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בלק - ויחי ♦ השבת זהר
: T ־ ־ ־ T * ־  T י

א( כרז, )ח״ב והגוף הנפש ענג
ת א קר ךכילא, ?גנרגנא עונג, לשבה ו : T' T ך- T 1־ : 1־

 :א5יענר ונופא ךנפשא ענונא
̂יןlר;גק ̂ין. א  מאי לשבה, ,וקראה ורהר̂ז

 אמר, 2[ר«̂א כמה ליה. זייזמין וקראה.
̂ה זמינין, כלומר, קהש, מקראי כג( )ויקרא  פננ

 דא וגעל לביהיה. אושפהא המזמין
 כמה ליה, דחמין עיננב, לשבה rדארTןכק

 ̂ןנ:א,rכנר בפהו;רא פ=יזא,1אר^ דמזמגין
 כמיכלא .יאוה, כךקא מהקנא בביהא

 שאר על _ירזיר .יאוה, כךקא ובמשתיא
 לקךוש יום. מבעוה לשבה תראה יומין.

 ךאינון תרי אפורים. יום דא מכובך: יי׳
 כמה דרכיך, מעשוה ו^גנ^חוו ךלך.

דאוקימגא.
̂בנת כואנלים וטעיכות נאים לבושים )תקוני ב̂נ

ב( ט,”ס זהר
̂;י ךא כגוונא כן  פרדס איהי נף:א1ע:

 אגוז מלגו, מוחא ואיהי כגלוהא,
 מלכא, שלימיה ךאמר כמה ליה, קרינן

 ואיהי ,יא( ו )שיר ירךתי אגוז גןת אל
 ךכהיב הוא הךא מלנאו, איכא כ:ינ:ף!א1ע

 ברמה מלך בה בבודה כל יד( מה )תהלים
 כמה דין וקליפין לבושה, זידזב ממשכצוה

̂ין,Tגר^ רשויוה  מכלא ובשבה ̂ד
 שפיראן, כלבושין ואתלכשת אתפשטת,

 לאתחךשא לתתא, י^ך*אל צךיכין יכן
̂בנה ̂א1̂ וכן ראן,זשפי ברשגין1̂̂: ̂:ש ̂גענ  ̂א
 ראזכקש!1̂ בגין טבין, מאכלין נוכנל ̂נש;ב:ה

̂ארנקא ̂אאן ויל  ספיח, כמכנל לגבה ̂:ף
מכלהו. אשיקיא ולמהוי

̂ל’ א( ט,”ר ב”)ח אתפאר בף אלר ̂ןיא
ר ?עלליה ךנז-דה עלאה רוחא ההוא  ז̂ר

כךין לנפשיה, ודת.ךי־ בחת, נש

קטו

ןודזגוף הנפל ענג
 קעבר-ג ויכיל, של ענוג - עיביג לשבת ולןראת
ים. לעליונים ענוג והגוף, ויויניש  ^^^^ת̂ו
ליזמין וקראת? זה מה לשבת, r̂׳קו־אר : T - - T T T ־ T T ; V ך-

 קידש, מקךאי כג( )ויקרא לנאמר כימו אותת,
 אורוז שמזמין מי מויכ מזמנים, לו^ריכ

 שיזמין עיביג, לשבת לקךאת זה לעל לביתו.
̂וL̂יכ̂ק אוךוי, למזמינים מויכ וזה1א  ?ין יזוז ר

ח הבנבני־ת ת  כךאוי ובמלתו במאכל כראוי י
עיבנג לשבת וקראת הימים. שאר כול יוותר

— ; T — — T T T ; • T — T

 יום זה - מכבד ה׳ לקדוש יום. מבעוד -
ת לכבדתו ארי־. שהם לבים ויכפוךים,  יעלו

שבאךבו. מויכ - זןדךכי

בשבת כואנלים וטעיכות נאים לבולים

 להיא בבגזלרת, פךדס היא הלכיבה יזה, כימו כן
 לאמך מויכ לה, קוךאים אגוז מבפנים, מוז

 להשכיבה ירדתי, אגוז גנת אזל ,המלח שלמה
 בבודה גיל לכתוב זהו■ מבפנים. פךי ויא
ב ממשבצות פנימה כץללל בת  לבושה, זו

ובשבת בכריות, רשיות כמה הן והקלפות
T ־ : ־ : T \ T T ־ * *' ־ * : ־ :

בלבושים ומתלבשת הכיל מן מתפשטת והיא
 להתחדש למטה, ישךאל צריכים לכן יפים,

בשבת לטעם וכן יפים, בלבושים בשבת
: T ־ : ״ •T ־ ־ : : T ־ : ־

 ולויךיק לקשר כדי וטובים, רמאכלים מכל
 ושתהיה ויטפירות, מכל אליה ברכות
מכלם. משקית

