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מע קריאת זהר לפר אְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

מע קריאת זהר  לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה
 נה,י 'זהירמ ע דה זהר לד הפלא  ח ר ה'חכמי  ו'יגיל מדי'ה ְְְְְֲִִִִִִִִִַַַַַַַָָָָָ

זה  על יחיו, הר"ס לד ל חר לר ה, רה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָלהעלת
דה ההר  דברי  ,ללע א טר דיהיה נ מת ל  עתהר) ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

קס "א:)  :רמה ְַָ

ח ר לי ביא ל :ל ואמר אחד , לממה  קרא  הא  ר דְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻה
לני  ְִֶל

מיבעתא י ממנא , לחד ה א רי קדא קרי עלמא , האי לנחא  זמיני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
עלמא , להאי לנחא  זמיני מתינ ל תי ר הא   רי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָקד א 
מתלא נמתא , ההיא  אתיא  עתא ההיא ל ני. ר ח לי אייתי זיל  ,לי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָואמר

קיא . מלא  קמי  ל אחזי ממנא  וההא  עלמא, האי ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָדקנא 

הבעה אחד  לממה  הא ר  ד ה ק רא הה, ללע לרדת ניז ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻ
הה,  ל לע לרדת העתידת ה מת ל את תר הא ר ד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָה
מלת  נמה  תא אה  עה ת א לני. ל חר לי ביא  ל :ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֻואמר

ה א. ר דה לפני ת א מראה  ממה  תוא ה ה , להע ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻדמ ת

תדלקדא עלמא , להאי יחת כד ,ל ואמי  ,ל אמר  הא  רי ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ
הוי מא כל  מהימנ תא. רזא למנ ע  ,לי למנ ע  ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָא רייתא 
אתחזי  גי יתרי . דלא  לי טב ,לי למנ ע א ל  ולא עלמא , ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָהאי 
הא , רי ק דא  י לאלא עלמא , האי למנע  קיא, מלא  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָקמי

מהימנתא . ְְְִֵָָָרזא 

דל ה ה ה , ללע רד  ,ת א מיע  ל אמר הא ר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה ה  ל ע היה  מי  ל  האמנה . סד את ולדעת  ת א לדעת ְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָרה 
, ד ה  ל ה לפני נראה   מ ירא. א ל טב   תא לדעת  ה ל  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹולא 

האמנה. סד  הא רד לה ל ה ה,  ל הע את ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלדעת 

דכתיב,הדא ד)הא  ברי), ממנא הה א ידא  על  אתחזיאת לדעת, הראת אה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָ
רזא עלמא , האי לאסלא למנע לדעת הא. רי קדא ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָקמי
ארייתא אל  ולא עלמא, האי הוה מא וכל ארייתא . רזא  ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָמהימנתא,
לבר הא רי קדא לי אייתי  א גי הא  אתרי, לא לי טב ,לי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָלמנ ע 

עלמא . האי ְְַָָָנ

על הטוב יזכר ידיד נפשי, וידיד כל בית ישראל, גדול בתורה ובמעשים 
 טובים, יקר הערכין, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,

מופלא ומופלג בכל מדה ומעלה ישרה, ירא וחרד לדבר ה', אהוב 
לשמים ונוח לבריות, מוקיר רבנן, רודף צדקה וחסד, היקר והנעלה 

המפורסם לתהלה

 מוהר"ר אברהם קובן שליט"א, וזוגתו מרת מיכל שיחיו עמו"ש
שתרמו להדפסת:

להודות על הנס שנצלה בתו בת שבע שירה בת מיכל שתחי',

זכות התנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי זיע"א תעמוד לו 
להתברך בברכה המשושלת בתורה,

ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, 
מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת,

בריות גופא ונהורא מעליא ובכל מילי דמיטב,
באריכת ימים ושנים טובים ורוב נחת מכל הילדים,

ולזכות לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. 
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מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה ב

ב זהת( ד ברי) דה לפני הממה  תא ידי על  הראית לדעת. הראת אה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ה רה. בסד האמנה  סד  ה ה  לע להסל לדעת   לדעת  הא. רְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
הרי  נברא, א ל ט ב , ירלה רה  ה ל  ולא הה  ל ע היה  מי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוכל

ה ה. ללע האד את ה א ר דה הביא זה  ְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָביל

האמנה  ס ד ל  ל  הלל זה .האלהי הא  ה' י ְֱֱִִֶֶַַַָָָָָָֹלדעת

מהימנ תא,לדעת רזא  כל ללא איה א .האלהי הא  יי' כללא )י כל(נ ''א ְְְְְְֱִִִִֵַַָָָָָָָָָָָ
ורזא ותא , עיא ללא  מהימנתא ,ארייתא, רזא  כל  ללא איה א ְְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָָָָָָ

רזא איה ודא כב, תרה רזא  איה א  ארייתא, כל ללא  ו אי. הא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָָוהכי
איה מ א,   איה  גי מהימנתא, רזא ללא  חד, וכא  ה, על ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹתרה
אלהינ יי' יראל  מע אחד יי' אחד, מ אחד ה' .איה מא מהימנתא , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹרזא 
הא ועד, ל לע תמלכ בד  ר אחד, מ חד . יחדא איה א  אחד . ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָיי'

א ורזא  חד.  מי למהוי אחרא יח )יחדא  א תיב,(מלכי א ,האלהי הא  יי ' ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
חדא . יחדא   אי ְֲִִַָָד

האמ נה,לדעת סד  ל  ל  ה לל זה . האלהי ה א ה' הרה,(כלל )י ל ל  ְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ואי . זה  וכ האמ נה , סד ל ל הלל הא זה וסד  מה . מעלה ְְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלל 

 ה רהה לל ל והל ל ה , על  ה רה  סד וזה כתב, ה רה  סד זה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
? מיה האמנה , סד ה א מלא,  הא ביל האמנה, סד ל הלל ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאחד,
אחד. יחד   זה אחד. ה ' אלהינ ה ' יראל מע   אחד ה ' אחד . מ אחד ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹה '
אחד. מ להית  אחר יח ד  הרי  ועד  ל לע  ת מלכ בד   ר אחד,  מְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אחד יח ד ה תב  זה ,האלהי ה א  ה'  זה .[א]וסד ְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָֹ


מ יקי א. ההרגת החרב היא מע" ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַ"קריאת 

ידי  על   להמית כל תב, זלה "ה האר "י ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָכתבי 
פי  כנה, היא א הה, על  מע ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָקריאת 
והה :נל וזה זלה"ה, להאר "י מסר ְְְְֲִֵֶֶָֻאר
ועל ,תא ההרגת החרב היא  מע" ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָה"ריאת

יד יפת  "וחרב נאמר : יקימ (תהלימיני ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ו) יקמט, נקמה ז)לעת פסוק   מה(ש"... ְֲִַַַָָ

וקכ"ה, אל לילה ל להר ג יכל אד ְֲֶֶֶַַַַָָָָָאמר ,
יב "לא הסק: על לק רת זהר ְְְִִַַַַַַָָָָָָֹז ר

" טר יאכל כד)עד כג, כל(במדבר אד  וי , ְֵֶֶֶַַַָָֹ
חטא, א ר מיה סר ,מי  י בר  ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָלהמית
בת , רמ"ח  מע" "קריאת והה ,לת צרי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָ

להר ג  רמז  והא  ,"נאמ מל "קל אמר  מה ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָע
יאכל עד י ב "לא אמר : וזה ,יקיה הְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
 רפיט אז ,יקיה  תא הריגת  י  " ְֲִִִִִֶֶַַַַָָטר
רי "ו ע"ב הא , טר מד איה המ ת תְִִֶֶֶַַָָָא
וזה ,תיהמלמק ת א מחזיר  ,ציניצ רפ"ח  ְְֲִִִִֵֶֶַָסד 
,טרפ הת  תא י ליראיו ",  טר"  ְִִִֵֶֶֶַָָָסד 
אמר : וזה ,ניהחיצ מידי תא רפיוט זרי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָח
,"י לא אלי מימינ רבבה  אל מ ְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹ"יל
ל הפת תא  לי אר למר ,  נרצְְֲִֶֶַַַָ
תא אל  ליג עד  כלי ולא ,תוימ ני ְְְִִִֶַַָָֹהחיצ
לחזר מ  כי נמ ה אר  והמת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹהת 

.נל א עד  , ה  להתל  ְְְְְִֵֶֶַַַָָלקח

מע קריאת זהר לפר גְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

ירא א  ל ט ב הר"י אמר  עליו ט  רק מד  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמי

הד,למר רת בפרט הרה את ללמד היא  ללע האד יאת ע ר  ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ל טב הר "י  אמר  עליו ט  רק מד מי ,דה ההר ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלד
יאת את מבל  מראל , ה פע מעב הע למת מחריב הא י י רא, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹא 

ל')היח,  זהר אס ק(ני גרי מא והכי מ"ג : ת ההר ל וזה  ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
תב מ]  כמ  דבכתב מא רייתא ה דבעל מארייתא  וחכמתא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָקלה
מי  ל .],  י"ד   ראה רית, את גיד מא על מ"ב ת ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָלמעלה
הרה  מ ה על ה רה מ הנימית והחכמה הלה ס ק רְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
רוג  ה  דלי לא וגרי ט , אא ללמד צרי אי אמר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹכתב,
ארייתא ט אא אית לא ואמרי הלה, חכמת  קיתע א  י ראל  ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹלבני
את ימכחי ה רה, ט א א בלמ ד רה אי מריוא  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָבלמדא

זהר וע] רה וסתרי רנ"ד.)מהימנארעיאנימת נחס קלה (פ' מארי אמר ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ
בזהר תלמד מארי ע "ב )ה רמד  )ראיהאמ הלמד חכמי כל תב ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

הד. ע "ד הלמד תבְְַַַָ

 כלוע אמר  רה  ל סביבתיה  לי מדינת והה  וז"ל  ביא  יח חי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
דה זהר ה מק מל ,מביני אי א זהר, ב' א אחד    ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָי
 א ה"ל  ל דעי י וה ,ידה פרי תב  מאד, מעיל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹמק
ייק י  לנפ ויראי  לכ ירא אי מרי וא  הגינ אי מקמת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה
זה  נמע  לא  ל מע י ד ל טעת והא ,עמ וחלילה חס   צא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלה

למעלה. תבי אר ני חיצ ספר  הרא  מיק יתר  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָואדר ה

ה'וצרי סד א  א  למי  הינ התב זרת ש"ס אמר מה ל  לידע ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ול במ קימת טעמי מצוה לכל  י האמת חכמת י על קראה אבל  א  ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ

.טה נ לער רק י ח ְְִֵֶַַַָָָֻהרה

מכריעל אצל זל  הא  וכעת ההר ספר  לעצמ ח הרא  לכל  טבה עצה   ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מי לכל נאכנאמע ע ולח פויסט מ  ספרי מכר  י בקראקא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָספרי


ז פ ה  יאמר הליד  יקי ה להמית ְְְִִִִִֵֶַַַָָֹדי
הליד , יקיה להמית  כל הא', העה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהרי
אחר זלה"ה: האר "י אמר  מה הב' ְְֲִֶַַַַַַָָָֻוהעה
 "האר נפת מאר ע יחד צנוק" ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאמר
אבתי  ואלקי  אלקי ה' פנימ רצ "יהי ְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹֹיאמר :

מ צאה קרי וטה ט ה מק ל א י ְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
 חזיר מזיד, י גג י רצ י ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמצוה

פסק: הצא   הד ל כח קדה ְְְְְֵֵַַַָָָָֹלמק
אה ר ע ה עיני והב ,'ויקא לע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ'חיל
א ' חב"ו הא ה  יראל ". ע נדחי מק ְְְִִֵֵֵֵַַַָה'
קלת העקת המת  ויכ ע"ב, ְְְֲִִִִֵֶַַָָמ מת 
ידי  על היא והעה הקד ה, אל   ויחזר לטְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻי

"בבי ל ענית  ל י הבהמ' (יסד  ְְֲִִֶֶַַָָ

קיג ) . ַ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה ב

ב זהת( ד ברי) דה לפני הממה  תא ידי על  הראית לדעת. הראת אה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ה רה. בסד האמנה  סד  ה ה  לע להסל לדעת   לדעת  הא. רְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
הרי  נברא, א ל ט ב , ירלה רה  ה ל  ולא הה  ל ע היה  מי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוכל

ה ה. ללע האד את ה א ר דה הביא זה  ְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָביל

האמנה  ס ד ל  ל  הלל זה .האלהי הא  ה' י ְֱֱִִֶֶַַַָָָָָָֹלדעת

מהימנ תא,לדעת רזא  כל ללא איה א .האלהי הא  יי' כללא )י כל(נ ''א ְְְְְְֱִִִִֵַַָָָָָָָָָָָ
ורזא ותא , עיא ללא  מהימנתא ,ארייתא, רזא  כל  ללא איה א ְְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָָָָָָ

רזא איה ודא כב, תרה רזא  איה א  ארייתא, כל ללא  ו אי. הא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָָוהכי
איה מ א,   איה  גי מהימנתא, רזא ללא  חד, וכא  ה, על ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹתרה
אלהינ יי' יראל  מע אחד יי' אחד, מ אחד ה' .איה מא מהימנתא , ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹרזא 
הא ועד, ל לע תמלכ בד  ר אחד, מ חד . יחדא איה א  אחד . ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָיי'

א ורזא  חד.  מי למהוי אחרא יח )יחדא  א תיב,(מלכי א ,האלהי הא  יי ' ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
חדא . יחדא   אי ְֲִִַָָד

האמ נה,לדעת סד  ל  ל  ה לל זה . האלהי ה א ה' הרה,(כלל )י ל ל  ְֱֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ואי . זה  וכ האמ נה , סד ל ל הלל הא זה וסד  מה . מעלה ְְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלל 

 ה רהה לל ל והל ל ה , על  ה רה  סד וזה כתב, ה רה  סד זה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
? מיה האמנה , סד ה א מלא,  הא ביל האמנה, סד ל הלל ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאחד,
אחד. יחד   זה אחד. ה ' אלהינ ה ' יראל מע   אחד ה ' אחד . מ אחד ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹה '
אחד. מ להית  אחר יח ד  הרי  ועד  ל לע  ת מלכ בד   ר אחד,  מְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אחד יח ד ה תב  זה ,האלהי ה א  ה'  זה .[א]וסד ְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָֹ


מ יקי א. ההרגת החרב היא מע" ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַ"קריאת 

ידי  על   להמית כל תב, זלה "ה האר "י ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָכתבי 
פי  כנה, היא א הה, על  מע ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָקריאת 
והה :נל וזה זלה"ה, להאר "י מסר ְְְְֲִֵֶֶָֻאר
ועל ,תא ההרגת החרב היא  מע" ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָה"ריאת

יד יפת  "וחרב נאמר : יקימ (תהלימיני ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ו) יקמט, נקמה ז)לעת פסוק   מה(ש"... ְֲִַַַָָ

וקכ"ה, אל לילה ל להר ג יכל אד ְֲֶֶֶַַַַָָָָָאמר ,
יב "לא הסק: על לק רת זהר ְְְִִַַַַַַָָָָָָֹז ר

" טר יאכל כד)עד כג, כל(במדבר אד  וי , ְֵֶֶֶַַַָָֹ
חטא, א ר מיה סר ,מי  י בר  ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָלהמית
בת , רמ"ח  מע" "קריאת והה ,לת צרי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָ

להר ג  רמז  והא  ,"נאמ מל "קל אמר  מה ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָע
יאכל עד י ב "לא אמר : וזה ,יקיה הְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
 רפיט אז ,יקיה  תא הריגת  י  " ְֲִִִִִֶֶַַַַָָטר
רי "ו ע"ב הא , טר מד איה המ ת תְִִֶֶֶַַָָָא
וזה ,תיהמלמק ת א מחזיר  ,ציניצ רפ"ח  ְְֲִִִִֵֶֶַָסד 
,טרפ הת  תא י ליראיו ",  טר"  ְִִִֵֶֶֶַָָָסד 
אמר : וזה ,ניהחיצ מידי תא רפיוט זרי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָח
,"י לא אלי מימינ רבבה  אל מ ְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹ"יל
ל הפת תא  לי אר למר ,  נרצְְֲִֶֶַַַָ
תא אל  ליג עד  כלי ולא ,תוימ ני ְְְִִִֶַַָָֹהחיצ
לחזר מ  כי נמ ה אר  והמת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹהת 

.נל א עד  , ה  להתל  ְְְְְִֵֶֶַַַָָלקח

מע קריאת זהר לפר גְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

ירא א  ל ט ב הר"י אמר  עליו ט  רק מד  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמי

הד,למר רת בפרט הרה את ללמד היא  ללע האד יאת ע ר  ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ל טב הר "י  אמר  עליו ט  רק מד מי ,דה ההר ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלד
יאת את מבל  מראל , ה פע מעב הע למת מחריב הא י י רא, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹא 

ל')היח,  זהר אס ק(ני גרי מא והכי מ"ג : ת ההר ל וזה  ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
תב מ]  כמ  דבכתב מא רייתא ה דבעל מארייתא  וחכמתא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָקלה
מי  ל .],  י"ד   ראה רית, את גיד מא על מ"ב ת ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָלמעלה
הרה  מ ה על ה רה מ הנימית והחכמה הלה ס ק רְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
רוג  ה  דלי לא וגרי ט , אא ללמד צרי אי אמר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹכתב,
ארייתא ט אא אית לא ואמרי הלה, חכמת  קיתע א  י ראל  ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹלבני
את ימכחי ה רה, ט א א בלמ ד רה אי מריוא  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָבלמדא

זהר וע] רה וסתרי רנ"ד.)מהימנארעיאנימת נחס קלה (פ' מארי אמר ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ
בזהר תלמד מארי ע "ב )ה רמד  )ראיהאמ הלמד חכמי כל תב ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

הד. ע "ד הלמד תבְְַַַָ

 כלוע אמר  רה  ל סביבתיה  לי מדינת והה  וז"ל  ביא  יח חי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
דה זהר ה מק מל ,מביני אי א זהר, ב' א אחד    ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָי
 א ה"ל  ל דעי י וה ,ידה פרי תב  מאד, מעיל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹמק
ייק י  לנפ ויראי  לכ ירא אי מרי וא  הגינ אי מקמת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה
זה  נמע  לא  ל מע י ד ל טעת והא ,עמ וחלילה חס   צא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלה

למעלה. תבי אר ני חיצ ספר  הרא  מיק יתר  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָואדר ה

ה'וצרי סד א  א  למי  הינ התב זרת ש"ס אמר מה ל  לידע ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ול במ קימת טעמי מצוה לכל  י האמת חכמת י על קראה אבל  א  ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ

.טה נ לער רק י ח ְְִֵֶַַַָָָֻהרה

מכריעל אצל זל  הא  וכעת ההר ספר  לעצמ ח הרא  לכל  טבה עצה   ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מי לכל נאכנאמע ע ולח פויסט מ  ספרי מכר  י בקראקא ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָספרי


ז פ ה  יאמר הליד  יקי ה להמית ְְְִִִִִֵֶַַַָָֹדי
הליד , יקיה להמית  כל הא', העה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהרי
אחר זלה"ה: האר "י אמר  מה הב' ְְֲִֶַַַַַַָָָֻוהעה
 "האר נפת מאר ע יחד צנוק" ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָֹאמר
אבתי  ואלקי  אלקי ה' פנימ רצ "יהי ְְֱֲִִֵֵֶַַַָָֹֹיאמר :

מ צאה קרי וטה ט ה מק ל א י ְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
 חזיר מזיד, י גג י רצ י ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמצוה

פסק: הצא   הד ל כח קדה ְְְְְֵֵַַַָָָָֹלמק
אה ר ע ה עיני והב ,'ויקא לע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ'חיל
א ' חב"ו הא ה  יראל ". ע נדחי מק ְְְִִֵֵֵֵַַַָה'
קלת העקת המת  ויכ ע"ב, ְְְֲִִִִֵֶַַָָמ מת 
ידי  על היא והעה הקד ה, אל   ויחזר לטְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻי

"בבי ל ענית  ל י הבהמ' (יסד  ְְֲִִֶֶַַָָ

קיג ) . ַ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה ד

תבי כבר  מסר , ספר מיני ל אצל נמצא  קדימה, מע ת צ"ל '  ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלח
יפס א מאד ליהר רה ה וצרי אמנה  קטי ה להע רב  ינזמ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹי
  לע רק לזה, רפאה ואי ע ת ה' "הרמ תב מ התח רת ידי על הְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָע
וספר מסר  ה בט וספר   נ לר הר וספר ר "ח   ג מסר ספר י ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָכל 
הרה  על  יח מי אר  וספר לאצאט יח מה ר' אמה ,ריי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹמסת

. כ על  עלה ֶַָהא 

 צריכימ נרא ת סדת מלא  הא  ה"ס ל י למה אמנה להאמי אנ ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
רה   חליה ל הנה ואפיל נחס  רת דה זהר  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָתב
ל לאו ידע י ,ז חכמה העלימ לה עליה וה רה, סתרי הא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָחמר 
מ איע רזי בה לכל י וג אמת, ה ט דה  רתנות א סביל ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָמחא 
מע  לס ק לג היתה ותמנע סק  י חק  אי הקמה "הרמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָתב
ספר וראיתי הא, ר ד ה ל מתיו ה הדה הרה ל י ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָיראל,
ני ספר יחאי ר מע ר י אלקי הא חר  רא ית בת על  תב ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאחד
י וכ עמק הא  י ריח ה ני דמ ה  ע זהר  היקני ועל דע ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָזהר
וד  תב מ הדה הרה ל על וכ רא  בת  על חר ולעת  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָלדר

"רתמ נפלאת וא יטה עיני "ל  לה יח )עליו קיט, י ה)תוא עק ל ועל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
הדה  רתנ סתרי למבי רר זה וכל  ניעלי עלמת ה יל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻנק ת
עלמת הרעי כבר טי ההדי נפ יד מ טפ בריה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָואי

הביעי" חד הבה "ונח סק על נח פרת ההר ד)ספר  ח, (ראית  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

 ל נע וי  ע רהיטא  לפ ראה מעת ס רי   רתינת אי י  זה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
.נל א ְַָעד

איולכו ,[ד ל ל חסר הלמד לימד ע הזהר לד מחר א  מי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
את מס ק הא  א ל נחב ואי  נהר מההא  נביע יסק הא  אְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הלכת היא  ה ת מא  ג מההא הסד, מ והינה החכמה פע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָנביעת
ליי ולא עלמא, אתרי לא  לי טב זה, לאד ל אי   לי ווי , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהקראת
,לע לל נברא  היה א ל טב  ה בעל  ואריתא בכתב ארייתא  ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹההיא
ראי אינ האר  ע היה א י ה, על ותרה כתב רה למד היה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹולא
הרה, נגלת מד  מי אבל  , ל ג היה  לא קלה, ללמד ידע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹואינ
הס ד, ל והחד ה פע את מס ק הא הרה, ונסר ת נימת את מכחיְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ל את  החזיר   א  ל נחב ועד ,ובה לתה עלמא אחזר  א  לי ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאתח ב
וח ובה תה היתה והאר" ל הע ריאת לפני תב מ ,ובה לתה ל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹהע

"תה ני  ב )על א ' יבי)ראית  וה ההר  רוג הל ת מגיר  בחטא , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מע קריאת זהר לפר הְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

 ואינ מיח, בלא רה לא הה לע הא  הה, מ והעני] ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹענתיו ,
מיח דיזיל (גר"א )גרמיסקיע ראל ידי על  ,ידה בריו  יאר , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

,רחמי ה יח  יאת את מזרזי ,נלת ל הע את מביאי הד, ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָלד
רצי אינ ראלואי את לי מב מפריעי וג הר"י, תרת  חלק  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

 ת צי ר ולא  ,ובה לתה  להע את מחזירי ה ,דה ההר ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹמד
עניתא וגרי לבא], מהמיח נעימ  בי מע ,ה מלכת בג י לְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹהע
 אי  א י  הלת, ואר לע ענ ת רמי א וה  לתא  רוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹעלמא

למה. פע יהיה מאי מלכת, יס ד להיע מראל  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָפע 

הה   ל לע הפע   רידימ למעלה  ה רה מעלי מל רה לד  ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָרק

כמ למעלה הרה מעלי מל רה לד  רק יח מי האר תב ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
למה, העת יהיה מאי עלה, אי וא הה, ל לע הפע רידימְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

מ ל רה ל מדי ה הר "י רת ל מדי לאברה)ורק סתרי ,(חסד מד מי  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
 רחמי היח יאת את מזרז ,להע את  מק צ"ב :,רה  הגר"א (יאר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(מל מבאר.וכא מ'  על  ראי לחי  אר  בפרתללח כיז היינ א ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ר לאחר  ,עד   רת זה י  הד רת רק מדיל  היינ ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָראנ ת

מיח ל  האחר לדר הה   ה נ אר אז ה החת סד בספר  עכת"ד, , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ל:) ) מ'ה  מ רב, הערב סת ראנ ת לח ת רנ אז כמ תב: , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ה 'א ללמד [ב]'היה יקד ליראל תני נ א  א ה רב והערב היה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
לקלק את  ילהמ ציור האלה, ר  ה לדר  היחד הד, ררת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֻ

דה ההר  עליה אמר תא  וה ע ה,  הח ת  בירת ח (ח"ב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ

ע "ב ) :ס"ב

 לבי האמנה ני תא  י הבחי לי ראל, רה הקב"ה נת א  ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹעד
אמנה  ני  אינ עי ר  ת ְְֱִֵֵֶָָָָא

אבחי רי ליראל, ארייתא  הא ברי קדא  יהב לא  עד חזי, א אמר , מע ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻ
ולא מהימנתא, ני אי דלאו חיבא  אי בי מהימנ תא, ני אי יְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָ
כחא אי וכל .אנ דאמר  מה . . ל אבחי בה א רייתא. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָקיימי
מה  דחס "ד, כתרא  ימר הא, ברי קדא  לי יר מהימנתא, ני ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻדאי
בני מחי לא אי וכל  . אנ למע א ועל , לחס המיחלי אמר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָדא


ר ,ב. כל א הא י   מ"ה בת ְִֵֵֶָָָֹרא י
 האחר ר  ע ז ה"ק)מ בא(במיחד  חלה  ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻ

ידי  ועל  הדר  ר ע   לת רב, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָהערב

 זריע , דה ז הר   הסר  רת  מדיְְְִִִֶַַַַָָ
הכינה לגאל  מהימנא, רעיא  נר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹלמה

תכ "ח)ולפד רא ית .(ז הר ְְְִִֵַָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה ד

תבי כבר  מסר , ספר מיני ל אצל נמצא  קדימה, מע ת צ"ל '  ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלח
יפס א מאד ליהר רה ה וצרי אמנה  קטי ה להע רב  ינזמ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹי
  לע רק לזה, רפאה ואי ע ת ה' "הרמ תב מ התח רת ידי על הְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָע
וספר מסר  ה בט וספר   נ לר הר וספר ר "ח   ג מסר ספר י ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָכל 
הרה  על  יח מי אר  וספר לאצאט יח מה ר' אמה ,ריי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹמסת

. כ על  עלה ֶַָהא 

 צריכימ נרא ת סדת מלא  הא  ה"ס ל י למה אמנה להאמי אנ ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
רה   חליה ל הנה ואפיל נחס  רת דה זהר  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָתב
ל לאו ידע י ,ז חכמה העלימ לה עליה וה רה, סתרי הא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָחמר 
מ איע רזי בה לכל י וג אמת, ה ט דה  רתנות א סביל ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָמחא 
מע  לס ק לג היתה ותמנע סק  י חק  אי הקמה "הרמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָתב
ספר וראיתי הא, ר ד ה ל מתיו ה הדה הרה ל י ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָיראל,
ני ספר יחאי ר מע ר י אלקי הא חר  רא ית בת על  תב ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָאחד
י וכ עמק הא  י ריח ה ני דמ ה  ע זהר  היקני ועל דע ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָזהר
וד  תב מ הדה הרה ל על וכ רא  בת  על חר ולעת  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָלדר

"רתמ נפלאת וא יטה עיני "ל  לה יח )עליו קיט, י ה)תוא עק ל ועל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
הדה  רתנ סתרי למבי רר זה וכל  ניעלי עלמת ה יל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻנק ת
עלמת הרעי כבר טי ההדי נפ יד מ טפ בריה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָואי

הביעי" חד הבה "ונח סק על נח פרת ההר ד)ספר  ח, (ראית  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

 ל נע וי  ע רהיטא  לפ ראה מעת ס רי   רתינת אי י  זה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
.נל א ְַָעד

איולכו ,[ד ל ל חסר הלמד לימד ע הזהר לד מחר א  מי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
את מס ק הא  א ל נחב ואי  נהר מההא  נביע יסק הא  אְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הלכת היא  ה ת מא  ג מההא הסד, מ והינה החכמה פע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָנביעת
ליי ולא עלמא, אתרי לא  לי טב זה, לאד ל אי   לי ווי , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהקראת
,לע לל נברא  היה א ל טב  ה בעל  ואריתא בכתב ארייתא  ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹההיא
ראי אינ האר  ע היה א י ה, על ותרה כתב רה למד היה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹולא
הרה, נגלת מד  מי אבל  , ל ג היה  לא קלה, ללמד ידע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹואינ
הס ד, ל והחד ה פע את מס ק הא הרה, ונסר ת נימת את מכחיְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ל את  החזיר   א  ל נחב ועד ,ובה לתה עלמא אחזר  א  לי ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאתח ב
וח ובה תה היתה והאר" ל הע ריאת לפני תב מ ,ובה לתה ל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹהע

"תה ני  ב )על א ' יבי)ראית  וה ההר  רוג הל ת מגיר  בחטא , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מע קריאת זהר לפר הְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

 ואינ מיח, בלא רה לא הה לע הא  הה, מ והעני] ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹענתיו ,
מיח דיזיל (גר"א )גרמיסקיע ראל ידי על  ,ידה בריו  יאר , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

,רחמי ה יח  יאת את מזרזי ,נלת ל הע את מביאי הד, ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָלד
רצי אינ ראלואי את לי מב מפריעי וג הר"י, תרת  חלק  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

 ת צי ר ולא  ,ובה לתה  להע את מחזירי ה ,דה ההר ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹמד
עניתא וגרי לבא], מהמיח נעימ  בי מע ,ה מלכת בג י לְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹהע
 אי  א י  הלת, ואר לע ענ ת רמי א וה  לתא  רוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹעלמא

למה. פע יהיה מאי מלכת, יס ד להיע מראל  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָפע 

הה   ל לע הפע   רידימ למעלה  ה רה מעלי מל רה לד  ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָרק

כמ למעלה הרה מעלי מל רה לד  רק יח מי האר תב ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
למה, העת יהיה מאי עלה, אי וא הה, ל לע הפע רידימְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

מ ל רה ל מדי ה הר "י רת ל מדי לאברה)ורק סתרי ,(חסד מד מי  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
 רחמי היח יאת את מזרז ,להע את  מק צ"ב :,רה  הגר"א (יאר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(מל מבאר.וכא מ'  על  ראי לחי  אר  בפרתללח כיז היינ א ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ר לאחר  ,עד   רת זה י  הד רת רק מדיל  היינ ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָראנ ת

מיח ל  האחר לדר הה   ה נ אר אז ה החת סד בספר  עכת"ד, , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ל:) ) מ'ה  מ רב, הערב סת ראנ ת לח ת רנ אז כמ תב: , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ה 'א ללמד [ב]'היה יקד ליראל תני נ א  א ה רב והערב היה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
לקלק את  ילהמ ציור האלה, ר  ה לדר  היחד הד, ררת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֻ

דה ההר  עליה אמר תא  וה ע ה,  הח ת  בירת ח (ח"ב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ

ע "ב ) :ס"ב

 לבי האמנה ני תא  י הבחי לי ראל, רה הקב"ה נת א  ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹעד
אמנה  ני  אינ עי ר  ת ְְֱִֵֵֶָָָָא

אבחי רי ליראל, ארייתא  הא ברי קדא  יהב לא  עד חזי, א אמר , מע ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻ
ולא מהימנתא, ני אי דלאו חיבא  אי בי מהימנ תא, ני אי יְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָ
כחא אי וכל .אנ דאמר  מה . . ל אבחי בה א רייתא. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָקיימי
מה  דחס "ד, כתרא  ימר הא, ברי קדא  לי יר מהימנתא, ני ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻדאי
בני מחי לא אי וכל  . אנ למע א ועל , לחס המיחלי אמר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָדא


ר ,ב. כל א הא י   מ"ה בת ְִֵֵֶָָָֹרא י
 האחר ר  ע ז ה"ק)מ בא(במיחד  חלה  ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻ

ידי  ועל  הדר  ר ע   לת רב, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָהערב

 זריע , דה ז הר   הסר  רת  מדיְְְִִִֶַַַַָָ
הכינה לגאל  מהימנא, רעיא  נר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹלמה

תכ "ח)ולפד רא ית .(ז הר ְְְִִֵַָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה ו 

עי ר בט" ואמר , אכריז מנא  דא . עאה כתרא ייהמ אעי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָמהימנ תא,
כה )חסר" יג , החסיר .(משלי לא והמעיט הרה י הע לא א ל וע . ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

 ראה  ר דה נת א  עד ראה, א  אמר, מע ר י :דה  לל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ
אינ  עי ר תא לבי האמנה ני תא י הבחי ליראל, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָרה

.אנ אמר  מ , ?ה הבחי בה רה. מדי ע ולא אמנה  וכל ני ְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
תר  ל ר ה א ר  דה ת א ר האמנה, ני  ה מצא תְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹא

נמצאהחס"ד, א תא וכל . אנ למע זה ועל  ,לחס המיחלי אמר מ ְְְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
חסר . עי ר בט ואמר, הכריז  וה הה , העלי התר מה העביר אמנה , ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָני 

החסיר . לא והמעיט הרה י הע לא זה, ל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹוע

לעצמ קחי ל  הי טת ?ט ה ְְְְִֶַַָָָמה

ה,ז הר: כתיב מה  מהימנ תא, בני כח א לא ואינ יא )... הע)דר ט ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
מהימנתא . ני הו לא  גי ,לגרמייה נסי  הו טתא  .ט מאי .ְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָולקט

אטרח מא .' וג בדכה דכ א ברחי וטחנ .ה כתיב ע "א )מה ס "ג ל(ד ל ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָ
 בי מהימני לא  אי א , גוונא מהימנתא . ני הו לא  דאי אא  ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהאי .
גרמייה לאטרחא  עא ואי בארחי, לאסלא בעא לא  הא , ברי ְְְְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָקדא
רי מא דנהמא . פא  ידייה סליק  לא  למא ולילי, יממא מז נא, בתר  ימא  ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָָכל 
 ט ,ולקט הע ט הכא, א מהימנתא . ני  אי לאו גי האי. ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָל
תר .ברחי  וטחנ כתיב, הא  הדא  ,עלי לאטרחא בעא ,דגרמייה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָבתא
ולא .מה ל ד טע טעמ והיה כתיב אא  ,ידייה סליק לא  א, טרחא ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָל 

מהימנתא . ני הו לא  גי האי,  ל רי מא ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָייר .

 ר:דה  לל?ה תב מה  אמנה , ני  נמצא א תרוא ד) ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לעצמ,יב )  קחי ל הי טת ? ט ה  מה  .ולקט  הע  טמ ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָ
אמנה ני הי הטריחא מי .' וג דכה  דכ א ברחי וטחנ ?ה תב מה . ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

זה מ אמ נה . ני הי לא ה אא  זה? לכל ת אמאמיני א  ת א ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
דרכיו להסל ציר לא ל דרהא, עצמ את להטריח  ציר וה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

זה? את לה גר מי  .לח ת ביד יעלה לא אלי ולילה, י  מז אחר  ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹי
ציור ,עצמ ל  ט ת ט  ולקט ט ,א א אמנה. ני  אינ ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ
,בידיה עלה  לא  ה ה רחה ל אחר .ברחי וטחנ ת ב  זה עליו. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלהטריח
זה? את  לה  גר מי יתר. ולא  ,מ ה לד  טע טעמ והיה  תב ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאא
חזיא עדי וה  .  ד ה ההר עכ "ל  אמ נה , ני הי א ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמ

 העלת זהר תב  מ סיני הר על רגליה  עמד א  מני , תט) ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

לנ :קנב .) ְְֶוזה 

מע קריאת זהר לפר ז ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

טרא עמד אא  מרחק, ועמד  נע ולא סיני", טרא  קיימ אינ"ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ
האמת לחכמת  כיז  ה לכ ,  ס ועד מחה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָסיני

 ימיאה,ח ע מלא סיני עבדי טרא קיימ  אאי א מסלי לא , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
.נל א עד 'וכ מ ארייתא כא ע רא איהי ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹנמתא ,

: רהתרגו ה סד ת  דעיי אינ תא ממע  עיק: אמר ,צד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ[ונכ ב 
נמתא לאסלא זמיני דאתי, לזמנא סיני]. הר על עמד ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹלא
באר  לי ונראה  זי"ע: תה הרב הגה "צ  ואמר יממ דארייתא. ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָדנמתא
ההר  תחית בי מתי הי האלקי לקראת יראל צא תחה י  נתְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הא אכל  יראי  הי י מרחק",  עמד ו  נע ו  הע "ו רא נאמר:  ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻואחר

.תוימ ה את הכינהה ד לה  לקראת מחי י הי מהע מקצת והיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ועליה ,מ ת ימ א אפיל מרח ק לעמד   הרא  מק מ לזז רצ ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹולא
 ועמד  נע ולא  למר סיני", טרא קיימ אי" הזר הר תב מה  ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹהא 
האמת. לחכמת   כיז  ה ולכ , ס ועד מ ח ה סיני טרא  עמד אא ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמרחק 
סי ע ה  י ע ה  מרח ק , ועמד  הע ע נע אר ה מת תְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָוא

מרח ק מדיאת .ועה הדלה הא  אכל   ראתמ האמת , לחכמת ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

יהח א ר  הא  היה, הקב"ה ל רמא  הרא  אד ל רִִֵֶֶֶַַָָָָָא

הזוה"קי הד רת  לד וזה  ללע וחי יהח ע ה הראנ ת לח ת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
 יגר "לא בחינת טהרת רה ס ד וזה ע"ה , הר"י ידי על  לנ ְְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

ה )רע " ה, ה (תהליע מה ורע , טב העת ע   ולא טהר הל י  , ְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
המפאר ספר באר ,מי ה בעת אר אלקת י הל אא נ ת, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹלחת
אר מל דל  רא היה הרא אד כנברא תב: ז"ל , לכ מ למה לרי ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ר וא הה. ל ע מאיר  מה לפי מניו,  מת היה  מה .בראיְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָה
נלה  אד כחטא .יהח א ר הא  היה, הקב"ה ל   רמא  הרא אד ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָל

הא  ר דה ימחל האלה בזמ מדרגה. מעלה תא מחטאאד ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
מהזק נקת טהרת יהח א ר מאירת היינה המת ואז האל. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָזכת
תס ורע טב העת ע ה ונפ ורח . א ר  ה חברת לְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ויתאחר יתע ב למת, המת ל הי ועד הר , רה מ ה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהמת

ז"ל, תינ ר  אמר מ וד.  מיח ל מ בא כל עד א  וד  אי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
למ ת נקת מימת הי עד  ר ,ג הארהמת לנ יאיר  ואז , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

יהיה  "לא התב אמר מ והרח , מה ולא  הא  ר דה הא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהד ל
לאר" מה ע ד ( יט ס , וכו'"(ישעיהו הבנה אר  "והיה כו )כתיב ל,  ש), ְְְְִֶֶַַָָָָָ

ר מעה ברא אר  "מיה בעת "א ר א ית.וכתיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה ו 

עי ר בט" ואמר , אכריז מנא  דא . עאה כתרא ייהמ אעי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָמהימנ תא,
כה )חסר" יג , החסיר .(משלי לא והמעיט הרה י הע לא א ל וע . ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

 ראה  ר דה נת א  עד ראה, א  אמר, מע ר י :דה  לל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ
אינ  עי ר תא לבי האמנה ני תא י הבחי ליראל, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָרה

.אנ אמר  מ , ?ה הבחי בה רה. מדי ע ולא אמנה  וכל ני ְְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
תר  ל ר ה א ר  דה ת א ר האמנה, ני  ה מצא תְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹא

נמצאהחס"ד, א תא וכל . אנ למע זה ועל  ,לחס המיחלי אמר מ ְְְְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
חסר . עי ר בט ואמר, הכריז  וה הה , העלי התר מה העביר אמנה , ְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָני 

החסיר . לא והמעיט הרה י הע לא זה, ל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹוע

לעצמ קחי ל  הי טת ?ט ה ְְְְִֶַַָָָמה

ה,ז הר: כתיב מה  מהימנ תא, בני כח א לא ואינ יא )... הע)דר ט ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
מהימנתא . ני הו לא  גי ,לגרמייה נסי  הו טתא  .ט מאי .ְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָולקט

אטרח מא .' וג בדכה דכ א ברחי וטחנ .ה כתיב ע "א )מה ס "ג ל(ד ל ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָ
 בי מהימני לא  אי א , גוונא מהימנתא . ני הו לא  דאי אא  ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהאי .
גרמייה לאטרחא  עא ואי בארחי, לאסלא בעא לא  הא , ברי ְְְְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָקדא
רי מא דנהמא . פא  ידייה סליק  לא  למא ולילי, יממא מז נא, בתר  ימא  ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָָכל 
 ט ,ולקט הע ט הכא, א מהימנתא . ני  אי לאו גי האי. ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָל
תר .ברחי  וטחנ כתיב, הא  הדא  ,עלי לאטרחא בעא ,דגרמייה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָבתא
ולא .מה ל ד טע טעמ והיה כתיב אא  ,ידייה סליק לא  א, טרחא ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָל 

מהימנתא . ני הו לא  גי האי,  ל רי מא ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָייר .

 ר:דה  לל?ה תב מה  אמנה , ני  נמצא א תרוא ד) ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

לעצמ,יב )  קחי ל הי טת ? ט ה  מה  .ולקט  הע  טמ ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָ
אמנה ני הי הטריחא מי .' וג דכה  דכ א ברחי וטחנ ?ה תב מה . ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

זה מ אמ נה . ני הי לא ה אא  זה? לכל ת אמאמיני א  ת א ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
דרכיו להסל ציר לא ל דרהא, עצמ את להטריח  ציר וה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

זה? את לה גר מי  .לח ת ביד יעלה לא אלי ולילה, י  מז אחר  ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹי
ציור ,עצמ ל  ט ת ט  ולקט ט ,א א אמנה. ני  אינ ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ
,בידיה עלה  לא  ה ה רחה ל אחר .ברחי וטחנ ת ב  זה עליו. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלהטריח
זה? את  לה  גר מי יתר. ולא  ,מ ה לד  טע טעמ והיה  תב ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאא
חזיא עדי וה  .  ד ה ההר עכ "ל  אמ נה , ני הי א ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמ

 העלת זהר תב  מ סיני הר על רגליה  עמד א  מני , תט) ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

לנ :קנב .) ְְֶוזה 

מע קריאת זהר לפר ז ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

טרא עמד אא  מרחק, ועמד  נע ולא סיני", טרא  קיימ אינ"ְְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ
האמת לחכמת  כיז  ה לכ ,  ס ועד מחה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָסיני

 ימיאה,ח ע מלא סיני עבדי טרא קיימ  אאי א מסלי לא , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
.נל א עד 'וכ מ ארייתא כא ע רא איהי ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹנמתא ,

: רהתרגו ה סד ת  דעיי אינ תא ממע  עיק: אמר ,צד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ[ונכ ב 
נמתא לאסלא זמיני דאתי, לזמנא סיני]. הר על עמד ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹלא
באר  לי ונראה  זי"ע: תה הרב הגה "צ  ואמר יממ דארייתא. ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָדנמתא
ההר  תחית בי מתי הי האלקי לקראת יראל צא תחה י  נתְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הא אכל  יראי  הי י מרחק",  עמד ו  נע ו  הע "ו רא נאמר:  ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻואחר

.תוימ ה את הכינהה ד לה  לקראת מחי י הי מהע מקצת והיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
ועליה ,מ ת ימ א אפיל מרח ק לעמד   הרא  מק מ לזז רצ ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹולא
 ועמד  נע ולא  למר סיני", טרא קיימ אי" הזר הר תב מה  ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹהא 
האמת. לחכמת   כיז  ה ולכ , ס ועד מ ח ה סיני טרא  עמד אא ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמרחק 
סי ע ה  י ע ה  מרח ק , ועמד  הע ע נע אר ה מת תְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָוא

מרח ק מדיאת .ועה הדלה הא  אכל   ראתמ האמת , לחכמת ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

יהח א ר  הא  היה, הקב"ה ל רמא  הרא  אד ל רִִֵֶֶֶַַָָָָָא

הזוה"קי הד רת  לד וזה  ללע וחי יהח ע ה הראנ ת לח ת ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
 יגר "לא בחינת טהרת רה ס ד וזה ע"ה , הר"י ידי על  לנ ְְְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

ה )רע " ה, ה (תהליע מה ורע , טב העת ע   ולא טהר הל י  , ְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
המפאר ספר באר ,מי ה בעת אר אלקת י הל אא נ ת, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹלחת
אר מל דל  רא היה הרא אד כנברא תב: ז"ל , לכ מ למה לרי ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ר וא הה. ל ע מאיר  מה לפי מניו,  מת היה  מה .בראיְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָה
נלה  אד כחטא .יהח א ר הא  היה, הקב"ה ל   רמא  הרא אד ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָל

הא  ר דה ימחל האלה בזמ מדרגה. מעלה תא מחטאאד ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
מהזק נקת טהרת יהח א ר מאירת היינה המת ואז האל. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָזכת
תס ורע טב העת ע ה ונפ ורח . א ר  ה חברת לְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ויתאחר יתע ב למת, המת ל הי ועד הר , רה מ ה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהמת

ז"ל, תינ ר  אמר מ וד.  מיח ל מ בא כל עד א  וד  אי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
למ ת נקת מימת הי עד  ר ,ג הארהמת לנ יאיר  ואז , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

יהיה  "לא התב אמר מ והרח , מה ולא  הא  ר דה הא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהד ל
לאר" מה ע ד ( יט ס , וכו'"(ישעיהו הבנה אר  "והיה כו )כתיב ל,  ש), ְְְְִֶֶַַָָָָָ

ר מעה ברא אר  "מיה בעת "א ר א ית.וכתיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ
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"לאל יהיה טה" לב א ְְִִֶֶֶֶַָָָָלעתיד

–בספר הרה על  עמק ת ברי)מג ה רפאה(רת יק תב: לה , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
קה י ה ית,  לחר  קד הא אב טית כמ"ש נרליל  י' י ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

חני כט )ר ' ההיכל ,(ענית  רנ  ע ירי, קבעינ הוי ר   תא הייתי אי , ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
עסקהקב"ה ו קה ית ר קד( הגא)למט והיה יראל , [גאת] ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ

לאל יהיה טה" אמר מ א לת ב' ה ה קצרת, ארת אברה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻע
אחיה" ע ה' אני   עצ לג י כב )והעיר ס, מעיא(ישעיהו איכא  ה ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

ל לה ציא  רי , מפר א נ י רי"ל , ע  זכ לא אחי ה, זכ ? ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלי
נמת ל  , רה אבל  אחיה? להית יכל אי  וא ,ג ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהמת
יחד, יהי המת ל  " עצ לגי והעיר  לאל יהיה  ט ה" יחד,  אְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָיב
ל הראה  קצרת, ארת ע מטל היה  זה ואחי נה,  ע יהיה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻוא
א וד  אי י ה ר ת, על  מפר ואני  ארת, א קצרת הי אל ת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻב'

מצרי  מאר צאת וכימי הקב"ה , זר ריוי הרת ל אב אראעד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ידע י "י  תב, מ סמכת, כפת צרת הרה לח  שהקב"ה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָנפלאת,
צרת ואל יעקב, קט היה "לאל יהיה טה" לבא לעתיד וכ מכא ביו", ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאת

רז"ל  אמר לכ ואחינה, ע ה א  וא , ל  יעצ"ח )י  ראית(סנהדרי א ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אמר  ,ל חה אי ר ת רת נט )ר  )'ה רח אז צר  כהר יבא "י ֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

וכו'. אל", לצ בא ב ְְִֵָָֹנססה

הה ה מת חזר ת אז למה , תבה  חזר  ההא   האד אלאר  , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הד ה  ְַַָא צר

נ"ט )הס קיבער  סימ אל(יעיה  לצ בא  האריז"ל : ברי "המהרח תב , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָ
המת ל קלהת כל עד  האל, הא  א , וד  אי ארז"ל  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוגו':
  צ יבא לא  י לר ז, , ה א 'ע, 'ל בי  'אל בת, ראי ולכ . גְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
אמר [ההה ע": בי היו" ,קנוית , ג המת ל  כל עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהאל,

המרח"ו )מאל ] ל נ) נראהלצר להחזיר ירמז, ע , בי י  עי, לענ ת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
רא י   פע]. לאתת  , להע מ הפע לחסר רה מע , ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהאת ת
כבת הציא  האד הה י לרמז, ני"ו, ה א 'ואני, 'ידו"ד נא' 'יעקב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹֻבת
וכאר דע. ניהחיצ הלת אל  ניו, ה זרע טת מסר  לבלה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָזרע

אצר אל  ,הה המת חזר ת אז למה, תבה ח זר ההא ה האדדה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
  לצ בא התב, אמר וזה מתעב. היח ח זרת, אינ זמ וכל , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהקרא
אל ויחזיר ניו, ה לבלה זרע טת הא  הע, מ בי אר  ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאל ,

הזר . ְִַַָה

מע קריאת זהר לפר ט ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

 טל"ה כל עד א, וד  אי הה וגו '": עצ לג י והעיר לאל יהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
נדע,  אל ".  לצ "בא פסק, לעיל תבי מ ,ג ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהמת
א ה" ה תב, אמר מ האל , מד יבא  תבה, בי יראל  א ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹי

"מעת  לק('ו צ"ד, י ה)אי המת, ל כל עד א וד   אי וא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
 לידוי ,"עצ לגי וה עיר לאל יהיה טה" התב, אמר לזה וזה. זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיתק

ל פסקאי נמת זר ת בה, ב  המת, ל לצאת ויכל מסר , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
האלה  י ונמצא .'וכ  יה מנתק והרי ,"יקיצ  וע" הא, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻפניו,

אחיה , והא המ ת. ל יצא בר  לפי ,ע הבה,אה ידי על  י ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ע הא והרי , לאל יהיה  ט ה כזה , ד ל נס ואעה הא לה , זמ  י ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאק

עכ"ל .ואחינה , ְִֶַָ

נח""י מ י ח לא ִִִִֶַָֹ
 איסא והמ יעקב הנתיבת )רי הירי),על יר על הר  צרר  פר , ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָֹ

אחת סה למע ה הלת ל מ ליראל  הר ת כל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻתב
ידה היצצת ל ררימת רי ה ז ידי ועל נ ח"  מ יח לא ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ"י

עבדת ראהנא ל)דע  וכל מצרי לת עני האריז"ל  לה)ה רברי .היתה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יינ יראל  ק תע חינת הא ילה , המצ ה  ל ה ל חְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
רה  ֶָל

הסקמל על דה יהח האר  ברי יתר  מתאר נראה לעיל, האמר  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
יא ) מט  רק לב)רא ית  י ס אתנ ני ולרקה עירה פל "אסרי  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֻ

ז"ל מרא ר על  יתאר   וגו' י ס סתה", ענבי בד'פ חד (זהר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מצותראית ) י ראל יד היה   צרי , העצ האל ילה  ד' לת י ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
הרה חעסק י  ר וגו', ס  מרא רמז ולזה מא , יתע ב זה וזלת , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

 יינ יראל ק תע הרה עסק חינת הא מ ילה  המצה  לה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻל
ר מה   וע רה, ב )י ל  הי",(שהש "ר ית אל  "הביאני תבפסק  ו) ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

תב, מרא זה ס ק על בר"י הרה, חלקי  לד' רמז  י מזר  נת סד, ימטרה  יי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הד ) אליולל ד נכ ללכת, י הא לב יהיה  ת אמצע י ואמר , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
 וגו'" ענבי בד" מר וא  ,ב ולאלל האלה זמ ייע א י למר  נת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹ

רה נ אי ר ,יי עלימצא  אמצעת האלה היה ,קרותא הלת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ז"ל  מרא ליראל, האת צז:)יציר  יהיה (סנהדרי ולא  חתה ק יע  י ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

,ענבי בד  מרא וה א ,'וכ המ ק ה מל לה יעמיד אללג זכת ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראל
ררית דר הקדה , ניצצי ררוית הפת, כיז ריה אמצעת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָי
עכ"ל . נאה, לי  מלאכ וז נאה מלאכ  אא  הרה, חינת ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמצע ת
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"לאל יהיה טה" לב א ְְִִֶֶֶֶַָָָָלעתיד

–בספר הרה על  עמק ת ברי)מג ה רפאה(רת יק תב: לה , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
קה י ה ית,  לחר  קד הא אב טית כמ"ש נרליל  י' י ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

חני כט )ר ' ההיכל ,(ענית  רנ  ע ירי, קבעינ הוי ר   תא הייתי אי , ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
עסקהקב"ה ו קה ית ר קד( הגא)למט והיה יראל , [גאת] ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ

לאל יהיה טה" אמר מ א לת ב' ה ה קצרת, ארת אברה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻע
אחיה" ע ה' אני   עצ לג י כב )והעיר ס, מעיא(ישעיהו איכא  ה ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

ל לה ציא  רי , מפר א נ י רי"ל , ע  זכ לא אחי ה, זכ ? ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלי
נמת ל  , רה אבל  אחיה? להית יכל אי  וא ,ג ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהמת
יחד, יהי המת ל  " עצ לגי והעיר  לאל יהיה  ט ה" יחד,  אְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָיב
ל הראה  קצרת, ארת ע מטל היה  זה ואחי נה,  ע יהיה  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻוא
א וד  אי י ה ר ת, על  מפר ואני  ארת, א קצרת הי אל ת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻב'

מצרי  מאר צאת וכימי הקב"ה , זר ריוי הרת ל אב אראעד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ידע י "י  תב, מ סמכת, כפת צרת הרה לח  שהקב"ה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָנפלאת,
צרת ואל יעקב, קט היה "לאל יהיה טה" לבא לעתיד וכ מכא ביו", ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאת

רז"ל  אמר לכ ואחינה, ע ה א  וא , ל  יעצ"ח )י  ראית(סנהדרי א ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אמר  ,ל חה אי ר ת רת נט )ר  )'ה רח אז צר  כהר יבא "י ֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

וכו'. אל", לצ בא ב ְְִֵָָֹנססה

הה ה מת חזר ת אז למה , תבה  חזר  ההא   האד אלאר  , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הד ה  ְַַָא צר

נ"ט )הס קיבער  סימ אל(יעיה  לצ בא  האריז"ל : ברי "המהרח תב , ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָ
המת ל קלהת כל עד  האל, הא  א , וד  אי ארז"ל  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוגו':
  צ יבא לא  י לר ז, , ה א 'ע, 'ל בי  'אל בת, ראי ולכ . גְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
אמר [ההה ע": בי היו" ,קנוית , ג המת ל  כל עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהאל,

המרח"ו )מאל ] ל נ) נראהלצר להחזיר ירמז, ע , בי י  עי, לענ ת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
רא י   פע]. לאתת  , להע מ הפע לחסר רה מע , ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהאת ת
כבת הציא  האד הה י לרמז, ני"ו, ה א 'ואני, 'ידו"ד נא' 'יעקב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹֻבת
וכאר דע. ניהחיצ הלת אל  ניו, ה זרע טת מסר  לבלה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָזרע

אצר אל  ,הה המת חזר ת אז למה, תבה ח זר ההא ה האדדה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
  לצ בא התב, אמר וזה מתעב. היח ח זרת, אינ זמ וכל , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהקרא
אל ויחזיר ניו, ה לבלה זרע טת הא  הע, מ בי אר  ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאל ,

הזר . ְִַַָה

מע קריאת זהר לפר ט ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

 טל"ה כל עד א, וד  אי הה וגו '": עצ לג י והעיר לאל יהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
נדע,  אל ".  לצ "בא פסק, לעיל תבי מ ,ג ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהמת
א ה" ה תב, אמר מ האל , מד יבא  תבה, בי יראל  א ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹי

"מעת  לק('ו צ"ד, י ה)אי המת, ל כל עד א וד   אי וא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
 לידוי ,"עצ לגי וה עיר לאל יהיה טה" התב, אמר לזה וזה. זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיתק

ל פסקאי נמת זר ת בה, ב  המת, ל לצאת ויכל מסר , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
האלה  י ונמצא .'וכ  יה מנתק והרי ,"יקיצ  וע" הא, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻפניו,

אחיה , והא המ ת. ל יצא בר  לפי ,ע הבה,אה ידי על  י ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ע הא והרי , לאל יהיה  ט ה כזה , ד ל נס ואעה הא לה , זמ  י ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָאק

עכ"ל .ואחינה , ְִֶַָ

נח""י מ י ח לא ִִִִֶַָֹ
 איסא והמ יעקב הנתיבת )רי הירי),על יר על הר  צרר  פר , ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָֹ

אחת סה למע ה הלת ל מ ליראל  הר ת כל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻתב
ידה היצצת ל ררימת רי ה ז ידי ועל נ ח"  מ יח לא ְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ"י

עבדת ראהנא ל)דע  וכל מצרי לת עני האריז"ל  לה)ה רברי .היתה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יינ יראל  ק תע חינת הא ילה , המצ ה  ל ה ל חְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
רה  ֶָל

הסקמל על דה יהח האר  ברי יתר  מתאר נראה לעיל, האמר  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
יא ) מט  רק לב)רא ית  י ס אתנ ני ולרקה עירה פל "אסרי  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֻ

ז"ל מרא ר על  יתאר   וגו' י ס סתה", ענבי בד'פ חד (זהר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מצותראית ) י ראל יד היה   צרי , העצ האל ילה  ד' לת י ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
הרה חעסק י  ר וגו', ס  מרא רמז ולזה מא , יתע ב זה וזלת , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

 יינ יראל ק תע הרה עסק חינת הא מ ילה  המצה  לה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻל
ר מה   וע רה, ב )י ל  הי",(שהש "ר ית אל  "הביאני תבפסק  ו) ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

תב, מרא זה ס ק על בר"י הרה, חלקי  לד' רמז  י מזר  נת סד, ימטרה  יי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הד ) אליולל ד נכ ללכת, י הא לב יהיה  ת אמצע י ואמר , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
 וגו'" ענבי בד" מר וא  ,ב ולאלל האלה זמ ייע א י למר  נת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹ

רה נ אי ר ,יי עלימצא  אמצעת האלה היה ,קרותא הלת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ז"ל  מרא ליראל, האת צז:)יציר  יהיה (סנהדרי ולא  חתה ק יע  י ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

,ענבי בד  מרא וה א ,'וכ המ ק ה מל לה יעמיד אללג זכת ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראל
ררית דר הקדה , ניצצי ררוית הפת, כיז ריה אמצעת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָי
עכ"ל . נאה, לי  מלאכ וז נאה מלאכ  אא  הרה, חינת ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמצע ת



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה י 

ידי  על  מלכת הרגי ע רה  מיתת מזרת  לנ אלעזר  ורי  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהר"י
ה ד ג י  רה  עצמ  קיעהְְְִִִֶַַַָָ

תבה זאת ולחזר  מיחא  עקבתא מרי להצל עצה   לנ אי אמרת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
 תה דה ההר  ל ד ורק א עיאה, בה נימית בה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָלמה

פנימ המה מזל את  נימת ללמד מתחילי  א י מ "ג  ז הר ני  ע) ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

ה דמ ת ) ניה,דה הרמח"ל כדברי הלמה, הא לה לקראת  תנא מכי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ
וגו', ימת" י אד הרה חת "זאת עני הפרסמת  ר אעל ורק  א ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻֻ

צלי יראל  קהת כל קדת חברת רציפת דה ההר ל ד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָידי
האריז"ל אמר כמ נצח, לח י ויז רימהיס מ ינ במהזרת מהרצ "א הביא) ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ידיזי"ע) על  מלכת הרגי ע רה מיתת מזרת  ל נ אלעזר  ור י ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָשהרשב"י 
"מ והעל הד, ג י רה   עצמ קיעהתר .ונחתי להקב"ה ר ח ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ל לבב לאחז  מג ל היה די הא  ע ה, זאת חכמה ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹי
מי  אבינְִִֶַַָָ

אר,וה א יכ ה  הח אר , האחר ר  ילנלה  ה צנצנת לנ אר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
הח "י מהאר "י דע  מה זה גלל זרי ח ההפלגה ודר הל  ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָודר 

זי"ע, טב  חלקי)ספרי(ראהוהעל  י"ז ע סה וכל רב היכלהערב החיד הבר , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
החכ ל וזה ז"ל: האר"י למידי דברי  , דה ההר  לד הא ילנְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלה

[זי"ע] " נר צמח  יעקב רי הרב רינמ  אליעקב )ה ר לספר נראה (הקמה  ע ד : ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
לאחז עה מג  ל היה די הא ר ע ת, דרת ע ה זאת חכמה י י ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלי ,
,וחסידי מע ה אנ י הי הרב הרת, תא י ,מי אבינ  ל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלבב
, העלי  רמ קירח וע ה ,המקטרגי מני תא ילימ הי ביט יעְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוה
ה פלאה  זאת חכמה  קריאתנ לא א עלינ יג מי החבת, ת מריה מְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹ
מ ע ה נע הס רת לברכה,  נזכר הרב תב ר על  בפרט ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻוהעמה,
 טונת ב ונאה הרע ול מלינ ת ה נ ת מל  הה  ר  י  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנגלת,
וימחל עלינ יג וה חסידת , ברי לנהג   האד ת אפ ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹהל ת,

.נל א עד .רצ יהי  אמ , ננְְֲִֵֵֵַַָָָלעו

ד ה לתספת ז עד יהיה לא  העתידה  ה ה אלה ה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חרכא ר אמ מבאר  ''הה  על  תב  דה הל ''ה ל   רא לעיני ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
אז מיה  ס האחר הר  בא  עד 'וכ נ ז להית עתיד היה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹההר 
תס עה  האר לא אז י מיח יבא סקי הע בזכת ניח ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָתה
זתאח אל  אי בו'' בגנ אמר וזה לביאת קרבה  סה היה זה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאר 

מע קריאת זהר לפר יאְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

 הצר עד צרי מ י ראל   נגאל א   יראל,  אלי זה  זכ ת די 'ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻוכ
יהיה  לא העתידה  ה אלה  הילה בד הסח  ד לק הא  ר דְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹה
הכה  וא רי רית האל  רצ והא ה הדה לתספת ז עד ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהאלה

''( רית ה לחת ני  , רא מאמר מאמרת  (ערה ְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָ

הזהרעל ללמד י הח איל ואחז במחה אחדת יראל  ל צהתק  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
 ויעסק ילמד וכא ר  רחמי", לתא מ יפק א "ספרא דְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻה
נא רת מהימנא רעיא  בזהר  הדה. הרה כח האה בא כ ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻרה ,

ב') עד קכ"ד, ) דד "ה' יתק בזכתיה ,"אר רר קראת" בגיניה : אמר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
נכר ". אל   ע ואי ְְִֵֵֵֶַָינח

האלה  את מזרז  הני ת ְְְִִֵֶַַָָָלד

יאתספר ע ר ,דבריה מקמת כה מבאר  ע ד :טיל – רה  א ר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
תרא בבא קא פרק  אמר מ הרה, זכת ה א עד מיח (ח , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

רי"א')  מל מא  עט חו  צאק ע ה  יב יתנ י " כתיב, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמאי
י') ח', ארי(ה ע  ל הה ס ק ל  ותניא אקצ",נאמר, לה "ע ה , נ אי , ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

חבב א" כתיב, מאי   ואמר ."ריו מל מ א  ויח" , מה מעט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוא
"יד קדיו ל  י ג')ע ל"ג, ברי)ל ,יע מחב אה עה אפ , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

לד  י ראיה אמ הב הרי "ח  זה על וכתב וכו', ה ידי  ה יְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָקד
 תה ל אמר כמ מנה , ל נ י י הא לה, את המזרז ה א ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהנית

וכו' מלכת על  מ מעבירי רה, על  ה')עליו  מ נה י"ג רק זמ (אב ת י , ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
וכו' ע ו ידי  דיה אי וכו', יעקב ל   ל(ט"ז ס"ה, רה רא בפרק(רא ית  , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ב')חלק עד מחבל(צ "ח ויצל  אד יע ה מה אלעזר , ר י את למידיו  אל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
.נל א עד וכו', חסדי בגמילת  רה יעסק מיח, ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹל 

רתי" למד" מתי נ ְְִִִַַָָני !

