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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

ַהְקָּדַמת ָחק ְלִיְׂשָרֵאל
חלק הזֹוַהר ַהּיֹוִמי

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

ל יתה אז ,מיאהיב סקיהע בזכת .ניח ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
יחהיהמ זה אר תס עה האר לא אז י , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

אל אי בו" בגינ אמר וזה ,לביאת קרבה הְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָס
,'וכ "תאאח  יראל, אלי זה זכת די ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻ

הא ר דה הצר עד צרימ יראל ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻנגאל
לא העתידה האה  ,ילהה בד הסח ד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻלק

ה הדה לתספת ז עד האה רציהיה והא , ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֻֻ
" הכה ריוא ,רית רא,האל מאמר מאמרת (ערה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

הרית תחל .)ני ְְִֵַ

אלנכ ונתאחדטז י ל ללמד ונתחיל יחד ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹ
ת י רק קחל ה ,הר ני ל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹהמי

 ולמע ללמד  ואפר ,י"הרהז טלפ"קל ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַֹֹ
,0722990044למע אחת עה נלמד דק ְְְִֶַַַַַַָָָבת

,הדה כינהה יתר,יקני ה יתלבעזרת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
מ ,רחמי לגאלה ונזה ורעת, קת תזר ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָמעלינ

הר"י, תב,רחמי גלתא מ יפק א ספרא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
רחמי.יאר: תלה מ נצא הה ספר)הרברעיאז נא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ע"ב) קכ"ד  .מהימנא ְְֵַָ

כמלנ הדה ויהר"ש ער על כב ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אמר רא אהצ מעי לנ אירה ,טירתל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָסמ

זיע"א: יצחק חזקה רי הרלבנהז זכת אני "ידע ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָ
י הלה ותבי דהזה בלד לחרת, יראל ע צא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

מה הד צדקינ"..."ורת מיח יאת לתינגא יילְְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
?"עליה האחרנתהר"ש[ספריהא מתיו .[158 עמ' ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

,נעל בעת ,לע מרחפת וקד ציק תא ְְְְֲִֶֶַַָָָָל
.לקיימ תמפציר"!?עליה יהא מה הד רתל"ותוה ... ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָ

הקר מזמנכ הקדי .לאלקינ ר  דר ראְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹק
הר להצלת ,הע יעת ביל ,מי ל י ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָכל

בגמת. רחנת – לְְְִִַָ

כחיננתגייס א הבר, ידינ הב, את לת ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
,לנאבכ ,יקט על ליד להזהיר מיחד ְְְְְִִִִַַַָָָֻ

הרי ,למיד ע דמל ,חניכ ע מח ,נ ע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַילמד
,תערמ דלמ ריח  ,ייי אי דיי אי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹא
יתאחד ראלי וכל ,לליל לייבת ,רה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָללמדי
להית ונזה נפה, קל הד ורת הה, דה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָד

העל עלמני רלבא הקמה מל אכ תב מ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
האלה את להביא לקרב ז דר ונפעל זהר. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיקני

,רחמי נחסבהלמה ק")הלאמרי )דל , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
קארי ינחס לנ:רי וזה מלדזי"ע, צרי" ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

(למידיל)לכ ,יהח ע חינת אה ,זהר ללמד ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ
יר כל תנ הרב מה י .למידיל נמה יְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלהמ

,"יתאמ נמה  מיח זה לנ.לינק, א ואעד)ני ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָ

(עלינ יג תזכ טב  עלמה עד מקל ה ימע.הרה י ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אפ מראל, אי ל ל המה את מאיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמלהיב
ע"ל. ,לתז  קדה נמה ל הארה להיע ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָכל

)הרזי חכ(. ִָָָָ

אצל ללמד דלמל נ לח אב העיק: ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ[אמר
מדל נ ל הלד א לברר צרי הרא בר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרה,
יימ הלד נמה איזה ידע מי אז לא, א י ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹזהר,
מי יראת קצת להמלמד היה אפר אי וג – ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלבנ

.[ידה פרי כמבאר דה הזהר יד ְְְְְִִִִַַַַַָָָלי

עליובלד יממ זה ,סדר מידי דה הרז ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ
בת מ סיני הר רהה קלת הְְְְִֶַַַַַָָָָקד

העלת רת הרזיז(.קנב )חכמת סקילע דקרי ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹ

נגאל,טז) כף חדא ניתא ידי על דה זהר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָתב

כתב הא ועד הא, חד ויראל ארייתא הא רי ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָקדא

ספ נכלל נמתין רא ים כל זי"ע הזהרהרמח"ל ר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

ואכמ"ל. ,דַָה
עאה,יז) מלא עבדי חימין :נל הםוזה [החכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

העלין], מל ל עבדים,סיני טרא קיימ [אתםאין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ

סיני], הר על עמדאיהי נמתא, אא מסלי לא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

] 'וכ מ ארייתא כא אאערא מסלים אינם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

דעים למר ,מ רהה ל ער היא הרה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָנמת

הרה רזי הם נימת, י רהה גפי וגם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָבסיפרים

מצוה]. מצוה כל לכוון רי לנ.והנת אן עד ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

