעה להאריד ואין קדשה. של
̂ךז.רי למעלה. בתבאר ט

 הפת קעל וברכה בציעה
̂?מץ־, פתח  בעל ,mu^ בעלי בארוהו הרי ̂׳

̂ע הבית באת-הה, ועוד ?יברת ואורח בוצב



השבת זהר ♦ י׳ פורקצד
1 V V ־ ־ ־ T

 מן בה׳ ^!דק“!1̂ צריך אוקמוה, ןעוד
 ךזי1̂ לקבל אינון, דזדזין ותרין המוציא.

̂י1ק הלחם. ̂ידזי י׳, ךשבת. בכרות ר  א
 בעל איהו ומאן ןחד. חד לבל ?:בניצנה
ן׳. דא ךבוצע. הבית

מ(”ר א ב,”ער ג )חלק

שיבצע כדי בוצע, הבית בעל תניינא, .V : •• • T T • :

̂בליים יפה. ̂נצעין ̂נרכנרהא, ו̂כ
̂ירהין, _רבנ!נן ןאוקמוה בוצע. ולבתר ̂רה ̂כ  ן

 שיטעום ?נד לטעום, רשאין המסובין דאין
 עד לטעום, רשאי הבוצע וליה המברך.
 רעותיה ואם המסובין. מפי אמן שיבלה
 ועוד בידיה. הרשות כבוד, לחלק

 דיברך בגין מברך, ךאורח אוקןמודז,
הבית. לבעל
ד1הס זןווך ?על הפת בציעת
 עמוךא רא בוצע, הבית בעל הא, ןאאךח

 האמצעי. ?קן ךאיהו דאמצעיתא,
 ^^רות, ב̂שבנני לבצוע צריך ובשבת
ן׳ ךא הבית, בעל ה׳. ה׳ ךאינון

 דלא ובגין דא( ובבגנין ןא ]ונ:!;ןרנ;א ךאמצעיתא.
 למבצע יכיל כרעבתנותא, לא^חוזאה

 בביצה. ?ואי ?:בניצנה. ןחד חד לבל בנה
 אתק,רי קדישא, ךשמא נקודין אינון ןי׳. י׳

 זר:ז!־ע, טפין לקבל ןאלין במית. ?פרודי
̂יוול ומאן ̂זו ̂כ  באתר לון ןזריק בהון, ז
ף קא ?ענניורזא אצטריך, ךלא  רדי

 הוא הדא ןנד. ננע ןאזיל אבתריה,
 איה. ללחם הוא נודד טר( )איוב הכתיב,

 איה צורה ןהוא תורה, אלא לחם ןלית
ישבח. ןלא עליה, ךמרחם מאן

מ(”ר ב ג,”רע ג )חלק שלחנו על המאריך מעלת

 בגין פתורא, על לארבאה שביעאה,
המאריך פנל ךא, ובגין ?ענניים.

 וון ה' ושתי המוציא. מן ויהי לדקדק צךיך
 השבת. של בכרות שחי רזללרזם. שחי כיונונד
 ומיהו ואחד. אחד נול של כביצה היא י' אות
וי. אות זו שבוצע? הבית בעל

 בעין שיבצע כדי בוצע, הבית בעל שנית׳
בוצע. כך ואחך הברכה, ומשלים יפה,

TT ־— ־ : ־ :T T : ־ ־ T ** —

 שאיו המשנה, של רבותינו• ופרשו־ה
̂יים  המבךך, שיטעם עד לטעם רשאים רזבזכז

 אמן שיכלה ?עד נועם1? רשאי הבוצע ואין
 כבוד, לחלק רצונו ואם המסבים. מפי

מברך, שהאורח פרשוה ועוד בידו. הרשות T : : T : ״ : T • - T V T .. י

 הבית. בעל את שיברך בשביל

ד1הס זיזךך על הפת בציעת
 העמוד זה - בוצע הבית בעל סוד, וךךך

ציריך ובשבת האמצעי. לקו שהוא האמצעי,
T : V T ׳ V '־ T : V T ־ : ׳ T T . י

הבית נגלגל הי. ה' שהן בכרות, משתי לבצע
וכדי זה( ומשום זו. ]ובצורה האמצע. ^ל ו' []ה -

לכל בת לבצע יכול ברעבתנות, יראה שלא
"V T : ־ ־ : T T ־ : ־ T : T

 וי'. י' כביצה? זה נזה כביצה. ואחד אחד
 נקראים הלךתש, השם של הנקרות והן

 הזרע. ונפות כנגד ואלו שבכזית. פרורים
 שלא במקום וזורקן בהן שמזלזל ומי

ונד. נע והולך אחריו, רודנית העניות ציריך,
T י ־ T ׳ !־ V V ־ !“ T T T : T

 איה. ללחם הוא נודד טז( )איוב שכתוב זוהו
 מי איה צווח: והוא חורה, אלא לחם ואין

מוצא. ולא עליו? שמרחם V : ״ ־ T T .

