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 הארץ כלי וטלטול הארץ חרישת אסור טעם
בשבת
 בארעא, למחדש אסור הא, ובגין

 כאילו דהוי גומות, בה ולמעבד
̂אך?עא פ־וגימו עביד  דאיהי קדישא, בנ

בנכנקיים ואסור שכינתא.
 אבן. לטלטל ואפילו בשבת. רארעא

̂:ג כלי אלא מידי ולא  נייחא דהוי כוא.1ק5.
 אבנא, דאתקריאת כנינ:רזא1̂“ז ̂:־וכו לון

 אשר הזאת והאבן כח( )בראשית בה הנתיב
 איהי עמידה בצלותא. מצבה, שמתי

̂בנג;ינ;ה לישראל,  בנ?עק*בןא. קיומא לון אית !
 אבן רעה משם מט( )בראשית אתמר, עליהמ

 ̂נגעה1ע אאדתת אבן ?על ג( )זכריה ישראל.
 הבונים. מאסו אבן קיח( )תהלים עינים,

 בשבת הוצאה ואסור עניו
 ישראל בני ושמרו לא( )שמות א ך* ובגין

 השבת את לגישות השבח את
 ליה לנטרא צכריך עוק*ם. ברית לדירתם

 היחיד מרשות יפ=קרן הלא בדירתם,
 דאוקמוה אאיהר האי הרבים. לרשות

 שתים השבת יציאות מתניתין, מארי
 לרשות, מרשות הוצאה ארבע, שהן

 סמאל ואינון ליה. קרי יאהצי נמי ךזכננ;כנה,ו
 זרקיא לון, לנטרא ישראל צריכין ן!נדהש,
 רשות דאיהי נרזא,1כני1ש“ן לדירה ייעלון
 שפחה חללה הרבים. רשות מאן היחיד.

 ונחש, דסמאל רשות גוי*ה, נדה זונה
ךעמין. ̂ן2כ2כ ושבעין

א( ג,”קע )ח׳׳ג

 בעטר־ין מתעטרין כלהו ישראל וכדין,
 כלהו ין,נרישזקכ נשמתין ךאינון

 לון אית השבת, וכל בנייחא. בחרוה
צדיקייא וכעל נייחא, וההוא חדות, ההוא

מסעי מטות - וארא ♦ השבת זהר
T ־ ־ ־  T ״ T ״ : ־ ־

קלא

 הארץ כלי וטלטול הארץ חרישת אסור טעם
בשבת

 ולעשות בארץ לחרש אסור זה ומשום
 בארץ פגם עשה באלו■ שנעשה גמלת, בה

 להשתמש ואסור ה.עשב שהיא הקדושה,
 אבן לטלטל ואפלו בשבת, הארץ של בנכנלוים

 להם מנוחה שיהיה סתם, כלי אלא דבר, ולא
 גנה שכתוב אבן■, שנקראת השבעה נותוניז

 מצבה שמתי אשר הזאת האבו כח( )בראשית
̂לולוה לישראל, היא עמידה בתפלה, - ̂י  קע

מט( )שם נאמר ועליה בעולם, ׳קיום להם יש
VS V T V T ; T T * • V T —

 אחת אבו לגל ג( )זכריה ושראל. אבו רעה משם
הבונים. מאסו אבו קיח( )תהלים עימם. שבעה

 בשבת הוצאה ?אסור עניו
 ישו־אל בני ושמרו לא( )שמות נאמר, זה ומשום

 ברית לדרתם השבת את לעשות השבת את
שלא בדירתם, אווזה לשמיר צריה עולם.

T T ־ * ־ : T : ־ T T

 וזהו■ הרבים. לרשות היחיד מרשות .יצאו■
 השבת יציאות המקהה, בעלי שבארוהו

 לרשות, מרשות הוצאה ארבע, שהו שתים
הם ואלו■ לוה. קורא יציאה נין גם והננסה ; — ; T . ; — T T * ״ T ; ״

 עליהם לשמיר ישךאל צרינים תחש, סמאל
 שהיא השנעה, של לדירה יכנסו• שליא

 וללה הרבים? רשות מי היחיד. רשות
 סמאל של רשות גויה, נדה זתה שפחה
העמים. של ממנים ושבעים ונחש,