דעיםי אינם אתם ממע עיק: אמר ,צד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ[ונכב

.[סיני הר על עמד לא הרה זהרסדת נייק (ועין ְְְִִֵַַַַַַָָֹ

("תמינאה "רא התחיל ר ב"ע ה' ף מההקלזמנא ְְְְְְִִִַַַַַָָָָ
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סיני. ראט קיימי הו אינ הדהאמת יקה באר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הת יהדה רי האלקי ליהמקבל ונראה וז"ל: ,ע"זי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

האלקי לקראת יראל צא התח י נת רבאְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
הע "ורא נאמר:  ואחר ההר תחית בימתי ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָָהי
הא אכל  יראי הי י מרחק", עמדו נעְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻו
י הי מהע מקצת והיה .תוימ האת ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהדלה

הכינה לקראת מחיהרא מקמ זלז רצ ולא ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ
,מ תימ א אפיל מרחק מהלעמד אה ועליה ֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

רזה הר למרתב סיני", טרא קיימ אי" ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֹ
ועד מחה סיני טרא עמד אא מרחק ועמד נע ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹולא
אר תמה תוא האמת. לחכמת כיז ה ולכ ,ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָס
סי עה  יע ה  מרחק, ועמד הע ע ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָנע

האמת, לחכמת מרחק מדיועהא אכל  ראתמ ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
האת. ְַַָֹהדלה

מקאמארנא:ואמר יהררחי טי ההר י ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ה אר ,הרהז וספר האר"י מר ל רזי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלמד

,ינהרעח רא מיחא עקבת לי, מע עי ול ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
הזהר ספר דללמ ימיה ל קדי הי בר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהינת
והי הע"ט מר ל חסידת ע לל ז"ל, האר"י ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָותבי

רעת... זרת ל לימבהרע ר לי, מע עי ול ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
ני ע  קינ ע למדי הי ,בר תהמינ ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהה
קדמת יראת והיה , ולהגת נייקו הזהר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָספר

ויתקיי’. ְְְְִֵַָָלחכמת

ההרמבאר זהרני ניבת ע"א, כ"ד  תיתאה ) ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ

הזהר מפעל צאתה ,[רכי ני] ,נהה לימת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָהחלק

קי"א) עד וח כ"ו ל דלימ נמצא עה,העלמי, ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
חאיי ר מע לרי נגלה לטב זכר ביאה האלְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ
עני רה סתרי הע ולמד ע קיא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלחבריא

לה ואמרה מימ קל ת יצאה נמת, ניה" ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
"לע יחאי ר מע רי ל תקד ח ואחררב , ְְְִִֶַַַַַַָָָֹֻ

נא ני "וכה ,ה ז נבאה ואמרה הסיפה ְְְְְְִֵַַָָָָָָָָָ
דרא לתא ית ד יל חרא מהאי רנסית אְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָלת
."אר רר קראת" ,בגיני ימא, ס ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָתראה

:דה בלרהח המ רנסית למה אד ני ה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
,מיה ס האחר ר למה יתה רא ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ

קראת" הסק יתק תבזכעל המרז "אר רר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הלמה. האְְֵַַָָֻה

סימ לבארמל מק,זהר העסקלתני ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
דל רח נחת ועה האה מקרב זה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֻספר

צרב"ה:ליה אמר ועליו הלת, מ לבני לי דאני א ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
.'וכס עד זנ ויהיה הית א הרא זר  י ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ררימא יבא בגינ,לתז ולא  ז הסג י . ְְְְְִִִֵַָָָָֹֻ
ילר צה ,זה עני קד רח חאיי  מע יר ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָראת
לממרת מצנע תלהי העל דר הרה ספר לכב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻאא

מיחא, מלא מיהלי קריב תרא רא זכתעד די ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
האה צמח  קיתעהה עזרת ימינרז ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻ

ויחי רי"ז)פרת ד),ות אחת צנצנת קח תיב: א על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
זה והב ,תאלאצנע לממרת, 'כ מ העמר מלא הְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ויטאל(מאד. יח ת)הרבמההק ערל מתהק זלה"ה. ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָֹ

האת,והל החכמה עסק לי מהתעק מניעתנ ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
נותפאר נמק ית ני בוע ראח רמת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָהיא

מתהרב(הקויטאל יח(יח לעוכתב .לאיאז זי"עמהר"א ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָ
תוגלה וקת הלת ל יהיה ההא החר ידי על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָ

גיטרה לאברה(והתת כ"ד)חסד נהר רא מעיוכתב  . ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
יח ע מרנ"ש)פרי הג"ה העמידה, ידי)ער על ונראה : ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הע עלזכת להג יד ח י האמת חכמת סקי ְְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ארמילס הרע ידי על ימת א סי  יחדמע וע) ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ח') יק לרמח"ל .תיקו"ז ִ

מי דל יקהרמח"ללנצ זכר צאטל יח המ רי ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ה על ,אמ עלינ יג תזכ לברכה תוקדס" ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

"ריירהה מכמי כל עצ קי היה אר אמר, (אר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ה' קד ניוזי"עהר"אעליו ללק רגלי לה היה רד חי היה א ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ

קילמטר)ההרת אלפי ל מהל ללב עצה מצא ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ההר ספר דל ,ה העצה את אא יראל מע ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזרת

הפסק, ללא רצהרה ספר ל נההעלי הדה כח ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ
.רחמי האה את לקרב דְְְֲִֵֶַַַָָָֻה

ספרלכ ירסא ל מיחד דל סדר יבתי  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
לעת, מעת לל הפסק ללא תמרמ דה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹההר
מעלת על וכתב ,יבתי הראנה נה זה בר ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוקבע
העצה "זאת :ה זה יראל לחכמי ארת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהבר
,נאיה טמנ ז מרת להצל קד קהת לכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהיעצה
הבר רב י ליח ולא זאת על לפח לה היה איבוְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הבר את יראל חכמי ליכי אל הוע מאד... ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹועצ
בעק הייתי חילי נתיר אלמלא אני י ,ו אחרי ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהה

,מק מק כל זה בראת יח רתכ בד אבל ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ
לכל לטבה מה אי י לזכת ל ויהיה האת ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹהעצה

וכ ,ראליהק בר לא י תלע ליכ ממק אחד ל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
לל". אְָה

תחביב מצינ ממיכיו בט  העל למידי אצל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
רנמ דה הרב בד הד, רת ללד ְְְִֵֶֶַַַַָָֻמיחדת

יר מידיטבהרב אייזיק אמיצחק עלינ יג תזכ ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
וניתי למדי ואמר: עצמ על העיד ראע ה"רי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

.עמי ואחד מאה "יְְִִֵֶַָָָח

בדגאפרי מחנה מיני)ל תר),המ ר ר וזה : ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
תה היניר ואיתא מה, חינת י ודר ר כל (י ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

מה) חינת היה יחאי  מע,,המ בר ר מה וידר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הינ ,ר והה אז ,הרה ספר יחאי,  מע רי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹהינ

האה יהיה מילא הלת ל לתמהרה נה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ועד. סלה אמ ימינְֵֵֶֶָָָָ

יריבספר תב:אר כיא היחמירא יאת קד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
.לע ליצל רחמנא ואיקרסת מינת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָתר
כל לאמר האחד ,לה ברי לה הרלה לזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹהעצה
זהר אמירת י אמר, מה מבי אינ י על א זהר ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹי

הב. לטהרת ְְֳֵֶֶַַָֻמסלת

מקדמתחר ער עצמ ז"ל האר"י נלר צינ נא ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָ
די"ב)ה )למד" הוי הר"אל אמר ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

עלי נ' א מ' ע עמיק לי לבד קיאת ר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹזהר
בספר ,"יר עמי הרה ספר קראו י בחיכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

נ"א)האר"י עד הנד"מ)אחד בה לעל  ת תב ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָ
יל לבד ה הרה פרמ י ערה י כל ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלמר
ת י פס האר"י בחי ספר הבא וה הבנה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
,י ה' א ד' י כל דלל אחד בה לעל ְְְְְִִֶַַַַָָָ

הדליוה  ההיר)חיד"א ספר ער ספרי הביא(מערכת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
נר מימלהאר"י למר בה לעל  ת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מ הגה"ק תב  וכצא הר, י ה' ספרי קאמרנא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

דארייתא. דנמתא נמתא לאסלא זמינין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָדאתי,

ל מה נןלהת להסל עתידים הם לבא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ[לעתיד

דה עתיד תיםה חת אחר י הרה, ל ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהמה

אי מה נעלמים, סדת חדה רה לדר הא רְְֲֲִִִֶַַָָָָָ

[.תמה לידע הה זמן מתקאפר רמה (היאר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

(במ. ְִַ

תימצ ל"א)נתיב את א' ביל רהה נתיב)  ותב , ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
רנמ מזידטבהגה"ק היר צבי מצינהרב וכ , נהג ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

הרב רנמ מקארילהגה"ק נחס הנמ"חרי נחס (אמרי ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

(רס"ד עד ועח"א ,י כל י ג' א ב' למר רי ְְִִֵֶַַַַָָ
ואי אבת, על יתי  ספר הבא הרא העה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעד

.להארי ממק אְְֲִַַ

ברוה קאמר, מאי ידע לא ההר ספר קרא תהיד ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
הרב אצעתב רהמ ספר מ"ד)חיד"א (את ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

מאי ידע לא  לד ל על ממר ההר ספר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ"לד
."מהל דל  הא קריאת טעה וא ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָקאמר

ספר תב וכלידה ת" ועד , ספרי (מערכת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ב') את ס ע"ה סימ ח"א אל יחתב בר נא מקדמת , ְְְִִִַַַַַָָָָָ
זה מעימיה מ לח ספר צמח הדמהר"י סדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

בעת ע"ב)דליל רי ל"א )ו ,נטרסק להי הרמח"ל ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָ
יח ע רפר עד וע] .יר אלה ילח זכירה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
פלאג'י יתח"ובשו ע"ד, ע'  דעניאח"ב אפרקסא ְְְְִִַַַַַַַַָָ
ע"ד]. ִָסימ

