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ספר   התגלות הזוהר  בהמשכים

המשך פרק ה
ְוִחּבּור  ִצידֹון  בְּ ה  דֹושָׁ ַהקְּ יָבתוֹ  ְישִׁ ב( 

ְסָפָריו

יָבה  ְישִׁ ד  ִיסֵּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ א. 
ּתֹוָרה  יץ  ִהְרבִּ ם  ְושָׁ ִצידֹון,  ִעיר  בָּ דֹוָלה  גְּ

ְלִמיִדים. ה תַּ ְלַהְרבֵּ

"ס,  שַּׁ בַּ רֹות  ְזכָּ ַהנִּ ִהְלכֹוָתיו  ַבד  ִמלְּ ב. 
ִעם  לּול  בָּ ַאגָָּדה  בָּ ים  ִמְדָרשִׁ גַּם  ר  ִחבֵּ
י  ַרבִּ דְּ א  "ְמִכיְלתָּ ְוִנְקָרִאים  ֲהָלָכה, 
ם  כֻּלָּ ְוַעל  "ִסְפִרי",  יֹוַחאי",  ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ
הּוא  שֶׁ דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ְמקֹור  ָהָיה 
ְוסֹודֹות  ָרׁשֹות  דְּ ְרָמִזים,  ַמֲאָמִרים,  קֶֹבץ 
ינּו ַרְעָיא  ה ַרבֵּ ְיֵדי משֶׁ ה ָלֶהם ַעל  ְתגַּלָּ נִּ שֶׁ
ׁשּו  ִחדְּ ְמֵהיְמָנא ְוֵאִליָּהּו ַהנִָּביא, ְוֵכן ַמה שֶּׁ
ְלִמיִדים,  ָאר ַהתַּ י ֶאְלָעָזר ּושְׁ ַרבִּ ּוְבנוֹ  הּוא 
ֲאָמִרים  ַהמַּ ּכֹוֵתב  א".  ישָׁ ַקדִּ א  ַה"ַחְבַריָּ
ן יֹוַחאי ָהָיה  ְמעֹון בֶּ י שִׁ י ַרבִּ ים ִמפִּ ָהֲעֻמקִּ
ִטיָרתוֹ  יֹום פְּ "י בְּ בִּ א, ְלִפי ִצּוּוי ַרשְׁ י ַאבָּ ַרבִּ

ף רפ"ז ע"א(. )ֹזַהר ח"ג דַּ

ֵעץ  ֵסֶפר  בְּ זי"ע  מוהרח"ו  ַמת  ַהְקדָּ ְוַעיֵּן 
ף י"ז  ַלִים תשמ"ח, דַּ ְירּושָׁ ְדפּוס  ים, בִּ ַחיִּ

ְרֶאה. ד"ה ֲהלֹא תִּ

אּו  ֶאְלָעָזר ִהְתַחבְּ י  ַרבִּ ּוְבנוֹ  ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ג( 
ַיַחד ם ּתֹוָרה בְּ ָנה ְוָלְמדּו שָׁ ָעָרה י"ג שָׁ מְּ בַּ

נֱֶּהַרג ַעל  שֶׁ י ֲעִקיָבא כְּ ת ַרבִּ מֵּ א. ְלַאַחר שֶׁ
ַחְכֵמי  ָאר  ּושְׁ ְלִמיָדיו  תַּ ָנֲהגּו  ְלכּות  ַהמַּ ַיד 
"ַיְבֶנה".  ִעיר  ֶכֶרם  בְּ ף  ְלִהְתַאסֵּ ָרֵאל  ִישְׂ
ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ַיַחד  ם  שָׁ בּו  ָישְׁ ַאַחת  ַעם  פַּ
ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ְוַרבִּ יֹוִסי  י  ַרבִּ ִאָלִעי,  ר  בַּ
א  בָּ שֶׁ ַעד  ׁשֹוִנים,  ֵמִעְנָיִנים  רּו  ְוִדבְּ יֹוַחאי, 
י  ַרבִּ רֹוִמי.  ֶלת  ֶמְמשֶׁ ַבר  דְּ ַעל  ר  ְלַדבֵּ ָלֶהם 
ְוָאַמר:  ַח,  בֵּ ְמשַׁ ָהָיה  ָאְלֵעאי  ר  בַּ ְיהּוָדה 
נּו  קְּ תִּ זוֹ,  ה  ֻאמָּ ל  שֶׁ ים  ַמֲעשִׂ ָנִאים  ה  מָּ "כַּ
נּו ֶמְרֲחָצאֹות".  קְּ ִרים, תִּ שָׁ נּו גְּ קְּ ָוִקים, תִּ שְׁ
ְמעֹון לֹא ָיכֹל  י שִׁ ַתק. ֲאָבל ַרבִּ י יֹוִסי שָׁ ַרבִּ
נּו  קְּ תִּ שֶּׁ ַמה  ל  "כָּ ְוָאַמר:  ָעָנה  ק,  ְלִהְתַאפֵּ
ָוִקים  שְׁ נּו  קְּ תִּ ְלָצְרָכם,  א  ֶאלָּ נּו  קְּ תִּ לֹא 
ן  ְלַעדֵּ ֶמְרֲחָצאֹות  זֹונֹות,  ֶהם  בָּ יב  ְלהֹושִׁ

ִרים ָלַקַחת ֵמֶהם ֶמֶכס".  שָׁ ֶהם ַעְצָמם, גְּ בָּ
ֶאָחד,  ִאיׁש  ם  שָׁ ִנְמָצא  רּו  בְּ דִּ שֶׁ ֵעת  בְּ
ִמן ָאב  ּתֹוַלְדתוֹ  י  מוֹ, כִּ גִֵּרים שְׁ ן  ְיהּוָדה בֶּ
ָיַדע  ְולֹא  ֵהִבין  לֹא  ְוהּוא  רּו,  ְתגַּיְּ נִּ שֶׁ ָוֵאם 
ר  ְוִספֵּ ה,  ֵאלֶּ כָּ ְדָבִרים  בִּ ֵמר  ְלִהשָּׁ ְצָרְך  נִּ שֶׁ
ְמעּו  ִנשְׁ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִלְמיּוָדָעיו,  ְבֵריֶהם  דִּ

ְבֵריֶהם ְלַמְלכּות רֹוִמי. דִּ

י  ַרבִּ ַעל  ָהרֹוָמִאים  ַאף  ָחָרה  ְמאֹד  ב. 
זָּיֹון  ָבָריו ֵהם בִּ י דְּ ַיַען כִּ ן יֹוַחאי,  ְמעֹון בֶּ שִׁ
ְוָיָצא  ֶזה,  ַעל  ט  פָּ ִמשְׁ ָעשּׂו  ְלכּות.  ַלמַּ
ה,  ח ִיְתַעלֶּ בַּ שִּׁ ר ִאָלִעי שֶׁ ָסק: ְיהּוָדה בַּ ַהפְּ
נָּה  גִּ ְמעֹון שֶׁ ַתק ִיְגֶלה ְלִצּפֹוִרי, שִׁ שָּׁ יֹוִסי שֶׁ
ְמעֹון  שִׁ י  ְלַרבִּ ָבר  ַהדָּ נֹוַדע  ִמיָּד  ֵיָהֵרג. 
ַרח  יָרא ְלַנְפׁשוֹ, בָּ טוֹ ֵלָהֵרג ַויִּ פָּ נְֶּחַרץ ִמשְׁ שֶׁ
ית  ֵאֶצל בֵּ ר שֶׁ ֶחֶדר ִנְסתָּ א בְּ ְתַחבֵּ יתוֹ ַויִּ ִמבֵּ
ֶאְצלוֹ  ב  ָישַׁ ֶאְלָעָזר  י  ַרבִּ נוֹ  בְּ גַּם  ְדָרׁש,  ַהמִּ
ְמעֹון ֵהִביָאה ָלֶהם  י שִׁ ת ַרבִּ ׁשוֹ, ֵאשֶׁ מְּ ְלשַׁ
ְוָכְך  ּתֹות,  ּוַמִים ִלשְׁ ֶלֱאכֹל  ֶלֶחם  יֹום  ָכל  בְּ

ם ֵאיֶזה ָיִמים. ב שָׁ ָישַׁ

ֵזָרה  ַהגְּ ְמעֹון שֶׁ י שִׁ ר נֹוַדע ְלַרבִּ ֲאשֶׁ ג. ַוְיִהי כַּ
ָאַמר  אֹותוֹ,  ים  שִׂ ַחפְּ מְּ ְושֶׁ ּה  ָתְקפָּ בְּ
ַהּיֹום,  ל  כָּ ְמַפֵחד  ֲאִני  שֶׁ ִני,  בְּ ַדע  "תֵּ ִלְבנוֹ: 
ְוָיכֹול  ֲעֵליֶהן,  ה  ַקלָּ ן  ְעתָּ דַּ ים  ָנשִׁ י  כִּ ַיַען 
ַאיֵּה  ּתֹוִדיַע  אֹוָתּה  ְיַצֲערּו  ר  ֲאשֶׁ כַּ ִלְהיֹות 
אן".  ִמכָּ ִלְברַֹח  ָעֵלינּו  ָלֵכן  ִנְמָצִאים,  ָאנּו 
ְמָעָרה  בִּ אּו  ְתַחבְּ ַויִּ ְיָלה  לַּ בַּ ם  ִמשָּׁ ְבְרחּו  ַויִּ
ּוב, ְוֵאין ִאיׁש  שּׁ ְמקֹום ִציָּה ִמן ַהיִּ ִהיא בִּ שֶׁ
ם  ְמחּו שָׁ צָּ ה ָלֶהם ֵנס שֶׁ ְוַנֲעשָׂ ם,  עֹוֵבר שָׁ
ֲעֵצי ֲחרּוִבין ּוְתֵאִנים, גַּם ִנְגָלה ָלֶהם ַמְעָין 

ל ַמִים טֹוִבים, ְוִנּזֹונוֹ ֵמֶהם.  שֶׁ

יּוְכלּו  ָקרֹוב  בְּ ּלֹא  שֶׁ ֵהִבינּו  ר  ְוַכֲאשֶׁ ד. 
ִיְבלּו,  לֹא  ְגֵדיֶהם  בִּ שֶׁ ֲאגּו  דָּ ם,  ִמשָּׁ ָלֵצאת 
ַעד  ּגּוָפם  ֶאת  ְוִכּסּו  ְגֵדיֶהם  בִּ טּו  שְׁ פָּ ָלֵכן 
ָהיּו  ר  ֲאשֶׁ כַּ ם.  שָׁ ְמָצא  ַהנִּ חֹול  בַּ ַצוָּאָרם 
ַאַחר  ְגֵדיֶהם.  בִּ ָלְבׁשּו  ל  לֵּ ְלִהְתפַּ ְצִריִכים 
ּלֹא ִיְבלּו.  ֵדי שֶׁ ְגֵדיֶהם, כְּ טּו בִּ שְׁ ה פָּ ִפלָּ ַהתְּ
ּתֹוָרה. ׁשּום  ֵניֶהם ֲעֵמִלים בַּ ל ַהּיֹום ָהיּו שְׁ כָּ
ַהנִָּביא  ֵאִליָּהּו  ַבד  ִמלְּ ָיַדע  לֹא  ַחיָּה  ֶנֶפׁש 
ָלֶהם  ְלַגּלֹות  ֶאְצָלם  ָלבֹוא  ָרִגיל  ָהָיה  שֶׁ

ָנה.  ה י"ב שָׁ מָּ בּו שָׁ ָכה ָישְׁ ּתֹוָרה. כָּ ִסְתֵרי 
ם  ְושָׁ רֹוִמי,  ֵקיַסר  ֵמת  ָנה  שָׁ י"ב  ְלַאַחר 
יָסר  ַהקֵּ ֵמת  ר  ֲאשֶׁ כַּ שֶׁ ְלכּות  ַהמַּ חֹק  ָהָיה 
ֶאל  ֵאִליָּהּו  א  בָּ ָאז  ֵזרֹוָתיו.  גְּ לּו  טְּ ִנְתבַּ
ָלה,  טְּ ִנְתבַּ ֵזָרה  ַהגְּ ר ָלֶהם שֶׁ ַוְיַבשֵּׂ ָעָרה  ַהמְּ
יָתם.  בֵּ ֶאל  ְוָלבֹוא  ָלֵצאת  ה  ֵהמָּ ִאים  ְוַרשָּׁ

ָעָרה. ְוָיְצאּו ִמן ַהמְּ

ַעם ִראׁשֹוָנה ָעָרה פַּ ד( ְיִציָאָתם ִמן ַהמְּ

ַרק  ֵמִחים  שְׂ ָהיּו  ֶרְך  דֶּ בַּ ָהְלכּו  ר  ֲאשֶׁ כַּ א. 
י  תֵּ בָּ ָרֵאי, ֲאָבל לֹא ָהיּו טֹוֵבי ֵלב בַּ י בָּ ָבתֵּ בְּ
ְרעֶֹמת,  תַּ ְטמּוָנה  ָהְיָתה  ם  ִקְרבָּ בְּ ָוֵאי.  גָּ
ָנה  שָׁ י"ב  ָהעֹוָלם  ִמן  ִכים  ֶנְחתָּ ָהיּו  ַמּדּוַע 
ם. ְוַאַחר ֲהִליָכָתם ֵאיזוֹ  ַכפָּ ַעל לֹא ָחָמס בְּ
ִנְלאּו,  ּוב  ִישּׁ ִלְמקֹום  ְוִנְתָקְרבּו  ְרָסאֹות  פַּ

בּו ָלנּוַח ְמַעט. ְוָישְׁ

ָרחֹוק  לֹא  ר  ֲאשֶׁ ָראּו,  ָעה  שָׁ אֹוָתּה  בְּ ב. 
ִאיׁש  א  בָּ ֶדה  ַהשָּׂ יַח  שִׂ ְמקֹום  בִּ קֹוָמם  ִממְּ
ַמִים  ר ְמַלאְכּתוֹ ִהיא ִלְלּכֹד עֹופֹות ַהשָּׁ ֲאשֶׁ
בּוָאה  תְּ ֵרי  ְרגְּ גַּ ַפזֵּר  מְּ שֶׁ ת  ֶרשֶׁ ְיֵדי  ַעל 
תֹוְך  ּפֹור בְּ ר ִנְכַנס ַהצִּ ת, ְוַכֲאשֶׁ תֹוְך ָהֶרשֶׁ בְּ
קֹול  ַמע  ִנשְׁ יִרים  ְרגִּ ַהגַּ ֶלֱאכֹל  ת  ָהֶרשֶׁ
ּפֹור  ְתאֹם, ְוַהצִּ ְסגֶֶּרת פִּ נִּ ֶלת שֶׁ ִפיַקת ַהדֶּ דְּ
ָדה,  ּפֹור ְוִנְלכְּ ָדה. ִלְפָעִמים ִנְכְנָסה ַהצִּ ִנְלכְּ
ְויֹוֵצאת  ֵכד  לָּ תִּ ְולֹא  ִנְכְנָסה  ְוִלְפָעִמים 

ֵלָמה. שְׁ

ֶאְלָעָזר,  י  ְוַרבִּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָאְזָנם  ִהּטּו  ג. 
ֶדת,  ְלכֶּ ר ִנְכֶנֶסת ִצּפֹור ַהנִּ ֲאשֶׁ כַּ ְמעּו, שֶׁ שְׁ ַויִּ
ַמִים  ַהשָּׁ ִמן  קֹול  ת  בַּ ה  ִחלָּ תְּ ָמע  ִנשְׁ
ִהיא  ָמעּוָתּה  שְׁ מַּ שֶׁ "ספקלא",  ַבת  תֵּ
ּפֹור.  ַהצִּ ֵכד  ְוִתלָּ ת  ָהֶרשֶׁ ֶלת  דֶּ ָסֵפק  תִּ שֶׁ
ֶדת,  ִנְלכֶּ ְוֵאיָנּה  ּפֹור  ַהצִּ ִנְכֶנֶסת  ר  ְוַכֲאשֶׁ
ַבת  ַמִים תֵּ ִמן ַהשָּׁ ת קֹול  ה בַּ ִחלָּ ָמע תְּ ִנשְׁ
ְפֶטֶרת  נִּ שֶׁ ִהיא  ָמעּוָתּה  שְׁ מַּ שֶׁ ימֹוס",  "דִּ
ִלְבנוֹ:  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ָאז  יָתה.  ִממִּ
ּפֹור ֵאיָנּה  י גַּם ֶאת ַהצִּ ִני, כִּ ְרֶאה בְּ "ֲהלֹא תִּ
ן  כֵּ ל שֶׁ ַמִים, ִמכָּ ין ִמן ַהשָּׁ ַזר דִּ ִלי גְּ ֶדת בְּ ִנְלכֶּ

ד  ֵאינוֹ ִנְלכָּ ָהָאָדם שֶׁ
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ַמִים. ֹזאת אֹוֶמֶרת  ֵזָרה ִמן ַהשָּׁ ִלי גְּ ח בְּ פַּ בַּ
ְמָעָרה ַרק ַעל  ְדנּו בִּ ְלכַּ נִּ ֵאין ָלנּו ַלֲחׁשֹב שֶׁ שֶׁ
ָסֵפק,  י  ְלתִּ בִּ ִאם  י  כִּ רֹוִמי,  ֵקיַסר  ֵזַרת  גְּ י  פִּ
ָבר גָּלּוי  ת ַהדָּ ַמִים, ְוִסבַּ ִנְגַזר ִמן ַהשָּׁ ְך  כָּ שֶׁ
"ה, ְוָאסּור ָלנּו ְלִהְתַרֵעם  ְוָידּוַע ִלְפֵני ַהָקבָּ
ָבה  ִנְתַישְּׁ ּוְבֵכן  ִמּדֹוָתיו".  ַאַחר  ּוְלַהְרֵהר 

ם ַויְֵּלכּו ָהְלָאה. ְעתָּ דַּ

ָעָרה ה( ִנְגַזר ֲעֵליֶהם ַלֲחֹזר ַלמְּ

יֹוֵתר  ְלִהְתָקֵרב  ִהְתִחילּו  ר  ֲאשֶׁ כַּ א. 
ְראּו  ַויִּ ֶדה  שָׂ ִלְפֵני  ַויַַּעְברּו  ּוב,  שּׁ ַהיִּ ֶאל 
ְוזֹוְרִעים  ֶדה  שָּׂ בַּ ים  חֹוְרשִׁ ְיהּוִדים  ְוִהנֵּה 
ַכַעס:  בְּ ַוּיֹאְמרּו  ֲעֵליֶהם  ְתְמהּו  ַויִּ בּוָאה,  תְּ
לּו?!  גִָּעים ַהלָּ ים ַהְמשֻׁ ים ָהֲאָנשִׁ "ָמה עֹושִׂ
עֹוָלם,  ַחיֵּי  ִהיא  שֶׁ ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  יִחין  ַמנִּ
ֲחרֹון  ִביל  ּוִבשְׁ ָעה!"  שָׁ ַחיֵּי  בְּ ְועֹוְסִקים 
ַכַעס  בְּ ֵעיֵניֶהם  נְָּתנּו  שֶׁ ָמקֹום  ל  כָּ ם  ַאפָּ
ַמִים  ת קֹול ִמן ַהשָּׁ ַרף. ָאז ָיְצָתה בַּ ִמיָּד ִנשְׂ
עֹוָלִמי  ְלַהֲחִריב  "ַהִאם  ָלֶהם:  ְוָאְמָרה 
ּוַבֲעבּור  ִלְמָעַרְתֶכם".  ִחְזרּו  ְיָצאֶתם?! 
ְלאֹוָתּה  ְוָלׁשּוב  ַלֲחֹזר  ֻמְכָרִחים  ָהיּו  ֶזה 

ם עֹוד י"ב חֶֹדׁש. הּו שָׁ תַּ ָעָרה, ְוִנשְׁ ַהמְּ

אּו ְיֵדיֶהם  ר חֶֹדׁש ָנשְׂ ֵנים ָעשָׂ ב. ְלַאַחר שְׁ
ַאף  ֲהלֹא  ָהַרֲחָמן!  "ָאב  ַוּיֹאְמרּו:  ַמִים  ַלשָּׁ
יֹוֵתר  ֵגיִהּנֹם  בְּ ִטים  פָּ ִנשְׁ ֵאין  ִעים  ְרשָׁ גַּם 
י ָלנּו ִלְהיֹות ִנּדֹוִנים  ן דַּ ִמן י"ב חֶֹדׁש, ִאם כֵּ
ָלה.  ִנְתַקבְּ ָתם  ִפלָּ תְּ ִעים".  ָהְרשָׁ ט  פַּ ִמשְׁ כְּ
"ְצאּו  ְוָאְמָרה:  קֹול  ת  בַּ ָיְצָתה  ׁשּוב 
ָעָרה  ַהמְּ ִמן  ֵניֶהם  שְׁ ְוָיְצאּו  ִמְמָעַרְתֶכם". 

