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-עקב יתרו ♦ השבת זהר

ב( ג,”ס )ח׳ב ממקומו ?איש ;?צפא אל
ב  ביום ממקוימו איש .יצא אל כתי

 מההוא תנינן, ממקומו. השביעי.
 המלה ו/רזא למהך. ךאתחזי מקום

 ממקומו, יי׳ נבוך ברוך ג( )יחזקאל הנתיב,
ךכתיב, רזא איהו ךאTו ננקום. איהו ןךא
 עליו עומך אאףזה אאשזר דזננקום כני ג( )שמות

 קךינן יךיעא אהר הוא. קךש אךמה
̂?אה. יקרא ךאשתמוךעא מקום יה1? ?;?
א( ז,”ר ב”)ח

ב תי  ממקומו איש .יצא אל טז( )שמות נ
T ממקומו. מהו השביעי ביום O, 

 למהך. ךאהחזי אהר ננדזהוא ממקומו
 כבוך ברוך ג( )יחזקאל הנתיב, ךמלה, ותא

 איהו א“ן! מקום, איהו ןךא ממקומו. יי׳
 אתה אשר המקום כני ג( )שמות הנתיב, הא

 א,1?עי?1ל איהו יךיעא אהר עליו. עומך
 ראזיכק כניה ךאשתמוךע ננקום, ליה ןקרינן
 ?אזודזרורזא כנך, ובגין דלעילא. עלאה

̂דזא נש בנר1?  קדישא בעטרא מתעטרא [
 נזפונמיה )יפוק ךאי מיניה !•פוק ךלא ךלעילא,

 שקהא. מחלל קא נננניה, יבוק [!חול( מילולא
 ךאוקימנא. כמה בעביךתא. ב־יךוי,

 אמין, אלפין מתרי לבר למהך ̂נ_רגנלוי,
 איהו. ךשבהא חלולא אלין בל

 אהר איהו ךא ממקומו, איש .יצא אל
לבר, מניה ךהא ךא, ךקךושה יקךא

 כנבוד בווך איהו. אחרים ךאלהים זאוזר
 יי׳רלעילא. כבוד םטקו^. !־י׳

א רלתתא כבוד ד־א א איהו ד  וז
 איש יצא אל כנך בגין ,ךשקתא דעטוא
עלמין. ולעלמי לעלם הוא בריך ממקומו,

קגא

ממקומו ?איש יצא אל
 השביעי. ביום ממקומו איש .יצא אל? כתוב

 שךאו-י מקום מאותו קענניבו-, - ממקומו
ברור ג( )יחזקאל שכתוב - הדבר וסוד ללכת,

V V T: ־ T T V  T T *

 סוד •1לזה מקום, הו•ווז ממקומו, ה' כיבוד
עליו עומד אתה אשך המקום כיי הכיתוב,

T T ״ T ־ V !־ * T ־ T ־

 לו קו־אים ידוע מקום הוא. קידש אדמת
העליון. הכבוד שנודע מקום

ת כתוב שמו  !!יום ממקימו איש יצא אל טז( )
ממקימו שבינו-, ממקימו? זה הזי השביעי.

הזיב־ לסה ללכת. שדאוי מקום מאותו -
 ממקומו. הי בודיכ ברוך ג( )יחזקאל שכתוב -

ת הכתוב סיד הוווז המקום. לזה מו ש  כי ג( )
 ידוע מקום עליו. עומד אדנה אשך המקום

 בו ץע1שנ מקום, לו לקוךאים למעלה, הוא
 כר ומשום שלמעלה. גלניוןזלו כבודזו

עול קדושה בעטרה מתעטר שהרי לאדם,
T T T ־ ״ ־ : ־ !“ T * : T T

ו יצאשאם) ממנו■. שלא.יצא מעלה, ר( מ?י בו  ו

 - בידו שבת. מחלל הוא ,■ממנו יצא חל( של
 מחוץ ללכת - ברגלו שבאךבו. כימו בזעשו,
שבת. חלול הם ?אליה כל ?אנדה. לאלפים

ל  כיבוד מקום הווז ממקמו, ואיש .יצא א
 הוא לחוץ ממנו שהךי זו,זו הקדשה

 ה' כיבוד ברור אוזרים.? אלהים של מקום
 זה - ממקומו שלמעלה. ה' כיבוד ממקומו.