אתפאר ?ך אשר ילראל
בשיחו אדם על שיורדת עלובה רוח אוחנה

T ־ V V T : V ־ T T : ־ : T

האדם נפל עומדת אז נפלו, את ומלמרזת



ת זוהו ♦ י״ב פורקקטז שנ ה
T ־ ־ ־ 1

 ךעלמא כנוונא נש, ךבר א1̂ככש קיימא
 ךכר כמה מניה, לאתהנזאה ךזמין ךאתי,

 הכי ךא. בעלמא רוחא להאי אהני נש,
 לעלמא נש, בנר1? יה1? אהני רוחא ההוא
 על תתענג אז נח( )ישעיה ךכתיב, ךאתי,

̂בניגע רכנרזיב ונו׳. יי׳  נפשך. בצחצחוה ודזש
 ואהני ענוגא, לההוא רוי נש, ךבר כמה
 לעלמא ליה _ר.וי איהו !ננוני הכי ליה,

 וזאעמליים :וכני, נש ג־ר כנך כךין ךאהי.
 כךכןאמךן, ךשבתא ךןכןךא שלימו
 ,ואמר, עליה קארי הוא בנריך קךשא

ה עבךי לי ויאמר מט( )ישעיה  ישראל אי
אתפאר. בך אשר

̂ים ̂כזנ א( רנ׳׳ו, )ח׳ב לבהינל וז
 קיימין ךא, היכלא חמישאה. היכלא

ה כניה ל  וחמש ועזוזין מאה ז
 מנייהו ועילא עזוזא. ימי בחושבן ממנן,

̂ין כלהו. על עלאין סמכין ארבע ̂אק  ו
 עסירי׳׳ה. סרטיהא׳׳ל. רעזידזזא"ל.ז̂ן אינון:

 והדזיכנליא דוהrיר אקרון ואלין קךמיא״ל.
ךא.

 כד .)!א?:ין( עלמא לכךחא אתמנון אלין
 שבת מערב תוספת א נשמתא

 איהי כנך !ננפכקה, וזאידדי שבה. לערב
 מישראל ומעברי עמה, אלין נפקין נפקת,

 ךנפשא, מרירו וכל יניעא, ויכנל ?עצניבר, פנל
 ?:ךידי אינון ואלין ךעלמא, ררזנזא וכל

ענלפנא.
 הו1?;? ארבעה, מאלין וזוזא!אינון!ר^ כל

 מארי מאינון חינא, לאעכרא אהמנון
̂זנןם, לון ךטךךי ומאינון ךךינא, ̂י  בנ
 אלין פנל ךא, ועל מנייהו. ךינא ךיסלקון
ומחדוה בחרוה, קיימי כלהו יוזךוה

ממנו. להבות שעתיד הבא, העולם כמו : T T ־ T V T * ״ T . . .

 בעולם וזזו וזרו-וז זאת מהנה שא־ם כימו
לעולם אותו מהנה רוח אותה כנר וזזה,

”T , T V ־ : ־ T T  T

ה׳ כעל תתענג אז נח( )ישעיה שכתוב וזבא,
T T ־ V  T ■ :-----—

 מויכ בפשר. בצחצחות והשביע ב-וכתו לגו׳.
 אותו, וממה ענג אותו את מרלה שא־ם

אז הבא. לעולם אותו מרוה הוא וים ניר
T ־ —:T T V ־ T T

 כבוד שלמות את ומשלים זולה נישוזאדם
 קוךא הוא ברור ה^דוש שאמךבו, כפי שבת
אתה עבדי לי ויאמר מט( )שם ואומר, עליו

T T : ־ ״ V ־ : ־ T T

אתפאר. בר אשר ישראל
T T : V * : V !־ ״ T : ־

לבהינל ת?ןכ)נים
 של״ש עומדים הזה בהיכל החמישי. ההיכל
̂בון ממנים, !:חמשה לששים מאות  ימות כיוזע

 עליונים עמודים אךבעה ומעליהם וזעךננה.
 סךטיוזא״ל, קךשיוזא״ל, הם: לאלו כלם. על

 יתדות בקךאים לאלו קדמיא״ל. עסימ״ה,
הזה. ההיכל של

כשנשמה ,)אל!( העולם את לבדו ותחנו אלו
T T : V : T T V ־ ״ ־ : ־ : ־

 והיא שבת. לערב שבת מערב נוספת
 גונזת, אלה יוצאים יוצאת, כשהיא יוצאת.