; T t : ״ \ : ״ : ״ T V — •

של בעטרלת מתעטרים כלם ישראל ואז
! T ־ : T ״ \ T ־ : ־ : ־ T “! T

 במנוחה. בחרוה כלם קדושות, נשמות אדרתו
 ואלוזה חדוה אלוזה ללרקם יש רקלמבבת ;־גבל

עללים גילום שבגו, הצדיקים ונל מנוחה,
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 בענויגא ומהענגין ̂ןין1ק1כ כלהו בגנתא, י“
 שכהא, הנפיק ?;יון ךאהי. דעלמא עלאה,
,וסלקין. פךחין נשמהין כלהו
התשה חדות
 נשמתין שבתא עייל כד חזי, תא

 ונשמתין קדישא. ?נ^א על לשוייא
 !ננפיק כנך ?עיהלא.1? פלקין הצהיקייא

 ךשארו אינון סלקין, נשמהין שבהא,
 אינון ™תק, ונשמהין ךישךאל. :ליייהו
ךצךיקייא. נשמהין

̂ןין פיון ̂קי  דשארו נשמהין כנקיהר ^
̂וין סלקי ךישראל. עלייהו ̂י  ויכן

 וקוךשא נק!תיש!א, מלכא קמי בךיוקנא
 הרושא מאי לכלהו, שאיל הוא בריך
 באודייתא. עלמא ב־דזהוא לכו הוה

 דאודייתא דחדושא מאן איהו ■זפנ̂אה
 לקז-עזא עביד חדוה כמה קמיה. אמות

 ואמו, דיליה׳ לפמליא כניש הוא, בויך
 האמות האוהייתא, חהושא שמעו

 ההיא מוקמי וכ;ק̂הר־ ז-פ־לוני, דא נשמתא
 לתתא, אעון מתיבתי• בתרי מלה

 לההיא חהים א,־?עיק1ל הוא בךיך וקוךשא
מלה.

̂בנה ^̂ לחדוש וז
באוהייתא, אתחהש מלה כד דזזי, תא

א ת מ ש א ךנחתא ונ ת שב  ב
 וכ£ללגקי חדוזין, מלין באינון אתעפקת

 צייתין דלעילא, פמליא פנל לעילא.
 מתובין הקדש והיות טלה׳ לההוא
̂פ*ין,  ע;«איל וכך בגדפין. ומתלבשן בנ»ג

̂ןין, הבין ולא הוא, בךיך קךשא לון  ןשזרז
 א( )יחזקאל כהיב, מה הק'ךש ה1דתי פנ.ךין

אמר האת כמה כנפיהן, תרפינה כעמךם
ח( )נחמיה .“ip ?ענו לא ו“עמ ??י לב( )איוב

ת וכפהחו דזגעם. כל ענ

̂ם של עליון בענג ומתענגים  הבא. ךזעול
 פון־חות הנשמות נול השבת, שיוצאת נ;יו;ן

 לעולות.
הת^ה חדות

 יורדות נשמות שבת, כשנכנסת ו-ךאה, בא
 הצדיקים ונשמות הקדוש, העם על לשרות
̂מות השבת, כשיוצאת למעלה. עולות ̂ל  והב

ובשמות ישראל. גלל ששרו■ אותן עולות,
T V * T ־ ־ : T ״ : T

הצדיקים. בשמות אודתן יורדות,

 ישראל, ?על ששת ונשמות כל שעולות כיון
 וקדוש, ומלה' לפני בדמות לעומדות עולות

 איזה כלם: את שואל הוא ברוך והקדוש
 אשרי בתורה? עולם באותו לכם היה הדוש

 כמה התורה. על הדוש לפניו שאומר מי
 פמליה מכנס הוא. ברון הקדוש עושה וזזו־וה
 שאומרת תורה הדוש שמעו• ־ואונזר: שא

 !־בנר אותו מעמידים לכלם זה• פלוני נשמת
 ברוך והקדוש למשה, הם ישיבות. בשדני

̂גגולה וו-א דבר. עלאותו חווזם עלכ
T T : ״ T : ־ :

̂בנה ̂ל לחדוש וז
 ונשמה בתורה מתחדש פשדבר ו-ךאה, כא

 ךברים באותם התעסקה בשבת שיורדת
̂יעכלה, ־עוללה חדשים ̂ללייה כבל ילנ  של וזפננ

 הקזוש והיות דבר, לאותו מקשיבה מעלה
 בכנפים. ומתלבשים בכנפים מתרבים

 ללא הוא ברו-ף־ הקדוש אותם ו-כששואל
 מה הקדש וזיות אז לשותקין, ̂קעיבנין,

̂ן, תךפינה בעמדם א( )יחזקאל כתוב? ̂כ£יר ^ 
 עוד. עבו לא עמדו■ ניג לב( שנאמר)איוב כמו

העם. גיל עמדו וכפתחו ח( )נחמיה
T T T : T : ־ :



אי  ליה נקרו אמאי שתיקה תימא, ן
 ז׳ אצית בדבורא אלא, עמידה.