 שבת. עטרת לוע סוד וזהו• שלמטה, בודככ
 הוא גנרור ממקמו. איש יצנא ?אל כנר, ומשום
עולמים. ולעולמי לעולם
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ם הנה קו ?אדני מ

 מקוים אתי, מקום הנה לג( )שמות כתיב
 טמיר מקום איהו ךא _וךאי אתי,

̂? ןגניז,  ךכתיב מעצמע ?.1פנל אהייךע א1!
 טמיךא, וקיימא אתנליא, ךלא אוהנר אתי,
 לעילא, לעילא עלאה אתר איהו ודא
 איהו דא, אבל !'גננניז. טמיר עלאה א1דדיכנ?

 מקום איהו וךא כךקאמרן. לתתא !ר’?אך
 ובנין לתתא, ואתפרש לעילא, ךאתפרש

̂נב:י; ביום ממקומו איש .יצא אצל כך י.1דז
ם פי ל ה א מ א

 קךמה ?אה2פ אצה לעיר מחוץ ומדתם
לה( )במדבר וגו׳, באמה אלפים

 אבל עלאין. חין באינה אוקמוה הא
 לכל סטרין תרין דירהה )::?אפוה, אלפים

 סטךין, ̂נרז.רין וזז־יר מהעטרא ןאיהי ר,cכ̂כ
 ̂!ננינןה ןכןינןנןך להתא. בנין לעילא בנין
לה. ךאהחזי נו^חו^א לבר ש־יא לא

ת ב ש ש א ה ל נ ^ T ה m i l א( ט,”ס זהר )תיקוני

ת שי ̂יק, ךא קריה א׳׳ש, קרי׳׳ה בדא צנז
ךכל קשו־א אהקרי, בל

 יומין, המניא ךאיהו ח׳ ךגופא, אברין
 כפין1?א? תרין ךאיהו עצבנה,“! עצעו־א זאינון
 עצבנה, אוה קהון לנטרא סטר, כנל1? אמין

 ונחום יומין תמניא אאינון ךא פנגנןונןא
 יה1? !נ^ךא1̂ו קריה, אוה קהון א1נקב:?1̂

 חלול. בריה קאוה ?ארז?עבניך ךלא בנהון,
מר  הוינא “ח יוננא אאבנא אלעזר רבני א

̂ני אנא אזלי  קריה ואאוזא יוסי, ̂'_ר
 ^א,“?ע? מההוא סבא המנונא ך_רב

̂ןנ;אtבנ  בנאאךדנא לן ןr̂בt'rt!'א עלמא ךהאי ריו
 ועצאילבא ̂פגד־ין, קתרין ךמחמר קגוונא

̂נהורזי אה מאי לון( ₪איל )נ״א תעצמורו עצ

?אדני מקום הנה
 אתי, מקום אתי. מקום הנה לג( )שמות כתוב,
 כלל. תדע שלא לגבוז טמיר מקום הווז ודאי

 התגלה שלא מקום - אתי שכתוב ממשמע
 למעלה עליון מקום חהו• טמיר, ועומד

זהו■ אבל וגבה. טמיר עליון היכל למעלה,
T : ־ :  1 : \• T  T ־ : T ־ ! T

 מקום וזהו• שאמךבו. כפי למטה, מקום
ניר ומשום למטה, ונפרד למעלה שנפרד

V ׳ : T  : — : T : ׳ : T : ־ T ־ T

 השביעי. ביום מבזקימו איש .יצא ?אל

אמה אלפים
 אלפים? קדמה פאת את לעיר □;חוץ ומדתם
 באותם פרשוה הךי ,לה( )במדבר ,וגו באמה
 - באמה אלפים אבל עליונים. סודות
 מתעטרת ויוציא צד, לכל צדדים שבי שירשו