יגיעה וכל עצבות כיל מישראל ומעבירים T • • x • • — x ״ T : ־ ־ ־ !־ ־

 העולם, ^ל הרגז לכל הנפש מךירות לכל
העולם. משמחי הם ואלה T T ״ : ־ : ״ V ״ :

 כלם הללו, מהארבעה שלמטה או^ם ל3
 הדין בעלי מאותם זיין להעביר ותמבו

 שיעלו בגיהנים או^ם שטוךדים ומאותם
 הללו, היתדות כל כן לעל הרין. את מהם
חו עומדות כלן שי ישמחו, ויוצאות ב

\ T * : : ־ : T : ■ ■ : : T



 לאוהעטרא קיימי היכלין וכלהו נפקי,
זאוז^ר.“! כמה לעילא.

א( כרח, א”)ח הבא עולם כועין
 עצבנה הנינן דא על שמעון רבי אמר תו

 הכי ,איהו ךאתי ךעלמא דוגמא
 דוגמא ויובל שמיטה דא וגעל _וךאי, הוא
 הוא. הכי דאהי ועלמא ושבה בךא. ךא

 חכור מחא ךנשמהא ^ספה וההוא
 ךנטיל עצלו־ם סכה האי על אתיא קא

 לעמא _יהבת תוספת ודא מעלמא
 ,ויהנשי דזךאן הורכנה ובנדזהוא קדישא.
 וכל צערין וכל ךחול מלין כל מנייהו
 ביום יד( )ישעיה אמר ךאת כמה עאקין

 העב'ךה ומן ומרגזך מעצבך לך ך הניח
ונו׳. הקשה

 א( ח,”בצ”)ח השבת ביום הנשמות כונוחת
 דרזין, חא איה דזכנא לו. יקח אחרה אם

 לאוךעא ואיה אהמסרו, ךזכנינוין1̂
 ביומא חזי, תא חךא. מלה בקךמיתא

 נפקי יומי, ךאתקךש בשעתא ךשבתא
̂והין  אזינון ומנשבן ךחיי, !ני^יקt̂ מגו ̂עצ
, כקןהיעצין נשמהין אי  כל בנהו וניידע ^!

 שגהא, זרננכ־יק ולבהר ךשבהא. יומא
̂והין כלהו סלקין ̂צ בעטרין רןזוננוה?̂ע !נ

̂וךן1̂Jננו )וכד לעילא. קחשין אלין נטבבא בההוא נ
קךשא הכי, אוף !דאי( נטיבו דההוא בעליו אינין

 ןךא נש, בנר לההוא אזמין הוא בנריך
̂והא הוא  ךךא גב על ואף ארורה, !נעצ

 כקךמיהא, יה‘? הזוה נשמהא גליה, זמינא
 לא ןע׳ננוהה כנסווהה ךקךמיהא, שארה
אוז^ר.“! כמה יגרע,

בלק - ויחי ♦ השבת זהר
: T ־ ־ ־ T * ־  T קיזי

 למעלה, להתעטד עומדים וזוזי^לות לכל
שנתבאר. במו

הבא עולם כועין
 ת שב עךנניבר, זה רעל שמעון, ךבי אמך עוד

וגול וראי. זה ניר היא. הניא עולם של דגמא
\ : V T • T — T V T  ; —

m זיגמא ו־יוביל שמטה m .לעולם לשבת בזה 
 מסוד בשמה, תוספת ויאווזה הוא. גיר ובא
הזאת השלום סכת גול באה היא זמר של

T V ־ T T T —

 הזאת והתוספת הבא. מהעולם שלוקחת
הם תוספת ובאותה הקדוש. לעם נותנת

V V T ; *T — T T V V

 לכל החל, רבךי בל יזרזם ובשכסים שמחים,
 ביום יד( )ישעיה שנאמר כימו הצרות, ויכיל צער
 העברה ומן ו-מךגזד מעצבר לד ה׳ וזנייוז

לגו׳. וקשה

 השבת ?יום הנשמות כונוחת
 הסודות סו־ יש כאן לו. יקח אחרת אם

 בךאשובה להודיע ויש במסרו-, שלחכמים
ר  בשעה השבת, ביום ו-ךאה, בא אחד. ז̂י

 גוץ מתור בשמות יוצאות היום, שמתקזיש
 הקדושות הנשמות אווזן ריזניקעבות החיים,

 השבת. יום גיל בהם לבחים לתחתונים
הנשמות גיל עולות השבת, שיוצאת ואחר

T . — x T ־ ־ ״ V ־ ־ :

למעלה. קדושות בעטרות ו-מתעטרות
_וךאי( טוב אותו נטל בעליו הם אלוו טוב, באותו )וכשמתעפורות

 אותו את הוא ברו-ר הקדוש מזמין באן אף
 שזו גוב על ואף אחרת, בשמה וזוהי האיש,
 בךאשובה, לו שחתה הנשמה לו, מזמנת
 יגרע, לא ועינתה ניסווזה הראשהה, שארה