 ריאה. לבא. בהדיה, דמתנענען עצייפין
 בנעצתיקהו בשר. שמוק. שניים. לשון. קנה.

̂ייהו, קיימו ̂ןיוב  דא ועל נ:גענו?עא. בלא ̂:
עמידה. לשתיקה קרי

לשבת משבת עדו בגן הצדיקים לעטור
 מתיבתא( .רב )נ״א אמר, סבא המנונא _רב ךהא

וגו׳. מקרש עזרך ישלח כ( )תהלים
 יסעךך, ומציון ידים. קדוש ךא מקרש,

 נש. דבר לבא סעיד ךאיהו המוציא, ךא
̂צזגאצה1̂ פנל מנחותיך, פנל יזכור  ?וליה ̂א

 בתרייתא. ידים נטילת ךא אחרא,
̂ותך  זון2דזפ בנו־ננת ךא טלה, ידשנה ̂•עו

 כנקיבנבנך לך יתן כן, עביד אצרב ואי בנזמון.
 דא מקדש, ובשבת ימלא. עצתך וכל

 אתעפצרו דא, מוקיה וגנל _רבא. קדועצא
אחרא. לשבת משבת עדן, בגן צדיקייא

ב( קע׳׳ג, )ח׳ג לעזךן בגו הצדיקים שמחת
א בך  הוי דקרו ?גל דקרו כמה הכי, אוף ו

 כנך ובגין צעדן. בגן לצדיקייא
 בשבת ךנשמתיה מאן איהו, זבאה

 חדושא ?על מלבא, קמי אסהידת
 וכל הוא, בריך ךקוךעצא דאורייתא,

 נשמתין אינון וכנל ךיליה, פמליא
 מתעטרין כלהו עדן, בגן ךדזוו וצדיקייא

מלה. כנוזהוא
בננו בחדושי האב כבוד
̂כנפזה קדישא, בוצינא שמענא תו יקר ז

 מעטרן עטרה, על ועטרה יבקר, על
 בשעתא תטן, נש בנר זרדזהוא לאבוה
̂כנננשצי הוא, בנריך קדעצא דאמר  אצ

̂עtלל?̂ש  ךאו_רייתא, יןrךףr̂ד ומןקיין חדועצא ?
אצינון כנמנה כפלרנני, בר ךפלוני משמיה

מסעי מטות - וארא ♦ השבת זהר
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קלג

 עמידה? קראו■ לשתיקה למה תיאמר, ואם
 שמתנענעים איברים שבעה .יש ונעבור אלא
̂ונ-ים, לשוו, !קנה, ראה, לצב, צאתו: יחד  מ

 בעמדם עומדים ובשתיקה בשר. שפתים,
 לשתיקה קוראים זה ולעל נענוע, ללא

עמידה.
 לשבת משבת עדן בגו הצדיקים לעטור

 ישלח כ( )תהלים אמר, סבא המנתא עוהדיךב
 ידים. ׳קדוש זה - מקדש וגוי. מקדש עזרד

 סועד שהוא המוציא, זה - יסעדך ומציוו
̂פיר האדם. ללב  קרבות - כל מנחיתיך, כל י־

ועולתך אחרונה. ידים נטילת זו אחר, דבר
TT " ־ ־ • : T - ■ ־ ־: T ; T .

̂ננה  אם בזמו-ו. רז^זוו בתית זו - סלה יזךע
̂בנך לך ;־ותו נו, עושה אתה  עצתך ונל נבלל

 הגדול. ׳קדוש זה מקדש, ובשבת :יכץללא.
 עדו וכונו הצדיקים התעטרי■ זה זיבר ולעל

אחרת. לשבת משבת

עדו בנונן הצדיקים שמחת
תהיה שמחה לעל שמחה כמה ניד ונם ובזה

V : • T ; — T ; T — * T — V T

 מוי אשךיו זה ומשום לעזיו. בגו לצדיקים
 על המלך לפני מעיךה בשבת שנשמתו

 וכל הוא ברוך שהקדוש התורה, תדוש
 שחיו• הצדיקים נשמות אותן וכל פמליתו

דבר. ניאותו מתעטרים כלם לעדן, בגן

בינו בחדושי האב כבוד
נבוד שכמה הקדושה, מנורה שמעתי עוד

T ׳ : ־ : T 5 ־ V T ־ T T

 לאבי מעקודים עמדה לעל כיבוד.ועטרה לעל
 הקדוש שאמר בשעה שם אדם אותו
 ודברים חדוש לשמע התכנסו הוא: ברוך