תאמריבמ ע "א )חז"ל צז  ע"ב  (צו  מע רי מ חני רי אמר ... : ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ
פתתיו  הה ל ע מיו מעה בר מריא חכ למיד ל  ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָיחאי:
לע יהמ מעה בר  מריא  חכמי למידי א קבר... ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָבבת
רי הה? האמר על הא  מי לכ תאר קבר . בבת תיהפת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהה

ני תב רת מדיל  אנ ידי ועל  ע "ה, יחאי  מענ למד" מתי  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ס"ז)רתי"  י)למת רח  נחת לנ מחזיר הא זה ידי ועל רח , נחת ל יוע ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ

.יה מ להע ל  את לפטר  יכלני :עצמ על אמר מ דל, וכח , עדנְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
דה הר קל"ח.)וכמבאר  ג' מתקואי :הדל  (חלק להע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה י 

ידי  על  מלכת הרגי ע רה  מיתת מזרת  לנ אלעזר  ורי  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהר"י
ה ד ג י  רה  עצמ  קיעהְְְִִִֶַַַָָ

תבה זאת ולחזר  מיחא  עקבתא מרי להצל עצה   לנ אי אמרת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
 תה דה ההר  ל ד ורק א עיאה, בה נימית בה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָלמה

פנימ המה מזל את  נימת ללמד מתחילי  א י מ "ג  ז הר ני  ע) ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

ה דמ ת ) ניה,דה הרמח"ל כדברי הלמה, הא לה לקראת  תנא מכי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ
וגו', ימת" י אד הרה חת "זאת עני הפרסמת  ר אעל ורק  א ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻֻ

צלי יראל  קהת כל קדת חברת רציפת דה ההר ל ד ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָידי
האריז"ל אמר כמ נצח, לח י ויז רימהיס מ ינ במהזרת מהרצ "א הביא) ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ידיזי"ע) על  מלכת הרגי ע רה מיתת מזרת  ל נ אלעזר  ור י ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָשהרשב"י 
"מ והעל הד, ג י רה   עצמ קיעהתר .ונחתי להקב"ה ר ח ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ל לבב לאחז  מג ל היה די הא  ע ה, זאת חכמה ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹי
מי  אבינְִִֶַַָָ

אר,וה א יכ ה  הח אר , האחר ר  ילנלה  ה צנצנת לנ אר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
הח "י מהאר "י דע  מה זה גלל זרי ח ההפלגה ודר הל  ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָודר 

זי"ע, טב  חלקי)ספרי(ראהוהעל  י"ז ע סה וכל רב היכלהערב החיד הבר , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
החכ ל וזה ז"ל: האר"י למידי דברי  , דה ההר  לד הא ילנְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלה

[זי"ע] " נר צמח  יעקב רי הרב רינמ  אליעקב )ה ר לספר נראה (הקמה  ע ד : ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
לאחז עה מג  ל היה די הא ר ע ת, דרת ע ה זאת חכמה י י ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלי ,
,וחסידי מע ה אנ י הי הרב הרת, תא י ,מי אבינ  ל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלבב
, העלי  רמ קירח וע ה ,המקטרגי מני תא ילימ הי ביט יעְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוה
ה פלאה  זאת חכמה  קריאתנ לא א עלינ יג מי החבת, ת מריה מְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹ
מ ע ה נע הס רת לברכה,  נזכר הרב תב ר על  בפרט ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻוהעמה,
 טונת ב ונאה הרע ול מלינ ת ה נ ת מל  הה  ר  י  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנגלת,
וימחל עלינ יג וה חסידת , ברי לנהג   האד ת אפ ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹהל ת,

.נל א עד .רצ יהי  אמ , ננְְֲִֵֵֵַַָָָלעו

ד ה לתספת ז עד יהיה לא  העתידה  ה ה אלה ה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

חרכא ר אמ מבאר  ''הה  על  תב  דה הל ''ה ל   רא לעיני ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
אז מיה  ס האחר הר  בא  עד 'וכ נ ז להית עתיד היה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹההר 
תס עה  האר לא אז י מיח יבא סקי הע בזכת ניח ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָתה
זתאח אל  אי בו'' בגנ אמר וזה לביאת קרבה  סה היה זה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאר 

מע קריאת זהר לפר יאְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

 הצר עד צרי מ י ראל   נגאל א   יראל,  אלי זה  זכ ת די 'ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻוכ
יהיה  לא העתידה  ה אלה  הילה בד הסח  ד לק הא  ר דְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹה
הכה  וא רי רית האל  רצ והא ה הדה לתספת ז עד ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהאלה

''( רית ה לחת ני  , רא מאמר מאמרת  (ערה ְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָ

הזהרעל ללמד י הח איל ואחז במחה אחדת יראל  ל צהתק  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
 ויעסק ילמד וכא ר  רחמי", לתא מ יפק א "ספרא דְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻה
נא רת מהימנא רעיא  בזהר  הדה. הרה כח האה בא כ ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻרה ,

ב') עד קכ"ד, ) דד "ה' יתק בזכתיה ,"אר רר קראת" בגיניה : אמר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
נכר ". אל   ע ואי ְְִֵֵֵֶַָינח

האלה  את מזרז  הני ת ְְְִִֵֶַַָָָלד

יאתספר ע ר ,דבריה מקמת כה מבאר  ע ד :טיל – רה  א ר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
תרא בבא קא פרק  אמר מ הרה, זכת ה א עד מיח (ח , ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

רי"א')  מל מא  עט חו  צאק ע ה  יב יתנ י " כתיב, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָמאי
י') ח', ארי(ה ע  ל הה ס ק ל  ותניא אקצ",נאמר, לה "ע ה , נ אי , ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

חבב א" כתיב, מאי   ואמר ."ריו מל מ א  ויח" , מה מעט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוא
"יד קדיו ל  י ג')ע ל"ג, ברי)ל ,יע מחב אה עה אפ , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

לד  י ראיה אמ הב הרי "ח  זה על וכתב וכו', ה ידי  ה יְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָקד
 תה ל אמר כמ מנה , ל נ י י הא לה, את המזרז ה א ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהנית

וכו' מלכת על  מ מעבירי רה, על  ה')עליו  מ נה י"ג רק זמ (אב ת י , ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
וכו' ע ו ידי  דיה אי וכו', יעקב ל   ל(ט"ז ס"ה, רה רא בפרק(רא ית  , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ב')חלק עד מחבל(צ "ח ויצל  אד יע ה מה אלעזר , ר י את למידיו  אל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
.נל א עד וכו', חסדי בגמילת  רה יעסק מיח, ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹל 

רתי" למד" מתי נ ְְִִִַַָָני !

תאמריבמ ע "א )חז"ל צז  ע"ב  (צו  מע רי מ חני רי אמר ... : ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ
פתתיו  הה ל ע מיו מעה בר מריא חכ למיד ל  ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָיחאי:
לע יהמ מעה בר  מריא  חכמי למידי א קבר... ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָבבת
רי הה? האמר על הא  מי לכ תאר קבר . בבת תיהפת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהה

ני תב רת מדיל  אנ ידי ועל  ע "ה, יחאי  מענ למד" מתי  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ס"ז)רתי"  י)למת רח  נחת לנ מחזיר הא זה ידי ועל רח , נחת ל יוע ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ

.יה מ להע ל  את לפטר  יכלני :עצמ על אמר מ דל, וכח , עדנְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
דה הר קל"ח.)וכמבאר  ג' מתקואי :הדל  (חלק להע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה יב

,מע ר י אמר  ס ד... אמר א א  לא  לאר ,יבק אמר  לא  מיל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
הע למת. קמי  אנ הרי ְֲִִֵֵֶֶַָָָמע,

יקיה מל  יתר  העלי  ל ע י חאי ר  מע ר י זכת  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָדלה 

חסדיוכל בגמילת רה ע סק נקרא דה ההר  לד יהר את הזה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הרשב"י לנמת מתקר  , להע ל את  מיל מק נעלה הכי אפְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
,ונעל טמיר אר  ל ע ויס ד ציק  ד ה  א ה תב כמ , עלינ יג תְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָזכ
וקד ציק זכר אחצירא יעקב נ ר מר ,רזי מרא  ,"המלוב  י ד ה ְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹקד

טב ר  ספר ,אמ עלינ יג תזכ ע "ב )לברכה זכת(עד דלה :נל וזה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
כמ .נל א עד ,יקיה מל יתר  העלי  לע יחאי ר מע ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָרי 

לברכה, נ זכר חכמינ אמר('ב עד  מ"ה   רי(סה אמר החזק ואמר . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
 י ה מ  להע ל  את לפטר  אני יכ ל יחאי   מע רי  מ ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻירמיה

אליעזר ואלמלי עה, עד בראתי נימו עכ ועד ל הע ברא  מ עי ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אמר החזק ואמר ,פס עד  להע ברא מ נע העז  תי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻואלמלי 
 ה אל א עטימ וה על ה ני ראיתי יחאי   מע ר י מ ירמיה ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָרי 

.ה בני אני ה ני א ,מה בני אני ה מאה  א ,מה בני ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָאני

זי "ע הר"י   ד ה זהר ילמד בית הר"י את לארח לזת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהר צה
רת מדינל נ א ְְִֵֵָָיב

הקלתב  החיד"א, ל זקנ זי"ע  אזלאי אברה ר י דה המקל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
דמנא " ה"ארא  על החמה" "אר ספר זי"ע גלאנטי אברה ְְְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָהרב

ע "ב ) קכ "ג  טי מ פטר(פרת  אחר ה עד אפיל :קד  ל וזה  , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
  מע רי א  "אתעטר " הארא , דברי סקיע אנ  זמ ל  ,ינינמ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָר"י

עכל "ק . ,גוו ויב ,רא עטר תיו  מל ְְְְְְֵֶֶַַַָָָֹֹֻמער 

 ה ואיז זה "ק, הד זכת הא , ה  ל יב אר  ספק  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מבא האר"י כתבי באר  מ .תפ ירתקל ספר  קיסה (ער ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

(יריתהב ראי המיעיני": ללק יבימק חברי י "הבת : ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
פר ת זהר ר מ "חמלה", הא  ה'מיעני,  לל 'ק יבימ 'ק ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָח'בירי

זה. והב ,' וג עליו וחמל  כה נער והה  ס ק על  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמת,

בינה  הא  ההר  ספר  ְְִִֵֶַַַָֹחינת

הרראה דאמר  מאי ידיע  מיע  בינה, הא ההר ספר  חינת י ראה   ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹ
איזה  ר ג "ל  עי אצל  הרא  יר אר טבא, דכי  ניב  ד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹה

ינה. ערי  יחמ ה הה יבל   ני יחמ י והא ינה, ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָמק

מע קריאת זהר לפר יגְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

אתוזה " קרא אר יקא, "קראת יביה, לכל  אר ר ר קראת אמר ְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
לכל אר ר ר זה ידי על מי תא, ליא  בזכתא  ,ניוה ההר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹספר

אחת, חינה ה למר היא , יבל  וקאמר  ס זה ועל חינתיביה. בל מ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ברה לי ינה אני דה ההר לד כ  מ .ינה, ְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹ

הזהמה אמר  דה הר אמרטרא מ הא  ההר ספר ל ד ידי על ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
י בינה זה לרמז ינחני יסב"ב נפי  דחי מאילנא ממה "עמיט ויהי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

."י ח ימטרא הלל ע ה ')ינה את הז ' מערכת זי "ע, פלאג"י למהר "ח י ח  נפ) ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

קכ "ד:)מהימנארעיא  נא האי(רת  הרקיע  זהר  יזהיר ילי והמ ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָ
ה הר , ספר  איה  יל אי ח רא בה. עאה אימא זהרא מ ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

 ינ רי ההר ,לא ספר  האי  איה דחי, מאילנא למטע יראל עתידי בגי , ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
,ה יויתק רחמי. ל תא מ י לב )יפק ברי)אל  ע ואי ינח דד יי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

.נל א עד ְֵַָָנכר .

ספר"דאי  מדי זכת ה חק", עת עליו לסמ  מע רי הא ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
כל נע ,אמ עלינ יג תזכ יחאי ר   מע רי  האלקי הא  ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹל 

.לנ צרְִַָָה

ה'הגי"דאי :טריקנ הח"ק  החק", עת עליו לסמ  מע ר י הא ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָֹ
חק זי"ע  הר "י ל  רת  דה הזהר  מדי למר , חק, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ'בריו

,מי י בר יעבר  מי,ואיולא  זכת עליה ל ד עליו עלה לייכ ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
.תזכ  צלְְְִִָוי

ד ה ההר לד   וכ למה, ד ל   והא  נמה" א תת  ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ"מנה
ל מה  דל  ְִַָָָהא

מדרכבר  פ"ג )איתא יריה חי)"יר רדני א י ת "סכני (יר, ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַַַַַָָָ

ה') ב'  יריה,דה ההר ע א בנית . ע וא דה, מנה זה , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
" תמימה, ה' תרת נפ להיב  ללמד אחד ל "נמהאתתמנהיכל ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹ

למה ד ל   דע [ג]והא ל מה, ד ל  הא דה ההר  לד וכ , ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָ


הרית :ג. ג מני ה על מנה וכתבל ד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
''ס  לדעת ל הקדה ער  ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָהחסיד
הא  ה על  הרה ידיעת י סד  ה על ְְְִִִֶֶַַַַָָמ נה
הא  הרית  את  ג ה  וכיו הכר  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָמ ת 
על ת ראי  הכחה   למק וירד הכר  מקְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ידיעת וער ה, על מ נה ''ס לדעת  זכירה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָידי
ולא  פר תא לדעת ל  הא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהנה

קריאת אר  מלדה יאנ מצות  תא ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֻיקרא
 ביהח נימה והא מסר , אי ְְְֲִִִִִֵֵַַָגיאת 

הרית . ג ְְֲִַַַלע
: ''בבי מ י כל מ נה  רקי ח''י ללמד ְְְְְְִִִִִִֵָָָמנהג 
רקי  ח''י לקרא נהג  היה זלה''ה מ רי ְְִִִִֵֵַָָֹואד ני
אל מת  לת יה יר ע י י מידי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָמ נה

דע. ֵַָח''י



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה יב

,מע ר י אמר  ס ד... אמר א א  לא  לאר ,יבק אמר  לא  מיל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
הע למת. קמי  אנ הרי ְֲִִֵֵֶֶַָָָמע,

יקיה מל  יתר  העלי  ל ע י חאי ר  מע ר י זכת  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָדלה 

חסדיוכל בגמילת רה ע סק נקרא דה ההר  לד יהר את הזה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הרשב"י לנמת מתקר  , להע ל את  מיל מק נעלה הכי אפְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
,ונעל טמיר אר  ל ע ויס ד ציק  ד ה  א ה תב כמ , עלינ יג תְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָזכ
וקד ציק זכר אחצירא יעקב נ ר מר ,רזי מרא  ,"המלוב  י ד ה ְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹקד

טב ר  ספר ,אמ עלינ יג תזכ ע "ב )לברכה זכת(עד דלה :נל וזה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
כמ .נל א עד ,יקיה מל יתר  העלי  לע יחאי ר מע ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָרי 

לברכה, נ זכר חכמינ אמר('ב עד  מ"ה   רי(סה אמר החזק ואמר . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
 י ה מ  להע ל  את לפטר  אני יכ ל יחאי   מע רי  מ ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻירמיה

אליעזר ואלמלי עה, עד בראתי נימו עכ ועד ל הע ברא  מ עי ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אמר החזק ואמר ,פס עד  להע ברא מ נע העז  תי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻואלמלי 
 ה אל א עטימ וה על ה ני ראיתי יחאי   מע ר י מ ירמיה ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָרי 

.ה בני אני ה ני א ,מה בני אני ה מאה  א ,מה בני ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָאני

זי "ע הר"י   ד ה זהר ילמד בית הר"י את לארח לזת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהר צה
רת מדינל נ א ְְִֵֵָָיב

הקלתב  החיד"א, ל זקנ זי"ע  אזלאי אברה ר י דה המקל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
דמנא " ה"ארא  על החמה" "אר ספר זי"ע גלאנטי אברה ְְְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָהרב

ע "ב ) קכ "ג  טי מ פטר(פרת  אחר ה עד אפיל :קד  ל וזה  , ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
  מע רי א  "אתעטר " הארא , דברי סקיע אנ  זמ ל  ,ינינמ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָר"י

עכל "ק . ,גוו ויב ,רא עטר תיו  מל ְְְְְְֵֶֶַַַָָָֹֹֻמער 

 ה ואיז זה "ק, הד זכת הא , ה  ל יב אר  ספק  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מבא האר"י כתבי באר  מ .תפ ירתקל ספר  קיסה (ער ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

(יריתהב ראי המיעיני": ללק יבימק חברי י "הבת : ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
פר ת זהר ר מ "חמלה", הא  ה'מיעני,  לל 'ק יבימ 'ק ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָח'בירי

זה. והב ,' וג עליו וחמל  כה נער והה  ס ק על  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמת,

בינה  הא  ההר  ספר  ְְִִֵֶַַַָֹחינת

הרראה דאמר  מאי ידיע  מיע  בינה, הא ההר ספר  חינת י ראה   ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹ
איזה  ר ג "ל  עי אצל  הרא  יר אר טבא, דכי  ניב  ד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹה

ינה. ערי  יחמ ה הה יבל   ני יחמ י והא ינה, ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָמק

מע קריאת זהר לפר יגְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

אתוזה " קרא אר יקא, "קראת יביה, לכל  אר ר ר קראת אמר ְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
לכל אר ר ר זה ידי על מי תא, ליא  בזכתא  ,ניוה ההר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹספר

אחת, חינה ה למר היא , יבל  וקאמר  ס זה ועל חינתיביה. בל מ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ברה לי ינה אני דה ההר לד כ  מ .ינה, ְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹ

הזהמה אמר  דה הר אמרטרא מ הא  ההר ספר ל ד ידי על ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
י בינה זה לרמז ינחני יסב"ב נפי  דחי מאילנא ממה "עמיט ויהי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

."י ח ימטרא הלל ע ה ')ינה את הז ' מערכת זי "ע, פלאג"י למהר "ח י ח  נפ) ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

קכ "ד:)מהימנארעיא  נא האי(רת  הרקיע  זהר  יזהיר ילי והמ ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָ
ה הר , ספר  איה  יל אי ח רא בה. עאה אימא זהרא מ ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

 ינ רי ההר ,לא ספר  האי  איה דחי, מאילנא למטע יראל עתידי בגי , ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
,ה יויתק רחמי. ל תא מ י לב )יפק ברי)אל  ע ואי ינח דד יי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

.נל א עד ְֵַָָנכר .

ספר"דאי  מדי זכת ה חק", עת עליו לסמ  מע רי הא ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ
כל נע ,אמ עלינ יג תזכ יחאי ר   מע רי  האלקי הא  ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹל 

.לנ צרְִַָָה

ה'הגי"דאי :טריקנ הח"ק  החק", עת עליו לסמ  מע ר י הא ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָֹ
חק זי"ע  הר "י ל  רת  דה הזהר  מדי למר , חק, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ'בריו

,מי י בר יעבר  מי,ואיולא  זכת עליה ל ד עליו עלה לייכ ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
.תזכ  צלְְְִִָוי

ד ה ההר לד   וכ למה, ד ל   והא  נמה" א תת  ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ"מנה
ל מה  דל  ְִַָָָהא

מדרכבר  פ"ג )איתא יריה חי)"יר רדני א י ת "סכני (יר, ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַַַַַָָָ

ה') ב'  יריה,דה ההר ע א בנית . ע וא דה, מנה זה , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
" תמימה, ה' תרת נפ להיב  ללמד אחד ל "נמהאתתמנהיכל ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֹ

למה ד ל   דע [ג]והא ל מה, ד ל  הא דה ההר  לד וכ , ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָ


הרית :ג. ג מני ה על מנה וכתבל ד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
''ס  לדעת ל הקדה ער  ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָהחסיד
הא  ה על  הרה ידיעת י סד  ה על ְְְִִִֶֶַַַַָָמ נה
הא  הרית  את  ג ה  וכיו הכר  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָמ ת 
על ת ראי  הכחה   למק וירד הכר  מקְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ידיעת וער ה, על מ נה ''ס לדעת  זכירה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָידי
ולא  פר תא לדעת ל  הא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהנה

קריאת אר  מלדה יאנ מצות  תא ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֻיקרא
 ביהח נימה והא מסר , אי ְְְֲִִִִִֵֵַַָגיאת 

הרית . ג ְְֲִַַַלע
: ''בבי מ י כל מ נה  רקי ח''י ללמד ְְְְְְִִִִִִֵָָָמנהג 
רקי  ח''י לקרא נהג  היה זלה''ה מ רי ְְִִִִֵֵַָָֹואד ני
אל מת  לת יה יר ע י י מידי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָמ נה

דע. ֵַָח''י



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה יד

פריא ,מה ללע חלק לה י יראל  וכל  ,ידאהר י ל וכ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
 דה זהר ליל יראל זהרנמת רמח"ל)חד)ני ע"א, קכ"ד , על  , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

ילק ט  ואיתא ,מת לנ  היה זהר ע מנית ללמד צריכי יראל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹל 
תשע "ו )מעני רמז כ "ח רק  א א(דר מתקצת הלת אי אמר ה נא רב : ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

מה  מנית, ברטעזכת וזה .א עד  ,"צאק עה יב ני י " ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
הפע. צינר ת ילהמ "א ה"  לק זה רצ במעט ,נפ לכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהוה

י חא"י  א תת  ה "' זרע מ 'י  כ'ח ל 'א  ְִִִִִֵַַַָֹ"'י

רמזנאמרזהועל "הרמ תב ה הר  לד על  וכ ," זרע מי תכח לא  "י ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
רי האלקי הא  דת מד נפלא  התת ה מפעלת חז לכ ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻזה:
רה  ח  א הבטיח יחאי   מע רי לברכה: נזכר י חאי   מעְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לברכה נזכר  תינר דברי  בא .יד על  קלח :)מראל  'כנס)ת  : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
  מע רי ואמר מראל  ח רה  עתידה :אמר יבנה לכר תינְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָר

"י אמר: ח. א י חאי   הר וכמבאר ." זרע מי כח (נאלא ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹ

לתא'.קכד:) מ  יפק ההר  ספר איה חרא 'האי  :ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ריועה  סמ  על  י הדה.  רתנ ל  נס רת נפלא ת והב ראה א  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
אמת י ."זרע מי כח לא "י ה ס ק זה על עצמ יחאי  מעְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
רי הא  יחאי, ל  זרע ידי על הה, סד ונס ר מר ז עצמ הס ק ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻזה
זה  ל  בת ס פי י מראל . ה רה ח לא  יד על  יחאי,   מעְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

אתת ה "'זרע מ'י כ'ח ל 'א  "'י הסקיחא"י הס ק מגה רז וזה , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הא עצמ זה ל  זרע מי  הינ יקא, זרע מי ," זרע מי כח  לא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ"י
רז י חאי  ל  זרע ידי על י יחאי. ה א ה א הסק, זה ונסר ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻמרז

הא לעיל, זר  בת ספי הסק לאזה  יד על יחאי,    מע רי  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
י הרה , לתאזהר כח  מ יפק מע  א רי ד ודע, לעיל. זר ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

הא  עצמזחינתמר הא  מע רי דה ה א י ע י אחר. פסק  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָֻ
ד) וכ ).'נאל " מע בת רא י נ'חת, 'מא 'מ ' יו'ק מ הר"ע 'יר (לטי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ה פר) תחת –. ְִִֵֶַַ


 יקד בפרט   ''בבי מנית לד ְְְְְִִִִִַָָָָָֻסגת

סדרי וטהרת : א  מי ני ל ועל ְְְֳִִִִֵֶַָָָָ
לעת בא הה מיה יתר דל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹאחרי
 ''בביה ימי ענ ת  ימי  הפ''ד ְֲִִִִֵֵַַַָ

הה יע מי ד ל ער  ויק ע עצמ יק ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ

תמימה נמה ל למאת מנה סדרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָיא
 וא יאת, דקא דמאריה ייחדא ְְְְְִִִֵַָָָָָלק רא
יקע ה''ס ל לה י  יד תיג  ְְִִֵֵַַַַַָָֹלא 

וטהר ת. י קד סדר   דל יסדער (ספר ְְְֳִִִֵֵֶֶָָָָ

ְַָהדה)

מע קריאת זהר לפר טו ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

מ נה  א תת ְְִִֵָָמנה
במדרתל(דאפ ענ)ת א דני" ת ב: ,(האד ק רא(את , לגיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

לאר כרא  ע נה; ואי קל  ואי מ  ילה ובט בט ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָלכל
 ל מיהמיב תא מציא מד ,ה ל א מר  א מנה? מימ קראת אר: ְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ

,"לחמ מנה "מאר  וזה הנה", מנהזכת אתת ר[ד]מנה  וכ , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
"מנה   מע' ר'י א 'מר מ'ד בת ראי מא"ר " לחמ מנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ"מא ר


מאד ,ד. דל ער  ל י מ ני ת  ד ְְִִֵֵֶֶַָָָֹיד ע
אתתנ מה ,את תמ נה    הא מנה, ְְְִִִִַָָָָ

הפרה וידע  מנה , הפרה על  מרז  ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹמנה,
ל למסרת מעבר יכת  ספרה היא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָמנה
 ללע לבע, כת 6 הפרה [דע הה, לְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהע
מעלה,  צדדי 6מ ני  הרחב חל, ימי  6 ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהה,
ל מדידה  קדימה אחרה מאלה, ימינה, ְְְֲִִִֶַָָָָָָָֹמ ה,
12 י עה, ת 60 ,6 לספרה כת ְְְְִֶֶַַַָָָזמ
לפנימת כת 7 הפרה  .6 עמי ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָעת
ל המה היא  ,דק ת  מ ה ה, לְְִֶֶֶֶַַַָָָָָהע
בע, סביב סבב הה  להע וכל .[מיה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָת 
על והא למיטה, ני בע בע, ימי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָבעה
ברה, חסד,  ה קצות   מרז  הלה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָי
מלכ ת . היא והביעית  יסד, הד, נצח, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַפארת ,
מעבר הבע, למעל כת מנה, הפרה לא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
על הא לע על מר ז הא הה, לְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָלע
בחנה , חנ ימי 8 מילה, ימי 8  מ ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻהבע:
טהר אר מ הפ והא הנז הא ר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהת ה
הא   מדר [מבא ד ל, ה ל  תמ חְְְִֵֶֶָָָָֹ
די  הל,  ת אבינ יעקב  א קח  מְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמה
הבה על מ יצק  מ ילת, רה ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָללמד

חנ לנס אר והא הר ה זהה]הר בזכ ת  , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ר מז  מ ד ע הבע, מעל  וניה את  חְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָנ
מת הנז ואר  העלינה החכמה היא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָלחכמה

.דה זהר  מה ראית  ְְְִֵֵַַַָָימי
צרה הא מי מביא , "אברה "וימהר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָבספר 
ר י  נמת לעי  מ ידליק  לזה, סגלה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָרח"ל ,

י מה. ויצל הס, על מרר "תמ"מאיר ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לר נ נ ר תמ  העלה רת  ספר  וכבאר  .פ ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

חנ ר י  אמר  ז "ל : הרמ"א  איסרלי זכתמה ְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מיד  נר ל ,להעלת נר להקיל כי ז  א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

היח  אמר מל  מ קל"ב),  י ה)נר ערכי , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מה על  מזיר א רת ואי הה וגו', ְְְִִִִִֵֵַַַַָלמיחי ,

 יה ל   ינמ מלת הרה לל י  ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹת אר,
עכ"ל. ,'וכ היח מל ְְִֶֶֶֶַַָָמקרבת 

סר ע"ה, הר"י האלקי הא היק ְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹבכח 
 ת ני ערה ל לעפר ונכנס ונפ פְְְְְְְְִִֵֶַַָָָ
דה פ את  וטמ מי בי חר על וחי ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָמערה,
 נ ע יחד  המת, התט ת החל  תְְְְְְִִִַַַַַַ
 א מדיל  נ  אנחנ ע"ה, אלעזר ר י  דְְְֲִִֶַַַָָָָֻה
יעסק  מראל אחד  ל הר ר, סד את  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנלמד 
זהר לד ידי על   וצר  ת הרר , ל פסְְְְְִִֵֵֵֶַַַ
יומ אחר, גלל  בי זה גלל   י , דְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָה
"התנ ס רי הה, להע הליכת  ט, ְֲִִִֵֶֶַָָָד 
הלמד ,פה מד ל ה הה, ללע כיְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻו
,בנפ ר ח הא הד פט והרלמי ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהבלי
 ה ההר י על יוח דה ההר הד, ְְִִִֵַַַַַַַַָוא
א רג ת ל י יהדי לכל המה, לעְְְְִֵֵַַָָָָָָ
כדי  לעמל צרי והא נ מה רח  ,נפ ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹכח :
גלל י ה על, אל  מהח  יצא הא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹהר ת
נת פט  רק העסק ואד אחר , גלל בי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָזה
ועזר ח ל אי ,חה מלכת למר ת עת  ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹכל
אז  לר ח ז כה הא אר ,נפ על למר  ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָוסמ
בע פי ילע הר ח כח  פה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמתעלת 
זכה וכאר עברי, עבד ונקרא לתרה, יְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָע
הרי  הדה הרה ורזי ס ד ת היא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָל מה,

זמ ל לקב"ה,  מח בתיוהא מעיו  ְְְֲֶַַַָָָ
 בלכ ,מבק כ ובקב"ה, רה קיבְְְְְְְְִֶֶַָָ
 נפ על זממ להפיק חל ח ואי רְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹב

ר ח ידי  על ר נמההנת   ד ה ל רמא ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יפת חרב מחזיק ה מה בכח יתעה, ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹהא
 המאה ח ת ל את  וחטת ההרגת   ידְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
 א , כנ ל וטב ל יק טב ואז  סביבתיו, ְְְְִִִֵֶַַָָָול
מסירת כח  דה נפת ל ה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹל כניו
כל מתנ כח תא מעלה חה מידי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹנפ
מסר "אחד" בה מע קריאת רא עְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה יד

פריא ,מה ללע חלק לה י יראל  וכל  ,ידאהר י ל וכ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
 דה זהר ליל יראל זהרנמת רמח"ל)חד)ני ע"א, קכ"ד , על  , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

ילק ט  ואיתא ,מת לנ  היה זהר ע מנית ללמד צריכי יראל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹל 
תשע "ו )מעני רמז כ "ח רק  א א(דר מתקצת הלת אי אמר ה נא רב : ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

מה  מנית, ברטעזכת וזה .א עד  ,"צאק עה יב ני י " ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
הפע. צינר ת ילהמ "א ה"  לק זה רצ במעט ,נפ לכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהוה

י חא"י  א תת  ה "' זרע מ 'י  כ'ח ל 'א  ְִִִִִֵַַַָֹ"'י

רמזנאמרזהועל "הרמ תב ה הר  לד על  וכ ," זרע מי תכח לא  "י ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
רי האלקי הא  דת מד נפלא  התת ה מפעלת חז לכ ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻזה:
רה  ח  א הבטיח יחאי   מע רי לברכה: נזכר י חאי   מעְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לברכה נזכר  תינר דברי  בא .יד על  קלח :)מראל  'כנס)ת  : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
  מע רי ואמר מראל  ח רה  עתידה :אמר יבנה לכר תינְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָר

"י אמר: ח. א י חאי   הר וכמבאר ." זרע מי כח (נאלא ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹ

לתא'.קכד:) מ  יפק ההר  ספר איה חרא 'האי  :ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ריועה  סמ  על  י הדה.  רתנ ל  נס רת נפלא ת והב ראה א  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
אמת י ."זרע מי כח לא "י ה ס ק זה על עצמ יחאי  מעְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
רי הא  יחאי, ל  זרע ידי על הה, סד ונס ר מר ז עצמ הס ק ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻזה
זה  ל  בת ס פי י מראל . ה רה ח לא  יד על  יחאי,   מעְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

אתת ה "'זרע מ'י כ'ח ל 'א  "'י הסקיחא"י הס ק מגה רז וזה , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הא עצמ זה ל  זרע מי  הינ יקא, זרע מי ," זרע מי כח  לא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ"י
רז י חאי  ל  זרע ידי על י יחאי. ה א ה א הסק, זה ונסר ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻמרז

הא לעיל, זר  בת ספי הסק לאזה  יד על יחאי,    מע רי  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
י הרה , לתאזהר כח  מ יפק מע  א רי ד ודע, לעיל. זר ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

הא  עצמזחינתמר הא  מע רי דה ה א י ע י אחר. פסק  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָֻ
ד) וכ ).'נאל " מע בת רא י נ'חת, 'מא 'מ ' יו'ק מ הר"ע 'יר (לטי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

ה פר) תחת –. ְִִֵֶַַ


 יקד בפרט   ''בבי מנית לד ְְְְְִִִִִַָָָָָֻסגת

סדרי וטהרת : א  מי ני ל ועל ְְְֳִִִִֵֶַָָָָ
לעת בא הה מיה יתר דל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹאחרי
 ''בביה ימי ענ ת  ימי  הפ''ד ְֲִִִִֵֵַַַָ

הה יע מי ד ל ער  ויק ע עצמ יק ְְְְִִִִִֵַַַַָָָ

תמימה נמה ל למאת מנה סדרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָיא
 וא יאת, דקא דמאריה ייחדא ְְְְְִִִֵַָָָָָלק רא
יקע ה''ס ל לה י  יד תיג  ְְִִֵֵַַַַַָָֹלא 

וטהר ת. י קד סדר   דל יסדער (ספר ְְְֳִִִֵֵֶֶָָָָ

ְַָהדה)

מע קריאת זהר לפר טו ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

מ נה  א תת ְְִִֵָָמנה
במדרתל(דאפ ענ)ת א דני" ת ב: ,(האד ק רא(את , לגיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

לאר כרא  ע נה; ואי קל  ואי מ  ילה ובט בט ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָלכל
 ל מיהמיב תא מציא מד ,ה ל א מר  א מנה? מימ קראת אר: ְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ

,"לחמ מנה "מאר  וזה הנה", מנהזכת אתת ר[ד]מנה  וכ , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
"מנה   מע' ר'י א 'מר מ'ד בת ראי מא"ר " לחמ מנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ"מא ר


מאד ,ד. דל ער  ל י מ ני ת  ד ְְִִֵֵֶֶַָָָֹיד ע
אתתנ מה ,את תמ נה    הא מנה, ְְְִִִִַָָָָ

הפרה וידע  מנה , הפרה על  מרז  ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹמנה,
ל למסרת מעבר יכת  ספרה היא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָמנה
 ללע לבע, כת 6 הפרה [דע הה, לְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהע
מעלה,  צדדי 6מ ני  הרחב חל, ימי  6 ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהה,
ל מדידה  קדימה אחרה מאלה, ימינה, ְְְֲִִִֶַָָָָָָָֹמ ה,
12 י עה, ת 60 ,6 לספרה כת ְְְְִֶֶַַַָָָזמ
לפנימת כת 7 הפרה  .6 עמי ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָעת
ל המה היא  ,דק ת  מ ה ה, לְְִֶֶֶֶַַַָָָָָהע
בע, סביב סבב הה  להע וכל .[מיה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָת 
על והא למיטה, ני בע בע, ימי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָבעה
ברה, חסד,  ה קצות   מרז  הלה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָי
מלכ ת . היא והביעית  יסד, הד, נצח, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַפארת ,
מעבר הבע, למעל כת מנה, הפרה לא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
על הא לע על מר ז הא הה, לְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָלע
בחנה , חנ ימי 8 מילה, ימי 8  מ ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻהבע:
טהר אר מ הפ והא הנז הא ר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהת ה
הא   מדר [מבא ד ל, ה ל  תמ חְְְִֵֶֶָָָָֹ
די  הל,  ת אבינ יעקב  א קח  מְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמה
הבה על מ יצק  מ ילת, רה ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָללמד

חנ לנס אר והא הר ה זהה]הר בזכ ת  , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ר מז  מ ד ע הבע, מעל  וניה את  חְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָנ
מת הנז ואר  העלינה החכמה היא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָלחכמה

.דה זהר  מה ראית  ְְְִֵֵַַַָָימי
צרה הא מי מביא , "אברה "וימהר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָבספר 
ר י  נמת לעי  מ ידליק  לזה, סגלה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָרח"ל ,

י מה. ויצל הס, על מרר "תמ"מאיר ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לר נ נ ר תמ  העלה רת  ספר  וכבאר  .פ ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

חנ ר י  אמר  ז "ל : הרמ"א  איסרלי זכתמה ְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מיד  נר ל ,להעלת נר להקיל כי ז  א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

היח  אמר מל  מ קל"ב),  י ה)נר ערכי , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מה על  מזיר א רת ואי הה וגו', ְְְִִִִִֵֵַַַַָלמיחי ,