שנתבאר. כימו



השבת זהר ♦ י״ב פורקקיח
T ־ ־ ־ 1

א( ד,”ר ב”)ח

ואתחזית סלקא כד תתאה נקויךה האי
. ת ט י ש ק ת א סלקא כד תונאה :קתה והאי )ס״א ו

 אשהכח חתה פנל כתן □אבה!( לאתעטךא
̂א  בחרוה. כלהו ,ועלמין ,והחא, ליגעיק
̂ט נקוךה האי ליליא, רבנדזאי  אגוהפןע

 וכל ^א,1?̂: ?על נךכוי ופריש ^;ראה,
 רזננח1<̂ע ונטית מהעברן, אחרנין ̂ין1ט1̂1>נ

עלמא. על
כדין ̂אל, נשמתא רוח אתופף ו  ̂׳*קזי-

̂יאn וחד, חד פנל על ̂־  נשמתא בנ־
 ולא וחימתא, עצבא פנל נשיין יתירא,

 ההוא ותתא. לעילא חדוה, בר אשחכח
̂את ךנחיה תחא  כך עלמא, ביבננני ^ףiן
ה,  ךעךן, זר!נננרזא בבוסמין זארהכנדתי די
 זכאין כקךיש!א, עמא ?על ושרא ןננדזיה
̂פוהגער. רוחא האי כך אינון,

̂רות רוח אוינה ךזונעור
א ̂?ערזא בההי ̂יה תחא ךההוא ע  גנך

ךעךן, נוזא1ןנ לנו ?עננה ננךתרזין
̂רזין  סטרין. לשיה מהעטתן יכנין,r)־רש
 אינון פנל כתן ךעךן, !:ננוזא1̂ מטי ןכך

 כלהו ךע.ךן, נ^א1̂גנ ^והין1נש1ו רודזין
 רוזדא. ̂:הזהוא( מתעטרי )נ״א לחהוא מתעת

 ישראל, אזון זכאין ואמר, קרי כנריניי
 גער7ךמאריכון«אר ררעוהא קדישא, ?עפ׳זא

לנבייכו.
א ̂אין ^^^וזא, ליךעי דתין ח  אינון ־̂ן

 רוחא האי אהער. רוחא האי כך
̂ה, ךהאי אהפשטוהא איהו  ונפקא ננקרן
 הוי ןדזהרא בעלמא, ואהפשטא מינה,

 כהיב דא ̂*געל רזזזא,!̂ ךשרא ךשכה, תא
̂ךא בני ושמת לא( )שמות שמירה, פניה לt;יע

ונראית עולה, ו?זו התחתונה עוהנקךה3
̂:ה1ו nרr;:̂? )אותה שטת, ק ויזות להתעפוו עוקוה ̂?אנםר ךזתו

למעלה נמצאת השמחה כיל אז באבות(
ז T : — : ״ 2 ״ T : ״ — T T ז

חו. העולמות לכל ולמטה, ובלילה בשי
 ופורש מתפשט, אורת וזזו וזנקזיה וזזה

האחרים השליטים וכל העולם, כגל כנפיו :r־T T ; T T — T

העולם. כגל שמירה ונמצאת מעברים,
T T! T ־ : ״ : ־ : ־ T ־ T T

 אחד לכל בישראל נשמה רווז זנוספת וא
̂נמה ובאותה ואחה  פל שוכחים תרה !;ע
 פרט נמצא ליא וכלום והחמה׳ העצב

רוח אותה ולמטה. למעלה לשמחה
— T T ־ : T : — : T : ־ ־

 בשלרדת, העולם, בבני לבוספת שלחות
̂זזים ךווזזנת ̂יט  לשוךה ליורדת עדן, גן של ננ

וזזו כשהרוח אשריהם הקדוש. וזעם ?גל
T: ״ : ־ T ־ T T ־ V — —

 מתעוךךת.

רווח אוינה התעוררות
יורדים יורדת, רו-וז שאותה שעה תה1א3
5 T V T T T ־ V : •

 מךכבות ששים העדן גנן לתווי ;לבזה
 לגן וכשמגיעים צ־דים. לששה מעטרות

 שבגן והנשמות התרות אווזן נול זאזוי עדן,
 באותה( לא^ה)מתעטחת מתעוךתת כיללן עדו
 אשריכם לאומךים: קראים הפרוזים רוח.

 רבובכם טען־צון זז׳^דוש, העם ישראל,
אליכם. מתעורר

̂ה. ליודעי הסודות סויד  אשריהם רזרזכנ
 היא וזזו וורו-רו מתעורךת. זו כיקערורו

ממנה ויוצאת וזזו, הנקזיה התפשטות
השבת סוד היא ואותה בעולם, ומתפשטת T - - . T . T T ״ ״ - . .