 כנבזה פלוני. בו פלוני משם בחורה חדשים
צדיקים ניפקה ראשו. את שמנשקים הזם
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̂ןקזין ̂נ: ̂ה רישיה. ?על [  מעטךין צדיקץא כננ
 זרכנל חולקיהון ה6זופנא נ;דזרזין. כנך ליה,

 יומא באולייתא, דמשתדלין אינון
שאו דשבתא כאן(. )עד יומין. מ
̂זרות ̂!קע א( פ״ט, ב”)ח ־וה נ:יום הת^ה ^
א, אנ הא יומא, בהאי ת T : : T * T Tדאוריי

 ךךא1ט!^^פ ביה, מתעטרא
 אינון ג־כנל פקוךין אינון בכל בכילא,

 דנהוךא, געננככין בשבעין ןעונשק, גנזךין
 חמי, מאן ןסטרא. ?!בזו־! מכל ךזןדהרין

 הופזיבזא מענפא, ?ע;נפ׳א מכל תפקין ?:;נפויז
̂א, בגו קיימין ̂י  בהו אנפין כלהו ̂אי
 ךמהפתחן תךעין אינון חמי, מאן אחיךן.

 ןנהרין, מזיהרין כלהו וסטר, סטר בכל
פסק. ולא ךנפיק נהוךא בההוא

א( ב,”ל א”)ח
 זרננכ־כקי סהימין עמיקין אנון פנל חזי, תא

 לא לון נטיל ןקלא מחשבה מגו
 מלה מאן לון. מגלה למלה עך אהגליין

בור.“! דזיינו

 של חללןם אשרי כשיורדים. אותו מעטךים
השבת ביום ?תורה שמשתדלים אלו• כל

כאן( )עד ימים. משאר
: T T •

 זה כיום1 התורה יזתעטתת
 בו, מתעטךת שהתוךה הזה ביום שנינו,

 וזן1א ביכנל זזצנורת, וזן1א ביכנל בכל, מתעטךת
̂ים, גזורות אור של גגבנפים בשבעים ו־געונע

• T !־ ־ : ־ : ־ T T! T ״ :

 הענפים ראה מי וצוד. צ־ מ?ל שזוהרים
 עומדים חמשה לענף, ע;ף מכל שיוצאים

 בהם? אחוזים הפנים לכל האילן, בתורי
 צד בכל שנפתחים שערים אותם ראה מי

 האור גיאותו ומאירים זוהרים לכלם וצד,
פוסק? ללא שיוצא

נסתרים עמקים אותם כל ראה, בא
■ T : ־ T T! T T ״ :

 אותם, לוקח וקול מוזשבה מתור שיוצאים
 מה אותם. מגלה שזיבוך גלד מתגלים לא

־־בור. וזיינו וזזי^ר?

?■C^ ל \ ([^ ע”זי איש והחזון חיים החפץ
 בנו שספר ג'(, אות יד )דף זצ״ל חיים החפץ מרן במכתבי

 הקבלה בחכמת מאד שהחזיק אביו, על ליב אריה הר'
 ומרגלא נעלים, היותר תורה מחלקי אחד הוא כי באמרו

 ובס' באפלה, אנו מגששים תורה סתרי בלי כי תמיד בפומיה
 על לו ספר שלמה שרבי תקנ״ו(, ע' )כ״ג ישראל״ עיני ״מאיר

 של הזהר את למד קודש שבת שכל חיים, החפץ רבו
 הפרשה, של הזהר שילמדו לאחרים אומר היה גם הפרשה,

 (.82 דף הזהר )אור כמדרש. שרבו אומר והיה בחורים. אפילו
 זצ״ל איש החזון שמרן צ״ח(: ע' ג' )חלק איש מעשה ובספר

 כך כל מוסר ספר שאין זצ״ל, גריינימן שמריהו ר' להג' אמר
(0548436784 - העולמי הזוהר )מפעל הזהר. ספר כמו טוב


