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ספר התגלות הזוהר
המשך פרק ה
ב) ְי ִׁש ָיבתוֹ ַה ְּקדוֹ ָׁשה ְּב ִצידוֹן ו ְִח ּבוּר
ְס ָפרָיו
ְש ָיבה
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי י ִֵּסד י ִׁ
א .ר ִּ
ְשם ִה ְר ִּביץ ּתוֹרָה
ּגְדוֹלָה ָּב ִעיר ִצידוֹן ,ו ָׁ
ְל ַה ְר ֵּבה ַּת ְל ִמ ִידים.
בִ .מ ְּל ַבד ִה ְלכו ָֹתיו ַה ִּנז ְּכָרוֹת ַּב ַּׁש"ס,
ָדה ָּבלוּל ִעם
ִח ֵּבר ּגַם ִמ ְד ָר ִׁשים ָּב ַא ּג ָ
ַבי
"מ ִכ ְיל ָּתא ְּדר ִּ
ָאים ְ
ֲה ָלכָהְ ,ונ ְִקר ִ
"ס ְפ ִרי" ,ו ְַעל כ ֻּּלָם
ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי"ִ ,
ֶׁׁ ,שהוּא
ָהיָה ְמקוֹר ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ֲמ ִריםְ ,ר ָמזִיםְּ ,ד ָרׁשוֹת וְסוֹדוֹת
ק ֶֹבץ ַמא ָ
ַבינ ּו ַר ְעיָא
משה ר ֵּ
ָהם ַעל י ְֵדי ֶׁ
ֶׁש ּנ ְִת ּג ַּלָה ל ֶ
ְמ ֵה ְימנָא ו ְֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִָביאְ ,ו ֵכן ַמה ֶּׁש ִח ְּדׁש ּו
ּש ָאר ַה ַּת ְל ִמ ִידים,
ַבי ֶא ְל ָעזָר ו ְׁ
הוּא ו ְּבנוֹ ר ִּ
ֲמ ִרים
ישא"ּ .כו ֵֹתב ַה ַּמא ָ
"ח ְב ַרָיּא ַק ִּד ָׁ
ַה ַ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ָהיָה
ֻקים ִמ ִּפי ר ִּ
ָה ֲעמ ִּ
ַבי ַא ָּבאְ ,ל ִפי ִצ ּווּי ַר ְׁש ִּב"י ְּביוֹם ְּפ ִטירָתוֹ
ר ִּ
(ז ַֹהר ח"ג ַּדף רפ"ז ע"א).
ָמת מוהרח"ו זי"ע ְּב ֵס ֶפר ֵעץ
ו ְַע ּיֵן ַה ְק ּד ַ
ּש ַליִם תשמ"חַּ ,דף י"ז
ַח ּיִיםִּ ,ב ְדפוּס יְרו ָׁ
ד"ה ֲהלֹא ִּת ְר ֶאה.
ג) ר ִַּבי ִׁש ְמעוֹן ו ְּבנוֹ ר ִַּבי ֶא ְל ָעזָר ִה ְת ַח ְּבא ּו
ַחד
ָמד ּו ָׁשם ּתוֹרָה ְּבי ַ
ַמ ָערָה י"ג ָׁשנָה ְול ְ
ּב ְּ
ֲק ָיבא ְּכ ֶׁשֶּנ ֱהרַג ַעל
ַבי ע ִ
אְ .ל ַא ַחר ֶׁש ֵּמת ר ִּ
ּש ָאר ַח ְכ ֵמי
ידיו ו ְׁ
יַד ַה ַּמ ְלכוּת ָנהֲג ּו ַּת ְל ִמ ָ
ָאל ְל ִה ְת ַא ֵּסף ְּב ֶכרֶם ִעיר "י ְַבנֶה".
ׂר ֵ
ִי ְש
ַבי יְהו ָּדה
ַחד ר ִּ
ָשב ּו ָׁשם י ַ
ַּפ ַעם ַא ַחת י ְׁ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן
ַבי יו ִֹסי ְור ִּ
ַּבר ִא ָל ִעי ,ר ִּ
יו ַֹחאי ,ו ְִד ְּבר ּו ֵמ ִע ְנָינִים ׁשוֹנִיםַ ,עד ֶׁש ָּבא
ַבי
ַבר ַעל ְּד ַבר ֶמ ְמ ֶׁשלֶת רו ִֹמי .ר ִּ
ָהם ְלד ֵּ
לֶ
יְהו ָּדה ַּבר ָא ְל ֵעאי ָהיָה ְמ ַׁש ֵּב ַח ,ו ְָא ַמר:
ֻמה זוִֹּ ,ת ְּקנ ּו
ׂים ֶׁשל א ָּ
ַמה נ ִָאים ַמ ֲע ִש
"כ ָּ
ּ
ֲצאוֹת".
ְש ִריםִּ ,ת ְּקנ ּו ֶמ ְרח ָ
ְׁשו ִָקיםִּ ,ת ְּקנ ּו ּג ָׁ
ַבי ִׁש ְמעוֹן לֹא ָיכֹל
ֲבל ר ִּ
ַבי יו ִֹסי ָׁש ַתק .א ָ
ר ִּ
"כָל ַמה ֶּׁש ִּת ְּקנ ּו
ְל ִה ְת ַא ֵּפקָ ,ענָה ו ְָא ַמרּ :
לֹא ִּת ְּקנ ּו ֶא ּלָא ְל ָצ ְרכָםִּ ,ת ְּקנ ּו ְׁשו ִָקים
ֲצאוֹת ְל ַע ֵּדן
ֹשיב ָּב ֶהם זוֹנוֹתֶ ,מ ְרח ָ
ְלהו ִׁ
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ָק ַחת ֵמ ֶהם ֶמכֶס".
ְש ִרים ל ַ
ָּב ֶהם ַע ְצ ָמםּ ,ג ָׁ
יש ֶא ָחד,
ְּב ֵעת ֶׁש ִּד ְּבר ּו נ ְִמ ָצא ָׁשם ִא ׁ
יְהו ָּדה ֶּבן ּג ִֵרים ְׁשמוִֹּ ,כי ּתוֹ ַל ְדתוֹ ִמן ָאב
ָאם ֶׁש ּנ ְִת ַּג ּיְרוּ ,וְהוּא לֹא ֵה ִבין ְולֹא י ַָדע
וֵ
ָא ּלֶה ,ו ְִס ֵּפר
ֶׁש ּנ ְִצ ָר ְך ְל ִה ָּׁש ֵמר ִּב ְד ָב ִרים ּכ ֵ
ִש ְמע ּו
יהם ִל ְמיו ָּד ָעיו ,ו ְַעל י ְֵדי זֶה נ ְׁ
ִּד ְב ֵר ֶ
יהם ְל ַמ ְלכוּת רו ִֹמי.
ִּד ְב ֵר ֶ
ַבי
בְ .מאֹד ָחרָה ַאף ָהרו ָֹמ ִאים ַעל ר ִּ
ַען ִּכי ְּד ָב ָריו ֵהם ִּב ּזָיוֹן
ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ,י ַ
ָצא
ּׂו ִמ ְׁש ָּפט ַעל זֶהְ ,וי ָ
ַמ ְלכוּתָ .עש
ל ַּ
ַה ְּפ ָסק :יְהו ָּדה ַּבר ִא ָל ִעי ֶׁש ִּׁש ַּבח י ְִת ַע ּלֶה,
יו ִֹסי ֶׁש ָּׁש ַתק יִגְ לֶה ְל ִצ ּפו ִֹריִׁ ,ש ְמעוֹן ֶׁש ִּג ּנָה
ַבי ִׁש ְמעוֹן
ָבר ְלר ִּ
ֵהרֵגִ .מ ּיָד נו ַֹדע ַה ּד ָ
יָ
ֵהרֵג ַו ּיִירָא ְלנ ְַפׁשוָֹּ ,ברַח
ֶׁש ּנ ְֶח ַרץ ִמ ְׁש ָּפטוֹ ל ָ
ִמ ֵּביתוֹ ַו ּי ְִת ַח ֵּבא ְּב ֶח ֶדר נ ְִס ָּתר ֶׁש ֵא ֶצל ֵּבית
ָשב ֶא ְצלוֹ
ַבי ֶא ְל ָעזָר י ַׁ
ּׁ ,גַם ְּבנוֹ ר ִּ
ַה ִּמ ְד ָרש
ָהם
יאה ל ֶ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֵה ִב ָ
ְל ַׁש ְּמׁשוֵֹ ,א ֶׁשת ר ִּ
ֶחם ֶל ֱאכֹל ו ַּמיִם ִל ְׁש ּתוֹתְ ,ו ָכ ְך
ְּבכָל יוֹם ל ֶ
ָשב ָׁשם ֵאיזֶה י ִָמים.
י ַׁ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶׁש ַה ְּגֵזרָה
ֲשר נו ַֹדע ְלר ִּ
גַ .וי ְִהי ַּכא ֶׁ
ׂים אוֹתוָֹ ,א ַמר
ְש ְּמ ַח ְּפ ִש
ְּב ָת ְק ָּפ ּה ו ֶׁ
"ת ַדע ְּבנִיֶׁ ,ש ֲאנִי ְמ ַפ ֵחד ּכָל ַה ּיוֹם,
ִל ְבנוֵֹּ :
יהןְ ,ויָכוֹל
ָשים ַּד ְע ָּתן ַק ּלָה ֲע ֵל ֶ
ַען ִּכי נ ִׁ
יַ
יע ַא ּיֵה
ֲשר י ְַצעֲר ּו או ָֹת ּה ּתו ִֹד ַ
ִל ְהיוֹת ַּכא ֶׁ
ָאנ ּו נ ְִמ ָצ ִאיםָ ,ל ֵכן ָע ֵלינ ּו ִל ְבר ַֹח ִמ ּכָאן".
ַו ּי ְִב ְרח ּו ִמ ָּׁשם ַּב ַּל ְילָה ַו ּי ְִת ַח ְּבא ּו ִּב ְמ ָערָה
יש
ִשוּב ,ו ְֵאין ִא ׁ
ֶׁש ִהיא ִּב ְמקוֹם ִצ ּיָה ִמן ַה ּיּׁ
ָמח ּו ָׁשם
ָהם נֵס ֶׁש ּצ ְ
ׂה ל ֶ
עו ֵֹבר ָׁשםְ ,וַנ ֲע ָש
ָהם ַמ ְעיָן
ֲצי חֲרו ִּבין ו ְּת ֵאנִיםּ ,גַם נִגְ לָה ל ֶ
עֵ
ֶׁשל ַמיִם טו ִֹביםְ ,ו ִנ ּזוֹנוֹ ֵמ ֶהם.
ֲשר ֵה ִבינ ּו ֶׁש ּלֹא ְּב ָקרוֹב יו ְּכל ּו
דְ .ו ַכא ֶׁ
יהם לֹא י ְִבלוּ,
גְד ֶ
ָצאת ִמ ָּׁשםָּ ,דאֲג ּו ֶׁש ִּב ֵ
לֵ
יהם ו ְִכ ּס ּו ֶאת גּ ו ָּפם ַעד
גְד ֶ
ָל ֵכן ָּפ ְׁשט ּו ִּב ֵ
ֲשר ָהי ּו
ַצ ּוָארָם ַּבחוֹל ַה ּנ ְִמ ָצא ָׁשםַּ .כא ֶׁ
יהםַ .א ַחר
גְד ֶ
ָבׁש ּו ִּב ֵ
ְצ ִר ִיכים ְל ִה ְת ַּפ ּלֵל ל ְ
יהםְּ ,כ ֵדי ֶׁש ּלֹא י ְִבלוּ.
גְד ֶ
ַה ְּת ִפ ּלָה ָּפ ְׁשט ּו ִּב ֵ
ֲמ ִלים ַּב ּתוֹרָהׁ.שוּם
ֵיהם ע ֵ
ּכָל ַה ּיוֹם ָהי ּו ְׁשנ ֶ
ֶפׁש ַח ּיָה לֹא י ַָדע ִמ ְּל ַבד ֵא ִל ּיָה ּו ַה ּנ ִָביא
נֶ
ָהם
ֶׁש ָהיָה רָגִיל לָבוֹא ֶא ְצלָם ְלג ַּלוֹת ל ֶ

ָשב ּו ָׁש ָּמה י"ב ָׁשנָה.
ִס ְת ֵרי ּתוֹרָהָּ .ככָה י ְׁ
ְשם
יסר רו ִֹמי ,ו ָׁ
ְל ַא ַחר י"ב ָׁשנָה ֵמת ֵק ַ
יסר
ֲשר ֵמת ַה ֵּק ָ
ָהיָה חֹק ַה ַּמ ְלכוּת ֶׁש ַּכא ֶׁ
ַטל ּו ְּגזֵרו ָֹתיוָ .אז ָּבא ֵא ִל ּיָה ּו ֶאל
נ ְִת ּב ְּ
ַטלָה,
ָהם ֶׁש ַה ְּגֵזרָה נ ְִת ּב ְּ
ׂר ל ֶ
ַה ְּמ ָערָה ַוי ְַב ֵּש
יתם.
ָצאת ְולָבוֹא ֶאל ֵּב ָ
ְו ַר ָּׁש ִאים ֵה ָּמה ל ֵ
ְוי ְָצא ּו ִמן ַה ְּמ ָערָה.
יא ָתם ִמן ַה ְּמ ָערָה ַּפ ַעם ִראׁשוֹנָה
ד) י ְִצ ָ
ׂ ֵמ ִחים רַק
ֲשר ָה ְלכ ּו ַּב ֶּד ֶר ְך ָהי ּו ְש
אַּ .כא ֶׁ
ֲבל לֹא ָהי ּו טו ֵֹבי לֵב ַּב ָּב ֵּתי
ָאי ,א ָ
ְּב ָב ֵּתי ָּבר ֵ
ָאיְּ .ב ִק ְר ָּבם ָהי ְָתה ְטמ ּונָה ַּת ְרע ֶֹמת,
ָּגו ֵ
ַמ ּדו ַּע ָהי ּו נ ְֶח ָּת ִכים ִמן ָהעוֹלָם י"ב ָׁשנָה
ָתם ֵאיזוֹ
ֲליכ ָ
ַפם .ו ְַא ַחר ה ִ
ַעל לֹא ָח ָמס ְּבכ ָּ
ִשוּב נ ְִלאוּ,
ַּפ ְר ָסאוֹת ְונ ְִת ָק ְרב ּו ִל ְמקוֹם יּׁ
ָשב ּו לָנו ַּח ְמ ַעט.
ְוי ְׁ
ֲשר לֹא רָחוֹק
בְּ .באו ָֹת ּה ָׁש ָעה רָאוּ ,א ֶׁ
יש
ׂ ֶדה ָּבא ִא ׁ
יח ַה ָּש
ַׂ
ִמ ְּמקו ָֹמם ִּב ְמקוֹם ִש
ַאכ ּתוֹ ִהיא ִל ְל ּכֹד עוֹפוֹת ַה ָּׁש ַמיִם
ֲשר ְמל ְ
א ֶׁ
ַעל י ְֵדי ֶר ֶׁשת ֶׁש ְּמ ַפ ּזֵר ּג ְַר ְּג ֵרי ְּתבו ָּאה
ֲשר נ ְִכנַס ַה ִּצ ּפוֹר ְּבתו ְֹך
ְּבתו ְֹך ָה ֶר ֶׁשתְ ,ו ַכא ֶׁ
ִש ַמע קוֹל
ִירים נ ְׁ
ָה ֶר ֶׁשת ֶל ֱאכֹל ַה ּג ְַר ּג ִ
יקת ַה ֶּדלֶת ֶׁש ּנ ְִס ֶּגרֶת ִּפ ְתאֹם ,ו ְַה ִּצ ּפוֹר
ְּד ִפ ַ
נ ְִל ְּכ ָדהִ .ל ְפ ָע ִמים נ ְִכנ ְָסה ַה ִּצ ּפוֹר ְונ ְִל ְּכ ָדה,
ו ְִל ְפ ָע ִמים נ ְִכנ ְָסה ְולֹא ִּת ָּלכֵד וְיו ֵֹצאת
ֵמה.
ְׁשל ָ
ַבי ֶא ְל ָעָזר,
ַבי ִׁש ְמעוֹן ְור ִּ
גִ .ה ּט ּו ָא ְזנָם ר ִּ
ֶדת,
ֶסת ִצ ּפוֹר ַה ּנ ְִל ּכ ֶ
ֲשר נ ְִכנ ֶ
ִש ְמעוֶּׁ ,ש ַּכא ֶׁ
ַו ּי ְׁ
ִש ָמע ְּת ִח ּלָה ַּבת קוֹל ִמן ַה ָּׁש ַמיִם
נ ְׁ
ֵּת ַבת "ספקלא"ֶׁ ,ש ַּמ ְׁש ָמעו ָּת ּה ִהיא
ֶׁש ִּת ָס ֵפק ֶּדלֶת ָה ֶר ֶׁשת ו ְִת ָּלכֵד ַה ִּצ ּפוֹר.
ֶדת,
ֶסת ַה ִּצ ּפוֹר ו ְֵאינ ָּה נ ְִל ּכ ֶ
ֲשר נ ְִכנ ֶ
ְו ַכא ֶׁ
ִש ָמע ְּת ִח ּלָה ַּבת קוֹל ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ֵּת ַבת
נ ְׁ
"דימוֹס"ֶׁ ,ש ַּמ ְׁש ָמעו ָּת ּה ִהיא ֶׁש ּנ ְִפ ֶטרֶת
ִּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְבנוֹ:
יתהָ .אז ָא ַמר ר ִּ
ִמ ִּמ ָ
" ֲהלֹא ִּת ְר ֶאה ְּבנִיִּ ,כי ּגַם ֶאת ַה ִּצ ּפוֹר ֵאינ ָּה
ֶדת ְּב ִלי ְּגזַר ִּדין ִמן ַה ָּׁש ַמיִםִ ,מ ּכָל ֶׁש ֵּכן
נ ְִל ּכ ֶ
ָה ָא ָדם ֶׁש ֵאינוֹ נ ְִל ּכָד