למטה. בץ למעלה בין צדדים, בשבי תמיד
T ״ : ־ ־ : T ־ י ” ־ : T י ״ . - T

 לתחום מחוץ שורה לא שכיבה - לסימבר
לת. וראוי

 ™?היד השנה ראש שבת
 צזייק זה ית־ניו א״ש, בךי״ת בראשית,

 חי הגוף, איברי ?ל של הקש־ כיל, שנקרא
שבת, של שעו-ך וזם ימים, שמובה שהיא

T T : • V ־ ״ ־ V ־ T

 בהם לשמיר צד, לכל אמות אלפים שהוא
התחום ימים, שמובה הם כן כמו שבת. אות - T . ״ י ״ : T T ־ ־ :

 בהם, אותי ולשמיר ברית אות בהם לקבל
חלול. הבךית גיאות בעשה שלא

 הייתי ד^א? יום אבא, אלעזר: ךבי אמד
 המבובא ךב של גיבו וגנא יוסי, לךבי אבי הו?לר
וזעוללם של בדמות העולם מאותו וזזקן _ T T T ־ : T T V

 עם שמחמר כימו בזי.ךד ליבו להזזימן הזה,
 שבתיתי ?את זוה מה לשאלבו, חמוךים, פע;;י

דברים הוא לאמך תיראו? ומקזישי תשמרו
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 צאיהו וצאמר ,ג( יט )ויקרא ראוזתי ומקדשי
ין  בעינא רא כל ;עם אבל שקירין, ננ̂י

 בודאי בוי ליה אמר מכומך, למשמע
)!ראשית רא רבנגנין שבבנה,1? שקיל איהו קריה

.וכו'( בנת0נ ירא
א( פ״ה, זהר )תיקוני לרשות מרשית הוצאה

ת או צי  עקי־ה אינון שתים. השבה י
?אךתה, בבה לון ךעביך והנחה,

̂ענמקר מאן  ליה וא!ח מאתריה חפץ ד־
̂?ענקר באלו ומ־שוהיה, נוא^ווךיה לב־ ? 
 ו?אנ)ח קריה, אוה ד־איהו ךחיי נ:א|?אי?