ָלֶלֶכת ְלֵביָתם.

ָעָרה י ִמן ַהמְּ ו( ֵאיְך ָיְצאּו ְלָחְפשִׁ

ּוב,  שּׁ ִנית ֶאל ַהיִּ ַעם שֵׁ ר ִהְתָקְרבּו פַּ ֲאשֶׁ א. כַּ
ְולֹא  י ֶאְלָעָזר,  ל ַרבִּ ְעּתוֹ שֶׁ ָנָחה דַּ עֹוד לֹא 
ית  ִמבֵּ ים  ָהֲאָנשִׁ ִהְתַנֲהגּות  ִלְסּבֹל  ָיכֹל 
לֹא  ָעָרה,  מְּ בַּ ֱהיֹותוֹ  ְזַמן  בִּ שֶׁ יָון  כֵּ ָרֵאל,  ִישְׂ
ְמַעט  ְוָלֵכן כִּ ָבר ַרק ַלֲעַמל ַהּתֹוָרה,  ָיַדע דָּ
י  ַאְנשֵׁ ל  שֶׁ ִמי  ַהגַּשְׁ ִהְצָטְרכּות  ַכח  שָּׁ שֶׁ
ּוְברֶֹגז,  הֹון  ִתמָּ ֲעֵליֶהם בְּ ט  ַויַּבֵּ ַהזֶּה.  עֹוָלם 
ָמקֹום  ּוְבָכל  ים.  ַלֲאָנשִׁ ֶהזֵּקֹות  ֶזה  בְּ ְוָגַרם 

י  טוֹ, ָהָיה ַרבִּ ַמבָּ יק בְּ י ֶאְלָעָזר ַמזִּ ָהָיה ַרבִּ שֶׁ
א. ְמעֹון ָאִביו ְמַרפֵּ שִׁ

י  ַמֲעשֵׂ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָרָאה  ר  ֲאשֶׁ כַּ ב. 
ְלָבבוֹ,  ְך  ְלַרכֵּ ִלְבנוֹ  ר  ְלַדבֵּ ִהְתִחיל  נוֹ,  בְּ
ִני!  בְּ ַדע  "תֵּ ֵלאמֹר:  ָרֵאל  ִישְׂ ַעל  ְוִהְמִליץ 
ְזכּות  ְתַקיֵּם בִּ יִּ ה שֶׁ ְוַאתָּ ֲאִני  ָלעֹוָלם  י  י דַּ כִּ

ֵנינּו". שְׁ

ת  בָּ ֶעֶרב שַׁ ָראּו בְּ ן ִלְפֵניֶהם שֶׁ מֵּ  ג. עֹוד ִנְזדַּ
ָמׁשֹות, ִאיׁש ָזֵקן ָרץ ְלֵביתוֹ, ּוְבָידוֹ  ין ַהשְּׁ בֵּ
ה  ֲאלּו אֹותוֹ: "ָלמָּ שְׁ י ֲחִבילֹות ֲהַדס. ַויִּ תֵּ שְׁ
ָאַמר  ֲהַדס?"  ֲחִבילֹות  י  תֵּ שְׁ אֹוָתן  ְלָך 
ת". ָאְמרּו  בָּ ֶהן ִלְכבֹוד שַׁ ָלֶהם: "ְלָהִריַח בָּ
ֲחִבילֹות,  י  תֵּ שְׁ ֵמֶהן  יָת  ָעשִׂ "ּוַמּדּוַע  לוֹ: 
ָאַמר  ַאַחת?".  ֲחִביָלה  ְהיּו  יִּ שֶׁ ְלָך  י  דַּ ְולֹא 
ֶנֶגד  כְּ ְוַאַחת  ָזכֹור  ֶנֶגד  כְּ "ַאַחת  ָלֶהם: 

מֹור". שָׁ

ה  מָּ כַּ "ְרֵאה  ִלְבנוֹ:  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ד. 
ָרֵאל! ָלֵכן ַהנַּח ָרְגְזָך  ֲחִביִבין ִמְצוֹות ַעל ִישְׂ
ְעּתוֹ ָוֵיַרְך  ָבה דַּ ֵמֶהם". ּוֵמָאז ְוָהְלָאה ִנְתַישְּׁ

טוֹ. ַמבָּ יק יֹוֵתר ְלִאיׁש בְּ ִלּבוֹ, ְולֹא ִהזִּ

ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ָיִאיר חֹוֵתן  ן  בֶּ ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ ה. 
ֵאָליו  ָהַלְך  ְלֵביתוֹ,  א  בָּ ֲחָתנוֹ  י  כִּ ַמע  שָׁ
ָצִעים  ְמעֹון ָהָיה ָמֵלא פְּ י שִׁ ָניו. ַרבִּ ל פָּ ְלַקבֵּ
ִנים  שָׁ י"ג  ִויָּתוֹ  גְּ ֶאת  ה  סָּ כִּ שֶׁ ַהחֹול  ִמן 
ל ּגּופוֹ, ְוָהַלְך  ָעָרה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶנֱחַלׁש כָּ מְּ בַּ
ְלַחזֵּק  ְטֶבְרָיא  ָחֵמי  בְּ ִלְרחֹץ  ִלְטֶבְרָיא 
י  ַרבִּ ה  מָּ שָׁ ֵאָליו  ַויָּבֹא  א.  ּוְלִהְתַרפֵּ ִויָּתוֹ  גְּ

ְנָחס חֹוְתנוֹ. פִּ

ָחֵמי  בְּ ִלְרחֹץ  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָהַלְך  ר  ֲאשֶׁ כַּ ו. 
ֶאת  ַויָּסּוְך  חֹוְתנוֹ  ִעּמוֹ  ָהַלְך  ְטֶבְרָיא, 
ַוְיִהי  ָצָעיו.  פְּ ֶאת  א  ְלַרפֵּ ַזִית  ֶמן  שֶׁ בְּ ִויָּתוֹ  גְּ
ֲחָתנוֹ,  ְצֵעי  פִּ ֶאת  ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ ָרָאה  ר  ֲאשֶׁ כַּ
א  ִנְתַמלֵּ י  כִּ ִכי,  ִמבֶּ ק  ְלִהְתַאפֵּ ָיכֹל  לֹא 
ַעל  ֵעיָניו  ְמעֹות  דִּ לּו  פְּ ַויִּ ָעָליו,  ַרֲחָמנּות 
ְמעֹות ֵעיַנִים ְמלּוִחין  ר דִּ ּגּוף ֲחָתנוֹ, ְוַכֲאשֶׁ
ְמעֹון ֲעִקיַצת  י שִׁ יׁש ַרבִּ ֵמי ֶמַלח, ִהְרגִּ ֵהן כְּ
לוֹ.  ְכַאב  ַויִּ ָצִעים  ַהפְּ ְמקֹום  בִּ ָמעֹות  ַהדְּ
ה  "ָלמָּ חֹוְתנוֹ:  ֶאת  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ַאל  שָׁ
ְמעֹות  ִמדִּ ּגֹוי  ְצֵעי  פִּ ָכֶוה  ַותִּ ה  ְבכֶּ תִּ חֹוְתִני 

ֲאִני  ּבֹוֶכה  ְנָחס:  פִּ י  ַרבִּ ַויֲַּעֵנהּו  ֵעיֶניָך?", 

ְרִאיִתיָך  שֶׁ ִלי  ְואֹוי  ּוַמְכאֹוְבךָ,  ָצָרְתָך  ַעל 

ֵכן  ְמעֹון: "לֹא  י שִׁ ַרבִּ ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ָכְך!",  בְּ

ָכְך,  בְּ ְרִאיָתִני  שֶׁ ֶריָך  ַאשְׁ ִאם  י  כִּ חֹוְתִני! 

ָמָצאָת  לֹא  ָכְך  בְּ ְרִאיָתִני  לֹא  ִאְלָמֵלא  שֶׁ

ֶטֶרם  י  כִּ ָידּוַע  ָבר  ַהדָּ ְך".  כָּ ל  כָּ ּתֹוָרה  י  בִּ

ָהָיה  שֶׁ ָעָרה, כְּ ְמעֹון ֶאל ַהמְּ י שִׁ ְפַרד ַרבִּ נִּ שֶׁ

ִלּמּוָדם, ָהָיה  ָיא בְּ ה קּושְׁ ְמעֹון ַמְקשֶׁ י שִׁ ַרבִּ

רּוִצים.  ר תֵּ ֵנים ָעשָׂ ְנָחס ְמָתֵרץ לוֹ שְׁ י פִּ ַרבִּ

ָהָיה  שֶׁ ָעָרה, כְּ ב ִמן ַהמְּ ר שָׁ ֲאשֶׁ ְך כַּ ְוַאַחר כָּ

ִלּמּוָדם, ָהָיה  ָיא בְּ ה קּושְׁ ְנָחס ַמְקשֶׁ י פִּ ַרבִּ

ָעה  ְוַאְרבָּ ִרים  ֶעשְׂ לוֹ  ְמָתֵרץ  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ

רּוִצים. תֵּ

"י  בִּ ַרשְׁ ָהַלְך  ָעָרה,  ֵמַהמְּ ֵצאתוֹ  ְלַאֲחֵרי  ז. 

י ְיהּוָדה,  א, ַרבִּ י ַאבָּ )ְוֵהם: ַרבִּ ְלִמיִדים  ִלְבחֹר 8 תַּ

י  ַרבִּ ַרב,  ר  בַּ ִחְזִקיָּה  י  ַרבִּ ִיְצָחק,  י  ַרבִּ ַיֲעקֹב,  ר  בַּ יֹוִסי  י  ַרבִּ

ְוִעם  ִעּמוֹ  ַיַחד  ר  ִייָסא(, ֲאשֶׁ י  ְוַרבִּ יֹוִסי  י  ַרבִּ ִחיָּא, 

א".   נוֹ ִהּוּו ֶאת ָה"ִאיְדָרא ַרבָּ י ֶאְלָעָזר בְּ ַרבִּ

ף קכ"ז ע"ב(. א, דַּ )ֹזַהר ח"ג, ִאיְדָרא ַרבָּ

א", ִנְפְטרּו  ְרָדה ָה"ִאיְדָרא ַרבָּ ְתפָּ נִּ ִלְפֵני שֶׁ

ַיֲעקֹב,  ר  בַּ יֹוִסי  י  ַרבִּ ְלִמיִדים:  תַּ ה  לשָׁ שְׁ

ְלִמיִדים  ִייָסא. תַּ י  ְוַרבִּ ַרב  ר  ִחְזִקיָּה בַּ י  ַרבִּ

ָעְברּו  ְוָלֵכן  ָהֱאלִֹקי,  אֹור  בָּ אּו  ִהְתַמלְּ ֵאּלּו 

ֲארּו  שְׁ נִּ שֶׁ ְלִמיִדים  ַהתַּ ַהנֶַּצח.  ְלעֹוַלם 

ַחְבֵריֶהם  ת  לֹשֶׁ שְׁ יַצד  כֵּ ָראּו  ים  ַחיִּ בַּ

ְמעֹון  י שִׁ יֵדי ַמְלָאִכים. ְוָאַמר ַרבִּ ִאים בִּ ִנשָּׂ

כּו ַהֲחֵבִרים. ָצַעק ְוָאַמר, אּוַלי  כְּ תַּ ָבר ְוִנשְׁ דָּ

ְלֵהָעֵנׁש,  ָעֵלינּו  ֵזָרה  גְּ ִנְגְזָרה  לֹום  ְושָׁ ָחס 

ִמּיֹום  ִנְגָלה  ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָיֵדינּו  ַעל  ִנְגָלה  י  כִּ

ֶרַגע ֶזה ָיְצָאה  ה ַעל ַהר ִסיַני, בְּ ָעַמד משֶׁ שֶׁ

ה  ֵרי ַאתָּ ַמִים ְוָאְמָרה ַאשְׁ ת קֹול ִמן ַהשָּׁ בַּ

ֵרי ֶחְלְקָך ְוֵחֶלק ַהֲחֵבִרים  ְמעֹון ְוַאשְׁ י שִׁ ַרבִּ

ּלֹא ִנְגָלה  י ִנְגָלה ָלֶכם ַמה שֶּׁ ךָ, כִּ ים ִעמְּ ַהַחיִּ

ף קמ"ד ע"א(. ם דַּ ְלָכל ִצְבאֹות ַמְעָלה. )ֹזַהר שָׁ
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ֶרק ו פֶּ
ֶחְלֵקי ַהּזַֹהר

א( ֹזַהר ַעל ַהּתֹוָרה
ֶרְך  ָרִכים: כֶּ ה כְּ לֹשָׁ שְׁ ס בִּ א. ֵחֶלק ֶזה ֻמְדפָּ
ַעל   - ב'  ֶרְך  כֶּ ית;  ֵראשִׁ בְּ ֵסֶפר  ַעל   - א' 
ְקָרא,  מֹות ְוֶכֶרְך ג' - ַעל ְסָפִרים: ַויִּ ֵסֶפר שְׁ

ָבִרים. ר, דְּ ְדבָּ מִּ בַּ

ֶרְך ָהִראׁשֹון - ֹזַהר  כֶּ רֹאׁש ֵחֶלק ֶזה, בַּ ב. בְּ
ַמת  "ַהְקדָּ ֶסת  ֻמְדפֶּ  - ית  ֵראשִׁ בְּ ֵסֶפר  ַעל 
ע"ב(.  י"ד  ף  דַּ ַעד  ע"א  א'  ף  דַּ )ִמן  ַהּזַֹהר"  ֵסֶפר 
רֹב  ַעל  ַהּזַֹהר  רּוׁש  פֵּ זוֹ  ָמה  ַהְקדָּ ְלַאֲחֵרי 
נוֹ  ֶישְׁ ית  ֵראשִׁ בְּ ֵסֶפר  בְּ ַהּתֹוָרה.  ּיֹות  ְרשִׁ פַּ
ֵסֶפר  ׁש ֶזה, ְוֵכן בְּ ּיֹות ֻחמָּ ְרשִׁ ל פַּ ֹזַהר ַעל כָּ
ר  ְדבָּ מִּ בַּ ֵסֶפר  ַעל  ְקָרא.  ַויִּ ּוְבֵסֶפר  מֹות  שְׁ
ׁש  ֻחמָּ בְּ ּיֹות ָהַאֲחרֹונֹות שֶׁ ְרשִׁ ָחֵסר ֹזַהר ַלפַּ
ֶקַטע  ֵיׁש  זוֹ  ה  ְלָפָרשָׁ י  כִּ ]ַאף  ַמּטֹות  ֶזה: 
ּוְבֵסֶפר  ּוַמְסֵעי.  ע"ב(  רנ"ט  ַדף  בְּ ָקָטן 
ָבִרים,  ּיֹות: דְּ ְרשִׁ ָבִרים ָחֵסר ֹזַהר ַעל ַהפַּ דְּ

ָרָכה. ִבים, ְוֹזאת ַהבְּ בֹוא, ִנצָּ י תָּ ְרֵאה, כִּ

ְצִניעּוָתא )1( ִסְפָרא דִּ

ים )ח"ב  פִּ ה דַּ לשָׁ ן שְׁ ב. "ֵסֶפר" ָקָטן ֶזה, בֶּ
"ִסְפָרא   - מוׁ  שְּׁ שֶׁ ע"א(,  קע"ט   - ע"ב  קע"ו  ף  דַּ

ְוִיחּודוֹ,  יבּותוֹ  ְצִניעּוָתא - ֵמִעיד ַעל ֲחשִׁ דִּ
יֹוֵתר  בְּ ַהֲחׁשּוִבים  קֹורֹות  ַהמְּ ִמן  הּוא 
ּבוֹ  ַהּזַֹהר.  ֵסֶפר  בְּ שֶׁ יֹוֵתר  בְּ ים  ְמִציִתיִּ ְוַהתַּ
ְרָמִזים  בִּ ַהּסֹוד  ּתֹוַרת  ְיסֹודֹות  ִנְמָצִאים 

ים. ים ַוֲעֻמקִּ קִּ דַּ

ִלְפסּוִקים  רּוׁש  פֵּ הּוא  ִחיצֹוִנּיּותוֹ  בְּ
ֹזַהר  בְּ )ְוָאֵכן  ית  ֵראשִׁ בְּ ת  ָפָרשַׁ בְּ ים  ִזיִּ ֶמְרכָּ
ית(, ּובוֹ  ֵראשִׁ ת בְּ ָפָרשַׁ ס הּוא בְּ ַמֲהדּוַרת ָקִרימֹוָנה ִנְדפַּ

ֵמִכיל,  הּוא  ּוִבְפִניִמּיּותוֹ  ָרִקים,  פְּ ה  ֲחִמשָּׁ
ַהְיסֹוד  ֶאת  "י,  בִּ ַרשְׁ ל  שֶׁ ֵעדּותוֹ  י  ַעל-פִּ
ַהְרָחָבה  ה בְּ ְרשָׁ ְתפָּ נִּ ָלה שֶׁ בָּ ל ּתֹוַרת ַהקַּ שֶׁ

ּלַאֲחָריו. ָלה שֶׁ בָּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּוְבִסְפֵרי ַהקַּ בְּ

ּבּוַזְגלוֹ  לֹום  שָׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזה  ב. 
ֵפרּוׁשוֹ ַהְדַרת ֶמֶלְך: בְּ

ע"א(:  קע"ו  ף  דַּ ח"ב  )ֹזַהר  ָאַמר  זי"ע  "י  בִּ ַרשְׁ
ִאינּון,  ָרִקין  פְּ ה  ֲחִמשָּׁ ְצִניעּוָתא,  דִּ ִסְפָרא 
ַאְרָעא.  ל  כָּ ומליין  ַרב  ֵהיָכל  בְּ דכלילן 

ל  כָּ ּכֹוְלִלים  ָרִקים  פְּ ה  ֲחִמשָּׁ ֵאּלּו  רּוׁש,  פֵּ
ְצִניעּוָתא  דִּ ִסְפָרא  י  כִּ  - ָלה  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת 
ָלׁשֹון  ה,  ַהְמֻרבֶּ ֶאת  ַמֲחִזיק  מּוָעט  הּוא 
ָחְכָמה ִנְפָלָאה ּוְמפָֹאָרה. )ַהְדַרת ֶמֶלְך  ָקָצר בְּ

ְצִניעּוָתא סֹוף פ"א( ְלִסְפָרא דִּ

"ִסְפָרא  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ָהִראׁשֹון  יֹון  סָּ ַהנִּ ג. 
"ִאיְדרֹות" - ִאיְדָרא  ה בָּ ְצִניעּוָתא" ַנֲעשָׂ דִּ
בּו  א ְוִאיְדָרא זּוָטא. ְלֵסֶפר ָקָטן ֶזה ִנְכתְּ ַרבָּ
ָר"א  ַהגְּ רּוׁש  פֵּ הּוא  )ְמֻפְרָסם  ים,  רּושִׁ פֵּ ר  ִמְספַּ
ִוד  דָּ י  ְלַרבִּ ְלָדִוד"  "ֶנֶפׁש  ְוהֹורֹוְדָנא-תק"פ[  ]ִויְלָנא 

ַלּזַֹהר,  ַהּכֹוְלִלים  ים  רּושִׁ ַהפֵּ ַבד  ִמלְּ לּוְרֵיא(. 