ַפח ְּב ִלי ְּגֵזרָה ִמן ַה ָּׁש ַמיִם .זֹאת או ֶֹמרֶת
ּב ַּ
ַדנ ּו ִּב ְמ ָערָה רַק ַעל
ֹׁב ֶׁש ּנ ְִל ּכ ְ
ֶׁש ֵאין לָנ ּו ַלחֲש
יסר רו ִֹמיִּ ,כי ִאם ִּב ְל ִּתי ָס ֵפק,
ִּפי ְּגֵזרַת ֵק ַ
ָבר ּגָלוּי
ֶׁש ָּכ ְך נִגְ זַר ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ,ו ְִס ַּבת ַה ּד ָ
ְויָדו ַּע ִל ְפנֵי ַה ָק ּבָ"ה ,ו ְָאסוּר לָנ ּו ְל ִה ְת ַר ֵעם
ַש ָבה
ו ְּל ַה ְר ֵהר ַא ַחר ִמ ּדו ָֹתיו" .ו ְּב ֵכן נ ְִתי ְּׁ
ַּד ְע ָּתם ַו ּי ְֵלכ ּו ָה ְל ָאה.
ַמ ָערָה
יהם ַל ֲחזֹר ל ְּ
ה) ִנ ְגזַר ֲע ֵל ֶ
ֲשר ִה ְת ִחיל ּו ְל ִה ְת ָקרֵב יו ֵֹתר
אַּ .כא ֶׁ
ׂ ֶדה ַו ּי ְִרא ּו
ַע ְבר ּו ִל ְפנֵי ָש
ִשוּבַ ,ו ּי ַ
ֶאל ַה ּיּׁ
ׂ ֶדה וְזו ְֹר ִעים
ו ְִה ּנֵה יְהו ִּדים חו ְֹר ִׁשים ַּב ָּש
ַעס:
ֹּאמר ּו ְּבכ ַ
יהם ַוי ְ
ְּתבו ָּאהַ ,ו ִי ְּת ְמה ּו ֲע ֵל ֶ
ׁש ּג ִָעים ַה ּלָלוּ?!
ָשים ַה ְמ ֻ
ׂים ָה ֲאנ ִׁ
"מה עוֹ ִש
ָ
ִיחין ֵע ֶסק ַה ּתוֹרָהֶׁ ,ש ִהיא ַח ּיֵי עוֹלָם,
ַמ ּנ ִ
וְעו ְֹס ִקים ְּב ַח ּיֵי ָׁש ָעה!" ו ִּב ְׁש ִביל חֲרוֹן
ַעס
ֵיהם ְּבכ ַ
ַא ָּפם ּכָל ָמקוֹם ֶׁש ּנ ְָתנ ּו ֵעינ ֶ
ׂרַףָ .אז י ְָצ ָתה ַּבת קוֹל ִמן ַה ָּׁש ַמיִם
ִמ ּיָד ִנ ְש
ָמי
ֲריב עוֹל ִ
"ה ִאם ְל ַהח ִ
ָהםַ :
ו ְָא ְמרָה ל ֶ
ַתכֶם" .ו ַּבעֲבוּר
אתם?! ִחזְר ּו ִל ְמ ָער ְ
י ְָצ ֶ
ָחים ַל ֲחזֹר ְו ָלׁשוּב ְלאו ָֹת ּה
ֻכר ִ
זֶה ָהי ּו מ ְ
ׁ.
ִש ַּתה ּו ָׁשם עוֹד י"ב ח ֶֹדש
ַה ְּמ ָערָהְ ,ונ ְׁ
יהם
ׂא ּו י ְֵד ֶ
ׂר ח ֶֹדׁש ָנ ְש
בְ .ל ַא ַחר ְׁשנֵים ָע ָש
ֲמן! ֲהלֹא ַאף
"אב ָה ַרח ָ
ֹּאמרוָּ :
ַל ָּׁש ַמיִם ַוי ְ
ֵיהנֹּם יו ֵֹתר
ִש ָּפ ִטים ְּבג ִ
ּגַם ְר ָׁש ִעים ֵאין נ ְׁ
ִׁ ,אם ֵּכן ַּדי לָנ ּו ִל ְהיוֹת נ ִּדוֹנִים
ִמן י"ב ח ֶֹדש
ָתם נ ְִת ַק ְּבלָה.
ְּכ ִמ ְׁש ַּפט ָה ְר ָׁש ִעים"ְּ .ת ִפ ּל ָ
"צא ּו
ׁשוּב י ְָצ ָתה ַּבת קוֹל ו ְָא ְמרָהְ :
ֵיהם ִמן ַה ְּמ ָערָה
ַתכֶם"ְ .וי ְָצא ּו ְׁשנ ֶ
ִמ ְמ ָער ְ
יתם.
ָל ֶלכֶת ְל ֵב ָ
ו) ֵא ְיך י ְָצא ּו ְל ָח ְפ ִׁשי ִמן ַה ְּמ ָערָה
ִשוּב,
ֲשר ִה ְת ָק ְרב ּו ַּפ ַעם ֵׁשנִית ֶאל ַה ּיּׁ
אַּ .כא ֶׁ
ַבי ֶא ְל ָעָזרְ ,ולֹא
ָחה ַּד ְע ּתוֹ ֶׁשל ר ִּ
עוֹד לֹא נ ָ
ָשים ִמ ֵּבית
ָיכֹל ִל ְס ּבֹל ִה ְתַנהֲגוּת ָה ֲאנ ִׁ
ַמ ָערָה ,לֹא
ָאלּ ,כֵיוָן ֶׁש ִּבז ְַמן הֱיוֹתוֹ ּב ְּ
ׂר ֵ
ִי ְש
ֲמל ַה ּתוֹרָהְ ,ו ָל ֵכן ִּכ ְמ ַעט
ָבר רַק ַלע ַ
י ַָדע ּד ָ
ְשי
ַש ִמי ֶׁשל ַאנ ֵׁ
ֶׁש ָּׁשכַח ִה ְצ ָט ְרכוּת ַה ּג ְׁ
יהם ְּב ִת ָּמהוֹן ו ְּברֹגֶז,
עוֹלָם ַה ּזֶהַ .ו ּי ַּבֵט ֲע ֵל ֶ
ָשים .ו ְּבכָל ָמקוֹם
ְו ָגרַם ְּבזֶה ֶה ּזֵקוֹת ַל ֲאנ ִׁ

ַבי
ַבי ֶא ְל ָעזָר ַמ ּזִיק ְּב ַמ ּבָטוָֹ ,היָה ר ִּ
ֶׁש ָהיָה ר ִּ
ַפא.
ִׁש ְמעוֹן ָא ִביו ְמר ֵּ
ׂי
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַמ ֲע ֵש
ָאה ר ִּ
ֲשר ר ָ
בַּ .כא ֶׁ
ַכ ְך ְל ָבבוֹ,
ַבר ִל ְבנוֹ ְלר ֵּ
ְּבנוִֹ ,ה ְת ִחיל ְלד ֵּ
"ת ַדע ְּבנִי!
ָאל לֵאמֹרֵּ :
ׂר ֵ
ו ְִה ְמ ִליץ ַעל ִי ְש
ִּכי ַּדי ָלעוֹלָם ֲאנִי ו ְַא ָּתה ֶׁש ּי ְִת ַק ּיֵם ִּבזְכוּת
ְׁשנֵינוּ".
ֵיהם ֶׁשרָא ּו ְּב ֶערֶב ַׁש ָּבת
ַמן ִל ְפנ ֶ
ג .עוֹד ִנז ְּד ֵּ
ָקן ָרץ ְל ֵביתוֹ ,ו ְּביָדוֹ
יש ז ֵ
ֵּבין ַה ְּׁש ָמׁשוֹתִ ,א ׁ
ָמה
ִשאֲל ּו אוֹתוֹ" :ל ָּ
ֲדסַ .ו ּי ְׁ
ֲבילוֹת ה ַ
ְׁש ֵּתי ח ִ
ֲדס?" ָא ַמר
ֲבילוֹת ה ַ
ְל ָך או ָֹתן ְׁש ֵּתי ח ִ
יח ָּב ֶהן ִל ְכבוֹד ַׁש ָּבת"ָ .א ְמר ּו
"ל ָה ִר ַ
ָהםְ :
לֶ
ֲבילוֹת,
ית ֵמ ֶהן ְׁש ֵּתי ח ִ
ָׂ
לוֹ" :ו ַּמ ּדו ַּע ָע ִש
ֲבילָה ַא ַחת?"ָ .א ַמר
ְולֹא ַּדי ְל ָך ֶׁש ּי ְִהי ּו ח ִ
"א ַחת ְּכֶנגֶד זָכוֹר ו ְַא ַחת ְּכֶנגֶד
ָהםַ :
לֶ
ָׁשמוֹר".
ַמה
"ר ֵאה ּכ ָּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְבנוְֹ :
דָ .א ַמר ר ִּ
ָאל! ָל ֵכן ַה ּנַח רָגְ ְז ָך
ׂר ֵ
ֲב ִיבין ִמ ְצווֹת ַעל ִי ְש
חִ
ַש ָבה ַּד ְע ּתוֹ ָוֵי ַר ְך
ֵמ ֶהם" .ו ֵּמ ָאז ו ְָה ְל ָאה נ ְִתי ְּׁ
יש ְּב ַמ ּבָטוֹ.
ִל ּבוְֹ ,ולֹא ִה ּזִיק יו ֵֹתר ְל ִא ׁ
ַבי ִׁש ְמעוֹן
ַבי ִּפנ ְָחס ֶּבן י ִָאיר חו ֵֹתן ר ִּ
ה .ר ִּ
ֲתנוֹ ָּבא ְל ֵביתוָֹ ,ה ַל ְך ֵא ָליו
ָׁש ַמע ִּכי ח ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ָהיָה ָמלֵא ְּפ ָצ ִעים
ְל ַק ֵּבל ָּפנָיו .ר ִּ
ִמן ַהחוֹל ֶׁש ִּכ ָּסה ֶאת ְּג ִו ּיָתוֹ י"ג ָׁשנִים
ַמ ָערָה ,ו ְַעל י ְֵדי זֶה ֶנ ֱח ַלׁש ּכָל גּ וּפוֹ ,ו ְָה ַל ְך
ּב ְּ
ִל ְט ֶב ְריָא ִל ְרחֹץ ְּב ָח ֵמי ְט ֶב ְריָא ְל ַח ּזֵק
ַבי
ַפאַ .וָּיבֹא ֵא ָליו ָׁש ָּמה ר ִּ
ְּג ִו ּיָתוֹ ו ְּל ִה ְתר ֵּ
ִּפנ ְָחס חו ְֹתנוֹ.
ַבי ִׁש ְמעוֹן ִל ְרחֹץ ְּב ָח ֵמי
ֲשר ָה ַל ְך ר ִּ
וַּ .כא ֶׁ
ְט ֶב ְריָאָ ,ה ַל ְך ִע ּמוֹ חו ְֹתנוֹ ַו ּיָסו ְּך ֶאת
ַפא ֶאת ְּפ ָצ ָעיוַ .וי ְִהי
ְּג ִו ּיָתוֹ ְּב ֶׁש ֶמן ַזיִת ְלר ֵּ
ֲתנוֹ,
ַבי ִּפנ ְָחס ֶאת ִּפ ְצ ֵעי ח ָ
ָאה ר ִּ
ֲשר ר ָ
ַּכא ֶׁ
ֶכיִּ ,כי נ ְִת ַמ ּלֵא
לֹא ָיכֹל ְל ִה ְת ַא ֵּפק ִמ ּב ִ
ֲמנוּת ָע ָליוַ ,ו ּי ְִּפל ּו ִּד ְמעוֹת ֵעינָיו ַעל
ַרח ָ
ֲשר ִּד ְמעוֹת ֵעיַניִם ְמלו ִּחין
ֲתנוְֹ ,ו ַכא ֶׁ
גּ וּף ח ָ
יצת
ֲק ַ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ע ִ
ִיש ר ִּ
ֵהן ְּכ ֵמי ֶמלַחִ ,ה ְר ּג ׁ
ַה ְּד ָמעוֹת ִּב ְמקוֹם ַה ְּפ ָצ ִעים ַו ּי ְִכ ַאב לוֹ.
ָמה
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶאת חו ְֹתנוֹ" :ל ָּ
ָׁש ַאל ר ִּ
חו ְֹתנִי ִּת ְב ֶּכה ו ִַּת ָכוֶה ִּפ ְצ ֵעי גּ וֹי ִמ ִּד ְמעוֹת

ַבי ִּפנ ְָחסּ :בוֹכֶה ֲאנִי
ֵעינֶיךָ?"ַ ,וַּי ֲענֵה ּו ר ִּ
ָת ָך ו ַּמ ְכאו ְֹבךָ ,וְאוֹי ִלי ֶׁש ְר ִא ִיתי ָך
ַעל ָצר ְ
ַבי ִׁש ְמעוֹן" :לֹא ֵכן
ֹּאמר ֵא ָליו ר ִּ
ְּב ָכ ְך!"ַ ,וי ֶ
יתנִי ְּב ָכךְ,
חו ְֹתנִי! ִּכי ִאם ַא ְׁש ֶרי ָך ֶׁש ְר ִא ָ
את
יתנִי ְּב ָכ ְך לֹא ָמ ָצ ָ
ֶׁש ִא ְל ָמלֵא לֹא ְר ִא ָ
ָבר יָדו ַּע ִּכי ֶטרֶם
ִּבי ּתוֹרָה ּכָל ָּכ ְך"ַ .ה ּד ָ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶאל ַה ְּמ ָערָהְּ ,כ ֶׁש ָהיָה
ֶׁש ּנ ְִפ ַרד ר ִּ
ּשיָא ְּב ִל ּמו ָּדםָ ,היָה
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַמ ְק ֶׁשה קו ְׁ
ר ִּ
ׂר ֵּתרו ִּצים.
ַבי ִּפנ ְָחס ְמ ָת ֵרץ לוֹ ְׁשנֵים ָע ָש
ר ִּ
ֲשר ָׁשב ִמן ַה ְּמ ָערָהְּ ,כ ֶׁש ָהיָה
ו ְַא ַחר ָּכ ְך ַּכא ֶׁ
ּשיָא ְּב ִל ּמו ָּדםָ ,היָה
ַבי ִּפנ ְָחס ַמ ְק ֶׁשה קו ְׁ
ר ִּ
ׂ ִרים ו ְַא ְר ָּב ָעה
ַבי ִׁש ְמעוֹן ְמ ָת ֵרץ לוֹ ֶע ְש
ר ִּ
ֵּתרו ִּצים.
זְ .ל ַא ֲח ֵרי ֵצאתוֹ ֵמ ַה ְּמ ָערָהָ ,ה ַל ְך ַר ְׁש ִּב"י
ַבי יְהו ָּדה,
ַבי ַא ָּבא ,ר ִּ
ידים (ו ְֵהם :ר ִּ
ִל ְבחֹר ַּ 8ת ְל ִמ ִ
ַבי
ַבי ִחז ְִק ּיָה ַּבר רַב ,ר ִּ
ַבי י ְִצ ָחק ,ר ִּ
ַבי יו ִֹסי ַּבר ַי ֲעקֹב ,ר ִּ
ר ִּ

ַחד ִע ּמוֹ ו ְִעם
ֲשר י ַ
ִיסא) ,א ֶׁ
ַבי י ָ
ַבי יו ִֹסי ְור ִּ
ִח ּיָא ,ר ִּ
ַבא".
"א ְידרָא ר ָּ
ַבי ֶא ְל ָעזָר ְּבנוֹ ִה ּו ּו ֶאת ָה ִ
ר ִּ
(ז ַֹהר ח"גִ ,א ְיד ָרא ר ַָּבאַּ ,דף קכ"ז ע"ב).
ַבא" ,נ ְִפ ְטר ּו
"א ְידרָא ר ָּ
ִל ְפנֵי ֶׁש ּנ ְִת ָּפ ְר ָדה ָה ִ
ַבי יו ִֹסי ַּבר ַי ֲעקֹב,
לשה ַּת ְל ִמ ִידים :ר ִּ
ְׁש ָׁ
ִיסאַּ .ת ְל ִמ ִידים
ַבי י ָ
ַבי ִחז ְִק ּיָה ַּבר רַב ְור ִּ
ר ִּ
ֵא ּל ּו ִה ְת ַמ ְּלא ּו ָּבאוֹר ָה ֱאל ִֹקיְ ,ו ָל ֵכן ָע ְבר ּו
ִשאֲר ּו
ֶצחַ .ה ַּת ְל ִמ ִידים ֶׁש ּנ ְׁ
ְלעוֹלַם ַה ּנ ַ
יהם
ֹשת ַח ְב ֵר ֶ
ֵיצד ְׁשל ֶׁ
ַּב ַח ּיִים רָא ּו ּכ ַ
ַבי ִׁש ְמעוֹן
ידי ַמ ְל ָא ִכים .ו ְָא ַמר ר ִּ
ׂ ִאים ִּב ֵ
ִש
נ ָּ
ֲב ִריםָ .צ ַעק ו ְָא ַמר ,א ּו ַלי
ִש ַּת ְּככ ּו ַהח ֵ
ָבר ְונ ְׁ
ּד ָ
ׁ,
ְשלוֹם נִגְ ְזרָה ְּגֵזרָה ָע ֵלינ ּו ְל ֵה ָענֵש
ָחס ו ָׁ
ִּכי נִגְ לָה ַעל י ֵָדינ ּו ַמה ֶּׁש ּלֹא נִגְ לָה ִמ ּיוֹם
משה ַעל ַהר ִסינַיְּ ,ב ֶרגַע זֶה י ְָצ ָאה
ֶׁש ָע ַמד ֶׁ
ַּבת קוֹל ִמן ַה ָּׁש ַמיִם ו ְָא ְמרָה ַא ְׁש ֵרי ַא ָּתה
ֲב ִרים
ַבי ִׁש ְמעוֹן ו ְַא ְׁש ֵרי ֶח ְל ְק ָך ו ְֵחלֶק ַהח ֵ
ר ִּ
ַה ַח ּיִים ִע ְּמךִָּ ,כי נִגְ לָה ָלכֶם ַמה ֶּׁש ּלֹא נִגְ לָה
ְלכָל ִצ ְבאוֹת ַמ ְעלָה( .ז ַֹהר ָׁשם ַּדף קמ"ד ע"א).
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ֶּפרֶק ו
ֶח ְל ֵקי ַהז ַֹּהר
א) ז ַֹהר ַעל ַה ּתוֹרָה
ֹשה ְּכר ִָכיםֶּ :כ ֶר ְך
ֻד ָּפס ִּב ְׁשל ָׁ
אֵ .חלֶק זֶה מ ְ
ֵאשית; ֶּכ ֶר ְך ב' ַ -על
א' ַ -על ֵס ֶפר ְּבר ִׁ
ֵס ֶפר ְׁשמוֹת ְו ֶכ ֶר ְך ג' ַ -על ְס ָפ ִריםַ :ו ּי ְִקרָא,
ַמ ְד ָּברְּ ,ד ָב ִרים.
ּב ִּ
אשוֹן  -ז ַֹהר
ַכ ֶר ְך ָה ִר ׁ
ֹאש ֵחלֶק זֶהּ ,ב ֶּ
בְּ .בר ׁ
ָמת
"ה ְק ּד ַ
ֻד ֶּפ ֶסת ַ
ֵאשית  -מ ְ
ַעל ֵס ֶפר ְּבר ִׁ
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר" ִ(מן ַּדף א' ע"א ַעד ַּדף י"ד ע"ב).
ּש ַהז ַֹּהר ַעל רֹב
ָמה זוֹ ֵּפרוׁ
ְל ַא ֲח ֵרי ַה ְק ּד ָ
ֶשנוֹ
ֵאשית י ְׁ
ַּפ ְר ִׁש ּיוֹת ַה ּתוֹרָהְּ .ב ֵס ֶפר ְּבר ִׁ
ֻמׁש זֶהְ ,ו ֵכן ְּב ֵס ֶפר
ז ַֹהר ַעל ּכָל ַּפ ְר ִׁש ּיוֹת ח ָּ
ַמ ְד ָּבר
ְׁשמוֹת ו ְּב ֵס ֶפר ַו ּי ְִקרָאַ .על ֵס ֶפר ּב ִּ
ֻמׁש
ַפ ְר ִׁש ּיוֹת ָה ַאחֲרוֹנוֹת ֶׁש ְּבח ָּ
ָח ֵסר ז ַֹהר ל ַּ
ֵש ֶק ַטע
[אף ִּכי ְל ָפ ָר ָׁשה זוֹ יׁ
זֶהַ :מ ּטוֹת ַ
ָק ָטן ְּב ַדף רנ"ט ע"ב) ו ַּמ ְס ֵעי .ו ְּב ֵס ֶפר
ְּד ָב ִרים ָח ֵסר ז ַֹהר ַעל ַה ַּפ ְר ִׁש ּיוֹתְּ :ד ָב ִרים,
ְר ֵאהִּ ,כי ָּתבוֹא ,נ ִָּצ ִביםְ ,וזֹאת ַה ְּב ָרכָה.
(ִ )1ס ְפרָא ִּד ְצנִיעו ָּתא
לשה ַּד ִּפים (ח"ב
"ס ֶפר" ָק ָטן זֶהֶּ ,בן ְׁש ָׁ
בֵ .
"ס ְפרָא
ַּדף קע"ו ע"ב  -קע"ט ע"א)ֶׁ ,ש ְּׁשמוִׁ -
ֲשיבוּתוֹ ְויִחוּדוֹ,
ִּד ְצנִיעו ָּתא ֵ -מ ִעיד ַעל ח ִׁ
ֲשו ִּבים ְּביו ֵֹתר
הוּא ִמן ַה ְּמקוֹרוֹת ַהחׁ
ו ְַה ַּת ְמ ִצ ִית ּיִים ְּביו ֵֹתר ֶׁש ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרּ .בוֹ
נ ְִמ ָצ ִאים יְסוֹדוֹת ּתוֹרַת ַה ּסוֹד ִּב ְר ָמזִים
ֻקים.
ַּד ִּקים ַו ֲעמ ִּ
ּש ִל ְפסו ִּקים
ְּב ִחיצוֹ ִנ ּיוּתוֹ הוּא ֵּפרוׁ
ֵאשית (ו ְָא ֵכן ְּבז ַֹהר
ֶמ ְר ָּכ ִז ּיִים ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּבר ִׁ
אשית) ,וּבוֹ
ׁשת ְּב ֵר ִׁ
ַמהֲד ּו ַרת ָק ִרימוֹנָה נ ְִד ַּפס הוּא ְּב ָפ ָר ַ
ִימ ּיוּתוֹ הוּא ֵמ ִכיל,
ָקים ,ו ִּב ְפנ ִ
ֲמ ָּׁשה ְּפר ִ
חִ
ל-פי ֵעדוּתוֹ ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"יֶ ,את ַהיְסוֹד
ַע ִּ
ֶׁשל ּתוֹרַת ַה ַּק ָּבלָה ֶׁש ּנ ְִת ָּפ ְר ָׁשה ְּב ַה ְר ָח ָבה
ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ו ְּב ִס ְפ ֵרי ַה ַּק ָּבלָה ֶׁש ּל ַא ֲח ָריו.
ַבי ָׁשלוֹם ּב ּוזַגְלוֹ
בְ .וזֶה ְלׁשוֹנוֹ ֶׁשל ר ִּ
ּשוֹ ַה ְדרַת ֶמ ֶל ְך:
ְּב ֵפרוׁ
ַר ְׁש ִּב"י זי"ע ָא ַמר (ז ַֹהר ח"ב ַּדף קע"ו ע"א):
ָקין ִאינוּן,
ֲמ ָּׁשה ְּפר ִ
ִס ְפרָא ִּד ְצנִיעו ָּתא ,ח ִ
דכלילן ְּב ֵהיכָל רַב ומליין ּכָל ַא ְר ָעא.
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ָקים ּכו ְֹל ִלים ּכָל
ֲמ ָּׁשה ְּפר ִ
ֵׁ ,א ּל ּו ח ִ
ֵּפרוּש
ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ִּ -כי ִס ְפרָא ִּד ְצנִיעו ָּתא
ֻבהָ ,לׁשוֹן
הוּא מו ָּעט ַמ ֲחזִיק ֶאת ַה ְמר ֶּ
(ה ְד ַרת ֶמ ֶל ְך
ֹארָהַ .
ָאה ו ְּמפ ָ
ָק ָצר ְּב ָח ְכ ָמה נ ְִפל ָ
ּתא סוֹף פ"א)
ְל ִס ְפ ָרא ִּד ְצנִיעו ָ

