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ספר התגלות הזוהר
ֹש מוֹ ֵרינ ּו ָהרַב
וָ .א ִחיו ַה ּגָאוֹן ַה ָּקדוׁ
אמ ְרנָא ְּב ִס ְפרוֹ
ֲאל ְֶּכ ַסנ ְֶדר ֶסענ ְֶּדר ִמ ָּק ַ
ָתב ְּבזֶה ַה ָּלׁשוֹן:
ז ְִכרוֹן ְּד ָב ִרים ַּ(דף כ"ח ע"א) ּכ ַ
ֻשוֹת
ׂר ִמינֵי ְקדּׁ
ֹש ְּב ֶע ֶש
ו ְַא ִחי מו ִֹרי ַה ָּקדוׁ
ֲמר ַה ָּלז ְּכ ִפי
מוהר"צ זללה"ה ֵּב ֵאר ַמא ָ
ֻשתוֹ ְוע ֶֹצם ִּבינָתוֹ ו ְִה ְת ַּפ ְּׁשטוּת
ּת ֶֹקף ְקד ָּׁ
ְּד ָב ָריו ַעד רוּם ְׁש ֵמי ַה ַּמעֲלוֹת ,ו ְָהרו ֶֹצה
ׁ ,י ְַע ּיֵן ִּב ְד ָב ָריו
ִל ְטעֹם נ ֶֹפת צוּף ו ְּד ַבש
ֹשים ְוי ִָאיר ּו ֵעינָיו.
ַה ְּקדו ִׁ
ֹש ו ְַה ּנוֹרָא מוֹ ֵרינ ּו ָהרַב
זָ .א ִחיו ַה ָּקדוׁ
ֹשה,
ַס ֶפר ְּת ִפ ּלָה ְלמ ֶׁ
אמ ּבוֹר ּב ֵּ
משה ִמ ַּס ְ
ֶׁ
ָתב ְּבזֶה ַה ָּלׁשוֹןַ :מה
ָמתוֹ ּכ ַ
ְּב ַה ְק ּד ָ
יש ֱאל ִֹקים
ֶּׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַא ִחי אמ"ו ִא ׁ
ֲק ֵּדם
ַׁ ,וא ַ
ֹש מוֹ ֵרינ ּו ָהרַב ְצ ִבי ִה ְירש
ָקדוׁ
ֲסידוּתוֹ
ׂגְ ִּתי ּבוֹ ֵמח ִ
ֲשר ִה ַּש
ָמ ִתי א ֶׁ
ְּב ַה ְק ּד ָ
ישתוֹ ו ְַע ְנו ְָתנוּתוֹ ו ַּמ ְעיְנוֹת ָח ְכ ָמה
ו ְּפ ִר ָׁ
ֲס ֵּפר ְּב ִׁש ְבחוֹ ּכָל ַה ּי ִָמים
ֲשר ּבוֹ ,לוֹ א ַ
א ֶׁ
לֹא א ּוכַל ְל ַס ֵּפר ֶא ֶפס ָק ֵצהוְּ ,וזֹאת
ׂגְ ִּתי ּבוֹ ֵמ ֶא ֶפס ְותֹה ּו
ֲשר ּכָל ִה ַּש
ָתי א ֶׁ
ׂג ִ
ַה ָּש
ֻשה
גֹּדל ַע ְמקוּת ַה ָח ְכ ָמה ו ְַה ְּקד ָּׁ
נ ְֶח ָׁשב ּו ִמ ֶ
ֲשר ּבוֹ וְכוּ'.
ישוּת ו ְָה ֲעָנוָה א ֶׁ
ו ְַה ְּפ ִר ׁ
ֹש מוֹ ֵרינ ּו ָהרַב יו ָּדא
חַ .ה ּגָאוֹן ַה ָּקדוׁ
[ת ְל ִמידוֹ ַו ֲח ָתנוֹ ו ֶּבן ָא ִחיו הרר"מ
ְצ ִבי ֵמרַא ְזלָא ַּ
ִמ ָּס ָ
אמבוֹר ַה ִּנז ְַּכר] ָא ַמרִּ ,כי ֵאין ׁשוּם ָּפסוּק
ֲשר מוֹרוֹ ּדוֹדוֹ רצ"ה לֹא
ַ"ך א ֶׁ
ְּבכָל ַה ַּתנ ְ
ּג ִּלָה לוֹ סוֹדוֹ.
ֹש מוהרי"א
ט .מוֹ ֵרינ ּו ש"ב ַה ּגָאוֹן ַה ָּקדוׁ
ׂ ָכר
ׂ ְש
ַבי ִי ָש
[ת ְל ִמידוֹ וב"א הה"ק ר ִּ
שוֹב ַּ
ִיד ְיטׁ
ִמ ּז ִ
עריש
ֵּב ִ
ֲטרֶת ְצ ִבי ּכו ֵֹתב
ָמתוֹ ַעל ע ֶ
ׁ] ְּב ַה ְס ּכ ָ
ֲשר ָׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ִּפיו
ְּבזֶה ַה ָּלׁשוֹןְ :ו ַכא ֶׁ
ׂר
(ע ֶש
ש ִּב"יֶ .
ידי ַר ְׁ
ֹש ֶׁשהוּא ִמ ַּת ְל ִמ ֵ
ַה ָּקדוׁ
ְקדּׁ
ֻשוֹת ַמ ֲע ֶר ֶכת ב' מהרצ"ה ִמ ּז ִִיד ְיטׁשוֹב).
ֲטרֶת ְצ ִבי ֶה ֱחזִיק ַע ְצמוֹ ְל ַת ְל ִמיד ֶׁשל
ָהע ֶ
ַה ַּת ּנָא ָה ֱאל ִֹקי ר ִַּבי ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאיְ ,וגַם
ׁ.
ֲר"י ַה ָּקדוֹש
ֶׁשל ָהא ִ
ָמת ַּת ְל ִמידוֹ ו ֶּבן ָא ִחיו ָהרַב
אְּ .ב ַה ְס ּכ ַ
ִיד ְיטׁשוֹב
ַבינ ּו מהרי"א ִמ ּז ִ
ֹש ר ֵּ
ַה ָּקדוׁ
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ֲטרֶת ְצ ִבי ּכו ֵֹתב
זי"ע ַעל ספה"ק ָהע ֶ
ֲשר ָׁש ַמ ְע ִּתי ִמ ִּפיו
ְּבזֶה ַה ָּלׁשוֹןְ :ו ַכא ֶׁ
ַבן ִׁש ְמעוֹן ֶּבן
ידי ר ָּ
ֹש ֶׁשהוּא ִמ ַּת ְל ִמ ֵ
ַה ָּקדוׁ
ֲטרֶת
ַס ֶפר ע ֶ
יו ַֹחאי ,זְכוּתוֹ ַי ֲעמֹד לָנוּ .וּב ֵּ
ַבי ַי ֲעקֹב
ֹש ר ִּ
ָאל ְל ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ׂר ֵ
ַי ֲעקֹב ְו ִי ְש
ַבינ ּו מהרי"א
ָהאגֶר זי"ע ַּת ְל ִמידוֹ ֶׁשל ר ֵּ
ִיד ְיטׁשוֹבּ ,כו ֵֹתב ְּבזֶה ַה ָּלׁשוֹן :ו ְַדע
ִמ ּז ִ
ָמד ּתוֹרָה ִמ ִּפי
ֲט ֶרת ְצ ִבי] ל ַ
[הע ֶ
ַבינ ּו זֶה ָ
ִּכי ר ֵּ
ֲשר ֵה ִעיד
ַּׁ ,כא ֶׁ
ֲריזַ"ל ַמ ָּמש
ָה ַר ְׁש ִּב"י ו ְָהא ִ
ְּב ַע ְצמוֹ ,ו ְֵה ִעיד לָנ ּו מו ִֹרי [מהרי"א] ז"ל
ִיד ְיטׁשוֹב ,ע"כ.
ִמ ּז ִ
ֲטרֶת ְצ ִבי ִמ ְכ ָּתב
ַּפ ַעם ַא ַחת ָׁשלַח ָהע ֶ
ֲר"י ,ו ְָח ַתם " ֲאנִי
ְל ִק ְברוֹ ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י ו ְָהא ִ
ַּת ְל ִמ ְיד ָך ְצ ִבי ֶּבן ִהינ ְָּדא".
ְשי צ ּורָה,
ִיד ְיטׁשוֹב ַאנ ֵׁ
בַּ .פ ַעם ִא ְיק ְלע ּו ִלז ִ
ֶׁש ָּבא ּו ֵמ ֶא ֶרץ ַה ּק ֶֹדׁש ְל ַק ֵּבץ ָמעוֹת ְלטו ַֹבת
ֲטרֶת
ַבי ֵמ ִאיר ַּב ַעל ַה ּנֵסָׁ ,שלַח ָהע ֶ
ר ִּ
ְצ ִבי ִע ָּמ ֶהם ֻקנ ְְטרֵס ֶׁשַּי ּנִיחוּה ּו ִּב ְמ ָערַת
ֹש
ִצ ּיוֹן ַר ְׁש ִּב"י ,ו ְַת ְל ִמידוֹ ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ָאה
ִיד ְיטׁשוֹב זי"ע ר ָ
ַבינ ּו מהרי"א ִמ ּז ִ
ר ֵּ
ּשים
ָאה ּבוֹ ֵּפרו ִׁ
ֶאת ַה ֻּקנ ְְטרֵס ְּבי ָָדםְ ,ור ָ
ימת
ֲת ַ
ׁ ,ו ַּבח ִ
ַעל ַמ ַא ְמ ֵרי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוֹש
ַה ֻּקנ ְְטרֵס חו ֵֹתם ַּת ְל ִמ ְיד ָך ְצ ִבי ֶּבן ִהינ ְָּדא,
ֲטרֶת ְצ ִבי ֶאת ַר ְׁש ִּב"יֶׁ ,ש ְּיג ַּלֶה
ַקׁש ָהע ֶ
ו ְּמב ֵּ
ָהם
ָתן ל ֶ
ֲמ ּתוֹ .נ ַ
ּשוֹ ַלא ִ
לוֹ ִאם ִּכ ּוֵן ְּב ֵפרוׁ
ַבינ ּו מהרי"א ָמעוֹת ֶׁש ּי ְִכ ְּתב ּו ֵא ָליו ַמה
ר ֵּ
ֲשר ָחזְר ּו
ֶּׁש ֵּא ַרע ִעם ַה ֻּקנ ְְטרֵס ְּב ִמירוֹןַּ .כא ֶׁ
ָתב ּו ֵא ָליוִּ ,כי ַא ַחר ֶׁש ִה ּנִיח ּו
לארה"ק ּכ ְ
ַמ ָערָה י ְָצא ּו ַהחו ָּצה,
ֶאת ַה ֻּקנ ְְטרֵס ּב ְּ
ַמה ְרג ִָעים ְּכ ֶׁש ּנ ְִכנְס ּו ֵׁשנִית לֹא
ו ְַא ַחר ּכ ָּ
ְשוּם ָא ָדם לֹא נ ְִכנַס ְל ָׁשם
ְמ ָצאוּהוֹ עוֹד ,וׁ
ֵּבין ָּכךְ.
ֲתנוֹ
ָצה ח ָ
ׁ ,ר ָ
גַּ .פ ַעם ְּב ֵליל ַׁש ָּבת ק ֶֹדש
ַבי יו ָּדא ְצ ִבי ֵמרָא ְזלָא זי"ע
ֹש ר ִּ
ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ְש ַמע ִמ ַּב ַעד
ִיש לוֹ ַמ ְׁש ֶקה ִל ְׁש ּתוֹת ,ו ָׁ
ְל ַה ּג ׁ
ָשים,
ַמה ֲאנ ִׁ
ֶּדלֶת ַח ְדרוֹ קוֹלָם ֶׁשל ּכ ָּ
ֲשר ִה ְס ַּת ּכֵל ֶּד ֶר ְך חוֹר ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח
ְו ַכא ֶׁ