ְצִניעּוָתא  דִּ ְלִסְפָרא  רּוׁש  פֵּ גַּם  ַהּכֹוְלִלים 
גּוף ֵסֶפר ַהּזַֹהר. ְמָצא בְּ ַהנִּ

ְצִניעּוָתא"  ד. ֵיׁש ַהְמַיֲחִסים ֶאת "ִסְפָרא דִּ
דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ָאְמָנם  ָאִבינּו,  ְלַיֲעקֹב 
ַתב,  כָּ ַחי"  "ֹזַהר  ִסְפרוֹ  בְּ אָמאְרָנא  ִמקָּ

ְוז"ל:

ָרם  "י... ְוִסדְּ בִּ רוֹ ַרשְׁ ְצִניעּוָתא ִחבְּ ִסְפָרא דִּ
ֵמַהר  ָנּאים  ַלתַּ לֹות  ְמֻקבָּ ָהיּו  שֶׁ ַריתֹות  ִמבְּ
ינּו  ַרבֵּ ר  דֵּ סִּ שֶׁ ֵעין  כְּ ה,  משֶׁ ִמימֹות  ִסיַני 
ָהיּו  שֶּׁ ה  ִממַּ ָנה  ִמשְׁ ִסְדֵרי  ה  שָּׁ שִׁ דֹוׁש  ַהקָּ
רּוׁשוֹ  פֵּ ִסּיּום  בְּ ַחי,  )ֹזַהר  ָנא.  דְּ ְדַמת  ִמקַּ נּויֹות  שְׁ

לספד"צ(

ּנּוס ַהגָּדֹול א-ַהכִּ )2( "ִאְדָרא ַרבָּ

ח"ג  ֹזַהר  בְּ ִנְמָצא  א"  ַרבָּ ָה"ִאיְדָרא  א. 
קמ"ה  ף  דַּ ַעד  ע"ב  קכ"ז  ף  דַּ )ִמן  ָנׂשא  ת  ָרשַׁ פָּ
רּוׁשוֹ:  פֵּ שֶׁ א",  ַרבָּ "ִאיְדָרא  ְוִנְקָרא  ע"א(, 

ְמקֹום  הּוא  "ִאיְדָרא"  ַהגָּדֹול.  ּנּוס  ַהכִּ
ה,  ֲעֻגלָּ גֶֹרן  כְּ ָלל  כְּ ֶדֶרְך  בְּ ַהֲחָכִמים,  ב  מֹושַׁ
ילוֹ  ֵדי ְלַהְבדִּ א כְּ א" בָּ ה "ַרבָּ לָּ ְותֹוֶסֶפת ַהמִּ
ּנּוס ַהּיֹוֵתר ָקָטן - "ִאיְדָרא זּוָטא" -  ִמן ַהכִּ
חֹות  ּבוֹ נֹוְכחּו פָּ ִהְתַקיֵּם ְמֻאָחר יֹוֵתר, שֶׁ שֶׁ

ן. ִדְלַהלָּ ֲחָכִמים, כְּ

ּיּוֵניֶהם  דִּ אּור  תֵּ א  בָּ א"  ַרבָּ "ִאיְדָרא  בָּ ב. 
ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ ֵמַהַחְבַריָּא  ָעה  שְׁ תִּ ל  שֶׁ
ָלדּון  ִעּמוֹ  ַיַחד  סּו  נְּ ִהְתכַּ שֶׁ יֹוַחאי,  ן  בֶּ
ָלה.  בָּ ל ַהקַּ ים שֶׁ דֹוִלים ְוָהֲעֻמקִּ ּסֹודֹות ַהגְּ בַּ
א,  י ַאבָּ נוֹ, ַרבִּ י ֶאְלָעָזר בְּ ָעה ֵהם: ַרבִּ שְׁ ַהתִּ
י ִיְצָחק,  ר ַיֲעקֹב, ַרבִּ י יֹוִסי בַּ י ְיהּוָדה, ַרבִּ ַרבִּ

יֹוִסי  י  ַרבִּ ִחיָּא,  י  ַרבִּ ַרב,  ר  בַּ ִחְזִקיָּה  י  ַרבִּ
י ִייָסא. ְוַרבִּ

"י,  בִּ ַרשְׁ ִפי  בְּ רּוׁש  ַהדְּ ִתיַחת  פְּ ְלַאֲחֵרי 
ֲחֵברוֹ,  ַאַחר  ָהֶאָחד  ַהֲחָכִמים,  ָקִמים 
"י  בִּ ר ַרשְׁ ֲאשֶׁ סֹוד ָהֱאלֹקּות, כַּ ים בְּ ְודֹוְרשִׁ

ְבֵריֶהם. ִלים ּוֵמִגיב ַעל דִּ ַמשְׁ

אֹות  בָּ ֶזה  ֵחֶלק  בְּ ָרׁשֹות  ַהדְּ ל  שֶׁ ָרן  ִעקָּ ג. 
ְצִניעּוָתא",  דִּ ַה"ִסְפָרא  ְבֵרי  דִּ ֶאת  ְלָבֵאר 
ַיַחס  ָנה" בְּ ׁש ְלֵחֶלק ֶזה ֵמֵעין "ִמשְׁ מֵּ ַהְמשַׁ
"ִאיְדָרא  בָּ ִנְמָצא  ים  ְלִעתִּ ְוָלֵכן  ָמָרא".  ַל"גְּ
ָבִסיס  ְצִניעּוָתא" כְּ ְפָרא דִּ א" ְלׁשֹון "ַהסִּ ַרבָּ

ל ַחְכֵמי ָהִאיְדָרא. ָרם שֶׁ ְלֶהְסבֵּ

ִנְפָטִרים  ָה"ִאיְדָרא"  ל  שֶׁ ִסּיּומוֹ  בְּ ד. 
ר ַיֲעקֹב,  י יֹוִסי בַּ ה ִמן ַהֲחָכִמים, ַרבִּ לשָׁ שְׁ
ֶרק כ"ד  ִדְלֵעיל פֶּ י ִייָסא, כְּ י ִחְזִקיָּה ְוַרבִּ ַרבִּ

ְסִעיף ד' אֹות ז'.

)3( ִאיְדָרא זּוָטא

ת  ָרשַׁ ּזַֹהר ח"ג פָּ ָה"ִאיְדָרא זּוָטא" ִנְמָצא בַּ
ף רצ"ו ע"ב(, ְוִנְקָרא  ף רפ"ז ע"ב ַעד דַּ ַהֲאִזינּו )ִמן דַּ
ָטן,  ַהקָּ ּנּוס  ַהכִּ רּוׁשוֹ:  פֵּ שֶׁ זּוָטא",  "ִאיְדָרא 
"ִאיְדָרא   - ַהגָּדֹול  ּנּוס  ַהכִּ ִמן  ילוֹ  ְלַהְבדִּ
ׁשּוב  סּו  נְּ ִנְתכַּ זּוָטא"  "ִאיְדָרא  בָּ א".  ַרבָּ
"י,  בִּ ַרשְׁ ל  שֶׁ ֲחבּוָרתוֹ  ֵני  בְּ ַהֲחָכִמים 
ִטיָרָתם  ְלַאַחר פְּ ר,  ִמְספָּ ְבָעה בְּ ַעם שִׁ ְוַהפַּ
 - א"  ַרבָּ "ִאיְדָרא   - ַהּקֹוֶדֶמת  "ִאיְדָרא"  בָּ

ה ִמן ַהֲחָכִמים ַהנַּ"ל. לשָׁ ל שְׁ שֶׁ

א  ישָׁ ַקדִּ א  ַהַחְבַריָּ זֹוִכים  זוֹ  "ִאיְדָרא"  בְּ
ִסּכּום  ְכָנּה,  תָּ שֶׁ "י  בִּ ֵמַרשְׁ ּתֹוָרה  מַֹע  ִלשְׁ

א". "ִאיְדָרא ַרבָּ ְררּו בָּ ִהְתבָּ ָבִרים שֶׁ ַהדְּ

)4( ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא

הּוא  שֶׁ ְמֵהיְמָנא",  "ַרְעָיא  ֶפר  ַהסֵּ א. 
ֵסֶפר  בְּ ְכָלל  ַהנִּ יֹוֵתר  בְּ ַהגָּדֹול  ֶפר"  ַה"סֵּ
ינּו,  ה ַרבֵּ ה משֶׁ ד ְוִגלָּ מֵּ לִּ ַהּזַֹהר, הּוא ַמה שֶּׁ
יֵליּה,  דִּ א  ְוַחְבַריָּ "י  בִּ ְלַרשְׁ ֶנֱאָמן,  ָהרֹוֶעה 
ִכּנּוס  בְּ ְוָאמֹוָרִאים.  נָּּאים  תַּ ְלָלה  כָּ שֶׁ

ִהְתַקיֵּם  א ֶזה, שֶׁ ישָׁ א ַקדִּ ַחְבַריָּ
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ן יֹוַחאי,  ְמעֹון בֶּ י שִׁ ל ַרבִּ ֵבית ִמְדָרׁשוֹ שֶׁ בְּ
ַעל  ְוִגּלּוִיים  סֹודֹות  נּו  ְוִנְתַלבְּ ְררּו  ִנְתבָּ

יֶהן ְוַטֲעֵמיֶהן. ְרשֵׁ ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, שָׁ

ר  ִמְספַּ בְּ ְמֻפזָּר  ְמֵהיְמָנא"  "ַרְעָיא  ב. 
גּוף ַהּזַֹהר, ֶחְלקוֹ גָּלּוי ְוָידּוַע ָלנּו  ּיֹות בְּ ְרשִׁ פַּ
ִנְפָרִדים,  ְוַעּמּוִדים  ים  ַדפִּ בְּ ס  ֻהְדפַּ ְוַאף 
ָה"ַרְעָיא  ַהּזַֹהר.  גּוף  בְּ ב  לָּ ְמשֻׁ א  בָּ ְוֶחְלקוֹ 
ל  שֶׁ  - וג'   - ב'  ֵחֶלק  בְּ ִנְמָצא  ְמֵהיְמָנא" 
ר,  ְדבָּ מִּ בַּ ְקָרא,  ַויִּ מֹות,  שְׁ ׁש  ֻחמָּ )ַהּכֹוֵלל  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 
א'  ֵחֶלק  בְּ ָגלּוי,  בְּ ִנְמָצא,  לֹא  ֲאָבל  ָבִרים(,  דְּ

ית(. ֵראשִׁ ׁש בְּ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר )ֻחמָּ שֶׁ

ּדֹורֹות  ְוַחְכֵמי  ָרֵאל  ִישְׂ דֹוֵלי  גְּ ה  מָּ כַּ ג. 
ָה"ַרְעָיא  ֶאת  ִלְמצֹא  ָעְמלּו  ָהַאֲחרֹוִנים 
ַעל  גָּדֹול  ֵסֶפר  ְמקֹורוֹ  בִּ ָהָיה  ְמֵהיְמָנא", שֶׁ
ֵסֶדר  י  ַעל-פִּ רוֹ  ּוְלַסדְּ ִמְצוֹות,  ְרַי"ג  ל ַהתַּ כָּ
ה,  ֲעשֶׂ תַּ לֹא  ּוִמְצוֹות  ה  ֲעשֵׂ ִמְצוֹות  ל  שֶׁ
ְפֵני ַעְצמוֹ - ְרֵאה,  ֵסֶפר בִּ יסוֹ כְּ ְוַאף ְלַהְדפִּ
ְלֻדְגָמא ַמֲאַמר "'ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא" - "ֵסֶפר 
ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ֵריׁש  בְּ ס  ְדפַּ ַהנִּ ְצוֹות",  ַהמִּ
ַמְרגִָּלּיֹות.  ְראּוֵבן  י  ַרבִּ ָהַרב  ַמֲהדּוַרת 
ה ָיִאיר  ּוְרֵאה גַּם ְנִתיבֹות ָיִאיר ְלָהַרב משֶׁ
ָהַרְעָיא  ְבֵרי  דִּ אֶֹסף  ּבוֹ  שֶׁ ָטאק,  ַווְייְנשְׁ

רּוׁש. הֹוָסָפה פֵּ ְמֵהיְמָנא בְּ

ׁש  מֵּ תַּ ִמשְׁ ָבִרים,  ַהדְּ ַהְרָצַאת  ֵדי  כְּ ּתֹוְך  ד. 
ַהּזַֹהר,  סֹוף  בְּ ִלְפָעִמים  ְמֵהיְמָנא  ָהַרְעָיא 

ָרא ַקְדָמָאה". ְלׁשֹונוֹ "ִחיבְּ ְקָרא בִּ ַהנִּ

ֵסֶפר  בְּ שֶׁ ְמֵהיְמָנא"  ָה"ַרְעָיא  ֵמֵחֶלק  ה. 
ִלְלמֹד  ר  ֶאְפשָׁ ְצוֹות,  מִּ בַּ עֹוֵסק  שֶׁ ַהּזַֹהר, 
יטֹות  ְלשִׁ ָוָאה  ַהשְׁ בְּ ָווָתא  ַרבְּ הלכא  ה  מָּ כַּ
ָבִרים  ַרּבֹוֵתינּו, ּוִבְפָרט ֵמאֶֹפן ַהְרָצַאת ַהדְּ
ה  ַהְרבֵּ ִלְלמֹד  ר  ֶאְפשָׁ ברע"מ  ים  דֹושִׁ ַהקְּ

ֲהָלָכה. ַהְכָרעֹות בַּ

ְקָרא ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא,  י ִחּבּור ַהזֶּה ַהנִּ ע כִּ ו. דַּ
ַגן  בְּ ר  ֲאשֶׁ יִקים  דִּ ַהצַּ ִעם  "י  בִּ ַרשְׁ ה  ָעשָׂ שֶׁ
ְוֶסֶמְך  ְוַסַעד  ִכיָנה  ַהשְּׁ ְלִתּקּון  ָהָיה  ֵעֶדן, 
ִכיָנה  י ֵאין ַסַעד ְוֶסֶמְך ַלשְּׁ ָגלּוָתא, כִּ ָלּה בְּ
ּיֹאַמר  סֹודֹות ַהּתֹוָרה... ְוָכל ַמה שֶּׁ א בְּ ֶאלָּ
וַָּנת  כַּ ָהָיה  ַהּכֹל  ְוָהִעְנָיִנים,  ֵמַהּסֹודֹות  ּפֹה 
)אֹור  ָגלּוָתא.  בְּ ה  ְוִלְסֻעדָּ ִכיָנה  ַהשְּׁ ְלַיֵחד 

ינּו  ]ַרבֵּ ם הרמ"ק  שֵׁ ף קט"ו ע"ב, בְּ ַלּזַֹהר ח"ב דַּ ה  ַהַחמָּ

ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ[( משֶׁ

)5( ִמְדָרׁש ַהנֱֶּעָלם

ֵסֶפר  גּוף  בְּ ִנְמָצא  ַהנֱֶּעָלם"  "ִמְדָרׁש  א. 
ּוַבּזַֹהר  ּתֹוְלדֹות(,  ָרה,  שָׂ ַחיֵּי  ַויֵָּרא,  ת  ָרשַׁ )פָּ ַהּזַֹהר 
מ"ו  ף  דַּ ִמן  ע"ב;  ל'  ף  דַּ ַעד  ע"ב  ב'  ף  דַּ )ִמן  ָחָדׁש 
י ְראּוֵבן  ף מ"ז ע"ב )בזוה"ח הֹוָצַאת ָהַרב ַרבִּ ע"ב ַעד דַּ

ְוָכל  ֵצא,  תֵּ י  כִּ ָלק,  בָּ ּיֹות  ּוְבַפְרשִׁ ַמְרגִָּלּיֹות( 

ֹזַהר ָחָדׁש לשה"ש, רּות ְוֵאיָכה(.

"ִמְדָרׁש  ם  שֵׁ בְּ ְקָרא  נִּ שֶׁ ַעם  ַהטַּ ַעל  ב. 
ַהנֱֶּעָלם" ּכֹוֵתב הרמ"ז, ְוז"ל:

ֶזה  ִמְדָרׁש  ם  שָׁ ֶאל  ַבח  ְלשֶׁ ַטַעם  ן  ֶאתֵּ
רֹב ִעְנַין ֶזה הּוא  ָראּוהּו ֶנֱעַלם, ְוהּוא שֶׁ קְּ שֶׁ
ן  ם גַּ שֵּׁ ִריָאה, שֶׁ בְּ קֹוָרּה בַּ מְּ ָמה שֶׁ שָׁ ַעל ַהנְּ
הּוא  ָרׁש  ַהדְּ שֶׁ ס  ְרדֵּ פַּ בַּ ְוכ'  ָהֶעְליֹון.  ֵעֶדן 
סֹוד  הּוא  ְגֶלה  ַהנִּ ּוִמְדַרׁש  ִריָאה...  בְּ בַּ
סֹוד  הּוא  ַהנֱֶּעָלם  ּוִמְדָרׁש  ַהִחיצֹוִנּיּות, 
ֶזה  ּוְדרּוׁש  מֹות.  שָׁ ַהנְּ ֵהם  שֶׁ ִניִמּיּות,  ַהפְּ
מוֹ ָנֶאה לוֹ ִמְדָרׁש  ָמה, שְׁ שָׁ ד ַעל ַהנְּ ַהְמֻיסָּ
ת  ָרשַׁ פָּ ַלּזַֹהר  ֶמֶלְך  ׁש  ִמְקדַּ בְּ הּוָבא  )רמ"ז,  ַהנֱֶּעָלם. 

ַויֵָּרא, ַמֲהדּוַרת ַזְלָקָווא ע' ק'(

הּוא  ַהנֱֶּעָלם"  "ִמְדָרׁש  ל  שֶׁ ְלׁשֹונוֹ  ג. 
ית,  ִלְפָעִמים ְלׁשֹון-ַהּקֶֹדׁש, ִלְפָעִמים ֲאַרמִּ

ֵניֶהם. לּול ִמשְּׁ ְוִלְפָעִמים גַּם בָּ

ָרׁשֹות  ַהדְּ ֲהֵרי  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  גּוף  כְּ ּלֹא  שֶׁ ד. 
ָרׁשֹות ְקָצרֹות,  ְדָרׁש ַהנֱֶּעָלם" ֵהם דְּ "מִּ בַּ שֶׁ
גַּם  ַהּזַֹהר.  ֶחְלֵקי  ָאר  ִבשְׁ כְּ ֲאִריכּות  בַּ ְולֹא 
 - ַהנֱֶּעָלם"  ְדָרׁש  "מִּ בַּ ן  דָּ ֶהם  בָּ ָהִעְנָיִנים 
ְימֹות  ַהנֶֶּפׁש,  ּתֹוַרת  ית,  ֵראשִׁ בְּ ה  ַמֲעשֵׂ
ִמּסּוג  ֵאיָנם   - א  ַהבָּ ְועֹוָלם  יַח  שִׁ ַהמָּ
ּתֹוַרת  ֵהם  שֶׁ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  בְּ שֶׁ ָהִעְנָיִנים 
ָהֱאלֹקּות, ֲאִצילּות ָהעֹוָלמֹות, ּכֹחֹות ָהַרע 

ְועֹוד.

"ֵהיָכלֹות",  משכנא",  ֵבי  דְּ "ִאיְדָרא   )6(

ִטים",  פָּ ִמשְׁ דְּ א  "ַסבָּ ָרִזין",  דְּ "ָרָזא 
א" ְו"ִסְתֵרי ּתֹוָרה" "ּתֹוֶסְפתָּ

ֲחָלִקים  עֹוד  ָנם  ֶישְׁ ַהּזַֹהר  ִסְפֵרי  בְּ א. 
ָתְכָנם  בְּ ִסְגנֹוָנם,  בְּ ַעְצָמם  ְפֵני  בִּ ָהעֹוְמִדים 

יבּוָתם. ְוֵהם: ּוַבֲחשִׁ

ר  ִעקַּ ֵבי משכנא", ָהעֹוֵסק בְּ א( "ִאיְדָרא דְּ
ֹזַהר ח"ב  ה, ְוהּוא ִנְמָצא בְּ ִפלָּ סֹודֹות ַהתְּ בְּ
ף קכ"ג  ף קכ"ב ע"ב ַעד דַּ ִטים )ִמן דַּ פָּ ת ִמשְׁ ָרשַׁ פָּ

ע"ב(.

ֵהיָכלֹות  ֵתאּור  בְּ ָהעֹוֵסק  "ֵהיָכלֹות",  ב( 
ים.  ה ַרבִּ ִפלָּ ן-ֵעֶדן ְוַהגֵּיִהּנֹם, ּובוֹ ִעְנְיֵני תְּ ַהגַּ
ת  ָרשַׁ פָּ ח"א  ֹזַהר  בְּ ִנְמָצִאים  ַה"ֵהיָכלֹות" 
ף מ"ה ע"ב(; ח"ב  ף ל"ח ע"א ַעד דַּ ית )ִמן דַּ ֵראשִׁ בְּ
ף רס"ב ע"ב  ף רמ"ד ע"ב ַעד דַּ קּוֵדי )ִמן דַּ ת פְּ ָרשַׁ פָּ
ף  ַעד דַּ ף רס"ב ע"ב  ִמן דַּ ה;  ְקֻדשָּׁ דִּ ְטָרא  ִמסִּ ֵהיָכלֹות   -

ֻטְמָאה(. ְטָרא דְּ רס"ח ע"ב - ֵהיָכלֹות ִמסִּ

ל  ִגּלּוי ַמהּותוֹ שֶׁ ָרִזין", ָהעֹוֵסק בְּ ג( "ָרָזא דְּ
ְוָיָדיו. ָה"ָרָזא  ְרצּופוֹ  ֵוי פַּ ָהָאָדם ַעל-ְיֵדי תָּ
ִיְתרוֹ  ת  ָרשַׁ פָּ ֹזַהר ח"ב  בְּ ִנְמָצִאים  ָרִזין"  דְּ

ף ע"ה ע"א(. ף ע' ע"א ַעד דַּ )ִמן דַּ

ַרב  רּוׁש  פֵּ הּוא  ִטים", שֶׁ פָּ ִמשְׁ דְּ א  "ַסבָּ ד( 
י  ְוָעְנשֵׁ מֹות  ְנשָׁ ְלּגּוֵלי  גִּ ִעְנְיֵני  בְּ א  ַסבָּ ֵייָבא 
ֹזַהר ח"ב  א" ִנְמָצא בְּ בָּ ֶבר. ַה"סַּ קֶּ בַּ ַהּגּוף שֶׁ
ף קי"ד  ף צ"ד ע"א ַעד דַּ ִטים )ִמן דַּ פָּ ת ִמשְׁ ָרשַׁ פָּ

ע"א(.

