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 יה ה ִֵַַַֹער 
ב) מב, ל ל א חדש (זוהר

ר וֹ אה אמר הייתי אחת ּפ עם לוי, בּ ן  יהוֹ ׁש ע רבּ י  ַָ
ו ׁש מעּת י הגּ יהנּ ם, לׁש ער  ּסמו ונקלעּת י 
הגּ דוֹ ל  בּ דּ ין  בּ גּ יה נּ ם נטרדים  ׁש הי וּ  הרׁש עים, קוֹ ל
אוֹ מרים: והי וּ  הבּ א , לעוֹ לם  הרׁש עים את ׁש דּ נים
הרכּ נּ וּ  ולא  ׁש מענ וּ , ׁש לּ נ וּ  הּפ סק ׁש ל ה ּפ תק

ע שׂ ינ וּ . לא  הצּ דּ יקים ׁש דּ בר לנ וּ  אוֹ י  אזנינ וּ .

ׁש אוֹ מר:כיתי, ההוּ א הּק וֹ ל  ׁש מעּת י  ִִָ
עליּ ת עלה לוי , בּ ן  לוי, בּ ן 
עליהם, להתּפ לּ ל ר ׁש וּ ת  ל אין , ּפ י וּ סתם

בּ כם כּ תוּ ב והחברים ג)ואּת ה (מלאכי 
כּ ּפ וֹ ת  ּת חת אפר יהיו  כּ י  רׁש עים "ועּס וֹ תם

רגליכם ".

 האל ע  מע ר י ר  אלעזר רי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָגית
ב) מב, ל ל א חדש (זוהר

אליּ הוּ ר י בּ וֹ  ּפ ג ׁש  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  בּ ר אלעזר ִַ
והיה  עּמ וֹ , קטן ועלם  אחד , זקן  בּ דמוּ ת
ל וֹ : אמר הזּ ה. ל צּ ד לעבר ר בּ ים  מים ׁש ל מעבר
ואּת ה  הזּ ה, ה יּ לד את כּ תפי על ארים  זקן , זקן 

ה ּמ ים. מעבר  את  אתכם ואעביר  ה ני, בּ צּ ד 
ת וּ כל אמר : ולא  אּת ה , הדּ וֹ ר מ וֹ רה  ולא ַָ

אם  זקן, זקן  ל וֹ : אמר  להעבירנוּ .
אתכם   א ׁש לי ואוֹ ת וֹ , אוֹ ת האחת בּ ידי  אתּפ ס

מיל. בּ חצי אחר לצד
בּ ּת וֹ רה אמר : ועסקּת  אמר לוֹ , כּ ן . לוֹ , אמר ? ַָ

כּ חוֹ  ׁש ּמ ּת ׁש ת ּת וּ ׁש יּ ה , נקראת  ולא לוֹ :
אדם  וׁש ּק וּ י,ׁש ל רפוּ אה  נקראת  ולא  לוֹ : אמר ? 

ג)ׁש נּ אמר ו ׁש ּק וּ י(משלי לׁש ר ּת הי "רפאוּ ת 
"הרבּ ה לעצמ וֹ תי מהּת וֹ רה  ׁש וֹ תה אני אף ? 

כּ חי. והתחזּ ק רפוּ אה, ׁש ל כּ לי ׁש וֹ תה כּ מי 
אוֹ תם.העברּת י 

עּמ אמר ה זּ ה ה יּ לד  מי זקן, זקן  אמר לוֹ : ? ַָ
זקן לוֹ : אמרּת י  ּת וֹ רה. מל ּמ דוֹ  אני  לי:
וּ בׁש ביל  הבּ א , וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם רב כּ חי זקן ,
לגעת  הגּ יהנּ ם מלא את  אׁש איר  לא  ה זּ ה ה יּ לד 
ׁש יּ ׁש  כּ חי  בּ רב הבּ א לעוֹ לם  אכניס ואני  , ּב

ׁש ם.לי 
כּ אחד אמר הבּ א לעוֹ לם  רב כּ ח רבּ י, רבּ י לי : ַָ

ׁש ּמ ׁש ּמ ׁש ים  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  מ ּמ ׁש י 
אמר: אוֹ תוֹ . ראה  לא בּ וֹ , ׁש הׁש גּ יח עד לפניו .
שׂ מח  והיה אל יּ הוּ . היה ׁש זּ ה נׁש מע מ זּ ה

לוֹ . ׁש עשׂ ה  בּ ּמ עשׂ ה 
 תמא היה אביו , דּ מוּ ת רוֹ אה כּ ׁש היה היּ וֹ ם, ֵ

לאוֹ תוֹ  אמר  א בּ א, אבּ א ל וֹ : אוֹ מר
ל וֹ : אמר  מהּת וֹ רה. היה רבּ ים בּ ּט וּ לים ה זּ קן,
הכּ ת וּ בים, ׁש ל  זקן הּק דמוֹ נים, ׁש זּ קן לוֹ  אמר

. כּ ח יתיר וּ מיּ ד
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"ותדע נאמנה, שעדיין לא 
היה מזמן האר"י ז"ל עד 
היום הזה, מי שיבין את 
שיטת האר"י  ז"ל, על שורשו 
העליון  ברצון  והנה  וכו' 

ית', זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל, לא מפני מעשי 
הטובים, אלא ברצון עליון, שנשגב גם ממני עצמי, 
למה נבחרתי אנכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה 
בה אדם מעת פטירתו עד  היום, ולא אוכל להאריך 
בענין זה מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות".

(מר� בעל "ה�ול�" זי"ע במכתב משנת תרפ"ו)

:�מכתב שכתב בעל ה�ול