̂אה,Tגוכנ ק־שו יה1?  !ג־ים הא העביך מאן ר
 ןאןח חייליה, מ־שוה נשמהיה ראעקר

 וטחול, מרה ךאיהי אד־רא ק־שו לה
 מאו־עא ך*אחנע;קרו לישראל גום וךא

 גוכרצאה קארעא ואתגליאו דישראל,
 מאן ?איהו והכי הרבים, ־שוה איהי“

 ^נ־שו ריליה ק'ךש קריה אוה ראעיל
 חמ״ה, טחול איהו שקהא״י דאצה,Tגוננ

 ?:?ויה שקהא׳׳י מרה, קישא אתהא
 בו אין .־ק והבור כד( לז )בראשית צאתמר

 ןעקךבים ̂ךתשזים אבל בו צוין מים מים,
 ןהספך וקי™ ןצנפ׳ןאון ךעב וצאיהו בו, יש

לישראל. גלוהא ןצאידזי ןקבלא, ודזשוכנא

 מפיו. ̂עעמילע רציתי זה גיל לעם אבל יפים,
 לשבת, שקולה שבךית ו־זואי בבי, לו: אמך

וכוי(. שבת ירא )בראשית זה ומשום

לרשות מרשות הוצאה
והנחה, עקירה וזן שתים, השבת יציאות

• ־ T— ־ : ־ T־ : 1־ * * !־ * *' : T

 שעוקר מי ?ארזת. בבת אותם שעושה
 למקלמו מחוץ אותו ומניח ממקומו רפץ

 שהוא החיים, ?עץ את עקר כאלו ומךשותו,
 מי בכריה, ננן־שות אותו להניח ברית, אות

 בשמתו שעוקר גו־ם ־זה, צאת שעושה
 שהיא אחרת, בךשות ומנירה ניושווזת

שנעקרו לישראל וזרם וזה וטחול, מרה
V V V ** T ; ■ ; —T V : : T T ; *

 שהיא נכךיה, לארץ וגלו ישראל מארץ
אות שמכניס כמי הוא וכר הרבים, רשות

: V • T ; • — T — : •

 שקתא״י נכךיה. לךשות שלו קידש ניוית
לעל מרה, רעה אשה וזמ״ה, כוחול הוא

: —T T  T T T ■  T —

 מים מים, בו אין רק והבור באז־ שבתא״י
 להוא בו, יש ־בייםI־־לול̂: !;דרלעים אבל בו אין

וערפל, ורשכה ־־ר̂כזפ£ד ו־̂קינזה לצמאון רעב
לישראל. גלות והיא ״ T : ־ : T ־ :

ת״ו אלעד פה לפ״ק תשע״א ממנה" צדקה "ויאמר למדד וישב א' יום

 מניצוץ בדרא חד הרבים מזכה שליט״א, האדמו״ר כ׳׳ק לכבוד
 בזכות אשר זיע״א, הרשב׳׳י קדישא בוצינא הקדוש התנא נשמת

 יפקון דא בספרא” להתקיים יעזור ודאי שעה" של "ערכה הקונטרס
גלותא״. מן

 חרדים, של הנקרא בעתון שכתבו מה לשמוע הזדעזעתי הנה,
 ח״ו אמר שכביכול שליט״א קנייבסקי הגר״ח התורה שר מרן בשם

 בקודש ונכנסתי ועליתי וקמתי ח״ו, זוה״ק ללמוד לבחורים שאין
 שכך לשמוע נחרדתי בזה״ל: לפיו ושאלתי שליט״א מרן אל פנימה

 לך מה בשמי אומרים דברים הרבה בזה״ל: וא״ל פסק!! הרב
 איש החזון ממרן מקובלני אדרבה אלא כך, שאומר ח״ו להתרגש

 קדושה וחובה הזוה״ק, כמו ומחזק מעורר מוסר ספר שאין זי״ע
 למו״ר זאת לכתוב ואמרתי עכל״ק. בו, לעסוק תורה לבני בפרט

ידיו. לחזק כדי האדמו״ר
ת״ו. אלעד פעה״ק מו״ץ בוגנים ציון ב״ר אי״ש התורה בברכת
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קמח מעמוד שעה״ של ערכה” המעך

הזהר *פריס מודיל ?על זי״ע, חיים החפץ רבי ב?ם זצ״ל לוך:? ?למה רבי הצדיק אזןזהג אמר
זאת ?בת בל דועכ,;?ז̂-ק לכלם, רעור;); חיים ץ־פזנהד ויהיה מדר?, 1י1 ר כי הגבלה, ום? האין

.יסף(י בנין תפווכת ,מפוז׳ין בן?למה יוסף ר') לבחורים ואפלו ,רשהפ אותה ?ל הזהר

פ_  אחיתי ןיי עוםי ?עצמו דג:זלי ואף ר,זמוכג :ספר הריז דללביהל ליו,אלשיא דהוה ה״ע איז החזון םר
 בחכמת הי התבטא, תוהוא ובהזדמנות רכי.בל צדיק *כונז בןגיי?*ו.ב ?מריהו רבי הגאין

 נקראת כך עליב י:? מסביר, והיה ?בנגלה, לויא:מ ייתר הן?ית ?למית גייתוס י?נן רנדזונקזר
ממי אי אלוהו, עד אי? י9מ אי? אבקבלה אלא ̂נ:יז1:הו1ל אי! כו;ס; /הקבלה ז׳חכנמר זי חכמה