 שלחנו על המאריך מעלת
 העניים. משום השלחן על להאריך - שביעי
מאריכים שלחנו על המאריך כל זה, ומשום
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 ושנויהיו. ימיו לו מאריכין שלחנו על
 ממוה. הציל וצךקה י( )משלי כך ובגין
 אוף ליה, מחיה ואיהו ה,2פנפ חשוב דעני
 ליה. מחיה הוא בריך קךשא הכי

̂^ עניים יכלהו רזא, באוי-רח ועוד  ראTtכtנ
 קטז( )תהלים בה ךאתמר ד׳, ךאת

̂יגע. ולי דלוהי  ךאחך, ך׳ ואויה יהוש
 ךכהיב הוא הךא בנה, לארכאה ךצריך

̂ל על ימים לידזאגו-יך ̂כ א, ובנננין כנתו,tכ  י
 ך׳, ךאיהי פהוןא, ?על לארכאה ?צריך

̂ך׳ י^א1̂^  יקןא בנ*:ין ךפהו;רא. רנלין מ
̂ה1̂ ?צריך ךלי׳׳ה, ךאה ̂רכנא  פהו;רא, על ^
גע!ניים. בנין

מ(”ר ב רמ׳׳ה, )ח׳ג ןזלרןטז^ר על; היז1ת דברי

ה, א ע  ךב.רי פתוריה על למהוי רבי
 גניה יהקיים ךלא הורה,

̂?וזנפזר הארץ, ךעבי בגוונא  עלייהו ̂*
 צאה. קיא מלאו שלחנוה בל כני כח( )ישעיה
 הרוצה אוקמוה, הורה בסתרי אבל

 הרי לצפון, שלחן יוזן יצפין, להעשיר
 לקשרא בעי ךאיהו!יין, לשמאלא, שלחן
 ךאהיהיבה או_רייהא, ךאיהו **כ£ינ:א, בניה
ה׳. ימין _רהמי, ךאיהו ך,cננךךכ

מ(”ר א רע׳׳ג, ג”)ח

ה, תא תי דברי פתודא על למהוי ש Vi V ! T T * J ״ T T : ״

̂דזכני הורה,  מארי אוקמוה ן
̂ך שלחן על שאכלו נ׳ מהניהין,  ולא אאך

 ךמלה, ויחא וימו׳. הורה !״בנהי עליו אמרו
 בצפון, שלחן אוקמוה ךהא בנונין

̂י!נא. אהייהיבה ואו_רייהא  לחברא כניפ
 ךאיהו א7̂כנאt̂נק _רהמי, ךאיהו ימינא
̂י יי׳ איהי ךאו_רייהא ךינא.  מנימ

̂נ1̂ וצנ.ריךו משמאלא, אך'ני פהו;רא ראזךת

 וצדכןה י( )משלי גוי ומשום ושמתיו, ימיו לו
 וז.ייה7̂ והוא כמת, חשוב שעבי ממות. תציל
אותו. מחיה הוא בנרדר הלקדוש בר גום אותו,

רי ועוד דזאות מצד העמים ^?ל סיד, בי
 יהושיע. ולי דלותי קטז( בה)תהלים שנאמר די,

 זוהו בה, להאריי ש^ריי אחד של ד׳ ואות
ממלכתו, ינעל ימים ,להאךיך יז( )דברים שכתוב

 ד׳, שהיא השלחן, על להאריך■ ?צייר ולכן
 בשביל השלחן. של רגלים מאךבע כלולה
 השלחן יעל להאריך צריך ד׳ ויאות כיבוד

העמים. בשביל

 השלח! על תור־ה ןיבנןיי
̂יעכי ̂יות - ר  תורה, זיבךי השלחן לעל קלר
שנאמר הארץ לעניי ?:הומת בו יתקים שלא

;קיא מלאו■ שלחמת נול נוי כח( עליהם)ישעיה
* ־ : T T : \ T !־"*.•

 וקרוצנה פךשוהו, התוךה בסודות אבל צאה.
̂בפון. שלחן יוזן יצפין, - להעשיר  הרי קי

 בו לקשר צריך זיין, שהוא לשמיאל, שלחן
שהוא מחסד, שנתבה התורה, שהוא הימין/

V V ״ T ; ׳ V T ־ י ׳ T ־

ה׳. ימין ךחמים,

 שבי תה־ה, ךבךי השלחן לעל להיות - שישי
שלשה פי׳ג( )אבות המשבה, בעלי פרשוה

** : T —**־:—: ■ T : T

עליו אמרו• ולא אחד שלחן לעל שאכלו•
T T : T : T V  T : \  — : T V

 שהרי משום - הזיב־ וסוד עכו׳. תוךה זיבךי
 מימץ. ;:הTנ̂; והתוךה בצפון/ שלחו פךשוה
ין, לסבך  כרמיאל, לעם רחמים, שהוא י̂י
̂ן מימין, יי היא שהתורה זיין. שהוא  פמלקר
משום אותם. לחבר וצריך משמיאל, <אד'בוי

T ״ ־ : * ־ T : : ׳ T !־

המשבה, בעלי ננישווז משמיאל, ןTל.מר̂עמלקר
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 אוקמוה משמאלא, ךפתוןא דבגין לון.
̂ין, תבק ̂רזנניר ̂נ  אדם של מזונותין קשין [

 תלמיד צכריך פנך, רבנגנין סוף. ים בקריעת
 דישתהל למאן עמיה, לזמגא חכם
̂ו ̂יi!rבי או_רייתא. כ

מ(”ר א ה,”רמ ג”)ח בנד״כנה של ס1כ
בניה התקינו הברכה, כוס תליתאה, 5 • T T . T T

הדחה. זד^רימ. עשרה
 מקבלו מלא. חי. ;עטוף. ;:טור. שטיפה.