 יה ל   ינמ מלת הרה לל י  ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹת אר,
עכ"ל. ,'וכ היח מל ְְִֶֶֶֶַַָָמקרבת 

סר ע"ה, הר"י האלקי הא היק ְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹבכח 
 ת ני ערה ל לעפר ונכנס ונפ פְְְְְְְְִִֵֶַַָָָ
דה פ את  וטמ מי בי חר על וחי ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָמערה,
 נ ע יחד  המת, התט ת החל  תְְְְְְִִִַַַַַַ
 א מדיל  נ  אנחנ ע"ה, אלעזר ר י  דְְְֲִִֶַַַָָָָֻה
יעסק  מראל אחד  ל הר ר, סד את  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנלמד 
זהר לד ידי על   וצר  ת הרר , ל פסְְְְְִִֵֵֵֶַַַ
יומ אחר, גלל  בי זה גלל   י , דְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָה
"התנ ס רי הה, להע הליכת  ט, ְֲִִִֵֶֶַָָָד 
הלמד ,פה מד ל ה הה, ללע כיְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻו
,בנפ ר ח הא הד פט והרלמי ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהבלי
 ה ההר י על יוח דה ההר הד, ְְִִִֵַַַַַַַַָוא
א רג ת ל י יהדי לכל המה, לעְְְְִֵֵַַָָָָָָ
כדי  לעמל צרי והא נ מה רח  ,נפ ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹכח :
גלל י ה על, אל  מהח  יצא הא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹהר ת
נת פט  רק העסק ואד אחר , גלל בי ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָזה
ועזר ח ל אי ,חה מלכת למר ת עת  ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹכל
אז  לר ח ז כה הא אר ,נפ על למר  ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָוסמ
בע פי ילע הר ח כח  פה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמתעלת 
זכה וכאר עברי, עבד ונקרא לתרה, יְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָע
הרי  הדה הרה ורזי ס ד ת היא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָל מה,

זמ ל לקב"ה,  מח בתיוהא מעיו  ְְְֲֶַַַָָָ
 בלכ ,מבק כ ובקב"ה, רה קיבְְְְְְְְִֶֶַָָ
 נפ על זממ להפיק חל ח ואי רְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹב

ר ח ידי  על ר נמההנת   ד ה ל רמא ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יפת חרב מחזיק ה מה בכח יתעה, ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹהא
 המאה ח ת ל את  וחטת ההרגת   ידְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
 א , כנ ל וטב ל יק טב ואז  סביבתיו, ְְְְִִִֵֶַַָָָול
מסירת כח  דה נפת ל ה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹל כניו
כל מתנ כח תא מעלה חה מידי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹנפ
מסר "אחד" בה מע קריאת רא עְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה טז 

והרחני  המי "ה לחמ ע מיה מ ירד לטב זכר  הביא ה אל מ , ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
  מע לרי ואמר  ,ה על  עטרא ע אה כינ א מלאכי וכה נמת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָֻחיילי

יחאי: ֶַ

ד ה ההר ידי על רנסית מ ה י והאנ מעלה ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהמת 

אילנא רי  הא אנ אברי ר ה רי   אינ  יל ענפי ארייתא , תקי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
גוונא ייק מתינ , ריי פיע ה , י יאקלעימרדא , ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

 י( ט מהאי(ש רנסית לתא  נ א  ני וכה מא , צרי ריד בענפהי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ
בגיני ימא , ס תראה דרא לתא יתלי ד ,דיל י )חרא  כה  (וקרא ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

וג מר . אר ר ר קראת( פס ו'  זהר ויהנ)ני בינ הרנסה, זה י , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ


לעבד הפר ה: מצות ק הא ואז  .נפ ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָאת 
נפ ת את  מה להציא המאה  ְְְְִֵֵֶֶַָָֹכח ת
,כנע עבד  הא נח   ח מצאיה  עי לְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹה

בב"א. האלה את  לקרב  בכְְְֵֶַָָָ

[אר אצילת ללע  ההר  הד ְֲֲִֶַַַַַַָָרת 
ה ל החיד] רת אצל מהה א  ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹאצילת
,לע בר כל  יד ע  טה. אחדת  ְְְְְִֶַַָָָָָָָָנמצא
והמרא  וחיצנת , נימ ת   י רה ְְְְְִִִִֵַַַָָָוג
רה, החיצני החלק ל  נימ ת  ה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהנה
הא,  ר דה ל מתיו היא  הרה ְִֶַַָָָָָָֻל

ה) על הרה  על   הא בשלה "ק  .(מבאר ְְֶֶֶַַַַָָֹ

לרדת יה וטבע ,למי מלה היא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהרה
והל לה ירדה הרה  יתר , מה ק ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָל
זה  למנלע ועד  ס אי הא מאד ב ק ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹמ
,ני  רבדי י ל רה  בר , כל מ ְְְְִִִֵַַַַָָָָָהמי.
תא היא והל יתר, יפנימ יתר ינ ְְִִִִִִִֵֵַָֹחיצ
פנימת הט, הא הרה ל הגלה  ְְְִִִֶֶַַַַָָָהרה.
ה על הרה היא הרה החיצ נת ְִִִֶֶֶַַַַָָל
הנימי  רבד  וי והמרא, הנה את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹללת 
היא  ,דה זהר   ה ד  רת  היא ְִִֵֶֶַַַַָיתר

יתר . ְְִִֵַהנימית 

האתת , ת ניעלי  יחנ ר ברי יצק ְְְִִִִִֶַָָָָה'
 לת הה, להע ל מת ימ  בתְְְִִִֶֶַַָָ
 לא במרא , רה ימ ריְְִִִִֶַַַָָָָס
ולא  לגמרי ר חנית היא הנימית ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹהמע ת

לי מית , ה רה  את  להבי אפ ר  אי ולכ ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
סד, רת  היא הרה נימת  את  ְְִִִִֶֶַַָללמד

( יח  לע הק מה הא (מהרח"ו ה ד סדר  ולכ  . ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

הט,  הגלה רה  ל ללית  והרה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלד
ורק   הד את הרה נימ ת  לד מ ְְְִִִִֵֶַַַַַָלאחר

וה מרא. הנית  את  להבי אפ ר ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָאז
גח "ר זה מה להבי אפר אי המח ה:  ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָל
מדר י טית ", כי ני"  א הרה" ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻאת 
והר ,ימ ולא יחנר ברי על ְְְְִִִִִִַַַַָָֹ
 ה חז "ל  ברי  ל י ועד חיצ ני, לב רק ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָהמי
 בריה המד  וכל הד, רת  י על ני ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָמכ
לא  באמת  הא, ר דה ל מתיו ְְֱֶֶֶֶַָָָֹהגה
הרה נימת  ל ד ללא הנה את להבי ְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹנ
מח נפח  דה ההר  לד ידי על  ועד ְְְְִִֵַַַַַַָָֹֹוההר .
החכמה אצר להעת וזכה מתנ את ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָמטהר
מאד חב   על  רה. יאמ י חיד ְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹלח
נימת ל ד ע הנית  לד  את ְְְִִִִִִֵֶַַָלחר 

.דה ההר ַַַַָָהרה,
, מז אד וההר  הרה נימת  לד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹזכת
ל ואת עצמ את  מז ה מז נטהרת, מתְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנ

. לָָֻהע
 להע וכל , להע נמת ה דיה יוְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
ל ל הפע מקרת  ה  דיהיה ,ה יילְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
כל הרה לד בזכת   תבזכ ,לְְְִִִַָָָָָהע
קטה נעה וכל ,מי מתק העלמת  ל ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהר "ס,
לרעה וחלילה חס א לטבה, מיעה דייה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָל
מנית , ז הר  ל ד ידי על  ל  , להע ל ְְִִֵֵֶַַַָָָָָעל 

העלמת . לכל  לעצמ פע  יעימ ְְְְִִֵֶַַַָָָָה
כמ , דה ההר  הרה נימת ל מדי ְְְְִִֵֵַַַַַָָֹארי
י ראל ע יצא ההר ספר  זכת  הר"י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאמר

כי "ר . אמ ,רחמי ְֲִֵֵַַָָמהלת

מע קריאת זהר לפר יז ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

כר ל  ה עלמא  ירסא  המד י , לעצ מר א פל מתק ר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלא
היא רר  קראת  בגינ הגה זה ל  ע ,מתנ טהרה מק עמל ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻטב

,אמריה יר וילמד  רנסת( זהר לתני מל .(א ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

במידי על רנסית מה  יוהאנ מעלה המת אר  זהר, מהני  ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הר תב מה יבאר זה י על ,דה רל"ב.)ההר  ג' אמר(חלק ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

יחאי:    מע לרי מהימנא  רזי הרעיא מלי ליא קיא, צינא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
 אמתיב מארי לעיא , אמתיב מארי ל הא  , ל לפרא קדמאה, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָָָחרא
חדוה  הא . יל יפיר ,ממ יא ימ לממע מנימז ה ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻלא ,

ותא . לעיא  ה יער ְְְְְִֵַַָָָָפרקנא ,

ה פטר עב ר דלה  ְְֲִַָָָטבה

ידי"ספר ועל הפה. מל בעתי מ עיל  הרה  "לד :סיה " אמ ס י" ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
רה  חי מח ה וא .עד לג הת מכניסי ער [ה ]זה אי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

נפ עבר מנית ל ד בכלל מעלה", ל  י יבה זה ידי על אביו כה  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלכבד
נפטר , איזה עבר מנית מד  זר  אי ואפיל ... ל דלה טבה היא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהת
מהתל יתר  דל בר  הא  מני ת ול ד ... גהינ ל  ינמ תא ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָמיל

הבה", ס"ה )לפני ע ' ,ודי דת  מהתל(ילקט יתר  דלה זכת הא  מנית ל ד . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
[יק ולקרא ח [להית הע ד שע "ו )לפני ס' עת  סת(ינימ ללמד נהג  . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

למה דל  והא הטירה,  מ חד י"ב ה לח( ל  ער). ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻ

המה לד את להיל  סגלה היא לפטירה הראנה נה מנה סדרי ה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
גלל ח )מבא  ער , לייר .(ערי ְְְֲִִִֵַַַַָָ

ההר לד ה  לפטר  יתר  העלה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָלד

נעה ספר א ר  ה ועל  ההר  לד מעלת  על מבא ז"ל  האר"י בחי  ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
י מביא  דה עבדת ספר החיד"א  וכ הד, ידי על  האד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹלנמת
י תב דה זהר  הר "י ההר . לד ה  פטרל יתר העלה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהד 
וכתב .יח  תהי מעת דלה י תר היא  די מצות  ריהה טירת  ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָלאחר 

מחת פ"ט )מס ' ס)מ יהח ד א תמ וא אביו המכד : ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ


לה . נחב הזוה"ק ל ד ,עי לא ְְְְִֵֶֶֶַָָוכתב
מצו  ועד רה,  יחיד מחל ה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ר חני, רבה רה מצות  גמי  רב"ה ְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָר ה
בחינת פט יוח רה יחיד ְְְְִִִִִִִֵַַַָָלח

ני בחינת סד  יוח חינ ת  אי ) ְְְִִִִִִֵֶַָָ

(ירדל א  נפי זכיתי  יאמר  אחד ל ולא  , ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹ
בנ ת , ני סד י חיד ל לחב זכה  ְְִִִֵֵֶָָָהזוה"ק

רה. ר חני  רבה ר ה מצות  זה מקְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה טז 

והרחני  המי "ה לחמ ע מיה מ ירד לטב זכר  הביא ה אל מ , ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
  מע לרי ואמר  ,ה על  עטרא ע אה כינ א מלאכי וכה נמת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָֻחיילי

יחאי: ֶַ

ד ה ההר ידי על רנסית מ ה י והאנ מעלה ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהמת 

אילנא רי  הא אנ אברי ר ה רי   אינ  יל ענפי ארייתא , תקי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
גוונא ייק מתינ , ריי פיע ה , י יאקלעימרדא , ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

 י( ט מהאי(ש רנסית לתא  נ א  ני וכה מא , צרי ריד בענפהי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ
בגיני ימא , ס תראה דרא לתא יתלי ד ,דיל י )חרא  כה  (וקרא ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

וג מר . אר ר ר קראת( פס ו'  זהר ויהנ)ני בינ הרנסה, זה י , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ


לעבד הפר ה: מצות ק הא ואז  .נפ ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָאת 
נפ ת את  מה להציא המאה  ְְְְִֵֵֶֶַָָֹכח ת
,כנע עבד  הא נח   ח מצאיה  עי לְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹה

בב"א. האלה את  לקרב  בכְְְֵֶַָָָ

[אר אצילת ללע  ההר  הד ְֲֲִֶַַַַַַָָרת 
ה ל החיד] רת אצל מהה א  ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹאצילת
,לע בר כל  יד ע  טה. אחדת  ְְְְְִֶַַָָָָָָָָנמצא
והמרא  וחיצנת , נימ ת   י רה ְְְְְִִִִֵַַַָָָוג
רה, החיצני החלק ל  נימ ת  ה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהנה
הא,  ר דה ל מתיו היא  הרה ְִֶַַָָָָָָֻל

ה) על הרה  על   הא בשלה "ק  .(מבאר ְְֶֶֶַַַַָָֹ

לרדת יה וטבע ,למי מלה היא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָהרה
והל לה ירדה הרה  יתר , מה ק ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָל
זה  למנלע ועד  ס אי הא מאד ב ק ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹמ
,ני  רבדי י ל רה  בר , כל מ ְְְְִִִֵַַַַָָָָָהמי.
תא היא והל יתר, יפנימ יתר ינ ְְִִִִִִִֵֵַָֹחיצ
פנימת הט, הא הרה ל הגלה  ְְְִִִֶֶַַַַָָָהרה.
ה על הרה היא הרה החיצ נת ְִִִֶֶֶַַַַָָל
הנימי  רבד  וי והמרא, הנה את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹללת 
היא  ,דה זהר   ה ד  רת  היא ְִִֵֶֶַַַַָיתר

יתר . ְְִִֵַהנימית 

האתת , ת ניעלי  יחנ ר ברי יצק ְְְִִִִִֶַָָָָה'
 לת הה, להע ל מת ימ  בתְְְִִִֶֶַַָָ
 לא במרא , רה ימ ריְְִִִִֶַַַָָָָס
ולא  לגמרי ר חנית היא הנימית ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹהמע ת

לי מית , ה רה  את  להבי אפ ר  אי ולכ ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
סד, רת  היא הרה נימת  את  ְְִִִִֶֶַַָללמד

( יח  לע הק מה הא (מהרח"ו ה ד סדר  ולכ  . ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

הט,  הגלה רה  ל ללית  והרה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלד
ורק   הד את הרה נימ ת  לד מ ְְְִִִִֵֶַַַַַָלאחר

וה מרא. הנית  את  להבי אפ ר ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָאז
גח "ר זה מה להבי אפר אי המח ה:  ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָל
מדר י טית ", כי ני"  א הרה" ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻאת 
והר ,ימ ולא יחנר ברי על ְְְְִִִִִִַַַַָָֹ
 ה חז "ל  ברי  ל י ועד חיצ ני, לב רק ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָהמי
 בריה המד  וכל הד, רת  י על ני ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָמכ
לא  באמת  הא, ר דה ל מתיו ְְֱֶֶֶֶַָָָֹהגה
הרה נימת  ל ד ללא הנה את להבי ְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹנ
מח נפח  דה ההר  לד ידי על  ועד ְְְְִִֵַַַַַַָָֹֹוההר .
החכמה אצר להעת וזכה מתנ את ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָמטהר
מאד חב   על  רה. יאמ י חיד ְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹלח
נימת ל ד ע הנית  לד  את ְְְִִִִִִֵֶַַָלחר 

.דה ההר ַַַַָָהרה,
, מז אד וההר  הרה נימת  לד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹזכת
ל ואת עצמ את  מז ה מז נטהרת, מתְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנ

. לָָֻהע
 להע וכל , להע נמת ה דיה יוְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
ל ל הפע מקרת  ה  דיהיה ,ה יילְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
כל הרה לד בזכת   תבזכ ,לְְְִִִַָָָָָהע
קטה נעה וכל ,מי מתק העלמת  ל ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהר "ס,
לרעה וחלילה חס א לטבה, מיעה דייה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָל
מנית , ז הר  ל ד ידי על  ל  , להע ל ְְִִֵֵֶַַַָָָָָעל 

העלמת . לכל  לעצמ פע  יעימ ְְְְִִֵֶַַַָָָָה
כמ , דה ההר  הרה נימת ל מדי ְְְְִִֵֵַַַַַָָֹארי
י ראל ע יצא ההר ספר  זכת  הר"י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאמר

כי "ר . אמ ,רחמי ְֲִֵֵַַָָמהלת

מע קריאת זהר לפר יז ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

כר ל  ה עלמא  ירסא  המד י , לעצ מר א פל מתק ר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלא
היא רר  קראת  בגינ הגה זה ל  ע ,מתנ טהרה מק עמל ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻטב

,אמריה יר וילמד  רנסת( זהר לתני מל .(א ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

במידי על רנסית מה  יוהאנ מעלה המת אר  זהר, מהני  ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הר תב מה יבאר זה י על ,דה רל"ב.)ההר  ג' אמר(חלק ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ

יחאי:    מע לרי מהימנא  רזי הרעיא מלי ליא קיא, צינא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
 אמתיב מארי לעיא , אמתיב מארי ל הא  , ל לפרא קדמאה, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָָָחרא
חדוה  הא . יל יפיר ,ממ יא ימ לממע מנימז ה ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻלא ,

ותא . לעיא  ה יער ְְְְְִֵַַָָָָפרקנא ,

ה פטר עב ר דלה  ְְֲִַָָָטבה

ידי"ספר ועל הפה. מל בעתי מ עיל  הרה  "לד :סיה " אמ ס י" ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
רה  חי מח ה וא .עד לג הת מכניסי ער [ה ]זה אי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

נפ עבר מנית ל ד בכלל מעלה", ל  י יבה זה ידי על אביו כה  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלכבד
נפטר , איזה עבר מנית מד  זר  אי ואפיל ... ל דלה טבה היא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהת
מהתל יתר  דל בר  הא  מני ת ול ד ... גהינ ל  ינמ תא ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָמיל

הבה", ס"ה )לפני ע ' ,ודי דת  מהתל(ילקט יתר  דלה זכת הא  מנית ל ד . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
[יק ולקרא ח [להית הע ד שע "ו )לפני ס' עת  סת(ינימ ללמד נהג  . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

למה דל  והא הטירה,  מ חד י"ב ה לח( ל  ער). ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻ

המה לד את להיל  סגלה היא לפטירה הראנה נה מנה סדרי ה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
גלל ח )מבא  ער , לייר .(ערי ְְְֲִִִֵַַַַָָ

ההר לד ה  לפטר  יתר  העלה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָלד

נעה ספר א ר  ה ועל  ההר  לד מעלת  על מבא ז"ל  האר"י בחי  ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
י מביא  דה עבדת ספר החיד"א  וכ הד, ידי על  האד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹלנמת
י תב דה זהר  הר "י ההר . לד ה  פטרל יתר העלה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהד 
וכתב .יח  תהי מעת דלה י תר היא  די מצות  ריהה טירת  ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָלאחר 

מחת פ"ט )מס ' ס)מ יהח ד א תמ וא אביו המכד : ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ


לה . נחב הזוה"ק ל ד ,עי לא ְְְְִֵֶֶֶַָָוכתב
מצו  ועד רה,  יחיד מחל ה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ר חני, רבה רה מצות  גמי  רב"ה ְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָר ה
בחינת פט יוח רה יחיד ְְְְִִִִִִִֵַַַָָלח

ני בחינת סד  יוח חינ ת  אי ) ְְְִִִִִִֵֶַָָ

(ירדל א  נפי זכיתי  יאמר  אחד ל ולא  , ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹ
בנ ת , ני סד י חיד ל לחב זכה  ְְִִִֵֵֶָָָהזוה"ק

רה. ר חני  רבה ר ה מצות  זה מקְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה יח

 דוהמכ ירה מ יראה מ הבר ת ל מר אפר יהח דהמכְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
. מי ל א א דמכ  אי תמְְְְִֵֵֶַַָָָָ

חכמיספר כז)ל סימ ב' זהר ,(חלק ל ד הלל, לד סדר  מבא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
.ת למ יה ספר ואמירת ביעימנית רק   יח נמת  ספר  וע) ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

יראל) סגלת  וספר זיע"א זצוק"ל יראל  מנה .לרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ה לל מענ י צל  אי חיו  דה זהר  למד א  ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמי

זיע"א ,וכתב זצוק"ל תה מה יהדה ר י האלקי יהדההקל  מנחת ספר) ְְְְְְְְֱִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מסרת ) ירח ת  תב וכ , טירת לאחר  אד הנעה על רתא ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
כנס האד תלא צבי תי צ ה צבי , תי נמת את לת החל  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻא ר 
מק קר תא מזרז והיה מקוה, טביל ת וירה זהר הרה למד ,כתְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
יהדה  ר י מני זה וכל  מנחה, ל נת ולא  ההר לד ולעסק לק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹה
האר "י , נת ע  נמת הא זה ע חד צבי מה תי  זי"ע , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָתייה

עיי"ש. ,דה ההר  לד ידי על  רק היה  וזה ,פנימ עד הא, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָיס ע 

מי דה זהר  למד  הקלא תב כבר ה לל ,  מענ יצל אי חיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
 יי  לספר בהקמה גל ל, חזר  הלויה  עת כבר  זי"ע , תייה  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָמהר"י

האדרת על לזת[ו]הרקח אפר ,דה ההר הד  רת ל ד ידי על תב , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
יאחז פטרי ה וע יהח ע ט בה  לע ת הרצה  ועל הלל. מענ ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלהצל 


רו. מע ר י האלקי ה א היה : ְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹמעה
 חל נגלה אמ עלינ יג תזכ ְְֲִֵֵֵַַָָָָיחאי
הפר הדסת  חפ יחאי ר מע ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָר י

הרקח" יי"ֵַָֹ
מי י ראל, לאר ת ה יהדה ר י עלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאר 
 אברה רי אה הרב רלב א ,לי יר ְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהני
תא ואל הראי, כבד לק יהדה ר י ְְְְִִֶַַָָָָָָעדס.
לבא   עצמ את דב הטריח  "מע ְְְְְְִִִֶַַַַַָהתרת:
מאד ח ב  "דבר עדס: הרב  ל היב  ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹלברני ?"
תה. הרב אל הבר ?" מה"  "אלי ְִֵֶַַַַַָָָָָָאתי
זטא, והאידרא ר א האידרא על ר תב  דב"ְְְְִִֵַַַָָָָָָָ
 תה הרב ענה " "  "? תא סהד לא  ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹועדי
א נה. ערה חמ לפני  רה את  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ"תבי
י  זה? ר י על  רת בד למעלת ידע י ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָמ
אדני  ורק ,למע  אד  ל יתיו לא זה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹבר
עדס  אברה הרב  ." על ידע ור י מ רי ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָאבי

ר מע ר י האלקי הא אליו נגלה י ,ל ְְֱִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹסר 
: ל אמר וכ ,חל אמ עלינ יג תזכ ְְֲֵֵֵַַַָָָָָיחאי
ארי  ,לי ליר לעלת  צרי ,בירה מי"ְֲֲִִִִִִַַַַָָָ
ת ה, יהדה  ,עצ מקל ד ל רב ְְְְִֵֶַַָָָָָָֻמ בל,
וה"אידרא  ר א" ה"אידרא על ר תב ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָאר
חאמ נמצא ני ה וזה חר י. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָזטא"
לאר , ציא עליו להיע אב .יסהד ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹולא 
את לוא ד ב אל אתי  על זה", ל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹולעזר 

ל  דב על להיע ,החל אתאמ ת  הדיס  ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַ
"צעיר ואמר: ת ה יהדה ר י ענה  .י רְְְִִִֵַַַַָָָָָָה
עת א לאר, ציאלה רציתי  ולא ,לימי ְְְִִִִִִֵַָָָָָֹהייתי
והנני  לפר י, ימי מס מימה י לי , ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָר ר
לאחר רק א קרב ". לאר  ציאא ה ְְְְִֵֶַַַַַַָָעזרת
הרב נאל מחל ת, ל הפר , הדס ני לְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
נ למה  ו בבל, גדד  לעיר  לחזר  ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹת ה

האידרת . על   רה ְְִֵַַַַָָהדסת 

מע קריאת זהר לפר יט ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

מתנ על  ויחס ,רחמי האלה מקרב המזרז הה דה בואי[ז ]לד , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
ניו לח ת תח, עני להית יצטר ולא ,ת ח י ח ע ד ,מת נ לטהר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹזה
ה' חננ מי ,ד ל  יהר ויזה ,עצמ הא ילמד אא  ,מתנ לעיל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָיע
,דה זהר מד ל לבד ז לא י  ילר קויח הפ ס הצא ת י ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹעה,
יבא מי מר לגנזי מתנ על ת לאחר   אא ,נג ונה יב א ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהר"י

.עד  ערי ללק סיעת וכל  לה עליו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהר "י

תמח ויב  זכה , תמ אחרי חי החכ היה   רְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה
הלמידיהד יס מח ת  ויב זכה רה לא ר להציא  נממ  ספרי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

העת ותרה ,ללע החר  יצא יד על הרי  , פרי ה מחרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָחכמי
. מדי ל הי לא  , ירכתי ה למקצעת נז היה וא עת, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹכל

יבמתהה מכת חז"ל  ע "ב )אמר צ"ו ), דאיתא 'וכ בבת פתתיו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
, ת מח ויב זכה הא  ,ת מ אחרי חי החכ היה רה זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלפי 
ע עצמ החכ הא, ללע א הא  ספק ואי ,תלהחי ר הא  ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהרי

ניו. לקל לקראת צאיי מרחמהי סיעת ספר איסטרלסה מהרח "א אה) ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ע "ב ) כ"ג   ו לח רת  אברה. ְְִַַַַַָָָָ

האלה  את מאד  מקרבי והלה  ההר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹלד 
תא מעלת[ח]מעמד  תב ,דה ההר  ל על נ ר ע רי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָ

,דה ההר את רשב"י תב א ר   מבא ההר, ספר ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה ד
תא מזמי והיה , מר מלאכי ל  את וכ , יקיה נמת את  אצל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאס
דה ההר  מבא  ועד .דה ההר כתיבת יחד פי  היְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ
ר עכו וא נ ל , הבה ת היה מי הל ימי אר  נח , בת מ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהא
להצל רצה מי  ,ליד ונסינ ת מינת א יקרסת ל  מל  י ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחר

ויצל . דה זהר י ל  יעסק ה ה, ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹמהל


אל הז . מר כי הרב הקל היק אה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻמברי

הנית ל ד ח יבת  על  לילדי  יחת ְְֲִִִִִִַַָָָזצ"ל
 אד חסד י חסד ", אי נפ "מל ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאמר:
 אד חסד י צדקת , ה  יהח ע ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעה
חסד  וי צדקת , ה תיה ע ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָעה
לעצמ ת אד  עצמ ע עה אדְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
י יבה, הבע לזמ מעבר  ללמ ד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָאפרת 
דל חסד  לזה אי  עצמ את לל ד רה ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלתלמ ד
מנית לד עסק אד אר נמצא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמ ה,

החסדי ל את  לל ע הלה א  ,רט ְֲִִֵֶֶַַָָָ

דל חסד  אי לכ ,עצמ וע  יהח ע תיְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה
.י דה בריו א עד  ְְִִֶַַָָָמה,

 אד  יתר  מאד ורב  ועצ דל  חסד  ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹי
העלמת וכל  להע  וע עצמ ע ְְְִִֶַָָָָָֻעה 
הרה, נימת מד כ ניוהעלי ני חְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָה

.דה ה הר ֶַַַָֹאת 
הלדח. ,ליק ה מזק ,ליקה זק ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻֻֻספר 

אל ה  סר  – זצוק"ל  רי יצחק  נ ר ,ינְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ניה נר הק ל  אה הבהק  לתלמיד ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻֻה

ליט "א  .מ אלי ְְִִֵָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה יח

 דוהמכ ירה מ יראה מ הבר ת ל מר אפר יהח דהמכְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
. מי ל א א דמכ  אי תמְְְְִֵֵֶַַָָָָ

חכמיספר כז)ל סימ ב' זהר ,(חלק ל ד הלל, לד סדר  מבא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
.ת למ יה ספר ואמירת ביעימנית רק   יח נמת  ספר  וע) ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

יראל) סגלת  וספר זיע"א זצוק"ל יראל  מנה .לרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ה לל מענ י צל  אי חיו  דה זהר  למד א  ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמי

זיע"א ,וכתב זצוק"ל תה מה יהדה ר י האלקי יהדההקל  מנחת ספר) ְְְְְְְְֱִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מסרת ) ירח ת  תב וכ , טירת לאחר  אד הנעה על רתא ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
כנס האד תלא צבי תי צ ה צבי , תי נמת את לת החל  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻא ר 
מק קר תא מזרז והיה מקוה, טביל ת וירה זהר הרה למד ,כתְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
יהדה  ר י מני זה וכל  מנחה, ל נת ולא  ההר לד ולעסק לק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹה
האר "י , נת ע  נמת הא זה ע חד צבי מה תי  זי"ע , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָתייה

עיי"ש. ,דה ההר  לד ידי על  רק היה  וזה ,פנימ עד הא, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָיס ע 

מי דה זהר  למד  הקלא תב כבר ה לל ,  מענ יצל אי חיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
 יי  לספר בהקמה גל ל, חזר  הלויה  עת כבר  זי"ע , תייה  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָמהר"י

האדרת על לזת[ו]הרקח אפר ,דה ההר הד  רת ל ד ידי על תב , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
יאחז פטרי ה וע יהח ע ט בה  לע ת הרצה  ועל הלל. מענ ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלהצל 


רו. מע ר י האלקי ה א היה : ְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹמעה
 חל נגלה אמ עלינ יג תזכ ְְֲִֵֵֵַַָָָָיחאי
הפר הדסת  חפ יחאי ר מע ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָר י

הרקח" יי"ֵַָֹ
מי י ראל, לאר ת ה יהדה ר י עלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאר 
 אברה רי אה הרב רלב א ,לי יר ְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָהני
תא ואל הראי, כבד לק יהדה ר י ְְְְִִֶַַָָָָָָעדס.
לבא   עצמ את דב הטריח  "מע ְְְְְְִִִֶַַַַַָהתרת:
מאד ח ב  "דבר עדס: הרב  ל היב  ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹלברני ?"
תה. הרב אל הבר ?" מה"  "אלי ְִֵֶַַַַַָָָָָָאתי
זטא, והאידרא ר א האידרא על ר תב  דב"ְְְְִִֵַַַָָָָָָָ
 תה הרב ענה " "  "? תא סהד לא  ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹועדי
א נה. ערה חמ לפני  רה את  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ"תבי
י  זה? ר י על  רת בד למעלת ידע י ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָמ
אדני  ורק ,למע  אד  ל יתיו לא זה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹבר
עדס  אברה הרב  ." על ידע ור י מ רי ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָאבי

ר מע ר י האלקי הא אליו נגלה י ,ל ְְֱִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹסר 
: ל אמר וכ ,חל אמ עלינ יג תזכ ְְֲֵֵֵַַַָָָָָיחאי
ארי  ,לי ליר לעלת  צרי ,בירה מי"ְֲֲִִִִִִַַַַָָָ
ת ה, יהדה  ,עצ מקל ד ל רב ְְְְִֵֶַַָָָָָָֻמ בל,
וה"אידרא  ר א" ה"אידרא על ר תב ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָאר
חאמ נמצא ני ה וזה חר י. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָזטא"
לאר , ציא עליו להיע אב .יסהד ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹולא 
את לוא ד ב אל אתי  על זה", ל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹולעזר 

ל  דב על להיע ,החל אתאמ ת  הדיס  ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַ
"צעיר ואמר: ת ה יהדה ר י ענה  .י רְְְִִִֵַַַַָָָָָָה
עת א לאר, ציאלה רציתי  ולא ,לימי ְְְִִִִִִֵַָָָָָֹהייתי
והנני  לפר י, ימי מס מימה י לי , ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָר ר
לאחר רק א קרב ". לאר  ציאא ה ְְְְִֵֶַַַַַַָָעזרת
הרב נאל מחל ת, ל הפר , הדס ני לְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
נ למה  ו בבל, גדד  לעיר  לחזר  ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹת ה

האידרת . על   רה ְְִֵַַַַָָהדסת 

מע קריאת זהר לפר יט ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

מתנ על  ויחס ,רחמי האלה מקרב המזרז הה דה בואי[ז ]לד , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
ניו לח ת תח, עני להית יצטר ולא ,ת ח י ח ע ד ,מת נ לטהר ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹזה
ה' חננ מי ,ד ל  יהר ויזה ,עצמ הא ילמד אא  ,מתנ לעיל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָיע
,דה זהר מד ל לבד ז לא י  ילר קויח הפ ס הצא ת י ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹעה,
יבא מי מר לגנזי מתנ על ת לאחר   אא ,נג ונה יב א ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהר"י

.עד  ערי ללק סיעת וכל  לה עליו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהר "י

תמח ויב  זכה , תמ אחרי חי החכ היה   רְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה
הלמידיהד יס מח ת  ויב זכה רה לא ר להציא  נממ  ספרי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

העת ותרה ,ללע החר  יצא יד על הרי  , פרי ה מחרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָחכמי
. מדי ל הי לא  , ירכתי ה למקצעת נז היה וא עת, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹכל

יבמתהה מכת חז"ל  ע "ב )אמר צ"ו ), דאיתא 'וכ בבת פתתיו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
, ת מח ויב זכה הא  ,ת מ אחרי חי החכ היה רה זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלפי 
ע עצמ החכ הא, ללע א הא  ספק ואי ,תלהחי ר הא  ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהרי

ניו. לקל לקראת צאיי מרחמהי סיעת ספר איסטרלסה מהרח "א אה) ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ע "ב ) כ"ג   ו לח רת  אברה. ְְִַַַַַָָָָ