שמירה, בו ניתוב כיה וכעל למטה, ששתי
T V : ־ T : ־ T T : ״ T

והרי וזשבת, את ישו־אל בבי לשמת לא( )שמות



 לא שבת אוקמוה, והא השבת, את
 ההויא לאסנאה השבת, אות אלא כתיב,
 לנטרא ואצטריך כלא, על ךשרי תהא
ר ?ענניה קיימא הואיל ליה,  ן?על נש, ז̂ר
.1ל£ננדזק שעבנה שומר פנל נו( )ישעיה כתיב, הא

הרוח הנאת
 תחא, האי אחרא. תא איה הא בהאי
 ךישראל, מהנאק יומא, בנדזאי אההני

̂גנין ךלהון, ומענונא  למיהב בעי הא, ו
̂ה ובמשתיא, במיכלא יענוגנא, ליה  רזל

 זהרוני ד־הלה סעוךהין, בהלה זמנין,
 האי!נכפיל ךאוקמוה. כמה מהימנוהא,

 ךישראל. סעוךהי בנאזינרן ןגענוגנא, תתה
̂כקיה, זכאה דני מאן הו ̂געננג ליה, דו  ונ
יומא. בהאי ליה,

 יומין, שיהא כל אההני רוחא, ד!אי
 דכל דעתיקא עלאה מרוחא

̂א עתיקין.  ןרננדזיה, פני_ון ךשבהא, ובכיונ
 אתענג בליליא, ך>עדן בגנתא ןאתסחי
̂גור בסעוךהי ךנופא, מענונא ̂יכ ̂ך  א,rןרכ

 נפןעיקיא תחא האי ואתענג( )נ״א ןאתעטר
̂והנא,  בעטרא)נ״א סטתן, בכל ואתרוי ך
ווהרזא. דלעילא בעליגא(

̂ל בני ושחה ̂ןךא  השבת את י
 אצטריך נש, דבר עמיה וקיימא והואיל

 כהיב דא ועל ליה. לנטרא "לייה
 שבת, השבת. את ישראל בני ושמת

 אה התאה. נקוךה ההיא הוא הא
̂רזפןשנטורזא תחא, האי הוא הא דזשפבנה,  א
 פנך אהפשטוהא, ההוא נקוךה. ךההיא
?על מלעילא, וברבאן קדושן אתוסף

בלק - ויחי ♦ השבת זהר
: T ־ ־ ־ T * ־  T י

קיט

 וזעעבנת, את אלא שבת, כתוב 'אל ?ר^ייה,
 לצריך■ הלל, על ששורו רו-וז אתה לךבות
ולגל האדם. לגם ועומדת הואיל אותה לשמיר ־ T T T 5 ־ V V : ־ T : ־

 יחללו. שבת שיגר כל נו( )ישעיה כתוב, זה

החח הנאת
 בהבית וזזו הרוח אנו־. סוד יש הזה בסוד
 ו-ניהעיבש ישראל של מהנאתם הזה ביום

ענג לה לתת צריך כך ומשום שלהם,
V T V ־ T י T י ־ T ** T

בשליש פעמים עולש ובמשתה במאכל
T : ־ T : T V : י : T ־ :

 כימו האמו-בה, זיךגות שליש של סעודות
י T : V T T : *.**.* : T ** Vבאותן לענג שמחה נוטלות וזו שבארוה,

 מי חלקו אשרי ישךאל. כגל סעודות
הזוה. ביום אווזה ומענג אווזה

T ; — ״ V — — T

 מהרוח הימים ששת גיל בהבית וזזו הרווח!
ן העתיקים, ??ל ?ל^יק ^ל רעליובה ! ^ 
 עדן בגן לרוחצת השבת ביום שיורדת
 בסעודות וזגוף ננעיונג מתענגת בלילה,

 הרו-ח ̂;ת(z!1̂J)וננו ו-מתעטךת האמויבה, של
הצדדים בכל וברוית וממטה, ממעלה וזזו

" T— ־ T : ־ ־ ־ : ־ : :T ־ : T ׳

ומטה. שלמעלה תבענג( בעטר T T ד- T — T ; — ; V V r

̂ר־איל בינני ושכרו ̂בית אלת י הז
לשמך לו צריך האדם, לגם ועומד והואיל »T T T T ־ ״ : ־ א . . .