"ס ְפרָא
אשוֹן ְל ָפ ֵרׁש ֶאת ִ
גַ .ה ּנ ִָּסיוֹן ָה ִר ׁ
ָ"א ְידרוֹת" ִ -א ְידרָא
ׂה ּב ִ
ִּד ְצנִיעו ָּתא" ַנ ֲע ָש
ַבא ו ְִא ְידרָא זו ָּטאְ .ל ֵס ֶפר ָק ָטן זֶה נ ְִכ ְּתב ּו
ר ָּ
ּש ַה ְּג ָר"א
ֻר ָסם הוּא ֵּפרוׁ
(מפ ְ
ּשיםְ ,
ִמ ְס ַּפר ֵּפרו ִׁ
ַבי ָּדוִד
ֶפׁש ְל ָדוִד" ְלר ִּ
ִילנָא וְהוֹרו ְֹדנָא-תק"פ] "נ ֶ
[ו ְ

ּשים ַה ּכו ְֹל ִלים ַלז ַֹּהר,
לו ְּריֵא)ִ .מ ְּל ַבד ַה ֵּפרו ִׁ
ּש ְל ִס ְפרָא ִּד ְצנִיעו ָּתא
ַה ּכו ְֹל ִלים ּגַם ֵּפרוׁ
ַה ּנ ְִמ ָצא ְּבגוּף ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר.
"ס ְפרָא ִּד ְצנִיעו ָּתא"
ֲסים ֶאת ִ
ֵש ַה ְמַיח ִ
ד .יׁ
ֹש
ְלַי ֲעקֹב ָא ִבינוָּ ,א ְמנָם ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ָתב,
ארנָא ְּב ִס ְפרוֹ "ז ַֹהר ַחי" ּכ ַ
אמ ְ
ִמ ָּק ָ
וְז"ל:
ִס ְפרָא ִּד ְצנִיעו ָּתא ִח ְּברוֹ ַר ְׁש ִּב"י ...ו ְִס ְּדרָם
ַתנ ָּאים ֵמ ַהר
ֻבלוֹת ל ַּ
ִמ ְּב ַריתוֹת ֶׁש ָהי ּו ְמק ָּ
ַבינ ּו
משהְּ ,כ ֵעין ֶׁש ִּס ֵּדר ר ֵּ
ִסינַי ִמימוֹת ֶׁ
ֹש ִׁש ָּׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָה ִמ ַּמה ֶּׁש ָהי ּו
ַה ָּקדוׁ
ּשוֹ
שנוּיוֹת ִמ ַּק ְד ַמת ְּדנָא( .ז ַֹהר ַחיְּ ,ב ִס ּיוּם ֵּפרוׁ
ְׁ
לספד"צ)

א-ה ִּכ ּנוּס ַה ּגָדוֹל
ַב ַ
"א ְדרָא ר ָּ
(ִ )2
ַבא" נ ְִמ ָצא ְּבז ַֹהר ח"ג
"א ְידרָא ר ָּ
אָ .ה ִ
(מן ַּדף קכ"ז ע"ב ַעד ַּדף קמ"ה
ׂא ִ
ָּפ ָר ַׁשת ָנש
ּשוֹ:
ַבא"ֶׁ ,ש ֵּפרוׁ
"א ְידרָא ר ָּ
ע"א)ְ ,ונ ְִקרָא ִ
"א ְידרָא" הוּא ְמקוֹם
ַה ִּכ ּנוּס ַה ּגָדוֹלִ .
ָמיםְּ ,ב ֶד ֶר ְך ְּכלָל ְּכגֹ ֶרן ֲעגֻ ָּלה,
ֹשב ַה ֲחכ ִ
מו ַׁ
ַבא" ָּבא ְּכ ֵדי ְל ַה ְב ִּדילוֹ
וְתו ֶֹס ֶפת ַה ִּמ ּלָה "ר ָּ
"א ְידרָא זו ָּטא" -
ִמן ַה ִּכ ּנוּס ַה ּיו ֵֹתר ָק ָטן ִ -
ֻחר יו ֵֹתרֶׁ ,ש ּבוֹ נו ְֹכח ּו ָּפחוֹת
ֶׁש ִה ְת ַק ּיֵם ְמא ָ
ָמיםְּ ,כ ִד ְל ַה ָּלן.
ֲחכ ִ
ֵיהם
ַבא" ָּבא ֵּתאוּר ִּד ּי ּונ ֶ
ָ"א ְידרָא ר ָּ
בּ .ב ִ
ַבי ִׁש ְמעוֹן
ֶׁשל ִּת ְׁש ָעה ֵמ ַה ַח ְב ַר ּיָא ֶׁשל ר ִּ
ַחד ִע ּמוֹ ָלדוּן
ֶּבן יו ַֹחאיֶׁ ,ש ִה ְת ַּכ ּנְס ּו י ַ
ֻקים ֶׁשל ַה ַּק ָּבלָה.
ַסוֹדוֹת ַה ּגְדו ִֹלים ו ְָה ֲעמ ִּ
ּב ּ
ַבי ַא ָּבא,
ַבי ֶא ְל ָעזָר ְּבנוֹ ,ר ִּ
ַה ִּת ְׁש ָעה ֵהם :ר ִּ
ַבי י ְִצ ָחק,
ַבי יו ִֹסי ַּבר ַי ֲעקֹב ,ר ִּ
ַבי יְהו ָּדה ,ר ִּ
ר ִּ

ַבי יו ִֹסי
ַבי ִח ּיָא ,ר ִּ
ַבי ִחז ְִק ּיָה ַּבר רַב ,ר ִּ
ר ִּ
ִיסא.
ַבי י ָ
ְור ִּ
ּש ְּב ִפי ַר ְׁש ִּב"י,
יחת ַה ְּדרוׁ
ְל ַא ֲח ֵרי ְּפ ִת ַ
ֲברוֹ,
ָמיםָ ,ה ֶא ָחד ַא ַחר ח ֵ
ָק ִמים ַה ֲחכ ִ
ֲשר ַר ְׁש ִּב"י
וְדו ְֹר ִׁשים ְּבסוֹד ָה ֱאלֹקוּתַּ ,כא ֶׁ
יהם.
ַמ ְׁש ִלים ו ֵּמגִיב ַעל ִּד ְב ֵר ֶ
גִ .ע ָּק ָרן ֶׁשל ַה ְּד ָרׁשוֹת ְּב ֵחלֶק זֶה ָּבאוֹת
"ס ְפרָא ִּד ְצנִיעו ָּתא",
ְל ָב ֵאר ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ִ
ַחס
"מ ְׁשנָה" ְּבי ַ
ַה ְמ ַׁש ֵּמׁש ְל ֵחלֶק זֶה ֵמ ֵעין ִ
ָ"א ְידרָא
ַל ּ"ג ְָמרָא"ְ .ו ָל ֵכן ְל ִע ִּתים נ ְִמ ָצא ּב ִ
ָסיס
"ה ִּס ְפרָא ִּד ְצנִיעו ָּתא" ְּכב ִ
ַבא" ְלׁשוֹן ַ
ר ָּ
ְל ֶה ְס ֵּברָם ֶׁשל ַח ְכ ֵמי ָה ִא ְידרָא.
"א ְידרָא" נ ְִפ ָט ִרים
דְּ .ב ִס ּיוּמוֹ ֶׁשל ָה ִ
ַבי יו ִֹסי ַּבר ַי ֲעקֹב,
ָמים ,ר ִּ
לשה ִמן ַה ֲחכ ִ
ְׁש ָׁ
ִיסאְּ ,כ ִד ְל ֵעיל ֶּפרֶק כ"ד
ַבי י ָ
ַבי ִחז ְִק ּיָה ְור ִּ
ר ִּ
ְס ִעיף ד' אוֹת ז'.
(ִ )3א ְידרָא זו ָּטא
"א ְידרָא זו ָּטא" נ ְִמ ָצא ַּבז ַֹּהר ח"ג ָּפ ָר ַׁשת
ָה ִ
ַה ֲאזִינ ּו ִ(מן ַּדף רפ"ז ע"ב ַעד ַּדף רצ"ו ע"ב)ְ ,ונ ְִקרָא
ּשוַֹ :ה ִּכ ּנוּס ַה ָּק ָטן,
"א ְידרָא זו ָּטא"ֶׁ ,ש ֵּפרוׁ
ִ
"א ְידרָא
ְל ַה ְב ִּדילוֹ ִמן ַה ִּכ ּנוּס ַה ּגָדוֹל ִ -
ָ"א ְידרָא זו ָּטא" נ ְִת ַּכ ּנְס ּו ׁשוּב
ַבא"ּ .ב ִ
ר ָּ
ָמים ְּבנֵי חֲב ּורָתוֹ ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י,
ַה ֲחכ ִ
ָתם
ו ְַה ַּפ ַעם ִׁש ְב ָעה ְּב ִמ ְס ָּפרְ ,ל ַא ַחר ְּפ ִטיר ָ
ַבא" -
"א ְידרָא ר ָּ
ֶמת ִ -
ָ"א ְידרָא" ַה ּקוֹד ֶ
ּב ִ
ָמים ַה ּנַ"ל.
לשה ִמן ַה ֲחכ ִ
ֶׁשל ְׁש ָׁ
ישא
"א ְידרָא" זוֹ זו ִֹכים ַה ַח ְב ַרָיּא ַק ִּד ָׁ
ְּב ִ
ִל ְׁשמ ַֹע ּתוֹרָה ֵמ ַר ְׁש ִּב"י ֶׁש ָּת ְכנ ָּהִ ,ס ּכוּם
ַבא".
ָ"א ְידרָא ר ָּ
ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ִה ְת ָּב ְרר ּו ּב ִ
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא
( )4ר ְ
אַ .ה ֵּס ֶפר " ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא"ֶׁ ,שהוּא
"ס ֶפר" ַה ּגָדוֹל ְּביו ֵֹתר ַה ּנ ְִכלָל ְּב ֵס ֶפר
ַה ֵּ
ַבינוּ,
משה ר ֵּ
ְגִלָה ֶׁ
ַהז ַֹּהר ,הוּא ַמה ֶּׁש ִּל ֵּמד ו ּ
ֱמןְ ,ל ַר ְׁש ִּב"י ו ְַח ְב ַרָיּא ִּדי ֵל ּיה,
ָהרו ֶֹעה ֶנא ָ
ָאיםְּ .ב ִכ ּנוּס
ָללָה ַּת ּנ ָּאים ו ְָאמוֹר ִ
ֶׁש ּכ ְ
ישא זֶהֶׁ ,ש ִה ְת ַק ּיֵם
ַח ְב ַרָיּא ַק ִּד ָׁ

ַבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי,
ְּב ֵבית ִמ ְד ָרׁשוֹ ֶׁשל ר ִּ
ְגִל ּויִים ַעל
ַבנ ּו סוֹדוֹת ו ּ
נ ְִת ָּב ְרר ּו ְונ ְִתל ְּ
יהן.
ֲמ ֶ
יהן ו ְַטע ֵ
ִמ ְצווֹת ַה ּתוֹרָהָׁ ,ש ְר ֵׁש ֶ
בַ " .ר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא" ְמ ֻפ ּזָר ְּב ִמ ְס ַּפר
ַּפ ְר ִׁש ּיוֹת ְּבגוּף ַהז ַֹּהרֶ ,ח ְלקוֹ ּגָלוּי ְויָדו ַּע לָנ ּו
ֻד ַּפס ְּב ַד ִּפים ו ְַע ּמו ִּדים נ ְִפ ָר ִדים,
ו ְַאף ה ְ
ׁש ּלָב ְּבגוּף ַהז ַֹּהרָ .ה" ַר ְעיָא
ו ְֶח ְלקוֹ ָּבא ְמ ֻ
ְמ ֵה ְימנָא" נ ְִמ ָצא ְּב ֵחלֶק ב'  -וג' ֶׁ -של
ֻמׁש ְׁשמוֹתַ ,ו ּי ְִק ָראַּ ,ב ִּמ ְד ָּבר,
(ה ּכו ֵֹלל ח ָּ
ֹּהר ַ
ֵס ֶפר ַהז ַ
ֲבל לֹא נ ְִמ ָצאְּ ,בגָלוּיְּ ,ב ֵחלֶק א'
ְּד ָב ִרים) ,א ָ
אשית).
ֻמׁש ְּב ֵר ִׁ
ֹּהר (ח ָּ
ֶׁשל ֵס ֶפר ַהז ַ
ָאל ו ְַח ְכ ֵמי ּדוֹרוֹת
ׂר ֵ
ַמה ּגְדוֹ ֵלי ִי ְש
גּ .כ ָּ
ָה ַאחֲרוֹנִים ָע ְמל ּו ִל ְמצֹא ֶאת ָה" ַר ְעיָא
ְמ ֵה ְימנָא"ֶׁ ,ש ָהיָה ִּב ְמקוֹרוֹ ֵס ֶפר ּגָדוֹל ַעל
ל-פי ֵס ֶדר
ּכָל ַה ַּת ְריַ"ג ִמ ְצווֹת ,ו ְּל ַס ְּדרוֹ ַע ִּ
ׂה,
ׂה ו ִּמ ְצווֹת לֹא ַּת ֲע ֶש
ֶׁשל ִמ ְצווֹת ֲע ֵש
ו ְַאף ְל ַה ְד ִּפיסוֹ ְּכ ֵס ֶפר ִּב ְפנֵי ַע ְצמוֹ ְ -ר ֵאה,
"ס ֶפר
ֲמר "' ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא" ֵ -
ֻגְמא ַמא ַ
ְלד ָ
יש ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר
ַה ִּמ ְצווֹת"ַ ,ה ּנ ְִד ַּפס ְּב ֵר ׁ
ַבי ְראו ֵּבן ַמ ְר ּג ִָל ּיוֹת.
ַמהֲד ּורַת ָהרַב ר ִּ
משה י ִָאיר
ו ְּר ֵאה ּגַם נ ְִתיבוֹת י ִָאיר ְל ָהרַב ֶׁ
ְש ָטאקֶׁ ,ש ּבוֹ א ֶֹסף ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְעיָא
וַויְינ ְׁ
ׁ.
ְמ ֵה ְימנָא ְּבהו ָֹס ָפה ֵּפרוּש
דּ .תו ְֹך ְּכ ֵדי ַה ְר ָצ ַאת ַה ְּד ָב ִריםִ ,מ ְׁש ַּת ֵּמׁש
ָה ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא ִל ְפ ָע ִמים ְּבסוֹף ַהז ַֹּהר,
"ח ְּיברָא ַק ְד ָמ ָאה".
ַה ּנ ְִקרָא ִּב ְלׁשוֹנוֹ ִ
הֵ .מ ֵחלֶק ָה" ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא" ֶׁש ְּב ֵס ֶפר
ַמ ְצווֹתֶ ,א ְפ ָׁשר ִל ְלמֹד
ַהז ַֹּהרֶׁ ,שעו ֵֹסק ּב ִּ
ָאה ְל ִׁשיטוֹת
ָותא ְּב ַה ְׁשו ָ
ַבו ָ
ַמה הלכא ר ְּ
ּכ ָּ
ַבו ֵֹתינוּ ,ו ִּב ְפרָט ֵמא ֶֹפן ַה ְר ָצ ַאת ַה ְּד ָב ִרים
רּ
ֹשים ברע"מ ֶא ְפ ָׁשר ִל ְלמֹד ַה ְר ֵּבה
ַה ְּקדו ִׁ
ַה ְכ ָרעוֹת ַּב ֲה ָלכָה.
וַּ .דע ִּכי ִח ּבוּר ַה ּזֶה ַה ּנ ְִקרָא ַר ְעיָא ְמ ֵה ְימנָא,
ֲשר ְּבגַן
ׂה ַר ְׁש ִּב"י ִעם ַה ַּצ ִּד ִיקים א ֶׁ
ֶׁש ָע ָש
ֵע ֶדןָ ,היָה ְל ִת ּקוּן ַה ְּׁש ִכינָה ו ְַס ַעד ו ְֶס ֶמ ְך
ָה ְּבגָלו ָּתאִּ ,כי ֵאין ַס ַעד ו ְֶס ֶמ ְך ַל ְּׁש ִכינָה
לּ
ֹּאמר
ֶא ּלָא ְּבסוֹדוֹת ַה ּתוֹרָהְ ...וכָל ַמה ֶּׁשי ַ
ּפֹה ֵמ ַה ּסוֹדוֹת ו ְָה ִע ְנָינִיםַ ,ה ּכֹל ָהיָה ַּכָּונַת
ּתא( .אוֹר
ֻדה ְּבגָלו ָ
ַחד ַה ְּׁש ִכינָה ו ְִל ְסע ָּ
ְלי ֵ