נירעיא ילהתב:מהימנא הרהז בזכת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
יחמ זהרא.מלא נית(.כד ד י,  ס): ְְְִִִִִֵַַַָָֹ

ד ,דיל חרא מהאי רנסית לתא נא ני הְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָוכ
ימא, ס בתראה דרא לתא כה,בגינייתלי (ויקרא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

למהי) אד ני [וכה .א עד .אר רר קראתְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אר , החר מה ,ויחי יעסק מרל רצה ,רנסְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַית

,מיה ס ,האחר ר למה היתיק זה ידי ועל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻ
["אר רר קראת". ְְֶֶָָָ

תנימפה אה ה לפנימת יח ה הרה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
ו ,ה לחיצנת רמזוהחיצנת סקיהע ְְְְְִִִִִֶֶַַָ

ה להתרת ליכ הרע יצר אי דלמה(.וס אב'ח רק ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

כ"ו) תר.אוע ,רהה לד ידי על רק היה, לא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֻהאה
.להה דל האלמה(ה אב('ג את י"א אלירק  . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

אמר לד הער בתח ידי לצאת רה אי :ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמ
והיב: ?לברכה נזכר תינרעריו הרה ספר ללמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

לי רק ,דה הר ייה קצת להבי די ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹארה
רה.אחר לעני מיע מבלל אה י למה(, רקאב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

('ג תא י"א.

היקאמר אהל למה ררי  החפזצ"ל ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ילהחהג  אי ההר ספר דל על ,ע"זי ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

,מדר ר לי למד לכ ררמע יח החפ והיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻ
רילבח ואפ רה תא ל הרה את יס(ר.'ת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מז למה י'(סי ני תספה ,. ְְִִִֵֶַָֹֹ

נראי ספרזי"עהחז זהר ללמד לאליו הרה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
סרמ,תאח  ע עצמ למד ואיר אה ְְְֲִִֶַַַַַָָָ

ריינמ מריהאחת בהזנת .לברכה ציק זכר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
הת למת תסגי ני רסה חכמת י אְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהת
חכמה נקראת  ל י מסיר והיה גלה, מא תרְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי
ימ אי ,להק אא להבינ אי  ,להה חכמת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָז

.המאל ל ימ א ,האל עד ִִִִִִֵֵֵֵֶַָָאי

איבפר הד,מעה אה מר על תעב)אי החז ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ממ:זצ"ל) תבתרי מערר דה ההר ל ְְְִֵֵַַַַַַָָֹ
חז"ל מאמרי .מל ְֲִֵַַַָ

מראל עאי החזאה ידי על ריזי"ע ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
וואזנר הוי ללמדליט"אמאל אר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ

:יבה ,ז לחכמה היע א למי ההר ספרדה למע" ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
,ראס מצוה וא מר  אלקי יראת לדעת די א ְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָֹֻ

לברכה נזכר חכמינ מאמרי ל אי  ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָדלה,
."דה ההר מאמרי מ ליראה  ל להיביְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹה

האככנס מאיר, זכר ל ר ע ריאליו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ואזנר הוי אלמעל)"ויה על)"בט . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַ

היה ואזנר הרב ,ריכה נטל ההר ספר חמ היה לחְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻה
הגיב: ,נלר מקרב"זה ספר הרה מדי ..."נראה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

 .נר ל הדת ניו על עלה חהרב אל ואז ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָ
:אזנרו"?להק הר"א ל ר היה לממע"מי . ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

:אלה נימת נר היב האהאלה הביא האל "וכי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
רע?" ידע"...רי א",סיה הר"א, ל רד החסידי" ְְְֲִִִִִֶַַַַָָ

י הבבת רד היה לא ,ז חכמה הדל ח ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
" ל לד תה... ִַָָָ

אלהעת ידי על הר"י הבטחת נ תק זכינ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
לב רזכ זהר(הביא ע"א)יקני כ"ד  ו' יק ִִִֵַַַַָָ

דה הזהר דלימ יתאחד יראל ל האחר רדְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
וליטאי חסידי יחספרדיצבח ה' לקל מעי ְְְְְֲִִִִִִֵַָ

הרת קדי דלי ל ידי על אמריה א ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָלהבת
 העל ותלמידיו, הר"א ,הרמח"ל ותלמידיו, ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָמהאריז"ל
חי אי ה החיד"א, ,דה יהח האר ,ותלמידיו ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָטב

למידיהיטווהחז ,יח החפ ,סלנטר יראל רי , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
,איהר(עייוהז יראל בגדלי הזהר הבאנאר אריכת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ

(ריטה יקד יקיצ מאל הדמלמעלה הרז מדיול ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ
במחה. ְְְֲִַָָאהבה

כרוכתבי ער(י"ח תא עיני גל מאמר):הע ארי ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָ
,דס על מדיהע וארי מדהלק לכארה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
,דה הרז למדי "מדיל הה כיוקרא אי 'וכ ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

,'כ דע חתה מדרגה הא ע לאה המ א ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ
מעלת  ל עצמ ק א ט אי  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנראה
פרט ההיא החכמה אל יקרב מק מל ללמד, ייְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻהרא

להאה התקרבת ליא זה יא אמי סמהרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
.אמ ימינְֵֵָָ

הלגדל דברי ינ תיחביביהח ס"ק כ"ה סימ) ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

הרבע"ה)  תב נימיאר זצ"למאת ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
א') דע "ז  ס"ב אחר(סימ ליל הני רה :נל וזה , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

,מני ני בתררי קל הא הזהר ספר לפני הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ל יהי וא ,דלמה חתימת אחר ריחה לְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָמ
 יעלה לב הזהר וספר אחד מאזני  ריחְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָה

,ל את הא מכריע כמנה, ,ני מרב עדי והרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
אר נגד הרהז תר אזלינ זי"ע סי הית ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָתב

,ריחל.ה"ע ְְִַַַַ

"רי 915 = "חאיי ר מע הימטרה: מרי ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ
–הימטר פרסוכ אד מלחמת ידי [על ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ממלחמת בפרט מיד ה מרי דה הרהז ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיד
.[פרס אד  מגג ֱָָָג

בגאולת חלק יש ל ,!היגעתי בזכות" (יט
"!הע

ואמר:התא ציק עראלי ע היח, מל בא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
,ל בא צנק,מחי י הע פליטת ְְְְִִִֵֵַָָָָָ

ל יבח ההרת עיניו היח מל נית האת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעת
,עאצ ויראה יד ירי לפתע ,יומע לפי ואחד ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד

קיאיח) חברתא אנ וחסידיםבס"ד ליטאים ספרדים ְְֲִִִִִִַַַַָָָָָ

היקני על הר"א רייא את מחד לאר מציאים ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיחד

יצלח. ידינ 'ה חפץ רצן יהי ְְְִִֵֵֶֶַַָָזהר,

ב"יט) הרקחעיין תייא"יין יהדה ילרעל פר זי"ע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

זטא ע"ב)הארא רפ"ז ף)קתה והביא ,בבד"המ ם, ְְְִִִֵַַַָָָָָ

ביכ אא עיי"ש."רי ," ְִִַַָֹ
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סיני. ראט קיימי הו אינ הדהאמת יקה באר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הת יהדה רי האלקי ליהמקבל ונראה וז"ל: ,ע"זי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

האלקי לקראת יראל צא התח י נת רבאְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
הע "ורא נאמר:  ואחר ההר תחית בימתי ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָָהי
הא אכל  יראי הי י מרחק", עמדו נעְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻו
י הי מהע מקצת והיה .תוימ האת ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהדלה

הכינה לקראת מחיהרא מקמ זלז רצ ולא ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ
,מ תימ א אפיל מרחק מהלעמד אה ועליה ֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

רזה הר למרתב סיני", טרא קיימ אי" ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֹ
ועד מחה סיני טרא עמד אא מרחק ועמד נע ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹולא
אר תמה תוא האמת. לחכמת כיז ה ולכ ,ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָס
סי עה  יע ה  מרחק, ועמד הע ע ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָנע

האמת, לחכמת מרחק מדיועהא אכל  ראתמ ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
האת. ְַַָֹהדלה

מקאמארנא:ואמר יהררחי טי ההר י ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ה אר ,הרהז וספר האר"י מר ל רזי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלמד

,ינהרעח רא מיחא עקבת לי, מע עי ול ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
הזהר ספר דללמ ימיה ל קדי הי בר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהינת
והי הע"ט מר ל חסידת ע לל ז"ל, האר"י ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָותבי

רעת... זרת ל לימבהרע ר לי, מע עי ול ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
ני ע  קינ ע למדי הי ,בר תהמינ ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהה
קדמת יראת והיה , ולהגת נייקו הזהר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָספר

ויתקיי’. ְְְְִֵַָָלחכמת

ההרמבאר זהרני ניבת ע"א, כ"ד  תיתאה ) ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ

הזהר מפעל צאתה ,[רכי ני] ,נהה לימת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָהחלק

קי"א) עד וח כ"ו ל דלימ נמצא עה,העלמי, ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
חאיי ר מע לרי נגלה לטב זכר ביאה האלְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ
עני רה סתרי הע ולמד ע קיא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלחבריא

לה ואמרה מימ קל ת יצאה נמת, ניה" ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
"לע יחאי ר מע רי ל תקד ח ואחררב , ְְְִִֶַַַַַַָָָֹֻ

נא ני "וכה ,ה ז נבאה ואמרה הסיפה ְְְְְְִֵַַָָָָָָָָָ
דרא לתא ית ד יל חרא מהאי רנסית אְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָלת
."אר רר קראת" ,בגיני ימא, ס ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָתראה

:דה בלרהח המ רנסית למה אד ני ה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
,מיה ס האחר ר למה יתה רא ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ

קראת" הסק יתק תבזכעל המרז "אר רר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הלמה. האְְֵַַָָֻה

סימ לבארמל מק,זהר העסקלתני ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
דל רח נחת ועה האה מקרב זה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֻספר

צרב"ה:ליה אמר ועליו הלת, מ לבני לי דאני א ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
.'וכס עד זנ ויהיה הית א הרא זר  י ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ררימא יבא בגינ,לתז ולא  ז הסג י . ְְְְְִִִֵַָָָָֹֻ
ילר צה ,זה עני קד רח חאיי  מע יר ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָראת
לממרת מצנע תלהי העל דר הרה ספר לכב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻאא

מיחא, מלא מיהלי קריב תרא רא זכתעד די ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
האה צמח  קיתעהה עזרת ימינרז ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻ

ויחי רי"ז)פרת ד),ות אחת צנצנת קח תיב: א על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
זה והב ,תאלאצנע לממרת, 'כ מ העמר מלא הְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ויטאל(מאד. יח ת)הרבמההק ערל מתהק זלה"ה. ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָֹ

האת,והל החכמה עסק לי מהתעק מניעתנ ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
נותפאר נמק ית ני בוע ראח רמת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָהיא

מתהרב(הקויטאל יח(יח לעוכתב .לאיאז זי"עמהר"א ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָ
תוגלה וקת הלת ל יהיה ההא החר ידי על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָ

גיטרה לאברה(והתת כ"ד)חסד נהר רא מעיוכתב  . ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
יח ע מרנ"ש)פרי הג"ה העמידה, ידי)ער על ונראה : ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הע עלזכת להג יד ח י האמת חכמת סקי ְְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ארמילס הרע ידי על ימת א סי  יחדמע וע) ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ח') יק לרמח"ל .תיקו"ז ִ

מי דל יקהרמח"ללנצ זכר צאטל יח המ רי ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ה על ,אמ עלינ יג תזכ לברכה תוקדס" ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

"ריירהה מכמי כל עצ קי היה אר אמר, (אר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ה' קד ניוזי"עהר"אעליו ללק רגלי לה היה רד חי היה א ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ

קילמטר)ההרת אלפי ל מהל ללב עצה מצא ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ההר ספר דל ,ה העצה את אא יראל מע ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזרת

הפסק, ללא רצהרה ספר ל נההעלי הדה כח ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ
.רחמי האה את לקרב דְְְֲִֵֶַַַָָָֻה

ספרלכ ירסא ל מיחד דל סדר יבתי  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
לעת, מעת לל הפסק ללא תמרמ דה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹההר
מעלת על וכתב ,יבתי הראנה נה זה בר ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוקבע
העצה "זאת :ה זה יראל לחכמי ארת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהבר
,נאיה טמנ ז מרת להצל קד קהת לכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהיעצה
הבר רב י ליח ולא זאת על לפח לה היה איבוְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הבר את יראל חכמי ליכי אל הוע מאד... ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹועצ
בעק הייתי חילי נתיר אלמלא אני י ,ו אחרי ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהה

,מק מק כל זה בראת יח רתכ בד אבל ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ
לכל לטבה מה אי י לזכת ל ויהיה האת ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹהעצה

וכ ,ראליהק בר לא י תלע ליכ ממק אחד ל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
לל". אְָה

תחביב מצינ ממיכיו בט  העל למידי אצל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
רנמ דה הרב בד הד, רת ללד ְְְִֵֶֶַַַַָָֻמיחדת

יר מידיטבהרב אייזיק אמיצחק עלינ יג תזכ ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
וניתי למדי ואמר: עצמ על העיד ראע ה"רי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

.עמי ואחד מאה "יְְִִֵֶַָָָח

בדגאפרי מחנה מיני)ל תר),המ ר ר וזה : ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
תה היניר ואיתא מה, חינת י ודר ר כל (י ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

מה) חינת היה יחאי  מע,,המ בר ר מה וידר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הינ ,ר והה אז ,הרה ספר יחאי,  מע רי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹהינ

האה יהיה מילא הלת ל לתמהרה נה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ועד. סלה אמ ימינְֵֵֶֶָָָָ

יריבספר תב:אר כיא היחמירא יאת קד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
.לע ליצל רחמנא ואיקרסת מינת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָתר
כל לאמר האחד ,לה ברי לה הרלה לזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹהעצה
זהר אמירת י אמר, מה מבי אינ י על א זהר ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹי

הב. לטהרת ְְֳֵֶֶַַָֻמסלת

מקדמתחר ער עצמ ז"ל האר"י נלר צינ נא ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָ
די"ב)ה )למד" הוי הר"אל אמר ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

עלי נ' א מ' ע עמיק לי לבד קיאת ר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹזהר
בספר ,"יר עמי הרה ספר קראו י בחיכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

נ"א)האר"י עד הנד"מ)אחד בה לעל  ת תב ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָ
יל לבד ה הרה פרמ י ערה י כל ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלמר
ת י פס האר"י בחי ספר הבא וה הבנה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
,י ה' א ד' י כל דלל אחד בה לעל ְְְְְִִֶַַַַָָָ

הדליוה  ההיר)חיד"א ספר ער ספרי הביא(מערכת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
נר מימלהאר"י למר בה לעל  ת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מ הגה"ק תב  וכצא הר, י ה' ספרי קאמרנא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

דארייתא. דנמתא נמתא לאסלא זמינין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָדאתי,

ל מה נןלהת להסל עתידים הם לבא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ[לעתיד