י  א", ֵהם ְקָטִעים ּוָבֶהם ָראשֵׁ ה( "ּתֹוֶסְפתָּ
ַלת ַהּזַֹהר, ְוהּוא ְמֻפזָּר  ָחְכַמת ַקבָּ ָרִקים בְּ פְּ

ָכל ג' ֶחְלֵקי ַהּזַֹהר. בְּ

סּוִקים ִמן  ָרׁשֹות פְּ ו( "ִסְתֵרי ּתֹוָרה", ֵהם דְּ
ָמה ְוסֹוד ָהֱאלֹקּות,  שָׁ ַהּתֹוָרה ַעל ִעְנְיֵני ַהנְּ
ית(. ֵראשִׁ ֹזַהר ֵחֶלק א' )ֵסֶפר בְּ ְוֵהם ְמֻפזִָּרים בְּ

ֵסֶפר  בְּ רּו  ְזכְּ נִּ שֶׁ ּוְמקֹורֹות  ְסָפִרים  עֹוד 
ֶרק. סֹוף ַהפֶּ ן בְּ ן ְלַהלָּ ַהּזַֹהר, ַעיֵּן גַּם כֵּ

ב( ֹזַהר ָחָדׁש

מֹוְנטֹוָבה  )בְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ס  ְדפַּ נִּ שֶׁ ְלַאֲחֵרי  א. 
עֹוד  ִנְמְצאּו  שי"ח-ש"כ(,  ִנים  שָּׁ בַּ ְוָקִרימֹוָנה, 

ְקָטִעים  ַהּכֹוְלִלים  ים  ַרבִּ ְתֵבי-ָיד  כִּ
ּלֹא  שֶׁ ַהּזַֹהר,  ְלֵסֶפר  ְכָנם  תָּ ְלִפי  יִָּכים  ַהשַּׁ

סּו. ְדפְּ נִּ ַמֲהדּורֹות ֵסֶפר ַהּזַֹהר שֶׁ ִנְכְללּו בְּ

ֵחֶלק  ְלָכל  יִָּכים  שַׁ ְמְצאּו  נִּ שֶׁ ְתֵבי-ַהיָּד  כִּ
ַהּתֹוָרה,  ַעל  ַלּזַֹהר  ּדֹוִמים  ֵמֶהם  ַהּזַֹהר, 

ּזַֹהר )ִמְדָרׁש  בַּ ים שֶׁ ִניִמיִּ ֵמֶהם ַלֲחָלִקים ַהפְּ
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יִָּכים  שַׁ ּוֵמֶהם  ְועֹוד(,  אֹוִתּיֹות  ִסְתֵרי  ַהנֱֶּעָלם, 

ָתְכָנם ּוְבַמהּוָתם ְלִתּקּוֵני ַהּזַֹהר. בְּ

ַסת  ַהְדפָּ ְלַאֲחֵרי  ָנה  שָׁ ים  לֹשִׁ שְׁ כִּ ב. 
ֵסֶפר  ל  שֶׁ ַהנַּ"ל  ָהִראׁשֹונֹות  ֲהדּורֹות  ַהמַּ
ְוָעְרכּו  ְתֵבי-ַהיָּד  כִּ ֶאת  צּו  ִקבְּ ַהּזַֹהר, 
ַהּתֹוָרה  ּיֹות  ְרשִׁ פַּ ֵסֶדר  י  ַעל-פִּ אֹוָתם 
ְיֵדי  ַעל  ָהֲעִריָכה  ָתה  ֶנֶעשְׂ ְרֶאה  ַהנִּ ִפי  )כְּ ִגּלֹות  ְוַהמְּ
יסּום  ִוי ֵמִעיר ְצָפת(, ְוִהְדפִּ י ַאְבָרָהם ַהלֵּ ל ַרבִּ ַהְמֻקבָּ

ּוְלַאַחר  ַנת שנ"ז(,  )שְׁ אלֹוִניִקי  שָׂ ָלִראׁשֹוָנה בְּ
ס  ֻהְדפַּ ּוֵמָאז  שס"ג(,  ַנת  )שְׁ ְקָראָקא  בִּ ן  ִמכֵּ

ַמֲהדּורֹות ׁשֹונֹות. ָעִמים ַרּבֹות בְּ פְּ

ַעל  ִנְמָצא  ַהּתֹוָרה  ַעל  ָחָדׁש"  "ֹזַהר  ג. 
ׁש  ֻחמָּ ַעל  ׁש.  ֻחמָּ ל  ִמכָּ ּיֹות  ְרשִׁ פַּ ר  ִמְספַּ
ַויֵָּרא,  ְלךָ,  ֶלְך  נַֹח,  ית,  ֵראשִׁ בְּ ית:  ֵראשִׁ בְּ
ח,  לַּ שַׁ בְּ מֹות:  שְׁ ׁש  ֻחמָּ ַעל  ב.  ַויֵּשֵׁ ַויֵֵּצא, 
ְקָרא:  ׁש ַויִּ א. ַעל ֻחמָּ שָּׂ י תִּ רּוָמה, כִּ ִיְתרוֹ, תְּ
ָנׂשא,  ר:  ְדבָּ מִּ ׁש בַּ ַהר. ַעל ֻחמָּ ַאֲחֵרי, בְּ ַצו, 
ָבִרים:  דְּ ׁש  ֻחמָּ ַעל  ַמּטֹות.  ָלק,  בָּ ת,  ֻחקַּ

בֹוא. י תָּ ֵצא, כִּ י תֵּ ָוֶאְתַחנַּן, כִּ

ַעּמּודֹות  ִבים, בְּ לָּ ִקְטֵעי ַהּזַֹהר ַהנַּ"ל ְמשֻׁ ד. בְּ
ּו"ִמְדָרׁש  אֹוִתּיֹות"  "ִסְתֵרי  ִנְפָרדֹות: 
ים  ִמְדָרשִׁ ִאים  בָּ ֵכן  ַאֲחֵרי  ַהנֱֶּעָלם". 
יר  שִׁ ִלְמִגּלֹות:   - ַהנֱֶּעָלם"  "ִמְדָרׁש   -
ִסים  ֻמְדפָּ ּוַבּסֹוף  ְוֵאיָכה.  רּות  יִרים,  ַהשִּׁ
ּקּוֵני  ֻדְגַמת ַהתִּ ּקּוֵני ֹזַהר ָחָדׁש"(, כְּ ּקּוִנים )"תִּ תִּ

ֹזַהר.

ּקּוֵני ַהּזַֹהר ג( תִּ

ְפֵני  בִּ ֵסֶפר  כְּ ס  ְדפַּ נִּ שֶׁ ַהּזַֹהר",  ּקּוֵני  "תִּ א. 
י"א  ְועֹוד  ּקּוִנים,  תִּ ְבִעים  שִׁ ֵמִכיל  ַעְצמוֹ, 
סּו עֹוד  ּקּוִנים. ּוְבַמֲהדּורֹות ֲאָחדֹות ִנְדפְּ תִּ
ָחָדׁש",  "ּזַֹהר  בַּ ָבר  כְּ ִסים  ְדפָּ ַהנִּ ּקּוִנים"  "תִּ
ֵהם  גַּם  יִָּכים  שַׁ ְוִסְגנֹוָנם  ְכָנם  תָּ י  פִּ ַעל  שֶׁ

ְלִתּקּוֵני ַהּזַֹהר.

ּקּוִנים  ַהתִּ ְבִעים  ִמשִּׁ ֶאָחד  ל  כָּ ב. 
ה  לָּ ֵבאּור ַהמִּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר" ַמְתִחיל בְּ "תִּ בְּ שֶׁ
סּוִקים  פְּ ֵבאּור  בְּ יְך  ּוַמְמשִׁ ית",  ֵראשִׁ "בְּ
ַאְך  ית,  ֵראשִׁ בְּ ת  ָרשַׁ ִמפָּ ר  ִעקָּ בְּ ֲאֵחִרים, 
ַהּסֹוד,  ֶרְך  דֶּ ַעל  ֹזאת  ְוָכל  ַנ"ְך.  ַהתַּ ִמן  גַּם 

ַגּלֹות ְצפּוֵני ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה. ָרׁשֹות ַהמְּ דְּ בַּ

ר ַעל  ֶפר ְוַתְכִליתוֹ, ּוְבִעקָּ ג. ַעל ַמהּות ַהסֵּ
לֹום ּבּוַזְגלוֹ,  י שָׁ ּקּוִנים", ּכֹוֵתב ַרבִּ מוֹ "תִּ שְׁ

ְוז"ל:

ל  ר כָּ יָּה ִעקַּ ּקּוֵני ָהֲעשִׂ י תִּ ּקּוִנים, כִּ ֵסֶפר תִּ
יָּה,  ן ְוַתֲעֶלה ֵמָהֲעשִׂ ֻתקַּ ּקֹוֶניָה, ְוִאם לֹא תְּ תִּ
ת  ִחלַּ י תְּ ּקּון ְיִציָרה ּוְבִריָאה, כִּ ֵאיְך ִיְהֶיה תִּ

יָּה. ּקּון ָהֲעשִׂ ַהּכֹל הּוא תִּ

ם  ָיֵדינּו ַטַעם ָהגּון ַלשֵּׁ ִהנֵּה ָמִצינּו ְוָעָלה בְּ
"י  בִּ ָהַרשְׁ וַָּנת  כַּ ל  כָּ שֶׁ ּקּוִנים,  ַהתִּ ֵסֶפר 
י  כִּ יָּה...  ָהֲעשִׂ עֹוַלם  בְּ ִכיָנה  ַהשְּׁ ן  ְלַתקֵּ
ְוֵחרּות  ה  ֻאלָּ גְּ ְלָהִביא  א  דָּ ִחּבּוָרא  ת  ְסֻגלַּ

ֵמַהגָּלּות.

ְמָקְרִבין  "י  בִּ ָהַרשְׁ ִחּבּוֵרי  ל  כָּ שֶׁ ְוַהגַּם 
ְפָרט,  בִּ ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  ִהנֵּה  ַהּגֹוֵאל... 
עֹוַלם  ְלכּות בְּ ן ַהמַּ רוֹ, ְלַתקֵּ ַכוָָּנה זוֹ ִחבְּ לְּ שֶׁ

יָּה. ָהֲעשִׂ

ר  ְלַחבֵּ ַוֲעָזרּוהּו  ִהְרׁשּוהּו  ַמִים  ַהשָּׁ ...ִמן 
ְמעֹון:  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  ּקּוִנים...  ַהתִּ ֵסֶפר  ֶזה 
ִאינּון  ותתאין  דעילאין  חולקנה  זכאה 
ַמת  ּוְבַהְקדָּ לן...  לסייעא  באסכמותא 
ד  כַּ ַוֲחֵבָריו,  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ּקּוִנים...  ַהתִּ
אתכנשו למיעבד ַהאי ִחיבּוָרא, ְרׁשּוָתא 
ולכל  עמהון  ולאליהו  לון  אתייהיב 
לון  לגלאה  מלאכיה...  ולכל  נשמתין... 
לגלאה  רשו  אתייהיב  דלא  טמירין  רזין 
ַמת  )ַהְקדָּ עד דייתי דרא דמלכא משיחא. 

א ֶמֶלְך ְלִתּקּוֵני ֹזַהר( סֵּ רּוׁש כִּ פֵּ

ֵסֶפר  מוֹ בְּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר", כְּ ֵריׁש ֵסֶפר "תִּ ד. בְּ
ְמִצית  תַּ ּה  ּוְברֹאשָׁ ָמה,  ַהְקדָּ ָאה  בָּ ַהּזַֹהר, 
ִאיּנּון  ַהּזַֹהר, דְּ ּקּוֵני  ְוז"ל: "תִּ ֶפר.  ַמהּות ַהסֵּ
י  ַרבִּ דפריש  ְלאֹוַרְיָתא  ין  ַאְנפִּ ֵעין  בְּ שֶׁ
ְתֵרי  ית ִמסִּ ֵראשִׁ ת בְּ ִמלַּ ר יֹוַחאי בְּ ְמעֹון בַּ שִׁ
ָמה"  ַה"ַהְקדָּ ְלַאֲחֵרי  עכ"ל.  אֹוַרְיָתא", 
ֵמֶהם  ּקּוִנים,  תִּ ְבִעים  ַהשִּׁ אּוֵרי  בֵּ ִאים  בָּ

ים ּוֵמֶהם ְקָצִרים. ֲאֻרכִּ

ּקּוֵני  "תִּ ֵסֶפר  ל  שֶׁ ַמֲהדּורֹות  ה  ַכמָּ בְּ ה. 
ֲאִריֵכי  ָהַעּמּוִדים תַּ ׁשּוֵלי  ס בְּ ַהּזַֹהר" ֻמְדפָּ
ֶהם  בָּ שֶׁ יוהכ"פ,  ַעד  ֱאלּול  ֵמר"ח  ַהיִָּמים 
ּקּוֵני  תִּ ֵסֶפר  בְּ שֶׁ ֵאּלּו  ְקָטִעים  קֹוְרִאים 

ַמת  ַהְקדָּ בְּ גַּם  )הּוָבא  ְנָהג  ַהמִּ י  פִּ ַעל   - ַהּזַֹהר 

ֶאת  ְוִלְקרֹא  ִלְלמֹד  לתיקו"ז(,  ֶמֶלְך  א  סֵּ כִּ רּוׁש  פֵּ

ר"ח  מֵּ שֶׁ ַהיִָּמים  ִעים  ַאְרבָּ בְּ ֹזַהר  ּקּוֵני  ַהתִּ

ֶרק י'. ִדְלֵעיל פֶּ ּפּוִרים, כְּ ֱאלּול ַעד יֹום-ַהכִּ

ַהּזַֹהר"  ּקּוֵני  ְל"תִּ ֹזַהר.  ּקּוֵני  ַהתִּ י  רּושֵׁ פֵּ ו. 

ֵהם  ְוֵאּלּו  ים.  ַרבִּ ים  רּושִׁ פֵּ סּו  ִנְדפְּ לֹא 

א  סֵּ "כִּ לתיקו"ז:  ַהְמֻפְרָסִמים  ים  רּושִׁ ַהפֵּ

ָרֵאל"  לֹום ּבּוַזְגלוֹ; "אֹור ִישְׂ י שָׁ ֶמֶלְך" ְלַרבִּ

ִמּקֹוְזִניץ;  ָרֵאל  ִישְׂ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ יד  גִּ ְלַהמַּ

ָר"א" ְלִתּקּוֵני ֹזַהר )ִויְלָנא, תרכ"ז(,  אּוֵרי ַהגְּ "בֵּ

ֵאר  "בְּ ִהיְרׁש;  ְצִבי  י  ְלַרבִּ ְצִבי"  ת  "ֶחְמדַּ

אְלָצק;  ִמפָּ ַאְיִזיק  ִיְצָחק  י  ְלַרבִּ ִיְצָחק" 

יָרא  פִּ י ְצִבי ִהיְרׁש שַׁ ֵאר ַלַחי רִֹאי" ְלַרבִּ "בְּ

ִג'יג',  ִליָפא  כָּ י  ְלַרבִּ ַהיָָּרק"  ַגן  "כְּ ינֹוב;  ִמדִּ

"ִנּצֹוֵצי ֹזַהר" ְלָהַרב ְראּוֵבן ַמְרגִָּלּיֹות.

ד( ִסּכּום

ים  ִניִמיִּ ַהפְּ ַוֲחָלָקיו  ַהּזַֹהר  ֶחְלֵקי  ל  כָּ א. 

ם  ֻרבָּ ֶזה,  ֶפֶרק  בְּ אֹודֹוָתם  ַתְבנּו  כָּ שֶׁ

יֹוַחאי,  ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ְיֵדי  ַעל  רּו  ִנְתַחבְּ

"י, ּוָבֶהם  בִּ ְוַהּנֹוָתִרים - ֶחְלָקם ָקְדמּו ְלַרשְׁ

ְצִניעּוָתא"(,  דִּ "ִסְפָרא  מוֹ  )כְּ "י  בִּ ַרשְׁ ׁש  מֵּ תַּ ִהשְׁ

ּדֹורֹות  בַּ ֶנֶעְרכּו  אוֹ  בּו  ִנְכתְּ ְוֶחְלָקם 

ֶרק  ן ְלֵעיל פֶּ "י )ַעיֵּן גַּם כֵּ בִּ ִטיַרת ַרשְׁ ַאֲחֵרי פְּ לְּ שֶׁ

כ"ב ְסִעיף א' אֹוִתּיֹות ה'- ו'(.

ַהנַּ"ל,  ַהּזַֹהר  ֶחְלֵקי  ַבד  ִמלְּ ָאְמָנם  ב. 

ְמקֹורֹות  רֹות  ַעשְׂ עֹוד  ּזַֹהר  בַּ ִרים  ֻמְזכָּ

א  ְוַחְבַריָּ "י  בִּ ַרשְׁ יֵדי  בִּ ָהיּו  שֶׁ ְקדּוִמים 

ַהְיסֹוד  ְרֶאה,  ַהנִּ ָכל  כְּ ָהיּו,  ְוֵהם  יֵליּה,  דִּ

ָרִזיֵאל",  "ֵסֶפר  ְלֻדְגָמא:  ַהּזַֹהר.  ַלת  ְלַקבָּ

ָאָדם  דְּ "ִסְפָרא  ַאגְַּדָתא",  דְּ "ִסְפָרא 

"ִסְפָרא  ְמַדאי",  ַאשְׁ דְּ "ִסְפָרא  ָהִראׁשֹון", 

"ִסְפָרא  ֶקֶדם",  ְבֵני  דִּ ָאה  ִעלָּ ָחְכְמָתא 

א",  ַמְלכָּ לֹמֹה  שְׁ דִּ "ִסְפָרא  ִחּנּוְך",  דְּ

דאתוון  "ֵצרּוֵפי  ַקְדָמִאי",  "ִסְפָרא 

ַגן ֵעֶדן", ְועֹוד. דאתמסרו ְלָאָדם בְּ
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ּתֹוַרת  ר, שֶׁ ָבר ֶזה מֹוִכיַח עֹוד ֻיתַּ ג. ְיִדיַעת דָּ
ְתקּוַפת  ר בִּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, לֹא ִנְתַיצֵּ בְּ ַהּסֹוד שֶׁ
יֹוִמין  יַקת  נָּּאים, כ"א ִהיא ָמסֶֹרת ַעתִּ ַהתַּ
יֵליּה,  דִּ א  ְוַחְבַריָּ "י  בִּ ַרשְׁ ּה  בָּ ׁשּו  מְּ תַּ ִהשְׁ שֶׁ
ּוְמקֹוָרּה  ָלָתם,  ַקבָּ ֶאת  ָעֶליָה  ְוָיְסדּו  נּו  בָּ
ה  ְלמֹשֶׁ ה'  ֵמֵאת  ָנה  תְּ נִּ שֶׁ ּתֹוָרה  בַּ עֹוד 

ִסיַני. בְּ

ֶרק ז פֶּ
י ַהּזַֹהר ְמָפְרשֵׁ

רּוׁש  בֹוֵאנּו ְלִהְתַחּקֹות ַעל ִסְפרּות ַהפֵּ א. בְּ
עֹוְמִדים  "ַהּזַֹהר".  ֵסֶפר   - ָלה  בָּ ַהקַּ ִליסֹוד 
ים  רּושִׁ ַהפֵּ ל  שֶׁ ל  ַהדַּ ָרם  ִמְספָּ מּול  ָאנּו 
ָאז  מֵּ שֶׁ ח  כַּ ִנשְׁ ל  בַּ ֶזה.  ְלֵסֶפר  בּו  ְכתְּ נִּ שֶׁ
ִנים -  ַבע ֵמאֹות שָׁ שְׁ ּלּוי ֵסֶפר ֶזה ָעְברּו כִּ גִּ
ּוֵפיֵרי  רֹות  ָתה פֵּ ָעשְׂ ה, שֶׁ י ֲאֻרכָּ קּוָפה דֵּ תְּ
יֲַּהדּות.  בַּ ַאֶחֶרת  ִסְפרּות  ל  כָּ י  ַלפֵּ כְּ רֹות  פֵּ
ַהּתֹוָרה,  ַעל  "י  נּות ַרשִׁ ְלַפְרשָׁ ַהּזַֹהר,  ְלֻדְגָמא ֶאת  ֶוה  )ַנשְׁ

ֵנה ּתֹוָרה". ַעל ִסְפרוֹ  "ם "ִמשְׁ ל ָהַרְמבָּ ֶפר ַהִהְלָכִתי שֶׁ ְוַלסֵּ

ים ְידּוִעים, ְוַעל  רּושִׁ ָאה פֵּ בּו ְלַמְעָלה ִממֵּ "י ִנְכתְּ ל ַרשִׁ שֶׁ

ר ֵמאֹות!(. "ם - ִמְספַּ ל ָהַרְמבָּ ִסְפרוֹ שֶׁ

נּות ְרָחָבה  ְרשָׁ ר פַּ ִרי ְלֶהְעדֵּ ַעם ָהִעקָּ ב. ַהטַּ
ר  ְסתָּ ַהנִּ ֵמָאְפָיּה  נֹוֵבַע  ְרֶאה  ַהנִּ ָכל  כְּ ַלּזַֹהר, 
ְלַגּלֹות ַאף לֹא  ׁש  ּוִמן ַהֲחשָׁ זוֹ,  ּתֹוָרה  ל  שֶׁ
 - ְבִחיַנת  בִּ מּוִסים,  ַהכְּ ִמּסֹודֹוֶתיָה  ֶטַפח 

"סֹוד ה' ִליֵרָאיו".