̂ין ןנוותן בימין. ןגוותנו ידין. ךזי1ב̂נ  בו. לעי
ת כנכפה. הקרקע מן ,ומגביהו  ומשנ
כביתו. לאנשי במתנה

סוד ךרך ?גל ברכה כוס ענין
 בתנת מלא לג( ]דברים כוס רזא, ואוירה

 ומתפן אלהי׳׳ם. בגי׳ כוס יי.
 הדא כוס. שמיה ?גל דאיהי נשמתא,

 אשא. ;ישועות כוס קטז( )תהלים דכתיב, הוא
 זיאינון אצ:בנ?עאן.5 חמשה ישועות. מאן

̂רן חמשה לקבל  אלהים ךאיהו ךכוס. ̂זככ
̂שניןl̂ בהון, מתפשטא בינה חיים ̂כ  ד

 ד־איהו י׳, באת עשר. זמנין ה׳ רהריעין.
̂רזכקינו דברים עשרה  דאיהו ס,1̂נכ רבנן ז

ה׳. בחשבן אתןןן, חמש חיים, אלהים

ך בכוס, ואוקןמודז  הדחה שצרי
מבחוץ, דהדחתה ושטיפה.

̂בנכ=נ:ים. ושטיפה  שיהא דמלה, ןרזא כ
 מהאי לנשמתא והזוכני מאן כברו. תוכו
 ומלבר. מלגו דכיא נשמתא למהןי כוס,
 לדוויה וקךשו, וטהרו טז( )ויקרא ךמלה, ותא

 לאן כוס ומה מבחוץ. וקדשה מבפנים,
בלא ומלכנר מלגו וקדשתיח י^rררTזהtכ

 סוף. ים כקריעת אדם של מזונותיו קשים
 עמו, לזמן וזכנם תלמיד צריך כך ומשום

תרה. בדברי שישתדל למי

ברכה של כוס
 עשרה בו שחקנו ביכה של כוס - ,שליש

̂ו־ים:  וזי. עטוף. עטו-ר. ושטיפה. הדחה ז־
̂ין. וינווזנו ידיו. בשתי מקבלו מלא.  ו־נוותן בבייב
 ומשנת נננפח. הקרקע בזן ומגביהו בו. נעיוניר

ביתו. לאנשי במתנה

 סוד ךרך ?על ברכה כוס ענין
 ה'. ברקת מלא לג( )דברים כוס סוד, וב׳ודף

 רזונלךכץה, ומשם אלהי״ם, בגימטתא כוס
 ]תהלים שכתוב זוהו כוס. - שמו לגל שהיא

 ישועות? נקרא מי אשא. ישועות כוס קטז(
 ספירות חמש כנגד שהן אצבעות, חמש

 שהבעה סיים אלהים עטם שהוא כוס, של
 פעמים ה' שערים. לחמשים בהם מתפשטת

 שתקנו דברים עשרה שהוא י', באות עשר,
 וזנזש חיים, אלהים שהוא בכוס, חכמים
ה'. בחשבון אוניות

 הדחה ושטיפה. הדחה שצריך בכוס ובארו׳
 - הדב־ וסוד מבפנים. ושטיפה מבחוץ,

 מכוס לנשמה שזכה מי ?ברו. תוכו שיהא
 ומבחוץ. מבפנים טהרה נשמה להיות זה,

טהרה וקדשו. וטהת טז( ]ויקרא - הרב־ וסוד
T T! T I ־ I !־ ׳ : T T ־ :

 ?אין כוס ומה מבחוץ. וקדשה מבפנים,
 מים בגללי ומבחוץ מבפנים וקךשתו סירתו

וקדשתת טהרתת (אין הנשמה כך (אף -
— T T \ : T T T! T * T T : — T
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̂רtנ:ק הכי אוף מיא.  טהרתה לאו א,rנ
 אורייתא. בלא בנרp̂ר̂כ מלגו וקדשהח

 <אין1ע מי גמליאל, _רבן אמר חא ובגין
 בגין המדרש. לבית יכנס ל'א כברו תוכו
̂ליאן  אלא דחיי, דאילנא מפטרא איהו ו
 ורע. טוב הדעת מעץ

 ןארח בתלמידים. רוEכן?גפ אוקמוה ?עטור,
 מעטרו כוס, איהו ה׳ רזא,

 ה׳. ?על .ךהt̂גכ ךאיהוי י׳, באה בתלמידים
 בגין .רישיה ?אזענככןא1̂ צריך ;עטוף,

^̂  ארקזמרהז דהכי .רישיח. געל כנינ:רזא1[
̂ירתין, מארי  חכם ?ה?מיד אסור ̂ותנ

 משום הר'אש. בנ*:לוי אמות ד׳ למיהך
 שכן כל כנבודו. הארץ כל מילא ו( ]ישעיה

 למהןי קחישא, שמא ובאךכרה בנבנו־כנה,
הריאש. ביןגלרי
ת א באור, אתעטף ̂איהזי יהןה, מן י׳ ד

ישךאל [וארץ ו־אזאוי ]והיינו אויר. ואת^ביד
^ה בגין מחכים(  באןיר, חכמה ךאיהי י׳ ̂ן
 עילמא, בנו־א כד בניה ז̂א&רהאעפבף אור והיינו
̂ןיב, הוא התזרא  אור ענבה קד( )תהלים ןרכנ

 אור יהי א( ]בראשית איהו ןדזאי כשלמה.
 הורה, סתרי מארי ןאוקמיה ?אןיר. יהי

הוו חבר, כל ™הווה בטרם  ןיוה.Trזrז ^
מ>ץךמה חזות אור, ויהי אור יהי דא ובגין

•אה
̂ב:יה. מן רזי אוקמוה, ח״י  רזא, ןא_רח ̂זד

 תמיגאה איחי עלאה שכיגתא
 חא ובגין לעילא, מתתא ראןזדספי

 כד( ]משלי בה ואתמר ח׳, אתקדיאת
 כי׳׳ה. ח׳ חביה: ןהי־ינו ביה. :*בנננה בחכמה

 חיים עיץ ג( ]משלי הכתיב חיים, דאיהי ובנין
 ח׳׳י. איהו מתמן יין כח, ̂דחזיכקים1̂ היא
 ךאשתדל מאן דאו_רייהא. ייננא איהו ודא
̂ן.רי בנח,  חי איהו ח״י. צדיק ןעוד, ח׳׳י. «א