האלה  את מאד  מקרבי והלה  ההר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹלד 
תא מעלת[ח]מעמד  תב ,דה ההר  ל על נ ר ע רי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַָָָ

,דה ההר את רשב"י תב א ר   מבא ההר, ספר ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה ד
תא מזמי והיה , מר מלאכי ל  את וכ , יקיה נמת את  אצל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻאס
דה ההר  מבא  ועד .דה ההר כתיבת יחד פי  היְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ
ר עכו וא נ ל , הבה ת היה מי הל ימי אר  נח , בת מ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהא
להצל רצה מי  ,ליד ונסינ ת מינת א יקרסת ל  מל  י ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחר

ויצל . דה זהר י ל  יעסק ה ה, ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹמהל


אל הז . מר כי הרב הקל היק אה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻמברי

הנית ל ד ח יבת  על  לילדי  יחת ְְֲִִִִִִַַָָָזצ"ל
 אד חסד י חסד ", אי נפ "מל ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאמר:
 אד חסד י צדקת , ה  יהח ע ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעה
חסד  וי צדקת , ה תיה ע ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָעה
לעצמ ת אד  עצמ ע עה אדְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
י יבה, הבע לזמ מעבר  ללמ ד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָאפרת 
דל חסד  לזה אי  עצמ את לל ד רה ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלתלמ ד
מנית לד עסק אד אר נמצא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמ ה,

החסדי ל את  לל ע הלה א  ,רט ְֲִִֵֶֶַַָָָ

דל חסד  אי לכ ,עצמ וע  יהח ע תיְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה
.י דה בריו א עד  ְְִִֶַַָָָמה,

 אד  יתר  מאד ורב  ועצ דל  חסד  ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹי
העלמת וכל  להע  וע עצמ ע ְְְִִֶַָָָָָֻעה 
הרה, נימת מד כ ניוהעלי ני חְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָה

.דה ה הר ֶַַַָֹאת 
הלדח. ,ליק ה מזק ,ליקה זק ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻֻֻספר 

אל ה  סר  – זצוק"ל  רי יצחק  נ ר ,ינְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ניה נר הק ל  אה הבהק  לתלמיד ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻֻה

ליט "א  .מ אלי ְְִִֵָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה כ 

 הרולכז תר ה לעסק צריכי האלה, את לקרב ציר אנחנ א ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אחד  י א לבל לא להל  צרי אד וכל הס ר, בתרת  דְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹה

זה. ִִֶמד

י,סגה כל  זהר  למר הי)לפרנסה בארת  נחס מדר). ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹֻ

המה  מז ההר ְְְֵַַַַָָֹל
כמי י על א ההר, להבי זכה  המה ילמד א  מז ההר ל ה י  , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

טז) קט  סעי א' סימ ,ריא מאיר להרב יקיצ .(אר ְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

וא אמר  מה ידע  א   א לד , ל על  ממר ה הר ספר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹל ד
ל מה  דל  והא ,קריאת ְְְְִִִִֶֶַָָָָטעה 

טעה לד וא קאמר  מאי ידע  לא  לד , ל  על  ממר ההר ספר  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ל מתיו הרה כל  ה לפי למה. דל  והא ,קריאתְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
 מבי הרא ואד ,ריס כה נתל ה מק מל  הא,  ר דְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָה
גלי , עצמ ה דת ההר , ספר אבל  הט, ט על  ע ת נ ריְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹה
ועמק היג מצר במ  אינ אא  רה, וסתרי סדת ה ידע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוהרא

להחיד "א )הג  ליד ה  מ ד', את  הז' מערכת י ח נפ). ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

מאד ונב  נרא  ד ה ה הר ְְְִִַַַָָָֹֹל ד
עלאה  ה מאד ונ ב נ רא דה ההר לד י לברכה נזכר תב ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

רס  י הרה בכל  מ קאמר , מאי ס'ד)ידע  ר' ר'מז ,('ט  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

 אי לבד הט על ע ו נה הרא וא רה לל, הד נ ר  אינ לד  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָבכל 
גלי , ה הדת ,דה ההר ספר   אי מה לל , רה  סד  י א ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמבי
 לת מאד  מעיל  לזה ידע , לא וה א רה, ורזי נפלאת ידר י ידע ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהמד

פרה ,טי אפרי מחנה  גל על מדילקב, אפרי יח מה רי  ד ה (הרב ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָ

יקני ) .התחיל ְִִִֵַַָ

אמר מה לל  מבי  אינ  א ל מה, מסל הא דה ההר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻל
ה ד על ה הר   איתא  רלל מבי  אינ א למה, מסל ה א  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

מל ,ל לקח א י על  א , ל לחנת הכנס מל אמר, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹמה
. ע קלט טב ריח ִֵַַָָמק

ל מה  מסל ה הר אמירת לברכה : נ זכר ט ב   ה על ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹֻאמר
אחד אמר  אמר מה הפ הלל ברי ג' לברכה: נזכר טב  העל  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אמירת ר ה, בלבד 'כ המכ אחד א א ,כ בלבד  ' כ ואחד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהרה
למה מס ל  מ אריט)ההר הל רי היק  הרב  הא הלא מ רי,  רי, נתיב  .(ספר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

מע קריאת זהר לפר כאְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

קה אדמר  (ניאה מסל(על  ה ההר ספר :מימר גנזי מתנ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻ
קאמר  מאי ידע  לא י על א ְְִֵַַַַַַָָָָָלמה,

הקמעי אדמר  אמר יפה, הוי " הרניא )מה גנזי(על מתנ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
ספר וכ ,'וכ רכי ג' הא הפה עת זרת למחבת סגה ,מי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמר
ברי ג' יו ולכ קאמר, מאי ידע לא י על  א ל מה מס ל  ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻההר

לכ נה, צריכי  אינ תא זר מח בת החבה לטהר עילילמ מג (ספר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

תכ"ו ) עד  ח"ד , מאדמ רי יח אלקי ברי מאמרי .עז, ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַַַַַֹֹ

כמקה אדמר  מי  פר מענ( ניאה חינת(על  ליאזני, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
ידע  לא  א דה ההר ברי קריאת מעיל לזה ,' וכ הח ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹטמט

קאמר לה')רה (מאי אירה  התחיל ר ח ר ת הניא, לבעל .אר ְְְְִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

 עי  העני מבי ידע  אינ א את ת צרפי  האד נפ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָדבקת
פ ה את מעלי  ה הרי  ,ה מדר ה גה רק ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָה כל 

האדל נפ דבקת  ,ז יתרה מעלה יתר ה י הרה א תת צר פי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מדר הגה רק  הכל  עי העני מבי ידע  אינ  א אתת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָצר פי

ה( מי דר לאו הרה ר א(לאקי  למק פה את מעלי ה הרי  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
למעלה  ב היא  הרה א תת  ר י , ר מד  מעת פה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהיתה

.פ ה רִֶֶֶַֹמ

מל יתר   לקרא  לנ מתא ל כינא  מסל ההר  ל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻה
הרה  ֵֶַָעסק

ה יעסק  מק מל קאמר, מאי  מבי ולא ידע לא ב על  א ההר  ספר  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
מסל ההר הרהל עסק מל יתר   לקרא  לנמתא  (ל כינא  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

רה הענא .)ליל ְֵַַָָ

ד ה זהר ל  וה ר הב ת י  א ר, לא   לאמר  צרי דה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹהר 
 רית ס  לאי  האד את  רימק ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָעצמ

ענידה הר מיטאמיר,  אהר רי דה  אמר ,דה זהר  לד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
 רימק עצמ דה זהר  ל והר ה בת י אר , לא לאמר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹצרי
האר , דמ  יע אר ע ללמד רצה מי רק ,רית ס לאי האד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת 

 לי  סדר יאמר דבאר וההר יראל ער(רי יראל, ארית  מוילעדניק, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ב'). מאמר ה' ר הא' ער ְְְֲִַַַַַָָההתק רת



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה כ 

 הרולכז תר ה לעסק צריכי האלה, את לקרב ציר אנחנ א ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אחד  י א לבל לא להל  צרי אד וכל הס ר, בתרת  דְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹה

זה. ִִֶמד

י,סגה כל  זהר  למר הי)לפרנסה בארת  נחס מדר). ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹֻ

המה  מז ההר ְְְֵַַַַָָֹל
כמי י על א ההר, להבי זכה  המה ילמד א  מז ההר ל ה י  , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

טז) קט  סעי א' סימ ,ריא מאיר להרב יקיצ .(אר ְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

וא אמר  מה ידע  א   א לד , ל על  ממר ה הר ספר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹל ד
ל מה  דל  והא ,קריאת ְְְְִִִִֶֶַָָָָטעה 

טעה לד וא קאמר  מאי ידע  לא  לד , ל  על  ממר ההר ספר  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ל מתיו הרה כל  ה לפי למה. דל  והא ,קריאתְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
 מבי הרא ואד ,ריס כה נתל ה מק מל  הא,  ר דְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָה
גלי , עצמ ה דת ההר , ספר אבל  הט, ט על  ע ת נ ריְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹה
ועמק היג מצר במ  אינ אא  רה, וסתרי סדת ה ידע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוהרא

להחיד "א )הג  ליד ה  מ ד', את  הז' מערכת י ח נפ). ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

מאד ונב  נרא  ד ה ה הר ְְְִִַַַָָָֹֹל ד
עלאה  ה מאד ונ ב נ רא דה ההר לד י לברכה נזכר תב ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

רס  י הרה בכל  מ קאמר , מאי ס'ד)ידע  ר' ר'מז ,('ט  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

 אי לבד הט על ע ו נה הרא וא רה לל, הד נ ר  אינ לד  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָבכל 
גלי , ה הדת ,דה ההר ספר   אי מה לל , רה  סד  י א ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמבי
 לת מאד  מעיל  לזה ידע , לא וה א רה, ורזי נפלאת ידר י ידע ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוהמד

פרה ,טי אפרי מחנה  גל על מדילקב, אפרי יח מה רי  ד ה (הרב ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָ

יקני ) .התחיל ְִִִֵַַָ

אמר מה לל  מבי  אינ  א ל מה, מסל הא דה ההר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻל
ה ד על ה הר   איתא  רלל מבי  אינ א למה, מסל ה א  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

מל ,ל לקח א י על  א , ל לחנת הכנס מל אמר, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹמה
. ע קלט טב ריח ִֵַַָָמק

ל מה  מסל ה הר אמירת לברכה : נ זכר ט ב   ה על ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹֻאמר
אחד אמר  אמר מה הפ הלל ברי ג' לברכה: נזכר טב  העל  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אמירת ר ה, בלבד 'כ המכ אחד א א ,כ בלבד  ' כ ואחד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהרה
למה מס ל  מ אריט)ההר הל רי היק  הרב  הא הלא מ רי,  רי, נתיב  .(ספר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

מע קריאת זהר לפר כאְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

קה אדמר  (ניאה מסל(על  ה ההר ספר :מימר גנזי מתנ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻ
קאמר  מאי ידע  לא י על א ְְִֵַַַַַַָָָָָלמה,

הקמעי אדמר  אמר יפה, הוי " הרניא )מה גנזי(על מתנ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
ספר וכ ,'וכ רכי ג' הא הפה עת זרת למחבת סגה ,מי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻמר
ברי ג' יו ולכ קאמר, מאי ידע לא י על  א ל מה מס ל  ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻההר

לכ נה, צריכי  אינ תא זר מח בת החבה לטהר עילילמ מג (ספר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

תכ"ו ) עד  ח"ד , מאדמ רי יח אלקי ברי מאמרי .עז, ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַַַַַֹֹ

כמקה אדמר  מי  פר מענ( ניאה חינת(על  ליאזני, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
ידע  לא  א דה ההר ברי קריאת מעיל לזה ,' וכ הח ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹטמט

קאמר לה')רה (מאי אירה  התחיל ר ח ר ת הניא, לבעל .אר ְְְְִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

 עי  העני מבי ידע  אינ א את ת צרפי  האד נפ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָדבקת
פ ה את מעלי  ה הרי  ,ה מדר ה גה רק ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָה כל 

האדל נפ דבקת  ,ז יתרה מעלה יתר ה י הרה א תת צר פי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מדר הגה רק  הכל  עי העני מבי ידע  אינ  א אתת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָצר פי

ה( מי דר לאו הרה ר א(לאקי  למק פה את מעלי ה הרי  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
למעלה  ב היא  הרה א תת  ר י , ר מד  מעת פה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהיתה

.פ ה רִֶֶֶַֹמ

מל יתר   לקרא  לנ מתא ל כינא  מסל ההר  ל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻה
הרה  ֵֶַָעסק

ה יעסק  מק מל קאמר, מאי  מבי ולא ידע לא ב על  א ההר  ספר  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
מסל ההר הרהל עסק מל יתר   לקרא  לנמתא  (ל כינא  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

רה הענא .)ליל ְֵַַָָ

ד ה זהר ל  וה ר הב ת י  א ר, לא   לאמר  צרי דה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹהר 
 רית ס  לאי  האד את  רימק ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָעצמ

ענידה הר מיטאמיר,  אהר רי דה  אמר ,דה זהר  לד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
 רימק עצמ דה זהר  ל והר ה בת י אר , לא לאמר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹצרי
האר , דמ  יע אר ע ללמד רצה מי רק ,רית ס לאי האד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת 

 לי  סדר יאמר דבאר וההר יראל ער(רי יראל, ארית  מוילעדניק, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ב'). מאמר ה' ר הא' ער ְְְֲִַַַַַָָההתק רת



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה כב

יתר להל עליו  דק ת ב המה, מזהיר  הא  זהר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָנקרא
הזוה"ק  ְִל ד

עלתלפי   י הר "י] [רת וה הר  הלה ל ד , ידה תינר עת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
י תר בימארלמה המה, מזהיר הא  זהר נקרא לכ י .די ל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הא קד ,ה מחינת  הא י הזוה"ק לד יתר  להל עליו דק ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָת
ת הלכת ער לח באר י"ז)לאלהיו סעי החי(ש"ז בסעי)קט ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

יק"כ ) ה א עוה , נידמה הגי נ הי מ קלה , ת ללמ ד טב ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָוז"ל:
לע והה הת, י ניח מיע  הא  אר האצילת, ל ע ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהלה 
חו'ה" פס ק רמז וזה לל, קלה  אי אר  מר  דק הא ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהאציל ת

" בת רא י " ד'ק 'הדרת וכ ",ק להל'ה' ,דק הקרא  אצילת והא  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
הא  א ר מר , ד ק הקרא אצילת ע ה ע לה והא  ,דק נקרא ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהת

" א תבת ירמז לכ ה חויה, כ"א )",ק להס ד רק ח "י ער יח  ע מי(רי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
קלה, ידע אינ ילמד מ היא  הלה י דע, ני א א רא  א זהר ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

לאר[עכ"ל .ה הר, י :ידה מידיספריבריו יי נ ה האריז"ל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
מסר . לה עליו הר"י ברי את  י מפר ,דה ההר ברי  עלעל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

רי האלקי ה קל דריה עיצחק ונה יב ת כל  היה זי "ע, ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
על זי"ע   האל סלמ רי האלקי למההקל  ר"הר סר  לעל  (אביו ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

רי אלה הרשל"צ לזי"ע)מרכי  על  חזר  זה ואמר וזטא רא הא רא  את , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
חיהפר  להאריז"ל ]ע. ְִִֵֵֶַַַַָ

יה ה  במיחד מימר גבהי ההר לד  מעלת  דלה ה נעי ק רא ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻ
הת  י דה איאביו נמת עי עד דל יהיה   בואי ער ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

פל  , א  כר והה הנ ח , אביו נמת לעי ק ואי למעלת ק אי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָהנח,
 ל אל  י והחי .' וכ תמ דמכ בחינת ,בעתי ז)מכ ל  רק .(קהלת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

.נפ לכל הוה פה דה ל ר ע הבנה, זהר ללמד  נ ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ית ההר ספרי הצא ת  עצ ההר, ל ד הדלה  העלה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמבד
נכנס א ניקדמ יקימ וידע  הית, לבני ברכה ל מירה סג לה יְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹמה
קיא ברא  האי  על  מס ר ,אלימל ונע דה זהר  אי א ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻלבית

מנח כ"א היללא [י מא זיעוכיא, מעלזא מהר "א  מר ],(תשי"ז)אברשכבה"ג  ְְְִִֵֶַָָָָָ
נסה טר דה  לאר ועלה הראה, מהלחמה ינ נ י ל  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלאחר 

הזוה"ק ספר להביא צה להבחל"ח )לדירת הגה"ק(ממח ני האדמ"ר  מר מכ"ק ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
מ סי זיעוכי"אר י מסינקא הד(ירלי)איר זהר י ואי  אצל , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

זידיטב. ית לצ יקי  נכד הא הרי . ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַמד

מע קריאת זהר לפר כגְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

ה רהל ולעסקחיבילמדי  לל ד  ה דההרספרלדללמד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ההרעל לד את יראל ל וילמד  מע י למע נפ מסיר ת עלי  אנ  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
דיהיה[ט ]ה א  המאיאי יהדיית, וכל  ,דה זהר  לד  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

לחק קדה מימה  עצמ על  לקח דייה אלפי כבר  ,תי מ ה' ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלדבר 
לאבינ ל ב יראל  ל רר יתע בזה ,פיוה מכי ה לכל דה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָזהר
יקרת, אר  נגל ת, הלת ,למידי'ה  ו'יגיל מדי'ה מח'י ועה .מיְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָ
מלאי ,מלאכי נירא ,ידה  תינמר מפארה, רה נפלאה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹחכמה
בגדל ,לה מפיס לא ז וכל  ,לה אניס לא  רז ל  אר  מע, פיוא ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹחכמה,
ומע  ידע ידע צפנתיה, הדה  רה הבנת ועמק  ע ורחב ְְְְְְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹחכמת
מלת עליה ותפסיה הרה למדי  וכל ה', לנגד בנה ואי עצה אי י , מעְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

,סדר מידי ולעסק לל ד ללמד ה ההרספרלד ח בתיה, ,דה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מהר"א בא מ הה , החיל מל ת נ אל לתז ולא   י הבנה,  וה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹגירסא

, נזמ לאחר ני עד וע ד, זיע "אהחפ הרמח "ל  ותלמידיו אי והחז יח ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
אר שליט"א , קניבסקי יח רי היק  א ה מר ,ילח יח י ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָלהביל

עליכמרלא ח בה י ,ע – הרה ללמדי מיפד לעסקלהרה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ד למד [צא עכת"ד. , העלי עד לג לעלת כיז לא  מלעדיו י ,דְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹה


לט . האר ע ההר ספרי  את לר  ְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹנ

.0527651911ו 025868041 טל: ,דְֶַַֹה
הר ה אחרי בע" "אר  האב ת עיר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָבהיתי
לפני  א  דה ההר  לד דל  על  ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹאמרי
למד תצעיר אר  י ר וסר מי א ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָיהדי
ונפל רב, מהערב הע  לב לדאב ייבה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻרה
, גתה פי  וכר ת ת  מבד אר  ת ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָמיהד

בר .ל מר  ַָָָֹא

,ה ר ע ה הר  ספר ליד א אחד  ְִֵֵֶֶַַַָָָָֻי
למד  מ י י מידי  וכ .ללמד ח ק  ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָונכנס
 בביה ל  והפרעת לע למרת  י ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָמסר 
הר"י, רת לכבד ה    וכאר  , תְְְֲִִֶַַַָָָָא
ל קרה מה ?עה הא , גת ז עליו ְְְֲִִַַַַָָָָָָָָצעקה
רק  אני ל אכת  מה ל אמר ה? ב ל ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאה
א  די דל את  והסיר  הסטריה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹל מד
  עד מי י מידי  יהמ וכ  .ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָפריע
 נכנס  מ לאחר  כ ,דה ההר  ְְִִֵֵֶַַַַַַָָל
והתחיל אמ ית, לת בה דלה מאד ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹהתערר ת
הבק  ר  יהדי  הא וה הצות , ל   ְְְְִִֵֵַַַַָָָלק

ל  ח ד ל ה איר אמ הר"י. ְְִִִֶַַַָָָָֹת רת 
.לה עליו יחאי ר  מע ְִִַַַַָָָרי

:ידה חז"ל ברי  להמלי אפ ר זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָועל 
האר ,מר רתי ואת עזב א תי ְְְִִֶֶַַַָָָָָהלואי 
רה, ה נז האר וזה – לטב מחזיר ְֲִֶֶַַַַָָָָָָ
הנז  האר זי"ע, יכר הני  ל קד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָכדברי

ע"ה. הר"י תרת  טמ יקיְְִִִַַַַָָל

 א ואפ  נח בת   מ הא ההר ְֲִִֵֵֶַַַַַֹֹספר
ינס  א ח אי ר ע ְֲִִִֵֵֶָָָָיהיה

בת מ ה א ההר  ספר קרא  זה חר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹי
לאתנח, ק היה ולא הרה מיני הי  ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹ

 ניסת ידי על אא  והח ת יניְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻה
אל יקיה נסי  ...מ הא  ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלהבה

, להתק הה חר  אר  הח רסד סגת  וכ ְְְְִִִֵֶַַַַָֻ
אבי ה אהבת  קח עסק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָד 
אליו  וינס הרזל את  ה אבת  האב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאיבת 
 א ואפ ,נ ות  מתונ ח ור נפ ְְְְְְֲִִִִַַַַָָלהצלת

ינס  א ח אי ר ע א'יהיה ער יקר, (א ר ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ה') סימ. ִָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה כב

יתר להל עליו  דק ת ב המה, מזהיר  הא  זהר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָנקרא
הזוה"ק  ְִל ד

עלתלפי   י הר "י] [רת וה הר  הלה ל ד , ידה תינר עת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
י תר בימארלמה המה, מזהיר הא  זהר נקרא לכ י .די ל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הא קד ,ה מחינת  הא י הזוה"ק לד יתר  להל עליו דק ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָת
ת הלכת ער לח באר י"ז)לאלהיו סעי החי(ש"ז בסעי)קט ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

יק"כ ) ה א עוה , נידמה הגי נ הי מ קלה , ת ללמ ד טב ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָוז"ל:
לע והה הת, י ניח מיע  הא  אר האצילת, ל ע ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהלה 
חו'ה" פס ק רמז וזה לל, קלה  אי אר  מר  דק הא ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהאציל ת

" בת רא י " ד'ק 'הדרת וכ ",ק להל'ה' ,דק הקרא  אצילת והא  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
הא  א ר מר , ד ק הקרא אצילת ע ה ע לה והא  ,דק נקרא ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהת

" א תבת ירמז לכ ה חויה, כ"א )",ק להס ד רק ח "י ער יח  ע מי(רי , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
קלה, ידע אינ ילמד מ היא  הלה י דע, ני א א רא  א זהר ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

לאר[עכ"ל .ה הר, י :ידה מידיספריבריו יי נ ה האריז"ל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ
מסר . לה עליו הר"י ברי את  י מפר ,דה ההר ברי  עלעל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

רי האלקי ה קל דריה עיצחק ונה יב ת כל  היה זי "ע, ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
על זי"ע   האל סלמ רי האלקי למההקל  ר"הר סר  לעל  (אביו ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

רי אלה הרשל"צ לזי"ע)מרכי  על  חזר  זה ואמר וזטא רא הא רא  את , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
חיהפר  להאריז"ל ]ע. ְִִֵֵֶַַַַָ

יה ה  במיחד מימר גבהי ההר לד  מעלת  דלה ה נעי ק רא ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻ
הת  י דה איאביו נמת עי עד דל יהיה   בואי ער ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

פל  , א  כר והה הנ ח , אביו נמת לעי ק ואי למעלת ק אי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָהנח,
 ל אל  י והחי .' וכ תמ דמכ בחינת ,בעתי ז)מכ ל  רק .(קהלת ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

.נפ לכל הוה פה דה ל ר ע הבנה, זהר ללמד  נ ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ית ההר ספרי הצא ת  עצ ההר, ל ד הדלה  העלה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָמבד
נכנס א ניקדמ יקימ וידע  הית, לבני ברכה ל מירה סג לה יְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹמה
קיא ברא  האי  על  מס ר ,אלימל ונע דה זהר  אי א ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻלבית

מנח כ"א היללא [י מא זיעוכיא, מעלזא מהר "א  מר ],(תשי"ז)אברשכבה"ג  ְְְִִֵֶַָָָָָ
נסה טר דה  לאר ועלה הראה, מהלחמה ינ נ י ל  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלאחר 

הזוה"ק ספר להביא צה להבחל"ח )לדירת הגה"ק(ממח ני האדמ"ר  מר מכ"ק ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
מ סי זיעוכי"אר י מסינקא הד(ירלי)איר זהר י ואי  אצל , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

זידיטב. ית לצ יקי  נכד הא הרי . ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַמד

מע קריאת זהר לפר כגְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

ה רהל ולעסקחיבילמדי  לל ד  ה דההרספרלדללמד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ההרעל לד את יראל ל וילמד  מע י למע נפ מסיר ת עלי  אנ  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
דיהיה[ט ]ה א  המאיאי יהדיית, וכל  ,דה זהר  לד  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

לחק קדה מימה  עצמ על  לקח דייה אלפי כבר  ,תי מ ה' ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלדבר 
לאבינ ל ב יראל  ל רר יתע בזה ,פיוה מכי ה לכל דה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָזהר
יקרת, אר  נגל ת, הלת ,למידי'ה  ו'יגיל מדי'ה מח'י ועה .מיְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָ
מלאי ,מלאכי נירא ,ידה  תינמר מפארה, רה נפלאה, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹחכמה
בגדל ,לה מפיס לא ז וכל  ,לה אניס לא  רז ל  אר  מע, פיוא ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹחכמה,
ומע  ידע ידע צפנתיה, הדה  רה הבנת ועמק  ע ורחב ְְְְְְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹחכמת
מלת עליה ותפסיה הרה למדי  וכל ה', לנגד בנה ואי עצה אי י , מעְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

,סדר מידי ולעסק לל ד ללמד ה ההרספרלד ח בתיה, ,דה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מהר"א בא מ הה , החיל מל ת נ אל לתז ולא   י הבנה,  וה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹגירסא

, נזמ לאחר ני עד וע ד, זיע "אהחפ הרמח "ל  ותלמידיו אי והחז יח ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
אר שליט"א , קניבסקי יח רי היק  א ה מר ,ילח יח י ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָלהביל

עליכמרלא ח בה י ,ע – הרה ללמדי מיפד לעסקלהרה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ד למד [צא עכת"ד. , העלי עד לג לעלת כיז לא  מלעדיו י ,דְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹה


לט . האר ע ההר ספרי  את לר  ְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹנ

.0527651911ו 025868041 טל: ,דְֶַַֹה
הר ה אחרי בע" "אר  האב ת עיר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָבהיתי
לפני  א  דה ההר  לד דל  על  ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹאמרי
למד תצעיר אר  י ר וסר מי א ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָיהדי
ונפל רב, מהערב הע  לב לדאב ייבה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻרה
, גתה פי  וכר ת ת  מבד אר  ת ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָמיהד

בר .ל מר  ַָָָֹא

,ה ר ע ה הר  ספר ליד א אחד  ְִֵֵֶֶַַַָָָָֻי
למד  מ י י מידי  וכ .ללמד ח ק  ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָונכנס
 בביה ל  והפרעת לע למרת  י ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָמסר 
הר"י, רת לכבד ה    וכאר  , תְְְֲִִֶַַַָָָָא
ל קרה מה ?עה הא , גת ז עליו ְְְֲִִַַַַָָָָָָָָצעקה
רק  אני ל אכת  מה ל אמר ה? ב ל ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָאה
א  די דל את  והסיר  הסטריה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹל מד
  עד מי י מידי  יהמ וכ  .ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָפריע
 נכנס  מ לאחר  כ ,דה ההר  ְְִִֵֵֶַַַַַַָָל
והתחיל אמ ית, לת בה דלה מאד ְְְְְְְֲִִִִִִָָֹהתערר ת
הבק  ר  יהדי  הא וה הצות , ל   ְְְְִִֵֵַַַַָָָלק

ל  ח ד ל ה איר אמ הר"י. ְְִִִֶַַַָָָָֹת רת 
.לה עליו יחאי ר  מע ְִִַַַַָָָרי

:ידה חז"ל ברי  להמלי אפ ר זה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָועל 
האר ,מר רתי ואת עזב א תי ְְְִִֶֶַַַָָָָָהלואי 
רה, ה נז האר וזה – לטב מחזיר ְֲִֶֶַַַַָָָָָָ
הנז  האר זי"ע, יכר הני  ל קד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָכדברי

ע"ה. הר"י תרת  טמ יקיְְִִִַַַַָָל

 א ואפ  נח בת   מ הא ההר ְֲִִֵֵֶַַַַַֹֹספר
ינס  א ח אי ר ע ְֲִִִֵֵֶָָָָיהיה

בת מ ה א ההר  ספר קרא  זה חר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹי
לאתנח, ק היה ולא הרה מיני הי  ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹ

 ניסת ידי על אא  והח ת יניְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻה
אל יקיה נסי  ...מ הא  ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלהבה

, להתק הה חר  אר  הח רסד סגת  וכ ְְְְִִִֵֶַַַַָֻ
אבי ה אהבת  קח עסק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָד 
אליו  וינס הרזל את  ה אבת  האב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאיבת 
 א ואפ ,נ ות  מתונ ח ור נפ ְְְְְְֲִִִִַַַַָָלהצלת

ינס  א ח אי ר ע א'יהיה ער יקר, (א ר ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ה') סימ. ִָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה כד

ברי ה ההרנימה, על יריה יר  דמה ה ," ל תדעי לא  א" ס ק ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹ
,תי יהדה רי הרמח"ל, ,"המהרח הרמ"ק, הרת וציקי קדי זה תבְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

זיע"א]. ועד, ה ְְַַַָָָֻעל 

הרה למ"דא ת ללד  ְִֶֶַָר מזת

לרא"בפרט  צריה הי" א ר  ה')עה , א' מנ ח"(איכה מצאה לא  יב" : ) ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

להתח קג') יתר  אנ ימצ ד'לד , – ר "ס  כל  הדה ה רה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
יהה על  פר הב, הרי "ח  מרנא  דתב יראל, ע הלת למע ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָחלקיה,

ל"ה ) סק י"ח זרעתי",(רק נחה קת ונחתה ל לחמה ידי "מלד הס ק על ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ידע ,בי :נל פ "ז)וזה ח"א הקודש א ת(עבדת הרה,למ"ד , לל ד ר מזת , ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹ

הצות מל ד ל רה למד י הא תת, מל  בהה  היא ב )לכ לט, יק), ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָָ

עד" "יאכל  הרה זכת י ע "ד, ימטר א ע לה מילאה כז)לכ מט, (ראית ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ידע והה ע"ד, ר ס ""אכדט"   יג ר  כ')למר, סה, רה על(ראית ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ידילד ידי "מל ד אמר וזה ,להפ – להפ לחמה, צחי נ יראל  הרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

זכ ת למר , רצה "מלמד", י קרי חיריק, והיא , "ה לד ל לחמה", ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
 הרמז ק תלמ"ד הרה "נחתה בזה ,צחי נ ה ללחמה" "ידי א א זה , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

זר עתי ", והל)נחה יח .(ספר ְְְִֵֶַַָָָֹ

טלני ל ע לגאל  ר צה  הרה תנ מהימנא  רעיא מה  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאי

ויחיוהא ר ר ת  על פר ,דה ידה )החליה יעקב מה אר(ברת  , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
'היה  "מ'ה דה זהר דאמר  ,אחר אל והא  ,רא אל  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהא

"היה", – מה ר"ת ט )ה'א" א הרה (קהלת תנ מהימנא  רעיא  מה  ואי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ספר סקיע אינ לא קרא דה [בהר  ,טלני ל  ע לגא ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹרצה

זמ ההר  ע דבכל  ,  סימ למד], דלי י ג "האר "ע י ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
הפרד"ס כל הרה עסק ח הא  רה, ל  יינ נ היה צרי לגאלה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהרא י

חלקיה, ד' –(" יה ית  אל "הביאני הסק על ירי ה יר דפר)ח "ו לאו  וא , ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
עכת"ד. ,נגאלי י ראל  ע  ה רה ח ידי על ורק  ,רי י בליְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹס

ולא , נג  ל א א  הרה, ס דת ללמד  צי ר  חכמי ה למידי   ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאי
הלת מ הכינה את להציא  עזר מי הא  ר  ד ה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמצא

מהק  ראיתאמרחזי ר ת דה כח )זהר  )אמר :דה  ל : ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ני , : ל אמר במה? י ראל  אד ל  מעה  נת מי  והרי אלעזר , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹר י

למד לא וכי ? אמר מו )וא ה (יעיה  ,ל אמר  אחרית!? מראית מיד ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

מע קריאת זהר לפר כהְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

האחרנה  לת נאמר  בגלל ,אד נקרא  והא  מת, לא מ ה לכ ו אי. ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹהא
מצא לא לאד האמצעי עד נאמר וכ . נג  אא עזר , מצא לא לאדְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

תב זה מהלת. כינה ציא ב )עזר אי).מ ת אי י ורא וכה ה  פו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ה' ול  זמ תא . נג עזר מצא  לא  אמר  ,מ תבדמ הא  ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמה
אמר הלת , ז  רמה ואא . אא    אלהי ה' .האד על  ר מה  ְְְֱֱֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹאלהי

( טו א א(רא ית  נה אי .יו מה  על ילה .אבר על נפלה ותרמה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
הבירה  ל עלמת ת מא א א  מי? ל  מלעתיו  מלעתיו אחת וח ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹגלת.
זה   חה ר וסר בנה. יפה ,לב צד והא ,מה אחד ואא אא  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹנטל

 אמר  ו )ר )ני נאמר  ועליו ,אד מה ל ר  בר. הא  ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
לכ ח ה, פני ו )מה דמה (יר :מל מק [באר  חה. רה כ בנה יפה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

