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פזשלח - חשב ♦ השבת זהר

כ ה "1ש ק ד צ מ(”ר ב רמ׳׳ה, ג )חלק ה

ה, שא  מהניהין, מארי אוקמוה חמי
ד רי צ ך ר ארי ה  על ל

א עניים. בגין פהודיה,  בגין ךמלה, רז
 ירתכקציררן. ךלא יומוי, יאריך ךצךקה

 יומין, אריכוה איהו ךאודייהא גוונ:א5̂
̂ענלפןא דין בעלמא עלמין, בתרין  ךאתי ר

 אריכוה איהי צךקה, דזכני אוף כ?רתא.1נ:ע1ל
̂א, יומין  הוא הךא עלמין, בירת.רין קלגרכ

 ימיך. !־אויר חייך הוא כני ל( )דברים ר־פרהיב,
 ימיך וארך הזה בעולם חייך הוא בי

א דזבנא. ביעורם  לגופא אהי“ ^?על̂י
̂רהר המהים, להחיה ̂קל  ימוה. א1? ךייקום ז

̂א ̂גגז־ונ  הכי נקוים, ךאהי:*דהא ךעלמא ו
קיים. יהא ךין עלמא

חן ל ח ש ב א( ד,”פ זהר )תקוני ש

ת ב ש  פהותא גניה להקנא צריך ו
 ךפהותא כנגנוונןא _רגנק*ין, בארבע

 זה כב( מא )יחזקאל ביה ךאתמר לעילא“!
̂ה יהו׳׳ה, ככנני1? אשר דזן1^^;?  אתמר _ו?ע
 פהותא שלחן, לפני תערוך ה( כג )תהלים

 איהי ̂!כניננרזא, ךא הוא בריך ךקוךשא
ה, ךאיהו ךצפון מפטרא ר  ךא ובנגנין ב

̂,ירהין מארי חקינו  רננר בצפון, שלחן ̂^
̂יונא1̂ יק1̂ך  ךאתמר ךלעילא, בגוונא יפ

̂צניעירזא מטה בךרום, מנו;רה גניה  ̂:אאב
ךאמצעיהא. ךעמוךא מפטרא

ב( ב,”רנ ב”)ח

̂והג̂נ צלווהא, רזאי !נכ־נקא זכני, אוי  א1גנק1וכ
 תריסר יעננה כקן2נכ1ן שאלתא, האי

 ההוא מעם תבעין ודתד חך וכל ממנן,
 ואהקיימא רזא,1שג«אק בנדזאי קיומא רוחא,
בהו.

הצדקה שכר
̂ונה, ובגעכלי פרשוהו - חמישי  שצריף ר̂ז

 !סוד עמים. בגלל השלח! נעל להאריף
 שלא ימיו, יאריף הצדקה בגלל - הזיבר

 ימים אריכות שהיא וזתו־־ה גזמו יתקצרו.
̂זני וזבא ובעולם וזזות בעולם ת,1עולמ בע

T ־ T T V ־ T T T ״ : ־

ימים אריכות היא הצדקה כןז אף - לנשמות
ד • : • t :־• • ’t t : ־ ,T י ־ ־

 כי ל( )דברים שכתוב זוהו עולמות. בשני לגוף
 בעולם - וזייף הוא נוי ימיף. וארף וזייף הוא

 שעולם הבא. בעולם - ימיף ואירף הזה.
 שיקום שאוזר המתים, לתחית לגוף הבא
עומד, יהיה הבא שהעולם וכמו ימות. לא V : • T — T T V  ; T

עומד. יהיה הזוה העולם כף
V : • V — T T T

שבת קולח!