"א ְידרָא ְּד ֵבי משכנא"ָ ,העו ֵֹסק ְּב ִע ַּקר
ַה ַח ָּמה ַלז ַֹּהר ח"ב ַּדף קט"ו ע"בְּ ,ב ֵׁשם הרמ"ק [ר ֵַּבינ ּו א) ִ
משה קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ])
ׁ
ֶ
ְּבסוֹדוֹת ַה ְּת ִפ ּלָה ,וְהוּא נ ְִמ ָצא ְּבז ַֹהר ח"ב
(מן ַּדף קכ"ב ע"ב ַעד ַּדף קכ"ג
ש ָּפ ִטים ִ
ָּפ ָר ַׁשת ִמ ְׁ
(ִ )5מ ְד ָרׁש ַה ֶּנ ֱעלָם
"מ ְד ָרׁש ַהֶּנ ֱעלָם" נ ְִמ ָצא ְּבגוּף ֵס ֶפר ע"ב).
אִ .
"היכָלוֹת"ָ ,העו ֵֹסק ְּב ֵתאוּר ֵהיכָלוֹת
ַהז ַֹּהר ָּ(פ ָר ַׁשת ַוֵּי ָראַ ,ח ּיֵי ָשׂ ָרהּ ,תו ְֹלדוֹת) ,ו ַּבז ַֹּהר ב) ֵ
ַבים.
ֵיהנֹּם ,וּבוֹ ִע ְנ ְינֵי ְּת ִפ ּלָה ר ִּ
ַן-ע ֶדן ו ְַה ּג ִ
ָח ָדׁש ִ(מן ַּדף ב' ע"ב ַעד ַּדף ל' ע"ב; ִמן ַּדף מ"ו ַה ּג ֵ
"היכָלוֹת" נ ְִמ ָצ ִאים ְּבז ַֹהר ח"א ָּפ ָר ַׁשת
ע"ב ַעד ַּדף מ"ז ע"ב (בזוה"ח הו ָֹצ ַאת ָהרַב ר ִַּבי ְראו ֵּבן ַה ֵ
ֵאשית ִ(מן ַּדף ל"ח ע"א ַעד ַּדף מ"ה ע"ב); ח"ב
ַמ ְר ּג ִָל ּיוֹת) ו ְּב ַפ ְר ִׁש ּיוֹת ָּבלָקִּ ,כי ֵּת ֵצאְ ,וכָל ְּבר ִׁ
ז ַֹהר ָח ָדׁש לשה"ש ,רוּת ו ְֵאיכָה).
(מן ַּדף רמ"ד ע"ב ַעד ַּדף רס"ב ע"ב
ּדי ִ
ָּפ ָר ַׁשת ְּפקו ֵ
"מ ְד ָרׁ
בַ .על ַה ַּט ַעם ֶׁש ּנ ְִקרָא ְּב ֵׁשם ִ
ֻשה; ִמן ַּדף רס"ב ע"ב ַעד ַּדף
ׁ
ש ֵ -הי ָכלוֹת ִמ ִּס ְט ָרא ִּד ְקד ָּ
ַהֶּנ ֱעלָם" ּכו ֵֹתב הרמ"ז ,וְז"ל:
רס"ח ע"ב ֵ -הי ָכלוֹת ִמ ִּס ְט ָרא ְּדט ְֻמ ָאה).
ֶא ֵּתן ַט ַעם ְל ֶׁש ַבח ֶאל ָׁשם ִמ ְד ָרׁש זֶה ג) " ָרזָא ְּד ָרזִין"ָ ,העו ֵֹסק ְּב ּגִלוּי ַמהוּתוֹ ֶׁשל
ֶׁש ְּקרָאוּה ּו ֶנ ֱעלַם ,וְהוּא ֶׁשרֹב ִע ְניַן זֶה הוּא ָה ָא ָדם ַעל-י ְֵדי ָּתוֵי ַּפ ְרצוּפוֹ ְוי ָָדיוָ .ה" ָרזָא
ָה ַּב ְּב ִר ָ
ְש ָמה ֶׁש ְּמקוֹר ּ
ַעל ַה ּנ ָׁ
יאהֶׁ ,ש ֵּׁשם ּגַן ְּד ָרזִין" נ ְִמ ָצ ִאים ְּבז ַֹהר ח"ב ָּפ ָר ַׁשת י ְִתרוֹ
ֵע ֶדן ָה ֶע ְליוֹן .וְכ' ּב ַּ
ַפ ְר ֵּדס ֶׁש ַה ְּד ָרׁש הוּא ִ(מן ַּדף ע' ע"א ַעד ַּדף ע"ה ע"א).
יאה ...ו ִּמ ְד ַרׁש ַה ּנִגְ לֶה הוּא סוֹד
ַּב ְּב ִר ָ
ּש רַב
"ס ָּבא ְּד ִמ ְׁש ָּפ ִטים"ֶׁ ,שהוּא ֵּפרוׁ
ַה ִחיצוֹ ִנ ּיוּת ,ו ִּמ ְד ָרׁש ַהֶּנ ֱעלָם הוּא סוֹד ד) ַ
ְשי
ְשמוֹת ו ְָענ ֵׁ
ֵיבא ַס ָּבא ְּב ִע ְנ ְינֵי ּג ְִלגּ ּו ֵלי נ ָׁ
ּש זֶה י ָ
ְשמוֹת .ו ְּדרוׁ
ִימ ּיוּתֶׁ ,ש ֵהם ַה ּנ ָׁ
ַה ְּפנ ִ
"ס ָּבא" נ ְִמ ָצא ְּבז ַֹהר ח"ב
ַק ֶברַ .ה ַּ
ָאה לוֹ ִמ ְד ָרׁש ַהגּ וּף ֶׁש ּב ֶּ
ְש ָמהְׁ ,שמוֹ נ ֶ
ֻסד ַעל ַה ּנ ָׁ
ַה ְמי ָּ
(מן ַּדף צ"ד ע"א ַעד ַּדף קי"ד
ש ָּפ ִטים ִ
ַהֶּנ ֱעלָם( .רמ"ז ,הו ָּבא ְּב ִמ ְק ַּדׁש ֶמ ֶל ְך ַלז ַֹּהר ָּפ ָר ַׁשת ָּפ ָר ַׁשת ִמ ְׁ
ע"א).
ַוֵּי ָראַ ,מהֲד ּו ַרת ז ְַל ָקוָוא ע' ק')
ָאשי
"תו ֶֹס ְפ ָּתא"ֵ ,הם ְק ָט ִעים ו ָּב ֶהם ר ֵׁ
"מ ְד ָרׁש ַהֶּנ ֱעלָם" הוּא ה) ּ
גְ .לׁשוֹנוֹ ֶׁשל ִ
ָקים ְּב ָח ְכ ַמת ַק ָּבלַת ַהז ַֹּהר ,וְהוּא ְמ ֻפ ּזָר
ַמיתְּ ,פר ִ
ִׁ ,ל ְפ ָע ִמים ֲאר ִּ
ֹן-ה ּק ֶֹדש
ִל ְפ ָע ִמים ְלׁשו ַ
ְּבכָל ג' ֶח ְל ֵקי ַהז ַֹּהר.
ֵיהם.
ו ְִל ְפ ָע ִמים ּגַם ָּבלוּל ִמ ְּׁשנ ֶ
"ס ְת ֵרי ּתוֹרָה"ֵ ,הם ְּד ָרׁשוֹת ְּפסו ִּקים ִמן
דֶׁ .ש ּלֹא ְּכגוּף ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרֲ ,ה ֵרי ַה ְּד ָרׁשוֹת ו) ִ
ֶׁש ּב ִּ
ְש ָמה וְסוֹד ָה ֱאלֹקוּת,
ַ"מ ְד ָרׁש ַהֶּנ ֱעלָם" ֵהם ְּד ָרׁשוֹת ְק ָצרוֹתַ ,ה ּתוֹרָה ַעל ִע ְנ ְינֵי ַה ּנ ָׁ
ְולֹא ַּבא ִ
אשית).
(ס ֶפר ְּב ֵר ִׁ
ָרים ְּבז ַֹהר ֵחלֶק א' ֵ
ֲריכוּת ְּכ ִב ְׁש ָאר ֶח ְל ֵקי ַהז ַֹּהרּ .גַם ו ְֵהם ְמ ֻפ ּז ִ
ָה ִע ְנָינִים ָּב ֶהם ָּדן ּב ִּ
ַ"מ ְד ָרׁש ַהֶּנ ֱעלָם"  -עוֹד ְס ָפ ִרים ו ְּמקוֹרוֹת ֶׁש ִּנז ְְּכר ּו ְּב ֵס ֶפר
ֶפש
ֵאשיתּ ,תוֹרַת ַה ּנ ֶ
ׂה ְּבר ִׁ
ַמ ֲע ֵש
ׁ ,יְמוֹת ַהז ַֹּהרַ ,ע ּיֵן ּגַם ֵּכן ְל ַה ָּלן ְּבסוֹף ַה ֶּפרֶק.
יח וְעוֹלָם ַה ָּבא ֵ -אינָם ִמ ּסוּג
ַה ָּמ ִׁש ַ
ָה ִע ְנָינִים ֶׁש ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרֶׁ ,ש ֵהם ּתוֹרַת ב) ז ַֹהר ָח ָדׁש
ֹּהר ְּ(במוֹנְטו ָֹבה
ֲצילוּת ָהעוֹלָמוֹתּ ,כֹחוֹת ָה ַרע אְ .ל ַא ֲח ֵרי ֶׁש ּנ ְִד ַּפס ֵס ֶפר ַהז ַ
ָה ֱאלֹקוּת ,א ִ
ו ְָק ִרימוֹנָהַּ ,ב ָּׁשנִים שי"ח-ש"כ) ,נ ְִמ ְצא ּו עוֹד
וְעוֹד.
ַבים ַה ּכו ְֹל ִלים ְק ָט ִעים
"היכָלוֹת"ִּ ,כ ְת ֵבי-יָד ר ִּ
"א ְידרָא ְּד ֵבי משכנא"ֵ ,
(ִ )6
"ס ָּבא ְּד ִמ ְׁש ָּפ ִטים"ַ ,ה ַּׁש ּי ִָכים ְל ִפי ָּת ְכנָם ְל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהרֶׁ ,ש ּלֹא
" ָרזָא ְּד ָרזִין"ַ ,
נ ְִכ ְלל ּו ְּב ַמהֲדוּרוֹת ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ֶׁש ּנ ְִד ְּפסוּ.
ְ"ס ְתרֵי ּתוֹרָה"
"תו ֶֹס ְפ ָּתא" ו ִ
ּ
י-ה ּיָד ֶׁש ּנ ְִמ ְצא ּו ַׁש ּי ִָכים ְלכָל ֵחלֶק
ָקים ִּכ ְת ֵב ַ
ֶשנָם עוֹד ֲחל ִ
אְּ .ב ִס ְפ ֵרי ַהז ַֹּהר י ְׁ
ָהעו ְֹמ ִדים ִּב ְפנֵי ַע ְצ ָמם ְּב ִסגְ נוֹנָםְּ ,ב ָת ְכנָם ַהז ַֹּהרֵ ,מ ֶהם ּדו ִֹמים ַלז ַֹּהר ַעל ַה ּתוֹרָה,
ֲשיבו ָּתם .ו ְֵהם:
ו ַּבח ִׁ
(מ ְד ָרׁש
ֹּהר ִ
ִימ ּיִים ֶׁש ַּבז ַ
ָקים ַה ְּפנ ִ
ֵמ ֶהם ַל ֲחל ִ
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ַהֶּנע ֱָלםִ ,ס ְת ֵרי או ִֹת ּיוֹת וְעוֹד) ,ו ֵּמ ֶהם ַׁש ּי ִָכים
ְּב ָת ְכנָם ו ְּב ַמהו ָּתם ְל ִת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר.
ֹשים ָׁשנָה ְל ַא ֲח ֵרי ַה ְד ָּפ ַסת
בִּ .כ ְׁשל ִׁ
אשוֹנוֹת ַה ּנַ"ל ֶׁשל ֵס ֶפר
ַה ַּמהֲדוּרוֹת ָה ִר ׁ
י-ה ּיָד ו ְָע ְרכ ּו
ַהז ַֹּהרִ ,ק ְּבצ ּו ֶאת ִּכ ְת ֵב ַ
ל-פי ֵס ֶדר ַּפ ְר ִׁש ּיוֹת ַה ּתוֹרָה
או ָֹתם ַע ִּ
ֲרי ָכה ַעל י ְֵדי
ׂ ָתה ָהע ִ
ֶע ְש
גִלוֹת ְּ(כ ִפי ַה ּנ ְִר ֶאה נ ֶ
ו ְַה ְּמ ּ
ַה ְמק ָֻּבל ר ִַּבי ַא ְב ָר ָהם ַה ֵּלוִי ֵמ ִעיר ְצ ָפת) ,ו ְִה ְד ִּפיסוּם
(שנַת שנ"ז) ,ו ְּל ַא ַחר
ִיקי ְׁ
ׂאלוֹנ ִ
אשוֹנָה ְּב ָש
ָר ׁ
לִ
ָאקא ְׁ
ִמ ֵּכן ִּב ְקר ָ
ֻד ַּפס
(שנַת שס"ג) ,ו ֵּמ ָאז ה ְ
ַבוֹת ְּב ַמהֲדוּרוֹת ׁשוֹנוֹת.
ְּפ ָע ִמים ר ּ
ג" .ז ַֹהר ָח ָדׁש" ַעל ַה ּתוֹרָה נ ְִמ ָצא ַעל
ֻמׁש
ַׁ .על ח ָּ
ֻמש
ִמ ְס ַּפר ַּפ ְר ִׁש ּיוֹת ִמ ּכָל ח ָּ
ֵאשית ,נ ַֹחֶ ,ל ְך ְלךַָ ,וֵּירָא,
ֵאשיתְּ :בר ִׁ
ְּבר ִׁ
ֻמׁש ְׁשמוֹתְּ :ב ַׁש ּלַח,
ֵשבַ .על ח ָּ
ֵצאַ ,ו ּי ֵׁ
ַו ּי ֵ
ֻמׁש ַו ּי ְִקרָא:
ׂאַ .על ח ָּ
י ְִתרוְֹּ ,תרו ָּמהִּ ,כי ִּת ָּש
ׂא,
ַמ ְד ָּברָ :נש
ֻמׁש ּב ִּ
ַצוַ ,א ֲח ֵריְּ ,ב ַהרַ .על ח ָּ
ֻמׁש ְּד ָב ִרים:
ֻקתָּ ,בלָקַ ,מ ּטוֹתַ .על ח ָּ
ח ַּ
ָא ְת ַח ּנַןִּ ,כי ֵּת ֵצאִּ ,כי ָּתבוֹא.
וֶ
ָביםְּ ,ב ַע ּמוּדוֹת
ׁש ּל ִ
דְּ .ב ִק ְט ֵעי ַהז ַֹּהר ַה ּנַ"ל ְמ ֻ
ּ"מ ְד ָרׁש
"ס ְת ֵרי או ִֹת ּיוֹת" ו ִ
נ ְִפ ָרדוֹתִ :
ַהֶּנ ֱעלָם"ַ .א ֲח ֵרי ֵכן ָּב ִאים ִמ ְד ָר ִׁשים
"מ ְד ָרׁש ַהֶּנ ֱעלָם" ִ -ל ְמ ּגִלוֹתִׁ :שיר
 ִֻד ָּפ ִסים
ַסוֹף מ ְ
ַה ִּׁש ִירים ,רוּת ו ְֵאיכָה .וּב ּ
ִּת ּק ּונִים ִּ
ֻגְמת ַה ִּת ּק ּונֵי
("ת ּק ּונֵי ז ַֹהר ָח ָדׁש")ְּ ,כד ַ
ז ַֹהר.
ג) ִּת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר
"ת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר"ֶׁ ,ש ּנ ְִד ַּפס ְּכ ֵס ֶפר ִּב ְפנֵי
אִּ .
ַע ְצמוֵֹ ,מ ִכיל ִׁש ְב ִעים ִּת ּק ּונִים ,וְעוֹד י"א
ֲחדוֹת נ ְִד ְּפס ּו עוֹד
ִּת ּק ּונִים .ו ְּב ַמהֲדוּרוֹת א ָ
"ת ּק ּונִים" ַה ּנ ְִד ָּפ ִסים ְּכ ָבר ּבַ"ז ַֹּהר ָח ָדׁש",
ִּ
ֶׁש ַעל ִּפי ָּת ְכנָם ו ְִסגְ נוֹנָם ַׁש ּי ִָכים ּגַם ֵהם
ְל ִת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר.
בּ .כָל ֶא ָחד ִמ ִּׁש ְב ִעים ַה ִּת ּק ּונִים
"ת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר" ַמ ְת ִחיל ְּב ֵבאוּר ַה ִּמ ּלָה
ֶׁש ְּב ִּ
ֵאשית" ,ו ַּמ ְמ ִׁש ְיך ְּב ֵבאוּר ְּפסו ִּקים
"בר ִׁ
ְּ
ֵאשיתַ ,א ְך
ֲח ִריםְּ ,ב ִע ָּקר ִמ ָּפ ָר ַׁשת ְּבר ִׁ
אֵ
ּגַם ִמן ַה ַּתנַ"ךְְ .וכָל זֹאת ַעל ֶּד ֶר ְך ַה ּסוֹד,
ַּב ְּד ָרׁשוֹת ַה ְּמג ַּלוֹת ְצפ ּונֵי ו ְִס ְת ֵרי ּתוֹרָה.
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גַ .על ַמהוּת ַה ֵּס ֶפר ו ְַת ְכ ִליתוֹ ,ו ְּב ִע ָּקר ַעל ַהז ַֹּהר ַ -על ִּפי ַה ִּמנ ְָהג
"ת ּק ּונִים"ּ ,כו ֵֹתב ר ִּ
ְׁשמוֹ ִּ
ַבי ָׁשלוֹם ּב ּוזַגְלוֵֹּ ,פרוּׁש ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך לתיקו"ז)ִ ,ל ְלמֹד ו ְִל ְקרֹא ֶאת
וְז"ל:
ַה ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהר ְּב ַא ְר ָּב ִעים ַה ּי ִָמים ֶׁש ֵּמר"ח
ֵס ֶפר ִּת ּק ּונִיםִּ ,כי ִּת ּק ּונֵי ָה ֲע ִש
ֹם-ה ִּכ ּפו ִּריםְּ ,כ ִד ְל ֵעיל ֶּפרֶק י'.
ּׂיָה ִע ַּקר ּכָל אֱלוּל ַעד יו ַ
ּׂיָה,
ֻקן ו ְַת ֲעלֶה ֵמ ָה ֲע ִש
ֶיה ,ו ְִאם לֹא ְּתת ַּ
ִּת ּקוֹנ ָ
"ת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר"
ּשי ַה ִּת ּק ּונֵי ז ַֹהרְ .ל ִּ
יאהִּ ,כי ְּת ִח ּלַת וֵּ .פרו ֵׁ
ֵא ְיך י ְִהיֶה ִּת ּקוּן י ְִצירָה ו ְּב ִר ָ
ַבים .ו ְֵא ּל ּו ֵהם
ּשים ר ִּ
לֹא נ ְִד ְּפס ּו ֵּפרו ִׁ
ּׂיָה.
ַה ּכֹל הוּא ִּת ּקוּן ָה ֲע ִש
"כ ֵּסא
ֻר ָס ִמים לתיקו"זִּ :
ּשים ַה ְמפ ְ
ִה ּנֵה ָמ ִצינ ּו ו ְָעלָה ְּבי ֵָדינ ּו ַט ַעם ָהגוּן ַל ֵּׁשם ַה ֵּפרו ִׁ
ָאל"
ׂר ֵ
ַבי ָׁשלוֹם ּב ּוזַגְלוֹ; "אוֹר ִי ְש
ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִיםֶׁ ,ש ּכָל ַּכָּונַת ָה ַר ְׁש ִּב"י ֶמ ֶל ְך" ְלר ִּ
ָאל ִמ ּקוֹ ְזנִיץ;
ׂר ֵ
ַבי ִי ְש
ֹש ר ִּ
ּׂיָהִּ ...כי ְל ַה ַּמ ּגִיד ַה ָּקדוׁ
ְל ַת ֵּקן ַה ְּׁש ִכינָה ְּבעוֹלַם ָה ֲע ִש
ֻלַת ִח ּב ּורָא ָּדא ְל ָה ִביא ְּגא ּ
ְסג ּ
ֻלָה ו ְֵחרוּת ֵּ
"בא ּו ֵרי ַה ְּגרָ"א" ְל ִת ּק ּונֵי ז ַֹהר (ו ְִילנָא ,תרכ"ז),
ֵמ ַה ּגָלוּת.
"ב ֵאר
ׁ; ְּ
ַבי ְצ ִבי ִה ְירש
"ח ְמ ַּדת ְצ ִבי" ְלר ִּ
ֶ
אל ָצק;
ַבי י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק ִמ ָּפ ְ
ו ְַה ּגַם ֶׁש ּכָל ִח ּב ּו ֵרי ָה ַר ְׁש ִּב"י ְמ ָק ְר ִבין י ְִצ ָחק" ְלר ִּ
ַבי ְצ ִבי ִה ְירׁש ַׁש ִּפירָא
ַחי ר ִֹאי" ְלר ִּ
"ב ֵאר ל ַ
ַהגּ ו ֵֹאלִ ...ה ּנֵה ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִים ִּב ְפרָטְּ ,
יפא גִ'יג',
ָל ָ
ַבי ּכ ִ
"כגַן ַהָּירָק" ְלר ִּ
ֶׁש ְּל ַכָּונָה זוֹ ִח ְּברוְֹ ,ל ַת ֵּקן ַה ַּמ ְלכוּת ְּבעוֹלַם ִמ ִּדינוֹב; ְּ
ּׂיָה.
ָה ֲע ִש
"נ ִּצו ֵֹצי ז ַֹהר" ְל ָהרַב ְראו ֵּבן ַמ ְר ּג ִָל ּיוֹת.
...מן ַה ָּׁש ַמיִם ִה ְרׁשוּה ּו ַו ֲעזָרוּה ּו ְל ַח ֵּבר
ִ
ַבי ִׁש ְמעוֹן :ד) ִס ּכוּם
זֶה ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִיםָ ...א ַמר ר ִּ
ִימ ּיִים
ָקיו ַה ְּפנ ִ
זכאה חולקנה דעילאין ותתאין ִאינוּן אּ .כָל ֶח ְל ֵקי ַהז ַֹּהר ַו ֲחל ָ
באסכמותא לסייעא לן ...ו ְּב ַה ְק ּד ַ
ֻבם
ָת ְבנ ּו אוֹדו ָֹתם ְּב ֶפרֶק זֶה ,ר ָּ
ָמת ֶׁש ּכ ַ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַוח ֵ
ַה ִּת ּק ּונִים ...ר ִּ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי,
ֲב ָריוּ ,כַד נ ְִת ַח ְּבר ּו ַעל י ְֵדי ר ִּ
אתכנשו למיעבד ַהאי ִחיב ּורָאְ ,רׁשו ָּתא ו ְַה ּנו ָֹת ִרים ֶ -ח ְל ָקם ָק ְדמ ּו ְל ַר ְׁש ִּב"י ,ו ָּב ֶהם
אתייהיב לון ולאליהו עמהון ולכל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַר ְׁש ִּב"י ְּ(כמוֹ ִ"ס ְפ ָרא ִּד ְצנִיעו ָּתא"),
נשמתין ...ולכל מלאכיה ...לגלאה לון
ֶע ְרכ ּו ַּב ּדוֹרוֹת
ו ְֶח ְל ָקם נ ְִכ ְּתב ּו אוֹ נ ֶ
רזין טמירין דלא אתייהיב רשו לגלאה
(ע ּיֵן ּגַם ֵּכן ְל ֵעיל ֶּפ ֶרק
ש ִּב"י ַ
עד דייתי דרא דמלכא משיחא(ַ .ה ְק ָּד ַמת ֶׁש ְּל ַא ֲח ֵרי ְּפ ִטירַת ַר ְׁ
כ"ב ְס ִעיף א' או ִֹת ּיוֹת ה' -ו').
ּש ִּכ ֵּסא ֶמ ֶל ְך ְל ִת ּק ּונֵי ז ַֹהר)
ֵּפרוׁ
"ת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר"ְּ ,כמוֹ ְּב ֵס ֶפר בָ .א ְמנָם ִמ ְּל ַבד ֶח ְל ֵקי ַהז ַֹּהר ַה ּנַ"ל,
יש ֵס ֶפר ִּ
דְּ .ב ֵר ׁ
ָמה ,ו ְּבר ָׁ
ַהז ַֹּהרָּ ,ב ָאה ַה ְק ּד ָ
ׂרוֹת ְמקוֹרוֹת
ָרים ַּבז ַֹּהר עוֹד ַע ְש
ֹאש ּה ַּת ְמ ִצית ֻמז ְּכ ִ
ַמהוּת ַה ֵּס ֶפר .וְז"לִּ :
ידי ַר ְׁש ִּב"י ו ְַח ְב ַרָיּא
"ת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהרְּ ,ד ִאי ּנוּן ְקדו ִּמים ֶׁש ָהי ּו ִּב ֵ
ֶׁש ְּב ֵעין ַאנ ְִּפין ְלאוֹ ַרי ְָתא דפריש ר ִּ
ַבי ִּדי ֵל ּיה ,ו ְֵהם ָהיוְּּ ,ככָל ַה ּנ ְִר ֶאהַ ,היְסוֹד
ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ְּב ִמ ּלַת ְּבר ִׁ
ִיאל",
"ס ֶפר ָרז ֵ
ֻגְמאֵ :
ֵאשית ִמ ִּס ְת ֵרי ְל ַק ָּבלַת ַהז ַֹּהרְ .לד ָ
ָמה"
"ה ְק ּד ָ
אוֹ ַרי ְָתא" ,עכ"לְ .ל ַא ֲח ֵרי ַה ַ
"ס ְפרָא ְּד ָא ָדם
"ס ְפרָא ְּד ַא ּג ְַד ָתא"ִ ,
ִ
ָּב ִאים ֵּבא ּו ֵרי ַה ִּׁש ְב ִעים ִּת ּק ּונִיםֵ ,מ ֶהם
"ס ְפרָא
"ס ְפרָא ְּד ַא ְׁש ְמ ַדאי"ִ ,
אשוֹן"ִ ,
ָה ִר ׁ
ֻכים ו ֵּמ ֶהם ְק ָצ ִרים.
ֲאר ִּ
"ס ְפרָא
ָאה ִּד ְבנֵי ֶק ֶדם"ִ ,
"ת ּק ּונֵי ָח ְכ ְמ ָתא ִע ּל ָ
ַמה ַמהֲדוּרוֹת ֶׁשל ֵס ֶפר ִּ
הְּ .בכ ָּ
"ס ְפרָא ִּד ְׁשלֹמֹה ַמ ְל ּכָא",
ֲריכֵי ְּד ִח ּנו ְּך"ִ ,
ֻד ָּפס ְּבׁש ּו ֵלי ָה ַע ּמו ִּדים ַּתא ִ
ַהז ַֹּהר" מ ְ
"צרו ֵּפי דאתוון
"ס ְפרָא ַק ְד ָמ ִאי"ֵ ,
ַה ּי ִָמים ֵמר"ח אֱלוּל ַעד יוהכ"פֶׁ ,ש ָּב ֶהם ִ
קו ְֹר ִאים ְק ָט ִעים ֵא ּל ּו ֶׁש ְּב ֵס ֶפר ִּת ּק ּונֵי דאתמסרו ְל ָא ָדם ְּבגַן ֵע ֶדן" ,וְעוֹד.
(הו ָּבא ּגַם ְּב ַה ְק ָּד ַמת