החבית. מנן

^ זה ונישום תורה. בלי ומבחוץ מבפנים  א
̂אאין מי גמליאל, ־בן  יכנס לא כבת הוכו ל

̂אאין בגלל המדרש. לבית  עץ מצד הוא נ
־ע.1̂ טוב הדעת מעץ אלא החיים,

 וברה בתלמידים. מעטת פרשוהו■ - עטור
 ניאות בתלמידים מעטרו כוס, היא ה' - סוד

 לעטיף צריר - ;וסוף ה'. ינעל עמדה שהיא י',
 שבל ראשו. לעל שהשכינה בגלל ריאשו

חכם לתלמיד אמור המשנה, בעלי פרשוהו
“ I : ׳ ־ ” !־ ־ : ״  I T T ־ T T

]ישעיה משום הראש, בגלוי אמות ד' להלך
 בברכה שנ;ן כל כבודו. הארץ כל מלא ו(

בגלוי להיות שאסור הקדוש שם ובהזכרת T ־ ״ “T : ־ : V  T . . . .

הראש.

באו־, שהתעטפה היא יהירה מן י' שאות
מחכים( ישןאל או־ץ של אויר ]חהו ?אויר. הJנלעגסז1ר

̂ה, שהיא י', שאות משום  וזהו■ באויר, דזכנ
 זוהו העולם. את כשב־א בו שהתעטף אור

 וזהו כשלמה. אור עטה קד( ]תהלים שכתוב
 בעלי ופרשוהו ?אויר. יהי - אור יהי א( ]בראשית
 דבר, כל ש?תהוה בטרם התורה, סודות
 אור יהי נאמר זה ומשום ההויות. נתהוו■

קדמון. מזמן שהיה אור, ויהי

 סוד ̂[ר.רר החבית. מן וזי פרשוהו - חי
 לטפיתת שמינית היא נעקאיוננה שכינה -

 אות נקראת זה ומשום למעלה, ממטה
 בית. יבנה בחכמה כד( ]משלי בה ונאמר חי,

 חיים, שהיא ומשום בי׳׳ת. ח' וזבנית: וזוהו
 למוזזיקים היא וחיים לעץ ג( ]משלי שכתוב

 תורה. של וזהו.יעה וחי. הוא משם היין בה,
 וחי, בריק ועוד, וזי. נקרא בה שמשתדל מי

החבית. מן וחי שהוא
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וסומק. חוור גנווגנין, רזרין מחנניה איה יין
 חרק ולקבל ב. הא, אנפין. שבעין .יין,
 זישבה, ,ושמור זכור איהי דיין, נוונין

̂נזעין ב. הא, .ויכל׳׳ו, ךקתש רזיבנין ו̂ש

 לג( )דברים כוס ךכהיב הוא דזךא מלא,
 מלא ךאיהו !־אוף יי. ברכה מלא

 ציריך הכי נש בר ךאו_רייהא. מיינא
̂ה ים,171̂ למהוי  כה( )בראשית <אנ£ר <זר;“ז פנכ

 הביא לג( )בראשית 1כ:מ ים.1̂̂! וגבנר וזס: איש
 נשמהא למהוי יצריך הכי שלם, יעקב

 כא( )ויקרא פגם, בה יהיה ולא שלימתא,
 הכי אוף יקרב. לא מום בו אשר רכל
 כוס. כחושבן אלהים, הוא י״ה, ;:ם אלם

 והמצא אלם והפוך מלא, איהו י״ה( )שם
̂והי. מלא. מן איה כך <אי  ודזיינו י׳׳ה. ז
 חושבניה את׳׳י י״ה.ז כס על ך כני יז( )שמות
 מן מלא ךאמצעיהא עמוךא רה.

 אךם, לגלויה שריא דא ובנננין וזר_ווייהו.
מפרש. שמא ההוא

 ךאורייהא, פננוונא ידיו, בשו:ד מקבלו
 ךכרן חמשה לוךלין, בה.רין דחוה

 אצבעאן חמשה לכן^ל חדא, כלוחא
̂גקבנל יינ;א,Tגנrר בלוחא ךמשה ׳*נליננא. דיך  ל

 ואאוהייידזיבו שמאלא. דיך אצכעאן ךמשה
 ̂!נני דא, ובנין ימין. בניך ךהיינו בימינא
 ביךיו. ולא ביךו, הוריך אבנים לוחוה

 מימינו לג( )דברים רא,זק ךאסהיך איהו ודזאי
למו. דה אש

ךאיהו כוס, זרדזאי בנין בו, עיניו ונותן
 ךאתמר ךישראל, אמנא לקבל

 בנה. זאלדזיך יי עיני וזנניך יא( )דברים בנה,
̂נלעין אינון ועייניןדלעילא,  סנהךרין, שב

̂ייהו. ואהרין ומשה אזין.1;:?: עיינין תרין ?על

׳־׳־ן ואדים. לס - (:ובנים שבי ממנו• יש יץ
■ — T : י T T ־ T : ** : V י ** * ' ~

 ̂-ו;;נג;ד ע״ב. הרי פבים. שבעים נימטךיא
̂ו;יםl נ׳̂בני של ושמור זכור הוא היין, של נ