יש
ָקן ו ְִא ׁ
יש ז ֵ
ָאה ִא ׁ
ֶׁש ְּבתו ְֹך ַה ֶּדלֶת ,ר ָ
ֲטרֶת ְצ ִבי,
ָצ ִעיר ְמ ַפ ְל ְּפ ִלים ִעם חו ְֹתנוֹ ָהע ֶ
ֲטרֶת ְצ ִבי
ֻדה ג' ְּכ ֶׁש ָהע ֶ
ַסע ָּ
ובשב"ק ּב ְּ
ֹש ְּכ ַד ְר ּכוֹ,
ֲמר ֵמ ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ָּפ ַתח ְּב ַמא ָ
ַבינ ּו ִׁש ְמעוֹן
ָא ַמרֵ :מ ְימרָא זוֹ ֵּפ ְרׁש ּו ר ֵּ
ֶּבן יו ַֹחאי ְּב ַע ְצמוֹ ָּכךְ ,ו ְָא ַמר ַה ְּפ ָׁשט ֶׁשל
ֹש
ֲר"י ַה ָּקדוׁ
ַר ְׁש ִּב"י ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך ָא ַמר ו ְָהא ִ
ֲר"י
ֵּפ ְר ָׁש ּה ָּכךְ ,ו ְָא ַמר ַה ְּפ ָׁשט ֶׁשל ָהא ִ
ׁ ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך ָא ַמרַ ,ו ֲאנִי ְמ ָפ ֵרׁש ָּכ ְך
ַה ָּקדוֹש
ֹש
ֲר"י ַה ָּקדוׁ
ֵיהם ַר ְׁש ִּב"י ו ְָהא ִ
ּשנ ֶ
ְו ָכךְ ,ו ְׁ
ַפ ָׁשט ֶׁש ִּלי ,ו ְִס ּיֵם "אוּן ְט ֶמער
ַמ ְס ִּכ ִימים ל ְּ
ִישט ,פרעגט'ס ֶדעם
ייבט ֶע ְטץ ִמיר נ ְׁ
ְּג ֵל ְּ
שווארצען גנבֵ ,ער ָהאט ַא ַריין ּגֶעקו ְּקט
ִיש ְּברו ַּח
ַאמ ֶקע"ִּ ,כי ִה ְר ּג ׁ
ּדו ְֹר ְך ִּדי ְקל ְ
ֲתנוֹ ִה ִּביט ְלתו ְֹך ַה ֶח ֶדר.
ָק ְדׁשוֹ ֶׁשח ָ
ֹש ָהיָה ּגָאוֹן ַּב ּנִגְ לֶה ו ַּב ּנ ְִס ָּתר,
ד .הוּא ַה ָּקדוׁ
ֻדה ג' ֶׁשל
ַסע ָּ
ֲמירַת ַה ּתוֹרָה ּב ְּ
ו ְּב ֵעת א ִ
ָמים
ּׁ ,ג ִּלָה סוֹדוֹת ו ְִע ְנָינִים ר ִ
ַׁש ָּבת ק ֶֹדש
וּגְ בו ִֹהים.
ֹש ַּב ַעל ִּד ְב ֵרי י ְֶחז ְֵקאל
הָ .הרַב ַה ָּקדוׁ
ִמ ִּׁשינָאוָוא זי"ע ָהיָה רָגִיל ְל ַס ֵּפרִּ ,כי
ֻדה
ֲטרֶת ְצ ִבי ָא ַמר ּתוֹרָה ִּב ְסע ָּ
ְּב ֵעת ֶׁש ָהע ֶ
ג' ,ו ְַה ּמוֹרֵה ָׁשעוֹת ֶׁש ַעל ַה ִּקיר ִה ְת ִחיל
"שא ֶּד ֶר ְך
ֲטרֶת ְצ ִבי ָׁ
ָׁ ,צ ַעק ָהע ֶ
ְל ַה ִּקיש
ְׁ ,ו ֵכן ְּבכָל
ֶא ֶרץ" ,ו ְֵת ֶכף ָּפ ְסק ּו ִמ ְּל ַה ִּקיש
ֲמירַת ַה ּתוֹרָה ִה ְׁש ִלים ּכָל
ַּפ ַעם ,ו ְַא ַחר א ִ
ֲמירַת
ישוֹת ֶׁש ִח ֵּסר ְּב ֶמ ֶׁש ְך ְׁש ַעת א ִ
ַה ּנ ְִק ׁ
ֹש ִמ ִּׁשינָאוָוא:
ַה ּתוֹרָה .ו ְִס ּיֵם ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ֲפ ּל ּו ּדו ֵֹמם ְּכמוֹרֵה ָׁשעוֹת
ִּת ְרא ּו ִמ ּזֶה ֶׁשא ִ
של ַצ ִּדיק( .עֲבו ַֹדת
ֵש לוֹ ֶּד ֶר ְך ֶא ֶרץ ְל ִד ּבוּרוֹ ֶׁ
יׁ
עֲבו ָֹדה ַּדף רע"ט).
ַבי י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק
ו) "ז ַֹהר ַחי"ְ - ,לר ִּ
"היכַל
ארנָא ,בעמח"ס "ז ַֹהר ַחי"ֵ ,
אמ ְ
ִמ ָּק ָ
"פנֵי
ֲצי ֵע ֶדןְּ ,
ַה ְּב ָרכָה"" ,נ ְִתיב ִמ ְצוו ֶֹתיךָ" ,ע ֵ
"ש ְל ָחן ַה ָּטהוֹר" ,וְעוֹד
ׁ
ָקן"ֻ ,
זֵ