ֻתרֶׁ ,ש ּתוֹרַת
יח עוֹד י ַּ
ָבר זֶה מו ִֹכ ַ
יעת ּד ָ
ג .י ְִד ַ
ַצר ִּב ְתקו ַּפת
ַה ּסוֹד ֶׁש ְּב ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר ,לֹא נ ְִתי ֵּ
יקת יו ִֹמין
ַה ַּת ּנ ָּאים ,כ"א ִהיא ָמסֹרֶת ַע ִּת ַ
ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְּמׁש ּו ָּב ּה ַר ְׁש ִּב"י ו ְַח ְב ַרָיּא ִּדי ֵל ּיה,
ָה
ָתם ,ו ְּמקוֹר ּ
יה ֶאת ַק ָּבל ָ
ָּבנ ּו ְוי ְָסד ּו ָע ֶל ָ
ֹשה
עוֹד ַּב ּתוֹרָה ֶׁש ּנ ְִּתנָה ֵמ ֵאת ה' ְלמ ֶׁ
ְּב ִסינַי.

ֶּפרֶק ז
ְמ ָפ ְר ֵׁשי ַהז ַֹּהר
ּש
אְּ .בבו ֵֹאנ ּו ְל ִה ְת ַח ּקוֹת ַעל ִס ְפרוּת ַה ֵּפרוׁ
"הז ַֹּהר" .עו ְֹמ ִדים
ִליסוֹד ַה ַּק ָּבלָה ֵ -ס ֶפר ַ
ּשים
ָאנ ּו מוּל ִמ ְס ָּפרָם ַה ַּדל ֶׁשל ַה ֵּפרו ִׁ
ִש ַּכח ֶׁש ֵּמ ָאז
ֶׁש ּנ ְִכ ְּתב ּו ְל ֵס ֶפר זֶהַּ .בל נ ְׁ
ּג ִּלוּי ֵס ֶפר זֶה ָע ְבר ּו ִּכ ְׁש ַבע ֵמאוֹת ָׁשנִים -
ׂ ָתה ֵּפרוֹת ו ֵּפי ֵרי
ֻכָהֶׁ ,ש ָע ְש
ְּתקו ָּפה ֵּדי ֲאר ּ
ַפי ּכָל ִס ְפרוּת ַא ֶחרֶת ַּבַּיהֲדוּת.
ֵּפרוֹת ְּכל ֵּ
ׁשנוּת ַר ִׁש"י ַעל ַה ּתוֹ ָרה,
ַשוֶה ְלדֻגְ ָמא ֶאת ַהז ַֹּהרְ ,ל ַפ ְר ָ
(נ ְׁ
"מ ְׁשנֵה ּתוֹ ָרה"ַ .על ִס ְפרוֹ
ַמ ָּב"ם ִ
ׁשל ָהר ְ
ו ְַל ֵּס ֶפר ַה ִה ְל ָכ ִתי ֶ
ּשים יְדו ִּעים ,ו ְַעל
ׁשל ַר ִׁש"י נ ְִכ ְּתב ּו ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֵּמ ָאה ֵּפרו ִׁ
ֶ

ִס ְפרוֹ ֶׁשל ָהר ְַמ ָּב"ם ִ -מ ְס ַּפר ֵמאוֹת!).
בַ .ה ַּט ַעם ָה ִע ָּק ִרי ְל ֶה ְע ֵּדר ַּפ ְר ָׁשנוּת ְר ָח ָבה
ַלז ַֹּהרְּ ,ככָל ַה ּנ ְִר ֶאה נו ֵֹב ַע ֵמ ָא ְפי ָּה ַה ּנ ְִס ָּתר
ֲשׁש ְלג ַּלוֹת ַאף לֹא
ֶׁשל ּתוֹרָה זוֹ ,ו ִּמן ַהח ָׁ
יה ַה ְּכמו ִּסיםִּ ,ב ְב ִחינַת -
ֶט ַפח ִמ ּסוֹדו ֶֹת ָ
ֵאיו".
"סוֹד ה' ִליר ָ
ֲשׁש ִמן ַה ָּטעוּת
גַ .ט ַעם נו ָֹסף ,הוּא ַהח ָׁ
ּש ְּד ָב ִרים ָהעו ְֹמ ִדים ְּברוּמוֹ ֶׁשל
ְּב ֵפרוׁ
ֲשר ּכָל ח ֶֹסר ִּד ּיוּק ְמ ַׁש ּנֶה ו ְּמ ַׁש ֵּדד
עוֹלָם ,א ֶׁ
ָפה
ַמ ֲערָכוֹת ְּבכָל ָהעוֹלָמוֹת!ַ .על ֵּכן י ָ
ֻחדְ ,וכָל ֶׁש ֵּכן ַה ְּכ ִת ָיבה!
יקה ,ו ִּב ְמי ָ
ַה ְּׁש ִת ָ
ֹאש
ֶתם ָּפז" ,ר ׁ
"כ ֶ
ָביא ּ -
ַבי ִׁש ְמעוֹן ל ִ
א) ר ִּ
יקא
יצי ַה ּתוֹרָה ִּב ְצפוֹן ַא ְפ ִר ָ
ְמ ִפ ֵ
ָביא נוֹ ַלד ִּב ְס ָפ ַרד ִּב ְׁש ַעת
ַבי ִׁש ְמעוֹן ל ִ
א .ר ִּ
יע ָת ּה ֶׁשל
ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִםֶ ,ערֶב ו ְָסמו ְּך ִל ְׁש ִק ָ
ַיהֲדוּת ּגְדוֹלָה ו ְּמפ ֶֹארֶתִּ .ב ְׁשנַת רנ"ב
ַחד
ָטל ֶאת ַמ ֵּקל ַה ּנְדו ִּדים י ַ
ְּבעוֹדוֹ ֶי ֶלד ,נ ַ
ׂם ְּפ ָע ָמיו ִל ְצפוֹן
ִעם ּכָל יְהו ֵּדי ְס ָפ ַרדְ ,ו ָש

אשוֹנָה
יקה ַה ְּסמ ּוכָהַּ .ת ֲחנָתוֹ ָה ִר ׁ
ַא ְפ ִר ָ
ָדל
ָהי ְָתה ָה ִעיר ַפאס ֶׁש ְּב ַמרוֹקוָֹׁ ,שם ּג ַ
ַדל ,ו ְָס ַפג ְלתוֹכוֹ ַה ְר ֵּבה ּתוֹרָה ְוי ְִר ָאה,
ְונ ְִת ּג ֵּ
ָביא -
ֻשה ו ְָט ֳהרָה .הר"ש [ר ִַּבי ִׁש ְמעוֹן] ל ִ
ְקד ָּׁ
ַבים ִמ ְּבנֵי ּדוֹרוֹ ֶׁש ּגָל ּו ֵמ ֶא ֶרץ מוֹ ַל ְד ָּתם
ְּכר ִּ
ָאל .ו ְָא ֵכן,
ׂר ֵ
ִיע ְל ֶא ֶרץ ִי ְש
 ָׁש ַאף ְל ַה ּג ַַא ַחר ְּתקו ָּפה ֲאר ּ
ֻכָה (רנ"ב  -ש"ט)ָּ ,פנָה
ְּׁ ,ב ָע ְברוֹ ֶּד ֶר ְך
הוּא ְּב ַד ְר ּכוֹ ְל ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹדש
לוּבָּ ,ב ִעיר ְט ִר ּיפו ִֹלי .נוֹכַח הוּא ָל ַד ַעת
ַמה ּגְדוֹלָה ִהיא ּבוּרו ָּתם ֶׁשל יְהו ֵּדי
ַעד ּכ ָּ
יעת ַה ּתוֹרָה ,ו ִּמ ֵּמילָא ַעד
ַה ָּמקוֹם ִּב ִיד ַ
ַמה ְרחו ִֹקים ֵהם ִמ ִּק ּיוּם ּתוֹרָה ו ִּמ ְצווֹת
ּכ ָּ
ישית
ָשת ַא ְח ָריוּת ִא ִׁ
ִּב ְׁשלֵמוּתַ .ה ְר ּג ַׁ
יאה
ְלגוֹרַל יְהו ֵּדי ַה ְּק ִה ּלָה ְוַיהֲדו ָּתםֵ ,ה ִב ָ
ָביא ִל ְדחוֹת ֶאת
ֶאת הר"ש [ר ִַּבי ִׁש ְמעוֹן] ל ִ
ַמקוֹם,
ָאלִ ,ל ְׁשהוֹת ּב ָּ
ׂר ֵ
ֲל ּיָתוֹ ְל ֶא ֶרץ ִי ְש
עִ
ו ְּל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ְל ַׁש ּנוֹת ֶאת ְּפנֵי ַה ְּד ָב ִרים
ָביא
ָהעֲגו ִּמים .ו ְָא ֵכן הר"ש [ר ִַּבי ִׁש ְמעוֹן] ל ִ
ֵה ֵחל ְל ָה ִפיץ ֶאת ַה ּתוֹרָה ו ְִל ּמו ָּד ּה ְּבלוּב,
ו ְִת ֵּקן ַּת ָּקנוֹת ִּב ְתחו ֵּמי ַהַּיהֲדוּת ַהּׁשוֹנִים.
ׁ
יד"א ְּ(ב ֵ
בְ .וזֶה ְלׁשוֹן ַה ִח ָ
"שם ַה ְּגדו ִֹלים" ְּב ֶע ְר ּכוֹ):
"ַו ֲאנִי ָׁש ַמ ְע ִּתי ְּד ָהרַב ַה ִּנז ְּכַר ָהיָה ַּד ְע ּתוֹ
ָאל ,ו ְּכ ֶׁש ָּבא ִל ְט ִר ּיפו ִֹלי
ׂר ֵ
ִל ַּסע ְל ֶא ֶרץ ִי ְש
ֲפ ּל ּו
ָאה ֶׁש ּלֹא ָהי ּו יו ְֹד ִעין ָּדת ו ְִדיןַ ,וא ִ
רָ
ְּת ִפ ּלָה ו ְּברָכוֹת ְּכ ִת ְקנָן ,ו ְָא ַמר ְּב ִל ּבוֹ ִּכי
ַמ ָדם ּתוֹרָה
ַתוֹרָה ו ְּלל ְּ
טוֹב לוֹ ְל ָק ְר ָבם ל ּ
ֲליכַת ֶא ֶרץ
ו ְּלי ְִר ָאה ֶאת ה'ְ ,וזֶה יו ֵֹתר ֵמה ִ
יח ִּכ ְמ ַעט ְל ַג ְּירָם
ׂה ו ְִה ְצ ִל ַ
ָאלְ ,ו ֵכן ָע ָש
ׂר ֵ
ִי ְש
ו ְִה ְר ִּביץ ּתוֹרָה ָׁשם".
ֱר ְיך י ִָמים,
ָביא ֶהא ִ
ג .הר"ש [ר ִַּבי ִׁש ְמעוֹן] ל ִ
ְונ ְִפ ַטר ִּב ְׁשנַת שמ"ה ,ו ְּמקוֹם ְקב ּורָתוֹ
"בר
ֻר ָסם הוּא ִׁשירוֹ ַּ
ָּב ִעיר ְט ִר ּיפו ִֹליְ .מפ ְ
ׂוֹן
ׂש
יו ַֹחאי נ ְִמ ַׁש ְח ָּת ַא ְׁש ֶריךֶָׁ ,ש ֶמן ָש
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי.
ֲב ֶרי ָך ַ -על ר ִּ
ֵמח ֵ
ּש
ָתב ֵּפרוׁ
ָביא ּכ ַ
הר"ש [ר ִַּבי ִׁש ְמעוֹן] ל ִ
ֶתם ָּפז" ְ -ל ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר,
"כ ֶ
ָחב ו ְָעמֹק ּ -
רָ
ּשוֹ ְל ֵס ֶפר
ֶׁש ִּמ ֶּמ ּנ ּו נו ַֹתר ְויָדו ַּע לָנ ּו רַק ֵּפרוׁ
ּשי ַהז ַֹּהר
ֵאשיתֶׁ .ש ּלֹא ִּכ ְׁש ָאר ֵּפרו ֵׁ
ְּבר ִׁ
ּשוֹ
ֶׁש ּנ ְִכ ְּתב ּו ְל ַא ַחר ֶׁש ּנ ְִד ַּפס ַהז ַֹּהרֵּ ,פרוׁ
ָביא נ ְִכ ַּתב ַעל
ֶׁשל הר"ש [ר ִַּבי ִׁש ְמעוֹן] ל ִ

ְּב ִסיס ִּכ ְת ֵבי יָד ֶׁשל ַהז ַֹּהר ֶׁש ָהי ּו ְּביָדוֹ ,ו ְַעל
ּשוֹּ ,גַם ִמן ַה ְּב ִחינָה
ֵּכן ָחׁשוּב ְמאֹד ֵּפרוׁ
ַהזֹּאת ֶׁש ֵּכן יָכוֹל ְל ַׁש ֵּמׁש לָנ ּו ָמקוֹר
ֻס ָחאוֹת ׁשוֹנִים ו ְּקדו ִּמים ֶׁשל
ְלגִ ְר ָסאוֹת ְונ ְ
ֵס ֶפר ַהז ַֹּהר.
אתיִם
ֻד ַּפס ְּכ ָמ ַ
ֶתם ָּפז"  -ה ְ
"כ ֶ
דִ .ס ְפרוֹ ּ -
ֲמ ִּׁשים ָׁשנָה ְל ַא ַחר ְּפ ִטירָתוָֹּ ,ב ִעיר
ַוח ִ
ִליוו ְֹרנוְֹּ ,ב ִה ְׁש ַּת ְּדלוּת ְּג ִבי ֵרי ָה ִעיר
ֶתם ָּפז"
"כ ֶ
ְט ִר ּיפו ִֹליְ .מ ַע ְניֵן ְל ַצ ּיֵן ֶׁש ַה ֵּׁשם ּ
יד"אֶׁ ,ש ָּׁש ָהה
ַח ּב ּור ,נ ִָּתן ַעל י ְֵדי ַה ִח ָ
לִ
ׁשם ַה ְּגדו ִֹלים
ֹת ּה ֵעת ָּב ִעיר ִליוו ְֹרנוֹ(ְּ ,ב ֵ
ְּבאו ָ
"כ ֶתם ָּפז"
ָביא מו ָּבאְ " :ונ ְִק ָרא ַה ֵּס ֶפר ֶּ
ֵע ֶר ְך ִׁש ְמעוֹן ֶּבן ל ִ
ּש
אשי ֵּתבוֹת ֵּפרוׁ
ׁ
ָביא ז"לּ .גַם ָּפ"ז ָר ֵ
ימ ְט ִר ּיָא ִׁ -ש ְמעוֹן ל ִ
ִּג ַ

ֻד ַּפס ִּב ְׁשנֵי ְּכר ִָכיםַ .ק ָּבלָתוֹ
ז ַֹהר")ַ .ה ֵּס ֶפר ה ְ
ֻס ֶסת ַעל
ָביא ְמב ֶּ
ֶׁשל הר"ש [ר ִַּבי ִׁש ְמעוֹן] ל ִ
ש ָּק ְדמ ּו לוֹ( ,ו ְֵאין ָּב ּה ְּכ ָלל
ֻב ִלים ֶׁ
ִּכ ְת ֵבי ַה ְמק ָּ
ֲר"י
ֻב ֵלי ְצ ָפתַ :מ ֲה ָר"ם קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ ו ְָהא ִ
ֵמ ַה ְׁש ָּפ ַעת ְמק ָּ

ַמ ּבָ"ן ְּ(ב ִע ָּקר ְּב ֵפרוּׁשוֹ ַל ּתוֹ ָרה),
ז"ל) ְּכגוֹןָ :הר ְ
ַבי יְהו ָּדה ַח ּיָט -
ּשוֹ ֶׁשל ר ִּ
יקאנ ְִטיֵּ ,פרוׁ
ָה ֵר ַ
"מ ֲע ֶרכֶת ָה ֱאלֹהוּת",
ִמנ ְַחת יְהו ָּדה ְל ֵס ֶפר ַ
ַחם ַה ִּצ ּיוֹנִי,
ַבי ְמנ ֵ
גִ'יק ִט ְיליָא ,ר ִּ
ַבי יו ֵֹסף ָ
ר ִּ
ֲשר ,וְעוֹד.
ַבינ ּו ְּב ַח ּיֵי ֶּבן א ֶׁ
ר ֵּ
ָקר"
ב) ר ִַּבי מ ֶׁשה קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ " -אוֹר י ָ
ֻב ִלים
הר"ם קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ הוּא ִמ ּגְדוֹ ֵלי ַה ְמק ָּ
ֶׁש ְּבכָל ַה ּדוֹרוֹת
ּש
משה נוֹ ַלד ְּכדוֹר ְל ַא ַחר ּגֵרוׁ
ַבי ֶׁ
א .ר ִּ
יְהו ֵּדי ְס ָפ ַרד (רפ"ב)ַ ,א ְך ְמקוֹם ֵל ָדתוֹ ֵאינוֹ
ֻלָתוֹ
יָדו ַּע (יֵׁש ַה ְמ ַׁשע ֲִרים ִּב ְס ָפ ַרד)ִ .מ ְּל ַבד ְּגד ּ
ָה ָזכָה ְל ִפ ְרסוּם
ְּב ַק ָּבלָה ֶׁ -שאוֹדוֹת ל ּ
ָאל
ׂר ֵ
ּשמוֹ נ ְֶח ַקק ְלדוֹרוֹת ֵּבין ּגְדוֹ ֵלי ִי ְש
ו ְׁ
 ָהיָה הר"ם קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ ּגָדוֹל ַּב ּתוֹרָהידם
ְש ֵּמׁש ַאף ְּכ ַד ּיָןֵּ .כן יָדו ַּע ֶׁש ָהיָה ַּת ְל ִמ ָ
ו ִׁ
ַבי ְׁשלֹמֹה ֶא ְל ָק ֵבץ.
ַבי יו ֵֹסף ָקארוֹ ְור ִּ
ֶׁשל ר ִּ
בּ .תוֹרָתוֹ ְּב ַק ָּבלָה ִה ּנ ָּה ִס ּכוּם ָּב ִהיר ְונ ְִפלָא
ָבר
ֶׁשל ּכָל ִס ְפרוּת ַה ַּק ָּבלָה ֶׁש ָּק ְדמ ּו לוֹּ ,ד ָ
ידי ִּב ּטוּי ְּב ִס ְפרוֹ ַה ּגָדוֹל
ַה ָּבא ִל ֵ
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"פ ְר ֵּדס ִר ּמוֹנִים" ֶׁש ּבוֹ ִס ּכֵם ֶאת ִע ְּק ֵרי
ַּ
ּׂו ְׁשנֵי ִק ּצו ִּרים:
(מ ֵּס ֶפר זֶה ַנ ֲעש
ּתוֹרַת ַה ַּק ָּבלָהִ ,
ֲסיס
ַחם ֲעז ְַריָה ִמ ָּפאנוּ ,וַ"ע ִ
ַבי ְמנ ֵ
"פ ַלח ָה ִר ּמוֹן ְ -לר ִּ
ֶּ

