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בשבת חול וברי אסור
 ד־שבה ובגין שבה. אקךי דבור ןהאי

אסור ורחול דבור ךבור, <אקז.רי
. ת ב ש ן ב ו י ל ג ב ) ״ ש ר ה ך מ כ הזה ו ד ו י נ ג נ י כ ב ן ר ו ע מ נ ם ד ס :  נ

י מ ה ח י מ א ת ל ו ו ז ו ו א ו י ע נ ו ש ז ה נ הוו ר ו מ ה, א ל ? , א מ , א י ק ו ת ש

 ב?עיא1 דא ךךבור בגין ואסיר(. היא שבת
 דאיהו בור“[ והאי אחרא. ולא לשלטאה

 עמוקוה מגלה ךחשך מפטרא אהי
ע מגרה. ש̂!  ךאהי ההוא חש^ מני ̂ו

 ךייקא. מני דכתיב ךחשך מפטרא
ב( ז,”מ )ח׳ב דבור של כיחו

̂בנך חפצך ממצוא ̂ר, והא ךבנר, וז ̂רזנ > 
סלקא, מלה דההיא בגין

 המזמין מאן ילעילא. ףחול מלה ו־אתער
̂ליא, בנגעי אושפץא,ביה ̂ות ̂אש  ולא לי

באחרא•
̂בר ימיהומפ ךנפיק מלה ההוא חזי תא ז

. I • T •ך  T T •

 את?ערותא ואתער סלקא נש,
 דיוזיב וסאן לביש. אי לטב, אי לעילא,
̂עבוגנא  לאתעךא יה1? אפיו דשבוזא, בנ

 ביופא ®גיסו פוונים יהא החול, שלה
 ךמלבא, בהילולא דיהיב מאן קדישא.

̂ךו׳ננכ̂ק למלבא, למשבק יתחזי לא  ו־
באחרא.

בשבת שמים בדברי רק להתעורר יש
 עובךא, לאחזאה ̂געי יומא ובכל

 ממה את?ערותא ולאתןעךא
 דשמיא, במלי ובשבת, ךאצטריך.

 ןלא 'לאומוא, בנעי דיוכ!א ובקדושה
אחוא. בהלה
̂לו בשבת חול של דבור המוציא  ב( ג,”ס )ח׳ב כץךץ
 הקא נש, לבר אזהרוהא כנך, ו^גין

 קהישא בעטוךא מהעטךא
̂בניה יפוק ךלא לעילא,“ מלולא בפומיה נ

בשבת חול וברי אסור
ששבת ובגלל שבת, נקרא הדבור וזה
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בשבת. אסוך חיל של דבור דבור, ;;יקרא
T ־ : T V ־ י T : י

 רואה כשהיה שמעון, ךבי עושה היה ]לכר
 ליה: אומר היה מדבךת, שהיתה אמו את

 בגלל לאסו־ך[. וזיום שבת שתקי. אמא,
 לדבוך <ארזך. לא וי לשליט צבו־̂י זה שזיבוך

 עמקות מגלה החשך, מצד בא שהוא זה
 מצד שבא אותו חשך, מני ומשמע מתוכו.
 רלקא. מני שכתוב ורישד,

דבור של ביתו
בר רזנפצ̂ב ממצוא נתבאר, והרי ךב־, ד
 זיכוך ומעורר עוללה זיבנר גיאותו משום

̂כללה. חל של ̂ין מי קל̂ב ̂זיי  צריך אורוז, לעב
באז־. לל'א בו להשתדל

 האדם, מ?י וצבא3לע הדבור אותו ראה, בא
 לטוב אם עליובו, ־רות1ןזוזעו ומעוךר עוללה

 לו אסור שבת, בעינג שיושב ומי לרע. אם
 פוונם)פוגם הוא שהרי הל, של דבור לעורר

 המלך, בהלולת שיושב מי ה׳קדוש. !:יום
̂ללך את שיעזיב ו־אוי לא באז־. ויתעסק וזב

̂ת שמים בדברי רק להתעורר יש  ב̂נ
 ולעורר מעשה להךאות צריל יום ובכל

 בז־ברי ובשבת ,,שצךיף ממה וזוזעוךרות
 לאו־ להתעורר, צרי^ היום ובקדשת שמים
?אוזר. ^דבר

̂ת חול של דבור המוציא  כגדחלללו ב̂נ
 לקדוש בעטור שמתעטר לא־ם הךאזה ולכן

 חל, של זיבור יו5כץב .יצא שלא שלמעלה,
יום את יחלל הוא ממנו, .יצא שאם משום
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 מחלל קא מניח, יפרק ךאי בנ*:ין החול,
 ברגלוי, בעובדתא. בידוי חשבדא, יומא