 ארבע נעם שלחן לתקן ?וריר ובשבת
 בו שנאמר שלמעלה, השלחן במו רגלים,

 נאמר ועליה יהו׳׳ה, לפני אשר השלחן זה
 ברוף הקדוש של קענלרזבר קץנלרזן, לפבי תעריף

 שהוא הצפון מצד היא השכיבה, זו הוא
̂קה בעלי תקבו זה ומשום גבותה,  קעקורזן רזבזק
 שלמעלה, כימו לימיו דולק !בר בצפון,
באמצע משה בדרום, מבורה בו שנאמר

V T T ■ T — T ; — VS V V ; —

האמצעי. העמוד מצד
־ T : V T ־ T ־ ־

 ומתגלגלת הזו, התפלה יוצאת - זוכה אם
עשר שבים עמת ויוצאים וזזו, הבקשה

■ : ־ T *T ־ ־ T ־ : T  * * :  T

אווזה מעם תובעים ואחד אחד וכל ממנים,
T ־ ״ ־ : T V 5 T V T : ׳ !

בהם. ומתקימת רזזו, בבקשה ׳קיום הרוח



השבת זהר ♦ ט׳ פורקפח
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 ?ראוי שבת ומענגי שומרי נעל השגחה
ת הו  שרפין ארבעה חיוהא, האי וז

 ברקיא׳׳ל, שרפא״ל, מלהטן,
 תחוה ארבע ואלין קתמי׳׳ה. קרישיא׳׳ל

 עלמא, סטרי לארבע קיימין חיותא רזאי
̂ךבנע אלין ̂כוא, סטרי לארבע ינני‘כק* א  געק

 תמרי אינץ בכל לאשנהא ממנן ואינץ
 כדקא שבתא ומענגי ז־עזבנותא, יומא
:;אות•

לץ א  שביבין נפקי נפולי, כד אךבע מ
בין ובנזאקיין ש!א,5ךא  שבי

̂נזעין זארהגנבניךו  ןtכrד^כ̂ו נלנלין, ורה.רין שג
 ף1«אל דינויר. נהר אהעביך כ:אrננד ̂:זאשגא.
 אינון כל נהרא. לההוא כושונ:יה1י*ש אלפין

 משנחן ממנן בע1א אלין שבתא, דמענני
̂י ודזאי שבהא, דמענגי אינון ביכנל  אrורTד

תחשה. בנינה י1ל1ו!נכ עלייהו, קיימא
דינור !;וזר

 הינש, הר ההוא נגיך ויומא, יומא בכל
 ולכמה רוחין, לכמה ,ואוקיך

̂כקא, ברוזא שבתא, ייל5? וכד שליטין.  ג:
 וזיקין וזעפין !רינור, גודזר ההוא ושכיך

̂י האי אשתככו• ושביבין  אזלא אrןוTך
̂ךבנע ?על וסלקא  ךקאמרן. שרפים אלין ה5<
 בההוא ךא, ךהיכלא אrירĴצ;s<̂פ נו ועאל
̂אזכק.רי אהר ע'נג. [
השולחן ברכת
 שבתא, ?עייל בד אוחנר, הבהאי בעץ

 דבני פתורי פנל המן מתםךראן
 ף1'אאל1 ךמלכא, א1ךזיכ:ל בננני ךאקת עילמא,

 אינק נעל כקייבעי ממנן, תבוון ן.רבו כפין,1>אל5
̂יאאה ורזאזדתי והאי פהורי.  א*?יין ?על יע

אהר, בההוא ו?עאל־ שרפים, ארבעה
̂א ̂כ עלייה!( דק״מא ?איבון )וכל פהורי, אינק פנל !'ך

 כראוי שבת ימענגי מרי1ש נעל השגחה
לוהטים: שרפים ארבעה הזו החיה תחת

־— ־ T ־ ־ ““ :T : TT ־ ׳! •

 קדומי׳׳ה. קרישיא״ל, ברקיא״ל, ש־פא״ל,
עומדים הזר החיה שתחת הללו■ וארבעה

; — ; T — — — — V T — T T —

הארבעה אלו העולם. צדדי לארבעת
: : * ־ ־ ־ * : T T : ־ T ־־ T T ־

 והם העולם, צדדי לארבעת עומדים
 את ששומרים אותם בכל להשגיח ממנים

בראוי. השבת זאת ומענגים השבת יום

שביבי יוצאים כשנוסעים, הללו, מהארבעה .. T _ T T . — T . .. . . . . . . . .
 שבעים בעשים רזלולו ^ב:יב:יםrונ̂נ אש,