T : T 1 ־  V ־ T : ״ :

 - רכלייו■ ׳קדוש של ועבות ושבעים שבת,
ע״ב. הרי

ברכת בץלוא לג( )דברים כוס שכתוב זוהו - מלא T ״ T T V  V . . _

 אדם תורה. של בדיבה מלא שהוא ואף ה׳.
 )בראשית שנאמר כמו שלם, להיות צריר ?ר
 הביא לג( )שם כימו שלם, (נבכר - דנם (איש כה(

ך שלם. יעקב  שלמה, בשמה להיות צריך• ׳
 ל עופ כא( )ויקרא שנאמר פגם, גנה יהיה ולא
 אותיות ?ר אף יקרב. לא מום בו אשך )!איש(
 כוס. כחשבון אליהים, הוא - י״ה עם (אלום

 תיצא (אלום אותיות .ווזפיר מלא, הוא י״ה( )שם
 ו־וזי־בו ;;״ה. אותיות שם יש כאשך מתי? מלא.
רה. חשבובו אדב״י י״ה. כנס לעל יד כני יז( )שמות T ״ ־ T ־! V T ;

זה ומשום משביהם, מלא האמצעי לעמוד ה T _  T ״ . T .  T . . . . . . . .

מפרש. שם שהוא אדם, עליו שורה

 שהיתה התורה כנמר - ידיו בשתי מלקבלו
 כבגד אחד בלוח זיבירות חמשו לוחות, בשבי
בלוח וחמשה ימין, יד של אצבעות חמש

T ״ V T : V ־ T ־ !־ ־ 1 ־ T : —

 שמאל. יד של אצבעות חמש בגגד שבי
urm ,שבי זוו, ומשום ימין. ביד כלומר בימין 

שמעיד וזוהו בידיו. וליא בידו, נים1<אבנ לוחות •״•••• V ; T T ; ; T ; ׳ T !־

ללמו. זית אש מימיבו לג( )דברים ופסוק,
T T ־ * T ־

 כבגד הוא זה שכוס משום - בו עיביו ונותן
 תמיד יא( )דברים בה שנאמר ,ישראל ארץ
 ונם מעלה של ועיבים גנה. אליהיןז ה׳ עיבי

̂ך'ן.1 משה ועליהם סבהדרין, שבעים ̂ו > 
ואחת ימין, לעין אחת עליובות. עיבים שתי
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 ןאינון, יבמאלא, ?,נין ןחד ומין, עין וזד
 [רנורהז רזא איהו ןהאי ביין. במנין ב,

?עינו. בכוס
הו  ךאה בגין טפח, הקרקע מן ומגבי

 לסילקא בנגעי כוס, איהי ה׳
̂יהזי י׳, •בנא̂ת לה ^̂  אהפתחה דביה פנכ־ח, ז
 בניהו לאנשי ומשגרו אצבעאן. בה׳ ה׳

̂נ_רך בגין במתנה,  ךאיהי ךביההו, זריוה
 יבשה נפשנו יא( ]במדבר בה ךאתמר נפש,

 פגרין, ןאהעבידה ןאהברכה ביל, !־אין
 ^אר־ץ תךשא א( ]בראשית דכהיב, הוא הדא

דשא.
מ(”ר ב רע׳׳ג, ג”)ח

 מארי ואונקמוהז דברכה. בוס תשיעאה,
 דברימ עשרה דמהגיהין,

̂רו ̂אפ ̂ין דברכה בכוס נ:  עטו׳׳ר. אינון. ןאאק
 מל״א. ה״י. שטיפ״ה. הךח״ה. עטרף.
̂:?ו  ומסלקו בימין. !שחנו ידיו. ̂:ש!רזי ונוכק

̂גנרו בו. ?עינ;יו הן1ןנ טפח. הקרקע מן  ובנש
 לונו אין ןעכשיו, בניהו. לאנשי במתנה

 חי. ושטיפה. הדחה. שדון אךבנעה אלא
רים ויש מלא.  ויש החבית, מן חי או̂כ

̂לים. הבוס דתי, אומרים  זו ששב/רהו ש
מיתתו. היא
 והוא אלהים. הוא החכמה, דרך על בוס

 בלא ב׳׳ס שלם, ןהכא והם( !:י״ה ]מלא
 אלף, בקיא וחסר פגום שהוא פנס במו ו׳

 פגום. ןהוא וי׳׳ו, פלא חסר הוא כנן
כוס. בגימטריא עולה בן הכפ׳׳א

 דברים, עשרה ןצריך ה׳׳א, הניא בוס
 העטרה, בסייר עטו׳׳ר והם: י׳. כנננגנד

 שאמרו ;:טור, סוד וזהו תפארה. עטרה
והיא בתלמידים, מעטרו רכנהTבנ̂? זיכנרוננם

 וזהו• ן".”״? ננזזטן ע״ב, ̂־ךזם שמאל. ׳;עין
̂תן של סוד עינו. בכוס נו

 שאות משום - שפח הטרקע מן ומגביהו
 י', בנאות אותה להעלות צריר כוס, היא ה'

 בחמש ה' אות נפתחת שבו טפח, שהיא
 - במתנה בביתר לאנשי ומשנת אצבעות.

