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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

ַהְקָּדַמת ָחק ְלִיְׂשָרֵאל
חלק דזֹוַהר ַהּיֹוִמי

ע"א)יהדבזהר ג"קע  ל לח תר) ,בתל ְְְֶַַַַַָָָָָֹ
ה"וה ,דק ת יח לח חב ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָיהדי
נמצאת חה לא וא ,הח מה למה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹאל

דלה. הבְְָָ
תספרוכתב רה לח חב אחד כל חי הרז ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הרה ר"ס חלקי כל ליכ ברתפי ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָ
למחז"ל, רה סימובשו"ת א"ח – יח סי נלר) ְְֲִִִִֵַַַָָָ

מתב:צ"ח) רה ח איזה ח מי י ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
נחב ואז ת, עד פה תא יציא לא כתב ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹהבע

ת. חְְִֶַָ

הגה"קיראפ אליעזר יעזי"ע ח(לא ער), ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

רהתב: חי לח חכ כל עמל רק ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ
יר לפר א ס"ב "נ לתר להקת היינְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ

:תב כ ואחר .ס"ו "נ על ספרפרד"ס יד וג ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָ
יח ח איל ל בח מבי אי א דה ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָהזהר
יח חבת ידי יצא זה"ק דהלמד לדעת הראת ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָע"ל.

הרד"ס, כל  רהיאמ יח וודאי וזה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
 ,מל רהומההק דה בזהריא'ה וד ע"ב 'ד ) ְְְְְְִַַַַַָָָָָֹ

אמתתב:,ע"א) רת רת הא הרלי צרי כה ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
דה זהר הפלא הלימד ידי על ווהועה עה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ב')זהרי) דע קע"ג ף ל לח ה)רת סקין יון : ְְְְְְִֵַַַַַַָָָֻ

קי דקנא וקיימין סלקי .ראלדי עלייה אר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָנמתין

חא מאי ,הלכ איל הא ברי וקדא קיא, ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻמלא

חדא מאן איה זאה בארייתא. עלמא ההא לכ ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָָהוה

הא, רי קדא עביד חדוה ה .יק אמרת ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻארייתא

אמרת ארייתא, חא מע ואמר, ,דילי לפמליא ניְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ

.ימתיב בתרי מה ההיא קמימ הוכ דפלני, דא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻנמתא

.המ לההיא חתים לעיא, הא ברי וקדא לתא, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָאין

תלע יראל, על ר תמה ל עלת יון ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ[יאר:

הא ר דוה ,דה לה לפני דמת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָועמדת

?רה עלם תא לכם היה ח איזה ם: את אלְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

עה חדוה ה הרה. על ח לפניו אמר מי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָארי

ח מע ואמר:  מליה סמכ הא. ר דְְְְִִֵֵֶַַַָָָָה

דבר תא מעמידים וכם זה. ניל נמת אמרת ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻרה

תםח למעלה הא ר דוה למה, הם ייבת. ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָי

דבר]. תְָָלא

תא דנחא ונמתא ארייתא, אתח המ ד ,חזי ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָא

מליא ל .אלעי וסלקי חדין, מין אין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָאתעקת

גדין, מתרבין דה וחת מה, לההא צייתין ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹדלעיא,

תבין ולא הא, רי אקד ןל איל וכד גדין. ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻמתלן

כתיב, מה דה חית דין א)ותקין, יחזקאל)עמדם ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אמר א מה כנפיהן, לב)רינה ענ(אב לא עמד י ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ח)עד. העם.(נחמיה כל עמד כפתח ְְְְְִֶָָָָָ

רדת נמה רה מתח בר ראה, א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ[יאר:

 התעקה לת ,למעלה ועלה חדים ברים אתם ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָ

דה תוח דבר, תלא יבהמק מעלה ל ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהמליה

תםא אלכ כנפים. מתלים כנפים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָמתרים

מה דה חת אז ותקין, מיבין, ולא הא ר דְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹה

א)תב? אמר(יחזקאל מ כנפיהן, רינה (אבעמדם ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עד.לב) ענ לא עמד י(ח העם].(נחמיה ל עמד כפתח ְְְְְְִִֶָָָָָָָֹ

ע"ב) קע"ד בדף רא ם ר.(עיין ת" ל רסיד" (וען ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אר אף רה, נהנ ת הל ודברי :ל"וז ,'ח את ב' ענף ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹהחמיי

(ם (עיין הת, םי לח אדם צרי ארייתא ורזין רהה. ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

יא) הזהרתב ע"א)הקמת 'ה ודף ע"ב, ד' ף)יר יתרא . ְְְְִִִֵַַַַַַָָ

תח נא)מען לבר(יעיה לי אית ה .בפי ברי ואים ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ברי קדא גין וליליא, יממא בארייתא לאלא ְְְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻנ

מה בכל בארייתא, קימתע ןא לקלהן יתצ ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהא

עביד אריתא, דאל דההא ידא על ארייתא ְְְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָדאתח

חדא. ְִָָָרקיעא

תח, מען רי .יתרא נא)[יאר: ברי(יעיה םוא ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ

םמ ולילה, ימם רה להל לאדם י ה .פיְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

קיםתע אתם לקלת מקיב ְְְְִִִֶֶַַַָָָהדרהא

ל תא ידי על רה תח בר בכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָרה.