 בעשה מכאן באש. לוהטים גלגלים ושבים
 אותו את ישמשו אלפים אלף דיבור. בהר

ארבעת שבת, שמענגים אותם כיל הנה־.
— V T T TT : ׳ : ־ —T ־ : ־ —

 אותם בכל משגיחים הללו הממנים
 עומדת רזזר והחיה השבת, את שמעבגים

תחתיה. בשבילה ובוסעים עליהם,
דינור נהר
 ןשודף דיבור בה־ אותי זורם ויום יום בבל
 וכשנכנסת שליטים. וכמה רוחות ניניה

 דינור, נהר אותו ושוכך כרוז, יוצא שבת,
שוככים. והשביבים והזיקים ןהםערות

 ארבעת ?על ועולה הולכת והזו שחיה
 תוף1? ובכבסת שאמרבו, הללו השר^ם

 שנק־א מיקום לאותו הזה ההיכל אמצע
עבג.

השלחן ברכת
 שבח, כשנכנסת הזה, שבמקום משום

העולם, בני שלחנות כבל שם מסתדרים
 אלפים ואלף המלך. היכל נועי שנק־אים

השלחבות. אותם נעל עומדים רבבות ורבוא
T : ־ T ־ ־ : T : ־ :

השרפים ארבעת נעל רזזר העליובה והחיה
; — — T ; V T T ־ ־ : ־— ־ ־ ־ :T ־

 את שם ורואה מיקום, לאותו ובכבסת הללו,
עליהם(, שעומדים אותם )וכל השלחבות אווים כל



פטשלח - וישיב ♦ השבת זהר

 מענני והיך ויפהו;רא, פהו;רא בכל ואשנה
 וכריך וקיימא ופהו;רא, פהו;רא כנל1ק 'קליה

 אלף אינון וכל פתוךא. לההוא יה1?
ואמרי פהחי פנקיהו .רג־בנן, יורבוא כ־ין,1!>אל

אמן•
 פהוךא האי על ךבריך היא ברכה ומה

.יאות. כךקא ואתעננא ךמתסדר
̂גגוג ;אז נח( )ישעיה  ,׳*י־ פוי פוי וגו׳ יי׳ על רתות

 תקךא אז נח( )ישעיה אמרי, וכלהו י•3ד
 זכרה ךאקרי זעקלאאה רוחזא ונו׳. י?ענ:ה ויי׳

 בכלהו אהעננ פהוהא ההויא פוך אל,
 תליתאה בתראה בסעויךתא מעויךתי,

̂אי, אימן פנל על ואפר, מסיים  !'אאבור כקז-כנ
 פנבוך יונו׳, אורך כשחר יבקע ;אז נח( )ישעיה

 אחרנין נהורין שבעין אימן פול .יאספך. יי׳
 הנה קכח( )תהלים ואמרי, פתחי סטרין, בכל

 יי׳. ירא נבר יבו_רך כנן כי
 גבד*אןי ̂זלרזך;ואבינו של ע^שו
 בההויא קיימא לא נש ךבר פהוךא יכד

יאוה, כךקא העמנא בסדוןא אהר
 דהחוהה, ואינון;ארבנע חיוהא, האי פנזרין
 כלהו ורבותבבן, כ=ין1<אל אלף אימן וכל

 אחרא, סטרא ליההוא לבר, ליה התק
 ליה נטלי כלהו נימוסין, גנרזרינוי וכנפיה
 ̂נדזפוכנא ךאיהו אהר, לההוא ליה ולע̂־יקלי