ֻבל ָה ֱאל ִֹקי ָמארָא
ֹש ַה ְמק ָּ
אַ .ה ּגָאוֹן ַה ָּקדוׁ
יאל,
ְּד ָרזִין ,מוֹ ֵרינ ּו ָהרַב י ְִצ ָחק יְהו ָּדה י ְִח ֵ
ארנָא (תקס"ו -
אמ ְ
ַבי ַא ְיזִיק ִמ ָּק ָ
ַה ְמֻכ ּנֶה ר ִּ
ַבי ֲאל ְֶּכ ַסנ ְֶדר
ֹש ר ִּ
תרל"ד)ֶּ ,בן ַה ּגָאוֹן ַה ָּקדוׁ
ִיד ְיטׁשוֹב.
ַבי ְצ ִבי ִמ ּז ִ
ֹש ר ִּ
ֲחי ַה ָּקדוׁ
ֶסנ ְֶדר ,א ִ
ֻבל
ֹש ו ַּב ַעל ְמק ָּ
ֻפלָג ָקדוׁ
בָ .היָה ּגָאוֹן מ ְ
נוֹרָאֶׁ ,ש ִח ֵּבר ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵּבה ה"הֵ ,ס ֶפר
יפה ַעל התו"כ ,אוצה"ח
ׂ ִירית ָה ֵא ָ
ֲע ִש
ַעל ַּת ְריַ"ג ִמ ְצווֹת ,ו ְֵהיכַל ַה ְּב ָרכָה ַעל
ֹש ה'
ַה ָּמסֹרֶתְ ,וז ַֹהר ַחי ַעל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ׂה אוֹרֵג,
ְּכר ִָכיםּ ,ונ ְִתיב ִמ ְצוו ֶֹתיךָ ,ו ַּמ ֲע ֵש
ֲצי ֵע ֶדן ַעל ַה ִּמ ְׁשנָיוֹת ,ו ְּפנֵי
ָקןַ ,וע ֵ
ו ְּפנֵי ַה ּז ֵ
ּש ְל ִמי ְׁש ָק ִלים ,ו ְֵס ֶפר נו ֵֹצר
ָקן ַעל יְרו ַׁ
זֵ
ֶח ֶסד ַעל ָאבוֹת ,ו ְֵא ּל ּו נ ְִד ְּפסוּ.
ׁש ְל ָחן
ַכתו ִּבים ֵס ֶפר ֻ
ִשאֲר ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ּב ְּ
עוֹד נ ְׁ
ַה ָּטהוֹר ַעל שו"ע או"ח ,ו ְַה ּגָהוֹת ַעל
ַמה
ּש ַעל ּכ ָּ
ּש ְל ִמי ,ו ֵּפרוׁ
ַׁש"ס ַּב ְב ִלי וִירו ַׁ
ּש ְל ִמי ְז ָר ִעים ,ו ְַה ּגָהוֹת
ַמ ֶּס ְכתוֹת ִמירו ַׁ
יתי
ׁש ְּב ֵס ֶפר ֶּבן ֵּב ִ
ֲסין ֶ
גִלת י ּוח ִ
(מ ַּ
ֹּהרְ ,
ַעל ִּת ּק ּונֵי ַהז ַ
ְּת ִה ִּלים).
יאל ָהיָה
ַבי י ְִצ ָחק ַא ְיזִיק י ְִח ֵ
ג .הגה"ק ר ִּ
ר-ד ָעה,
יע ִּדנ ְַה ֵּ
נ ְִה ִירין ֵלי' ְׁש ִב ִילין ִּד ְר ִק ַ
ׂר ֵּבית ַהז ַֹּהר,
ָהיָה ַצ ִּדיק יְסוֹד עוֹלָםְ ,ו ַש
ַבי
ָבן ּגָדוֹל הגה"ק ר ִּ
ְׁ ,וָזכָה ל ֵ
ִעיר ו ְַק ִּדיש
אפ ִריןֶׁ ,שהו ִֹציא ּגַם ֵּכן
יעזֶר ְצ ִבי ַס ְ
ֱל ֶ
אִ
ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵּבה ,הוּא בהמח"ס ֶּבן ֵּב ִיתי
יעזֶר
ֱל ֶ
ׂק א ִ
ַמ ֶש
עה"ת ו ְָח ֵמׁש ְמ ּגִלוֹת ,וְד ֶּ
ַעל זה"ק ו"ח ,ו ְֵס ֶפר אוֹר ֵעיַניִם ב"ח
וְעוֹד.
ֻסס ַעל ַק ָּבלַת
ּשוֹ ַעל ַהז ַֹּהר ְמב ָּ
דֵּ .פרוׁ
ֲר"י ז"ל ,וּבוֹ ּגַם ַה ְׁש ָּפ ַעת ּתוֹרַת ְמאוֹ ֵרי
ָהא ִ
ידיו.
ֲסידוּת ַ -ה ַּב ַעל ֵׁשם טוֹב ו ְַת ְל ִמ ָ
ַהח ִ
ֲמ ָּׁשה ְּכר ִָכים ּגְדו ִֹלים
ֻד ַּפס ַּבח ִ
ּש זֶה ה ְ
ֵּפרוׁ
ערג ,ו ְִה ּנוֹ ִח ּבוּרוֹ ָה ַאחֲרוֹן ֶׁש ּנ ְִכ ַּתב
עמ ֶּב ְ
ְּב ֶל ְ
ָמיוְ ,ולֹא ָזכָה ְל ַה ְׁש ִלימוֹ ,ו ְָא ֵכן ַעל
ַּבעֲרוֹב י ָ
ַׁ .ה ֶּכ ֶר ְך
ָתב ֵּפרוּש
ֻמׁש ְּד ָב ִרים לֹא ּכ ַ
ז ַֹהר ח ָּ
ַק ַטע ַה ָּמצוּי
ּש ל ֶּ
ישי ְמ ַס ּיֵם ְּב ֵפרוׁ
ֲמ ִׁ
ַהח ִ
ִּב ְת ִח ּלַת ַהז ַֹּהר ְל ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים ְּ -ב ֵבאוּר
ַה ָּפסוּק" :רַב ָל ְך ַאל ּתו ֶֹסף" ,ו ָּבזֶה הוּא
ֶמז ְּב ֵעת ַמ ֲחלָתוֶֹׁ ,ש ָע ָליו ְל ַה ְפ ִסיק
ָמ ָצא ר ֶ
ּשוֹ .ו ְָא ֵכןָ ,סמו ְּך ִל ְכ ִת ַיבת
ִּב ְכ ִת ַיבת ֵּפרוׁ

ׁשוּרוֹת ַאחֲרוֹנוֹת ֵא ּלֶה נ ְִפ ַטרִ .ס ְפרוׁ -
ֻד ַּפס ְל ַא ַחר ְּפ ִטירָתוֹ ַעל
"ז ַֹהר ַחי"  -ה ְ
יעזֶר ְצ ִבי
ֱל ֶ
ַבי א ִ
ֻבל ר ִּ
י ְֵדי ְּבנוֹ ַה ַּצ ִּדיק ַה ְמק ָּ
ָאת ָא ִביו ַה ְמ ַח ֵּבר.
אפ ִריןְּ ,כ ַצ ּו ַ
ַס ְ
ִש ָמתוֹ
ֵש ְּב ֵחלֶק נ ְׁ
הַּ .פ ַעם ַא ַחת ָא ַמר ֶׁש ּיׁ
ֲריזַ"ל,
ִש ַמת ָהא ִ
ַה ְּטהוֹרָה ֵחלֶק ֶא ָחד ִמ ּנ ְׁ
ֵש ִלי ָׁשוֶה
ֲריזַ"ל יׁ
ֲפ ּל ּו ַה ּצ ּורָה ֶׁשל ָהא ִ
ַוא ִ
ִש ַמת ַה ַּב ַעל
ְּב ָׁשוֶהְ .וגַם ֵחלֶק ֶא ָחד ִמ ּנ ְׁ
ָמיו לֹא ָהיָה יוֹם
ֵׁשם טוֹב ז"לָ ,ל ֵכן ּכָל י ָ
ַבר ִמן ַה ַּב ַעל ֵׁשם
ֶא ָחד ֶׁש ּלֹא ָהיָה ְמד ֵּ
ֲר"י ז"לְ .וגַם ָהיָה לוֹ ֵחלֶק
טוֹב ז"ל ו ֵּמ ָהא ִ
ֶא ָחד ֵמ ַה ּיָנו ָּקא ַה ִּנז ְּכָר ַּבז ַֹּהר וְכוּ' .ו ְָא ַמר
ִש ַמת
ְשמוֹת ִמ ּנ ְׁ
ַמה ֶח ְל ֵקי נ ָׁ
ֵש לוֹ עוֹד ּכ ָּ
ֶׁש ּיׁ
ָצה ְלג ַּלוֹת.
ֲבל לֹא ר ָ
ָאים ,א ָ
ַּת ּנ ָּאים ו ְָאמוֹר ִ
ֻשוֹת ַמ ֲע ֶר ֶכת ט' ַע ּמוּד מ"ג)
ׂר ְקדּׁ
(ע ֶש
ֶ

ִש ָמתוֹ
ֹש [ר ֵַּבינ ּו ְצ ִבי] נ ְׁ
ו .מו ִֹרי ּדו ִֹדי ַה ָּקדוׁ
ֹׁ ֶרׁש
ֹׁ ֶרׁש הרחס ושלוםו ִמ ּש
ָהיָה ש
ֲק ָיבאֶׁ ,ש ּנ ְִת ָּב ֵאר
ַבי ע ִ
ִש ַמת ר ִּ
ֶׁש ָּקרוֹב ֶאל נ ְׁ
זֶה ְּב ֵס ֶפר ֶחזְיוֹנוֹת ִע ְניָן ַה ַּמ ְת ִחיל ְּב ִע ְניַן
ִא ְׁש ִּתי ָא ַמר ִלי מו ִֹריִ ,מ ְּל ַבד ֶׁש ַא ַחר ָּכ ְך
ָאים ָעלָה עוֹד
ֻּפל ִ
ׂיו ַהמ ְ
ַעל י ְֵדי ַמ ֲע ָש
ֹש
ִש ַמת ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ַמה ַמ ְדרֵגוֹתְ ,ו ֵכן נ ְׁ
ְלכ ָּ
מוֹ ֵרינ ּו ָהרַב ֵלוִי י ְִצ ָחק ִמ ֶּב ְר ִד ְיטׁשוֹב ָהיָה
ֹׁ ָר ִׁשים
ֹׁ ֶרׁש רחס ושלוםו .ו ְִעם ש
ִמ ּש
ׁ,
ֶפש
ֵא ּל ּו ָע ְבד ּו ֶמ ֶל ְך ֶע ְליוֹן ִּב ְמ ִסירוּת נ ֶ
ְּב ִה ְת ַלהֲבוּת ְויִחו ִּדיםִּ ,כ ְמ ַעט ֶׁש ּלֹא נ ְִמ ָצא
ֻשוֹת
ׂר ְקדּׁ
(ע ֶש
(מגִ ַּלת ְס ָת ִרים)ֶ .
ָאים ָּכךְְ .
ימי ַה ַּת ּנ ּ
ִּב ֵ
ארנָא)
אמ ְ
ֹש מהרי"א ִמ ָּק ָ
ַמ ֲע ֶר ֶכת ט' ָהרַב ַה ָּקדוׁ