אחד] רקיע עה ,רה(רא ם .(וען ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

(בהמ),כתיב א ה)ועל חבלי(יעיה הען מכי הי ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

חאה, מאן חאה. העגלה וכעבת דכרא. א הען ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָָָָָָהוא.

אן ען דאקרי ההא ימ איה .אהח דאקרי נקבא ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָא

נקבא לההיא ,אהח העגלה תעב לבתר הוא. ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָחבלי

נא. בני לקטלא טס למהוי קפתאת תן ,אהח ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָדאקרי

א ז')ועל ליא(מ הילה, מאן הילה, חללים רים י ְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָָָ

ני דקטלית חאה חכםההיא למיד א, רים מאן נא. ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָ

.זבןל רחמנא ,רהמ להראה מטי ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָלא

תב זה ועל ה](יאר: עיהוא.(יה חבלי הען מכי הי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הקבה ז החאה? מי חאה, העגלה תוכעב הכר. זה ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהען
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דברי נה אל לער להע בת מל הא דברי נהְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
חי אי נהזי"ע,ה למלי הארחתבמחה דברי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

,יקימאהצ פל ריבי נתדאיתא רי תאב ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָ
ו') מנה 'ג מאה(רק צער אחד בר לאד ל ב לפי , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

[תביבריוח ,רילי נחב הצר בית צער וג , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
 ואיתא [ידה פרינימע ילקט ב רק (קהלת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

תתקסח) מרמז רה א ר חנינא רי אמר :א יד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לי. נתקיימהדה זהר יד אחת עה :רא א ְְְִִִַַַַַָָָָ

מ נחב ועד, ,רה נה מלי מאה ווה דק תְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ
תרה, יח יחיק ימצא אחד ל בכ ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ

.מתלנ ְְְִַַָונחת

אני גיבור יאמר החלש יח)

עה,י עת 10 מדי אברכי 10,000 :עצמ ְְְְְְִִֵֶַַַַָ
אפיל א ט יהדי וכאר רה, נה מלי לנ ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָי
  ,דה הרז ת אחת עה רק מד קט ְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָילד
למאה זכית אז ללמד ל קה וא .רה נה מלי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָווה

נה, מליי עת 10 מדי אברכי 10,000 מ] ְְְְְִִִֵֶַָָָ
ימי מאה מאליגי הביא ברי נ יייק וכ [,'ד) ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

אניי') ר יאמר הח"לזה לזת ליכ יהדי וכל " ְְְִִִִֶַַָָָָָָֹ
.רחמי היח את ְְֲִִִֶַַַָָלהביא

האמר מר:"יח א"חפה ההדת כרסד להאמי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָ
,נועטימ תיצמ וסרנ :יה את באר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

לנ ווה ולא ביאמתה בנוהח ח ינע א , ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ווי אמת ה והצות הרה חז"ל,את אמר כבר ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ

הרה יד יועל לא חפצי וכל נינימ היא "יקרה ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹ
"(ט"ו סק 'ג רק א')הריתבמכת(מלי י"ג ):א"ר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

המ נינימ היא יקרה קרא אמר חנינא רי ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָֹאחא
.ולפני לפני כנס ְְְְִִִִֶַַָדל

אהרה ד לזת לייכ דל כר איזה :ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹח
.דהמאמי אני עצמ יח החפ ק וכ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

בר הפב ,ל האח י כל היח... ביאתאת ת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָ
ל ינק עתלי י ...תצמיח מהרה עב וד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָצמח

תב ,ההח"י האר"י "למרת ע כל רי ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
,רית ה ליעת לצת לכוולמע יע אנחנ מה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָ

ימצ אנ בה יראל, ע את למע היח יאתְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֻ
ה'. ִַליעת

האריז"לתב מתה:כתבי הד רת יד ידי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הנגלה, רת זהלנ את לראת כיז לנ רנד ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

דייה ואפיל לליה אברכי מעידי כבר ,עי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָעי
נפח דה הזהר דב מ עמ אחרי ,טיְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ
רה נפלאי יח לח מח מתרחב ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹל

יינימצ ריחי לחר וזכ .ידהדה, ְְְְִִִֵַַָָָ

לנמה ידע מי !נמצאי אנ ב בה את דעיי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
!!!י ילדמע ורי ,ביאה האל ,ינר מה ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

חאיי הרהז ספר רק ,לנ ימ ,לה עליה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
רחמי, גלתא מ יבתיפק מ הא דה הרהז י ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ

נחטונח תבת צלי דה זהר למד א ורק ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
,דה הזהר סדהא לי זה מיח, מחבלי צלוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

לד סגת כח ,לתגא האחר ר ראלי ע ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹֻהלת
.דה ַַַָהזהר

תבדה היההל"ה ההר חר אמ מבאר הה" : ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
'וכ נז להית סעתיד האחר הר בא עד ְְְֲִִֶַַַָָָָ