עּות  ַהטָּ ִמן  ׁש  ַהֲחשָׁ הּוא  נֹוָסף,  ַטַעם  ג. 
ל  שֶׁ רּומוֹ  בְּ ָהעֹוְמִדים  ָבִרים  דְּ ֵפרּוׁש  בְּ
ד  דֵּ נֶּה ּוְמשַׁ ּיּוק ְמשַׁ ל חֶֹסר דִּ ר כָּ עֹוָלם, ֲאשֶׁ
ָיָפה  ן  כֵּ ַעל  ָהעֹוָלמֹות!.  ָכל  בְּ ַמֲעָרכֹות 

ִתיָבה! ן ַהכְּ כֵּ ִתיָקה, ּוִבְמֻיָחד, ְוָכל שֶׁ ַהשְּׁ

ז", רֹאׁש  ֶתם פָּ ְמעֹון ָלִביא - "כֶּ י שִׁ א( ַרבִּ
ְצפֹון ַאְפִריָקא ְמִפיֵצי ַהּתֹוָרה בִּ

ַעת  שְׁ ְסָפַרד בִּ ְמעֹון ָלִביא נֹוַלד בִּ י שִׁ א. ַרבִּ
ל  ִקיָעָתּה שֶׁ ִים, ֶעֶרב ְוָסמּוְך ִלשְׁ ין ָהַעְרבַּ בֵּ
רנ"ב  ַנת  שְׁ בִּ ּוְמפֶֹאֶרת.  דֹוָלה  גְּ ַיֲהדּות 
ַיַחד  דּוִדים  ַהנְּ ל  ַמקֵּ ֶאת  ָנַטל  ֶיֶלד,  עֹודוֹ  בְּ
ִלְצפֹון  ָעָמיו  פְּ ם  ְושָׂ ְסָפַרד,  ְיהּוֵדי  ל  כָּ ִעם 

ָהִראׁשֹוָנה  ֲחָנתוֹ  תַּ מּוָכה.  ַהסְּ ַאְפִריָקה 
גַָּדל  ם  שָׁ ַמרֹוקוֹ,  בְּ שֶׁ ַפאס  ָהִעיר  ָהְיָתה 
ה ּתֹוָרה ְוִיְרָאה,  ל, ְוָסַפג ְלתֹוכוֹ ַהְרבֵּ ְוִנְתגַּדֵּ
ְמעֹון[ ָלִביא -  י שִׁ ה ְוָטֳהָרה. הר"ש ]ַרבִּ ְקֻדשָּׁ
ם  גָּלּו ֵמֶאֶרץ מֹוַלְדתָּ ֵני ּדֹורוֹ שֶׁ ים ִמבְּ ַרבִּ כְּ
ְוָאֵכן,  ָרֵאל.  ִישְׂ ְלֶאֶרץ  יַע  ְלַהגִּ ַאף  שָׁ  -
ָנה  פָּ ש"ט(,   - )רנ"ב  ה  ֲאֻרכָּ קּוָפה  תְּ ַאַחר 
ֶרְך  דֶּ ָעְברוֹ  בְּ ַהּקֶֹדׁש,  ְלֶאֶרץ  ַדְרּכוֹ  בְּ הּוא 
ָלַדַעת  הּוא  נֹוַכח  ְטִריּפֹוִלי.  ִעיר  בָּ לּוב, 
ְיהּוֵדי  ל  שֶׁ ּבּורּוָתם  ִהיא  דֹוָלה  גְּ ה  מָּ כַּ ַעד 
ַעד  יָלא  ּוִממֵּ ַהּתֹוָרה,  יִדיַעת  בִּ קֹום  ַהמָּ
ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ּיּום  ִמקִּ ֵהם  ְרחֹוִקים  ה  מָּ כַּ
ית  ִאישִׁ ַאְחָריּות  ת  ַהְרגָּשַׁ ֵלמּות.  שְׁ בִּ
ֵהִביָאה  ְוַיֲהדּוָתם,  ה  ִהלָּ ַהקְּ ְיהּוֵדי  ְלגֹוַרל 
ֶאת  ִלְדחֹות  ָלִביא  ְמעֹון[  שִׁ י  ]ַרבִּ הר"ש  ֶאת 
קֹום,  מָּ בַּ הֹות  ִלשְׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ְלֶאֶרץ  ֲעִליָּתוֹ 
ָבִרים  ַהדְּ ֵני  פְּ ֶאת  ּנֹות  ְלשַׁ ל  דֵּ תַּ ּוְלִהשְׁ
ָלִביא  ְמעֹון[  שִׁ י  ]ַרבִּ הר"ש  ְוָאֵכן  ָהֲעגּוִמים. 
לּוב,  בְּ ְוִלּמּוָדּה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלָהִפיץ  ֵהֵחל 

ֹוִנים. ְתחּוֵמי ַהיֲַּהדּות ַהשּׁ נֹות בִּ קָּ ן תַּ ְוִתקֵּ

ֶעְרּכוֹ(:  דֹוִלים" בְּ ם ַהגְּ "שֵׁ ב. ְוֶזה ְלׁשֹון ַהִחיָד"א )בְּ
ְעּתוֹ  דַּ ָהָיה  ר  ְזכַּ ַהנִּ ָהַרב  דְּ י  ַמְעתִּ שָׁ "ַוֲאִני 
ִלְטִריּפֹוִלי  א  בָּ ּוְכשֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ְלֶאֶרץ  ע  ִלסַּ
ַוֲאִפּלּו  ְוִדין,  ת  דָּ יֹוְדִעין  ָהיּו  ּלֹא  שֶׁ ָרָאה 
י  כִּ ִלּבוֹ  בְּ ְוָאַמר  ִתְקָנן,  כְּ ּוְבָרכֹות  ה  ִפלָּ תְּ
ּתֹוָרה  ָדם  ּוְלַלמְּ ַלּתֹוָרה  ְלָקְרָבם  לוֹ  טֹוב 
ֶאֶרץ  ֵמֲהִליַכת  יֹוֵתר  ְוֶזה  ה',  ֶאת  ּוְלִיְרָאה 
ָרם  ְמַעט ְלַגיְּ ה ְוִהְצִליַח כִּ ָרֵאל, ְוֵכן ָעשָׂ ִישְׂ

ם". יץ ּתֹוָרה שָׁ ְוִהְרבִּ

ָיִמים,  ֶהֱאִריְך  ָלִביא  ְמעֹון[  שִׁ י  ]ַרבִּ הר"ש  ג. 
ְקבּוָרתוֹ  ּוְמקֹום  שמ"ה,  ַנת  שְׁ בִּ ְוִנְפַטר 
ר  "בַּ ירוֹ  שִׁ הּוא  ְמֻפְרָסם  ְטִריּפֹוִלי.  ִעיר  בָּ
שֹׂון  שָׂ ֶמן  שֶׁ ֶריךָ,  ַאשְׁ ְחתָּ  ִנְמשַׁ יֹוַחאי 
יֹוַחאי.  ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ַעל   - ֵמֲחֵבֶריָך 
רּוׁש  פֵּ ַתב  כָּ ָלִביא  ְמעֹון[  שִׁ י  ]ַרבִּ הר"ש 
ַהּזַֹהר,  ְלֵסֶפר   - ז"  פָּ ֶתם  "כֶּ  - ְוָעמֹק  ָרָחב 
רּוׁשוֹ ְלֵסֶפר  ּנּו נֹוַתר ְוָידּוַע ָלנּו ַרק פֵּ מֶּ מִּ שֶׁ
ַהּזַֹהר  י  רּושֵׁ פֵּ ָאר  שְׁ כִּ ּלֹא  שֶׁ ית.  ֵראשִׁ בְּ
רּוׁשוֹ  פֵּ ַהּזַֹהר,  ס  ְדפַּ נִּ שֶׁ ְלַאַחר  בּו  ְכתְּ נִּ שֶׁ
ַעל  ב  ִנְכתַּ ָלִביא  ְמעֹון[  שִׁ י  ]ַרבִּ הר"ש  ל  שֶׁ

ָידוֹ, ְוַעל  ָהיּו בְּ ל ַהּזַֹהר שֶׁ ְתֵבי ָיד שֶׁ ִסיס כִּ בְּ
ִחיָנה  ַהבְּ ִמן  גַּם  רּוׁשוֹ,  פֵּ ְמאֹד  ָחׁשּוב  ן  כֵּ
ָמקֹור  ָלנּו  ׁש  מֵּ ְלשַׁ ָיכֹול  ן  כֵּ שֶׁ ַהּזֹאת 
ל  ְלִגְרָסאֹות ְוֻנְסָחאֹות ׁשֹוִנים ּוְקדּוִמים שֶׁ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר.

ָמאַתִים  כְּ ס  ֻהְדפַּ  - ז"  ֶתם פָּ - "כֶּ ִסְפרוֹ  ד. 
ִעיר  בָּ ִטיָרתוֹ,  פְּ ְלַאַחר  ָנה  שָׁ ים  ַוֲחִמשִּׁ
ָהִעיר  ִביֵרי  גְּ לּות  דְּ תַּ ִהשְׁ בְּ ִליוֹוְרנוֹ, 
ז"  ֶתם פָּ ם "כֶּ ַהשֵּׁ ְלַציֵּן שֶׁ ְטִריּפֹוִלי. ְמַעְנֵין 
ָהה  שָּׁ שֶׁ ַהִחיָד"א,  ְיֵדי  ַעל  ן  ִנתָּ ַלִחּבּור, 
דֹוִלים  ַהגְּ ם  שֵׁ )בְּ ִליוֹוְרנוֹ,  ִעיר  בָּ ֵעת  אֹוָתּה  בְּ
ז"  ֶתם פָּ ֶפר "כֶּ ן ָלִביא מּוָבא: "ְוִנְקָרא ַהסֵּ ְמעֹון בֶּ ֵעֶרְך שִׁ

רּוׁש  בֹות פֵּ י תֵּ "ז ָראשֵׁ ְמעֹון ָלִביא ז"ל. גַּם פָּ יַמְטִריָּא - שִׁ גִּ

ָלתוֹ  ָרִכים. ַקבָּ ֵני כְּ שְׁ ס בִּ ֶפר ֻהְדפַּ ֹזַהר"(. ַהסֵּ

ַעל  ֶסת  ְמֻבסֶּ ָלִביא  ְמעֹון[  י שִׁ ]ַרבִּ ל הר"ש  שֶׁ
ָלל  כְּ ּה  בָּ )ְוֵאין  לוֹ,  ְדמּו  קָּ שֶׁ ִלים  ַהְמֻקבָּ ְתֵבי  כִּ
ְוָהֲאִר"י  קֹוְרדֹוֵבירוֹ  ַמֲהָר"ם  ְצָפת:  ֵלי  ְמֻקבָּ ַעת  פָּ ֵמַהשְׁ

ַלּתֹוָרה(,  ֵפרּוׁשוֹ  בְּ ר  ִעקָּ )בְּ "ן  ָהַרְמבָּ גֹון:  כְּ ז"ל( 

י ְיהּוָדה ַחיָּט -  ל ַרבִּ רּוׁשוֹ שֶׁ ָהֵריַקאְנִטי, פֵּ
ִמְנַחת ְיהּוָדה ְלֵסֶפר "ַמֲעֶרֶכת ָהֱאלֹהּות", 
ּיֹוִני,  ַהצִּ ְמַנֵחם  י  ַרבִּ ִג'יָקִטיְלָיא,  יֹוֵסף  י  ַרבִּ

ר, ְועֹוד. ן ֲאשֶׁ ַחיֵּי בֶּ ינּו בְּ ַרבֵּ

ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ - "אֹור ָיָקר" י משֶׁ ב( ַרבִּ

ִלים  דֹוֵלי ַהְמֻקבָּ הר"ם קֹוְרדֹוֵבירוֹ הּוא ִמגְּ
ָכל ַהּדֹורֹות בְּ שֶׁ

גֵּרּוׁש  ְלַאַחר  דֹור  כְּ נֹוַלד  ה  משֶׁ י  ַרבִּ א. 
ְיהּוֵדי ְסָפַרד )רפ"ב(, ַאְך ְמקֹום ֵלָדתוֹ ֵאינוֹ 
תוֹ  ֻדלָּ גְּ ַבד  ִמלְּ ְסָפַרד(.  בִּ ֲעִרים  ַהְמשַׁ )ֵיׁש  ָידּוַע 
ְלִפְרסּום  ָזָכה  ָלּה  אֹודֹות  שֶׁ  - ָלה  ַקבָּ בְּ
ָרֵאל  ִישְׂ דֹוֵלי  גְּ ין  בֵּ ְלדֹורֹות  ֶנְחַקק  מוֹ  ּושְׁ
ּתֹוָרה  בַּ גָּדֹול  קֹוְרדֹוֵבירוֹ  הר"ם  ָהָיה   -
ְלִמיָדם  ָהָיה תַּ ן ָידּוַע שֶׁ ַדיָּן. כֵּ ׁש ַאף כְּ מֵּ ְושִׁ
לֹמֹה ֶאְלָקֵבץ. י שְׁ י יֹוֵסף ָקארוֹ ְוַרבִּ ל ַרבִּ שֶׁ

ִהיר ְוִנְפָלא  ָלה ִהנָּּה ִסּכּום בָּ ַקבָּ ב. ּתֹוָרתוֹ בְּ
ָבר  ְדמּו לוֹ, דָּ קָּ ָלה שֶׁ בָּ ל ִסְפרּות ַהקַּ ל כָּ שֶׁ

ִסְפרוֹ ַהגָּדֹול  ּטּוי בְּ א ִליֵדי בִּ ַהבָּ
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ֵרי  ִעקְּ ֶאת  ם  ִסכֵּ ּבוֹ  שֶׁ ִרּמֹוִנים"  ס  ְרדֵּ "פַּ
ִקּצּוִרים:  ֵני  שְׁ ַנֲעשּׂו  ֶזה  ֶפר  )ִמסֵּ ָלה,  בָּ ַהקַּ ּתֹוַרת 
ַו"ֲעִסיס  אנּו,  ִמפָּ ֲעַזְרָיה  ְמַנֵחם  י  ְלַרבִּ  - ָהִרּמֹון  ַלח  "פֶּ

ְתחּום  בִּ ִסְפרוֹ  ִליקוֹ(.  גְּ מּוֵאל  שְׁ י  ְלַרבִּ  - ִרּמֹוִנים" 

בֹוָרה",  דְּ "ּתֶֹמר   - ם  שֵׁ ְמֻפְרָסם בְּ ַהּמּוָסר 
ַהּמּוָסר  ְלִסְפרּות  ִסיס  בָּ ׁש  מֵּ שִּׁ שֶׁ
ָחה  תְּ ִהְתפַּ ְושֶׁ ָלה,  בָּ ַהקַּ ִמן  ָעה  פְּ ֻהשְׁ שֶׁ
ית ָחְכָמה" ְלַתְלִמידוֹ  גֹון "ֵראשִׁ ִאים, )כְּ ּדֹורֹות ַהבָּ בַּ

י ִויָדאׁש, ְועֹוד(. י ֵאִליָּהּו דִּ ַרבִּ

ְכִתיַבת  ָיָמיו בִּ ל  ָעַסק כָּ הר"ם קֹוְרדֹוֵבירוֹ 
ָזָכה  לֹא  אּוָלם  ַהּזַֹהר,  ֶחְלֵקי  ְלָכל  רּוׁש  פֵּ
ַעד  יֵמי ַחיָּיו. ֵסֶפר ֶזה שֶׁ ס בִּ ֶפר ֶזה ֻיְדפַּ סֵּ שֶׁ
ֵרה  ֶעשְׂ לֹׁש  שְׁ כִּ ֵמִכיל  )הכת"י  ָיד  ְכַתב  בִּ ָהָיה  ּכֹה 
ָיָקר",  "אֹור  ם  שֵׁ בְּ ְקָרא  ַהנִּ ַעּמּוִדים!(,  ֶאֶלף 

ַלִים,  ירּושָׁ בִּ ָהַאֲחרֹוִנים  ִנים  שָּׁ בַּ ס  ֻמְדפָּ
ִתיָבתוֹ,  כְּ ְלַאַחר  ָנה  שָׁ ֵמאֹות  ע  ַאְרבָּ כְּ
ָרִכים  כְּ כ"ב  ָלאֹור  ָיְצאּו  ה  ַעתָּ ּוְלֵעת 
י ֵמִאיר  ְיֵדי הרה"ח ַרבִּ )תשכ"ב-תשנ"ד(, ַעל 

ַסְנֶדר ִמּדֹור  ֶאְלּבֹום, ֵמֲחׁשּוֵבי ֲחִסיֵדי ֲאֶלכְּ
ֶהָעָבר.

ה  ּוִמלָּ ה  ִמלָּ ְלָכל  ִמְתַיֵחס  רּוׁש  ַהפֵּ ג. 
ּה  ְלָאְרכָּ ּה  ּוְמָפְרשָׁ ּה  בָּ ק  ְמַדְקדֵּ ּזַֹהר,  בַּ שֶׁ
יַָּדע  שֶׁ ִמי  ל  כָּ שֶׁ ֶלא,  פֶּ לֹא  ּה.  ּוְלָרְחבָּ
ְלָלְמדוֹ.  ִנְתַאוָּה  ֶזה  ֵסֶפר  ל  שֶׁ ֶעְרּכוֹ  ַעל 
אנוֹ  ִמפָּ הרמ"ע  ל  שֶׁ ִנְסיֹונוֹ  הּוא  ְמֻפְרָסם 
ְלַאְלְמַנת  ים"  ֲאֻדמִּ ְזהּוִבים  "ֶאֶלף  יל  ִהזִּ שֶׁ
ֶאת  לוֹ  ִאיל  שְׁ תַּ שֶׁ ִמּקֹוְרדֹוֵבירוֹ,  הר"ם 
ם  שֵׁ )ְרֵאה  יקוֹ,  ְלַהְעתִּ ְמַנת  ַעל  ָיד  ַתב  ַהכְּ
"ַמֲעֶרֶכת  בְּ שֶׁ ָיָקר"  "אֹור  ֵעֶרְך  בְּ ְלַהִחיָד"א  דֹוִלים  ַהגְּ

ְסָפִרים"(.