ָאה ,ו ָּפ ַעל
זְּ .ת ִפ ּלָתוֹ ָהי ְָתה ִּב ְדבֵקוּת נ ְִפל ָ
ָאל .הוּא
ׂר ֵ
ַה ְר ֵּבה ִּב ְת ִפ ּלָתוֹ ְלטו ַֹבת ִי ְש
אשית
ֹש ז ַֹהר ַחי ְּ(ב ֵר ִׁ
ּכו ֵֹתב ְּב ִס ְפרוֹ ַה ָּקדוׁ
ַּדף רט"ו ע"ב)ַּ :פ ַעם ַא ַחת ְּב ַחג ַה ָּׁשבוּעוֹת
ִּב ְׁשנַת תקע"א ִל ְפרָטִ ,ה ְת ִחיל מו ִֹרי ּדו ִֹדי
[הע ֶ
ֹש ָ
ַבינ ּו ַה ָּקדוׁ
ר ֵּ
ֲט ֶרת ְצ ִבי] ְל ִה ְת ַּפ ּלֵל ק ֶֹדם
ַחׁש ֶׁשל
ֵהנֵץ ַה ַח ָּמה ,ו ְָע ַמד ִּב ְת ִפ ּלַת ל ַ
ֲרית ִׁש ָּׁשה ָׁשעוֹת ,ו ְָהיָה ָׁשם ַּב ַעל
ַׁשח ִ
[ש ָהיָה ְׁשמוֹ יו ֵֹסף] ,ו ְָא ַמר ְּת ִה ִּלים
ׁ
ַה ַּביִת ֶא ָחד ֶ
ַעד ֶׁש ִּס ּיֵם ּכָל ַה ְּת ִה ִּלים ,ו ְַא ַחר ָּכ ְך ָה ַל ְך
ֲדיִן לֹא ִס ּיֵם
ֹׁן ו ָּבא ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ַוע ַ
ִליש
ֻדה לֹא
ׁ ,ו ְּב ֵעת ַה ְּסע ָּ
ַחש
ַה ַּצ ִּדיק ְּת ִפ ּלַת ַה ּל ַ
ֹשב
ָתן לוֹ ַה ְמ ָׁשרֵת ֶל ֱאכֹל ָּכרָאוּי ,ו ְָהיָה יו ֵׁ
נַ