מאליהו. ?קבל

הקדלע זרדיזזדה לזון מ?מי: בתר? ל(ב״ז? ^זהחזון«אי ?תלת איןזזוה רןימ לע ת ת)עב אירע״ הווגעזמ״ פהפריו
חז״ל. מאמרי מ?ל יותר דר.עו^

 באער א,״?ליט ־וניזנווא הלוי רבי?מואל הגאין ידי על? ע̂׳ז־יץ איע החזון מרן םכעזפ פשנשאל
 ?די אךה אסור, ההלמ ?"למ העהב: זו, הבגחיבלו׳י הגיע יעילא׳? ילמ הזהר ו*פנס ללמד

 רכה,בל זכרונם וחכמינ ירמאמ ילך איןה ??ן גדולה, האצו̂ל ואף מתר אלקים יראת לדעת
 ,יראמא ין“1:;נז ?ל רבה ם:כעז;כ י̂•לירא וכ?נכנס ״.זהקדוע הכהר מאמרי וימ:? ליראאה, ךאר לל בים׳חי̂זינלור
̂זע ניור גאין וי ב^׳זנזואיי לוי׳ה ,ילוהאזנ ט ״ר) ב ?  !,כריכי נטול הזהר ספר מוח היה לחו ה? על? ,הלוי״( ״

 פניונ ?על העיל חיוך אה"... בספר הרבה ?לומדים ״נראה הגיב: לרבנו, מקרב ?ה״ה וואזנר נך:הז
 ה?אלה למ?מע בקבלה?״. הגר״א ?ל רבו_ היזר יא"מ ואזנער: הרב ?אל אזזן רבנו. ?ל הקדושות

 ״החסידים ,*יךזנע־והר ידעו״, אלוה״ רע?״... רבי הוא הנביא אליהו ייוב״ ?אלה: בנימת רבנו ה?יב
?ך״... בל גדיל וד!̂מדוז שהין ̂־ובב ל:יז: *רוזןפ ד;הי לא א, ?בחכמה ה?דול וחינ ילע; הגר״א בדורושל

ת ע  ׳ו ןיתיקו זיהר יתיקונו) ילטיב רזכו יאבהנ אליהו ידי י?על ר?ב״יה רנחוטנברהז נרע-נ ?דתקים נריב׳נז פ
 ̂םדי^טנויר םדספר הקדאש, הזיהל ־וזזליכ:? יתאחדו ראלשי ל:? האחר, ?בדיר ,(זי״ע כ״ד דף
 ,ירית־הד וקדו?י גדילי לגיכ ידי פעל הנאמרים א? הביתל חיצב ה' לקיל יםערזשוי קוליטאים

 ש,דהק החיים האור ותלמידיו׳ טוב רעם הבעל ותלמידיו, הגר״א רמח״ל,ה ותלמידיו, מהאריז״ל
,הזוהר אור )עין אי?, ין̂יחיזוו חיים, החפץ ,*רזלבטלס י?יאל רבי ,־אותלמידיהם י,וו איש הבן א,״חחיד

אנו באריכות והזוהר י?יאל גדולינוב ב ה ם מאלף מלמעלה ? ם צדיקי ?י די הקדוש רוזזו ולומדים רים(תוט ק
וב?מחה. באהבה

 ליטאים ספרךים קדישא חבורתא אנו דיבס׳ כ.
 רי.באו את ר?זתומ לאור מוציאים ביחד וחסידים

ח וןצר יהי ,הרזו ינוקתיה יגל אגר״ה  ׳ה פץ?
יצליח. בידינו

 פתייא יהו־ה רבי_ל ”הרקח ץ״יב וגני כא.
פרוזו זי״ע  ,ע״ב( רפ״ז ףי)ז זוטא האזרא יגל ב

 אבא רבי_’׳ בד״ה םזע מךבש וקתמנה הביאו
עיי״ש. תב",וינ

קסב בעמוד המשך