ַמת הר"ם  ר ׁשּורֹות ֵמַהְקדָּ ט ִמְספַּ ד. ְנַצטֵּ
ֶהם  בָּ ָיָקר",  "אֹור  ְלִסְפרוֹ  קֹוְרדֹוֵבירוֹ 
ַלּזַֹהר:  רּוׁשוֹ  פֵּ ְכִתיַבת  בִּ תוֹ  ְמַגמָּ ם  ִסכֵּ
עֶֹצם  קֹוְרדֹוֵבירוֹ  ה...  משֶׁ ֲאִני  "ּוִבְראֹוִתי 
יִדיַעת ַהּתֹוָרה ְוַטֲעֶמיָה...  חֹוַבת ָהָאָדם בִּ
ּוְוָרֵדי  נֵּי  ׁשֹושַׁ ְקָצת  ִלְלקֹט  ָלבֹא  ָרִאיִתי 
ֵפרּוׁש  בְּ ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ּתֹוָרֵתנּו  סֹודֹות  ִנְרֵדי 
ר  ּוְלַחבֵּ ְצוֹות,  ַהמִּ ְוַטֲעֵמי  סּוִקים,  ַהפְּ
ָיָקר"  מוֹ "אֹור  ֵרא שְׁ ת ֵסֶפר ִיקָּ ֵמֶהם ְמִגלַּ
ּבוֹ  וָָּנה  ַהכַּ ר  ִעקַּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ ַרּבֹות..  ְלִסּבֹות 

ָכל  בְּ לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  "י  בִּ ָהַרשְׁ ְבֵרי  דִּ ְלָבֵאר 
ְכָלל  ְבֵרי ַהּזַֹהר בִּ ָרָטיו... ֵמִאיר ּוְמָבֵאר דִּ פְּ
ַמיָּא... ִלְהיֹות סֹודֹות  שְׁ א דִּ ִסיְַּעתָּ ּוְפָרט, בְּ
ָזָהב  ַיַעְרֵכם  לֹא  ָהֵעֶרְך  ִיְקֵרי  ַהּתֹוָרה 
ָעָליו  "י  בִּ ָהַרשְׁ ְבֵרי  דִּ ְלָבֵאר  ּוְזכּוִכית... 
אֹור  ִיְרֶצה  יק"ר,  ואו"ר  ֹזַהר  בְּ לֹום  ַהשָּׁ
ְלַבד,  ֵאר  ִמְתבָּ ַהּזַֹהר  ֱהיֹות  ַהְינּו  דְּ ֵמִאיר, 
ְלמֹד  נִּ ִפי ַמה שֶּׁ כְּ א  ֶאלָּ ָלל,  כְּ ְלהֹוִסיף  ִלי  בְּ
יֹוְנִקים  ָאנּו  שֶּׁ ַמה  ּוְכִפי  ָבָריו,  דְּ ִמּתֹוְך 
ֶפר  ַהסֵּ וַָּנת  כַּ ִלְהיֹות  ָחְכָמתוֹ...  ֵדי  ִמשְּׁ
דֹוׁש  ְלַהקָּ ַיֲעבֹר  ֶרְך  דֶּ ָהָאָדם  ֶאל  ְלהֹורֹות 

ל ָהָאָדם". י ֶזה כָּ יּה, כִּ ִכיְנתֵּ רּוְך הּוא ּושְׁ בָּ

ַלת ָהֲאִר"י  ל ַקבָּ ָעָתּה ָהֲעצּוָמה שֶׁ פָּ ה. ַהשְׁ
יָטתוֹ  י שִׁ ָלה ַעל פִּ בָּ ֲחָתה ֶאת ִלּמּוד ַהקַּ דָּ
ֵאר  ל הר"מ ִמּקֹוְרדֹוֵבירוֹ לֹא ִנְתבָּ ְוַדְרּכוֹ שֶׁ
ְוַהגָּאֹון  ַז"ל.  ָהֲאִר"י  יַטת  שִׁ י  פִּ ַעל  א  ֶאלָּ
ֵסֶפר  ם ּכֹוֵתב: "ְוָרִאיִתי בְּ ַעל ַהִחיָד"א שָׁ בַּ
מהרחס  ָהַרב  ינּו  ְלַרבֵּ ָיד  ַתב  כְּ ֶחְזיֹונֹות 
ינּו  ]ַרבֵּ הרמ"ק  ]ַעל[  ָחַלם  שֶׁ זצ"ל,  לֹום  ְושָׁ
ּבוֹ  ר  ְיַדבֵּ ּוַבֲחלֹום  ז"ל,  קֹוְרדֹוֵבירוֹ[  ה  משֶׁ

ַלת  בָּ קַּ שֶׁ ַז"ל  קֹוְרדֹוֵבירוֹ[  ה  משֶׁ ינּו  ]ַרבֵּ הרמ"ק 
ם  ְושָׁ ּוְפִניִמית.  ית  ֲאִמתִּ ז"ל  ָהֲאִר"י  ַרּבוֹ 
ה  משֶׁ ינּו  ]ַרבֵּ ]הרמ"ק  הּוא  א  ַהבָּ עֹוָלם  בָּ
ֶרְך  ָלה ַעל דֶּ בָּ קֹוְרדֹוֵבירוֹ[![ לֹוֵמד ָחְכַמת ַהקַּ

ַרּבוֹ ָהֲאִר"י ז"ל".

ַנת  שְׁ ְצָפת בִּ ו. מהר"ם קֹוְרדֹוֵבירוֹ ִנְפַטר בִּ
ָהֲאִר"י  ל  שֶׁ ְלִקְברוֹ  ָסמּוְך  ְוִנְטַמן  ש"ל, 

ז"ל.

ה" ַכי ֲאזּוַלא - "אֹור ַהַחמָּ י ָמְרדְּ ג( ַרבִּ

ְלָאִביו  נֹוַלד  ֲאזּוַלאי  ר"א  ל  ַהְמֻקבָּ א. 
ַחת  פַּ שְׁ ִממִּ ָהָיה  שֶׁ ֲאזּוַלאי,  ַכי  ָמְרדְּ י  ַרבִּ
ִעיר  בָּ ְסָפַרד,  בִּ שֶׁ ָטלֹוְנָיה  ִמקָּ ִלים  ַהְמֻקבָּ

ַמרֹוקוֹ )ש"ל(.  בְּ ַפאס שֶׁ

ָאֶרץ  ז ּתֹוָרִני גָּדֹול בָּ ִעיר זוֹ ָהְיָתה ָאז ֶמְרכַּ
דֹוִלים.  ְוַהגְּ ים  ָהַרבִּ ֲחָכֶמיָה  בַּ ַעת  פַּ ּוְמשֻׁ
ל  יִדיַעת ַהּתֹוָרה ַעל כָּ ה בִּ ם ָעָלה ְוִנְתַעלָּ שָׁ
ֵכן  מוֹ  כְּ ָלה.  ַקבָּ ְלמּוד,  תַּ ִמְקָרא,  ֲחָלֶקיָה: 
ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ  י משֶׁ ַרבִּ ַלת  ְלַקבָּ ָאז  ע  ִנְתַודַּ

ס  ְרדֵּ "פַּ ַהגָּדֹול  ִסְפרוֹ  בְּ ַהְמבֶֹאֶרת   -
ִרּמֹוִנים".

גון  ָלֶהם  ֵיׁש  ָלה  בָּ קַּ בַּ ָפָריו  ִמסְּ ים  ַרבִּ  
ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ[. ינּו משֶׁ יַטת הרמ"ק ]ַרבֵּ שִׁ

ֶהְחִליט  ֲאזּוַלאי  ֲאזּוַלאי  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ב. 
ְרֶאה  ַהנִּ ָכל  כְּ  - ָרֵאל  ִישְׂ ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות 
ֵעת  אֹוָתּה  בְּ ָעְבָרה  שֶׁ ְרָענּות  פֻּ ְלַאַחר 
יעוֹ  ַהגִּ בְּ ַפאס.  ִעיר  בָּ ּוִבְפָרט  ַמרֹוקוֹ,  בְּ
ָאז  ב  ִהְתַישֵּׁ שע"ה(  ַנת  שְׁ )בִּ ָרֵאל  ִישְׂ ְלֶאֶרץ 
ְלתֹוָרה  ז  ֶמְרכָּ ָהְיָתה  שֶׁ ֶחְברֹון,  ִעיר  בָּ
ְסָפָריו  ֶאת  ַתב  כָּ ם  ְושָׁ ָלה,  בָּ ַהקַּ ּוְלִלּמּוד 
ב  ִהְתַישֵּׁ ְקָצרֹות  ִלְתקּופֹות  ים,  דֹושִׁ ַהקְּ

ה. ַלִים ְוַעזָּ ֵעִדים ְירּושָׁ בְּ

ִנְפַטר  ֲאזּוַלאי  ֲאזּוַלאי  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ג. 
ֶחְברֹון,  ָון )וי"א כ"ה( בְּ ַנת ת"ד )כ"א ַמְרֶחשְׁ שְׁ בִּ

ם ִנְטַמן. ְושָׁ

ין  בֵּ הּוא  ה"  ַהַחמָּ "אֹור  ַהגָּדֹול  ִסְפרוֹ  ד. 
בּו ַעל  ְכתְּ נִּ יֹוֵתר שֶׁ ים ַהֲחׁשּוִבים בְּ רּושִׁ ַהפֵּ
י  ְלַרבִּ ַהּזַֹהר  י  רּושֵׁ אּו פֵּ ֶזה בָּ ֵסֶפר  בְּ ַהּזַֹהר. 
ים ִויַטאל )קֶֹדם  י ַחיִּ ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ ּוְלַרבִּ משֶׁ
ס  ֻהְדפַּ רּוׁש  ַהפֵּ ז"ל(.  ָהֲאִר"י  ְלתֹוַרת  ע  ְתַודַּ נִּ שֶׁ

רּוׁש  פֵּ ּוָבֶהם  דֹוִלים,  גְּ ָרִכים  כְּ ה  לֹשָׁ שְׁ בִּ
מוֹ  ָבִרים(. כְּ ית-דְּ ֵראשִׁ ת ֶחְלֵקי ַהּזַֹהר )בְּ לֹשֶׁ ִלשְׁ
ֶפר  ַתב ָהַרב ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי ֶאת ַהסֵּ ֵכן כָּ
ֶפר "ֶיַרח  ה", ְוהּוא ִקּצּור ִמן ַהסֵּ "ָזֳהֵרי ַחמָּ
ַאְבָרָהם  י  ַרבִּ ל  שֶׁ ַהגָּדֹול  רּוׁשוֹ  פֵּ  - ָיָקר" 

גַָּלְנִטי ַלּזַֹהר.

"אֹור  רּוׁש  ַהפֵּ ס  ֻהְדפַּ תרנ"ו  ַנת  שְׁ בִּ ה. 
ַעל  ה",  ַחמָּ "ֹזַהר  ִעם  ּלּוב  שִׁ בְּ ה"  ַהַחמָּ
ַרגָּא  שְׁ ְיֶחְזֵקאל  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ְיֵדי 
זי"ע,  ים"  ַחיִּ ְבֵרי  ַה"דִּ ן  בֶּ ָטאם  ְרשְׁ ַהְלבֶּ
ל  ים שֶׁ רּושִׁ ַהפֵּ ת  לֹשֶׁ שְׁ ּבוֹ  ְמצּוִיים  ְוָכֵעת 
קֹוְרדֹוֵבירוֹ[,  ה  משֶׁ ינּו  ]ַרבֵּ הרמ"ק  ִלים:  ַהְמֻקבָּ
ָבָריו  ִמדְּ גָּאַלאְנִטי.  ור"א  ושלום,  רחס 
ב'  ְוַהֵחֶלק   ..." ְלֵפרּוׁשוֹ:  ָמתוֹ  ַהְקדָּ בְּ
ִחּבּוָריו  רֹב  ֶאת  ַהּכֹוֵלל   - ע"  ַאְרבַּ "ִקְרַית  ֶפר  ַהסֵּ ]ִמן 

ְוהּוא  ה",  ַהַחמָּ "אֹור  מוֹ  שְׁ ִנְקָרא  ָלה[  ַקבָּ בְּ

ִהיר ְלָהִבין  ה ַהבָּ אֹור ַהַחמָּ ְעָין בְּ ֵמִאיר ַהמַּ
ים, ְוֶנֱהִנים  י ֲעֻמקִּ ְלתִּ ְלׁשֹונֹות ַהּזַֹהר ַהבִּ
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י  ְלתִּ ְוַהבִּ ִבין  ַהמֵּ ֶצה,  ִמקָּ ָהָעם  ל  כָּ ּנּו  ִממֶּ
ֵמִבין".

ֲאזּוַלאי  ַכי  ָמְרדְּ י  ַרבִּ ן  בֶּ ַאְבָרָהם  י  ַרבִּ ו. 
ַחת  פַּ ְלִמשְׁ שצ"ח(   - שכ"ה  ַנת  שְׁ )בִּ ַפס  בְּ נֹוַלד 
ר  ל ְמֻפְרָסם, נֹוָסף ֲאשֶׁ ִלים, ָהָיה ְמֻקבָּ ְמֻקבָּ
ַהִהיא.  קּוָפה  ַהתְּ ל  שֶׁ ַהזָָּהב  תֹור  בְּ ַרח  פָּ
ִסים  ַהְמֻבסָּ ים  ִמְדָרשִׁ ה  לֹשָׁ שְׁ ַתב  כָּ הּוא 
"אֹור  ָהֲאִריַז"ל,  רּוׁשוֹ  פֵּ ִעם  ַהּזַֹהר  ַעל 
נּוז".  ַהגָּ ְו"אֹור  ה",  ַהַחמָּ "אֹור  ָבָנה",  ַהלְּ
ֵסֶפר  ַתב  כָּ גַּם  ַאְלגָּאִזי  ַאְבָרָהם  ָהַרב 
יג  ַמצִּ הּוא  ּבוֹ  ְלַאְבָרָהם",  "ֶחֶסד  ְקָרא  ַהנִּ

ָלה. בָּ ִנּתּוַח ֶעְקרֹונֹות ַהקַּ

ַאְבָרָהם  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ל  שֶׁ נוֹ  בְּ ז. 
ִיְצָחק  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ָהָיה  ֲאזּוַלאי 
ָטאְנִדיָנא  ִמּקּושְׁ ִיְצָחק  ֶזַרע  ַעל  בַּ ֲאזּוַלאי, 
דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ֲאִבי  ְעָי',  ְישַׁ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ֲאִבי  )הּוא 

י ִיְצָחק ְזַרְחָי', ֲאִבי ָמָרן ַהִחיָד"א ז"ל(.  ַרבִּ

ַאְבָרָהם  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ֲחָתֵני  ח. 
ְנָיִמין  י בִּ דֹוׁש ַרבִּ ֲאזּוַלאי ז"ל ָהיּו ָהַרב ַהקָּ
ְזֵאֵבי(,  ָרֵאל  ִישְׂ ַאְבָרָהם  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  )ֲאִבי  ְזֵאֵבי 
ָהַרב  )ֲאִבי  ִיְצָחק  ִוד  דָּ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ְוָהַרב 
דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ְזֵאֵבי(,  ָרֵאל  ִישְׂ ַאְבָרָהם  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ

ַנת  שְׁ בִּ ִנְפַטר,  ז"ל  ֲאזּוַלאי  ַאְבָרָהם  י  ַרבִּ
ָון  ַמְרֶחשְׁ כ"ה(  )וי"א  כ"א  לפ"ק  ת"ד 

זיעועכי"א. )תו"ד ְמִליֵצי ֵאׁש(

ׁש ֶמֶלְך" לֹום ּבּוַזאְגלוׁ - "ִמְקדַּ י שָׁ ד( ַרבִּ
ָאה  מֵּ בַּ  - נֹוַלד  ּבּוַזְגלוֹ  לֹום  שָׁ י  ַרבִּ א. 
ִעיר  ַמרֹוקוֹ,  בְּ שֶׁ ַמַראְכׁש  ִעיר  בָּ  - הי"ח 
ז  ֶמְרכָּ כְּ ִנים  שָּׁ בַּ ֵמאֹות  ה  שָׁ מְּ שִּׁ שֶׁ ְקדּוָמה 
ָעה  ַאְרבָּ ַמרֹוקוֹ.  רֹום  דְּ ִליהּוֵדי  רּוָחִני 
י  ַרבִּ דֹורוֹ:  בְּ שֶׁ ַמרֹוקוֹ  ַחְכֵמי  דֹוֵלי  ִמגְּ
י  ַרבִּ יְנטוֹ,  פִּ ַיֲעקֹב  י  ַרבִּ ֲאזּוַלאי,  ַאְבָרָהם 
ָהיּו   - ַדְלָיה  גְּ ַיֲעקֹב  י  ְוַרבִּ ַהּכֵֹהן,  ְעָיה  ְישַׁ
ָבָריו  ָלנּו ִמדְּ יָּדּוַע  ִפי שֶׁ ָלה, כְּ ַקבָּ ַרּבֹוָתיו בְּ
יֶהם  ְבֵריֶהם ּוֵפרּושֵׁ ָמתוֹ, ּוֵמֲהָבַאת דִּ ַהְקדָּ בְּ

ים ַעל ַהּזַֹהר. יו ָהַרבִּ ֵפרּושָׁ בְּ

יו  רּושָׁ פֵּ ָאר  ּושְׁ ֶמֶלְך",  ׁש  "ִמְקדַּ רּוׁש  פֵּ ב. 
ֶמֶלְך",  "ַהְדַרת  ַהּנֹוָסִפים:  ַהּזַֹהר  ְלֶחְלֵקי 
ֶמֶלְך"  בֹוד  "כְּ ֶמֶלְך",  "הֹוד  ֶלְך",  ַהמֶּ ֵני  "פְּ
ה  ַרבָּ  - ָהִאיְדרֹות  ַעל  ּזַֹהר,  בַּ שֶׁ ים  ָקשִׁ ַמֲאָמִרים  )ַעל 

ֶמֶלְך"  א  ְו"ִכסֵּ ְצִניעּוָתא(,  דִּ ִסְפָרא  ְוַעל   - ְוזּוָטא 

ַלת  ם ַעל ַקבָּ ִסים כֻּלָּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר.( - ְמֻבסָּ )ַעל תִּ

ְלִמיָדיו,  ִכְתֵבי תַּ ָאה בְּ בָּ ִפי שֶׁ ָהֲאִר"י ז"ל, כְּ
ים  י ַחיִּ לֹום ]מֹוֵרינּו ַרבִּ ם המהרחס ְושָׁ ּוְברֹאשָׁ
ַלת ָהֲאִר"י ִהיא ַהּקֹוַבַעת  בָּ קַּ ִויַטאל[. ְוַאף שֶׁ

ָנָטה  ים  ַרבִּ ְמקֹומֹות  בִּ שֶׁ ֲהֵרי  יו,  ֵפרּושָׁ בְּ
ל  שֶׁ ׁשּוָטם  פְּ י  פִּ ַעל  ֲאָמִרים  ַהמַּ יר  ְלַהְסבִּ

ְגלֹות. רּוַח ַהּזַֹהר ְוַכוָּנֹוָתיו ַהנִּ תּוִבים בְּ כְּ

ּבּוַזְגלוֹ  לֹום[  י שָׁ ]ַרבִּ ב הר"ש  לֵּ ֵפרּוׁשוֹ שִׁ ג. בְּ
ַעל  ְזכּות  ה  משֶׁ ָהַרב  ל  שֶׁ יו  רּושָׁ ִמפֵּ גַּם 
ְכַתב ָיד, ְוהּוא  ָהָיה ָמצּוי בִּ רּוׁש שֶׁ ַהּזַֹהר, פֵּ

יסּו ְוהֹוִציאּו ְלאֹור עֹוָלם. ִהְדפִּ שֶׁ

ַמרֹוקוֹ  ָעַזב  שֶׁ ְלַאַחר  ַתב  כָּ ְסָפָריו  ד. 
יָסם  ִהְדפִּ ֲאָבל  לֹוְנדֹון,  בְּ ב  ְוִהְתַישֵּׁ

ַאְמְסֶטְרַדם )תק"י(.  בְּ

ֵני  ַלּזַֹהר, שְׁ לֹום[ ּבּוַזְגלוֹ  י שָׁ רּוׁש הר"ש ]ַרבִּ פֵּ
כּונֹות לוֹ:  תְּ

ל  יף ֶאת כָּ קִּ רּוׁש ָהִראׁשֹון ַהמַּ א. הּוא ַהפֵּ
ֶחְלֵקי ַהּזַֹהר.