חכמי הלמידי  אי י ,לב הדה הכינה וצער על סבל מהימנא  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹרעיא 
ולא נג ל אא הרה, סדת ללמד צי ר אינ זה , לסייע  ציְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹר
ס ד  וכ הלת, מ הכינה את להציא עזר, מי ה א  ר דה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמצא

והינה. ְְֵֵַַַָָהר מה

רציפת גירסא  ד ה זהר חברה ְְְְֲִִִִַַַָָָללמ ד

ל'):זהריקני יק)ב וע והרת, והענת האסנ ת ל ע"ה הר"י אמר  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
זה והגאלה, היח הד.מיאת רת את ללמד  ציר א ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

נ א רת בהר ( ב ספר(קכד, יד זכת דוקא מהימנא  הרעיא אמר , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
י הרת, דלי  אר כבר , רחמי מהלת צאי י הדהרהלד הזהר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָ

הא  פה מטהר י בגירסא,   הזהר)מעיל אר ספר  מכניע (עיי האויר, מז ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
הרה בר י ודע  הרעה, מלכת לתלמידיומלא ח זי"ע החי האר"י האלקי ְְְְְְְֱֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לטהרת בה לבעלי  וכ לה גה, יד על  לזת גירסא , זהר למד ,לי דְְְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה
בר  וא .בת לקלת ,מת רה נחב ללמד זיע"א  הרמח"ל עצת  מנק ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָ

וזכינ , עלינ מיה ל  מד  ונצלנ ,לנ הנח בר רציפת, גירסא  ד ה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָזהר
, טהר יג )לרח  ז רק י ראל !(נ אל וגבר מא " ענני  ע  ואר" ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מעני על גליל תיה, ליטא  מא ני קדיו י ראל  דלי ברי א צנק  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ונא ר ק ל יאמר וע ה ,ד ה הזהר לימד לעס ק העה ְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָחבת
מעי ול , והמזידי גגיה ע ד  יקנטר ולא ,"ו  זע ...ט י חת"ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָֹֹ
יראל ל  יחד ,לידה ע יטה י ראל  אי לכל , המגידי יאמר נעְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹי
 לי  לי  לנ ,נפלאי באחת  אהבה ,העדרי ל קי מ ,ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָחברי
מעל מי האלקי הא  ידוד י לבב אל  והבת  ה  וידע" .ימצ  ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹעינינ

ע ד "  אי מחת האר לט )ועל ד רק ברי). ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה כד

ברי ה ההרנימה, על יריה יר  דמה ה ," ל תדעי לא  א" ס ק ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹ
,תי יהדה רי הרמח"ל, ,"המהרח הרמ"ק, הרת וציקי קדי זה תבְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

זיע"א]. ועד, ה ְְַַַָָָֻעל 

הרה למ"דא ת ללד  ְִֶֶַָר מזת

לרא"בפרט  צריה הי" א ר  ה')עה , א' מנ ח"(איכה מצאה לא  יב" : ) ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

להתח קג') יתר  אנ ימצ ד'לד , – ר "ס  כל  הדה ה רה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
יהה על  פר הב, הרי "ח  מרנא  דתב יראל, ע הלת למע ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָחלקיה,

ל"ה ) סק י"ח זרעתי",(רק נחה קת ונחתה ל לחמה ידי "מלד הס ק על ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ידע ,בי :נל פ "ז)וזה ח"א הקודש א ת(עבדת הרה,למ"ד , לל ד ר מזת , ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹ

הצות מל ד ל רה למד י הא תת, מל  בהה  היא ב )לכ לט, יק), ְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָָָ

עד" "יאכל  הרה זכת י ע "ד, ימטר א ע לה מילאה כז)לכ מט, (ראית ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ידע והה ע"ד, ר ס ""אכדט"   יג ר  כ')למר, סה, רה על(ראית ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ידילד ידי "מל ד אמר וזה ,להפ – להפ לחמה, צחי נ יראל  הרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

זכ ת למר , רצה "מלמד", י קרי חיריק, והיא , "ה לד ל לחמה", ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
 הרמז ק תלמ"ד הרה "נחתה בזה ,צחי נ ה ללחמה" "ידי א א זה , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

זר עתי ", והל)נחה יח .(ספר ְְְִֵֶַַָָָֹ

טלני ל ע לגאל  ר צה  הרה תנ מהימנא  רעיא מה  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאי

ויחיוהא ר ר ת  על פר ,דה ידה )החליה יעקב מה אר(ברת  , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
'היה  "מ'ה דה זהר דאמר  ,אחר אל והא  ,רא אל  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהא

"היה", – מה ר"ת ט )ה'א" א הרה (קהלת תנ מהימנא  רעיא  מה  ואי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ספר סקיע אינ לא קרא דה [בהר  ,טלני ל  ע לגא ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹרצה

זמ ההר  ע דבכל  ,  סימ למד], דלי י ג "האר "ע י ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
הפרד"ס כל הרה עסק ח הא  רה, ל  יינ נ היה צרי לגאלה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהרא י

חלקיה, ד' –(" יה ית  אל "הביאני הסק על ירי ה יר דפר)ח "ו לאו  וא , ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
עכת"ד. ,נגאלי י ראל  ע  ה רה ח ידי על ורק  ,רי י בליְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹס

ולא , נג  ל א א  הרה, ס דת ללמד  צי ר  חכמי ה למידי   ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאי
הלת מ הכינה את להציא  עזר מי הא  ר  ד ה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמצא

מהק  ראיתאמרחזי ר ת דה כח )זהר  )אמר :דה  ל : ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ני , : ל אמר במה? י ראל  אד ל  מעה  נת מי  והרי אלעזר , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹר י

למד לא וכי ? אמר מו )וא ה (יעיה  ,ל אמר  אחרית!? מראית מיד ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

מע קריאת זהר לפר כהְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

האחרנה  לת נאמר  בגלל ,אד נקרא  והא  מת, לא מ ה לכ ו אי. ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹהא
מצא לא לאד האמצעי עד נאמר וכ . נג  אא עזר , מצא לא לאדְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

תב זה מהלת. כינה ציא ב )עזר אי).מ ת אי י ורא וכה ה  פו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ה' ול  זמ תא . נג עזר מצא  לא  אמר  ,מ תבדמ הא  ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמה
אמר הלת , ז  רמה ואא . אא    אלהי ה' .האד על  ר מה  ְְְֱֱֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹאלהי

( טו א א(רא ית  נה אי .יו מה  על ילה .אבר על נפלה ותרמה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
הבירה  ל עלמת ת מא א א  מי? ל  מלעתיו  מלעתיו אחת וח ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹגלת.
זה   חה ר וסר בנה. יפה ,לב צד והא ,מה אחד ואא אא  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹנטל

 אמר  ו )ר )ני נאמר  ועליו ,אד מה ל ר  בר. הא  ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
לכ ח ה, פני ו )מה דמה (יר :מל מק [באר  חה. רה כ בנה יפה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

חכמי הלמידי  אי י ,לב הדה הכינה וצער על סבל מהימנא  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹרעיא 
ולא נג ל אא הרה, סדת ללמד צי ר אינ זה , לסייע  ציְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹר
ס ד  וכ הלת, מ הכינה את להציא עזר, מי ה א  ר דה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמצא

והינה. ְְֵֵַַַָָהר מה

רציפת גירסא  ד ה זהר חברה ְְְְֲִִִִַַַָָָללמ ד

ל'):זהריקני יק)ב וע והרת, והענת האסנ ת ל ע"ה הר"י אמר  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
זה והגאלה, היח הד.מיאת רת את ללמד  ציר א ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

נ א רת בהר ( ב ספר(קכד, יד זכת דוקא מהימנא  הרעיא אמר , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
י הרת, דלי  אר כבר , רחמי מהלת צאי י הדהרהלד הזהר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָ

הא  פה מטהר י בגירסא,   הזהר)מעיל אר ספר  מכניע (עיי האויר, מז ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
הרה בר י ודע  הרעה, מלכת לתלמידיומלא ח זי"ע החי האר"י האלקי ְְְְְְְֱֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לטהרת בה לבעלי  וכ לה גה, יד על  לזת גירסא , זהר למד ,לי דְְְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה
בר  וא .בת לקלת ,מת רה נחב ללמד זיע"א  הרמח"ל עצת  מנק ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָ

וזכינ , עלינ מיה ל  מד  ונצלנ ,לנ הנח בר רציפת, גירסא  ד ה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָזהר
, טהר יג )לרח  ז רק י ראל !(נ אל וגבר מא " ענני  ע  ואר" ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מעני על גליל תיה, ליטא  מא ני קדיו י ראל  דלי ברי א צנק  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ונא ר ק ל יאמר וע ה ,ד ה הזהר לימד לעס ק העה ְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָחבת
מעי ול , והמזידי גגיה ע ד  יקנטר ולא ,"ו  זע ...ט י חת"ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָֹֹ
יראל ל  יחד ,לידה ע יטה י ראל  אי לכל , המגידי יאמר נעְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹי
 לי  לי  לנ ,נפלאי באחת  אהבה ,העדרי ל קי מ ,ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָחברי
מעל מי האלקי הא  ידוד י לבב אל  והבת  ה  וידע" .ימצ  ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹעינינ

ע ד "  אי מחת האר לט )ועל ד רק ברי). ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה כו 

מתרת ? והר ת מתארכת הלת ְְְִִֶֶַַַַַָָָמע 

מזל..ה וא ללבד ה סקיפ בלי למד לד ל ני מאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
ה אה,  הצאת? ואיפה ...באר אנז "המפארת" ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹיבת
! ואדמת מיש"ע דייה ר ,עיג אנ ת, עני , מחלת ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹמלחמת,
למ ד  ייבת? ת א מדי ל מה יראל! אר חכמת חכמה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאי
למידי מס ר  ה! תלא אי ! לא  א מה ר ב ְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹֻבלי 
בלי למד מדיה הה ר  הרת כל  יתר הדל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָהיבת
עני , רפת, ,מי עצירת אנ ת,  הצא ת? ואיפה לבד... סקיפְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹֹ
אל לא אחד וא !לל רחמנא רעיני א ועכו ,קאסמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹרציח ת,

מתא והלת אה! לא והאה  כה! והכינה   ול ה? מה רכתעל  ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
דה הר "י  לאידע (דברי זה"ק מדיל הי א :אמר הק' יקי ה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

האה!!!) .היה ַָָָ

ידע הדל:הקר י  תקרב האה רצה לא  הה, קרה  חה הצר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ר ת תחת נציגי ל י  ועל  . פס ה( יבי ביר(והא , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ימא ל  קד ז הר. ללמד אס ר מע . זהר  מד מי :מזהירי זריְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹח
זהר. ללמד י כל אלי אז ורק סקיפ "ס  רס הרבאד ברי את  א  נצ) ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

רי מ הא סקיפ "ס רס ימא  ה בר ר זיעוכי "א מקאמארנה דְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה

א ה בע את לחק  רי  רצי מ יחיה ה ידע ואי 'וכ למקרא  לי לי יְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

 סקי פ "ס הרה  ה בר מד הינ סקיפ "ס  רס א מי  א   מ  ה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת 

( להבי וקל נסר ללמ ד  העריכל  !40 לגיל והיע ני א  מי זהר  ללמד אס ר ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹ
הרה! פנימת זהר ללמד  רי לא  דה הא  תב החידה: האמת  ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

זי"ע יחאי ר   מע('מג  זהר, הלה:(ני סק ר מי "ועד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ה רה )והחכמה נימ ת  א.(ז הר,  רוג כתב, מרה ה על מ רה   ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

במרא רה ט אא  אי ואמר ,  למראיוה הרה ט  רק מדיל) ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

(...יבי ביוה ,ה ואבי ,ל א י  מההא נהר מההא   י ה את יסק הא ואי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ
יל  ולא  ,לע נברא א טב  ל ל ונחב ה ועל כתב רה  תא מד ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

 וכ  הלת!!". ואר לע ענת רוג ,ובה  לתה  להע את החזיר אְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
 דה הר"י  ל')תב  זהר, הכינה:(ני  את בדיע לאה "אי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

וחרב  ענת, רמי  לה אבי הלה, חכמת לד   לימ ולא  ,ביְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מירת(מלחמת)בה מילה ל ה יח ". רח את   קימס לע ואב והרג ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

י י הרה פנימ ת ז הר למד לא עדי מי לל לכל זהרחמנא  ידי (ועל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ת בה ) !יחזר ְְִַָֹ

מע קריאת זהר לפר כז ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

מר !ה אפר האר ע וה א ,סקיפ "ס קי  יה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

זמ ספרתב  תבא סקיפ "ס  קי היה  לאד אפר  דה הנה  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
"ס  רס ימ א  קד" הד ע   ח ה ר כנגד  מ ר! האר  ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹע

 סקיפ "ס רס את  מא אר רב ה אי "...סקי פ מעיד זה ועל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ
זי"ע  "הרמ עלי לא  נאמר זה  ועל  , לאד יקיס לא לד  נת 300 י ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

אז  ורק  וזהר קלה ילמד   קד"  דה סאלי הא ענה כבר לגמר! ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהלאכה
" סקיפ זי"ע)"ס [ליט "א] האל מרכי לרב מילנא(ב ת אה תב  וכ , ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

הט" את לדעת אפר אי הד לי  י ,קד סד  "יתחיל דרה ס) ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

הד.הגר"א ) האר"י ל למיד דה וויטאל  יח  נר תב   מהוכהק) ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(יהח  לעהמג עיוור וקלה זהר לי מרא י  וקלה זהר ילמד  קד י ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
א לג האר"י תב  וכ לפנ קיר. מס ירת )(הקמה  י, דה הר"י ניוכ) ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

מג')  מ ע ,זהר זהר המד י הני ח ה לתר  מירת. מילה וכל , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻ
"הר מ נר הר"( תב י ,(יחת  ,כ ה ה א וההפ חכמה , ספרי  א י  נכ ה בר אי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

זאת חכמה  וללמד  להחזיק  ניהאחר ד ר ת וקלה )ח בה  40!(זהר יל לפני בוכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹֹ
[ירא מהר "מ יקיצ אר  .[ראה ְִִִֵַַָ

י כל  זהר  י חמה  אמר  בה לבעל  ְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹ

זי"עתב החיד"א מ')מר א ת להחיד"א אצע אמר :(מ רה בה לבעל " ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
א בר זה תב היה והאי ."י כל זהר ני  א זהר  י ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָחמ ה 
בה?! לבעל ועד  זהר ות ני זהר  י כל ללמ ד  ,  ע ל  ר ההר  ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָלד 
יח החפ תב בר ,40 יל לפני זהר ללמד אסר הליי חה לתר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

 רי חה על  ח בה 40!)זי"ע  יל וכ (לפני ת, ל הבע רת זהר ללמד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
 אי ה תב וכ הינ ת  נגד 9 ני ילדי ע זהר  דה חסד ה צר  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלמד 

זי"ע  דה ניה)חי לספר יראל :(הקמה עדת קהל דיהיה ל וק  מק" ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
."זק ועד מער יור יחיד וההר ניה ל דה לד  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹלהחזיק

לבד ההר א ר  ידי על  אא אמי  הה ר  למת  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאי

ה דתב האר"י נר(דה למהרח"ו , יח ע הד (ספר הרמ"ק תב וכ ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
רני)זי"ע  המכת(רס ה מת מחינת  ה הה ר המ ת  י ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

הרת כל מ יחא )יתר אמי ,(עקבתא  הה ר למת  אי  ועל  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
זה הפ סדר  ירד והארת  ליה י יד ע  י לבד, ההר אר ידי על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאא 

 להארי קה א ולא  ארהמה, ערי כד, ה לה לחכמת  תיחת , ה על (זהר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

זי"ע) גיקטיליא  סי נבנה.ר' אינ ר ל אמר' ,קה ית על  גמרא תב  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה כו 

מתרת ? והר ת מתארכת הלת ְְְִִֶֶַַַַַָָָמע 

מזל..ה וא ללבד ה סקיפ בלי למד לד ל ני מאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
ה אה,  הצאת? ואיפה ...באר אנז "המפארת" ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹיבת
! ואדמת מיש"ע דייה ר ,עיג אנ ת, עני , מחלת ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹמלחמת,
למ ד  ייבת? ת א מדי ל מה יראל! אר חכמת חכמה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאי
למידי מס ר  ה! תלא אי ! לא  א מה ר ב ְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹֻבלי 
בלי למד מדיה הה ר  הרת כל  יתר הדל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָהיבת
עני , רפת, ,מי עצירת אנ ת,  הצא ת? ואיפה לבד... סקיפְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹֹ
אל לא אחד וא !לל רחמנא רעיני א ועכו ,קאסמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹרציח ת,

מתא והלת אה! לא והאה  כה! והכינה   ול ה? מה רכתעל  ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻ
דה הר "י  לאידע (דברי זה"ק מדיל הי א :אמר הק' יקי ה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

האה!!!) .היה ַָָָ

ידע הדל:הקר י  תקרב האה רצה לא  הה, קרה  חה הצר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ר ת תחת נציגי ל י  ועל  . פס ה( יבי ביר(והא , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ימא ל  קד ז הר. ללמד אס ר מע . זהר  מד מי :מזהירי זריְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹח
זהר. ללמד י כל אלי אז ורק סקיפ "ס  רס הרבאד ברי את  א  נצ) ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

רי מ הא סקיפ "ס רס ימא  ה בר ר זיעוכי "א מקאמארנה דְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה

א ה בע את לחק  רי  רצי מ יחיה ה ידע ואי 'וכ למקרא  לי לי יְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

 סקי פ "ס הרה  ה בר מד הינ סקיפ "ס  רס א מי  א   מ  ה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאת 

( להבי וקל נסר ללמ ד  העריכל  !40 לגיל והיע ני א  מי זהר  ללמד אס ר ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹ
הרה! פנימת זהר ללמד  רי לא  דה הא  תב החידה: האמת  ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

זי"ע יחאי ר   מע('מג  זהר, הלה:(ני סק ר מי "ועד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ה רה )והחכמה נימ ת  א.(ז הר,  רוג כתב, מרה ה על מ רה   ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

במרא רה ט אא  אי ואמר ,  למראיוה הרה ט  רק מדיל) ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

(...יבי ביוה ,ה ואבי ,ל א י  מההא נהר מההא   י ה את יסק הא ואי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ
יל  ולא  ,לע נברא א טב  ל ל ונחב ה ועל כתב רה  תא מד ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

 וכ  הלת!!". ואר לע ענת רוג ,ובה  לתה  להע את החזיר אְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ
 דה הר"י  ל')תב  זהר, הכינה:(ני  את בדיע לאה "אי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

וחרב  ענת, רמי  לה אבי הלה, חכמת לד   לימ ולא  ,ביְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מירת(מלחמת)בה מילה ל ה יח ". רח את   קימס לע ואב והרג ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

י י הרה פנימ ת ז הר למד לא עדי מי לל לכל זהרחמנא  ידי (ועל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ת בה ) !יחזר ְְִַָֹ

מע קריאת זהר לפר כז ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

מר !ה אפר האר ע וה א ,סקיפ "ס קי  יה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

זמ ספרתב  תבא סקיפ "ס  קי היה  לאד אפר  דה הנה  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
"ס  רס ימ א  קד" הד ע   ח ה ר כנגד  מ ר! האר  ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹע

 סקיפ "ס רס את  מא אר רב ה אי "...סקי פ מעיד זה ועל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ
זי"ע  "הרמ עלי לא  נאמר זה  ועל  , לאד יקיס לא לד  נת 300 י ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

אז  ורק  וזהר קלה ילמד   קד"  דה סאלי הא ענה כבר לגמר! ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהלאכה
" סקיפ זי"ע)"ס [ליט "א] האל מרכי לרב מילנא(ב ת אה תב  וכ , ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

הט" את לדעת אפר אי הד לי  י ,קד סד  "יתחיל דרה ס) ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

הד.הגר"א ) האר"י ל למיד דה וויטאל  יח  נר תב   מהוכהק) ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(יהח  לעהמג עיוור וקלה זהר לי מרא י  וקלה זהר ילמד  קד י ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
א לג האר"י תב  וכ לפנ קיר. מס ירת )(הקמה  י, דה הר"י ניוכ) ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

מג')  מ ע ,זהר זהר המד י הני ח ה לתר  מירת. מילה וכל , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻ
"הר מ נר הר"( תב י ,(יחת  ,כ ה ה א וההפ חכמה , ספרי  א י  נכ ה בר אי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

זאת חכמה  וללמד  להחזיק  ניהאחר ד ר ת וקלה )ח בה  40!(זהר יל לפני בוכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹֹ
[ירא מהר "מ יקיצ אר  .[ראה ְִִִֵַַָ

י כל  זהר  י חמה  אמר  בה לבעל  ְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹ

זי"עתב החיד"א מ')מר א ת להחיד"א אצע אמר :(מ רה בה לבעל " ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
א בר זה תב היה והאי ."י כל זהר ני  א זהר  י ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָחמ ה 
בה?! לבעל ועד  זהר ות ני זהר  י כל ללמ ד  ,  ע ל  ר ההר  ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָלד 
יח החפ תב בר ,40 יל לפני זהר ללמד אסר הליי חה לתר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

 רי חה על  ח בה 40!)זי"ע  יל וכ (לפני ת, ל הבע רת זהר ללמד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
 אי ה תב וכ הינ ת  נגד 9 ני ילדי ע זהר  דה חסד ה צר  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלמד 

זי"ע  דה ניה)חי לספר יראל :(הקמה עדת קהל דיהיה ל וק  מק" ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
."זק ועד מער יור יחיד וההר ניה ל דה לד  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹלהחזיק

לבד ההר א ר  ידי על  אא אמי  הה ר  למת  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאי

ה דתב האר"י נר(דה למהרח"ו , יח ע הד (ספר הרמ"ק תב וכ ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
רני)זי"ע  המכת(רס ה מת מחינת  ה הה ר המ ת  י ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

הרת כל מ יחא )יתר אמי ,(עקבתא  הה ר למת  אי  ועל  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
זה הפ סדר  ירד והארת  ליה י יד ע  י לבד, ההר אר ידי על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאא 

 להארי קה א ולא  ארהמה, ערי כד, ה לה לחכמת  תיחת , ה על (זהר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

זי"ע) גיקטיליא  סי נבנה.ר' אינ ר ל אמר' ,קה ית על  גמרא תב  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה כח

הא  א עליו מעלי ה )'החריבימיו, א, ימא ית.(ירלמי  את נבנה אי אז ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
:נית בתבנה ית ינה "חכמה זי"ע לה למה ענה ?מחד קְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹה

"לאי חדרי ד)בדעת ג כד, חכמה.(מ לי הפירת נגד   זה י הא פט ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
חכמה רק  ודעת ה רה )ינה פנימת  זהר ית(לד הליי )ינה ה (הית  ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

החכמה  י על  נבנה קה ית י ויד ע  גמ ת . וה (נימ תרחנת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

והלה ) מי הרה  נר למה נמסרה וא ר היטב, למד   לה למה א ר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
א ר  זי"ע . לה וד  אביו זאת ידע וכ .ה את   להקי מנת על ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברה

חכמה תא י על הכלה מערת את והלהנה הרה )(נימ ת  ולא , א ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
.להארי  קְֲִַַָה

יתר  עמי אל ת,  י הרה  מעסק  הנע ה על מהע ה גדל ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
החל ימי ל הרה ְֵֵֵֶֶַַָמעסק

 א על תת הלמדת רה  ל וער  בח הפליג  תינר !!!ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָח
דה ההר   ל החל, ימת הלמדת ז "לחל("ני רת ס)– ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

."מי י מאר א  ימא א ריתא, לימ  אינ כל לקיה ח ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָזאה

הב,מרנא חי "ספרהרי "ח  אי "( הנ נה מ ת לנ),:רת  וזה תב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ז"ל: ליקה תבאל ת, י הרה מעסק הנעה  על גדל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

החל. ימי ל הרה  מעסק  הנעה מ יתר  עמי. י עכל "קרע מרכי נר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
הט זי"ע   ר על רה לד  ל "עה ואמר: מקרביו אזני   ע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהתא

וק לה זהר לד ל אחת ועה חל .  י למה נה ללד  וה הת, יְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ת י וזהר הלה ול ד חל . י ט לד ל  נה  מ היא  חל , יְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

החל". ימת נה וחמ  בעי ללד וה עה מה הגה"ק פסק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
 יסקי"ב )הח הלה.,(קנ"ה  ללד  יחב הזהר ה לד יע וכתב וזה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
:נלפני ל חב הא  הרה גיאת  ו גה קאמר מאי ידע  לא  אי  ואפיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ודג ה"ה רדכתיב כבר ע"ל. אהבה, עלי גוד חז"ל פר אהבה עלי  ל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
קדזגל "על מהר  עינינ מא ר הד זי"ע  ההר לד  "מל "הא  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹ

הט, לד  ל נה לער אחת עה עלה סק החיוהבא כסימ) ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

סקי"ב ) ה",קנ"ה מל וז"ל: מ"ג )"סא  ):עלמא גירסא דה ההר ל ד י ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
יעה אחד, מאמר ר אפ להבי ללמד  יזה א  וכל ע למת, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנה
מבטח מימה, נה הט לד יעה א מה אחת עה  למעלה   ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ביה לה ני מראי ויהיה מלא , היכלא מ ני הא לע   ה א ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָל

רקיעא . מלכתא  ת רא נה תב מל)ל' לנ:,(ה א דל וזה ה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ק לה מדי ל אינ  א דל ה וענ קלה. ללמד  חכ למיד על  ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹחב

מע קריאת זהר לפר כט ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

אחת עה יעה י ,ליצל רחמנא הא ה   בימע  ה י לתא אר  רְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻוג
ח דל י הרה, פטי ימי  חד לד נעה א מה הלה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹלד 

הא ה . ה לקרב  תינר מברי הבהעלה והרי"ח  מל דהלמד זי"ע:א  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
א זה, לפי חל. י ט נה אל למד  , ד ק ת  דה הר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעה
הית ל   לת כה הרי ,דק ת דה הר ע ת  ללמד  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹזה

הריאה ימי  עלאלפי ל  ח  על   סנ .[ יד על מתע ה להע [וכל  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
יקיצ המחה )ארח ת מצוה )לדה באר:(ער מח(וכל ערהנעה ה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

– הר"י רת במחה דק ת למד יהדי א ר יצא  ,אל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָפ ל
נה, מלי ל לער אחת עה עלה " דה החל)"ההר ימי ט  .(לד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

 נת ואיתא רי ו')אב ת מנה ג' א):רק א מר... י סי רי ימעאל  רי  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
החק , עת ל ב אל הריוח עת רה בר למד לאד ל ב לפי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ריוח מאה צער )אחד  מאה,(ע פל הל ריי למד  אר  על , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
נ ה רה!!!!! נה    מלי מאה ווה  ת עה דה זהר יד הל ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹס

רה. נה 28.000 ְַַָָָאחת

ר צא דה את מח אה נה כל  ת, דה ההר  ל ד וחב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ה יראי מחנה על  ה'". "ח נא יגל "ועה הסק את מק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהא 
 יראל. וע י ראל  אר יראל, רת על ולמר  הכינה  לכבד ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלהתאחד
הר"י  ברי ויתקיי  דה זהר לל ד וללמד  מד להתאחד ה מחנה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹעל

בב"אע"ה  גלתא מ יפק .דא  ְְִִָָָ

יד)מליה ר"א חבר,(יב, את  מ כיח  יהר למזי  ה כת גדל מבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אז  מע, לא  א  וג לדרת, עה מה ל על  כר מק ל מע,  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹא

. יהה חלק את  מ ל קח מע א  וזה הב, חלק ל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמקל

?ההידעע  ראתה ..." לא   עי" נצח ! לע למת לזת יכל אה אחת  רגע ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
  מ "ג,  עה", ל ער" ספר לח ק  יכל אה – יד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה ל
זה"ק עה המד וכל .י כל זה"ק ללמד מערר מעדד ועד , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמ"ח ,

 ל ע לה  ויו"ט,למאהת הנה תת כל כיל  וא רה, נה מלי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָ
לע ר  ער יתארג  תזכ וא רה. נה מיליארד  640ל תיע ח יו, ימי  ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלכל

ובזוה"ק  רה. נה מיליארד 400ו טרילי 6 ל' תיע  ,דיקס"א.)יה וצא (פ' ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

כינה י ערה ל  ד ע  ועד ,אל הא מימ  תני מה ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָתב:
נה  טרילי 400 ו' זילי 6 ל' תיע . אל  דייה מני ל מכיל א ה ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָריה,

ואת!!! מ ל  הצחי הכר דל את לחב יכל מי  [לקלתרה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הע למי"]. ההר  "מפעל ,0527651911 לחלה: ח  ְְְֲִִִִַַַָָָָָָֻספרי



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה כח

הא  א עליו מעלי ה )'החריבימיו, א, ימא ית.(ירלמי  את נבנה אי אז ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
:נית בתבנה ית ינה "חכמה זי"ע לה למה ענה ?מחד קְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹה

"לאי חדרי ד)בדעת ג כד, חכמה.(מ לי הפירת נגד   זה י הא פט ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
חכמה רק  ודעת ה רה )ינה פנימת  זהר ית(לד הליי )ינה ה (הית  ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

החכמה  י על  נבנה קה ית י ויד ע  גמ ת . וה (נימ תרחנת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

והלה ) מי הרה  נר למה נמסרה וא ר היטב, למד   לה למה א ר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
א ר  זי"ע . לה וד  אביו זאת ידע וכ .ה את   להקי מנת על ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברה

חכמה תא י על הכלה מערת את והלהנה הרה )(נימ ת  ולא , א ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
.להארי  קְֲִַַָה

יתר  עמי אל ת,  י הרה  מעסק  הנע ה על מהע ה גדל ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
החל ימי ל הרה ְֵֵֵֶֶַַָמעסק

 א על תת הלמדת רה  ל וער  בח הפליג  תינר !!!ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָח
דה ההר   ל החל, ימת הלמדת ז "לחל("ני רת ס)– ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

."מי י מאר א  ימא א ריתא, לימ  אינ כל לקיה ח ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָזאה

הב,מרנא חי "ספרהרי "ח  אי "( הנ נה מ ת לנ),:רת  וזה תב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ז"ל: ליקה תבאל ת, י הרה מעסק הנעה  על גדל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

החל. ימי ל הרה  מעסק  הנעה מ יתר  עמי. י עכל "קרע מרכי נר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
הט זי"ע   ר על רה לד  ל "עה ואמר: מקרביו אזני   ע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהתא

וק לה זהר לד ל אחת ועה חל .  י למה נה ללד  וה הת, יְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ת י וזהר הלה ול ד חל . י ט לד ל  נה  מ היא  חל , יְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

החל". ימת נה וחמ  בעי ללד וה עה מה הגה"ק פסק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
 יסקי"ב )הח הלה.,(קנ"ה  ללד  יחב הזהר ה לד יע וכתב וזה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
:נלפני ל חב הא  הרה גיאת  ו גה קאמר מאי ידע  לא  אי  ואפיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

ודג ה"ה רדכתיב כבר ע"ל. אהבה, עלי גוד חז"ל פר אהבה עלי  ל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
קדזגל "על מהר  עינינ מא ר הד זי"ע  ההר לד  "מל "הא  ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹ

הט, לד  ל נה לער אחת עה עלה סק החיוהבא כסימ) ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

סקי"ב ) ה",קנ"ה מל וז"ל: מ"ג )"סא  ):עלמא גירסא דה ההר ל ד י ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
יעה אחד, מאמר ר אפ להבי ללמד  יזה א  וכל ע למת, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנה
מבטח מימה, נה הט לד יעה א מה אחת עה  למעלה   ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ביה לה ני מראי ויהיה מלא , היכלא מ ני הא לע   ה א ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָל

רקיעא . מלכתא  ת רא נה תב מל)ל' לנ:,(ה א דל וזה ה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ק לה מדי ל אינ  א דל ה וענ קלה. ללמד  חכ למיד על  ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹחב

מע קריאת זהר לפר כט ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

אחת עה יעה י ,ליצל רחמנא הא ה   בימע  ה י לתא אר  רְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻוג
ח דל י הרה, פטי ימי  חד לד נעה א מה הלה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹלד 

הא ה . ה לקרב  תינר מברי הבהעלה והרי"ח  מל דהלמד זי"ע:א  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
א זה, לפי חל. י ט נה אל למד  , ד ק ת  דה הר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעה
הית ל   לת כה הרי ,דק ת דה הר ע ת  ללמד  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹזה

הריאה ימי  עלאלפי ל  ח  על   סנ .[ יד על מתע ה להע [וכל  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
יקיצ המחה )ארח ת מצוה )לדה באר:(ער מח(וכל ערהנעה ה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

– הר"י רת במחה דק ת למד יהדי א ר יצא  ,אל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָפ ל
נה, מלי ל לער אחת עה עלה " דה החל)"ההר ימי ט  .(לד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

 נת ואיתא רי ו')אב ת מנה ג' א):רק א מר... י סי רי ימעאל  רי  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
החק , עת ל ב אל הריוח עת רה בר למד לאד ל ב לפי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ריוח מאה צער )אחד  מאה,(ע פל הל ריי למד  אר  על , ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
נ ה רה!!!!! נה    מלי מאה ווה  ת עה דה זהר יד הל ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹס

רה. נה 28.000 ְַַָָָאחת

ר צא דה את מח אה נה כל  ת, דה ההר  ל ד וחב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ה יראי מחנה על  ה'". "ח נא יגל "ועה הסק את מק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהא 
 יראל. וע י ראל  אר יראל, רת על ולמר  הכינה  לכבד ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלהתאחד
הר"י  ברי ויתקיי  דה זהר לל ד וללמד  מד להתאחד ה מחנה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹעל

בב"אע"ה  גלתא מ יפק .דא  ְְִִָָָ

יד)מליה ר"א חבר,(יב, את  מ כיח  יהר למזי  ה כת גדל מבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אז  מע, לא  א  וג לדרת, עה מה ל על  כר מק ל מע,  ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹא

. יהה חלק את  מ ל קח מע א  וזה הב, חלק ל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמקל

?ההידעע  ראתה ..." לא   עי" נצח ! לע למת לזת יכל אה אחת  רגע ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
  מ "ג,  עה", ל ער" ספר לח ק  יכל אה – יד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה ל
זה"ק עה המד וכל .י כל זה"ק ללמד מערר מעדד ועד , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמ"ח ,