דה עתיד תיםה חת אחר י הרה, ל ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהמה

אי מה נעלמים, סדת חדה רה לדר הא רְְֲֲִִִֶַַָָָָָ

[.תמה לידע הה זמן מתקאפר רמה (היאר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

(במ. ְִַ

תימצ ל"א)נתיב את א' ביל רהה נתיב)  ותב , ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
רנמ מזידטבהגה"ק היר צבי מצינהרב וכ , נהג ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

הרב רנמ מקארילהגה"ק נחס הנמ"חרי נחס (אמרי ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

(רס"ד עד ועח"א ,י כל י ג' א ב' למר רי ְְִִֵֶַַַַָָ
ואי אבת, על יתי  ספר הבא הרא העה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעד

.להארי ממק אְְֲִַַ

ברוה קאמר, מאי ידע לא ההר ספר קרא תהיד ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
הרב אצעתב רהמ ספר מ"ד)חיד"א (את ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

מאי ידע לא  לד ל על ממר ההר ספר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ"לד
."מהל דל  הא קריאת טעה וא ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָקאמר

ספר תב וכלידה ת" ועד , ספרי (מערכת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ב') את ס ע"ה סימ ח"א אל יחתב בר נא מקדמת , ְְְִִִַַַַַָָָָָ
זה מעימיה מ לח ספר צמח הדמהר"י סדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

בעת ע"ב)דליל רי ל"א )ו ,נטרסק להי הרמח"ל ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָ
יח ע רפר עד וע] .יר אלה ילח זכירה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
פלאג'י יתח"ובשו ע"ד, ע'  דעניאח"ב אפרקסא ְְְְִִַַַַַַַַָָ
ע"ד]. ִָסימ

נירעיא ילהתב:מהימנא הרהז בזכת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
יחמ זהרא.מלא נית(.כד ד י,  ס): ְְְִִִִִֵַַַָָֹ

ד ,דיל חרא מהאי רנסית לתא נא ני הְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָוכ
ימא, ס בתראה דרא לתא כה,בגינייתלי (ויקרא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

למהי) אד ני [וכה .א עד .אר רר קראתְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אר , החר מה ,ויחי יעסק מרל רצה ,רנסְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַית

,מיה ס ,האחר ר למה היתיק זה ידי ועל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻ
["אר רר קראת". ְְֶֶָָָ

תנימפה אה ה לפנימת יח ה הרה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
ו ,ה לחיצנת רמזוהחיצנת סקיהע ְְְְְִִִִִֶֶַַָ

ה להתרת ליכ הרע יצר אי דלמה(.וס אב'ח רק ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

כ"ו) תר.אוע ,רהה לד ידי על רק היה, לא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֻהאה
.להה דל האלמה(ה אב('ג את י"א אלירק  . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

אמר לד הער בתח ידי לצאת רה אי :ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמ
והיב: ?לברכה נזכר תינרעריו הרה ספר ללמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

לי רק ,דה הר ייה קצת להבי די ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹארה
רה.אחר לעני מיע מבלל אה י למה(, רקאב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

('ג תא י"א.

היקאמר אהל למה ררי  החפזצ"ל ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ילהחהג  אי ההר ספר דל על ,ע"זי ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

,מדר ר לי למד לכ ררמע יח החפ והיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻ
רילבח ואפ רה תא ל הרה את יס(ר.'ת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מז למה י'(סי ני תספה ,. ְְִִִֵֶַָֹֹ

נראי ספרזי"עהחז זהר ללמד לאליו הרה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
סרמ,תאח  ע עצמ למד ואיר אה ְְְֲִִֶַַַַַָָָ

ריינמ מריהאחת בהזנת .לברכה ציק זכר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
הת למת תסגי ני רסה חכמת י אְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהת
חכמה נקראת  ל י מסיר והיה גלה, מא תרְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי
ימ אי ,להק אא להבינ אי  ,להה חכמת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָז

.המאל ל ימ א ,האל עד ִִִִִִֵֵֵֵֶַָָאי

איבפר הד,מעה אה מר על תעב)אי החז ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ממ:זצ"ל) תבתרי מערר דה ההר ל ְְְִֵֵַַַַַַָָֹ
חז"ל מאמרי .מל ְֲִֵַַַָ

מראל עאי החזאה ידי על ריזי"ע ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
וואזנר הוי ללמדליט"אמאל אר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ

:יבה ,ז לחכמה היע א למי ההר ספרדה למע" ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
,ראס מצוה וא מר  אלקי יראת לדעת די א ְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָֹֻ

לברכה נזכר חכמינ מאמרי ל אי  ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָדלה,
."דה ההר מאמרי מ ליראה  ל להיביְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹה

האככנס מאיר, זכר ל ר ע ריאליו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ואזנר הוי אלמעל)"ויה על)"בט . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַ

היה ואזנר הרב ,ריכה נטל ההר ספר חמ היה לחְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻה
הגיב: ,נלר מקרב"זה ספר הרה מדי ..."נראה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

 .נר ל הדת ניו על עלה חהרב אל ואז ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָ
:אזנרו"?להק הר"א ל ר היה לממע"מי . ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