ַבי ְמ ַצ ֵער
ְּב ֵאיזֶה ָזוִית ,ו ְָא ַמר ְל ַה ְמ ָׁשרֵת ,ר ִּ
ִיעת ַה ַּמ ֲאכָל,
ֲריכוּת ,ו ְַא ָּתה ִּב ְמנ ַ
או ָֹתנ ּו ַּבא ִ
ָקח ּכוֹס ֶׁשל
ֲטרֶת ְצ ִבי זֹאת ,ל ַ
ְש ַמע ָהע ֶ
ו ָׁ
ָתן לוֹ ,ו ְָא ַמר :יו ֵֹסף ַא ָּתה או ֵֹמר
ַייִן ְונ ַ
ֵש ּכָאן
ֲת ַדע ֶׁש ּיׁ
ֶׁש ֲאנִי ְמ ַצ ֵער או ְֹתךָ ,ה ֵ
ֵאיזֶה ֵמאוֹת ְּבנֵי ָא ָדםַ ,ו ֲאנִי ָצ ִר ְיך ְל ַת ֵּקן
ְלכָל ֶא ָחד ִּת ּקוּן נ ְַפׁשוֹ ְוכָל ִה ְצ ָט ְרכוּתוֹ
ֱמת ֶׁש ִה ּנ ְַח ָּת
ֵמ ָה ֵחל ו ְַעד ּג ְִמירָאָ .הא ֶ
ְּב ֵב ְית ָך ְׁשנֵי ְי ָל ִדים ְּב ִר ִיאים ,ו ְַה ּיוֹם ָנחֲל ּו
ֵיהםָ ,ה ֶא ָחד ֶנ ֱחלָה ֶׁש ָהיָה ָקרוֹב
ְׁשנ ֶ
ָתי ָּפ ַע ְל ִּתי ֶׁש ִה ְמ ַׁש ְכ ִּתי לוֹ
לָמוּת ,ו ִּב ְת ִפ ּל ִ
יתנוֹ ,ו ְַה ֵּׁשנִי
ָאל ָחזַר ְל ֵא ָ
ַח ּיִים ,ו ְּת ִה ּלָה ל ֵ
ָעת ְּב ַס ָּכנָה
לֹא ִה ְׁש ּג ְַח ִּתי ּכָל ָּכ ְך וְהוּא ּכ ֵ
ׁ ,ו ְֵת ֶכף ְּבמו ָֹצ ֵאי
ּגְדוֹלָהְ .ונ ְִת ַּב ֵהל זֶה ָה ִאיש
יוֹם טוֹב ָאץ ְל ֵביתוֹ ,ו ְָהיָה ְמֻכ ּוָן ְּכמוֹ
ֲטרֶת ְצ ִבי.
ֶׁש ָא ַמר לוֹ ָהע ֶ
ׂר
ִיע ֶאת ַה ַּש
חֵ .ה ִעיד ַעל ַע ְצמוֶֹׁ ,ש ִה ְכנ ַ
ׂה לוֹ ָח ִריץ ְּב ִמ ְצחוֹ.
ֶׁשל א ּו ְנגָא ָרן ,ו ְָע ָש
טֵּ .א ַרע ֶׁש ָּבא ּו ֵא ָליו ֵמאוֹת ִמ ְׁש ָּפחוֹת
יהם ְּגֵזרָה
ׂר ָּגזַר ֲע ֵל ֶ
ִּב ְב ִכ ּיָה ּגְדוֹלָהֶׁ ,ש ַה ַּש
ַכ ָפ ִריםֶ ,א ּלָא
ָהם ָלדוּר ּב ְּ
ֶׁש ָאסוּר ל ֶ
ָס ָתם
ָחים לָגוּר ְּבתו ְֹך ָה ִעירְ ,וכָל ַּפ ְרנ ָ
ֻכר ִ
מְ
ַחם
הוּא ֵמ ַה ְּכ ָפ ִריםֵ .ה ָּמה ּבָכ ּו ְל ָפנָיו ֶׁש ְּיר ֵ
ָהם
ַטל ַה ְּגֵזרָה ָה ָר ָעהָ .א ַמר ל ֶ
יהם ְלב ֵּ
ֲע ֵל ֶ
ֲטרֶת ְצ ִביִ ,לינ ּו ּפֹה ַה ַּל ְילָה וּבוֹא ּו ְל ָפנַי
ָהע ֶ
ׂוּ.
ַּב ּב ֶֹקרְ ,ו ֵכן ָעש
ָהםַּ :ב ַּל ְילָה זוֹ
ַּב ּב ֶֹקר ְּכ ֶׁש ָּבא ּו ֵא ָליוָ ,א ַמר ל ֶ
ַת ּנ ָּאים,
ְש ָמה ,ו ְָהל ְַכ ִּתי ל ַּ
ֲל ּיַת נ ָׁ
ָהי ְָתה ִלי ע ִ
ֻלָם ָא ְמר ּו
ָאיְ ,וכ ּ
ַבנָן ָסבוֹר ֵ
ָאים ,ר ָּ
ָאמוֹר ִ
ֶׁש ֵּכן ָצ ִר ְיך ִל ְהיוֹת ֶׁש ָּתדוּר ּו ְּבתו ְֹך ָה ִעיר,
ַכ ָפ ִרים ֵאין ִמ ְנָינִים ,ו ְֵאין ׁשו ְֹמ ִעים
ְל ִפי ֶׁש ּב ְּ
ֻשה ו ָּב ְרכוּ ,ו ְֵאין ָׁשם ִמ ְקוֶה .רַק ַה ַּת ּנָא
ְקד ָּׁ
ַבן ִׁש ְמעוֹן ֶּבן יו ַֹחאי ָא ַמר ֶׁש ִאי
ָה ֱאל ִֹקי ר ָּ
ֶא ְפ ָׁשר ִלגְ זֹר זֹאתֶׁ :ש ִאם י ִַּסע יְהו ִּדי ֶּד ֶר ְך
ְּכ ָפר ְולֹא י ְִהיֶה ִע ּמוֹ ַט ִּלית ו ְּת ִפ ִּלין ,אוֹ
ֶחם ִל ְסעֹד בתרע"ט ָעלָה ְל ֶא ֶרץ
ַּפת ל ֶ
ּש ַליִם.
ַשב ִּבירו ָׁ
ָאל ,ו ְִה ְתי ֵּׁ
ׂר ֵ
ִי ְש
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ִל ּבוֵֹ ,מ ַאיִן י ִַּקח? ,ו ְָא ְמר ּו ְּב ֵבית ִּדין ֶׁשל
ֲשר נ ְִמ ָצא
ִשאֲל ּו ִּפי ַצ ִּדיק א ֶׁ
ַמ ְעלָהֶׁ ,ש ּי ְׁ
ֵש ּכָאן
ֲדיִן ָּבעוֹלָםָ ,ענָה ַר ְׁש ִּב"י ֲהלֹא יׁ
עַ
ִש ַאל ֶאת
ִיד ְיטׁשו ֶֹבער ,נ ְׁ
ער ְׁש' ֶלע ז ִ
ַבי ֶה ְ
ר ִּ
ְשאֲל ּו או ִֹתי ,ו ְָא ַמ ְר ִּתי ְּכ ַר ְׁש ִּב"י,
ִּפיו ,ו ָׁ
ׂר
ו ְַע ָּתה ְסע ּו ְל ֵב ְיתכֶם ְל ָׁשלוֹםִּ ,כי ַה ַּש
ָטלָה
ֶׁש ָּגזַר ְּגֵזרָה זֹאת ֵמת ִּפ ְתאֹם ו ְּכ ָבר ּב ְ
ַה ְּגֵזרָהְ ,ו ָכ ְך ָהוָה.
ארנָא
אמ ְ
יעזֶר ְצ ִבי ִמ ָּק ָ
ֱל ֶ
ַבי א ִ
ַבינ ּו ר ִּ
י .ר ֵּ
ֹש
(מ ָא ִביו ַה ָּקדוׁ
ָמתוֹ לספה"ק ז ַֹהר ַחי ֵ
ְּב ַה ְק ּד ָ
אמ ְ
ַבינ ּו מהרי"א ִמ ָּק ָ
ר ֵּ
ארנָא זי"ע)ְ ,מ ַס ֵּפר ֶׁש ַּפ ַעם
ֲטרֶת ְצ ִבי ַּבחֲלוֹם ַה ַּל ְילָה,
ָאה ָהע ֶ
ַא ַחת ר ָ
ַבינ ּו ַה ֵּבית יו ֵֹסף,
ַהיכָל ֶׁשל ר ֵּ
ֶׁש ּנ ְִכנַס ל ֵ
ֹש ִבים
ָמים יו ְׁ
ידי ֲחכ ִ
ָאה ַה ְר ֵּבה ַּת ְל ִמ ֵ
ְור ָ
ַבינ ּו ַה ֵּבית יו ֵֹסף,
ִּב ְמ ִת ְיב ָּתא זוֹ ֶׁשל ר ֵּ
ֹש
ֹשב ָא ִחיו ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ו ְּבתוֹכָם ָהיָה יו ֵׁ
ארנָא
אמ ְ
ַבינ ּו ֲאל ְֶּכ ַסנ ְֶדר ֶסענ ְֵדר ִמ ָּק ָ
ר ֵּ
ֲטרֶת ְצ ִבי ָע ַמד
זי"ע ,ו ְּכ ֶׁש ּנ ְִכנַס ָהע ֶ
"ברו ְּך ַה ָּבא
ַה ֵּבית יו ֵֹסף ִמ ִּכ ְסאוֹ ,ו ְָא ַמר ָּ
ִיד ְיטׁשו ֶֹבער" ,ו ִּב ֵּקׁש
ער ֶׁשע ֶלע ז ִ
ַבי ֶה ְ
ר ִּ
ֹּאמר ְּד ַבר ּתוֹרָה,
ֲטרֶת ְצ ִבי ֶׁשי ַ
ֵמ ָהע ֶ
ידי
ֹש ִבים ַּת ְל ִמ ֵ
ֲטרֶת ְצ ִביּ ,כָאן יו ְׁ
ֵה ִׁשיב ָהע ֶ
ָמים ּגְדו ִֹלים ֶׁשעו ְֹס ִקים ְּבנִגְלוֹת
ֲחכ ִ
ַה ּתוֹרָהַ ,ו ֲאנִי ּכָל ִע ְס ִקי ְּבסוֹדוֹת ַה ּתוֹרָה,
ּש
ֲבל ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַא ּגִיד ָלכֶם ְּד ַבר ִח ּדוׁ
אָ
ׁ ,ו ְָא ַמר:
ֶא ָחד ַעל ָּפ ָר ָׁש ֵתנ ּו זוֹ ָּפ ָר ַׁשת ַו ּי ִּגַש
ְּכ ִתיב ְּ(ב ֵר ִׁ
ַקט יו ֵֹסף ֶאת ּכָל
אשית מ"ז י"ד) ַו ְיל ֵּ
ַען
ֶסף ַה ּנ ְִמ ָצא ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ו ְּב ֶא ֶרץ ְּכנ ַ
ַה ּכ ֶ
ֹׁב ִרים ,ו ְָא ְמר ּו ֲחזַ"ל
ֲשר ֵהם ש ְ
ַּב ֶּׁש ֶבר א ֶׁ
ֶסף
ְּ(פ ָס ִחים קי"ט ע"א) ֶׁש ּיו ֵֹסף ִל ֵּקט ּכָל ּכ ֶ
ָהב ֶׁש ּנ ְִמ ָצא ָאז ְּבכָל ָהעוֹלָם ,ו ְָק ֶׁשה
ְוז ָ
ָמים
ָהב ָהי ּו ּגַם ְצל ִ
ֶסף ו ְַה ּז ָ
ֲהלֹא ֵּבין ַה ּכ ֶ
ֻתר ְליו ֵֹסף ִל ַּקח
ַועֲבו ָֹדה ָזרָה ,ו ְַה ֵא ְיך ה ַּ
ָהםֲ ,הלֹא ִה ְיל ְכ ָתא ִהיא
עֲבו ָֹדה ָזרָה ֶׁש ּל ֶ
ֵהנוֹת
ְּ(ביוֹ ֶרה ֵּד ָעה ִס ָימן קל"ט ס"א) ֶׁש ָאסוּר ל ָ
ֵמעֲבו ָֹדה ָזרָהְ ,לזֶה ְמ ַס ּיֵם ַה ּכָתוּב ַּב ֶּׁש ֶבר
ֹׁב ִריםַ ,היְנ ּו ְלׁשוֹן ְׁש ִבירָה
ֲשר ֵהם ש ְ
א ֶׁ
יתהֶׁ ,ש ָה ַע ּכוּ"ם ְּב ַע ְצ ָמם ָׁש ְבר ּו ֶאת
ו ְּכ ִת ָ
ָמים ק ֶֹדם ֶׁש ּנ ְָתנוּם ְליו ֵֹסף ,ו ְַה ֲה ָלכָה
ַה ְּצל ִ
ׁ
ִהיא ָ
(שם ִס ָימן קמ"ו ס"א) ֶׁש ִאם ָה ַע ּכוּ"ם
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ַטל ָהעֲבו ָֹדה ָזרָה ֶׁש ּלוֹ ִמ ּכֹל
ְּב ַע ְצמוֹ ְמב ֵּ
ֵהנוֹת ִמ ֶּמ ּנוּּ .כֹה
ָאל ל ָ
ׂר ֵ
ֻתר ְל ִי ְש
ָוכֹל ,מ ָּ
ֲטרֶת ְצ ִבי ָׁשםַ .על זֶה ָענָה
ָא ַמר ָהע ֶ
ֲטרֶת ְצ ִבי" ,טוֹב ִּד ַּב ְר ֶּתם
ַה ֵּבית יו ֵֹסף ְל ָהע ֶ
ו ְִח ַּד ְׁש ֶּתם ַּב ּתוֹרָה".
יאַ .א ַחר ָּכ ְך ָא ַמר ַה ֵּבית יו ֵֹסף ְּבזֶה
ֹשב ּכָאן
ַבי ֶסענ ְֵדר ַה ּיו ֵׁ
ַה ָּלׁשוֹןָ :א ִחי ָך ר ִּ
ֵש לוֹ ֵּבן ָק ָטן
ִּב ֵּקׁש או ָֹתנ ּו לו ַֹמר ְל ָך ֶׁש ּיׁ
ַבינ ּו מהרי"א
ֹש ר ֵּ
ּׂיָה[ ,ה"ה ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ְּבעוֹלַם ָה ֲע ִש
אמ ְ
ִמ ָּק ָ
ִיח ָע ָליו
ַש ּג ַ
ארנָא זי"ע] ,ו ְֵאין ִמי ֶׁש ּי ְׁ
ִיח
ַקׁש ִמ ְּמ ָך ֶׁש ַּת ְׁש ּג ַ
ַמדוֹ ּתוֹרָה ,ו ְּמב ֵּ
ְלל ְּ
ֹשהֵ .ה ִׁשיב
ָע ָליו ִל ְלמֹד ִע ּמוֹ ּתוֹרָה ַה ְּקדו ָׁ
ֲטרֶת ְצ ִביֲ ,ה ֵרינִי ְמ ַק ֵּבל ָע ַלי ִל ְלמֹד
ָהע ֶ
ִע ּמוֹ ,עכת"ד.
יב .ק ֶֹדם ֶׁש ּנ ְִס ַּת ּלֵק ְל ַח ּיֵי ָהעוֹלָם ָּבכָה
ָמה הוּא ּבוֹכֶהָ ,א ַמר
ְמאֹד ,ו ְּכ ֶׁש ְּׁש ָאלוּה ּו ל ָּ
ֶׁש ִה ְת ּבוֹנֵן ַה ִאם נ ְִמ ָצא עוֹד ַצ ִּדיק ֶׁש ּי ּוכַל
ְשמוֹת ְּכמוֹ ֶׁשהוּא ָהיָה ְמ ַת ֵּקןַ ,עד
ְל ַת ֵּקן נ ָׁ
ֶׁש ָּמ ָצא ַמ ְרגּ ו ַֹע ְלנ ְַפׁשוְֹּ ,ב ָא ְמרוֹ ֶׁשרו ֶֹאה ִּכי
עטין
ַבי יְהו ָּדה ְצ ִבי ִמ ְּס ְט ֶר ִ
ֹש ר ִּ
ָהרַב ַה ָּקדוׁ
ְשמוֹת ְּכמוֹתוֹ.
זי"ע י ּוכַל עוֹד ְל ַת ֵּקן נ ָׁ
(עֲבו ַֹדת עֲבו ָֹדה)