 ל ע לה  ויו"ט,למאהת הנה תת כל כיל  וא רה, נה מלי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָ
לע ר  ער יתארג  תזכ וא רה. נה מיליארד  640ל תיע ח יו, ימי  ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלכל

ובזוה"ק  רה. נה מיליארד 400ו טרילי 6 ל' תיע  ,דיקס"א.)יה וצא (פ' ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

כינה י ערה ל  ד ע  ועד ,אל הא מימ  תני מה ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָתב:
נה  טרילי 400 ו' זילי 6 ל' תיע . אל  דייה מני ל מכיל א ה ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָריה,

ואת!!! מ ל  הצחי הכר דל את לחב יכל מי  [לקלתרה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הע למי"]. ההר  "מפעל ,0527651911 לחלה: ח  ְְְֲִִִִַַַָָָָָָֻספרי



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה ל

 לבלוכא ח תיו ל  ו צעדינ הצר  הרע , הצר והסיל, קה ל דתעב ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
לביאת נזה א די טע טב טענתיו מכי הא  הלמה, לאה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻנזה
הרשב"י , תרת קיד יראל  ני א ר מבי ערממי, נח וה א ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיח,
מיס לפני זהר  ללמד אסר  מבהיר, חזר  הא   ועל ,פס את יקל  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהא
ללד  יפנה  אחר ורק  סקיב בש "ס   רס ימא  דק ,סקיפ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ"ס

הרה. ְִִַָנימ ת

אז  ורק וזהר, קלה ילמד קד" מצה  א מר  ,דה סאלי  ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹהא
"סקיפ ְִש"ס

פסקי"כבר  ש"ס  אז ורק  וזהר, קלה ילמד קד" ,דה סאלי הא ענה ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
לברכה ) צ יק זכר  האל מרכי לרב  בת ת)ימ  דה  אה תב וכ לנא:, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הט " את לדעת אפר  אי ה ד לי י ,דק סד  הגר"א )"יתחיל  .(ס ר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

דה האר"י ל   למיד ,דה ויטאל  יח נ ר תב וכלע (הקמה  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

(יהחהמג ער וקלה, זהר לי מרא י וקלה, זהר  ילמד קד י ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
א לג האר "י  תב וכ מס ירת )קיר.  לפני הד(הקמה  הרשב"י וכ , ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

מ"ג )  זהר המהר")ני וכתב ,( "הר ספרי(יחת   א י  נכ הבר  אי , ְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
חכמה  וללמד להחזיק ניהאחר דרת ח בה י ,כה הא וההפ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָחכמה,

וקלה )זאת עלינ (זהר יג ת זכ החיד"א   מר תב להחיד"אוכ אצע  (מרה  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מ') כלא ת זוהר  ני  א זהר י חמה אמר  בה  לעל " :ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ
ללמ ד  ריחה על חבה , עלינ יג ת זכ יח החפ תב כבר ."ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָי
ילדי ע זהר דה חסד הצר  למד וכ ת, ל הבע  רת ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָזהר
 יג תזכ ,דה חי אי ה תב וכ הינ ת! נגד ,ני ע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָני 

עלינ(ניה לספר להחזיק(הק מה י ראל , עדת קהל  ,דיהיה  לוק קיימ" : ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
נר תב ."זק ועד  מער  יור יחיד וההר נייקה ל   ד ה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָלד 

 דה הד)האר"י ויטאל  יח הר' רנ למ ,יח ע מה (ספר הרב תב וכ ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
עלינ יג תזכ דה ביררדק(ניר ה) רס הה, ר המת י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הר ת כל  יתר המכת המת מ יחא )מחינת אי (עקבתא  ועל , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
על אא  אמי  הה ר יל מת ידע י לבד , ההר אר  ידי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

להארי  קה א ואי מה, זה הפ סדר ירד והא רת ליעלה (זהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

( עלינ יג  ת זכ גיקטיליא   סי ר' רא ערי [כ "ד], הלה  לחכמת תיחה  , המ . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻ
וה ריאה  הד מסל רחמי האלה  קר ב ל  הפלאה למעלה ס נ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ל מני צרה חמה ולהית קת זר ת ל לבל  דה ההר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָספר 

רח''ל . ָָצרה

מע קריאת זהר לפר לאְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

יראל לכל לטבה מה  אי ְְְִִֵֵָָָָָי

 א''ריי ה''מס ת על  זיע''א זצוק''ל צט ל יח מה נ ר הרמח''ל  יראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ
דה ההר  ספר ירסא ל מיחד לד סדר  יבתי  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוע ד ,
זה  בר וקבע  החה קיעת עד החר מעלת לל , הפסק ללא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמרת 
זאת י ראל  לחכמי א רת ה בר  מעלת על  וכתב , יבת י הרא נה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹתנה
נאיה טמנ ז מרת להצל דק קהת לכל הע צה העצה זאת '' ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹה
אל ועה מאד... ועצ הבר רב י ליח ולא  זאת על  לפח  לה היה  ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹבואי
הייתי חילי נתייר אלמלא אני י ו אחרי הה הבר את יראל חכמי ליכְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָי
ויהיה  האת העצה את יח רתכ בד אבל מק מק כל זה בר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹקבע

תלראל לזכי לכל  לטבה מה  אי לאי י תלע יכל  ממק אחד וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
לל ''. הא קה  ְֶָָָָבר

מצאמי  ולא  הרה  מכמני  כל עצ קי היה א ר זיע ''א רמח ''ל דל  לנ ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
רצ ההר ספר  ל ד ,ה העצה את א א  יראל מע זרת לבל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעצה
זרת ל לבל דה ההר  ספר ל העלינה הדה כח הפסק, ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹללא

. רחמי הא לה ְְְֲִֵַַָָלקרב

ק ה ית י נה   אי?מחד  ְִִֵֵֵֶַָָָָ

עליות ב מעלי ימיו, נבנה אינ ר ל  אמר" ,קה ית על  גמרא  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ימיו" נחרב ה א  איל('ה א', ימא הק(ירלמי ית ינה אי  א . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

בתבנה  ית ינה "חכמה ,לה עליו  לה למה אמר  זה על ?ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמחד
"לאי חדרי בדעת :נד')ית 'ג כ"ד, הפירת(מלי נגד זה י  הא  פט . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

חכמה  רק  ודעת ינה ה רה )חכמה  פנימ ת זהר ת(לד (ה יתינה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

החכמה הליי ) י על  נבנה  קה ית י  וידע גמת. וה רחנת ה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻ
והלה ) הרה רנ)נימת  למ ה נמסרה ואר היטב, למד  לה למה אר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

. לה עליו  לה וד זאת ידע וכ . ה את  להקי מנת על  הברה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמי
חכמה תא י על הכ לה מערת את נה והלה )אר ה רה  ואי) נימ ת , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
.להארי קה אְֲִַַַָ

החק. עת עליו לסמ   מע רי  ה א ְְְְְִִִִַַַַַָָדאי 

ימי,י ילד מה ידע אי ואי  ילני ה' יראל  לל על בריהע א י ק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ
לבל מי רחמי לערר ה ותה עצה ימב אלי יְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָור
ל קד דברי וללמ ד להתחק צריכי ואי . מרני ה' קת, זרת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָל 
ה ריאה  זכ ת ה בטיח ,אמ  עלינ יג תזכ י חאי ר   מע ר י האלקי  ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהא 



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה ל

 לבלוכא ח תיו ל  ו צעדינ הצר  הרע , הצר והסיל, קה ל דתעב ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
לביאת נזה א די טע טב טענתיו מכי הא  הלמה, לאה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻנזה
הרשב"י , תרת קיד יראל  ני א ר מבי ערממי, נח וה א ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהיח,
מיס לפני זהר  ללמד אסר  מבהיר, חזר  הא   ועל ,פס את יקל  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהא
ללד  יפנה  אחר ורק  סקיב בש "ס   רס ימא  דק ,סקיפ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ"ס

הרה. ְִִַָנימ ת

אז  ורק וזהר, קלה ילמד קד" מצה  א מר  ,דה סאלי  ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹהא
"סקיפ ְִש"ס

פסקי"כבר  ש"ס  אז ורק  וזהר, קלה ילמד קד" ,דה סאלי הא ענה ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
לברכה ) צ יק זכר  האל מרכי לרב  בת ת)ימ  דה  אה תב וכ לנא:, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

הט " את לדעת אפר  אי ה ד לי י ,דק סד  הגר"א )"יתחיל  .(ס ר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

דה האר"י ל   למיד ,דה ויטאל  יח נ ר תב וכלע (הקמה  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

(יהחהמג ער וקלה, זהר לי מרא י וקלה, זהר  ילמד קד י ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
א לג האר "י  תב וכ מס ירת )קיר.  לפני הד(הקמה  הרשב"י וכ , ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

מ"ג )  זהר המהר")ני וכתב ,( "הר ספרי(יחת   א י  נכ הבר  אי , ְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
חכמה  וללמד להחזיק ניהאחר דרת ח בה י ,כה הא וההפ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָחכמה,

וקלה )זאת עלינ (זהר יג ת זכ החיד"א   מר תב להחיד"אוכ אצע  (מרה  ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מ') כלא ת זוהר  ני  א זהר י חמה אמר  בה  לעל " :ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ
ללמ ד  ריחה על חבה , עלינ יג ת זכ יח החפ תב כבר ."ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָי
ילדי ע זהר דה חסד הצר  למד וכ ת, ל הבע  רת ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָזהר
 יג תזכ ,דה חי אי ה תב וכ הינ ת! נגד ,ני ע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָני 

עלינ(ניה לספר להחזיק(הק מה י ראל , עדת קהל  ,דיהיה  לוק קיימ" : ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
נר תב ."זק ועד  מער  יור יחיד וההר נייקה ל   ד ה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָלד 

 דה הד)האר"י ויטאל  יח הר' רנ למ ,יח ע מה (ספר הרב תב וכ ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
עלינ יג תזכ דה ביררדק(ניר ה) רס הה, ר המת י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הר ת כל  יתר המכת המת מ יחא )מחינת אי (עקבתא  ועל , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
על אא  אמי  הה ר יל מת ידע י לבד , ההר אר  ידי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

להארי  קה א ואי מה, זה הפ סדר ירד והא רת ליעלה (זהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

( עלינ יג  ת זכ גיקטיליא   סי ר' רא ערי [כ "ד], הלה  לחכמת תיחה  , המ . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻ
וה ריאה  הד מסל רחמי האלה  קר ב ל  הפלאה למעלה ס נ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ל מני צרה חמה ולהית קת זר ת ל לבל  דה ההר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָספר 

רח''ל . ָָצרה

מע קריאת זהר לפר לאְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

יראל לכל לטבה מה  אי ְְְִִֵֵָָָָָי

 א''ריי ה''מס ת על  זיע''א זצוק''ל צט ל יח מה נ ר הרמח''ל  יראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ
דה ההר  ספר ירסא ל מיחד לד סדר  יבתי  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻוע ד ,
זה  בר וקבע  החה קיעת עד החר מעלת לל , הפסק ללא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמרת 
זאת י ראל  לחכמי א רת ה בר  מעלת על  וכתב , יבת י הרא נה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹתנה
נאיה טמנ ז מרת להצל דק קהת לכל הע צה העצה זאת '' ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹה
אל ועה מאד... ועצ הבר רב י ליח ולא  זאת על  לפח  לה היה  ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹבואי
הייתי חילי נתייר אלמלא אני י ו אחרי הה הבר את יראל חכמי ליכְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָי
ויהיה  האת העצה את יח רתכ בד אבל מק מק כל זה בר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹקבע

תלראל לזכי לכל  לטבה מה  אי לאי י תלע יכל  ממק אחד וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
לל ''. הא קה  ְֶָָָָבר

מצאמי  ולא  הרה  מכמני  כל עצ קי היה א ר זיע ''א רמח ''ל דל  לנ ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
רצ ההר ספר  ל ד ,ה העצה את א א  יראל מע זרת לבל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעצה
זרת ל לבל דה ההר  ספר ל העלינה הדה כח הפסק, ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹללא

. רחמי הא לה ְְְֲִֵַַָָלקרב

ק ה ית י נה   אי?מחד  ְִִֵֵֵֶַָָָָ

עליות ב מעלי ימיו, נבנה אינ ר ל  אמר" ,קה ית על  גמרא  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ימיו" נחרב ה א  איל('ה א', ימא הק(ירלמי ית ינה אי  א . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

בתבנה  ית ינה "חכמה ,לה עליו  לה למה אמר  זה על ?ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמחד
"לאי חדרי בדעת :נד')ית 'ג כ"ד, הפירת(מלי נגד זה י  הא  פט . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

חכמה  רק  ודעת ינה ה רה )חכמה  פנימ ת זהר ת(לד (ה יתינה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

החכמה הליי ) י על  נבנה  קה ית י  וידע גמת. וה רחנת ה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻ
והלה ) הרה רנ)נימת  למ ה נמסרה ואר היטב, למד  לה למה אר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

. לה עליו  לה וד זאת ידע וכ . ה את  להקי מנת על  הברה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמי
חכמה תא י על הכ לה מערת את נה והלה )אר ה רה  ואי) נימ ת , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
.להארי קה אְֲִַַַָ

החק. עת עליו לסמ   מע רי  ה א ְְְְְִִִִַַַַַָָדאי 

ימי,י ילד מה ידע אי ואי  ילני ה' יראל  לל על בריהע א י ק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ
לבל מי רחמי לערר ה ותה עצה ימב אלי יְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָור
ל קד דברי וללמ ד להתחק צריכי ואי . מרני ה' קת, זרת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָל 
ה ריאה  זכ ת ה בטיח ,אמ  עלינ יג תזכ י חאי ר   מע ר י האלקי  ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהא 



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה לב

,רחמי הלת מ נצא  , ד ה ההר דע (אספר  לל הבנה ללא הד   א   ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

( תינר מה מ ברי  אי ור החק. עת עליו לסמ  מע ר י הא כדאי . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ונאל זה לנ מבטח , דה ה הר ספר והד הריאה זכת רק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻעליל ,

.ליצל רחמנא  רי וי צר ת לא רחמיְְְְֲֲִִִִַַַָָָֹ

הע סק  ר"י, בת ראי  הע למת, 'כל ר 'ב 'פע  י'ע זה ידי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻועל 
וג מי. ר חני רב לפע מא סעא יז ה רתתְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

,לכדה זהר  ולקרא ללמ ד ,מי י מידי להל צרי ואחד אחד ל  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ספר את לאר  להציא החלטנ לכ האה, לקר ב יראל לל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלהצלחת
לעסק י כל מראל  אד ל  די ,החד ימי  30ל קיחה הנית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻזהר

,לידה ע י ט ה ,ית ני ע ילמד בת נקל, מ י י (כברמידי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

הת ) זהר ספר את  סנהד יהיה ל לעזר  ניע מי . נערי ע זקני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
.אמ  עלינ יג תזכ ְְְִֵֵֵַָָָלר"י

ה ילת  ר  מבי אינ למי  א חב ה הר  ְִִִִֵֵֵֶַַַַָל ד

ס,ה ה סע דת ני ח יב סעדה, ועה הלה, מפרי אחד ספר המס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לה  י לח זכירה ספר  לאג'י ג באר  נ"ג )ר"ח   הקלי(ח "ב  , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻ

י על  א ,דה זהר אבל הבת,  ר להבי צרי מנית לד  ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָדוקא 
ספר תב וכ ה', לפני לרצ יעלה זה ל ע הבת, ר לל  מבי  אינְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ללב א')יפה ס"ק רמ "ו סימ ליו"ד המט ת עבדי(ח"ה  י יל בספר  ,סימ יו"ד (ח"ו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ו') את בריכ"ח עני מבי אינ א המד    בריה לפי  ,באריה   ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אל יח בשו"ת ע ד   וע , ס לסעדת  ל עלה אתזה"ק , ע"ה  סימ (ח"א ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

הבנה ב') לא א ההר לד זה.[י]מעלת לד  ס  זה לפי , ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ


מהי. הרב  ראה: ,י דה פרי באר ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

ז', את  עי לא הנת, לספר  הה תיו ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָזכתא
הד , נת סדר ז"ל, האר "י נ ת  סר ְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹזהר,
 סעי א' סימ ,ריא מאיר להרב יקיצ ְְְִִִִִִֵַַַָָאר 
אצ ע מרה להחיד"א, דה עבדת טז , ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹקט
מערכת זי "ע, פלאג'י למהר"ח  י ח נפ מד, ֲִִֶֶֶֶַַָסימ
 סי  נ ר להחיד "א, לידה מ ד', את ְְִִִֵֵֵַַַַָהז'
הרב ,ניה ניה הקמת חי, אי  ה ,י ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָח
גל על מ דילקב אפרי יח מה רי   דְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָה
ספר יקני , התחיל ר  טי אפרי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמחנה

ר י  היק הרב הא הלא מרי,  ר י, ְְֲִִִִִֵַַַַַָֹנתיב
ברי  מאמרי עז , מגל  ספר  ,אריטמ ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹהל
חנה תכ"ו, עד ח "ד, מאדמ רי  י ח ְֱִִֵֵַַַַָָָֹאלקי
רה סד , עד מ ת מהמיל, להרי"א ְֲִִֵֵַָאריאל ,
התחיל ר  ח ר ת  הניא, לבעל ְְְְִִַַַַַַַַַָָָאר 
ארית מוילעדניק, דב יראל רי לה', ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָאירה
ה'  ר הא' ער  ההתקרת ער ְְְְִִֵַַַַַַָָיראל
לספר ההתיו  אלימל צבי הרב  רנמ ב', ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמאמר
ספר הקמת ט', את  נקטמ פס מרע, ְְְְֵֵֶַַַַָסר 

ועד. לברכה, נזכר מאמארנא עד ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָעצי 

מע קריאת זהר לפר לגְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

רחמי  גלתא מ  קי א ְְְְֲִִִֵַָָָָספרא

 ל ספראהע" – לר"י  ינר מה הבטיח מ הלמה, ל א ה עצמ מכי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
כל רב פע  י ע יהר מזי  בזכת רחמי". גלתא מ קי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻא 

הר"י ל  הדלת להבטח ת ונזה קכ"ח :)הע למת רמה :(זהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

אתאמר  המזה ל ,ואר מי עלי  אני מעיד זיע"א : יחאי   מע רי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מתע ה  [דה ההר  הפצת ידי  על  נע ה [ה למטב מחזיר י ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהר
עה   הרעה. מלכת את פה  לזה זכה אד ל  אי מה מעל ת, לְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
. ל מרה יחרב, א ל הע ל  את מעמיד  .רית לה ועי  רח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹנחת

הה.ועל ל ע לע יר ת זכה   לבניו . ני לראת זכה הר"י:  ל מבטיח זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ניל נכנס  . ל להרע  להיק  כל  אחד  אי  הא. ללע זכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ל והצלחה רכה פע  עליו יעימ  .יד מחה ואי – עד  ערי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָער 
מברכי והר"י הא   ר דה  הרת. ל   ס עד לזרע ל עניני ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָכל 
דלה  את קרב הא   ,אבינ אברה ה רת הרכת כל תְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻא

ניעלי  מלאכי מחנת לאר ע  קרא הא  ר  ד ה  הא. ר, תא י מל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
זינ עלמת בעי ל "ס ד")ונכנס –(ימטרא  אחר  אד   ה זכה א  , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

.ל רק מיחדיְִַָֻ

הרי:נסר מזי ל  הכת מדל  נרא סר  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מי ה דל  הכי חס ה הא יהר את  ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמזה

למהספר הה קנטרס הקמה עה"ת מה ע "ב )ימח י"א  )  ל וזה , ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
רמה  זהר  מבאר : ע "ב )קד קכ"ח  )תר למר עי זאה ההא  , ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹ

יח ב[יא]חייבא גי [בי הח יהאנ אחר  לר צרי זאי, הא [מי 'וכ ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ


ר מהיא. רת רי ההר ע"ב)בספר (קכ"ח  ְְֵֵֶַַַָָָֹ
עי  ז אה ואמר,  ז מצוה בח לסר  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהגיל 
' וכ לי אגר לי למקני חיבא תר  ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָלמר
רי ק ד א יקרא  י דיס לק בחא איה ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָודא
ייר א ואסלקתא אחרא מבחא  ייר ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָהא

אהר תיב א ועל ,'וכ ב')מלא רק  (מלאכי ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹ

כתיב ,מע היב י ור()א היתה ריתי ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ
קי סל לה אסק  ואיה ,'וג לוה י ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹהח
ר האי ועל  אחרא,  נ ר הכי אסק לא ְְְֳִֵֶַַַַַַָָָָָמה
וזכי  , לוה יהח א היתה ריתי תיב ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָנ
לעלמא  וזכי עלמא האי  וזכי  לבנ י, ני ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָָלמחמי 

,ידי דימחי מא ולית רעי  תליסר ועאל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָאתי
תיב  ב')ועלי קי"ב  י ה)זרע יהיה אר ר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ

זרח לעד, עמדת וצדקת  בית וער ה ,'ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹוג
רי קיא מל א די .רילי אר  חְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
 לאברה ברי רכא כל   נ ר ההא ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָלדיקנא

עאל ואיה 'וכ דחיביא ינפ עבד לבעיד ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָ
ואלמלא  אחרא. נ ר  ה זכה לא גניזי ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעלמי
רמי   וזכ עלא ה נ א ני ידעי ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָהו

ורדפי לציקא  תרייה א אזלי הו ,בגינייה וזכא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ
:'וכ יח תר  דרדי מאְְְִִַַַָָ

אמר ר מה רת חת  ההר  ספר   ר]ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה לב

,רחמי הלת מ נצא  , ד ה ההר דע (אספר  לל הבנה ללא הד   א   ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

( תינר מה מ ברי  אי ור החק. עת עליו לסמ  מע ר י הא כדאי . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ונאל זה לנ מבטח , דה ה הר ספר והד הריאה זכת רק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻעליל ,

.ליצל רחמנא  רי וי צר ת לא רחמיְְְְֲֲִִִִַַַָָָֹ

הע סק  ר"י, בת ראי  הע למת, 'כל ר 'ב 'פע  י'ע זה ידי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻועל 
וג מי. ר חני רב לפע מא סעא יז ה רתתְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

,לכדה זהר  ולקרא ללמ ד ,מי י מידי להל צרי ואחד אחד ל  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ספר את לאר  להציא החלטנ לכ האה, לקר ב יראל לל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלהצלחת
לעסק י כל מראל  אד ל  די ,החד ימי  30ל קיחה הנית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻזהר

,לידה ע י ט ה ,ית ני ע ילמד בת נקל, מ י י (כברמידי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

הת ) זהר ספר את  סנהד יהיה ל לעזר  ניע מי . נערי ע זקני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
.אמ  עלינ יג תזכ ְְְִֵֵֵַָָָלר"י

ה ילת  ר  מבי אינ למי  א חב ה הר  ְִִִִֵֵֵֶַַַַָל ד

ס,ה ה סע דת ני ח יב סעדה, ועה הלה, מפרי אחד ספר המס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לה  י לח זכירה ספר  לאג'י ג באר  נ"ג )ר"ח   הקלי(ח "ב  , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻ

י על  א ,דה זהר אבל הבת,  ר להבי צרי מנית לד  ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָדוקא 
ספר תב וכ ה', לפני לרצ יעלה זה ל ע הבת, ר לל  מבי  אינְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ללב א')יפה ס"ק רמ "ו סימ ליו"ד המט ת עבדי(ח"ה  י יל בספר  ,סימ יו"ד (ח"ו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ו') את בריכ"ח עני מבי אינ א המד    בריה לפי  ,באריה   ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אל יח בשו"ת ע ד   וע , ס לסעדת  ל עלה אתזה"ק , ע"ה  סימ (ח"א ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

הבנה ב') לא א ההר לד זה.[י]מעלת לד  ס  זה לפי , ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ


מהי. הרב  ראה: ,י דה פרי באר ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

ז', את  עי לא הנת, לספר  הה תיו ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָזכתא
הד , נת סדר ז"ל, האר "י נ ת  סר ְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹזהר,
 סעי א' סימ ,ריא מאיר להרב יקיצ ְְְִִִִִִֵַַַָָאר 
אצ ע מרה להחיד"א, דה עבדת טז , ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹקט
מערכת זי "ע, פלאג'י למהר"ח  י ח נפ מד, ֲִִֶֶֶֶַַָסימ
 סי  נ ר להחיד "א, לידה מ ד', את ְְִִִֵֵֵַַַַָהז'
הרב ,ניה ניה הקמת חי, אי  ה ,י ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָח
גל על מ דילקב אפרי יח מה רי   דְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָה
ספר יקני , התחיל ר  טי אפרי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמחנה

ר י  היק הרב הא הלא מרי,  ר י, ְְֲִִִִִֵַַַַַָֹנתיב
ברי  מאמרי עז , מגל  ספר  ,אריטמ ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹהל
חנה תכ"ו, עד ח "ד, מאדמ רי  י ח ְֱִִֵֵַַַַָָָֹאלקי
רה סד , עד מ ת מהמיל, להרי"א ְֲִִֵֵַָאריאל ,
התחיל ר  ח ר ת  הניא, לבעל ְְְְִִַַַַַַַַַָָָאר 
ארית מוילעדניק, דב יראל רי לה', ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָאירה
ה'  ר הא' ער  ההתקרת ער ְְְְִִֵַַַַַַָָיראל
לספר ההתיו  אלימל צבי הרב  רנמ ב', ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמאמר
ספר הקמת ט', את  נקטמ פס מרע, ְְְְֵֵֶַַַַָסר 

ועד. לברכה, נזכר מאמארנא עד ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָעצי 

מע קריאת זהר לפר לגְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

רחמי  גלתא מ  קי א ְְְְֲִִִֵַָָָָספרא

 ל ספראהע" – לר"י  ינר מה הבטיח מ הלמה, ל א ה עצמ מכי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ
כל רב פע  י ע יהר מזי  בזכת רחמי". גלתא מ קי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻא 

הר"י ל  הדלת להבטח ת ונזה קכ"ח :)הע למת רמה :(זהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

אתאמר  המזה ל ,ואר מי עלי  אני מעיד זיע"א : יחאי   מע רי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מתע ה  [דה ההר  הפצת ידי  על  נע ה [ה למטב מחזיר י ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהר
עה   הרעה. מלכת את פה  לזה זכה אד ל  אי מה מעל ת, לְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
. ל מרה יחרב, א ל הע ל  את מעמיד  .רית לה ועי  רח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹנחת

הה.ועל ל ע לע יר ת זכה   לבניו . ני לראת זכה הר"י:  ל מבטיח זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ניל נכנס  . ל להרע  להיק  כל  אחד  אי  הא. ללע זכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ל והצלחה רכה פע  עליו יעימ  .יד מחה ואי – עד  ערי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָער 
מברכי והר"י הא   ר דה  הרת. ל   ס עד לזרע ל עניני ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָכל 
דלה  את קרב הא   ,אבינ אברה ה רת הרכת כל תְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻא

ניעלי  מלאכי מחנת לאר ע  קרא הא  ר  ד ה  הא. ר, תא י מל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
זינ עלמת בעי ל "ס ד")ונכנס –(ימטרא  אחר  אד   ה זכה א  , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

.ל רק מיחדיְִַָֻ

הרי:נסר מזי ל  הכת מדל  נרא סר  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

מי ה דל  הכי חס ה הא יהר את  ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמזה

למהספר הה קנטרס הקמה עה"ת מה ע "ב )ימח י"א  )  ל וזה , ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
רמה  זהר  מבאר : ע "ב )קד קכ"ח  )תר למר עי זאה ההא  , ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹ

יח ב[יא]חייבא גי [בי הח יהאנ אחר  לר צרי זאי, הא [מי 'וכ ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ


ר מהיא. רת רי ההר ע"ב)בספר (קכ"ח  ְְֵֵֶַַַָָָֹ
עי  ז אה ואמר,  ז מצוה בח לסר  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהגיל 
' וכ לי אגר לי למקני חיבא תר  ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָלמר
רי ק ד א יקרא  י דיס לק בחא איה ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָודא
ייר א ואסלקתא אחרא מבחא  ייר ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָהא

אהר תיב א ועל ,'וכ ב')מלא רק  (מלאכי ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹ

כתיב ,מע היב י ור()א היתה ריתי ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ
קי סל לה אסק  ואיה ,'וג לוה י ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹהח
ר האי ועל  אחרא,  נ ר הכי אסק לא ְְְֳִֵֶַַַַַַָָָָָמה
וזכי  , לוה יהח א היתה ריתי תיב ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָנ
לעלמא  וזכי עלמא האי  וזכי  לבנ י, ני ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָָלמחמי 

,ידי דימחי מא ולית רעי  תליסר ועאל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָאתי
תיב  ב')ועלי קי"ב  י ה)זרע יהיה אר ר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ

זרח לעד, עמדת וצדקת  בית וער ה ,'ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹוג
רי קיא מל א די .רילי אר  חְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
 לאברה ברי רכא כל   נ ר ההא ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָלדיקנא

עאל ואיה 'וכ דחיביא ינפ עבד לבעיד ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָ
ואלמלא  אחרא. נ ר  ה זכה לא גניזי ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעלמי
רמי   וזכ עלא ה נ א ני ידעי ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָהו

ורדפי לציקא  תרייה א אזלי הו ,בגינייה וזכא ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ
:'וכ יח תר  דרדי מאְְְִִַַַָָ

אמר ר מה רת חת  ההר  ספר   ר]ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹ



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה לד

יה דיס לק בחא  איה ודא  ליה רא הא  א מבחאיקראליה ייר דקב"ה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ
יהח  א היתה ריתי וכתב  מע היב יור אהר א ועל  'וכ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹאחרא 

לע "א )וה קכ"ט   בד היקי(ועיי"ש זכת ליד ה  הפליג ה ְְְְִִִִִַַַַַָָָָ
תבה. עי ר חזיריְְְִִִִֶַָָ

לע נפ אחת ע אי מוזלל "ה  ל סר  אר  ז"ל  מאדמו"ח מע י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ואל  יטמדראהא איציקל ר' דה הרב ע ז"ל רש"י  ז"לרש"יהעלי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ

רימי היד מיכל ר ' ד ה הרב לבנ ל י מצוה זכת איזה איציקל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָר'
ל והיב ה"ל, הרב  נ  ע הע למת כל  י רעי מע מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמזלאטב,
ז"ל , רש"י ל  ע נתקררה ולא ,מ ל רה מד  אי ה"ל , איציקל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹרי 
נתקררה  לא  וג ,פיוס  עניתי עצמ את לס הרה  נ ע ד,  ל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹואמר

לאבינ נת פר צדקה, בגמ"ח  הר ה אר ע ד   ל ואמר הדה, עי ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
הר ה  ועה מע היב יר  ל אמר ב  ע נתקררה לא  ועד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוכמה,
הדה   ע ונחה ז"ל, רש"י ל  ע וקטה נחה בזה ,ל ע בה  ְְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָעלי

עכ"ל . מעלה  ל המליא  ל את  ירעי ְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹמה

 בעיניומ אר  לאד וא  ל ר עיני אר  לס ר יכל  לא זאת מעה י ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
יכל לתלז ימע  א מה ור אה מע ניעלי ע למת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמטטת

זאת. ְֵַָֹלסר 

ה מליאמה וכל  ,דה זהר   מדי  לא הא ד ל זכת איזה להבי  לייכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
זרת מיני מל יראל  ע ל לינ תזכ ,מה רימד מעלה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָל 

.ת לרא קר ב זה , רחמי הא ה מקרבי ורע ת , ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֻקת

מיח ל למ לגעת זכה ְְִִֶֶַַַַָָמי

הברנה  הא מה לפיו ואל י נ ר אצל  רי זיע"א , נ ר טירת קד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
"סי "רת ייבת לי סר  מל, יתר האלה את לקרב כח ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ


ולקנת בי ח יאנ אחר  לר צרי ְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹזאי 
תעה הבח הא וזה  ל כר  תְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָא
אחר , מבח יתר הא  ר דה בד ְִֵֵֶַַַָָ
,אהר ת ב זה ועל  מהל, יתר היא ז ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹועל ה
א היתה ריתי  וכתב .מע היב י ְְְְִִִִִֵֵַָָָָור
לה מתעה אד  תוא ,לוה י ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהח
ועל אחר .  אד   עלה א מה ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹעל ת 
 יהח א היתה ריתי תב  זה אד ְְִִִִֶֶַַָָָָָ
 לע וזכה לבניו, ני לראת וז כה ,לְְְְְִִֶֶַָָָָָָוה

ה ערי ערה ל ועלה לעוה"ב, וזכה ה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָֹ

אר ר  תב  ועליו יד מחה מי ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָואי
לעד , עמדת   וצדקת  בית וער  ה .זרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיהיה
דה לה אר  , רילי אר  ח ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹזרח 
תא מבר אד   תא ל קלדי ְְְִֵֵֶֶָָָָָמבר
נפ ת עה אר  ,לאברה  ר הרכת ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָכל
,נעלמי עלמת בעי ל עלה והא ,ביְְְְֱִִִִֶֶַָָָלח
ני  דעיי  הי וא אחר ,  אד  ה זכה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹא
 כיוז יקיל נמ זכ ת  עלת ה  ְְְִִִִֶֶַַַָָָָאד
 ד ר מי דפיור אחריה לכיה הי ,ר עבְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ

:[ יח ִַַַאחר

מע קריאת זהר לפר להְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

ריא , קיא חסידא היה אר ,נח ינ ר '  י מע דל אי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה
והד"ה הה אפרי ר ' ל  למיד( ה דוויק אל צמת(ר' עה והיה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

מק מק כל  למד אג  היה הלחמה  בזמ קלה, ולמד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָותענת
מעל רת זר ת ל  זה ידי ועל הא לה, את לקרב די ,דה ההר ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָספר 