תםא ען קרא תא את מ הא .אהח ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָקראת

תא את חאה, העגלה עבת  ואחר הוא. ְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָחבלי

ני להרג טסה להית התרה ם חאה, קראת קבהְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹה

זה ועל ז)אדם. לימ)ז הילה? מי .ילהה חללים רים י ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָ

למיד זה? את גרם מי אדם. ני הרגת החאה תְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָא

.[ילני הרחמן מרה. להראה היע א ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהחכם

תפקן לא ייכמ במטתא לחבריא מען יר ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָאמר

מאילנא מען ולא ידען דלא דארייתא מה מייכְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָמ

חאה לההא רמין ןתהו לא גין יאת, כדקא ְְְְְְְְְֱִִֶַַַָָָָָָרברבא

רחמנא ואמר כלהן תח למנא. נ ר אכלסין ְְְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָָֻֻלקטלא

.זבןל רחמנא ְְֲִִֵֵַָָָָלזבן,

ציאת א מם בה ,לחברים מען יר אמר ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ[יאר:

לד מעץ מעם ולא ידעם א רה בר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמיכם

המני להרג החאה תלא גרמים תהי א די ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹראי,

הרחמן ,ילני הרחמן ,ואמר כם תח לחם. אדם ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻני

.[ילנִֵַי

(תביביםח ליעהספרהחפץ א')–צית וידע(רק : ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

 נתןאיתא רי מאהאבת ל צער אחת פעם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ

טהרה היא עת רית הם ועבדת צער, א ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹעמים

ארא י נת, אר א לכבד מרה  אין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָנקה

 הרת,נתקים על מלל מרע וסר עה"ר ינ"ר) ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

היינ הא, טה עליו אמרין לםהע ל ע"ב ע"א צ"ז ְְְְִִִֶֶַָָָָָָסנהדרין

טת) ןל אנים.מלל סגי ה אצל אסי ה' ויראי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

רים יהדים ניהם את לעת ביל רא אנים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָוי

ל ודחק עני יח לחית עליהם מקלים ,רהה תְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹכ

ריםמ למלדים כר יפרי עמלם מארית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָימיהם,

תלמר מםקמ מהרים ואינם ה'. תרת ניהם יחזקְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

יתר מציה הרנסה הרחקים תמלמק ודחקם ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָענים

בנח למר כלנ איו ,ויראה לתרה ניהם ח ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָביל

.ונפ לב כל 'לה בה ְְְֵֶֶֶַָָזה

עליג) הדים חז"ל ברי את זה על להמליץ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָואפר

קרי אל ליראה... אם י מע אל אלקי ה' מה ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהסק:

ל יחב ת זה"ק אחת עה ד מאה. אא ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמה

אברכים אלפים רתע ל רה יד ל ימים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלמאה

מים ליראת זה ם בכ ים, תע ער ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהמדים

.רהְָטה

מתהיד)  טמן הנז" ה"אר הרי זה לכל זכ וודאיְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

דה הזהר הלימד יכר)דברי ניראה ציקים, דוע , ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

הרהז נפלאת)אר לח כיםז וכ המה, את מאיר , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

.רהַָ

ובעטו) מעיר נים  סת נח תבת הא ההר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹספר

קא ןאי אין הרקיע. זהר יזהיר והמילים ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹמלכתא.

,נח תיבת איה ההר, ספר אקרי א, זהר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹֹמלין

אחד לזמנין מלכתא. ובע מעיר, נים  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמתין

יםיתק בהן מחה. נים א)מעיר, הן(מת ל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ

א. ספרא ארה ודא .הליכ רהאה ג'זהר(הד חלק ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

 קנ"ג: ףמהימנא )רעיא ְְְְֵַַָָ

אא יראל, מעם זרת לבל עצה מצא לא זי"ע ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהרמח"ל

"ההר כח הפסק, ללא רצף "דה "ההר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹלד

:וז"ל רחמים. האה לקרב תזר ל לבל "דְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֻה

נברח נוכ הבה, ענין עתה חאיי ר מען יר ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻריחת

יחאי ר מען רי ריחת ונמצא צלונ האת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלהבה

ל נכלל  אר ההר, נעה דס הבה, ענין ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעתה

זה נחב ואז נים, זר ,מתיןנ רא ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָֻהים

יצטר לא מיםה ףס עד ,ראלי לכל ללית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלבריחה

אמר וזה ,יציאה יב)אא נב, צא(יעיה ןזבח לא י" : ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אלקי מאפכם ה' לפניכם הל י תלכן לא ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹבמנסה

הטרא מן רח דה הר תק מי ל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹיראל"...

נאר הרה ספר י והאמת ,יחמ מחבלי צלוי ְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחרא,

ר"י)אחריו אחרי)רח נקרא  תק מי ל זי"ע, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ל יצטר א עד אחרא, הטרא המים)מן אחרית)אא ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

עלת י והאמת זה, נמצא עלת מה דיעוא ,ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָיציאה

מיח. מחבלי הלה הא י הא, דל רא אר(ראה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

הרהז(. ַַ