ֱלי ֶעזֶר ְצ ִבי
ֱלי ֶעזֶר" ְלר ִַּבי א ִ
ׂק א ִ
ז) " ַּד ֶּמ ֶש
ארנָא  -בעמח"ס "אוֹר ֵעי ַניִם",
אמ ְ
ִמ ָּק ָ
"בן ֵּב ִיתי" וְעוֹד
ֶּ
ֱל ֶ
ַבי א ִ
א .ר ִּ
יעזֶר ְצ ִבי (תק"צ  -תרנ"ח)ָ ,היָה
ֻבל ּגָדוֹל וְנוֹרָא ,ו ְִח ֵּבר ְס ָפ ִרים
ַּב ַעל ְמק ָּ
ָאים ַעל ִּפי סוֹד ו ְַק ָּבלָה ,ו ְֵהם ֵס ֶפר
נוֹר ִ
ֶּבן ֵּב ִיתי עה"תַ ,על ְּת ִה ִּלים ו ְַעל ָח ֵמׁש
ְמ ּגִלוֹת ,ז ְַקן ֵּביתוֹ ַעל ָאבוֹתֶּ ,בן ֵּב ִיתי ַעל
יעזֶר ַעל ַהז ַֹּהר
ֱל ֶ
ׂק א ִ
ִס ּיו ֵּמי ַה ַּׁש"סַּ ,ד ֶּמ ֶש
ָקים ,אוֹר ֵעיַניִם סוֹדוֹת
ֹש ו' ֲחל ִ
ַה ָּקדוׁ
ֹאש ַּביִת ַעל ִּת ּק ּונֵי ַהז ַֹּהר,
ו ְַק ָּבלָה ב"חְ ,ור ׁ
ׂר ֵּבית ַהז ַֹּהר ְּבדוֹרוֹ.
הוּא ָהיָה ַש
ב .הוּא ְּבנוֹ ו ְּמ ַמ ּלֵא ְמקוֹמוֹ ְּב ַא ְדמוֹרוּת
ֹאש
אשוֹן אוֹר ֵעיַניִם ,ר ׁ
ֶׁשל ָה ַא ְדמוֹ"ר ָה ִר ׁ
ַבי י ְִצ ָחק
ארנָא  -ר ִּ
אמ ְ
ֵּבית ָאב ְל ֵבית ָק ָ
ַא ְיזִיק ַּב ַעל "ז ַֹהר ַחי".

יעזֶר" ֶׁש ּנ ְִד ַּפס
ֱל ֶ
ׂק א ִ
"ד ֶּמ ֶש
ּשוֹ ַלז ַֹּהר ַּ
גֵּ .פרוׁ
ְּבו' ְּכר ִָכים (תרס"ב-תרפ"ב) ,נ ְִכ ַּתב ְּב ַכָּונָה
ּש ֶׁש ּיו ַּבן ַעל י ְֵדי ַה ּלו ְֹמ ִדים
ִל ְהיוֹת ֵּפרוׁ
ַה ָּב ִאים ְל ָה ִבין ֶאת ַה ְּפ ָׁשט ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר,
ו ְַעל ֵּכן ִה ְׁש ַּת ֵּדל ְל ָב ֵאר ו ְּל ָפ ֵרׁש ּכָל ֵּת ָבה
ּש ָא ִביו,
ּשוְֹּ ,כ ֵפרוׁ
ו ְֵת ָבה ְּב ַה ְר ָח ָבהֵּ .פרוׁ
ֲר"י ז"ל ,ו ְִס ְפ ֵרי
ֻסס ַעל ַק ָּבלַת ָהא ִ
ְמב ָּ
ֲסידוּת.
ּגְדוֹ ֵלי ַהח ִ
"ש ַמ ְע ִּתי
ָמתוֹ הוּא ּכו ֵֹתב ָׁ
דְּ .ב ַה ְק ּד ָ
ֹש
מאאמו"ר זלה"ה ֶׁש ָּׁש ַמע ִמ ֶּפה ָקדוׁ
אטיל ִמ ּלו ְּּב ִלין,
ַבינ ּו ַי ֲעקֹב י ְִצ ָחק ֶּבן ָמ ִ
ר ֵּ
יש ֶא ָחד
ֶׁש ְרצוֹנוֹ ַה ּטוֹב ָהיָה ֶׁש ּי ְִהיֶה ִא ׁ
ֹש ַעל
ָּבעוֹלָם ֶׁש ּי ְָפ ֵרׁש ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ִּפי ְּפ ָׁשט ָּפׁשוּטְּ ,בכָל ָמקוֹם ֶׁש ּיָכוֹל ְל ָפ ֵרׁש
ַעל ִּפי ְּפ ָׁשטְ ,ו ֵכן ֲאנִי ְּב ַע ְצ ִמי ָׁש ַמ ְע ִּתי ּגַם
ֵּכן ֵמ ָהרַב ַה ַּצ ִּדיק ַה ּגָאוֹן מוֹרֵנ ּו ָהרַב ְצ ִבי
זצ"לֶׁ ...ש ָח ְׁש ָקה נ ְַפׁשוֹ ִל ְראוֹת ְּב ֵעינָיו
ֹש ֶׁש ּי ְִהיֶה ַעל
ּש ַעל ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ֵאיזֶה ֵּפרוׁ
ִּפי ְּפ ָׁשט ָּפׁשוּט ְלזֶה.
ֹשיםָּ ,בא ִלי
ְּבכ ַֹח ֵא ּלֶה ַה ַּצ ִּד ִיקים ַה ְּקדו ִׁ
ֶדר
ֵעזֶר ִלי ב"ה וב"שִ .ק ַּב ְל ִּתי ָע ַלי ְּב ִלי נ ֶ
ֵלי ֵל ְך ְּב ֶד ֶר ְך זֶה ְל ָפ ֵרׁש ַעל ִּפי ְּפ ָׁשט ְּבכָל
ָמקוֹם ֶׁש ּי ּוכַל ִל ְס ּבֹל ְּפ ָׁשט ָּפׁשוּט ,וְהוּא
ָאל
ׂר ֵ
ְּכ ֵדי ֶׁש ּי ּוכַל ִל ְד ּבֹק ּכָל ֶא ָחד ִמ ְּבנֵי ִי ְש
ֹש ַה ּזֶהִּ ,כי
ֹשים ְּב ִד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר ַה ָּקדוׁ
ַה ְּקדו ִׁ
יָדו ַּע הוּא ֶׁש ִע ַּקר ְק ִנ ּיַת ְּדבֵקוּת ַה ּבוֹרֵא
ׂ ְמ ָחה ,הוּא ָּבא
ב"ה ְּב ֵאין ַמ ָּמׁש ו ְּב ִש
ִמ ִּל ּמוּד ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר".
ָצא לָאוֹר ַעל י ְֵדי
הַ .ה ֵּס ֶפר ִ -מ ְּכ ַתב יָד  -י ָ
ַבי ַי ֲעקֹב
ְּבנוֹ ו ְּמ ַמ ּלֵא ְמקוֹמוֹ ָ -ה ַא ְדמוֹ"ר ר ִּ
ארנָא.
אמ ְ
אפ ִרין ִמ ָּק ָ
משה ַס ְ
ֶׁ
"הס ֻּּלָם" ְלר ִַּבי יְה ּו ָדה ַא ְׁשלָג,
ח) ַ
ֵּפר ּוׁש ַעל ַהז ַֹּהר ֶּבן ט"ז ְּכר ִָכים
ַבי יְהו ָּדה ַא ְׁשלָג,
ֻבל ָה ֱאל ִֹקי ר ִּ
אַ .ה ְמק ָּ
נוֹ ַלד ְּבו ְַר ָׁשה ִּב ְׁשנַת תרמ"ו .בתרע"ט
ּש ַליִם.
ַשב ִּבירו ָׁ
ָאל ,ו ְִה ְתי ֵּׁ
ׂר ֵ
ָעלָה ְל ֶא ֶרץ ִי ְש