 ישראל בבי ושמת• כיתוב זה לעל אותו,
 היא זו שבת - השבת את השבת. את

 אווזה זוהי - השבת את תחתובה. ונלקז̂ה
 אתה בקזיה. אתה של התפשטו-תת רוח,

ו-בךכות ק־שות כשנוספות ההתפשטות,
;;אור, וזבל נקזיה, אווזה לעל מלמעלה

T ־ T \ : T ־ T : ־ : ־
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 ,ואהעביך 'לא,כ נדזירIr̂או נקוךה, ההיא
 לעילא ג1«ארזפ£ל סטרין, בכל ראזג:ךזי רוחא

 הוא )הא ו!נדזיר. להתא ואהפלג ןןנדזיר.
 חולק י^ראל ב:ני ובנין ני1ב;ני כתיב“

 כחךא. לן איה אחסנא
יומא, בהאי אהעטר דלעילא, חולמא

T : t  I t *  T •• : | T  T

 ואתהני קהישא, עלאה מענונא
 עתיקין. ךכל ךעתיקא עקיאה מץץא

 יומא, בהאי אצרהגעפבר התאה, ךולקא
 סעויךתי. בהני ךאתהני דלתתא, מענוינא

 בטיכלא ליה, יל?גגגג:א בעי דא, ועל
̂־א ̂קזף דכלא. ובחרוה יקר, בבללבועבי ובבכ

כד  להתא, חולקא האי מהעטרא ו
 סלקא ךאצטף־ך, במה ואתנטיר

 חולקא בההוא ראזךזגנ1וא̂*ו לעילא,
 מעילא כלא !ננביל נקוךה האי אחרא.
̂ייללא ןרהרזא,  ובגין סטרין. מכל וזארהכנ

 כל ומתתא, מעילא בשבת, דמתעטרא
 ,ואהייהיב לכלא, חילא יהיב יומין שאר
 וברזין ומתתא. ננלעיקיא שולטנו ליה

 חא אשתכח מלבא, ךשלמה הספרא
̂א, בוצינא ןאוכקמודז א,“!  זפאה כקזריע

̂כקיהון ךישראל. הר
וינפש

 ךאבךה נ;ככש ווי ןאוכלמודז הנפש, כתיב
 ווי הכי אי אבל איהו. ושפיר

 אבךה זימניה למימר, ̂;בבריך’<א גוכפא
 איה נש בבר ךמלה, תא אבל ש.2נ:כ

 רוחא דזאי1ל לגביה ומשיך קלאtןרנ:כ נפש,
 בנאווה יאזע;ר רוחא וההוא שבה. מערב

 יומא כל בה ראז,וךיי נפש, ךההיא
 יהי/רה נפש, ההוא וכךין, ךשבהא.

ךהוה. ממה יתיר ,והועלתא ברברא

 נץוזךז?לק הצדדים, בכל מאירה רווז ונעשית
 וזהו■ ומאיר. למטה ונולק ומאיר, למעלה
 ירשה חלק ישראל, בבי ובין ביבי שכתוב

באוד. לבו יש

̂ויץ׳ננללה החלק  מהעבג והזו-ה בביום יזרזגלכבר ̂ע
̂יין ̂דוש, ̂?ע  של העליון ביווזויו בוז;;היו הל

 מתעטר וזוזרזתון וחלק וזלגרבילקים. נזל עתיק
ו בביום ז ̂לויזנ ביוזע';;ג ו  בבקזעודות mm'iy ה1נ

 ובמשתה, במאכל לענגו צריך כנן ועל ובלללו,
הפיל. ובשמחת כבוד בלבושי

 כמו לבשמר למטה וזזה החלק וכשמתעטד
 חלק באותו ומתחבר למעלו, עולה שצריך,

 ממעלה וזכיל בוטלת וזזו לוזנקדה זארזר.
 ומשום הצדדים. מכל לבכללת וממטה,

כל וממטה, ממעלה בשבת שמתעטרת
T T ־ ־ T : ־ ־ T ־ : *.**.*—*.*■:

 לה לבותבים לכיל, כיח נותבים הימים לעזאר
 של ספת ובזסודות וממטה. ממעלה שלטון
 אותו ובאר וזזה, הסוד נמצא המלך שלמה

̂דועעו. הממדו ישראל. של חלקם אשת וזל

וינפש
 שאבדה, בפש וי - ונבךשווז הנפש, כתוב
 צריך היה ללבו-ף ליו גבך, אם אבל הוא. ליפה

 וזזיבבר סוד אבל ;;נפש! אבדה שממנו לומר,
 אליו ומושכת שנוטלת ;;נפש יש באדם -

הרוח ואותה שבת, מערב וזזו הרוח זאת
T ־ "*.**.* ־ ־ T T : T —

 יום נזל בזה לדךה הנפש או^ה בתוך שרויה
 בךבוי היא יתךה ;;נפש אווזה ואז וזשבת,

שהיתה. ממה יוותר לתועלת
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 השבת ביום הנפשות עטור
 דישראל נפשאן פנל הנינן, דא ןעיל

 ועטרא ,דשבהא ביומא מתעטוץ
̂נויןי־יהו. רוד־וא זנאי דשריא דלהון, ̂־ן בנ  ̂י
 סלקא רודא ןדזז־זקגיא שבתא, ̂*!ננפק

 מה דאבדה פ^,1̂1י; ווי כדין לעילא,
 אה, *pj? וו עטר ההוא אבדה דאברה.