ִר ּמוֹנִים" ְ -לר ִַּבי ְׁשמו ֵּאל ּג ְִליקוֹ)ִ .ס ְפרוֹ ִּב ְתחוּם
"ת ֶֹמר ְּדבוֹרָה",
ֻר ָסם ְּב ֵׁשם ּ -
ַה ּמו ָּסר ְמפ ְ
ָסיס ְל ִס ְפרוּת ַה ּמו ָּסר
ֶׁש ִּׁש ֵּמׁש ּב ִ
ְש ִה ְת ַּפ ְּת ָחה
ֻש ְּפ ָעה ִמן ַה ַּק ָּבלָה ,ו ֶׁ
ֶׁשה ְׁ
אשית ָח ְכ ָמה" ְל ַת ְל ִמידוֹ
ַּב ּדוֹרוֹת ַה ָּב ִאים(ְּ ,כגוֹן " ֵר ִׁ
ִידאש
ַבי ֵא ִל ּיָה ּו ִּדי ו ָ
ר ִּ
ׁ ,וְעוֹד).
ָמיו ִּב ְכ ִת ַיבת
הר"ם קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ ָע ַסק ּכָל י ָ
ּש ְלכָל ֶח ְל ֵקי ַהז ַֹּהר ,א ּולָם לֹא ָזכָה
ֵּפרוׁ
ימי ַח ּיָיוֵ .ס ֶפר זֶה ֶׁש ַעד
ֶׁש ֵּס ֶפר זֶה י ְֻד ַּפס ִּב ֵ
ׂ ֵרה
ֹש ֶע ְש
ּכֹה ָהיָה ִּב ְכ ַתב יָד (הכת"י ֵמ ִכיל ִּכ ְׁשלׁ
ָקר",
ֶא ֶלף ַע ּמו ִּדים!)ַ ,ה ּנ ְִקרָא ְּב ֵׁשם "אוֹר י ָ
ּש ַליִם,
ֻד ָּפס ַּב ָּׁשנִים ָה ַאחֲרוֹנִים ִּבירו ָׁ
מְ
ְּכ ַא ְר ָּבע ֵמאוֹת ָׁשנָה ְל ַא ַחר ְּכ ִת ָיבתוֹ,
ו ְּל ֵעת ַע ָּתה י ְָצא ּו לָאוֹר כ"ב ְּכר ִָכים
ַבי ֵמ ִאיר
(תשכ"ב-תשנ"ד)ַ ,על י ְֵדי הרה"ח ר ִּ
ידי ֲאל ְֶּכ ַסנ ְֶדר ִמ ּדוֹר
ֲס ֵ
ֲשו ֵּבי ח ִ
ֶא ְל ּבוֹםֵ ,מחׁ
ֶה ָע ָבר.
ַחס ְלכָל ִמ ּלָה ו ִּמ ּלָה
ּש ִמ ְתי ֵ
גַ .ה ֵּפרוׁ
ָה
ֶׁש ַּבז ַֹּהרְ ,מ ַד ְק ֵּדק ָּב ּה ו ְּמ ָפ ְר ָׁש ּה ְל ָא ְר ּכ ּ
ָח ָּב ּה .לֹא ֶּפלֶאֶׁ ,ש ּכָל ִמי ֶׁש ּי ַָדע
ו ְּלר ְ
ָמדוֹ.
ַעל ֶע ְר ּכוֹ ֶׁשל ֵס ֶפר זֶה נ ְִת ַא ּוָה ְלל ְ
ֻר ָסם הוּא נ ְִסיוֹנוֹ ֶׁשל הרמ"ע ִמ ָּפאנוֹ
ְמפ ְ
ֻמים" ְל ַא ְל ְמנַת
"אלֶף זְהו ִּבים ֲאד ִּ
ֶׁש ִה ּזִיל ֶ
הר"ם ִמ ּקו ְֹרדו ֵֹבירוֶֹׁ ,ש ַּת ְׁש ִאיל לוֹ ֶאת
ׁשם
ַה ְּכ ַתב יָד ַעל ְמנַת ְל ַה ְע ִּתיקוֹ(ְ ,ר ֵאה ֵ
"מ ֲע ֶר ֶכת
ׁש ְּב ַ
ָקר" ֶ
יד"א ְּב ֵע ֶר ְך "אוֹר י ָ
ַה ְּגדו ִֹלים ְל ַה ִח ָ

ְס ָפ ִרים").
ָמת הר"ם
ד .נ ְַצ ֵּטט ִמ ְס ַּפר ׁשוּרוֹת ֵמ ַה ְק ּד ַ
ָקר"ָּ ,ב ֶהם
קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ ְל ִס ְפרוֹ "אוֹר י ָ
ּשוֹ ַלז ַֹּהר:
ַמתוֹ ִּב ְכ ִת ַיבת ֵּפרוׁ
ִס ּכֵם ְמג ָּ
משה ...קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ ע ֶֹצם
"ו ִּב ְראו ִֹתי ֲאנִי ֶׁ
יה...
ֲמ ָ
יעת ַה ּתוֹרָה ו ְַטע ֶ
חו ַֹבת ָה ָא ָדם ִּב ִיד ַ
ֹש ּנֵי ּו ְו ָר ֵדי
ָא ִיתי ָלבֹא ִל ְלקֹט ְק ָצת ׁשו ַׁ
רִ
ּש
ֹשהְּ ,ב ֵפרוׁ
ָתנ ּו ַה ְּקדו ָׁ
נ ְִר ֵדי סוֹדוֹת ּתוֹר ֵ
ֲמי ַה ִּמ ְצווֹת ,ו ְּל ַח ֵּבר
ַה ְּפסו ִּקים ,ו ְַטע ֵ
ָקר"
ֵמ ֶהם ְמ ּגִלַת ֵס ֶפר י ִָּקרֵא ְׁשמוֹ "אוֹר י ָ
ַבוֹתִ ..מ ְּפנֵי ֶׁש ִע ַּקר ַה ַּכָּונָה ּבוֹ
ְל ִס ּבוֹת ר ּ
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"פ ְר ֵּדס
 ַה ְמב ֶֹארֶת ְּב ִס ְפרוֹ ַה ּגָדוֹל ִַּר ּמוֹנִים".
ָהם גון
ֵש ל ֶ
ַק ָּבלָה יׁ
ַבים ִמ ְּס ָפ ָריו ּב ַּ
ר ִּ
משה קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ].
ׁ
ַבינ ּו ֶ
יטת הרמ"ק [ר ֵּ
ִׁש ַ
ָהם אֲז ּולַאי אֲז ּולַאי ֶה ְח ִליט
בָ .הרַב ַא ְבר ָ
ָאל ְּ -ככָל ַה ּנ ְִר ֶאה
ׂר ֵ
ַלעֲלוֹת ְל ֶא ֶרץ ִי ְש
ְל ַא ַחר פ ְֻּר ָענוּת ֶׁש ָע ְברָה ְּבאו ָֹת ּה ֵעת
ְּב ַמרוֹקוֹ ,ו ִּב ְפרָט ָּב ִעיר ַפאסְּ .ב ַה ּגִיעוֹ
ַשב ָאז
ָאל ִּ(ב ְׁשנַת שע"ה) ִה ְתי ֵּׁ
ׂר ֵ
ְל ֶא ֶרץ ִי ְש
ָּב ִעיר ֶח ְברוֹןֶׁ ,ש ָהי ְָתה ֶמ ְר ּכָז ְלתוֹרָה
ָתב ֶאת ְס ָפ ָריו
ְשם ּכ ַ
ו ְּל ִל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָה ,ו ָׁ
ַשב
ֹשיםִ ,ל ְתקוּפוֹת ְק ָצרוֹת ִה ְתי ֵּׁ
ַה ְּקדו ִׁ
ּש ַליִם ו ְַעָזּה.
ְּב ֵע ִדים יְרו ָׁ
ָהם אֲז ּולַאי אֲז ּולַאי נ ְִפ ַטר
גָ .הרַב ַא ְבר ָ
ִּב ְׁשנַת ת"ד (כ"א ַמ ְר ֶח ְׁשוָן (וי"א כ"ה) ְּב ֶח ְברוֹן,
ְשם נ ְִט ַמן.
ו ָׁ
דִ .ס ְפרוֹ ַה ּגָדוֹל "אוֹר ַה ַח ָּמה" הוּא ֵּבין
ֲשו ִּבים ְּביו ֵֹתר ֶׁש ּנ ְִכ ְּתב ּו ַעל
ּשים ַהחׁ
ַה ֵּפרו ִׁ
ַבי
ּשי ַהז ַֹּהר ְלר ִּ
ַהז ַֹּהרְּ .ב ֵס ֶפר זֶה ָּבא ּו ֵּפרו ֵׁ
ִיטאל (ק ֶֹדם
ַבי ַח ּיִים ו ַ
משה קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ ו ְּלר ִּ
ֶׁ
ֻד ַּפס
ּש ה ְ
ֶׁש ּנ ְִתו ַַּדע ְלתוֹ ַרת ָהא ֲִר"י ז"ל)ַ .ה ֵּפרוׁ
ּש
ֹשה ְּכר ִָכים ּגְדו ִֹלים ,ו ָּב ֶהם ֵּפרוׁ
ִּב ְׁשל ָׁ
ית-ד ָב ִרים)ְּ .כמוֹ
אש ְּ
ֹּהר ְּ(ב ֵר ִׁ
ֹשת ֶח ְל ֵקי ַהז ַ
ִל ְׁשל ֶׁ
ָהם אֲז ּולַאי ֶאת ַה ֵּס ֶפר
ָתב ָהרַב ַא ְבר ָ
ֵכן ּכ ַ
"ָז ֳה ֵרי ַח ָּמה" ,וְהוּא ִק ּצוּר ִמן ַה ֵּס ֶפר "ֶירַח
ָהם
ַבי ַא ְבר ָ
ּשוֹ ַה ּגָדוֹל ֶׁשל ר ִּ
ָקר" ֵּ -פרוׁ
יָ
ָּג ַלנ ְִטי ַלז ַֹּהר.
ּש "אוֹר
ֻד ַּפס ַה ֵּפרוׁ
הִּ .ב ְׁשנַת תרנ"ו ה ְ
ַה ַח ָּמה" ְּב ִׁש ּלוּב ִעם "ז ַֹהר ַח ָּמה"ַ ,על
ַבי י ְֶחז ְֵקאל ְׁשר ַּגָא
ֹש ר ִּ
י ְֵדי ָהרַב ַה ָּקדוׁ
"ד ְב ֵרי ַח ּיִים" זי"ע,
ַה ְל ֶּב ְר ְׁש ָטאם ֶּבן ַה ִּ
ּשים ֶׁשל
ֹשת ַה ֵּפרו ִׁ
ָעת ְמצ ּויִים ּבוֹ ְׁשל ֶׁ
ְוכ ֵ
משה קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ],
ׁ
ַבינ ּו ֶ
ֻב ִלים :הרמ"ק [ר ֵּ
ַה ְמק ָּ
רחס ושלום ,ור"א ּגָאלַאנ ְִטיִ .מ ְּד ָב ָריו
ּשוֹ ..." :ו ְַה ֵחלֶק ב'
ָמתוֹ ְל ֵפרוׁ
ְּב ַה ְק ּד ָ

ְל ָב ֵאר ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְׁש ִּב"י ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ְּבכָל
ָטיוֵ ...מ ִאיר ו ְּמ ָב ֵאר ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר ִּב ְכלָל
ְּפר ָ
ו ְּפרָטְּ ,ב ִס ּי ְַע ָּתא ִּד ְׁש ַמ ּיָאִ ...ל ְהיוֹת סוֹדוֹת
ָהב
ַע ְרכֵם ז ָ
ַה ּתוֹרָה י ְִק ֵרי ָה ֵע ֶר ְך לֹא י ַ
ּוזְכו ִּכיתְ ...ל ָב ֵאר ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְׁש ִּב"י ָע ָליו
ַה ָּׁשלוֹם ְּבז ַֹהר ואו"ר יק"ר ,י ְִר ֶצה אוֹר
ֵמ ִאירְּ ,ד ַהיְנ ּו הֱיוֹת ַהז ַֹּהר ִמ ְת ָּב ֵאר ְל ַבד,
ְּב ִלי ְלהו ִֹסיף ְּכלָלֶ ,א ּלָא ְּכ ִפי ַמה ֶּׁש ּנ ְִלמֹד
ִמ ּתו ְֹך ְּד ָב ָריו ,ו ְּכ ִפי ַמה ֶּׁש ָאנ ּו יוֹנ ְִקים
ִמ ְּׁש ֵדי ָח ְכ ָמתוִֹ ...ל ְהיוֹת ַּכָּונַת ַה ֵּס ֶפר
ֹש
ְלהוֹרוֹת ֶאל ָה ָא ָדם ֶּד ֶר ְך ַי ֲעבֹר ְל ַה ָּקדוׁ
ּש ִכינ ְֵּת ּיהִּ ,כי זֶה ּכָל ָה ָא ָדם".
ָּברו ְּך הוּא ו ְׁ
ֲר"י
הַ .ה ְׁש ָּפ ָע ָת ּה ָהעֲצו ָּמה ֶׁשל ַק ָּבלַת ָהא ִ
יטתוֹ
ֲתה ֶאת ִל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָה ַעל ִּפי ִׁש ָ
ָּדח ָ
ו ְַד ְר ּכוֹ ֶׁשל הר"מ ִמ ּקו ְֹרדו ֵֹבירוֹ לֹא נ ְִת ָּב ֵאר
ֲר"י זַ"ל .ו ְַה ּגָאוֹן
יטת ָהא ִ
ֶא ּלָא ַעל ִּפי ִׁש ַ
ָא ִיתי ְּב ֵס ֶפר
יד"א ָׁשם ּכו ֵֹתבְ " :ור ִ
ַּב ַעל ַה ִח ָ
ַבינ ּו ָהרַב מהרחס
ֶחזְיוֹנוֹת ְּכ ַתב יָד ְלר ֵּ
ַבינ ּו
[על] הרמ"ק [ר ֵּ
ש ָחלַם ַ
ְשלוֹם זצ"לֶׁ ,
ו ָׁ
ׁ
ֶ
ַבר ּבוֹ
משה קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ] ז"ל ,ו ַּבחֲלוֹם יְד ֵּ
משה קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ] זַ"ל ֶׁש ַּק ָּבלַת
ׁ
ַבינ ּו ֶ
הרמ"ק [ר ֵּ
ְשם
ִימית .ו ָׁ
ֲמ ִּתית ו ְּפנ ִ
ֲר"י ז"ל א ִ
ַבוֹ ָהא ִ
רּ
משה
ׁ
ַבינ ּו ֶ
ָּבעוֹלָם ַה ָּבא הוּא [הרמ"ק [ר ֵּ
קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ]!] לו ֵֹמד ָח ְכ ַמת ַה ַּק ָּבלָה ַעל ֶּד ֶר ְך
ֲר"י ז"ל".
ַבוֹ ָהא ִ
רּ
ו .מהר"ם קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ נ ְִפ ַטר ִּב ְצ ָפת ִּב ְׁשנַת
ֲר"י
ש"לְ ,ונ ְִט ַמן ָסמו ְּך ְל ִק ְברוֹ ֶׁשל ָהא ִ
ז"ל.
ַבי ָמ ְר ְּדכַי אֲז ּולַא " -אוֹר ַה ַח ָּמה"
ג) ר ִּ
ֻבל ר"א אֲז ּולַאי נוֹ ַלד ְל ָא ִביו
אַ .ה ְמק ָּ
ַבי ָמ ְר ְּדכַי אֲז ּולַאיֶׁ ,ש ָהיָה ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת
ר ִּ
ֻב ִלים ִמ ָּק ָטלוֹ ְניָה ֶׁש ִּב ְס ָפ ַרדָּ ,ב ִעיר
ַה ְמק ָּ
ַפאס ֶׁש ְּב ַמרוֹקוֹ (ש"ל).
ִעיר זוֹ ָהי ְָתה ָאז ֶמ ְר ּכַז ּתוֹ ָרנִי ּגָדוֹל ָּב ָא ֶרץ
ַבים ו ְַה ּגְדו ִֹלים.
יה ָהר ִּ
ָמ ָ
ׁש ַּפ ַעת ַּב ֲחכ ֶ
ו ְּמ ֻ
"ק ְריַת ַא ְר ַּבע" ַ -ה ּכו ֵֹלל ֶאת רֹב ִח ּב ּו ָריו
[מן ַה ֵּס ֶפר ִ
ִ
ָׁשם ָעלָה ְונ ְִת ַע ּלָה ִּב ִיד ַ
יעת ַה ּתוֹרָה ַעל ּכָל ְּב ַק ָּב ָלה] נ ְִקרָא ְׁשמוֹ "אוֹר ַה ַח ָּמה" ,וְהוּא
ָק ָ
ֲחל ֶ
יהִ :מ ְקרָאַּ ,ת ְלמ ּודַ ,ק ָּבלָהְּ .כמוֹ ֵכן ֵמ ִאיר ַה ַּמ ְעיָן ְּבאוֹר ַה ַח ָּמה ַה ָּב ִהיר ְל ָה ִבין
ַבי ֶׁ
ַדע ָאז ְל ַק ָּבלַת ר ִּ
נ ְִתו ַּ
ֻקיםְ ,וֶנ ֱהנִים
משה קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ ְלׁשוֹנוֹת ַהז ַֹּהר ַה ִּב ְל ִּתי ֲעמ ִּ

ִמ ֶּמ ּנ ּו ּכָל ָה ָעם ִמ ָּק ֶצהַ ,ה ֵּמ ִבין ו ְַה ִּב ְל ִּתי
ֵמ ִבין".
ַבי ָמ ְר ְּדכַי אֲז ּולַאי
ָהם ֶּבן ר ִּ
ַבי ַא ְבר ָ
ו .ר ִּ
נוֹ ַלד ְּב ַפס ִּ(ב ְׁשנַת שכ"ה  -שצ"ח) ְל ִמ ְׁש ַּפ ַחת
ֲשר
ֻר ָסם ,נו ָֹסף א ֶׁ
ֻבל ְמפ ְ
ֻב ִליםָ ,היָה ְמק ָּ
ְמק ָּ
ָהב ֶׁשל ַה ְּתקו ָּפה ַה ִהיא.
ָּפרַח ְּבתוֹר ַה ּז ָ
ֻס ִסים
ֹשה ִמ ְד ָר ִׁשים ַה ְמב ָּ
ָתב ְׁשל ָׁ
הוּא ּכ ַ
ֲריזַ"ל" ,אוֹר
ּשוֹ ָהא ִ
ַעל ַהז ַֹּהר ִעם ֵּפרוׁ
ַה ְּל ָבנָה"" ,אוֹר ַה ַח ָּמה" ,וְ"אוֹר ַה ּגָנוּז".
ָתב ֵס ֶפר
ָהם ַא ְל ּגָאזִי ּגַם ּכ ַ
ָהרַב ַא ְבר ָ
ָהם"ּ ,בוֹ הוּא ַמ ִּציג
"ח ֶסד ְל ַא ְבר ָ
ַה ּנ ְִקרָא ֶ
נ ִּתו ַּח ֶע ְקרוֹנוֹת ַה ַּק ָּבלָה.
ָהם
ַבי ַא ְבר ָ
ֹש ר ִּ
זְּ .בנוֹ ֶׁשל ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ַבי י ְִצ ָחק
ֹש ר ִּ
אֲז ּולַאי ָהיָה ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ּש ָטאנ ְִדינָא
אֲז ּולַאיַּ ,ב ַעל ֶז ַרע י ְִצ ָחק ִמ ּקו ְׁ
ֹש
ֲבי ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ְש ְעיָ' ,א ִ
ׁ
ַבי י ַ
ֹש ר ִּ
ֲבי ָהרַב ַה ָּקדוׁ
(הוּא א ִ