זמן, לה עייל יוכנד ננע. ואקרי הא, ן2כ
קללה ויאהב קט( )תהלים ואמרי( פתחי )ס״א

 ממנו. ותרחק בברכה חפץ ולא וזבויאהו
ונו׳, 1ל א^ר לכל נושה ינקש קט( )תהלים

̂יבון.1̂ רחמנא ונו׳. חסך מושך לו יהי אל ש
השבת מענגי שכר

 ומהימנוהא השכהא, ^יענוגנא בגין
גאיהו וזאי )ס״א הוא בנריף* ךקוךשא

תויי אלין ןזז־וווחא כוקלהו וחגין ר־ןנץו;ין :ו!א10[ךנ דעינוגא פ

 מענגים איך0 ושלחן/ שלחן ביכול ומשגיחה
̂קויזן כל את  <את ומברכת ועומדת ושלחן, ע

 ורבוא <̂קיכ£ים <אליף אווזם ו־כול השלחו. אותו
אמן. ואומרים פותחים נולים רבבות,

: T \ T : ־ : : ־ T

 הזה השלתו נעל שמברך הבריכה וגמלה
 ג זתתעב א נח( כראוי?)ישעיה ומענג שמערך

 אז אומרים: וכלם דבר. ה' פוי פי וגו' ה' לגל
 שנקףאת העליובה רוח ו־גר'. יעבה והי תקרא
 ביכול מתענג השלחן כשאותו ?אל, זכו-״ת

̂ךר;:ה בסעודה הסעודות, ̂ר ̂ית ר̂< ̂לליל הע
: : ־ ־ : ־ T !־ — T T ־

הראשובים, אותם נול נעל ואומר מסים
■ T T T ־ ** : ** ־ :

 כיבוד וגו׳, 3או.ר בשח־ יבקע אז ואומר:
 אחרים אורות שבעים אווזם נול יאספך. ה׳

 קכח( )תהלים ואומרים: פותחים הצדדים בכל
הי. ירא גב־ יברח כן נוי הנה

 כראוי שאינו שלחו של עונשו
 מקום ניאותו עומד ?איבו האדם וכששלחן

ואותן הז-ר, הוחייה אז כראוי, העבג בעריכת
T 1 : ־ T ־ ־ T TT V T ־ ־ !־ ־

אלפים ף1{אל אותם וכל שתחתיה, {ארבע
■ T י V V T T : T V : ־ V ־ : ־

 החוצה אותו דוחים נינים ךוובות, ־בוא
כינים החקים, שומרי וכנזר האחר, צד לאותו

T ,.־ T ־ : ״ ־ T ־ :

 מקום, לאותו אותו ומכביסים אותו בוטלים
̂זו-ה, בהפך שהוא  כשמכביסים1 בגע. ובקרא מ
 !יאהב קט( )שם ואומרים( )פותחים לשים, אותו
̂ה  תרחק1 בבדכה חפץ ולא ו;דנבו?אהו■ נקנל
 יהי אזל וגוי, לו אש־ לכל בושה יבקש ממנו.

יצילבו. חמן זזו־ וגוי. חסד משך לו

השבת מענגי ^^ר
̂ננת, כמע'ב;ג 01עו1מ נורו-ך זזנ^דוש ואמו-בת ג

 וסונים, ומונו־־ים בנת0נ עינוג !ל0 נםקודזנות אותם אלו )זה הוא
̂דוש גמל שמחה כלם הוא. כנך( וומשום הוא, נרוך1 וזו
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ת השב נגיע שמענגים אותם פל זה, ומשום לופ יא,ז ובגין איהו. רא( ובגין הוא בריך שא דקוד
שעומדים הללו• ארבעת ומועדים, וזמנים וזמני דשבתא ענוגא דמענגי אאיבון

נהר אותי בנגד עומדים וזזו החיה תוזת האי ותהות דקיימי ארבע אלין ומועדי,
אלו פל את שם להשרף נוותנוים ולא דינור, דינור, נהר ההוא לקבל קיימא ז־חיךרתא,

בראוי. ענוגיהם שמענגים אינון לכל בניה, לאתוקדא שבקי ולא
,יאות. כדקא ענוגייהו דמתענגי