 שנאמר !;נפש, שהיא אשתו, שתתברר משום
ומתברכת כיל. אין יבשה נפשנו יא( ]במדבר בה

T ״ ; ״ ; ־ T ׳ 1 ״ ; V V T

 תז־שא א( ]בראשית שכתוב זהו ונרות. ועושה
דשא. הארץ

 בעלי ופרשוה ננו־ננה, של כוס - תשיעי
של בכוס נאמרו דברים עשרה המשנה,

— • ; T ־: V V • T ; T T ; ;

הדח״ה. עסו״ף. עסו״־. נזם: ואלו ברננה, : T T ... 1 . . ״ -. T T

 ידיו. בשרני ומקבלו מל״א. ח״י. שטיפ״ה.
̂זנו ̂ין. ו־נו ̂ןמ  טפח. הטרקע ?זן ומסלקו בב
לאנשי במתנה ומשגרו בו. עיניו ונותן
שהם: ארבעה, אלא לזנו אין ועכשו בביתו. . _ . x  x  .  — x  ... x  1 . .  x . . . .

 וחי, אומרים ויש מלא. וחי. ושטיפה. הדוזה.
 שלם. הכוס וזי, אומרים ויש החבית. ?זן

מיתתו. היא זו ששבירתו

והוא אלהים, הוא החכמה דרו■ לעל ס13
 ננמו ו', בלי כי׳׳ס שלם. וכאן והם( בי״ה ]נמ׳לא
הוא כן אלף, בלא פגום שהוא ננס,

עולה כן הכס״א פגום. והוא וי״ו, בבללי רזנסר 1. . . . . _ x  .  x  .  .  . .  x

כוס. בגימטריא

י', כנגד דברים עשרה וצריר ה״א, היא ס1כ
; T • * ־! T ; T T ־ ; V V

 תפאףת. עברת העטרה, ידס? ״ר1טע והם:
לברכה, זכרונם שאמרו לעטור סוד וזוהו : V ־ T V: ־ : T T : ■ T

הברית. עטרת והיא בתלמיךים, מעטרו
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תפלה קב( ]תהלים עטו׳׳ף, דזבנרית. עטרה
 ה1כ־?rרrןז־ הברכות ש!פנל יגעטרף. כני לעני

העני. תפלת שהעילה עד מתעטפים,

 וטהרו טז( ]ויקרא כנמר ושטיפ׳׳ה, הרח׳׳ה
החסד. מימין הטהרה וקךשו.

 דברכה פוס רה.זחנבו משמאל ןהקדושה
 אלהים. הנקראת בינה מצד מלכות
 סוד,“! מצד ח׳׳י, הכתר. מצד עגפזו־ה ןנ:קזךא

 וברית נד( ]ישעיה שנאמר שלום, חנקךא
 מלא, יו׳. מרחמר אמר המוט לא שלומי

ה׳. ה׳ ידיו, בשתי מקבלו תפארה. מצד

תנו  ה׳ לחסד, עליונה ה׳ ?ני בימין, ונו
!  מן ומסלקו לגבו/רה. שנו

 ה׳ סלוק בי יו״ד בסוד טפח, הקרקע
 בסוד שהם בו, עיניו ןנוותן יו״ד. הוא

 ?נין. בבנה מאיר יו״ד( ד״א יי׳ יאהדןנהי.
̂נגעי בשלשה והרה  מאירה אאדנני העין. צי
 העין. עפעפי ואישוני העין, כרובי בשני

 בינה, הניא כניהו. לאנשי במתנה ומשנ״רו
חלקו. במתנה מעכה ישמח כנה, שנאמר

מ(”ר ב רע׳׳ג, ג”)ח אחרונים מים
 לון, התקינו אאדזרוננים מים תמינאה,

̂יה, מלח בגין ̂רוכ  המסמא ^
 אלא חובה. אקרון ̂אכנאי העינים. אה

 ירוי ?על שריא המות כנם רזא, בארח
̂ין, ̂כ ̂זוז  בוס ו?על ברכה. בנהו ךעבדי כ
̂יה דמברכי  טמא. אקרי טהרה, בלא ?על

 גער לברכה טמא בו, דשוהין כוס ומה
 ^ר.^רכתק מנהיגו בהרחה ליה מטהרי דהוו

 אחרונים ם‘כעי דא, ובגין יידוי. שבן פנל
והתקדשתם: כ( ]ויקרא רמלה, ןרזא חובה.

 שכל יעטיף. כי לעני תפלה קב( ]תהלים עטו״ף,
 לץוהגע?לה לעד מתעטפים והתפלות הבן־כות

דזלענני. תפלת

וטיהרו טז( ]ויקרא כמו ושטיפ״ה, ה”הזדח
—■ י : : T ■ : T T !־

̂ישו.  והקדשה החס־, מימין הטיהרה ̂־קז
 מלכות, ךכנה1י1 של כוס הגבורה. משמאל

 עטרה ונקרא אלהים. ־את1דהננלק בנינ;ה מצד
 שלום, הנקרא יסו־ מצד וז״י הכתר. מצד

̂םו  תמו-ט לא שלומי ובריתי נד( מישעיה עזב
 מקבלו תפארת. מצד מלא ה; מ!־סמןד אמר

ה'. ה' ידיו, ניחוחי

 שמה ה' לחסד, עליונה ה' גני בימין, ונותנו
 בסו־ כ\ננס, הקרקע מן ו-זמכסללקו ־ה.1נבו11ל

 בו, עיניו ונותן יו״ד. הוא ה' כזלו-ק גני יו״ד,
 לעיין. בבת במנאיר יי יאהדונהי. בסו־ שהם
מאירה א־ני העין. צבעי בשלשה יהו״ה

T : VS ״ : ־ T 1 ־ ־ !“ T : ־ T

̂נני  העין. עפעפי ואישוני העין פרו-בי בנט
 בינה, היא בביתו, לאנשי במתנה ומשג״רו
̂ר רזללקו. במתנת משה ישמח בה גמונזא