ר ִַּבי י ְִצ ָחק ְז ַר ְחיָ' ,א ֲִבי ָמ ָרן ַה ִח ָיד"א ז"ל).
ָהם
ַבי ַא ְבר ָ
ֹש ר ִּ
ֲתנֵי ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ח .ח ָ
ַבי ִּב ְני ִָמין
ֹש ר ִּ
אֲז ּולַאי ז"ל ָהי ּו ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ז ְֵא ֵבי (א ֲִבי ָהרַב ַה ָּקדוֹׁש ר ִַּבי ַא ְב ָר ָהם ִי ְשׂ ָר ֵאל ז ְֵא ֵבי),
ֲבי ָהרַב
ִצ ָחק (א ִ
ַבי ָּדוִד י ְ
ֹש ר ִּ
ו ְָהרַב ַה ָּקדוׁ
ֹש
ַה ָּקדוֹׁש ר ִַּבי ַא ְב ָר ָהם ִי ְשׂ ָר ֵאל ז ְֵא ֵבי)ָ ,הרַב ַה ָּקדוׁ
ָהם אֲז ּולַאי ז"ל נ ְִפ ַטרִּ ,ב ְׁשנַת
ַבי ַא ְבר ָ
ר ִּ
ת"ד לפ"ק כ"א (וי"א כ"ה) ַמ ְר ֶח ְׁשוָן
ׁ)
יצי ֵאש
זיעועכי"א( .תו"ד ְמ ִל ֵ
"מ ְק ַּדׁש ֶמ ֶל ְך"
ד) ר ִַּבי ָׁשלוֹם ּב ּוזַאגְלוִׁ -
ַמ ָאה
ַבי ָׁשלוֹם ּב ּוזַגְלוֹ נוֹ ַלד ּ -ב ֵּ
א .ר ִּ
ַאכׁש ֶׁש ְּב ַמרוֹקוִֹ ,עיר
הי"ח ָּ -ב ִעיר ַמר ְ
ְקדו ָּמה ֶׁש ִּׁש ְּמ ָׁשה ֵמאוֹת ַּב ָּׁשנִים ְּכ ֶמ ְר ּכָז
רו ָּחנִי ִליהו ֵּדי ְּדרוֹם ַמרוֹקוַֹ .א ְר ָּב ָעה
ַבי
ִמ ּגְדוֹ ֵלי ַח ְכ ֵמי ַמרוֹקוֹ ֶׁש ְּבדוֹרוֹ :ר ִּ
ַבי
ַבי ַי ֲעקֹב ִּפינְטוֹ ,ר ִּ
ָהם אֲז ּולַאי ,ר ִּ
ַא ְבר ָ
ַבי ַי ֲעקֹב ּג ְַד ְליָה ָ -הי ּו
ְש ְעיָה ַה ּכ ֵֹהןְ ,ור ִּ
י ַׁ
ַבו ָֹתיו ְּב ַק ָּבלָהְּ ,כ ִפי ֶׁש ּיָדו ַּע לָנ ּו ִמ ְּד ָב ָריו
רּ
יהם
ּש ֶ
יהם ו ֵּפרו ֵׁ
ֲב ַאת ִּד ְב ֵר ֶ
ָמתוֹ ,ו ֵּמה ָ
ְּב ַה ְק ּד ָ
ַבים ַעל ַהז ַֹּהר.
ּשיו ָהר ִּ
ְּב ֵפרו ָׁ
ּשיו
ּש ָאר ֵּפרו ָׁ
"מ ְק ַּדׁש ֶמ ֶל ְך" ,ו ְׁ
ּש ִ
בֵּ .פרוׁ
"ה ְדרַת ֶמ ֶל ְך",
ְל ֶח ְל ֵקי ַהז ַֹּהר ַה ּנו ָֹס ִפיםַ :
"כבוֹד ֶמ ֶל ְך"
"פנֵי ַה ֶּמ ֶל ְך"" ,הוֹד ֶמ ֶל ְך"ְּ ,
ְּ
ַבה
ׁש ַּבז ַֹּהרַ ,על ָה ִא ְידרוֹת  -ר ָּ
ֲמ ִרים ָק ִׁשים ֶ
(על ַמא ָ
ַ

ְ"כ ֵּסא ֶמ ֶל ְך"
וְזו ָּטא  -ו ְַעל ִס ְפ ָרא ִּד ְצנִיעו ָּתא) ,ו ִ
ֻס ִסים כ ֻּּלָם ַעל ַק ָּבלַת
ַ(על ִּת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהרְ - ).מב ָּ
ידיו,
ֲר"י ז"לְּ ,כ ִפי ֶׁש ָּב ָאה ְּב ִכ ְת ֵבי ַּת ְל ִמ ָ
ָהא ִ
ַבי ַח ּיִים
ְשלוֹם [מוֹ ֵרינ ּו ר ִּ
ֹאשם המהרחס ו ָׁ
ו ְּבר ָׁ
וַ
ֲר"י ִהיא ַה ּקו ַֹב ַעת
ִיטאל] .ו ְַאף ֶׁש ַּק ָּבלַת ָהא ִ
ָטה
ַבים נ ָ
ּשיוֲ ,ה ֵרי ֶׁש ִּב ְמקוֹמוֹת ר ִּ
ְּב ֵפרו ָׁ
ֲמ ִרים ַעל ִּפי ְּפׁשו ָּטם ֶׁשל
ְל ַה ְס ִּביר ַה ַּמא ָ
ְּכתו ִּבים ְּברו ַּח ַהז ַֹּהר ְו ַכ ּוָנו ָֹתיו ַה ּנִגְלוֹת.
גְּ .ב ֵפרוׁ
ּשוֹ ִׁש ּלֵב הר"ש [ר ִַּבי ָׁשלוֹם] ּב ּוזַגְלוֹ
משה זְכוּת ַעל
ּשיו ֶׁשל ָהרַב ֶׁ
ּגַם ִמ ֵּפרו ָׁ
ּש ֶׁש ָהיָה ָמצוּי ִּב ְכ ַתב ָיד ,וְהוּא
ַהז ַֹּהרֵּ ,פרוׁ
ֶׁש ִה ְד ִּפיס ּו וְהו ִֹציא ּו ְלאוֹר עוֹלָם.
ָתב ְל ַא ַחר ֶׁש ָעזַב ַמרוֹקוֹ
דְ .ס ָפ ָריו ּכ ַ
יסם
ֲבל ִה ְד ִּפ ָ
ַשב ְּבלוֹנְדוֹן ,א ָ
ו ְִה ְתי ֵּׁ
ְּב ַא ְמ ְס ֶט ְר ַדם (תק"י).
ּש הר"ש [ר ִַּבי ָׁשלוֹם] ּב ּוזַגְלוֹ ַלז ַֹּהרְׁ ,שנֵי
ֵּפרוׁ
ְּתכוּנוֹת לוֹ:
אשוֹן ַה ַּמ ִּקיף ֶאת ּכָל
ּש ָה ִר ׁ
א .הוּא ַה ֵּפרוׁ
ֶח ְל ֵקי ַהז ַֹּהר.
ֲר"י ז"ל,
ב .נ ְִכ ַּתב רַק ַעל ִּפי ַק ָּבלַת ָהא ִ
ֶׁש ּנ ְִת ַק ְּבלָה ְּב ִל ּמוּד ַה ַּק ָּבלָהַ ,על ֵּכן ָזכָה
ּשוֹ ַלז ַֹּהר
(א ּגַבֵּ ,פרוׁ
ַבוֹתַ ,
ַה ֵּס ֶפר ְל ַמהֲדוּרוֹת ר ּ
ַאל ָקאוו
ֲס ִידים ,ו ְּב ַמהֲדוּרוֹת ז ְ
נָפוֹץ ְּביו ֵֹתר ְּבח ּוגֵי ַהח ִ
ַבי ֵלוִי י ְִצ ָחק
ׁשל ָה ַא ְדמו ִֹרי"ם :ר ִּ
יהם ֶ
הו ְּבא ּו ַה ְס ּכָמו ֵֹת ֶ

אטׁשוֹב).
ׂ ָכר ּדֹב ִמ ּז ְָל ְ
ׂ ְש
ַבי ִי ָש
יטׁשוֹב ְור ִּ
ִמ ֶּב ְר ִד ְ
ַבי ָׁשלוֹם ּב ּוזַגְלוֹ נ ְִפ ַטר ִּב ְׁשנַת תק"מ
ר ִּ
ְּבלוֹנְדוֹן.
ֲטרֶת ְצ ִבי" ְלר ִַּבי ְצ ִבי ִה ְירׁש
ה) "ע ֶ
ִיד ְיטׁשוֹב,
ִמ ּז ִ
"פ ִרי ק ֶֹדׁש
ֲטרֶת ְצ ִבי"ְּ ,
בעמח"ס "ע ֶ
ׂה טוֹב"
ִה ּלו ִּלים"" ,סוּר ֵמ ַרע ַו ֲע ֵש
ֹש ָהרַב ָה ֱאל ִֹקי רצ"ה
אַ .ה ּגָאוֹן ַה ָּקדוׁ
ֲטרֶת
ִיד ְיטׁשוֹב זללה"ה ַּב ַעל ְמ ַח ֵּבר "ע ֶ
ִמ ּז ִ
"פ ִרי ק ֶֹדׁש
ְּׁ ,
ּש ַעל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ְצ ִבי" ֵּפרוׁ
ִה ּלו ִּלים" ַעל ַה ְּפ ִרי ֵעץ ַח ּיִים" ,סוּר ֵמ ַרע
ָמה ו ְֶד ֶר ְך ְל ֵעץ ַה ַח ּיִים,
ׂה טוֹב" ַה ְק ּד ָ
ַו ֲע ֵש
וְעוֹד.
ֹש ו ְַה ּנוֹרָא
ַבוֹ ַה ָּקדוׁ
ֻס ָמ ְך ֵמר ּ
ב .הוּא ָהיָה מ ְ
מוֹ ֵרינ ּו ָהרַב ַי ֲעקֹב י ְִצ ָחק ִמ ּלו ְּּב ִלין זללה"ה

ישי
ֱשיב ַע ְצמוֹ ִּכ ְׁש ִל ִׁ
ו ִּמ ְּׁש ָאר ַצ ִּד ִיקים ,ו ְֶהח ִׁ
ימי
ֹש זללה"הִּ ,כי ִּב ֵ
ַב ַעל ֵׁשם טוֹב ַה ָּקדוׁ
ל ַּ
ידי ַה ַּב ַעל
ָסע ַּת ְל ִמיד ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ֵ
ָח ְר ּפוֹ נ ַ
ַבינ ּו רצ"ה
ֵׁשם טוֹב ֶּד ֶר ְך ְמקוֹמוֹ ,ו ְִע ְּכבוֹ ר ֵּ
ָמד ִמ ֶּמ ּנ ּו ַה ְר ֵּבה.
ַמה י ִָמיםְ ,ול ַ
ֶא ְצלוֹ ּכ ָּ
משה ַטי ְְט ְל ּבוֹים
ַבי ֶׁ
ֹש ר ִּ
גַ .ה ּגָאוֹן ַה ָּקדוׁ
ֲטרֶת ְצ ִבי
ָמתוֹ ַעל ֵס ֶפר ע ֶ
ֵמאוֹהעל ְּב ַה ְס ּכ ָ
יש
ַבינ ּו ַה ּנַ"ל ּכו ֵֹתב ָע ָליו ְּבזֶה ַה ָּלׁשוֹןִ :א ׁ
ְלר ֵּ
ַבן
ַׁ ,צ ִּדיק יְסוֹד עוֹלָם ,ר ָּ
ֱאל ִֹקים ָקדוֹש
ֱמנָה ֶׁש ָהיָה ָמלֵא
ָאל ,י ַָד ְע ִּתי ֶנא ָ
ׂר ֵ
ֶׁשל ִי ְש
ּש ְּב ָח ְכ ָמה זוֹ ְּב ַח ּבָ"ד ַעד ְל ַה ְפ ִליא,
ְוגָדוׁ
ּש ַעל
ׂה ֵּפרוׁ
ֱמן ,ו ְָע ָש
ֹשים ֶנא ָ
ו ְִעם ְקדו ִׁ
ָמת ִה ְת ּג ַּלוּת
ָהר ,וְא ּו ַלי הוּא ֵמ ַה ְׁשל ַ
ּכָל ִה ּז ֵ
ֵיתי
ֹש ְּד ַעל יָדוֹ י ֵ
ִח ּבוּרוֹ ְּד ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָאל.
ׂר ֵ
פ ְֻּר ְקנָא ְּד ִי ְש
ֹש מוהרצ"א ִמ ִּדינוֹב
דַ .ה ּגָאוֹן ַה ָּקדוׁ
ֲטרֶת ְצ ִבי ַה ּנַ"ל ּכו ֵֹתב ְּבזֶה
ָמתוֹ ַעל ע ֶ
ְּב ַה ְס ּכ ָ
ֻשתוֹ
גֹּדל ְקד ָּׁ
ֲשר ִעם ֶ
ַה ָּלׁשוֹןְ :ויָדו ַּע ל ַּכֹל א ֶׁ
ֲסידוּתוָֹ ,זכָה ֶׁש ּנ ְִפ ְּתח ּו לוֹ
ישתוֹ ַוח ִ
ו ְּפ ִר ָׁ
ַׁש ֲע ֵרי ָח ְכ ָמה ו ִּבינָה ,ו ְָהיָה י ִָחיד ְּבדוֹרוֹ
ֱמת ,י ְִל ֶאה ַהק ְֻּלמוֹס ִמ ְּל ַס ֵּפר
ְּב ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ֱמת ַה ָּלזוֹ ,ו ְִה ּנֵה
ׂגָתוֹ ְּב ָח ְכ ַמת ָהא ֶ
ע ֶֹמק ַה ָּש
ָה ָא ְזַניִם ,עכ"ל
ׂה ל ּ
ֹש ָע ָש
הוּא ַה ָּקדוׁ
ָתב
ַס ֶפר סוּר ֵמ ַרע ּכ ַ
ָׁשם .ו ְּבהו ָֹספו ָֹתיו ל ֵּ
ָא ִיתי ְולֹא
ְּבזֶה ַה ָּלׁשוֹן :ו ְִכ ְמ ַעט לֹא ר ִ
ֱמיק ַּב ָח ְכ ָמה
ֲשר ֶהע ִ
ָׁש ַמ ְע ִּתי ְּבדוֹרֵנ ּו ִמי א ֶׁ
ָאה ּכָמוֹהוּ.
ַה ּנ ְִפל ָ
ֲמ ִּתי בשו"ת ִא ְמ ֵרי ֵאׁש
הַ .ה ּגָאוֹן ָהא ִ
ַבינ ּו ַה ּנַ"ל
ימן י"ט ּכו ֵֹתב ַעל ר ֵּ
חאו"ח ִס ָ
יש ֱאל ִֹקים מוֹרֵנ ּו
ְּבזֶה ַה ָּלׁשוֹןַ :ה ּגָאוֹן ִא ׁ
ֲשר
ָהרַב ְצ ִבי ,וְכו ֵֹתב ָׁשם ו ִּמי ְּבדוֹרֵנ ּו זֶה א ֶׁ
ַמוֹת ֶאת ַע ְצמוֹ ְל ָהרַב
ׂ ֵאה ּו ְל ָבבוֹ ְלד ּ
ִש
י ָּ
ַה ּגָאוֹן רצ"ה.
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 אדם 1
 1שים שלום ,החצב

הרב רפאל שליט''א

מוצש"ק 20:30-22:30

 1ר' מאיר ,6
 1ויז'ניץ ,רשב"י 11
 1זכור לאברהם ,בן קיסמא 19
 7שער התורה ,רבי יהודא הנשיא 32

הרב דוד בובליל שליט''א
הרב פקשר שליט''א
הרב יוסף עמר שליט''א
הרב דניאל סולמני שליט''א

03-9093139
כל יום 9:00-9:30

 1קדושי אשדוד ,רובע ג

הרב משה ארמוני שליט''א

יום ה' 10:00-12:00

 אלעד 10
03-9092534
050-4146622
052-71213510

שבת 8:30-9:00

 אשדוד 1
02-5868041/057-7957226

 אשקלון 2
 1אהבת אחים ,הציונות 72
 1אוהל רחל ,חובבי ציון 451

הרב יעקב בן שמעון שליט''א
הרב יהודה בן דוד שליט''א

077-7800949

 1חזון איש ,חזון איש 9

הרב יצחק כהן שליט''א

יום ה'  08-9225567 19:30-21:00הרב יצחק קוגלר שליט''א

הרב שלמה מלכה שליט''א

050-2201073

הרב יצחק כהן שליט''א

יום ד' 21:15-22:30

יום ד' 9:00-10:15

050-8509188

 באר יעקב 1
 באר שבע 1
1

 בית אליעזרי 1
 1התמר

הרב אודי הוד שליט''א

 בית לחם 50
א' ה' מהנץ עד השקיעה

 50קבר רחל,

 בית שאן 7
 7נר דוד ואוהל רחל ,השבעה,

הרב דוד לוי שליט''א

כל יום 16:50-17:50

הרב שמואל אהרן פישר שליט''א
הרב איתן כהן שליט''א

שבת  10דקות לאחר קבלת שבת

02-9997304

 בית שמש 115
 1עטרת ישעיה האלמין,
 7אור הרשב"י ,נחל לכיש ,24/3רמה א
 1אור הרשב"י ,נחל לכיש  ,24/6רמה א
 1אור הרשב"י ,נחל לכיש  ,9/3רמה א
 1אור הרשב"י ,נחל ניצנים  ,12/10רמה א WIN VINO
הרב דוד כהן שליט''א
 1שמחת חיים ,נחל שורק ,רמה א
הרב איתמר ברים שליט''א
 2עטרת ישעיה האלמין
הרב אייל גולמבו שליט''א
 1עטרת ישעיה האלמין
 7עטרת ישעיה האלמין נחל לכיש  ,24רמה א
הרב שלמה דוד פישר שליט''א
 1עטרת ישעיה האלמין
 1אור הרשב"י ,נחל לכיש  ,24/3רמה א
 1אור נחמן ,נחל קישון  ,19/14רמה א
 1ביאלע לענטשנא ,נהר הירדן  ,28רמה ב
הרב גיל ניסים צמרי שליט''א
 1עין גדי ,נחל עין גדי  ,36/7רמה א
הרב מאיר חיים דיין שליט''א
 1עטרת ישעיה האלמין
הרב ישראל חיים קאהן שליט''א
 7תולדות אהרן ,רמה ב
 7תפארת הנחל ,רח' אור שמח  ,3קריה חרדית
 1אור הרשב"י ,מהרי"ל דיסקין  ,7/16קריה חרדית
הרב דוד גווירצמאן שליט''א
 7כולל אוהל אסתר
 7כולל חצות מגני ומצלי
 2נחלת חן ,רמבעה"נ ,רמה ב
 1אנשי נחל נובע נהר הירדן  ,34רמה ב
 7נחלי אמונה קרעטשניף ,רבי יהושע ,רמה ב הרב ישראל חיים קאהן שליט''א
 1אור הרשב"י ,נחל אוריה  ,7/3רמה א הרב אליהו פלדמן שליט''א לאחר
 1אור הרשב"י ,נחל לכיש  ,24/8רמה א הרב ניר סייג שליט''א
 1וויז'ניץ ,רבי יהושע ,רמה ב
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כל יום 21:00
ליל שבת לאחר הסעודה
ליל שבת לאחר הסעודה
יום א' 16:30
יום ה' 21:00-21:30
שבת  15ד' ל.מנחה  15ד' א.ערבית
ליל שבת 20:30-21:30

מרן אדמו"ר שליט''א
ליל שבת  15דקות לפני מנחה
לאחר שבת לאחר הסעודה
ליל שבת 20:00-20:15
מוצש"ק 22:00
יום ב'
שבת  10דקות לאחר התפילה

02-9924129

כל יום 16:00-16:45

02-999-8744

כל יום 18:00-19:00
לאחר תפילת הנץ
ליל שבת לאחר הסעודה
כל יום 4:00-7:00
כל יום 2:00-5:00
 2:00-5:00לפנות בוקר14:00-17:00 ,
יום ג' 20:30
כל יום 8:00-9:00
שבת לאחר הסעודה
יום ב' 13:30

057-3112266
02-5400940
077-3200742

 5אור יוסף ,נחל לכיש  ,24רמה א
 7אור הרשב"י ,נהר הירדן  ,21/1רמה ב
 1אור ניסן ,נהר הירדן ,50/2רמה א

הרב מאיר חיים דיין שליט''א

הרב דוד לוי שליט''א
 1אור רשב"י באשר ,נחל עין גדי  ,43/7רמה א הרב אייל שרבני שליט''א
הרב נח שיינבערג שליט''א
 1נחלי אמונה קרעטשניף
הרב אייל שהרבני שליט''א
 2יפה נוף של נחום
הרב אבנר מיכאלי שליט''א
 1בית בנימין ,ארלוזרוב 375/4
הרב ינון שלום שליט''א
 1זכות אבות ,הקישון  ,30רמת א'
הרב נח שיינברג שליט''א
 1קרעטשניף ,יהודה הנשיא
 7אור הרשב"י ,רבי אלעזר  ,41רמה ב'
 1עטרת ישעיה האלמין נחל לכיש  24רמה א

מרן אדמו"ר שליט''א
הרב שלום בוסקילה שליט''א
הרב חים אופיר שליט''א
הרב רוני עסיס שליט''א
הרב יצחק לוי שליט''א
הרב יעקב שבח שליט''א
הרב אייל שהרבני שליט''א
הרב קריל יפה שליט''א
הרב מאיר חיים דיין שליט''א

 1אור הרשב"י רח' הגליל 15/1
 1מסילת ישרים
 7אור הרשב"י ,נחל שורק  ,40/3רמה א
 1אור החמה המשלט 12
 1אור הרשב"י שדרות הירקון  30/2רמה א
 1יפה נוף של נחום
 2ראדושיץ בן עזאי
 1אור יוסף נחל לכיש  24רמה א
 1ריב"ל
הרב אייל שהרבני שליט''א
 1יפה נוף של נחום