̂ף לבר למהך  אלין פנל אמין. אלפין ̂־ין1?
אינון. דשבתא חלולא

ל א א צ ש י מו אוי קו מ מ

 אתר איהו חא ממקומו, איש .יצא אל
 מניח, לבר דהא דקדושה, יקירא

 יי׳, כבוד ברוך נניננהר. אחרים אלהים
̂^ כבוד ךא ̂א.1[  כבוד ךא ממקומו, געיק

 דשבת, דעטרא חא איהו !יא ךלתתא.
 זוכנאזה ממקומו. איש ,יצא אל בנך בגין

 זבאה ךשבתא יכקךא1ק תכי מאן ילקיהוח
דאתי. ובעלמא דין בעלמא איהו

וזו עו ת־רנ ל רו ם חו ת ביו ב ש א ה ן הי ה ס ח

א( ה,”ק )ח׳׳ג ןלנמגנקןיה

 באורחא, אזלי והוו יצחק ורבני יוסי רבי
 בנותיב יצחק, לרבי יוסי רבני אמר

 יי׳ לקדוש ענג לשבת ,וקראת נח( )ישעיה
תו וגו׳, מנכנבנד מד  שפיר. ח־כיך מעשות ו
ר חפצך ממצוא אזבנל ב  הוא. מה דבר ד
 לשבת. הוא גריעותא ומאי
מר  ךלית הוא, גנריעוותא ודאי ליח, א

יק ומלה מלה לך  מפומיה ד״̂נ
 לעילא, וסליקא קלא, לח !ילית נש, ךכר

 ההוא הוא. ומאי אחרא. מלה ואתער
̂א  ורחול. יומין מאינון )לעילא( חול, ̂.ךיpך

ריעווזא קזיישא, ̂ניומרא חול וכנד«ארזלער  ̂ג
 הוא בריך וקודשא _ו!יאי. לעילא הוא

 הוא מאן עליח, שאלי ישראל וכנסת
 הוא מאן דילן. זווגא לאפרשא דבעי
̂יגקא הכא. חול דבעי  לא קךישא לע

̂דתזוי, חול. על שריא ולא זא

 ללנת - ו-ברגלו במעשה, - בידו השבת,
שבת. חלול הם אלו כול אמה. לאלפים מחוץ

ממקומו אויש יצא אל
 ;;כ;בנד בלקום זהו - ממקומו איש .יצאאל
 אלהים הם לו מחוצה שהרי קדשה, ^ל

שלמעלה. כבוד הווז - ה' כבוד ברול אחרים.
T : ־ : V T V J T ־ ״ :־־

 עטרת סוד הווז שלמטה. כבוד זה - ממקומו
 אשהי ממקומו. איש .יצא אזל ולנו השבת,
 השבת. את לנבד שזונה מי לזול חלקו

הבא. ובעולם הוהז בעולם אשריו
־ — :T — T T V — T T T

 חסרון היא השבת ביום חול התעוררות
למעלה

 אמר בדרך. הולנים הזיו יצחק ורבי יוסי דבי
 ולןו־את נח( )ישעיה כתוב יצחק, לו־בי יוסי רבני

 ומדתו וגוי, מנבד ה' לקדוש עינג לשבת
 חפצך ממצוא אבל יפה. - [■־מך מעשות

לשבת? הוא חטרוו ומזה זה? מה זיבלר דבר

 דבור לך שאיו חסמו, שזהו ודאי לו, אמר
 קול, לו שאיו אדם של מפיו שיוצא דבור
 ומלה אוזר. דבור ומעורר למעלה ועולה
 מלאותם )למעלה( חל, שונקרא אותו הוא?
 ׳קדוש, ביום חל ונשמתעורר חל של ימים
 ברוך והגדוש למעלה, חפזרוו הווז !האי
מי נללליו: שואלים ישראל וננסת הוא

: V V ־ : T ** י T T

̂־יד שרוצה הוא  הוא מי שלנו? רזזוווג ללוהנפ
 נראה, לא ה>£דוש העתיק באו? חיל שרוצה

חל. לול שורה ולא



דברים - בא ♦ השבת זהר
T ־ ־ ־  ♦ T .