ארורונים מים
̂ים מים - שמיני  משום ללדזם גמועלתנו ;!איזרונ

 לבזה הללימם. את המטמא סדומית מלח
 המות נזם סוד, בנזךרך אלא חרבה? ?קראו
בהם שעושים מזהמות, ידים על שורה

— V T ■ V  T ; —T

 טהרה בלי עליה שמברכים כוס ועל בנו־כןה.
 טמאה בד ששותים כוס וגזה טמאה. נקראת

 ?הדחה אותה מטהרים שהיו■ ע־
 זה ומשום ידיו. שכן כל - ומבחוץ מבפנים

יא( ]ויקרא הדבר, וסוד חלבנה. אחרונים מים T T ־ : T ־ !־ — ־ —

והייתם ראשונים. מים אלו■ - והתקדשתם
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 זה - ;קדוש כני אסרובים. יקי־ם אלו - קדשים אלו קךושים: ודזיירהם ראשונים. מים אלו
̂נים. כנים קדוש קדוש קדוש ו( !::נגד)ישעיה מיו־ב. שמן ערב. שמן זה קךוש: כני אז־זרו־

וגו׳, ם שת זי התקי זוז ומשום צבאות. ה׳ ובנין צ!:נאוה. ךיזבזיי׳ ג:ק קך'ש כ;ןד̂ש כקבנל,1ל
זוהו וזדבא. ̂נייור ̂זז־ועי1׳:: ̂:נבים י!ם1 א ש להודיע שחמוךעא לא ונו׳, ̂;ןרים! *7ן וייזכק וה הא

אליהיכם. לה׳ אתם בבים יד( לטיכר־נו-ב)דברים הךא הוא, בריך לקוךשא ןי:ננ1 ךיאזון
 ליי׳ זיזרנככמ בני־ם יד( )דברים ךכהיב, הוא
היכם. כאלי

צ' מעמוד שעה״ ל0) ״ערבה המשך

 הנביא, אליהו ובינו, משה יומה ילד כזה יודע ומי נמצאים! ?אנו שבו המצב את יודעים פולנו
 גלותא נין יפקון הזוהר ר5בס שרק לנו, מגלים השלום, עליהם יוחאי בנן שמעון ורבי

 נחו בתבת ינצלו הקדוש זוהר שילמדו ?אלו ויק טנח תיבת כמו הוא הקדוש דיזודיר כי ב_רחמי,
 הזאלזדון בדור ישראל עם הצלת סוד תלוי ובזה מנציח, מהבלי וינצלו הקדוש, הזוהר שהוא

הקדוש. הזוהר למוד וסגלת בכה וגאולתו,

 שיבוא ?גד וכו' גנוז להיות עותר היה הזהר שחבור מכאן מבאר ״הנה הקדוש: השל"ה פתב
 אז כי מנציח, יבוא העוסקים ובזכות לתחתונים. יתגלה שאז הימים, ?:סוף האחרון הדור

 ״ושבתם ובגינה שאמר וזה לביאתו, קרובה סבה תהיה זה אישר ?:סבתו, דעה הארק תמלא
 ?גד ממצ_רים ישראל ??:?אלו שלא ?שם ישראל, יגאלו זה שבזכות ?די וכו', ”אחזתו אזל ?איש

 יהיה לא העתידה הגאלה כן המילה, ובדם הפסח בדם לקדשם הוא ברוך הקדוש שהצרו
הבה״ הזוכה דואש יתברך, ליאגה רצון והוא וזזו, הקדשה לתוספת שיזכו עד הגאלה ר ש ע מאמרות )

.הברית( לוחות שני ראשון, מאמר

 שנים בה שנתכנסו נח כתבת הוא הזהר ספר ט.
 כזיהר יזהירו והמשכילים’׳ ממלכותא. וגשבבלג מגיר

 ךא׳ בדיוור משתךלין ךקא אינון אלין הרקיג".
 ךמתכנשין ניס׳ כתיבת ךאיהו הזהר׳ פרוס ךאק.רי

 אוחד ול:זומנ׳־ן ממלכותא. ושבג: מגיר׳ שנים בה
 א( )עימות יתקיים ךבהון מנזשפסה. ושנים מגיר׳

ךה1א ןדא תשליכוהו". היאורה היילוד הבו כל’׳
א קנ"ג: זיף ג' סלק )זהר יא יספרא מהימני(. ברגי

 מגם גזרות לבטל גצה מצא לא זי"ג ל”ה_ד?זח
 ללא ברצף ’הקדוש׳ הזהר’׳ בלמוד אלא ישח־אל׳
̂:יפול ’הקדוש׳ הזהר’' שבכיס הפסק׳  גןרות כל ל
 שמעון _רבי בריחת וז"ל: ב_רסמים. הגאלה ולקרב

 להתבה נברח ויבילנו התבה׳ גנין גשתה יוחאי בר
בר שמגון _רבי שבףיסת ונמצא וננצל הזאת

 הזהר׳ נגשה שבסודה הזהובה׳ גנין גשתה יוחאי
 כמזכר נשמתין׳ רבוא הששים כל ו ניביליל בו ואשור

 לכל כללית לבריחה זה נחשב ואז: בתקונים׳
 יציאה׳ אלא יצטרף■ לא הימים שבסוף לגד ישח־אל׳

שגיה שנאמר וזהו  תצאו בחפזון לא כי” :יב( נב. )י
 ומאספכם ה' לפניכם הלי כי תלכון לא ובמנוסה