̂ז.ןדז קרישא דילא ןההוא  ודא בנה, דז
נוד ךאבדה נ:נכ!>.ן, _ווי _וינפש, דזויווא

בדת.̂ ‘ו

קיב מעמוד שעה״ של ״עךבוק וקכז̂מך

ו

̂־ונני השכינה השראת  ע”זי הצריקים ובצ
 ועלית הצדיקים, ציוני על שכינתו משלה הוא ברול שהקדוש ר(, שיקל זוהר בתיקוני כתוב

̂־נ כאן שיש לידע ̂נויבל ?:י השכינה, רונוש̂ריי  לני נחשב זי״ע, הושב״י בתו_רת מודנויא̂נ
 נשמתו משיכים וי התנא תורת בלומדינו כי זי״ע, הרשב״י של ׳דו־נז והלק :וציונו להי־ת שזכינו ?:כזו

̂ו ’ר אזל ע״איי צד - ע״ר )צו ביבמ־ת חז״ל ואמרו אלינו.  וללוי מררשא, בי לשמעתא ‘זי׳לגנ
 רואי? כולי קפיר טעמא כלאי יוחנן ורבי■ ...איקפד. יוחנן רבי שמע יוחנן. דרבי משמיה אמרה
 בלעת לגור לארם לו אפשר עולמים"?!לי כאהלך דכתיב"אגורה מלאי רב, אמר יהודה רב דאמר

 שמועה דבר שיאמרו יהי,רצון עולם, של רבונו הוא, בנרול הנק־רוש לפני דוד אמר אלא עולמים?
 דבר שאומרים חלם׳ תלמיר כל יוחאי׳ כן שכללעון רכי משום יוחנן רכי ךןאהנלו־ הזה. בגעולם מפי

 שמעון ואיתימא זעירא נגן יצחק ’ר אמר כקבר. דובבות שפתותיו מה׳ כעולם מפיו שמועה
 של ככומר ישנים". שפתי דובב למישרים לרורי הולך הטוב כי׳ין ״ורזלנןל־ קראה? מלאי נזירא,
̂׳ים תלמירי אף דובב, מיד עליו, אצבעו אדם שמניח כיון לגנבים, של כמר מזה ענבים.  כיון ח»ננכ

.בכקברי דובבות שפתותיהם מה כעולם מנבי̂ה שמועה “דבי שאומרים

 ולעשות מלקום, ובכל הקדוש, ציונו על הרשב״י, תורת אלת ללמוד שצריך וכמה, כנמה אחת ועל
הקדוש, זהר הלומד כח גדול כנמלה לתאר אפשר ואי המימרא, בעל הוא שהוא רוח, נרות לו

לרחם כפשוטו, ממש השלום, עליו 5הרשבייי' נשמת אלת וממשיך ומפעיל מעורר זה ידי שעל

 השבת ביום הנפשות ר1עט
 מתעטרות ישראל נפשות פל שנינו, זה ועל
 הרוח ששוו־ה שלהם, rרהעט^ השבת, ביום
 רוח וארתה ?ענית שיוצאת פיק בתוכם. וזזו

 מה שאבז־וז ילנפש וי אזי למעלה, עולה
תו ואו ליונה ע עבירה ותה או בדל ״ייל ינו־דאבז־ה.

V ׳ : T ־ : T : V T T “ ! T T :

 נפש, וי הנפש, וזהו בה. שהזה יקדיש פיוז
שאבדה. מלה ה שאבד

 - עיני )חלק ךבש״, "י_ערות בספר זה ?גל ופרש יב.

 בב' ריז ■איך מקום לימכ להבין, היינו :...ז( ויחעי
 אז מפיו, שמועה ־1ךב כשאונסים אבל עולמות,

 ועומז־ת בלומדים, ?נום מתלבשת צדיק נשמת
בעולם עולמות, בב' זיר אמרינו שפיר וכך ?נום,