קלט

ר הו ר ר ה ת ר מ ו ה ר ר ה ת מ

ן י ג ם הטעם? יזה מתר. הךהור פך משום בגין טעמא. מאי מותר. הרהור כנך, ב  משו
̂ב:יך ולא י“מז ^גב:יך לא ךהךהור ;̂ ממנו■ בעשה לליא !־ובר עושה לא שהךהור <^

ק לבהר אבל סליק. ולא קלא, מניה  ךבור שהוציא ?אוזר ?אובל עוללה. ללא קול, דאפי
ך מלה ההוא מפומיה, מלה העבי אלירים ובוקע קול, בעשה דבור אותו מפיל, קלא, א

, אאוירין ובננקע ן עי קי קו ר ל ס א, ו ל עי ם, ל עי קי ה ור עול ה ו ךר למעל עו נז זי^ר ו
ר ע ת א ה ו על אךוןךא. מל א ד־א ו צו מ א כתוב נון לעל אחר, מ מצו ר מ צ פ ר21ו־[ך ו

ר צנך2ךתכ ב ך ב. זרבנר ן אן בהי מ ̂יק ו א ומי זי^ר. זראאפ צי ש ־־בור שמו דבר מפיו, קדו
ה, נקזריע^א מלה א, מלה מפומי ה ךיי או מנו נעשה תורה, ך ללכאלעללה, ו־עוללה קול מ

ה אךז?ע^יך5 א, מני א, ן^^ייק קל ל עי ת ל רו ך עו ת מ ת ו שו ד מלך ק ון ה לי ע  ה
שי ,ואהערו ת א ק העטרן עלאה, מלכ ת ומ ת ש ע ת מ שו, ו אז ברא  שמחה נמצאת ו

ה, שי כדין ברי ח ו תכ ש הא א נשה. למעלה לעילא חךוו  ול̂ל
ותתא.

Q JZ ^ & Z S lJ )

קכח מעמוד שעה״ טול ״ערכה המשך

 אגמן, עילינו יגן זכותו לברכה, ולקדוש צדיק זכר לוצאטו׳ חיים משה רבי ההרמח״ל׳ גדול לנו ונוי
שר התורה מכמני בכל עצום בקי היה אשר ישרים״, ה״מסלת ליבזע ש עליו אמר )א  הגר״א ה׳ קדו

לבטל עצה, מצא ולא קילומטר( אלפים של מהלך הטהורים פניו לקבל לייוג הולך היה בדורו יוו היה דאלו ע,”זי
 הקדשה שבכח הנבגטיק, לללא ברצר הזהר בספר למוד הזו, העצה את אלא ישראל׳ מזענט גזרות

ברוקונמים. הגאלה זאת לקרב הקדוש הזהר ספר של רזעוקייונה

 הנבנביק לללא במשמרות, הקדוש הזהר בקסיפו* גירסא של מזילחד למוד סדר בישיבתו, תקן לנגן
 באגרת הזיזבו* כזזע׳לית ?גל וכותב בישיבתו, הראשונה התקנה זה דבר וקבע לעת, מעת הלל

 טמנו זו מרשת להנצל קדש, קהלות לכל היעוצה העצה זאת” הלשון: בזוה ישראל לחכמי
 אל ועתה מאיד.״ ועצום הובר רב הי יחדלו, ולא זאת, על לפקח להם היה ובודאי שונאיהם,

 דבר קובע הייתי חילי, נתישר אלמלא אני הי גום, אחרי הזה הובר זאת ישראל חכמי ישליכו
 כמור: ?אין כי לזכות׳ לו ויהיה הזאת׳ העצה את ייקח תורתכם כבוד אבל ומקום, מקום בכל זה

הלל״. הוא קשה דבר לא כי לעשותו׳ יכול במקומו אחד וכל ישראל׳ לכל לטובה
 הבוד הסוד, תורת ללמוד מיחדת חביבות מצינו וממשיכיו, טוב עזם הבעל תלמידי אציל גם

 על העיד אשר אמן, עלינו יגן זכותו מזידיטשוב׳ אייזיק יצחק רבי הרב מורנו הקדוש הרב
פעמים. ואחד מאה חיים״ עץ ה״פרי ושניתי למדתי ואמר: עצמו

ש ודור דור בכל )פי השיתגלה הינו ה,זמש רשד דריש וזהו :שמיני( )פרושת אפרים״ מחנה וב״דגל  י

הינו משזה, הבר שד_רש הזנ וידרש ,מטות( בחינת היה יוחאי בן שמעון דרבי ואיתא מטות, בחינת
ר׳ והנה אז הזהר׳ ספר יוחאי׳ בן שמעון רבי  הגאלה׳ יהיה וממילא הקלפות׳ כל שיתבטלו הינו שי

ועד. סלה מןגא בימינו, במהרה שיבנה
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 רחמנא ואפיקורסות מינית נר1תת;| המשיח׳ ביאת קדם כותב: דכיא״ מירא יערים "אור ובספר