ופד נזעמוד ה'1גqLi של ״ערכה המשך

ה

,!אני !;אר1 יאמר החלש
 ̂דזו־די וכאשר תורה, שנה מליון לנו יש ביוכ, שעות 10 שלומדיכ אברכיכ 10,000 בעצמף:

 מיליון שאה פן גכ הקדוש, זוהר אחתבשבת שעה _רק שלומד קטן יילד איפ׳יילו או פשוט
 10 שלומדים אברכים 10,000 ]נןנזו שנה מיליון למאה זכית ואז לילמוד קלף קשה ןאכ תורה. ;ענה

 אני״ גבור יאמר ״החלש י'( )ד' אל יו והן-וני־וא וברי בנו ;קוויים1 וכף ימיםי[, מאה ן ביום שעות
בירומיכ. המשיח את וללוהגוי־ןא קו׳זה לזפות יכול ׳יהוזדי וכל

̂̂ז בשכר ילדזואווזי־ן הוזז היהדות ייסוד רוייכ": ה״חפץ מוץ אנגנזו* וסרנו וזוזיוי: חזה ונבאר ויעינ
̂ן עשינו שלא ילבו, שווה ולא הטובים וממשפטיף ממצוהיף ̂זב  אווז באמת 1וךזו-זגןזבנני רז

 מפנינים היא ״̂ככןוו־־ה התורה לימוד וגיל חז״ל אמרו וכזנר ̂זוי־יכ, יבעאומות פמה והמצוות, התורה
 כוניבא, ברבי אחא ר״ר א'(: י״ג ות)דן־יהור ובמעכת ט״ו( פסוק ג' פרק )משלי בהי׳ ישוו לא חפציף וכל

ולפנים. ליפניי שגכוס גדול מפיהן מפנינים״, והיא ״יקרה קרא !יאמר

 בעצמו יכ’ח החפץ קים וכן הקדוש. דדוהר־ ב׳לננוד לזפות יכוליכ גדויל ר שר איזה ושתן: בואו
 עבדף דוד צמח ״את בלרפת ויבוותכנ׳לו־: לוי׳, אחכה יום בכל המשיח... אתיבב מאמך ״אני

 שמתפלל פעם בכל שצריף הח״י האר״י מר״ל ניוהנבב רזיום״, פל ?;ויינו יילישויעיו־נף פי תצמיח.״ מהרה
 עכ באנילוז ולמען המשיח ביאת למען עושיכ זאנוונו ומה יתברל וזנסם ליישועית לאופות לכון

ה'. לישועת מצפיכ אנו ובינה ישראל,

 פולנו ובודורנו נילה,1ו1ה תורת לנו מתגלה ההוד תורת ללימוד ידי שעל האריז״ל, בכוינביי פתוב
פשוטים, יהודים ואפילו רזפול׳ליים, אברכי מעידים וכבר בעין, עין זה זזת לראת זוכוים

̂;ם נפתח הקדוש, הזוהר דבש ?יצוף שטעמו שאמרי  נפלאים חדושים לחדש מיוחם, ומתרחב ל
מצוייני. חיבורים לחבר ו־וכו הקדושה, בתורה

 ל”חז ךברי את זה יגל להמליץ ןא?שר ז.
 שאל אליקיף ה׳ "כזה הפסוק: יגל הקדושים

 אלא 'כזה' תקרי אל ,”ליראה... אם כוי מעמך
 בשבת זוה״ק אהת שיעה שבלמוד 'מאה/
 תורה לימוד לול ;מים למאה לף יחשב

עשר הלומדים אברכים אילנכים עשרת לול

 שמים לי־את תזכה גם ובכך ביום, לועות
כוהוךה.

 טמון ”הגנוז ה״אור שהרי זה לגכל זכו ובודאי ח.
עעכר, הב:ני )כדברי הקדוש הזוהר בלמוד ומתג׳לו־ז -  י

 הנשמה, תזז ריומאי ,הזוהר( ונאור ראה צךיקים, ןעוד
בתו־ה. בפ׳לזאות לחךש זוכים וכך

?יזם בעמוד המשך