:אלה נימת נר היב האהאלה הביא האל "וכי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
רע?" ידע"...רי א",סיה הר"א, ל רד החסידי" ְְְֲִִִִִֶַַַַָָ

י הבבת רד היה לא ,ז חכמה הדל ח ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
" ל לד תה... ִַָָָ

אלהעת ידי על הר"י הבטחת נ תק זכינ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
לב רזכ זהר(הביא ע"א)יקני כ"ד  ו' יק ִִִֵַַַַָָ

דה הזהר דלימ יתאחד יראל ל האחר רדְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
וליטאי חסידי יחספרדיצבח ה' לקל מעי ְְְְְֲִִִִִִֵַָ

הרת קדי דלי ל ידי על אמריה א ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָלהבת
 העל ותלמידיו, הר"א ,הרמח"ל ותלמידיו, ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָמהאריז"ל
חי אי ה החיד"א, ,דה יהח האר ,ותלמידיו ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָטב

למידיהיטווהחז ,יח החפ ,סלנטר יראל רי , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
,איהר(עייוהז יראל בגדלי הזהר הבאנאר אריכת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ

(ריטה יקד יקיצ מאל הדמלמעלה הרז מדיול ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ
במחה. ְְְֲִַָָאהבה

כרוכתבי ער(י"ח תא עיני גל מאמר):הע ארי ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָ
,דס על מדיהע וארי מדהלק לכארה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
,דה הרז למדי "מדיל הה כיוקרא אי 'וכ ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

,'כ דע חתה מדרגה הא ע לאה המ א ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ
מעלת  ל עצמ ק א ט אי  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנראה
פרט ההיא החכמה אל יקרב מק מל ללמד, ייְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻהרא

להאה התקרבת ליא זה יא אמי סמהרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
.אמ ימינְֵֵָָ

הלגדל דברי ינ תיחביביהח ס"ק כ"ה סימ) ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

הרבע"ה)  תב נימיאר זצ"למאת ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
א') דע "ז  ס"ב אחר(סימ ליל הני רה :נל וזה , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

,מני ני בתררי קל הא הזהר ספר לפני הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ל יהי וא ,דלמה חתימת אחר ריחה לְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָמ
 יעלה לב הזהר וספר אחד מאזני  ריחְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָה

,ל את הא מכריע כמנה, ,ני מרב עדי והרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
אר נגד הרהז תר אזלינ זי"ע סי הית ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָתב

,ריחל.ה"ע ְְִַַַַ

"רי 915 = "חאיי ר מע הימטרה: מרי ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ
–הימטר פרסוכ אד מלחמת ידי [על ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ממלחמת בפרט מיד ה מרי דה הרהז ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיד
.[פרס אד  מגג ֱָָָג

בגאולת חלק יש ל ,!היגעתי בזכות" (יט
"!הע

ואמר:התא ציק עראלי ע היח, מל בא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
,ל בא צנק,מחי י הע פליטת ְְְְִִִֵֵַָָָָָ

ל יבח ההרת עיניו היח מל נית האת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעת
,עאצ ויראה יד ירי לפתע ,יומע לפי ואחד ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד

קיאיח) חברתא אנ וחסידיםבס"ד ליטאים ספרדים ְְֲִִִִִִַַַַָָָָָ

היקני על הר"א רייא את מחד לאר מציאים ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיחד

יצלח. ידינ 'ה חפץ רצן יהי ְְְִִֵֵֶֶַַָָזהר,

ב"יט) הרקחעיין תייא"יין יהדה ילרעל פר זי"ע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

זטא ע"ב)הארא רפ"ז ף)קתה והביא ,בבד"המ ם, ְְְִִִֵַַַָָָָָ

ביכ אא עיי"ש."רי ," ְִִַַָֹ
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חזה, יטוי פליאה עיניה ירימ למל מיעי אז ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ויאמר, לק את מסיי:היח דייה על עאצ תהפנ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָֹ

."!הע גאת חלק י ל העי!, תזכ"על יראה  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
.יאת למע על ויהדי יהדי ְְְְִִִֶַַַָָָל

היחהלואי ,ריאה כיה מ להית הז ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֻ
העי". תזכ" – עלינ יעיד בעצמ דכבְְְְְְִִִִִֵַַָָ
הקריב ,מי ל יד נ ,יקרי דייה , ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָעל
רח נחת לעת ,הדה הכינה למע תיכדקְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָ

,ננפ לפת לגר ,צרנללילק יחד אחד לנ ונל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
.אמ ימינ מהרה היח מל ני אר כאחדאת נוכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

האי רא אהז" הר"י נבאת נ יייק ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָנזה
 ,עינינ ותחזנה רר" קראת" לתבסג י ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאתגליא
,אלקינ והדר "עז" ,ויגאלנ יבא פיי מל יחנמ ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹוד
רנצ 'ה רח עליו ונחה ,חלקינ חי אל זאת ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹכר
ותגל ,נל מחי ואז ,עלינ תמלכ דב ילה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמגינינ

.רצ יהיה  אמ ,ינמל יעת ,נְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָנפ

   
 
 