א' ה' 17:00-17:30
 23:30-1:00חצות לילה
יום א' 8:30-10:30
יום ד' 13:30-14:30
ימים ב' ד' 19:30-20:30
יום 16:00-16:30
ליל שישי  2שעות לפני הנץ
ד' 14:00
כל יום
שבת לפני התפילה
כל יום
לאחר ערבית
ערש"ק חצי שעה לפני מנחה
יום ה' 20:00-21:00
פעמיים בשבוע
יום א' 17:00-17:30
מחצות לילה עד הבוקר
מוצש"ק

02-5400940
02-999-7304
052-4715663
02-9924251

02-996461
050-7692114
052-7270300
052-380276
077-7005382
025-7640197

 ביתן אהרון 1
1

הרב שלמה מור שליט''א

09-8663003

 1בית הכנסת הספרדי ,רמת אלחנן
 3קהל חסידים ,רמת אלחנן

הרב יצחק כהן שליט''א

052-5458553
052-5458553

 בני ברק 66
7
 1חוג חתם סופר ,בית יוסף
הרב הלל הלוי שליט''א
 1שאר ישוב ,גרינברג  ,7קרית הרצוג
הרב אברהם שמחה אשלג שליט''א
 7שד"ל 4
הרב יוחנן באנון שליט''א
 1אוהל אברהם ,הרצל 54
 1ישיבת אור דוד ,רח' המכבים  ,108פרדס כץ הרב דניאל זר שליט''א
הרב ישראל פנחסי שליט''א
 7כולל האר"י ,הרב הירש 19
 7היכל ישראל ,רבי עקיבה פינת יונה הנביא 150
 7שאר ישוב ,גרינברג  .7קרית הרצוג
הרב אריה וויינשטאק שליט''א
 1כולל אילנא דחיי ,בר אילן 1
הרב הברהם לוי שליט''א
 7היכל צבי ,סימטון 10
 7שאר ישוב ,גרינברג  ,7קרית הרצוג
 1שאר ישוב ,גרינברג  ,7קרית הרצוג
הרב הברהם לוי שליט''א
 7היכל צבי .סימטון 10

ליל שבת משעה  11עד הבוקר
ימים א' ג' ה' 22:30-00:30
כל יום 19:00 ,13:00-15:00
03-6163940
מוצש"ק 23:00
050-8440110/03-5792896
יום ה' 14:30
03-579-3355
כל יום
054-8464306
ליל שבת שעתיים
052-6999099
יום ד' 10:00-12:30
כל יום לפני התפילה ,יום א' 21:00-22:00
054-3150777/03-618-0777
כל יום לאחר ערבית
כל יום 15:00 13:00
כל יום 18:00 16:00
כל יום 19:00
שבת  15דקות לפני צאש"ק
כל יום 13:00 11:00

050-7820145
03-5708652
03-5708652

 בנימינה 4
 1מורשת התורה ,הנדיב 20
 1מורשת התורה ,הנדיב 30
 1מורשת התורה ,הנדיב 30
 1מורשת התורה ,הנדיב 30

הרב משה עמיאל שליט''א
הרב משה עמיאל שליט''א
הרב משה עמיאל שליט''א
הרב משה עמיאל שליט''א

שעה וחצי לפני מנחה
שבת 14:00
ג 20:00
ד 19:00

050-9113532/04-6288879
050-9113532
050-9113532
050-9113532

 בת חפר 3
 1עץ יוסף ,שח"ל  ,34גבעת מרדכי

הרב עשור יוסף גבאי שליט''א
הרב עוזי שוויצה שליט''א

 7כולל חצות לילה

הרב נפתלי שליט''א

2

19:45 ,6:00
מוצ"ש שעתיים לאחר הבדלה

02-2646917
09-8988174

 בת ים 15
כל יום 17:30 16:30

11

 7כולל חצות לילה

כל יום שעה לפני הנץ

 1ישיבת המיישר ,אורט ישראל  ,1איזור התעשיה

הרב הגה"צ המקובל בניהו שמואלי שליט"א

הרב מרדכי אפרתי שליט''א
 2שבט אחים ,על יד מגדל המים
הרב מרדכי אפרתי שליט''א
 1המרכזי סוף רחוב נימבובר
 1שלום ורעות פרדס רוזנבלום ע"י מגדל המים הרב יאיר הלוי שליט''א

ימים א' ד' לאחר ערבית

יום ג' 6:00-8:00

 גבעת שמואל 4
יום ג' 7:30

050-7373305/03-5323231

 גדרה 1
1

הרב אליהו אלוש שליט''א

050-3999448

 הרצליה 9
 7שלום חי הרב קוק 67/1
 1הרב קוק 67

1

הרב בנימין גבאי שליט''א
הרב בנימין גבאי שליט''א
הרב משה אלבז שליט''א

כל לילה
מוצ"ש

050-4613207
050-4613207
09-9544806

 חברון 70
 70מערת המכפלה

כל יום מהנץ עד השקיעה

הרב חיים אליהו שליט''א
 1תפראת מוהר"ן גבעת אולגה
הרב חיים דרעי שליט''א
 5ישיבת הרמח"ל הרב ראובן כהן
 1אור הרשב"י שבטי ישראל  16 6גבעת אולגה הרב בנימין רובאום שליט''א

א' ה'

 7עץ החיים שיכון עובדין

לאחר ערבית

 חדרה 14
050-2170951
050-7225591/050-8765514
04-6247844
04-6339167

 חולון 6
 1כולל מעוז יעקב הגר"א 35
 1כולל מעוז יעקב הגר"א 35

הרב אבשלום אברהם שליט''א
הרב אבשלום אברהם שליט''א

 1אור הרשב"י
 1אור הרשב"י
 1כולל לימוד המעפילים  37תל גיבורים

הרב רפאל דוידוב שליט''א

ליל שבת
ד 19:00

1
הרב פרץ שליט''א

ב 13:00 8:00

הרב מרדכי בן דוד שליט''א
הרב מרדכי בן דוד שליט''א
הרב מרדכי בן דוד שליט''א
הרב מרדכי בן דוד שליט''א

א 9:30-9:00
ד' 7:00-8:30
ג 20:00-21:15
ד 20:00-21:15

052-7133786/077-5014013
077-5014013 052-7133786
052-3790289/052-2236411
03-6517946
03-5545777/052-22236411

 חיפה 6
 2מורשת רפאל ילג מעל ח"ק  13הדר
 2מורשת רפאל ילג מעל ח"ק  13הדר

 1יגדיל תורה מורשת רפאל בילו 7
 1יגדיל תורה מורשת רפאל בילו 7

050-4132046
050-4132046
04-8678040
04-8678040

 חמד 1
 1בית המדרש

הרב אידן טובים שליט''א

יום ד' 22:30-23:30

 טבריה 77
 70ישיבת מאורות רפאל
הרב יצחק כהן שליט''א
 1בית אל הנביאים שיכון ג' ש"א
 1רבי חיים פינטו השיזף  356/1מורדות טבריה הרב יצחק כהן שליט''א
הרב ישראל בן ארוש שליט''א
 5משכן יעקב שלמה המלך

כל יום מהנץ עד השקיעה
יום ב'  052-2823329 20:30-22:00הרב אמיר דיין שליט''א

 050-7809009הרב מאיד דהאן שליט''א
054-5888040
ימי א-ה 19:30-20:30

 יצהר 1
 1כולל חצות

הרב אברהם פרידלנדר שליט''א

054-8191400

 יקנעם עילית 1
04-9592974

 1יחד שבטי ישראל אכזיב 120 12

 ירושלים 160
הרב יונתן קליין שליט''א

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

12

02-5375356
02-6280750
הרב יצחק גוטליב שליט''א

כל יום 9:15-9:45
הרב יוסף פריש שליט''א
 7תולדות אברהם יצחק מאה שערים
כל יום 19:00-20:00
 7אושפצין חסד לאברהם  8מאה שערים הרב חיים יוסף פריש שליט''א
יום ה' 13:00-14:00
הרב חכם יצחק צרור שליט''א
 1ישיבת שער השמים
הרב ראובן גראס ר"י שער השמים שליט''א 5:00-6:00
 7ישיבת שער השמים רש"י 7
050-7858393
 5בית חב"ד פסגת זאב צפון ימים ד-ה 8:00-10:00
הרב שרגא סמיולץ שליט''א
 7ישיבת אור ודרך בר גיורא 8
הרב אורי בריזל שליט''א ב' 17:00-17:45
 1ישיבת שער השמים רש"י 7
02-5389176
הרב יהושע סלם שליט''א
 1ברכת חיים החורש  90רמות
הרב יצחק נעים שליט''א ליל שישי 5:30 4:00
 1אור החיים פסגת זאב
הרב אריה מוסקי שליט''א פעם בשבוע 054-6571330
רמות א'
א' ה' 19:00 15:30
הרב דניאל הכהן דוידוב שליט''א
 5מקור חיים רמת שלמה
א' ה'
 5ישיבת פורת יוסף יוסף מתתיהו גאולה
הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א א'-ה' 19:00-20:30
 5תורת חכם אהלי יוסף בר אילן
הרב יצחק מלכה שליט''א
 1שיעורי אור הרשב"י שריבוים  3 7רמת בית הכרם
ה' 7:45
אור הרשב"י פסגת רמות  805/20קרית אונגוור רמות הרב חיים צבי רובין שליט''א
ליל שישי מחצות הלילה
 1ישיבת שערי רחמים שילה  16נחלאות הרב שחר שמואל ששון שליט''א
שבת 16:00 14:30
 1מקור חיים גולדכנוף  1 6רמת שלמה הרב דניאל הכהן דוידוב שליט''א

הרב מנחם ווייס שליט''א
02-6518148
כל יום 15:30-16:30

050-8332259
052-8221067
02-5022809 02-5022900
050-8332259
02-6242314
052-8221067/02-5711456

מאורות משה רקנטי רמות ג'

מוצ"ש שעה לפני מוצ"ש
הרב שרון מזרחי שליט''א
 1מגן דוד דהומי קרית מנחם
ד' 17:00-17:45
הרב אורי בריזל שליט''א
 1ישיבת שער השמים רש"י 7
כל יום מהנץ עד השקיעה
 70כותל המערבי
מוצש"ק לאחר ערבית
הרב פנחס מוסבי שליט''א
 1בית הרואה רמות ד'
מוצש"ק לאחר ערבית
הרב אליהו מרציאנו שליט''א
 1זהר מיכל זאב פלק  18הר חומה
הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א ליל שישי 20:45
 1תורת חכם
הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א יום ב' 20:45
 1תורת חכם אהלי יוסף בר אילן
7:00-10:30
 1בית יוסף שמעון הצדיק  19ארזי הבירה
ימים א' ב' ג' ד' לאחר ערבית
 4אלומים הקטן נחליאלי ליד מאפיית גרליץ  1רמת אשכול
הרב אליהו אפללו שליט''א
 1אורות החומה יצחק ניסים  76קרית שמואל
יום ג' בין מנחה וערבית
 1תפלה לדוד ומשה טהון  12קרית יובל הרב יעקב ביטון שליט''א
יום א' לאחר ערבית
הרב שמואל שושני שליט''א
 1קהילת יעקב יהודה  2בקעה
שבת 15:00-16:00
הרב אבשלום שליט''א
 1פנימית בית הילד השיש  9גילה
ימים א' ג' ה' 9:00-10:15
 3יד שלמה רבי חיים וויטאל  19גבעת שאול הרב נפתלי הלוי שליט''א
הרב יוסף סוויסה שליט''א
 1יוסף חיים דוב הוז  2 8קטמון
יום ב' 20:00-21:00
 1קצינלנבויגן  73הר נוף
שבתאי שליט''א
הרב שלמה
 1שרה ויוסף פסגת זאב
מוצש"ק חצי שעה לאחר ערבית
 1זכור לאברהם המזלות פסגת זאב צפון הרב יוסף חיון שליט''א
יום ג' 21:00-22:30
 1בית המדרש מאיר גרשון  21פסגת זאב מזרח הרב יצחק כהן שליט''א
 1ביאלע אוסטרבא נגארה  13גבעת שאול יום ה' 13:45-14:45

050-6655737

מוצש"ק לאחר ערבית

02-645027

02-6564414
הרב מנשה קלימי שליט''א

 כפר סבא 1
 1כולל אש דת טירת צבי

הרב אבנר שליט''א

 לוד 1
1

הרב מיכאל חזות שליט''א

08-9241174

 לונדון 1
 1וויז'ניץ

הגה"צ ר' ארי' ווייס שליט''א

שבת בבוקר לפני התפילה

 1מרכז רוחני מאור החיים דובדבן 12

הרב ישראל ביטון שליט''א

מוצש"ק לאחר ערבית

 מגדל העמק מצפה העמק 1
04-6441113

 מושב אלישיב 1
 1אור הרשב"י ת.ד72 .

הרב סעדיה לוי שליט''א

052-3779870

 מושב בית גמליאל 1
 1מנחת שי

הרב יצחק כהן שליט''א

יום ד' 19:30-20:45

הרב בני יוסקוביץ שליט''א

13

 מושב גאולי תימן 1
 1אור הרשב"י

הרב סעדיה לוי שליט''א ב' 18:30 17:30

 1תפארת מל"ו הזית 16

הרב יוסף עזיז שליט''א ג 19:00 18:30

052-3779870

 מושב זכריה 1
02-9917379

 מושב חיבת ציון 1
 1אור הרשב"י

הרב סעדיה לוי שליט''א ה' 21:30 20:30

052-3779870

 מושב פורת 3
 1בית המדרש

1
1

הרב מרדכי אברהם יצחקי שליט''א
הרב מרדכי יצחקי שליט''א
הרב חיים מזרחי שליט''א

מוצש"ק אחרי ר"ת

04-6288879/050-9113532

 מושב קדימה 7
 7האלון 3 19

הרב אליהו רוחניאן שליט''א

כל יום

052-7150688

 מירון 84
 70אור הרשב"י
 7מוקד הרשב"י ע"י כולל חצות מגני ומצילי הרב אהרן גרינוואלד שליט''א
הרב שמעון אנשין שליט''א
 7אור הרשב"י

כל יום מהנץ עד השקיעה
כל יום 15:00-15:30
כל יום 15:30-16:00

1800-800-3333
1800-800-3333

 נהריה 1
 1שומרי שבת גבעת טרומפלדור

הרב יצחק כהן שליט''א

יום א' 20:00-22:00

04-9521596

 ניצן 1
 1כתר תורה

הרב משה ארמוני שליט''א

יום ה'  054-6671943 20:00-21:30הרב ישי בר חן שליט''א

 נשר 9
שבת ¾ שעה לפני מנחה
6:00-7:15
בין מנחה וערבית

 1יד לאחים הגיבורים בין-דור
 1אור מרדכי סיני  3בין-דור

 7היכל דוד גבעת עמוס

 נתיבות 5
 1יד המביא מול ישיבת הנגב

 3אור הרשב"י
 1אור הרשב"י

הרב ישכר אביטן שליט''א

ימים א' ג' ה'

054-7683090/08-9941381

 נתניה 5
 1שפעת רביבים נורדאו מול בית חב"ד קרית נורדאו הרב יצחק אטר שליט''א

מוצש"ק לאחר ערבית

 1ברכת אברהם חי שי עגנון  26קרית נורדאו הרב אפרים חזקוב שליט''א
הרב יעקב גלאם שליט''א
 1קרית נורדאו
הרב יעקב לוי שליט''א
 1עטרת כהנים אנילביץ 15

יום א' 6:30-6:40

 1ברכת אברהם שי עגנון 25

מוצ"ש אחרי מעריב

050-5910222
052-6329681
052-6329681/052-9320681
050-6730654
050-5383822

 עמנואל 1
 1המרכזי חסידי רח' בית ישראל

הרב שלמה גאלדשטיין שליט''א

 5בית שלום יהושע חנקין
 5בית שלום יהושע חנקין

הרב רן יוסף חיים אבוחצירא שליט''א א'-ה' 21:00 20:00
הרב רן יוסף חיים אבוחצירא שליט''א א' ה' 17:00 15:00

050-8756827
050-8756827

ליל שישי  20:00ערב

02-9973659/050-8441162

09-7921012/052-8476100

 עפולה 10
 פסגות 1
 1משפחת אייזן

 פקיעין 2
 1ישיבת פקיעין

הרב יוסף טגדי שליט''א

יום ה'  18:45ערב )בערך(
מוצש"ק כשעתיים לאחר ערבית

הרב רפאל בובליל שליט''א

שעה לפני שחרית

1

 פרדס חנה 7
 7אבן החיים שכונת רמז 156

 פתח תקוה 18
14

04-6373515/050-4521686

הרב יהודה שרבני שליט''א

 1היכל יעקב כצנלסון
 1בית הכנסת הספרדי הרב אוירבך כפר גנים ג'
הרב אליעזר דוד גבאי שליט''א
 1אור הרשב"י
הרב יהודה שרבני שליט''א
 1אהבת חיים טולידנו 14
הרב יהודה שרבני שליט''א
 1אהל חיים בר כוכבא 23
הרב יהודה שרבני שליט''א
 1אהל ציון יוסף חיים 6
הרב אידן טובים שליט''א
 1הקטרת שלמה 5
 1כולל חסד לאברהם שלמה 5
 1משפחת ולד אברבנאל 14
הרב אלון פרחי שליט''א
 1עץ חיים הושע
 7רפאל המלאך פפר פינת סוקולוב
הרב ששון בטאט שליט''א
 1חסד לאברהם ישראל ישעיהו 28

יום ה' 18:00-19:00
ליל שבת 22:00 21:00-
יום ג' 20:45-22:00
יום א' 17:45-19:00
יום ד' 17:45-19:00
יום א' 20:30-21:30
יום ה' 21:00-23:00
יום ב' 17:00-18:30
16:00-17:00
יום ה' 21:00-22:45

052-2926570
03-9234738/050-7228886
03-9089202
052-2926573
050-2926573
052-2926570
052-7632720
03-9092902
03-9046985
03-9320388
03-9046985
03-90929

02

 צפת 8
 7בנימין הצדיק לוחמי הגיטאות
 1ובא לציון שכונת רמת רזים

הרב יעקב כהן שליט''א
הרב יעקב כהן שליט''א

050-5948670
050-5948670

בין מנחה לערבית
יום ג' 20:00-21:00

 קרית אתא 5
 2ליל ששי חצות עד הנץ
 1כולל שערי חיים )לשעבר מדרשה ליהדות( העצמאות
הרב יוסף הרוש שליט''א
2

מוצש"ק לאחר הבדלה

054-4512133

ימים ד' ה' 9:15-10-45

 קרית גת 1
מוצש"ק חצי שעה לאחר ערבית

054-8421915

הרב יעקב רפאל שליט''א

054-6347679

הרב דוד בצלאל שליט''א

יום ד'  052-3578159/08-9493687 20:00-21:00הרב דוד שלום שליט''א

1

הרב אוריאל לוי שליט''א

050-8772389/03-6810298

 2המרכזי ,הכינור
6

הרב מיכאל פייזקוב הלוי שליט''א

 1אור הרשב"י רח' מרגלית,

 קרית מלאכי 1
1

 קרית עקרון 1
 1שובה ישראל

 קרית שלום 3
יום ה' מוצש"ק שעה לפני ערבית18:45-20:15 ,

052-4556806

 ראש העין 1
1

הרב שלום חמדי שליט''א

03-9030975 050-6438828

 1אור הרשב"י שיכון המזרח

יום ה' 9:30-11

050-8737205
054-3054780
08-6755106/054-3979642

 ראשון לציון 3
1

הרב מיכאל בראון שליט''א

 1משפחת לוי הרבי מליובביץ 6/3

יום ד' 8:45-11:15

 1אור לציון שכונת לב אליהו
 1כולל בית שמאי

הרב עייש שמשון שליט''א
הרב עייש שמשון שליט''א

מוצש"ק לאחר ערבית
10:00-11:00

04-9040588

הרב ראובן אורבן שליט''א

9:00-10:00

03-5799076

 רכסים 2
 רמת גן 1
 1הכבאים

 רמת השרון 8
 1אהל יעקב הרב קוק 39
 7תרחם ציון נהרדאה 26

הרב יהודה שרבני שליט''א
הרב שלום בצלאלי שליט''א

יום ב' 20:15-21:15
כל יום 10:30-1:00

052-2926573
03-5491367

 תל אביב 2
054-5602997

 1דרום תל אביב

 1אור הרשב"י נהרים
 16נווה שרת

הרב ורדי ורימי שליט''א

03-6491168
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שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"
מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס
כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
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
בבתי כנסיות – בבתי מדרשות – בשמחות – לכל החברים וידידים
ולכל אחד ואחד מישראל – לקרב הגאולה שלימה בב"א

וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים
לקנות הספרים במחיר מסובסד:
אצל חנות הספרים של ר' פנחס ראובן הי"ו
ברחוב השומר  74בני ברק
או אצל "מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש  - 24/8רמת בית שמש ארץ ישראל
טל / 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :
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Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300