ה להזהר לזה, העצה ליצלו!:עולם׳  אף הר,וז יום בכל לאמיר האחד ה^לי׳ ךברים בעלע

הלב. לטהרת מנם;ן?לוז׳ זיוזר אמי_רת כי שאומר׳ מה מביו !!אינו כיי על

 הלוי, למהר״א שאמר י״ב( )דף מ,7ך'קיה זרהר בשער עצמו, ז״ל אר״י?ה ל_רבנו מצינו א,:ךנ קןז-ימתיומ

יום, בכל עילים נ' או מ' !;:עיון, שיעמיק בלי בלבד, בקיאות ךרף בזהר ״שילמד

מהאר"י הביסיפו*!ביחי רבים״, בעמים הזהר בספר ושיקרא ״ ד הנ  לבעל תקון קזברתן תב,וכ נ״א( עמוד )

 הובא ותן הבנה, שום בלתי לבד הלשון הזהר, מספר זיפים עשרה יום בכל לומר אוריד, תשובה

שבחי  ה' או ד' יום, בכל ללמדו אחד, תשובה לבעל יתקון שנתן ישו, ךפוס הארי" בספר"

ם א״והחיד דפים, ע תים׳ידוקזהב ב כ ר ע מ ם ) פרי  שנתן האר״י, ונךרבנ משמית הביא הבהיר( סופר■ עדה ס

 נוזיב בנםנפר מקאמתא הגה"ק כתב בו וכיוצא זהר, דפים ה' יום כל לומר תשובה, לבעל תקון

ה )נתיב מצותיף ר ת ת א' לשב ה ̂:רתב ,ל״א( או  מזידטעוב, היהע צבי הרב מורנו הגה״ק שגם עזם, ו

 שצריר ,רס״ד( עמוד!ח״א הנמ״ח פנ!תם אמרי) מקאריץ פנחם רבי ה_רב מורני להגה"ק מצינו כןנו כן, נוהג

ואין אבות, ?גל ביתי" בספר"!ו המובא הנורא המעשה עוד ועין יום, בכל דפין ג' או ב' לומר

להאריר. מקומו כאן

 מורה בספר חיד״א, הרב תבוכ ?בר קאמר, מאי ידע לא הזהר, פריס קורא דבהיותו והגם,

קאמר, כלאי יזרזע לא בשגם לימוד, כל ?על מרומם הזהר ‘סופר ״למוד ,מ״ד( )אות באצבע

ת הגדולים עזם בספרו כתב ונגן לנשמה״• גדול תקון הוא בקריאתו, שיסעה ואף מערכ ם ) פרי  ס

אל חיים בשו״ת ועוד שם, ת סוף ע״ה סימן ח״א ש  צמח, מהר"י זה, מ?עין תבוכ כבר דנא ופז׳ק־ךמת ,ב'( או

ש )זיף שבועות ליליד הלמוד סדרגנב השמים, מו לחם ספרוגנב  קונסרס בשלהי והרמח״ל, ,ע״ב( ל״א.רי

פר עוד )ועין חיים ?עץ רךד א5י^דע א?רקםתא תרשוב ע״די ע' זיף ח״ב אג׳ייזפל םרח רבי להגאון ,םרלח זכירה בס

ד(.”ע סימן

 ודרר העליון, מהזהר ההוא והאור השפעת מפני הזוהר, סיפר ייקרא הספר ולזה ה_רמ"ק: וכתב

 מהדעת עליוך ושפע אור שהיה ,זבוי המתעסקים כל אלקית בהשגחה מעןזיפיעים אורו,

 סנפר הזה החבבור אתקרי משם, שנשפע כיון וכו', תורה וסתרי רזי דהיינו תורה, ברזי מושפע

ה )הרב ההוא מהזהר שנשפע כלומר הזהר, ש בירו, מ ת זיע קרדו .ב'( אניף, אלקי א

 מי שפל לבניו שאמר וידוע הקדוש: ה”השל יז.
 טעם טעם לא הקבלה חכמת טעם טעם שלא
̂.ן?)ו מימיו חטא יראת  כתב ןכן .מאמרות״( ב״עשרה ג

הרע יצר אנין וסוד, ברמז העוסקים ז״ל: הגר״א
 .י״ח( ה', משלי יגל הגך׳׳א )פירוש בהם. להתגבר יכול
שביעא דרגא :ע״ב( ה' זיף )בהקדמה זהר ובתקוני יח.

 לית לית ה׳ יראת בית ךאית מאן פל ה', ביראת
 אין פי קדשיו ה׳ את "יראו דכתיב הוא הדא רזכזר

 למהוי ה׳ ביראת תמינאה ךריגוא לי.ראי־ו...", מרזסור
 אנפין בשת בית ךלית ומאן אנפין... בשת לית

 _רג>לי עמדו שלא בוךאי מתניתין, מארי אוקמוה
.שם( )עיין סיני הר על אנבורניו

קמח בעמוד המשך