ַה ּגַם ֶׁש ָע ַמל ַה ְר ֵּבה ְּבנִגְלוֹת ַה ּתוֹרָהְּ ,בכָל
זֹאת ִע ַּקר ּכֹחוֹ ִמ ְת ַּב ּלֵט ְּבתוֹרַת ַה ּסוֹד -
ֲר"י ז"ל.
ּש ָאר ְס ָפ ִרים ו ְִכ ְת ֵבי ָהא ִ
ַהז ַֹּהר ו ְׁ
ֻב ִלים ַּב ּדוֹר ָה ַאחֲרוֹן
בִ .מ ּגְדוֹ ֵלי ַה ְמק ָּ
ַבי יְהו ָּדה ַא ְׁשלָג ז"ל .הוּא ִּפ ַּתח
ָהיָה ר ִּ
ֲר"י
יטת ָהא ִ
ֲבנַת ִׁש ַ
ֲד ָׁשה ַלה ָ
ִישה ח ָ
ּג ָׁ
ֻקים ו ְַה ּמו ָּבנִים ִס ְּפק ּו
ז"לְּ .כ ָת ָביו ָה ֲעמ ִּ
ּשוֹ
ֲבנַת ַהז ַֹּהרֵּ .פרוׁ
ַמ ְפ ְּתחוֹת ַה ּנְחו ִּצים ַלה ָ
"הס ֻּּלָם"
ּש ַ
ַה ָּׁשלֵם ַלז ַֹּהר ַה ּיָדו ַּע ְּכ ֵפרוׁ
ׂ ּג ִָבים
ַכ ָת ִבים ַה ִּנ ְש
ֲפ ַצת ַה ִּל ּמוּד ּב ְּ
ֵה ֵקל ַּבה ָ
ו ְַה ְּסתו ִּמים ֶׁשל ַהז ַֹּהרֶׁ ,ש ֵּכן ִּת ְר ֵגּם ּכָל
ֻברֶת ַּכ ּיוֹם.
ַהז ַֹּהר ִל ְלׁשוֹן ַה ּק ֶֹדׁש ַה ְמד ֶּ
הוּא ָּפ ַתח ֶאת ַה ְּׁש ָע ִרים ְלסוֹד ּתוֹרַת
ַה ֵח"ןֶּ ,ד ֶר ְך ְּ 16כר ִָכים ַה ְמ ַה ּוִים ֶאת ַה ֵּס ֶפר
ׂר ַה ְּס ִפירוֹת".
"ת ְלמוּד ֶע ֶש
ַה ּנ ְִקרָא ַּ
ׂר
"ת ְלמוּד ֶע ֶש
ִמ ְּס ָפ ָריו רָאוּי ְל ַצ ּיֵןַּ :
ְס ִפירוֹת" ְּבנֵי ְּ 16כר ִָכים ,וּבוֹ ִס ּכוּם ָּב ִהיר
ׂר
"ע ֶש
ֲר"י ז"ל ְּב ַמהוּת ֶ
ֶׁשל ּתוֹרַת ָהא ִ
יטה ְסב ּוכָה
יה ֶׁשל ִׁש ָ
ָפ ָ
ּש ָאר ֲענ ֶ
ְס ִפירוֹת" ו ְׁ
ָתב ָה ִר"י ַא ְׁשלָג
ו ְּמס ֶֹע ֶפת זוְֹּ .כמוֹ ֵכן ּכ ַ
ׂג
ֻש
ִס ְפ ֵרי ֵּבאוּר ַל ֲער ִָכים ו ְּל ֻמ ּנ ִָחים ְּבמ ַּ
("פנִים ַמ ְס ִּבירוֹת")ְ .ס ָפ ָריו ֶׁשל ָה ִר"י
ַה ַּק ָּבלָה ָּ
ִיש
ֻּצלָח ְּביו ֵֹתר ְל ַה ּג ׁ
ַא ְׁשלָג ֵהם ַה ּנ ִָּסיוֹן ַהמ ְ
ׂ ָפתוֹ
ְל ֶבן ּדוֹרֵנ ּו ֶאת ּתוֹרַת ַה ּנ ְִס ָּתר ִּב ְש
ו ְּב ֶד ֶר ְך ֶהגְיוֹנוֹ ,ו ְֵאין ְּכמו ָֹתם ָמבוֹא ְלכָל
ַקׁש ִל ְטעֹם ו ְִל ְדר ְֹך ִּב ְׁש ִבי ֵלי ַה ּסוֹד.
ַה ְמב ֵּ
ָהרַ"י ַא ְׁשלָג נ ְִפ ַטר ְּב ִע ּצוּמוֹ ֶׁשל יוֹם
ַה ִּכ ּפו ִּרים ְׁשנַת תשט"ו.
ֲסידוֱת
ַעל ַאף ַה ּג ִּדוּל ְּב ַה ְׁש ָּפ ַעת ַהח ִ
ַק ָּבלָה,
ֻד ֶׁשת ּב ַּ
ַה ְת ַע ְניְנוּת ַה ְמח ֶּ
ְּב ַמ ְק ִּביל ל ִ
ִשאֲר ּו
ֲדיִן נ ּוכַל לו ַֹמר ֶׁשרֹב ַה ּיְהו ִּדים נ ְׁ
עַ
ּבו ִּרים ְּב ִל ּמו ֵּדי ַה ַּק ָּבלָהַ .מ ָּצב זֶה ֵה ֵחל
ֲשר ָהרַב ַא ְׁשלָג ָסלַל
ְל ִה ְׁש ַּת ּנוֹת ַּכא ֶׁ
ֲר"יְּ .ב ִס ְפרוֹ
ֲבנַת ִּכ ְת ֵבי ָהא ִ
ַּד ְר ּכוֹ ַלה ָ
ׂר ַה ְּס ִפירוֹת" ֵּת ֵאר ַּב ּצ ּורָה ַה ּטו ָֹבה
"ע ֶש
ֶ
ֻדוֹת ַה ַּמ ּבָט ֶׁשל ִּכ ְת ֵבי
ְּביו ֵֹתר ֶאת ְנק ּ
ֲשר ַעד ַלעֲבו ָֹדתוֹ זוֹ ָהי ּו ֵמ ֵע ֶבר
ֲר"י ,א ֶׁ
ָהא ִ
יסת ַה ִה ּגָיוֹן.
ִל ְת ִפ ַ
ֱמת"
ֶך א ֶ
"דר ְ
ט) ֶּ

"ד ֶר ְך א ֶ
אַ .ה ֵּס ֶפר ֶּ
ֶא ְספ ּו
ֲשר נ ֶ
ּשים ְק ָצ ִרים ,א ֶׁ
ֱמת" ֶׁש ּנ ְִד ַּפס ִעם רֹב ַה ּגָהוֹת ו ֵּפרו ִׁ
(מ ֶהםַ :א ְס ֶּפ ְק ַל ְריָה
שוֹנִיםֵ ,
ַמהֲדוּרוֹת ַהז ַֹּהר ְּבׁש ּו ֵלי ָה ַע ּמו ִּדים זֶה ִמ ְּמ ָפ ְר ֵׁשי ַהז ַֹּהר ַהּׁ
ֻבוֹ ַעל י ְֵדי ר ִּ
ֵמאוֹת ַּב ָּׁשנִים ,נ ְִכ ַּתב ְּבר ּ
ׁשלוֹם ּב ּוזַגְלוֹ ,ז ַֹהר ַח ָּמה ,ו ְֶה ָערו ָֹתיו
ַבי ָ
ַבי ַה ְּמ ִאי ָרה ,ר ִּ
ימה :מאי"ן [ֵ -מ ַה ָּצ ִעיר יו ֵֹסף
(מ ַח ֵּבר הוּא ַע ְצמוֹ ַּת ַחת ַה ֲח ִת ָ
משה ְּפ ַת ְחיָה ז"ל ְ
ׂכָר ֶּבר ב"ר ֶׁ
ׂ ְש
ִי ָש
ֻד ָּפס ְּבׁש ּו ֵלי ַהז ַֹּהר
ַה ֵּס ֶפר ֶה ָחׁשוּב "יֵׁש ָשָׂכר" ,וּבוֹ ֶל ֶקט ָּכל ְמקוֹרוֹת ַהז ַֹּהר אֲזו ַּלאי נר"ו])ֵ .ס ֶפר זֶה מ ְ
ַבוֹת ,וּבוֹ ֶה ָערוֹת ְמ ִאירוֹת
ַה ּנוֹגְ ִעים ַלה ֲָל ָכה)ֵׁ .שם ַה ֵּס ֶפר ֶׁש ּנ ִַּתן ַעל י ְֵדי ְּב ַמהֲדוּרוֹת ר ּ
ּשים ִּב ְתחוּם
"א ְמ ֵרי ִּבינָה" ,א ּולָם ְּב ַא ַחת ֵעיַניִם ִמ ּסוּגִים ׁשוֹנִיםֵּ :פרו ִׁ
ַה ְמ ַח ֵּבר ָהיָה ִ
ֻד ַּפס ֵס ֶפר זֶה ְונ ְִת ַל ּו ּו ַה ְּפ ָׁשט ו ִּב ְתחוּם ַה ַּק ָּבלָהֶ ,ה ָערוֹת
ִמ ַּמהֲדוּרוֹת ַהז ַֹּהר ה ְ
ֻב ִלים ִע ְנָי ִנ ּיוֹתִּ ,ת ּק ּונֵי ָלׁשוֹןַ ,ה ְׁשוָאוֹת ִל ְמקוֹ ֵרי
ֵא ָליו ַה ּגָהוֹת ו ְֶה ָערוֹת ִמ ּגְדוֹ ֵלי ַה ְמק ָּ
ֵיהםָ :הא ֲִר"י ,מהר"ם קו ְֹרדו ֵֹבירוֹ ,וְעוֹד)ְ ,סגו ִּרים ֲחזַ"ל ,וְעוֹד.
(בינ ֶ
ֵּ
ְּבסוֹגֵר ְמר ָּ
ֻבעַ ,על ְמנַת ְל ַה ְב ִּדיל ֵּבין ַה ֵּס ֶפר יא) "נִיצו ֵֹצי ז ַֹהר"
ִ
ׁש ָּתף ֵּבין
ֵש ַה ְר ֵּבה ִמן ַה ְמ ֻ
"א ְמ ֵרי ִּבינָה" ,להערוצת ַה ּנו ָֹספוֹת .אַ .אף ֶׁש ּיׁ
ִּב ְרבוֹת ַה ּי ִָמיםְּ ,ב ַה ְד ָּפ ָסה ַא ֶחרֶת ֶׁשל ִס ְפרוּת ַהז ַֹּהר ְל ִס ְפרוּת ֲחזַ"ל ,לֹא ָטרַח
ַהז ַֹּהר ,ה ְׁ
ֻש ְמט ּו ַה ּסוֹגְ ַריִםְ ,וכָל ַה ֶה ָערוֹת ִמי ֵמ ָהעו ְֹס ִקים ַּבז ַֹּהר ְל ַה ְראוֹת ְּ -ב ֶה ֵּקף
נ ְִצ ָט ְרפ ּו ִל ִיח ָ
ֻדוֹת ֶׁש ָּב ֶהן ַק ּיָם ַה ְמ ַכ ּנֶה
ָחב ַ -על ַה ְּנק ּ
ידה ַא ַחת ֶׁש ּנ ְִק ְר ָאה ְּב ֵׁשם ר ָ
"ד ֶר ְך א ֶ
ֶּ
יע ַעל ַמ ְק ִּבילוּת
ׁש ָּתף ,ו ְּל ַה ְצ ִּב ַ
ֱמת"ַ ,על ֵׁשם ֵס ֶפר ֶׁשי ַֻּחס ַה ְמ ֻ
ָתת ֵע ֶר ְך ְמי ָ
ֲר"י ז"לְ ,וזֹאת ְּכ ֵדי ל ֵ
ְל ָהא ִ
ֲש ָיבה ,ו ְּל ִע ִּתים ַאף
ֻחד ָּב ַרעֲיוֹנוֹתְּ ,ב ִכ ּו ּונֵי ַהח ִׁ
ׂא ו ַּמ ָּתן ּדו ֶֹמה ֵּבין ְׁשנֵי ַה ְּתחו ִּמים.
ְל ֵס ֶפר זֶה (ו ְָא ֵכן נ ְִמ ָצא ְּב ַׁש ֲע ֵרי ז ַֹהר ׁשוֹנִים ָּכתוּבְּ :ב ַמ ָּש
ֲר"י
ְשלוֹם ַּ -ת ְל ִמיד ָהא ִ
ׁ
גִליוֹן ַה ּגָהוֹת ָמ ָרן מהרחס ו ָ
"ו ְּב ְ
ַבי ְראו ֵּבן ַמ ְר ּג ִָל ּיוֹת
בַ .עד ֶׁש ָּקם ַה ּגָאוֹן ר ִּ
ֱמת").
"ד ֶר ְך א ֶ
ז"ל ֶּ -
ז"ל ו ְִח ֵּבר ֵס ֶפר נ ְִפלָא "נִיצו ֵֹצי ז ַֹהר" ַעל ּכָל
ֻחד ּכ ֵ
בְּ .ב ֵס ֶפר זֶהִּ ,ב ְמי ָ
ָעת ְל ַא ַחר ֶׁש ּנ ְִקו ּו ֶח ְל ֵקי ַהז ַֹּהר :ז ַֹהר ַעל ַה ּתוֹרָהַ ,ה ִּת ּק ּונִים
יהם ֶׁשל ּגְדוֹ ֵלי ַה ְמק ָּ
ֶאל ּתוֹכוֹ ַה ּגָהו ֵֹת ֶ
ֻב ִלים וְ'ז ַֹהר ָח ָדׁש' (ת"ש-תשי"ג).
ֶשנָן ַה ּגָהוֹתֶ ,ה ָערוֹת ו ְֶה ָארוֹת
ַעל ַהז ַֹּהר ,י ְׁ
ָּת ְכנוֹ :אַ .מ ְק ִּבילוּת ֵּבין ַהז ַֹּהר ְלכָל
ּשי ִע ְניָןֵ ,מ ֶהן
י ְִקרוֹת ֵע ֶרךְֵ ,מ ֶהןֵּ :פרו ֵׁ
ְמקוֹרוֹת ֲחזַ"לַּ :ת ְלמו ִּדים ַּ -ב ְב ִלי
ּשי ִמ ִּליםַ ,מ ְק ִּבילוֹת ְל ִס ְפרוּת ַהז ַֹּהר,
ֵּפרו ֵׁ
ּש ְל ִמי  -ו ְַה ִּמ ְד ָר ִׁשים ַהּׁשוֹנִים.
וִירו ַׁ
ַמ ְר ֶאה ָמקוֹם ִל ְמ ָפ ְר ֵׁשי ַהז ַֹּהר ָהעו ְֹס ִקים
בַ .מ ְק ִּבילוּת ַּבז ַֹּהר ַע ְצמוֹ ִמ ָּמקוֹם
ַּב ּנ ִּדוֹן ,וְעוֹד.
ְל ָמקוֹם.
י) "נִיצו ֵֹצי אוֹרוֹת"ְ ,ל ַה ִחי ָד"א
ָאל ְלדוֹרו ָֹתם
ׂר ֵ
גֶ .ה ָערוֹת ַח ְכ ֵמי ִי ְש
א" .נִיצו ֵֹצי אוֹרוֹת" הוּא ִס ְפרוֹ ֶׁשל ַה ַּׁש ּי ִָכים ְל ַהז ַֹּהר.
יד"א ַעל ַהז ַֹּהר ,וּבוֹ א ֶֹסף ֶה ָערוֹת,
ַה ִח ָ
ָת ּיוֹת ֶׁש ַהז ַֹּהר
דִ .צ ּי ּונִים ו ְֶה ָערוֹת ִה ְלכ ִ
ָהם.
ַמז ל ֶ
עו ֵֹסק אוֹ ְמר ֵּ
ֲבנַת
ּשיםֶ ,ה ָערוֹת ו ְֶה ָארוֹת ַלה ָ
הֵּ .פרו ִׁ
ַבים.
ִּד ְב ֵרי ַהז ַֹּהר ִּב ְמקוֹמוֹת ר ִּ
כל התורם מזמנו ללמוד דף היומי בזוהר
הקדוש( ,כ 3-4דקות) הצדיק הקדוש רבי
שמעון בר יוחאי יזכהו בדין!!!