 הקדוש ר בזה שיתךבק כוי כל ישראל"... אלקי
̂זצל אסויא׳ הסטרא מן בורח  משיח׳ מסבלי ךי־

 יירשב׳ )איתר־׳י אחריו שארינ הזהר ספר כי והאמת

 מן שבורח קראינ בו שיתךבק יז? שכל ׳ד׳׳ע(
תלו רך^:נ;זי שלא ג:ד אוזו־א׳ הסטרא רי ס א ב  הימים( )

 בזה׳ ננמצא תוגילת הזג ואודייגף יציאה׳ לאזא
הצףה הוא כי הוא׳ גדול תוגלת כי והאמת
הזוהר"(. ב"אור אךףף )ראה משיח מסבלי
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̂נזאזח־ר)■;?זינו׳ בואו ̂' קחד, ?נ  שתי ריק 1קןר־1ל ;!זז-ו־ז ז-י̂ר, תקוני של היומי זיף ם1י כל ללמד ו̂קתרזי
̂זת ,0722-99-00-44 ?:טלפון הזוהר" ?:״עול ?לשמע ללמד גם ?אפשר ביום, זיקות  הבלןז

 יתבטלומעלינו יתברך׳ זם1דזז וכעז_רת הקדושה, השכינה תיקוי לגמ̂ען אחת, שעה נלמד קוךש
 מן יפקון זיא ?:);זנפו־זז” הרשב״י, שכתב למו ברחמים׳ לגאולה ונזכה דר־עיות, קשות ענזורות כל

ע״ב(. קכ״ד ףכ מהימנא ברעיא ישא בדוהזגנל׳יכם)זוהו־ 1נללור1ד: מן נצא הזה ר5בס ביאור: ברכומי״, נלותא

̂זאה מעין לנו השאיר לפטירתו, סמך ייוי ערש ?גל בשכבו הקדוש הרש״ש לנו שגלה וכמו  צ
 דז׳זוזנכולדה והתבי הקדוש הזוהו* שבזכות ?אני ״יודע זייגג״ןא: יצחק חזקיה _רבי לבנו אמר כאשר

 מה הסוד צדקיך״...״ותורת משיח ובנ״־אארר גאולתינו תלויים זה ובלמוד לעזרות׳ ישראל עם יצא
 בעולם, מדכאות ?קדש צייק נאוהנו של הוא!ררו־נות מלותיו -158 ענו׳ הרש״ש )ספר עליה״? יהא

 פנו במדבר קורא ?הקול ?ליה?ו״~. יוהזיא נזוז הסוד ת ״מרור לקיימן. ומפצירות עלבונן, תובעות
רזזיור ולהצלת נז?ע:ם, ?עוז ענו י לשביל :שמים לשם יום לכל היקר מזמנכם הקדישו אלקלנו. יל יירך

̂זמייות. לרוחניות - בולו ולנלזנ

̂זצב, את ילענזננות בככנינו ̂ידיינו ה קטנים, ?גל ם גדולי להזהיר במיחז ולנו, ייס8נת בוהו הקבר, ב
̂זש̂כם, !״אי־ן נדיים ?אין ?אנא שהרי תלמידו׳ עם ומלמד חניכו̂־ ׳עם מחזך ?לנו, עם ילמד ואב נזני

̂זזי'ר כך  בליוד יתאחדו ישראל׳ כלל וכל ישיבות)'כוליןיי־ם, תורה, תלמודי וכן מנערותם׳ תלמודם י:
 מלך״ ב״כסא שכתוב למו עליה׳ בזל!;י להיות זז?ה תנופה׳ תקבל הסוד ותורת הזה׳ הקדוש

̂זה הגאולה אאת ולזיזבנייא יללק.רב זו ?נפעל זו־כזר. וויקונ:י ?גלי ליבואזיר: ?:י:לקדיכנזה ברחמים, רזעשילל
: כתב זי״ע, בז׳קאךיץ פינחס רבי עז יקדו ל נ״ן( )זיף השלם פנחס״ וב״אמרי  מככגוזזזד ״צריך הלשון: ב

 שהרב מה פני די:נ.’לו::נילנזזי נשמה לךככמשןזיך־ שיכול החיים׳ ?גץ בחינת שהוא ז'הר׳ ללמד ים(ד)לתלמי
 עוד מקבל שזה שמעתי, )?אני לשונו, כאן ??ז־ אמתית״׳ ̂??נזנ̂מ בו מניח לזה לתינוק׳ שר 1שיכל נותן

̂זהמוה את ומאיר מלהיב הזהר כי עלינו- זכותו:׳גן טוב עזם מהבעל  באפן מישראל׳ ואיש כל של הזנ
הרזים(. )חכם עכ״ל בזולתו׳ גם לקדועזה נשמה של הארה להש?יע שיוכל

̂וד למלמד נגנו שולן־ ;שאב המעתיק: ]אמר  אם לברר צריך הראשון יבר תורה, אצלו ליליב
 לבנו ומשיך המלמד נשמה איזה יודע מיי אז לא, אם לי זוהר, לומד בנו של המלמד

כמבואר הקדוש הזוהר לימוד בלי שמים יראת קצת להמלמד שיהיה אפשר אזי ?גם -
הקדושים[, בטפרים

!־בוא ששים ךכ׳ל זי"ע, הרמח"ל דכתב הא ועוד תוב̂ן חדא ?נישתא ידי ךעל ש,1ה׳>ןד בזוהר כתוב י.
ואכמ"ל. הקדוש, הזוה־ בספר נכללו נטמתיי הוא׳ חד ויעוראל אוריזתא וא ה ב!־יך ךקודעא ונבאול,

קיב בעמוד המשך