ז"ל,  ָהֲאִר"י  ַלת  ַקבָּ י  פִּ ַעל  ַרק  ב  ִנְכתַּ ב. 
ָזָכה  ן  כֵּ ַעל  ָלה,  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ָלה  ְתַקבְּ נִּ שֶׁ
ַלּזַֹהר  רּוׁשוֹ  פֵּ )ַאגַּב,  ַרּבֹות,  ְלַמֲהדּורֹות  ֶפר  ַהסֵּ
ַזאְלָקאוו  ּוְבַמֲהדּורֹות  ַהֲחִסיִדים,  חּוֵגי  בְּ יֹוֵתר  בְּ ָנפֹוץ 

ִיְצָחק  ֵלִוי  י  ַרבִּ ָהַאְדמֹוִרי"ם:  ל  שֶׁ מֹוֵתיֶהם  ַהְסכָּ הּוְבאּו 

ָלאְטׁשֹוב(. ָכר ּדֹב ִמזְּ שְׂ י ִישָׂ ְרִדיְטׁשֹוב ְוַרבִּ ִמבֶּ

תק"מ  ַנת  שְׁ בִּ ִנְפַטר  ּבּוַזְגלוֹ  לֹום  שָׁ י  ַרבִּ
לֹוְנדֹון. בְּ

ִהיְרׁש  ְצִבי  י  ְלַרבִּ ְצִבי"  "ֲעֶטֶרת  ה( 
יִדיְטׁשֹוב, ִמזִּ

קֶֹדׁש  ִרי  "פְּ ְצִבי",  "ֲעֶטֶרת  בעמח"ס 
ה טֹוב" ִהּלּוִלים", "סּור ֵמַרע ַוֲעשֵׂ

רצ"ה  ָהֱאלִֹקי  ָהַרב  דֹוׁש  ַהקָּ ַהגָּאֹון  א. 
ר "ֲעֶטֶרת  ַעל ְמַחבֵּ יִדיְטׁשֹוב זללה"ה בַּ ִמזִּ
ִרי קֶֹדׁש  דֹוׁש, "פְּ רּוׁש ַעל ַהּזַֹהר ַהקָּ ְצִבי" פֵּ
ֵמַרע  ים, "סּור  ַחיִּ ֵעץ  ִרי  ַהפְּ ַעל  ִהּלּוִלים" 
ים,  ַהַחיִּ ְלֵעץ  ְוֶדֶרְך  ָמה  ַהְקדָּ טֹוב"  ה  ַוֲעשֵׂ

ְועֹוד. 

דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא  ב. הּוא ָהָיה ֻמְסָמְך ֵמַרּבוֹ ַהקָּ
ִלין זללה"ה  מֹוֵרינּו ָהַרב ַיֲעקֹב ִיְצָחק ִמּלּובְּ

י  ִלישִׁ שְׁ יב ַעְצמוֹ כִּ יִקים, ְוֶהֱחשִׁ ָאר ַצדִּ ּוִמשְּׁ

יֵמי  י בִּ דֹוׁש זללה"ה, כִּ ם טֹוב ַהקָּ ַעל שֵׁ ַלבַּ

ַעל  ְלִמיֵדי ַהבַּ ְלִמיד ֶאָחד ִמתַּ ָחְרּפוֹ ָנַסע תַּ

ינּו רצ"ה  בוֹ ַרבֵּ ֶרְך ְמקֹומוֹ, ְוִעכְּ ם טֹוב דֶּ שֵׁ

ה. ּנּו ַהְרבֵּ ה ָיִמים, ְוָלַמד ִממֶּ מָּ ֶאְצלוֹ כַּ

ַטְיְטְלּבֹוים  ה  משֶׁ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהגָּאֹון  ג. 

ָמתוֹ ַעל ֵסֶפר ֲעֶטֶרת ְצִבי  ַהְסכָּ ֵמאֹוהעל בְּ

ׁשֹון: ִאיׁש  ֶזה ַהלָּ ינּו ַהנַּ"ל ּכֹוֵתב ָעָליו בְּ ְלַרבֵּ

ן  ַרבָּ עֹוָלם,  ְיסֹוד  יק  ַצדִּ ָקדֹוׁש,  ֱאלִֹקים 

ָמֵלא  ָהָיה  שֶׁ ֶנֱאָמָנה  י  ָיַדְעתִּ ָרֵאל,  ִישְׂ ל  שֶׁ

ְלַהְפִליא,  ַעד  "ד  ַחבָּ בְּ זוֹ  ָחְכָמה  בְּ ְוָגדּוׁש 

ַעל  רּוׁש  פֵּ ה  ְוָעשָׂ ֶנֱאָמן,  ים  ְקדֹושִׁ ְוִעם 

ָלַמת ִהְתגַּּלּות  ל ִהזֵָּהר, ְואּוַלי הּוא ֵמַהשְׁ כָּ

ֵייֵתי  ָידוֹ  ַעל  דְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  דְּ ִחּבּורוֹ 

ָרֵאל. ִישְׂ ְרְקָנא דְּ פֻּ

ינֹוב  ִמדִּ מוהרצ"א  דֹוׁש  ַהקָּ ַהגָּאֹון  ד. 

ֶזה  ָמתוֹ ַעל ֲעֶטֶרת ְצִבי ַהנַּ"ל ּכֹוֵתב בְּ ַהְסכָּ בְּ

תוֹ  ר ִעם ּגֶֹדל ְקֻדשָּׁ ׁשֹון: ְוָידּוַע ַלּכֹל ֲאשֶׁ ַהלָּ

לוֹ  חּו  ְפתְּ נִּ שֶׁ ָזָכה  ַוֲחִסידּותוֹ,  תוֹ  ּוְפִרישָׁ

דֹורוֹ  בְּ ָיִחיד  ְוָהָיה  ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ֲעֵרי  שַׁ

ר  ַספֵּ ָחְכַמת ָהֱאֶמת, ִיְלֶאה ַהקְֻּלמֹוס ִמלְּ בְּ

זוֹ, ְוִהנֵּה  ָחְכַמת ָהֱאֶמת ַהלָּ ָגתוֹ בְּ עֶֹמק ַהשָּׂ

עכ"ל  ָאְזַנִים,  ָלּה  ה  ָעשָׂ דֹוׁש  ַהקָּ הּוא 

ַתב  כָּ ֵמַרע  סּור  ֶפר  ַלסֵּ ּוְבהֹוָספֹוָתיו  ם.  שָׁ

ְולֹא  ָרִאיִתי  לֹא  ְוִכְמַעט  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ

ָחְכָמה  ר ֶהֱעִמיק בַּ דֹוֵרנּו ִמי ֲאשֶׁ י בְּ ַמְעתִּ שָׁ

מֹוהּו. ְפָלָאה כָּ ַהנִּ

ֵאׁש  ִאְמֵרי  בשו"ת  י  ָהֲאִמתִּ ַהגָּאֹון  ה. 

ַהנַּ"ל  ינּו  ַרבֵּ ַעל  ּכֹוֵתב  י"ט  ִסיָמן  חאו"ח 

מֹוֵרנּו  ֱאלִֹקים  ִאיׁש  ַהגָּאֹון  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ

ר  דֹוֵרנּו ֶזה ֲאשֶׁ ם ּוִמי בְּ ָהַרב ְצִבי, ְוכֹוֵתב שָׁ

ְלָהַרב  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַדּמֹות  ְלָבבוֹ  ֵאהּו  ִישָּׂ

ַהגָּאֹון רצ"ה.
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אדם 1 �
מוצש"ק 20:30-22:30 הרב רפאל שליט''א   1 שים שלום, החצב  

אלעד 10 �
03-9093139 הרב דוד בובליל שליט''א   1 ר' מאיר 6,  

03-9092534 שבת 8:30-9:00   הרב פקשר שליט''א   1 ויז'ניץ, רשב"י 11  
050-4146622 הרב יוסף עמר שליט''א    1 זכור לאברהם, בן קיסמא 19  
052-71213510 כל יום 9:00-9:30   הרב דניאל סולמני שליט''א   7 שער התורה, רבי יהודא הנשיא 32  

אשדוד 1  �
02-5868041/057-7957226 יום ה' 10:00-12:00   הרב משה ארמוני שליט''א   1 קדושי אשדוד, רובע ג  

אשקלון 2  �
050-8509188 יום ד' 9:00-10:15   הרב יעקב בן שמעון שליט''א   1 אהבת אחים, הציונות 72  

077-7800949 הרב יהודה בן דוד שליט''א   1 אוהל רחל, חובבי ציון 451  

באר יעקב 1  �
08-9225567 הרב יצחק קוגלר שליט''א יום ה' 19:30-21:00  הרב יצחק כהן שליט''א   1 חזון איש, חזון איש 9  

באר שבע 1 �
050-2201073 הרב שלמה מלכה שליט''א     1

בית אליעזרי 1 �
יום ד' 21:15-22:30  הרב אודי הוד שליט''א הרב יצחק כהן שליט''א   1 התמר  

בית לחם 50 �
א' ה' מהנץ עד השקיעה  50 קבר רחל,   

בית שאן 7 �
02-9997304 כל יום 16:50-17:50   הרב דוד לוי שליט''א   7 נר דוד ואוהל רחל, השבעה,  

בית שמש 115 �
שבת 10 דקות לאחר קבלת שבת  הרב שמואל אהרן פישר שליט''א   1 עטרת ישעיה האלמין,  

כל יום 21:00  הרב איתן כהן שליט''א    7 אור הרשב"י, נחל לכיש 24/3,רמה א  
ליל שבת לאחר הסעודה  1 אור הרשב"י, נחל לכיש 24/6, רמה א   
ליל שבת לאחר הסעודה  1 אור הרשב"י, נחל לכיש 9/3, רמה א   

02-9924129 יום א' 16:30     WIN VINO 1 אור הרשב"י, נחל ניצנים 12/10, רמה א
יום ה' 21:00-21:30  הרב דוד כהן שליט''א   1 שמחת חיים, נחל שורק, רמה א  

שבת 15 ד' ל.מנחה 15 ד' א.ערבית  הרב איתמר ברים שליט''א   2 עטרת ישעיה האלמין  
ליל שבת 20:30-21:30  הרב אייל גולמבו שליט''א   1 עטרת ישעיה האלמין  

כל יום 16:00-16:45  מרן אדמו"ר שליט''א   7 עטרת ישעיה האלמין נחל לכיש 24, רמה א 
ליל שבת 15 דקות לפני מנחה  הרב שלמה דוד פישר שליט''א   1 עטרת ישעיה האלמין  

לאחר שבת לאחר הסעודה  1 אור הרשב"י, נחל לכיש 24/3, רמה א   
02-999-8744 ליל שבת 20:00-20:15   1 אור נחמן, נחל קישון 19/14, רמה א   

מוצש"ק 22:00  1 ביאלע לענטשנא, נהר הירדן 28, רמה ב   
יום ב'  הרב גיל ניסים צמרי שליט''א   1 עין גדי, נחל עין גדי 36/7, רמה א  

שבת 10 דקות לאחר התפילה  הרב מאיר חיים דיין שליט''א   1 עטרת ישעיה האלמין  
כל יום 18:00-19:00  הרב ישראל חיים קאהן שליט''א    7 תולדות אהרן, רמה ב  

לאחר תפילת הנץ  7 תפארת הנחל, רח' אור שמח 3, קריה חרדית  
ליל שבת לאחר הסעודה  1 אור הרשב"י, מהרי"ל דיסקין 7/16, קריה חרדית  

כל יום 4:00-7:00  הרב דוד גווירצמאן שליט''א    7 כולל אוהל אסתר  
כל יום 2:00-5:00  057-3112266 7 כולל חצות מגני ומצלי   
02-5400940 2:00-5:00 לפנות בוקר, 14:00-17:00   2 נחלת חן, רמבעה"נ, רמה ב   

יום ג' 20:30  1 אנשי נחל נובע נהר הירדן 34, רמה ב   
כל יום 8:00-9:00  הרב ישראל חיים קאהן שליט''א   7 נחלי אמונה קרעטשניף, רבי יהושע, רמה ב  

077-3200742 שבת לאחר הסעודה   הרב אליהו פלדמן שליט''א לאחר   1 אור הרשב"י, נחל אוריה 7/3, רמה א  
יום ב' 13:30  הרב ניר סייג שליט''א   1 אור הרשב"י, נחל לכיש 24/8, רמה א  

1 וויז'ניץ, רבי יהושע, רמה ב 
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א' ה' 17:00-17:30  הרב מאיר חיים דיין שליט''א  5 אור יוסף, נחל לכיש 24, רמה א  
02-5400940 23:30-1:00 חצות לילה   7 אור הרשב"י, נהר הירדן 21/1, רמה ב   
02-999-7304 הרב דוד לוי שליט''א    1 אור ניסן, נהר הירדן 50/2,רמה א  

יום א' 8:30-10:30  1 אור רשב"י באשר, נחל עין גדי 43/7, רמה א הרב אייל שרבני שליט''א  
יום ד' 13:30-14:30  הרב נח שיינבערג שליט''א   1 נחלי אמונה קרעטשניף  

052-4715663 ימים ב' ד' 19:30-20:30   הרב אייל שהרבני שליט''א   2 יפה נוף של נחום  
יום 16:00-16:30  הרב אבנר מיכאלי שליט''א   1 בית בנימין, ארלוזרוב 375/4  

02-9924251 הרב ינון שלום שליט''א  ליל שישי 2 שעות לפני הנץ   1 זכות אבות, הקישון 30, רמת א'  
ד' 14:00  הרב נח שיינברג שליט''א  1 קרעטשניף, יהודה הנשיא  

כל יום  7 אור הרשב"י, רבי אלעזר 41, רמה ב'   
שבת לפני התפילה  מרן אדמו"ר שליט''א   1 עטרת ישעיה האלמין נחל לכיש 24 רמה א 

02-996461 הרב שלום בוסקילה שליט''א    1 אור הרשב"י רח' הגליל 15/1  
050-7692114 הרב חים אופיר שליט''א    1 מסילת ישרים  
052-7270300 כל יום   הרב רוני עסיס שליט''א   7 אור הרשב"י, נחל שורק 40/3, רמה א  
052-380276 לאחר ערבית   הרב יצחק לוי שליט''א   1 אור החמה המשלט 12  
077-7005382 הרב יעקב שבח שליט''א  ערש"ק חצי שעה לפני מנחה   1 אור הרשב"י שדרות הירקון 30/2 רמה א  

יום ה' 20:00-21:00  הרב אייל שהרבני שליט''א   1 יפה נוף של נחום  
פעמיים בשבוע  הרב קריל יפה שליט''א   2 ראדושיץ בן עזאי  

025-7640197 יום א' 17:00-17:30   הרב מאיר חיים דיין שליט''א   1 אור יוסף נחל לכיש 24 רמה א  
מחצות לילה עד הבוקר  1 ריב"ל   

מוצש"ק  הרב אייל שהרבני שליט''א   1 יפה נוף של נחום  

ביתן אהרון 1 �
09-8663003 הרב שלמה מור שליט''א      1

בני ברק 66 �
052-5458553 ליל שבת משעה 11 עד הבוקר   הרב יצחק כהן שליט''א   1 בית הכנסת הספרדי, רמת אלחנן  
052-5458553 ימים א' ג' ה' 22:30-00:30   3 קהל חסידים, רמת אלחנן   

כל יום 13:00-15:00, 19:00    7
03-6163940 מוצש"ק 23:00   1 חוג חתם סופר, בית יוסף   
050-8440110/03-5792896 יום ה' 14:30   הרב הלל הלוי שליט''א   1 שאר ישוב, גרינברג 7, קרית הרצוג  
03-579-3355 כל יום   הרב אברהם שמחה אשלג שליט''א   7 שד"ל 4  
054-8464306 ליל שבת שעתיים  הרב יוחנן באנון שליט''א   1 אוהל אברהם, הרצל 54  
052-6999099 יום ד' 10:00-12:30  הרב דניאל זר שליט''א   1 ישיבת אור דוד, רח' המכבים 108, פרדס כץ  

כל יום לפני התפילה, יום א' 21:00-22:00  הרב ישראל פנחסי שליט''א   7 כולל האר"י, הרב הירש 19  
כל יום לאחר ערבית  054-3150777/03-618-0777 7 היכל ישראל, רבי עקיבה פינת יונה הנביא 150  

כל יום 13:00 15:00  7 שאר ישוב, גרינברג 7. קרית הרצוג   
050-7820145 הרב אריה וויינשטאק שליט''א    1 כולל אילנא דחיי, בר אילן 1  
03-5708652 כל יום 16:00 18:00   הרב הברהם לוי שליט''א   7 היכל צבי, סימטון 10  

כל יום 19:00  7 שאר ישוב, גרינברג 7, קרית הרצוג   
שבת 15 דקות לפני צאש"ק  1 שאר ישוב, גרינברג 7, קרית הרצוג   

03-5708652 כל יום 11:00 13:00   הרב הברהם לוי שליט''א   7 היכל צבי. סימטון 10  

בנימינה 4 �
050-9113532/04-6288879 שעה וחצי לפני מנחה   הרב משה עמיאל שליט''א   1 מורשת התורה, הנדיב 20  
050-9113532 שבת 14:00   הרב משה עמיאל שליט''א   1 מורשת התורה, הנדיב 30  
050-9113532 ג 20:00   הרב משה עמיאל שליט''א  1 מורשת התורה, הנדיב 30  
050-9113532 ד 19:00   הרב משה עמיאל שליט''א  1 מורשת התורה, הנדיב 30  

בת חפר 3 �
02-2646917   19:45 ,6:00 הרב עשור יוסף גבאי שליט''א     2
09-8988174 מוצ"ש שעתיים לאחר הבדלה   הרב עוזי שוויצה שליט''א   1 עץ יוסף, שח"ל 34, גבעת מרדכי  

בת ים 15 �
כל יום 16:30 17:30  הרב נפתלי שליט''א    7 כולל חצות לילה  
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כל יום שעה לפני הנץ  7 כולל חצות לילה  
יום ג' 6:00-8:00  הרב הגה"צ המקובל בניהו שמואלי שליט"א   1 ישיבת המיישר, אורט ישראל 1, איזור התעשיה  

גבעת שמואל 4 �
ימים א' ד' לאחר ערבית  הרב מרדכי אפרתי שליט''א  2 שבט אחים, על יד מגדל המים  

הרב מרדכי אפרתי שליט''א  1 המרכזי סוף רחוב נימבובר  
050-7373305/03-5323231 יום ג' 7:30   הרב יאיר הלוי שליט''א   1 שלום ורעות פרדס רוזנבלום ע"י מגדל המים 

גדרה 1 �
050-3999448 הרב אליהו אלוש שליט''א      1

הרצליה 9 �
050-4613207 כל לילה   הרב בנימין גבאי שליט''א   7 שלום חי הרב קוק 67/1  
050-4613207 מוצ"ש   הרב בנימין גבאי שליט''א   1 הרב קוק 67  
09-9544806 הרב משה אלבז שליט''א     1

חברון 70 �
כל יום מהנץ עד השקיעה  70 מערת המכפלה   

חדרה 14 �
050-2170951 הרב חיים אליהו שליט''א    1 תפראת מוהר"ן גבעת אולגה  
050-7225591/050-8765514 א' ה'   הרב חיים דרעי שליט''א   5 ישיבת הרמח"ל הרב ראובן כהן  

04-6247844 1 אור הרשב"י שבטי ישראל 6 16 גבעת אולגה  הרב בנימין רובאום שליט''א  
04-6339167 לאחר ערבית  7 עץ החיים שיכון עובדין   

חולון 6 �
052-7133786/077-5014013 ליל שבת   הרב אבשלום אברהם שליט''א   1 כולל מעוז יעקב הגר"א 35  
077-5014013 052-7133786 ד 19:00   הרב אבשלום אברהם שליט''א   1 כולל מעוז יעקב הגר"א 35  
052-3790289/052-2236411     1

03-6517946 הרב רפאל דוידוב שליט''א   1 אור הרשב"י  
03-5545777/052-22236411 1 אור הרשב"י    

ב 8:00 13:00  הרב פרץ שליט''א   1 כולל לימוד המעפילים 37 תל גיבורים  

חיפה 6 �
050-4132046 א 9:30-9:00   הרב מרדכי בן דוד שליט''א  2 מורשת רפאל ילג מעל ח"ק 13 הדר  
050-4132046 ד' 7:00-8:30   הרב מרדכי בן דוד שליט''א  2 מורשת רפאל ילג מעל ח"ק 13 הדר  
04-8678040 ג 20:00-21:15   הרב מרדכי בן דוד שליט''א  1 יגדיל תורה מורשת רפאל בילו 7  
04-8678040 ד 20:00-21:15   הרב מרדכי בן דוד שליט''א   1 יגדיל תורה מורשת רפאל בילו 7  

חמד 1 �
יום ד' 22:30-23:30  הרב אידן טובים שליט''א   1 בית המדרש  

טבריה 77 �
כל יום מהנץ עד השקיעה  70 ישיבת מאורות רפאל   

052-2823329 הרב אמיר דיין שליט''א יום ב' 20:30-22:00   הרב יצחק כהן שליט''א   1 בית אל הנביאים שיכון ג' ש"א  
050-7809009 הרב מאיד דהאן שליט''א הרב יצחק כהן שליט''א    1 רבי חיים פינטו השיזף 356/1 מורדות טבריה 
054-5888040 ימי א-ה 19:30-20:30  הרב ישראל בן ארוש שליט''א   5 משכן יעקב שלמה המלך  