 בקבר בגוף נתלבשת גם העולם, ובזה הנצחי
 בקבר, דובבות שפתותיו אמרו כך דגךמי, בהבלא

 ךבש״, ב״יערות עוך ג:ן?)ן עכ״ל בקבר, בגוף שנתלבש

ש ראשון, חלק רו .ט"ז( י
ד״ה מטות פרשת )בדרומיים חי איש הבן ןגבז־נזב יג.
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̂י״ף מאד, גדול היה בחיים בהיותו הרשב״י של וכחו עגלינה,  to? ישראל, ?׳ליל על רחמים לרזכגזל
̂ו, ?גל יווחאי בר שמעון רבי שהעיד ̂!גמ ע״ב(: מ״ה ד-ף )סגיה בגמרא ?ךאיתא עצינ  אגמי חזקיה ־1ו

̂׳י, בן שינעון רני נישום ירניה, ני1_י ̂ח  ניום הדין, נין כולו העולם ?ל את לפטור אני יכלל י
 בן יוהנם ואלנילי עכשו, ועד דיעולם שנברא נייום עמי, בני אלעזר ואלנילי עתה, _גד שנבראתי

̂והנוי סופו, עד העולם שנברא נייום עמנו, עזיהו  בן שינעון רבי נישום ירניה רבי איני ח̂לק̂דז ו
ואם ובני אני רום, סאה ואם ניהן, ובני אני הן, אילן״ ואם םועט̂י והן עליה בני ראיתי יוחאי,

הן. ובני אני דין שנים

הברית״. אות ״זאת י״ב( ט׳ פרק )נח הפסוק ??ל זי״ע רש״י הנבי־או ב׳( ל״ה, )בראשית רבה ובמדרש
־ו  לפי לאות, הצרכו שלא דורות שיש סר,יח נכתב ״לדרת״ דרשו, עולם״ ררירגל

̂יז של דורו ?מו רזיו, גמורים שצדיקים  עכ״ל. יוחאי, גבן שמיגון רבי של ודורו יהודה, מללף־ חזי̂ק
ממש, לדורנו הרשב״י נשמת את להמשיר 1התודה׳ בנכיח נזינבה הקדוש זוהר שנלמד ידי ועל

נגאל. מיד ובזה

 ךבעל בעובדא האריז״ל׳ בשם מאתכם( ו החלצ
 טובה במךה האוחז אךם שכל שמואל, מדרש
 מאך, בה אוחז הראשונים מצךיקים צךיק שודהיה
 ו׳ל)=ו לעוזרו. אותו צךיק אותו נופש שתתעבר יזכה

 רבנו אצל שמואל מדרש ביעל הרב כשבא
 קמתי, מפניך לא לו, ,ואמר מפניו קם האךיז״ל,

בשביל עניד׳ שבא יאיר בן פנחס רבי מפני אלא

 רבי בה נזהר שהיה מצוה היום אותו שעשית
 עכ״ל. מאד׳ יאיר בן פנחס

 של ךורו שהיה וזתוו־ה כיח יורד ובהצטרף יד.
 של כהו עם מנשיה ונעשה שכמעט המלך חזקיהו
 בזן העולם כל אות לפטר שאמר זי״ע י’ה_רשב׳

 אומן׳ בימינו במהרה משיח תכף יבוא בוךאי הךיו
יורי!־צוו. כן

קכז בעמוד המשך

אצבע! בהוראת והזכות השכר גודל
 ומוכיח הרבים למזכי שיש הזכות גודל מבאר יד(, )יב, במשלי הגר׳׳א

 אם וגם לדורות, שיעשה מה כל על שכר מקבל שמע, אם חבירו, את
 את ממנו לוקח שמע שלא וזה הטוב, חלקו כל מקבל אז שמע, לא

שלו. הגיהנום חלק
ת יכול אתה אחת ברגע הידעת? ת לזכו  ראתה.." לא "עין נצח! לעולמו

 שמעודד שעה", של "ערכה ס' לחלק יכול אתה - בידך הכול עתה -
 לו עולה בשבת זוה״ק שעה הלומד ליבו ם.וי 1בבג זוה"ק ללמוד ומעורר
 לכל ויו"ט, השנה תות שב בכל תכפיל ואם תורה, שנה מיליון למאה

ארד 640 ל' תגיע חייו, ימי  שיעור יתארגן בזכותך ואם .תורה שנה מילי
 - תורה. שנה מיליארד 400 ו׳ טריליון 6 ל׳ תגיע יהודים, לעשר

 באלף, אוה משמינו שנותנים ה גז שכל :כתוב קס"א.( ויצא )פ' ה״קוובז
 םייהוד מנין כל מכפיל אתה ריה, ש שכינה ביה יורהג ע כל כידוע ד גוגו

 לחשב יוכל ומי - תורה. שנה טריליון 400 ו' זיליון 6 ל' תגיע באלף.
בוודאות!!! מכך לך שיש הנצחי השכר גודל את

האלמין[. מוסדות העולמי" הזוהר "מפעל ,0548436784 לחלוקה: בחינם ספרים ]לקבלת