י ראל . ְִֵַָע

אתוסרי ראה אחד  זצוק"ל רעי מרכי ר ' רנמ מענ מה ל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
,יד א ר הה עני מה אלכ מה, ביד  חל נח י נ ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָר'
הכת את  ל  י היח  מל כ בא היח ,  מל ל הה ה ל ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאמר 
יר אג זכת ה ל אמר  לזה, זכה לה אלכ הה. את יד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלתת 
אברכי ל  ללי ג זצוק "ל  נ ר ואמר  הלה, בתרת ההר  ספר  ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָיעסק
תא וידרי תא ית זה  ולד הה, דה ד  י כל  להתע ק ביְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָח
 מדר בית נסת ית כל  צריכי  מ האלה, את כ ויקרב הכנה, רְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לתא מ יפק א  בגי" :דה הר ת ב  מ ,דה ההר  ספר  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹללמד

רצ.[יב]רחמי" יהי  אמ , ְְֲִֵֵֵַָָ

"!הע גאת חלק י ל ה ע י ! תזכ"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ואמר:הת א ציק ע,ל  בא צנק יראל ע ה יח ,  מל בא  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
עיניו ה יח  מל  נית האת עת ,מחי  י הע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹפליטת
 , עאצ ויראה יד ירי לפתע  מע יו, לפי ואחד אחד ל חי ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻההרת 
ויאמר, לק את היח מל ימיע אז חזה, יטוי פליאה עיניה  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹירימ
 ."!הע גאת חלק  י ל העי! תזכ" : מס יהדי  על אצ ע  ת הפנְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻ

.יאת למע על ויהדי יהדי ל על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָיראה

עלינהלואי  יעיד בעצמ דכב היח  ,רי אה  כיה מ להי ת זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ה עי". תזכ" –ְְְִִִַ

הכינה על למע תיכקמ הקריב ,מי  ל ל ד נ ,יקרי דייה , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
נ לפת לגר ,צרנלי ר ח נחת  לעת יחד פנ ,הדה, אחד נ ונל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻ

בב"א היח מל ני אר את  .לקל ְְִֵֵֶֶֶַַַָ

נוכ י אתגליא  האי  רא "זאה הר"י נבאת נ ק נזה  אחד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ
יבא פיי  מל יחנמ וד  ,עינינ ותחזנה ר ר" קראת" לתבסגְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ


הלדיב. ,ליקה  מזק ליקה זק ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻֻֻספר 
אל ה  סר  – זצוק"ל  רי יצחק  נ ר ,ינְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ניה נר הק ל  אה הבהק  לתלמיד ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻֻה
ליט"א. ְְִִֵָמאלי



מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה לד

יה דיס לק בחא  איה ודא  ליה רא הא  א מבחאיקראליה ייר דקב"ה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ
יהח  א היתה ריתי וכתב  מע היב יור אהר א ועל  'וכ ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹאחרא 

לע "א )וה קכ"ט   בד היקי(ועיי"ש זכת ליד ה  הפליג ה ְְְְִִִִִַַַַַָָָָ
תבה. עי ר חזיריְְְִִִִֶַָָ

לע נפ אחת ע אי מוזלל "ה  ל סר  אר  ז"ל  מאדמו"ח מע י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ואל  יטמדראהא איציקל ר' דה הרב ע ז"ל רש"י  ז"לרש"יהעלי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ

רימי היד מיכל ר ' ד ה הרב לבנ ל י מצוה זכת איזה איציקל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָר'
ל והיב ה"ל, הרב  נ  ע הע למת כל  י רעי מע מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמזלאטב,
ז"ל , רש"י ל  ע נתקררה ולא ,מ ל רה מד  אי ה"ל , איציקל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹרי 
נתקררה  לא  וג ,פיוס  עניתי עצמ את לס הרה  נ ע ד,  ל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹואמר

לאבינ נת פר צדקה, בגמ"ח  הר ה אר ע ד   ל ואמר הדה, עי ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
הר ה  ועה מע היב יר  ל אמר ב  ע נתקררה לא  ועד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוכמה,
הדה   ע ונחה ז"ל, רש"י ל  ע וקטה נחה בזה ,ל ע בה  ְְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָעלי

עכ"ל . מעלה  ל המליא  ל את  ירעי ְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹמה

 בעיניומ אר  לאד וא  ל ר עיני אר  לס ר יכל  לא זאת מעה י ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
יכל לתלז ימע  א מה ור אה מע ניעלי ע למת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמטטת

זאת. ְֵַָֹלסר 

ה מליאמה וכל  ,דה זהר   מדי  לא הא ד ל זכת איזה להבי  לייכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
זרת מיני מל יראל  ע ל לינ תזכ ,מה רימד מעלה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָל 

.ת לרא קר ב זה , רחמי הא ה מקרבי ורע ת , ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֻקת

מיח ל למ לגעת זכה ְְִִֶֶַַַַָָמי

הברנה  הא מה לפיו ואל י נ ר אצל  רי זיע"א , נ ר טירת קד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
"סי "רת ייבת לי סר  מל, יתר האלה את לקרב כח ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ


ולקנת בי ח יאנ אחר  לר צרי ְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹזאי 
תעה הבח הא וזה  ל כר  תְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָא
אחר , מבח יתר הא  ר דה בד ְִֵֵֶַַַָָ
,אהר ת ב זה ועל  מהל, יתר היא ז ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹועל ה
א היתה ריתי  וכתב .מע היב י ְְְְִִִִִֵֵַָָָָור
לה מתעה אד  תוא ,לוה י ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהח
ועל אחר .  אד   עלה א מה ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹעל ת 
 יהח א היתה ריתי תב  זה אד ְְִִִִֶֶַַָָָָָ
 לע וזכה לבניו, ני לראת וז כה ,לְְְְְִִֶֶַָָָָָָוה

ה ערי ערה ל ועלה לעוה"ב, וזכה ה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָֹ

אר ר  תב  ועליו יד מחה מי ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָואי
לעד , עמדת   וצדקת  בית וער  ה .זרע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיהיה
דה לה אר  , רילי אר  ח ְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹזרח 
תא מבר אד   תא ל קלדי ְְְִֵֵֶֶָָָָָמבר
נפ ת עה אר  ,לאברה  ר הרכת ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָכל
,נעלמי עלמת בעי ל עלה והא ,ביְְְְֱִִִִֶֶַָָָלח
ני  דעיי  הי וא אחר ,  אד  ה זכה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹא
 כיוז יקיל נמ זכ ת  עלת ה  ְְְִִִִֶֶַַַָָָָאד
 ד ר מי דפיור אחריה לכיה הי ,ר עבְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָ

:[ יח ִַַַאחר

מע קריאת זהר לפר להְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה

ריא , קיא חסידא היה אר ,נח ינ ר '  י מע דל אי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה
והד"ה הה אפרי ר ' ל  למיד( ה דוויק אל צמת(ר' עה והיה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

מק מק כל  למד אג  היה הלחמה  בזמ קלה, ולמד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָותענת
מעל רת זר ת ל  זה ידי ועל הא לה, את לקרב די ,דה ההר ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָספר 

י ראל . ְִֵַָע

אתוסרי ראה אחד  זצוק"ל רעי מרכי ר ' רנמ מענ מה ל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
,יד א ר הה עני מה אלכ מה, ביד  חל נח י נ ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָר'
הכת את  ל  י היח  מל כ בא היח ,  מל ל הה ה ל ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאמר 
יר אג זכת ה ל אמר  לזה, זכה לה אלכ הה. את יד ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלתת 
אברכי ל  ללי ג זצוק "ל  נ ר ואמר  הלה, בתרת ההר  ספר  ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָיעסק
תא וידרי תא ית זה  ולד הה, דה ד  י כל  להתע ק ביְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָח
 מדר בית נסת ית כל  צריכי  מ האלה, את כ ויקרב הכנה, רְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לתא מ יפק א  בגי" :דה הר ת ב  מ ,דה ההר  ספר  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹללמד

רצ.[יב]רחמי" יהי  אמ , ְְֲִֵֵֵַָָ

"!הע גאת חלק י ל ה ע י ! תזכ"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ואמר:הת א ציק ע,ל  בא צנק יראל ע ה יח ,  מל בא  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
עיניו ה יח  מל  נית האת עת ,מחי  י הע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹפליטת
 , עאצ ויראה יד ירי לפתע  מע יו, לפי ואחד אחד ל חי ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻההרת 
ויאמר, לק את היח מל ימיע אז חזה, יטוי פליאה עיניה  ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹירימ
 ."!הע גאת חלק  י ל העי! תזכ" : מס יהדי  על אצ ע  ת הפנְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻ

.יאת למע על ויהדי יהדי ל על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָיראה

עלינהלואי  יעיד בעצמ דכב היח  ,רי אה  כיה מ להי ת זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ה עי". תזכ" –ְְְִִִַ

הכינה על למע תיכקמ הקריב ,מי  ל ל ד נ ,יקרי דייה , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
נ לפת לגר ,צרנלי ר ח נחת  לעת יחד פנ ,הדה, אחד נ ונל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻ

בב"א היח מל ני אר את  .לקל ְְִֵֵֶֶֶַַַָ

נוכ י אתגליא  האי  רא "זאה הר"י נבאת נ ק נזה  אחד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ
יבא פיי  מל יחנמ וד  ,עינינ ותחזנה ר ר" קראת" לתבסגְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ


הלדיב. ,ליקה  מזק ליקה זק ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻֻֻספר 
אל ה  סר  – זצוק"ל  רי יצחק  נ ר ,ינְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ניה נר הק ל  אה הבהק  לתלמיד ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻֻה
ליט"א. ְְִִֵָמאלי
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מע קריאת זהר לפר ְְְִֵֶַַַַַָָֹהקמה לו 

" ,ז ויגאלנה'ע ר ח עליו  ונחה  ,חלקינ חי אל זאת בכר ,אלקינ והדר  " ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ
בד יגה , מגינינ  רנצתעתמלכי , ננפ ותגל  ,נל ימח ואז ,עלינ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

נאכי"ר .מל , ְֵַ



הלימ ד  קד מר לא קצרה ְְְְִִֶַָָָָֹפילה שמע קריאת  א זוהר

    

טמיר ל ׁש ם  ההוּ א ידי על וכ וּ '. וּ ׁש כינּת י ּה  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א יח וּ ד 
הבּ נים  אם  עוּ זּ נוּ  ׁש כינת לעלּ וּ י מעפרא, ׁש כינּת א  לאקמא  ונעלם

ישׂ ראל . כּ ל בּ ׁש ם שׂ מחה,

ה ּת נּ אים הריני  כּ ל בּ נׁש מת הזּ ה  הּק דוֹ ׁש  בּ לימ וּ ד  עצמי  מקר 
האלוֹ קי  הּת נּ א וּ ברא ׁש ם  הּק ד וֹ ׁש  בּ ז וֹ הר  הכּ תוּ בים וה צּ דּ יקים
דּ וד  ּת פילת ּת תק יּ ם זה ידי  ועל  בּ נ וֹ . אלעזר ורבּ י יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י

הלוֹ ם עליו  ה ')הּמ ל 'ד סא הילי).אוֹ יב מּפ ני עז  מגדּ ל  לי מחסה היית כּ י ְִִ
ׁש בּ לימ וּ דינוּ  ואז כּ ה ּס לה. כּ נפי בסתר אחסה עוֹ למים  באהל אגוּ רה
נחת  לע שׂ וֹ ת בּ אהבה ׁש מוֹ  למען בּ קבר, דּ וֹ בבוֹ ת  שׂ פתוֹ תיהם יהיוּ  זה
יפקוּ ן  הז וֹ הר, ספר  ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנוּ . רצ וֹ ן ולעשׂ וֹ ת ליוֹ צרנוּ  רוּ ח 
בּ ניהם . על והדר פעל עבדי אל יראה בּ רחמי, גלוּ תא  מן ישׂ ראל
ידינוּ  וּ מעשׂ ה  עלינ וּ  כּ וֹ ננה  ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ  אהינוּ  אדני נעם ויהי 
וּ מעשׂ ה  עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה  עלינוּ  א הינוּ  אדני נעם ויהי כּ וֹ ננה וּ ,

כּ וֹ ננהוּ  י"ז)ידינוּ  ט "ז צ' הילי).(' ה (סד ְִִ



     

מ וֹ דים רבּ וֹ ן  והּס ליחוֹ ת. הרחמים אב האדוֹ נים. ואדני הע וֹ למים  
יהו  לפני אבוֹ תינוּ ,אנחנוּ  ואהי אהינ וּ  

הּק ד ׁש , עבוֹ דת ולעבוֹ דת לתוֹ רת ׁש ּק רבּת נוּ  וּ בה ׁש ּת חויה, בּ קידה
בּ ס וֹ דוֹ ת חלק לּ נוּ  חיּ ינוּ ,ּת וֹ רתונתּת  מה אנוּ , מה ה ּק דוֹ ׁש ה. 

גּ ד וֹ ל חסד  עּמ נוּ  ע שׂ ית מּפ ילים כּ זה א ׁש ר  אנחנוּ  כּ ן על . 
ואל  ועוֹ נוֹ תינוּ . חּט אתינוּ  לכל  ותסלח  ׁש ּת מחל לפני ּת חנוּ נינוּ 
מלּ פני רצוֹ ן יהי וּ בכן .לבינ בּ ינינוּ  מבדּ ילים עוֹ נ וֹ תינוּ  יהיוּ 

יהו ּלבבנו את  ׁש ּת כוֹ נן  אבוֹ תינוּ , וא הי אהינוּ  
לבבנוּ  ותפ ּת ח אלּ ה, לדברינוּ   אזנ וּת קׁש יב ,ואהבת ליראת
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נאכי"ר .מל , ְֵַ
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טמיר ל ׁש ם  ההוּ א ידי על וכ וּ '. וּ ׁש כינּת י ּה  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א יח וּ ד 
הבּ נים  אם  עוּ זּ נוּ  ׁש כינת לעלּ וּ י מעפרא, ׁש כינּת א  לאקמא  ונעלם

ישׂ ראל . כּ ל בּ ׁש ם שׂ מחה,

ה ּת נּ אים הריני  כּ ל בּ נׁש מת הזּ ה  הּק דוֹ ׁש  בּ לימ וּ ד  עצמי  מקר 
האלוֹ קי  הּת נּ א וּ ברא ׁש ם  הּק ד וֹ ׁש  בּ ז וֹ הר  הכּ תוּ בים וה צּ דּ יקים
דּ וד  ּת פילת ּת תק יּ ם זה ידי  ועל  בּ נ וֹ . אלעזר ורבּ י יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י

הלוֹ ם עליו  ה ')הּמ ל 'ד סא הילי).אוֹ יב מּפ ני עז  מגדּ ל  לי מחסה היית כּ י ְִִ
ׁש בּ לימ וּ דינוּ  ואז כּ ה ּס לה. כּ נפי בסתר אחסה עוֹ למים  באהל אגוּ רה
נחת  לע שׂ וֹ ת בּ אהבה ׁש מוֹ  למען בּ קבר, דּ וֹ בבוֹ ת  שׂ פתוֹ תיהם יהיוּ  זה
יפקוּ ן  הז וֹ הר, ספר  ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנוּ . רצ וֹ ן ולעשׂ וֹ ת ליוֹ צרנוּ  רוּ ח 
בּ ניהם . על והדר פעל עבדי אל יראה בּ רחמי, גלוּ תא  מן ישׂ ראל
ידינוּ  וּ מעשׂ ה  עלינ וּ  כּ וֹ ננה  ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ  אהינוּ  אדני נעם ויהי 
וּ מעשׂ ה  עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה  עלינוּ  א הינוּ  אדני נעם ויהי כּ וֹ ננה וּ ,

כּ וֹ ננהוּ  י"ז)ידינוּ  ט "ז צ' הילי).(' ה (סד ְִִ



     

מ וֹ דים רבּ וֹ ן  והּס ליחוֹ ת. הרחמים אב האדוֹ נים. ואדני הע וֹ למים  
יהו  לפני אבוֹ תינוּ ,אנחנוּ  ואהי אהינ וּ  

הּק ד ׁש , עבוֹ דת ולעבוֹ דת לתוֹ רת ׁש ּק רבּת נוּ  וּ בה ׁש ּת חויה, בּ קידה
בּ ס וֹ דוֹ ת חלק לּ נוּ  חיּ ינוּ ,ּת וֹ רתונתּת  מה אנוּ , מה ה ּק דוֹ ׁש ה. 

גּ ד וֹ ל חסד  עּמ נוּ  ע שׂ ית מּפ ילים כּ זה א ׁש ר  אנחנוּ  כּ ן על . 
ואל  ועוֹ נוֹ תינוּ . חּט אתינוּ  לכל  ותסלח  ׁש ּת מחל לפני ּת חנוּ נינוּ 
מלּ פני רצוֹ ן יהי וּ בכן .לבינ בּ ינינוּ  מבדּ ילים עוֹ נ וֹ תינוּ  יהיוּ 

יהו ּלבבנו את  ׁש ּת כוֹ נן  אבוֹ תינוּ , וא הי אהינוּ  
לבבנוּ  ותפ ּת ח אלּ ה, לדברינוּ   אזנ וּת קׁש יב ,ואהבת ליראת



ויעת לרפא ת ְְִִִָפה שמעב  קריאת  זוהר

כּס א  לפני רוּ ח נחת זה  לּמ וּ דנוּ  ויהיה  .ּת וֹ רת בּ ס וֹ דוֹ ת הערל
בּ כל  נׁש מתנוּ  מקוֹ ר אוֹ ר עלינ וּ  ותאציל ניחוֹ ח. כּ ריח  כבוֹ ד
ידם  על אׁש ר הּק דוֹ ׁש ים עבדי ניצ וֹ צ וֹ ת וׁש יּ תנוֹ צצ וּ  בּ חינוֹ תינוּ .
ּת וֹ רתם  וּ זכוּ ת אבוֹ תם  וּ זכ וּ ת וּ זכ וּ תם בּ ע וֹ לם. אלּ ה דּ ברי גּ לּ ית 
וּ בזכוּ תם  אלּ וּ . בּ דברים נ כּ ׁש ל לבל לנוּ  יעמד וּ קדתם וּ תמימ וּ תם
גּ ל  ישׂ ראל, זמירוֹ ת  נעים כּ מאמר לוֹ מדים. ׁש אנוּ  בּ מה עינינוּ  ּת איר 
לבּ י  והגיוֹ ן פי אמרי לרצ וֹ ן יהיוּ  .מ ּת וֹ רת נפלא וֹ ת ואבּ יטה  עיני 

יהו ,לפנייהו כּ י וגאלי. מ ּפ יו צ וּ רי חכמה, יּת ן 
וּ תבוּ נה: דּ עת

יהא רבּ וֹ ן רז יּ א. וגלי וּ מסּת רתא עּמ יקתא מגלּ י  הוּ א  דּ אנ ּת  עלמין , 
מקרא  בּ נא לקיּ מא  בּ פוּ ּמ נא , מ לּ ין לאסבּ רא  קדמ מן  רעוא
ניעוֹ ל  ולא ּת דבּ ר . אׁש ר והוֹ ריתי ּפ י עם  אהיה ואנכי ׁש כּ תוּ ב,
דּ ריׁש א  מ ּפ וּ ּמ א דּ אוֹ ריתא עלּ אין  רזין למ ׁש מע ונז כּ י קדמך . בּ כּס וּ פא

סלה: אמן, רצ וֹ ן, יהי וכן אמן עלּ אה. דּ מתיבתא 

לארבּ עה ונהר והיה יּפ רד וּ מ ם את־הגּ ן, להׁש קוֹ ת מעדן יצא 
הרבּ ים  וּ מצ דּ יקי הרקיע, כּ זהר יזהר וּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים:

:מ ּת וֹ רת נפלאוֹ ת  ואבּ יטה גּ ל ־עיני ועד : לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים


  

אוֹ הב הריני  והריני , ֹכּ מ ו לרע ואהבּת  ׁש ל עשׂ ה מצות עלי מקבּ ל 
ללמד  ּפ י את מז ּמ ן והריני וּ מאדי, כּ נפׁש י ישׂ ראל מ בּ ני אחד כּ ל

פב"פ ... לזכ וּ ת הּק דוֹ ׁש  הזּ הר ת)בּ ספר  יפרט וכא)[... [לרפ וּ את ְְֵַָָָָ
[... [לבּ נים  [... [ויר ּפ אהוּ יהו[יׁש וּ עת יחזקה וּ  דּ ברוֹ  יׁש לח 

ׁש אר   ֹבּ תו גּ ידיו וּ ׁש ס"ה אבריו בּ רמ "ח הגּ וּ ף  וּ רפ וּ את הנּ פׁש  בּ רפוּ את
יׁש וּ עה  בּ דבר  [ויוֹ ׁש יעה וּ  בּ נּ עימים] וּ ׁש נוֹ תיו ימיו ויארי ישׂ ראל חוֹ לי

סלה . אמן [... ורחמים 



הזהר קריאת לאחר ְְְִִַַַַַָפילה שמע קריאת  גזוהר

   

מלּ פנייהי  בּ נוּ יהו רצ וֹ ן ׁש יּ תקיּ ם אבתי וא הי אהי 
כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי ואשׂ ים  ׁש כּ תוּ ב מקרא ע ּת ה
וחרבּ וֹ ת  הריס וֹ ת וּ לתּק ן לרוֹ מם להעלוֹ ת ארץ , וליסד ׁש מים לנטע
מכוֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמ וֹ ן עלּ אה וּ ּפ וּ רפירא לקוּ ט הּק ד וֹ ׁש ה הכינה 
ׁש כּ תוּ ב  מקרא מהרה בּ נוּ  וקיּ ם ליוֹ ׁש נּה  עטרה להחזיר יׁש ב
ׁש בעתים  יהיה  החּמ ה  ואוֹ ר החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה
אלעזר, רבּ י וּ בנוֹ  הּק דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י וּ זכוּ ת  היּ מים". ׁש בעת כּ אוֹ ר 
עד  ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם העוֹ לם לתּק ן  לנוּ  יעמ וֹ ד  עז יּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם 
בּ חכמה  עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכוּ ת יראיו. וכרצ וֹ ן כּ רצ וֹ נוֹ  סוֹ פ וֹ 
לעלּ וּ י  ּת צמיח, מהרה ויׁש וּ עת ּה  הגּ אוּ לה, ּת תקרב ידּה  על  הזּ את ,
ויּ אמר  ׁש כּ תוּ ב מקרא בּ נוּ  ויקוּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נוּ  ׁש כינת

א וֹ ר עלינוּ  ויזרח אוֹ ר, יהי ההוּ א יהו אקים  בּ יּ וֹ ם , 
יהו ועד.יהיה  סלה נצח אמן אחד, וּ ׁש מ וֹ  אחד  

זיע"א) ויטאל   יח רי ל   ד ה נל מ ה פה ְְִִִִִֶַַַַַָָָֻ(נח 

יהומוֹ דה  לפני ׁש זּ כּ יתני אני אבוֹ תי ואהי אלוֹ הי 
וּ זכוּ ת  עילּ אה, זיהרה הזּ ה ה ּק דוֹ ׁש  בּ ספר  ולהגוֹ ת ללמ וֹ ד

להבטחת הּת נּ אים  ונז כּ ה וּ לזרענוּ  לנ וּ  יעמ וֹ ד ּת וֹ רתם ׁש לּ מדנוּ  הּק ד וֹ ׁש ים 
ככא)הנּ ביא נט, נאם (י עיה בּ יעקב פׁש ע וּ לׁש בי גּ וֹ אל לציּ וֹ ן וּ בא ְְַָ
יהו אמר אוֹ תם בּ ריתי זאת רוּ חי יהוואני 

זרע וּ מ ּפ י מּפ י ימ וּ ׁש וּ  א בּ פי שׂ מ ּת י אׁש ר וּ דברי עלי אׁש ר
אמר זרע זרע בּ נוּ יהווּ מּפ י ויתקיים עוֹ לם . ועד מעּת ה 

טז)הנּ בוּ אה נא, לנטע (יעיה  כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי ואשׂ ים ְְַָ
רעיא  מ ׁש ה וּ בּ רכּ ת  אּת ה. עּמ י לצ יּ וֹ ן ולאמר ארץ  וליסד  ׁש מים

דּ ידן, בּ מהרה ּת תגלּ ה עּמ וֹ יהומהימנא ואין ינחנּ וּ  בּ דד  
בּ אמת  בּ יׁש וּ עת נפׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ  נכר, אל

 ּבּ ר ו ,קי א  מל לצ יּ וֹ ן ואמן .יהובּ אמר אמן לע וֹ לם 
ה ') (סד



ויעת לרפא ת ְְִִִָפה שמעב  קריאת  זוהר

כּס א  לפני רוּ ח נחת זה  לּמ וּ דנוּ  ויהיה  .ּת וֹ רת בּ ס וֹ דוֹ ת הערל
בּ כל  נׁש מתנוּ  מקוֹ ר אוֹ ר עלינ וּ  ותאציל ניחוֹ ח. כּ ריח  כבוֹ ד
ידם  על אׁש ר הּק דוֹ ׁש ים עבדי ניצ וֹ צ וֹ ת וׁש יּ תנוֹ צצ וּ  בּ חינוֹ תינוּ .
ּת וֹ רתם  וּ זכוּ ת אבוֹ תם  וּ זכ וּ ת וּ זכ וּ תם בּ ע וֹ לם. אלּ ה דּ ברי גּ לּ ית 
וּ בזכוּ תם  אלּ וּ . בּ דברים נ כּ ׁש ל לבל לנוּ  יעמד וּ קדתם וּ תמימ וּ תם
גּ ל  ישׂ ראל, זמירוֹ ת  נעים כּ מאמר לוֹ מדים. ׁש אנוּ  בּ מה עינינוּ  ּת איר 
לבּ י  והגיוֹ ן פי אמרי לרצ וֹ ן יהיוּ  .מ ּת וֹ רת נפלא וֹ ת ואבּ יטה  עיני 

יהו ,לפנייהו כּ י וגאלי. מ ּפ יו צ וּ רי חכמה, יּת ן 
וּ תבוּ נה: דּ עת

יהא רבּ וֹ ן רז יּ א. וגלי וּ מסּת רתא עּמ יקתא מגלּ י  הוּ א  דּ אנ ּת  עלמין , 
מקרא  בּ נא לקיּ מא  בּ פוּ ּמ נא , מ לּ ין לאסבּ רא  קדמ מן  רעוא
ניעוֹ ל  ולא ּת דבּ ר . אׁש ר והוֹ ריתי ּפ י עם  אהיה ואנכי ׁש כּ תוּ ב,
דּ ריׁש א  מ ּפ וּ ּמ א דּ אוֹ ריתא עלּ אין  רזין למ ׁש מע ונז כּ י קדמך . בּ כּס וּ פא

סלה: אמן, רצ וֹ ן, יהי וכן אמן עלּ אה. דּ מתיבתא 

לארבּ עה ונהר והיה יּפ רד וּ מ ם את־הגּ ן, להׁש קוֹ ת מעדן יצא 
הרבּ ים  וּ מצ דּ יקי הרקיע, כּ זהר יזהר וּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים:

:מ ּת וֹ רת נפלאוֹ ת  ואבּ יטה גּ ל ־עיני ועד : לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים


  

אוֹ הב הריני  והריני , ֹכּ מ ו לרע ואהבּת  ׁש ל עשׂ ה מצות עלי מקבּ ל 
ללמד  ּפ י את מז ּמ ן והריני וּ מאדי, כּ נפׁש י ישׂ ראל מ בּ ני אחד כּ ל

פב"פ ... לזכ וּ ת הּק דוֹ ׁש  הזּ הר ת)בּ ספר  יפרט וכא)[... [לרפ וּ את ְְֵַָָָָ
[... [לבּ נים  [... [ויר ּפ אהוּ יהו[יׁש וּ עת יחזקה וּ  דּ ברוֹ  יׁש לח 

ׁש אר   ֹבּ תו גּ ידיו וּ ׁש ס"ה אבריו בּ רמ "ח הגּ וּ ף  וּ רפ וּ את הנּ פׁש  בּ רפוּ את
יׁש וּ עה  בּ דבר  [ויוֹ ׁש יעה וּ  בּ נּ עימים] וּ ׁש נוֹ תיו ימיו ויארי ישׂ ראל חוֹ לי

סלה . אמן [... ורחמים 



הזהר קריאת לאחר ְְְִִַַַַַָפילה שמע קריאת  גזוהר

   

מלּ פנייהי  בּ נוּ יהו רצ וֹ ן ׁש יּ תקיּ ם אבתי וא הי אהי 
כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי ואשׂ ים  ׁש כּ תוּ ב מקרא ע ּת ה
וחרבּ וֹ ת  הריס וֹ ת וּ לתּק ן לרוֹ מם להעלוֹ ת ארץ , וליסד ׁש מים לנטע
מכוֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמ וֹ ן עלּ אה וּ ּפ וּ רפירא לקוּ ט הּק ד וֹ ׁש ה הכינה 
ׁש כּ תוּ ב  מקרא מהרה בּ נוּ  וקיּ ם ליוֹ ׁש נּה  עטרה להחזיר יׁש ב
ׁש בעתים  יהיה  החּמ ה  ואוֹ ר החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה
אלעזר, רבּ י וּ בנוֹ  הּק דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י וּ זכוּ ת  היּ מים". ׁש בעת כּ אוֹ ר 
עד  ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם העוֹ לם לתּק ן  לנוּ  יעמ וֹ ד  עז יּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם 
בּ חכמה  עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכוּ ת יראיו. וכרצ וֹ ן כּ רצ וֹ נוֹ  סוֹ פ וֹ 
לעלּ וּ י  ּת צמיח, מהרה ויׁש וּ עת ּה  הגּ אוּ לה, ּת תקרב ידּה  על  הזּ את ,
ויּ אמר  ׁש כּ תוּ ב מקרא בּ נוּ  ויקוּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נוּ  ׁש כינת

א וֹ ר עלינוּ  ויזרח אוֹ ר, יהי ההוּ א יהו אקים  בּ יּ וֹ ם , 
יהו ועד.יהיה  סלה נצח אמן אחד, וּ ׁש מ וֹ  אחד  

זיע"א) ויטאל   יח רי ל   ד ה נל מ ה פה ְְִִִִִֶַַַַַָָָֻ(נח 

יהומוֹ דה  לפני ׁש זּ כּ יתני אני אבוֹ תי ואהי אלוֹ הי 
וּ זכוּ ת  עילּ אה, זיהרה הזּ ה ה ּק דוֹ ׁש  בּ ספר  ולהגוֹ ת ללמ וֹ ד

להבטחת הּת נּ אים  ונז כּ ה וּ לזרענוּ  לנ וּ  יעמ וֹ ד ּת וֹ רתם ׁש לּ מדנוּ  הּק ד וֹ ׁש ים 
ככא)הנּ ביא נט, נאם (י עיה בּ יעקב פׁש ע וּ לׁש בי גּ וֹ אל לציּ וֹ ן וּ בא ְְַָ
יהו אמר אוֹ תם בּ ריתי זאת רוּ חי יהוואני 

זרע וּ מ ּפ י מּפ י ימ וּ ׁש וּ  א בּ פי שׂ מ ּת י אׁש ר וּ דברי עלי אׁש ר
אמר זרע זרע בּ נוּ יהווּ מּפ י ויתקיים עוֹ לם . ועד מעּת ה 

טז)הנּ בוּ אה נא, לנטע (יעיה  כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי ואשׂ ים ְְַָ
רעיא  מ ׁש ה וּ בּ רכּ ת  אּת ה. עּמ י לצ יּ וֹ ן ולאמר ארץ  וליסד  ׁש מים

דּ ידן, בּ מהרה ּת תגלּ ה עּמ וֹ יהומהימנא ואין ינחנּ וּ  בּ דד  
בּ אמת  בּ יׁש וּ עת נפׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ  נכר, אל

 ּבּ ר ו ,קי א  מל לצ יּ וֹ ן ואמן .יהובּ אמר אמן לע וֹ לם 
ה ') (סד



הזהר קריאת לאחר ְְְִִַַַַַָפילה שמעד קריאת  זוהר

וּ מטיב אהינ וּ  טוֹ ב עלינ וּ  רחם רחמן מל אבוֹ תינוּ  ואהי 
בּ גלל  רחמי בּ המ וֹ ן [עלינוּ ] אלינוּ  ׁש וּ בה לנוּ . הדּ רׁש 
על   מקדּ ׁש וכוֹ נן כּ בּת חלּ ה בית בּ נה  .רצ וֹ נ ׁש עשׂ וּ  אבוֹ ת
לתוֹ כוֹ , ׁש כינת והׁש ב בּ תּק וּ נוֹ . ושׂ ּמ חנוּ  בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכוֹ נ וֹ .
וה ׁש ב  וּ לזמרם. ל ׁש ירם לדוּ כנם וּ לויים לעבוֹ דתם כּ הנים  והׁש ב

יהו את דּ עה הארץ  וּ מלאה  לנויהם. ליראה ישׂ ראל  
רצ וֹ ן . יהי כּ ן אמן והנּ וֹ רא הגבּ וֹ ר הגּ דוֹ ל   ׁש מ את וּ לאהבה
(סי"ת)



ˆריך ללכ˙ לˆ„י˜ים ללמו„ מ‰ם
בכו רבי חיי‡ ורבי יוסי ו‡מרו, רבי ˘מעון בר יוח‡י, ˘‰ו‡ פ˙ח 
במ„ר‚ו˙  ˙˜ון  פעל  ו‰ו‡  ‰חכמ‰,  סו„ו˙  ˘ל  ‰˘ערים 
‰עליונו˙, ו„‡י ב„ור ‰ז‰ מי ‰ו‡ פני ‰‡„ון ‰', ז‰ רבי ˘מעון 
ל  ָך ‡∆ כּור¿ ל ז¿ ‰ ָכּ ָר‡∆ ָנ‰ י≈ ׁ ָּ̆ ים ַבּ ƒָעמ § פ¿ּ ל̆… ָׁ̆ בר יוח‡י, ˘עליו נ‡מר: "

י ָ‰ָ‡„…ן ‰'", ˘מי ˘‰ו‡ ‚בר ב‚וברין ˆריך ל‰˙ר‡ו˙ לפניו. נ≈ פ¿ּ
 (זו‰ר חל˜ ב' פר˘˙ ב‡ „ף לח ע"‡)