יצהר 1 �
054-8191400 הרב אברהם פרידלנדר שליט''א   1 כולל חצות  

יקנעם עילית 1 �
1 יחד שבטי ישראל אכזיב 12 120   04-9592974

ירושלים 160 �
הרב יונתן קליין שליט''א  1 ישיבת שער השמים רש"י 7 גאולה  

יום ה' 7:30-9:00  1 ישיבת אור ודרך רח' בר גיורא 28 מקור ברוך  
02-5375356 1 טוויג רשב"ם, מקור ברוך   
02-6280750   16:00-17:30 1 כולל היכל פנחס, חומה שלישית 12, מאה שערים, הרב יוסף גרינבלט שליט''א  
הרב יצחק גוטליב שליט''א כ"ק מרן אדמו"ר רבי עקיבא ראבינוביץ שליט''א 17:00-19:00  7 דרכי צדק פורסוב ברדיטשוב 6 מאה שערים,  

כל יום 9:15-9:45  הרב יוסף פריש שליט''א   7 תולדות אברהם יצחק מאה שערים  
הרב מנחם ווייס שליט''א כל יום 19:00-20:00   הרב חיים יוסף פריש שליט''א   7 אושפצין חסד לאברהם 8 מאה שערים  
02-6518148 יום ה' 13:00-14:00   הרב חכם יצחק צרור שליט''א   1 ישיבת שער השמים  

הרב ראובן גראס ר"י שער השמים שליט''א 5:00-6:00  7 ישיבת שער השמים רש"י 7  
050-7858393 5 בית חב"ד פסגת זאב צפון ימים ד-ה 8:00-10:00  

כל יום 15:30-16:30  הרב שרגא סמיולץ שליט''א    7 ישיבת אור ודרך בר גיורא 8  
הרב אורי בריזל שליט''א ב' 17:00-17:45  1 ישיבת שער השמים רש"י 7  

02-5389176 הרב יהושע סלם שליט''א   1 ברכת חיים החורש 90 רמות  
050-8332259 הרב יצחק נעים שליט''א ליל שישי 4:00 5:30   1 אור החיים פסגת זאב  

הרב אריה מוסקי שליט''א פעם בשבוע 054-6571330  רמות א'  

052-8221067 הרב דניאל הכהן דוידוב שליט''א  א' ה' 15:30 19:00   5 מקור חיים רמת שלמה  
02-5022809 02-5022900 א' ה'   5 ישיבת פורת יוסף יוסף מתתיהו גאולה   

א'-ה' 19:00-20:30  הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א   5 תורת חכם אהלי יוסף בר אילן  
050-8332259 הרב יצחק מלכה שליט''א   1 שיעורי אור הרשב"י שריבוים 7 3 רמת בית הכרם  

ה' 7:45  אור הרשב"י פסגת רמות 805/20 קרית אונגוור רמות הרב חיים צבי רובין שליט''א  

02-6242314 ליל שישי מחצות הלילה   הרב שחר שמואל ששון שליט''א  1 ישיבת שערי רחמים שילה 16 נחלאות  
052-8221067/02-5711456 שבת 14:30 16:00   הרב דניאל הכהן דוידוב שליט''א   1 מקור חיים גולדכנוף 6 1 רמת שלמה  

מאורות משה רקנטי רמות ג'

050-6655737 מוצ"ש שעה לפני מוצ"ש   הרב שרון מזרחי שליט''א   1 מגן דוד דהומי קרית מנחם  
ד' 17:00-17:45  הרב אורי בריזל שליט''א   1 ישיבת שער השמים רש"י 7  

כל יום מהנץ עד השקיעה  70 כותל המערבי   
מוצש"ק לאחר ערבית  הרב פנחס מוסבי שליט''א   1 בית הרואה רמות ד'  
מוצש"ק לאחר ערבית  הרב אליהו מרציאנו שליט''א   1 זהר מיכל זאב פלק 18 הר חומה  

ליל שישי 20:45  הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א   1 תורת חכם  
יום ב' 20:45  הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א   1 תורת חכם אהלי יוסף בר אילן  
 7:00-10:30 1 בית יוסף שמעון הצדיק 19 ארזי הבירה   

ימים א' ב' ג' ד' לאחר ערבית  4 אלומים הקטן נחליאלי ליד מאפיית גרליץ 1 רמת אשכול  
מוצש"ק לאחר ערבית  הרב אליהו אפללו שליט''א   1 אורות החומה יצחק ניסים 76 קרית שמואל  

יום ג' בין מנחה וערבית  הרב יעקב ביטון שליט''א   1 תפלה לדוד ומשה טהון 12 קרית יובל  
יום א' לאחר ערבית  הרב שמואל שושני שליט''א   1 קהילת יעקב יהודה 2 בקעה  

02-645027 שבת 15:00-16:00   הרב אבשלום שליט''א   1 פנימית בית הילד השיש 9 גילה  
ימים א' ג' ה' 9:00-10:15  הרב נפתלי הלוי שליט''א   3 יד שלמה רבי חיים וויטאל 19 גבעת שאול  

הרב יוסף סוויסה שליט''א  1 יוסף חיים דוב הוז 8 2 קטמון  
יום ב' 20:00-21:00  1 קצינלנבויגן 73 הר נוף  

02-6564414 שבתאי שליט''א   הרב שלמה   1 שרה ויוסף פסגת זאב  
מוצש"ק חצי שעה לאחר ערבית  הרב יוסף חיון שליט''א   1 זכור לאברהם המזלות פסגת זאב צפון  

יום ג' 21:00-22:30   הרב מנשה קלימי שליט''א הרב יצחק כהן שליט''א   1 בית המדרש מאיר גרשון 21 פסגת זאב מזרח 
יום ה' 13:45-14:45  1 ביאלע אוסטרבא נגארה 13 גבעת שאול  

כפר סבא 1 �
הרב אבנר שליט''א  1 כולל אש דת טירת צבי  

לוד 1 �
הרב מיכאל חזות שליט''א    08-9241174   1

לונדון 1 �
שבת בבוקר לפני התפילה  1 וויז'ניץ   הגה"צ ר' ארי' ווייס שליט''א  

מגדל העמק מצפה העמק 1 �
מוצש"ק לאחר ערבית  04-6441113 הרב ישראל ביטון שליט''א   1 מרכז רוחני מאור החיים דובדבן 12  

מושב אלישיב 1 �
052-3779870 הרב סעדיה לוי שליט''א    1 אור הרשב"י ת.ד. 72  

מושב בית גמליאל 1 �
יום ד' 19:30-20:45   הרב בני יוסקוביץ שליט''א הרב יצחק כהן שליט''א   1 מנחת שי  
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כל יום 9:15-9:45  הרב יוסף פריש שליט''א   7 תולדות אברהם יצחק מאה שערים  
הרב מנחם ווייס שליט''א כל יום 19:00-20:00   הרב חיים יוסף פריש שליט''א   7 אושפצין חסד לאברהם 8 מאה שערים  
02-6518148 יום ה' 13:00-14:00   הרב חכם יצחק צרור שליט''א   1 ישיבת שער השמים  

הרב ראובן גראס ר"י שער השמים שליט''א 5:00-6:00  7 ישיבת שער השמים רש"י 7  
050-7858393 5 בית חב"ד פסגת זאב צפון ימים ד-ה 8:00-10:00  

כל יום 15:30-16:30  הרב שרגא סמיולץ שליט''א    7 ישיבת אור ודרך בר גיורא 8  
הרב אורי בריזל שליט''א ב' 17:00-17:45  1 ישיבת שער השמים רש"י 7  

02-5389176 הרב יהושע סלם שליט''א   1 ברכת חיים החורש 90 רמות  
050-8332259 הרב יצחק נעים שליט''א ליל שישי 4:00 5:30   1 אור החיים פסגת זאב  

הרב אריה מוסקי שליט''א פעם בשבוע 054-6571330  רמות א'  

052-8221067 הרב דניאל הכהן דוידוב שליט''א  א' ה' 15:30 19:00   5 מקור חיים רמת שלמה  
02-5022809 02-5022900 א' ה'   5 ישיבת פורת יוסף יוסף מתתיהו גאולה   

א'-ה' 19:00-20:30  הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א   5 תורת חכם אהלי יוסף בר אילן  
050-8332259 הרב יצחק מלכה שליט''א   1 שיעורי אור הרשב"י שריבוים 7 3 רמת בית הכרם  

ה' 7:45  אור הרשב"י פסגת רמות 805/20 קרית אונגוור רמות הרב חיים צבי רובין שליט''א  

02-6242314 ליל שישי מחצות הלילה   הרב שחר שמואל ששון שליט''א  1 ישיבת שערי רחמים שילה 16 נחלאות  
052-8221067/02-5711456 שבת 14:30 16:00   הרב דניאל הכהן דוידוב שליט''א   1 מקור חיים גולדכנוף 6 1 רמת שלמה  

מאורות משה רקנטי רמות ג'

050-6655737 מוצ"ש שעה לפני מוצ"ש   הרב שרון מזרחי שליט''א   1 מגן דוד דהומי קרית מנחם  
ד' 17:00-17:45  הרב אורי בריזל שליט''א   1 ישיבת שער השמים רש"י 7  

כל יום מהנץ עד השקיעה  70 כותל המערבי   
מוצש"ק לאחר ערבית  הרב פנחס מוסבי שליט''א   1 בית הרואה רמות ד'  
מוצש"ק לאחר ערבית  הרב אליהו מרציאנו שליט''א   1 זהר מיכל זאב פלק 18 הר חומה  

ליל שישי 20:45  הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א   1 תורת חכם  
יום ב' 20:45  הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א   1 תורת חכם אהלי יוסף בר אילן  
 7:00-10:30 1 בית יוסף שמעון הצדיק 19 ארזי הבירה   

ימים א' ב' ג' ד' לאחר ערבית  4 אלומים הקטן נחליאלי ליד מאפיית גרליץ 1 רמת אשכול  
מוצש"ק לאחר ערבית  הרב אליהו אפללו שליט''א   1 אורות החומה יצחק ניסים 76 קרית שמואל  

יום ג' בין מנחה וערבית  הרב יעקב ביטון שליט''א   1 תפלה לדוד ומשה טהון 12 קרית יובל  
יום א' לאחר ערבית  הרב שמואל שושני שליט''א   1 קהילת יעקב יהודה 2 בקעה  

02-645027 שבת 15:00-16:00   הרב אבשלום שליט''א   1 פנימית בית הילד השיש 9 גילה  
ימים א' ג' ה' 9:00-10:15  הרב נפתלי הלוי שליט''א   3 יד שלמה רבי חיים וויטאל 19 גבעת שאול  

הרב יוסף סוויסה שליט''א  1 יוסף חיים דוב הוז 8 2 קטמון  
יום ב' 20:00-21:00  1 קצינלנבויגן 73 הר נוף  

02-6564414 שבתאי שליט''א   הרב שלמה   1 שרה ויוסף פסגת זאב  
מוצש"ק חצי שעה לאחר ערבית  הרב יוסף חיון שליט''א   1 זכור לאברהם המזלות פסגת זאב צפון  

יום ג' 21:00-22:30   הרב מנשה קלימי שליט''א הרב יצחק כהן שליט''א   1 בית המדרש מאיר גרשון 21 פסגת זאב מזרח 
יום ה' 13:45-14:45  1 ביאלע אוסטרבא נגארה 13 גבעת שאול  

כפר סבא 1 �
הרב אבנר שליט''א  1 כולל אש דת טירת צבי  

לוד 1 �
הרב מיכאל חזות שליט''א    08-9241174   1

לונדון 1 �
שבת בבוקר לפני התפילה  1 וויז'ניץ   הגה"צ ר' ארי' ווייס שליט''א  

מגדל העמק מצפה העמק 1 �
מוצש"ק לאחר ערבית  04-6441113 הרב ישראל ביטון שליט''א   1 מרכז רוחני מאור החיים דובדבן 12  

מושב אלישיב 1 �
052-3779870 הרב סעדיה לוי שליט''א    1 אור הרשב"י ת.ד. 72  

מושב בית גמליאל 1 �
יום ד' 19:30-20:45   הרב בני יוסקוביץ שליט''א הרב יצחק כהן שליט''א   1 מנחת שי  
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מושב גאולי תימן 1 �
052-3779870 הרב סעדיה לוי שליט''א ב' 17:30 18:30    1 אור הרשב"י  

מושב זכריה 1 �
02-9917379 הרב יוסף עזיז שליט''א ג 18:30 19:00    1 תפארת מל"ו הזית 16  

מושב חיבת ציון 1 �
052-3779870 הרב סעדיה לוי שליט''א ה' 20:30 21:30    1 אור הרשב"י  

מושב פורת 3 �
מוצש"ק אחרי ר"ת  הרב מרדכי אברהם יצחקי שליט''א   1 בית המדרש  

הרב מרדכי יצחקי שליט''א    1
04-6288879/050-9113532 הרב חיים מזרחי שליט''א      1

מושב קדימה 7 �
052-7150688 כל יום   הרב אליהו רוחניאן שליט''א   7 האלון 19 3  

מירון 84 �
כל יום מהנץ עד השקיעה  70 אור הרשב"י  

1800-800-3333 כל יום 15:00-15:30  הרב אהרן גרינוואלד שליט''א   7 מוקד הרשב"י ע"י כולל חצות מגני ומצילי 
כל יום 15:30-16:00  1800-800-3333 הרב שמעון אנשין שליט''א   7 אור הרשב"י  

נהריה 1 �
04-9521596 יום א' 20:00-22:00  הרב יצחק כהן שליט''א   1 שומרי שבת גבעת טרומפלדור  

ניצן 1 �
054-6671943 הרב ישי בר חן שליט''א יום ה' 20:00-21:30   הרב משה ארמוני שליט''א   1 כתר תורה  

נשר 9 �
שבת ¾ שעה לפני מנחה  1 יד לאחים הגיבורים בין-דור   

 6:00-7:15 1 אור מרדכי סיני 3 בין-דור  
בין מנחה וערבית  7 היכל דוד גבעת עמוס  

נתיבות 5 �
1 יד המביא מול ישיבת הנגב

ימים א' ג' ה'  הרב ישכר אביטן שליט''א  3 אור הרשב"י  
1 אור הרשב"י   054-7683090/08-9941381

נתניה 5 �
050-5910222 מוצש"ק לאחר ערבית   1 שפעת רביבים נורדאו מול בית חב"ד קרית נורדאו הרב יצחק אטר שליט''א  
052-6329681 1 ברכת אברהם שי עגנון 25    
052-6329681/052-9320681 יום א' 6:30-6:40   הרב אפרים חזקוב שליט''א   1 ברכת אברהם חי שי עגנון 26 קרית נורדאו  
050-6730654 הרב יעקב גלאם שליט''א    1 קרית נורדאו  
050-5383822 מוצ"ש אחרי מעריב   הרב יעקב לוי שליט''א   1 עטרת כהנים אנילביץ 15  

עמנואל 1 �
09-7921012/052-8476100 הרב שלמה גאלדשטיין שליט''א    1 המרכזי חסידי רח' בית ישראל  

עפולה 10 �
050-8756827 הרב רן יוסף חיים אבוחצירא שליט''א  א'-ה' 20:00 21:00   5 בית שלום יהושע חנקין  
050-8756827 הרב רן יוסף חיים אבוחצירא שליט''א  א' ה' 15:00 17:00   5 בית שלום יהושע חנקין  

פסגות 1 �
02-9973659/050-8441162 ליל שישי 20:00 ערב   1 משפחת אייזן   

פקיעין 2 �
יום ה' 18:45 ערב (בערך)  הרב יוסף טגדי שליט''א   1 ישיבת פקיעין  

מוצש"ק כשעתיים לאחר ערבית     1

פרדס חנה 7 �
שעה לפני שחרית  04-6373515/050-4521686 הרב רפאל בובליל שליט''א   7 אבן החיים שכונת רמז 156  

פתח תקוה 18 �
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052-2926570 יום ה' 18:00-19:00   הרב יהודה שרבני שליט''א   1 היכל יעקב כצנלסון  
03-9234738/050-7228886 ליל שבת -21:00 22:00   1 בית הכנסת הספרדי הרב אוירבך כפר גנים ג'  
03-9089202 הרב אליעזר דוד גבאי שליט''א    1 אור הרשב"י  
052-2926573 יום ג' 20:45-22:00   הרב יהודה שרבני שליט''א   1 אהבת חיים טולידנו 14  
050-2926573 יום א' 17:45-19:00   הרב יהודה שרבני שליט''א   1 אהל חיים בר כוכבא 23  
052-2926570 יום ד' 17:45-19:00   הרב יהודה שרבני שליט''א   1 אהל ציון יוסף חיים 6  
052-7632720 יום א' 20:30-21:30   הרב אידן טובים שליט''א   1 הקטרת שלמה 5  
03-9092902 יום ה' 21:00-23:00   1 כולל חסד לאברהם שלמה 5   
03-9046985 יום ב' 17:00-18:30   1 משפחת ולד אברבנאל 14   
03-9320388 הרב אלון פרחי שליט''א    1 עץ חיים הושע  
03-9046985   16:00-17:00 7 רפאל המלאך פפר פינת סוקולוב   
 03-90929 יום ה' 21:00-22:45   הרב ששון בטאט שליט''א   1 חסד לאברהם ישראל ישעיהו 28  

02

צפת 8 �
050-5948670 בין מנחה לערבית   הרב יעקב כהן שליט''א   7 בנימין הצדיק לוחמי הגיטאות  
050-5948670 יום ג' 20:00-21:00   הרב יעקב כהן שליט''א   1 ובא לציון שכונת רמת רזים  

קרית אתא 5 �
מוצש"ק לאחר הבדלה  2 ליל ששי חצות עד הנץ   

1 כולל שערי חיים (לשעבר מדרשה ליהדות) העצמאות
הרב יוסף הרוש שליט''א  ימים ד' ה' 9:15-10-45  054-4512133   2

קרית גת 1 �
מוצש"ק חצי שעה לאחר ערבית  054-8421915 1 אור הרשב"י רח' מרגלית,  

קרית מלאכי 1 �
054-6347679 הרב יעקב רפאל שליט''א     1

קרית עקרון 1 �
יום ד' 20:00-21:00  052-3578159/08-9493687 הרב דוד שלום שליט''א הרב דוד בצלאל שליט''א   1 שובה ישראל  

קרית שלום 3 �
050-8772389/03-6810298 הרב אוריאל לוי שליט''א      1

2 המרכזי, הכינור
052-4556806 יום ה' מוצש"ק שעה לפני ערבית, 18:45-20:15   הרב מיכאל פייזקוב הלוי שליט''א     6

ראש העין 1 �
03-9030975 050-6438828 הרב שלום חמדי שליט''א     1

ראשון לציון 3 �
050-8737205 יום ה' 9:30-11   1 אור הרשב"י שיכון המזרח  
הרב מיכאל בראון שליט''א   054-3054780   1
08-6755106/054-3979642 יום ד' 8:45-11:15  1 משפחת לוי הרבי מליובביץ 6/3  

רכסים 2 �
מוצש"ק לאחר ערבית  הרב עייש שמשון שליט''א   1 אור לציון שכונת לב אליהו  

04-9040588 הרב עייש שמשון שליט''א  10:00-11:00   1 כולל בית שמאי  

רמת גן 1 �
03-5799076   9:00-10:00 הרב ראובן אורבן שליט''א   1 הכבאים  

רמת השרון 8 �
052-2926573 יום ב' 20:15-21:15   הרב יהודה שרבני שליט''א   1 אהל יעקב הרב קוק 39  
03-5491367 כל יום 10:30-1:00   הרב שלום בצלאלי שליט''א   7 תרחם ציון נהרדאה 26  

תל אביב 2 �
054-5602997 1 דרום תל אביב    

1 אור הרשב"י נהרים
 03-6491168 הרב ורדי ורימי שליט''א    16 נווה שרת  
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  "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה
  א"ר מהאלמין שליט"ק מרן אדמו"כ

 
MIFAL HAZOHAR HOILUMI 

C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 

The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  ולפרסם ספרי הזוהר היומי

   לכל החברים וידידים– בשמחות – בבתי מדרשות –בבתי כנסיות 
  א" לקרב הגאולה שלימה בב–ולכל אחד ואחד מישראל 

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

 :לקנות הספרים במחיר מסובסד
 ו"יה פנחס ראובן 'ר אצל חנות הספרים של
  בני ברק74ברחוב השומר 

 "מפעל הזוהר העולמי"או אצל 
  רמת בית שמש ארץ ישראל- 24/8רחוב נחל לכיש 

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 

Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 
hazohar.com@gmail.com 
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