האם יש למישהו תעודת ביטוח???

לרבי שמעון יש!!!
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ִה ּנֵה ֵמ ַא ַחר ֶׁש ַעל ָהרֹב ִק ּצוּר ָק ְצ ָרה
יהם כו',
ֲכ ִמים ִמ ְּל ַה ְד ִּפיס ִס ְפ ֵר ֶ
יַד ַהח ָ
יהם
ְו ָראוּי ַל ֲע ִׁש ִירים כו' ִל ְפ ּתֹ ַח י ְֵד ֶ
ָפה ,ו ָּבזֶה ֵח ֶלק ְּכ ֵח ֶלק
יהם ְּב ַעיִן י ָ
ֲל ֶ
אֵ
ֹאכל ּו ִעם ֶה ָח ָכם כו' ,ו ְַה ּכֹל ְל ִפי ַמה
י ְ
ֶּׁשהוּא ַה ֵּס ֶפר ,ו ְּל ִפי ַמה ֶּׁשהוּא נ ְִצ ָר ְך
ַבים ,ו ְּל ִפי ַה ּתו ֶֹע ֶלת ַה ּנ ְִמ ָׁש ְך ִמ ֶּמ ּנ ּו
ָלר ִּ
ַלעֲבו ַֹדת השי"ת ,וְדוּק ו ְִת ְׁש ַּכח,
ֶׁש ִּכ ְמ ַעט ֵאין ֶּכ ֶסף ֶׁש ּי ְֵהא נ ְֶח ָׁשב
ַבה ָּכזוֶֹׁ ,ש ָּכל הו ָֹצ ָאה ֶׁשל
ְל ִמ ְצוָה ר ָּ
ֲבל זֶה
ִמ ְצוָה הוּא ִל ְׁש ָעתוֹ כו' ,א ָ
ַה ּנו ֵֹתן ְלצ ֶֹר ְך ַה ְּדפוּס ִצ ְד ָקתוֹ עו ֶֹמ ֶדת
ַכה ֶאת
ָל ַעד ְלדוֹר ּדו ִֹרים וְהוּא ְמז ֶּ
ַבים ָּתלוּי ּבוֹ כו',
ַבים ,זְ כוּת ָהר ִּ
ָהר ִּ
ַמה ּטוֹב ֶח ְלקוָֹ ,קנָה ֵׁשם טוֹבָ ,קנָה
לוֹ ִּד ְב ֵרי ּתוֹ ָרהָ ,קנָה לוֹ ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם
ַה ָּבא ְוגַם ָהעו ָֹלם ַהזֶה כו' ,עכ"ל.
(פ ֶלא יו ֵֹעץ אוֹת ְּדפוּס).
ֶּ
יכם ְ(ל ִפי ֶח ְׁש ּבוֹן
ַׁש ּו ּו ְּבנ ְַפ ְׁש ֶכם זְ ֻכ ּיו ֵֹת ֶ
ִיטאלִּ ,כ ֵּסא ֶמ ֶל ְךַ ,ה ֶּבן
ַבי ַח ּיִים ו ַ
ר ִּ
ַבי ָמ ְר ְּד ַכי ַׁש ְר ַע ִּבי זי"ע),
ִאיׁש ַחי ְור ִּ
ִתן ְל ַח ֵּׁשב ְּב ַמ ְח ְׁשבוֹןֵ ,ע ֶקב
ֶׁש ּלֹא נ ָּ
ִר ּבוּי ַה ִּמ ְס ָּפ ִריםְ .וזֹאת ְּב ַה ְד ָּפ ַסת
ָעלוֹן ֶא ָחד ִּב ְל ַבד.

היות שרצונינו להקל על כל אחד המקבל על עצמו ללמוד הזוהר
הקדוש לפי עמוד היומי נחלק את ספרי הזוהר הקדוש ,תיקוני
זוהר ,אור הזוהר ,עלונים ועוד  -חינם  -בפריסה נרחבת במקומות
ובאיזורים כדלקמן:

ב"ה זכינו ואור
הזוהר הקדוש
מתפשט והולך
ממשיך להאיר
עוד בית יהודי
ועוד אחד ,בתי
מדרשות ,כוללים
וישיבות נוספות,
מקומות בהם נוסדו
שיעורים ללימוד
הזוהר היומי ברוב עם,
מרחבים רבים אשר
נהנים מהאור הזך והטהור.
בכח האור לגרש את החושך
ולקרבינו לתכלית האמיתית,
לעת אשר יתגלה האור הגנוז
לעין כל "אור חדש על ציון תאיר
ונזכה כולנו במהרה לאורו".

כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא ולהצטרף אל כוכבי האור ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת

נא לשלוח פרטים לפקס  02-995-1300או לדואר אלקטרוני hazohar.com@gmail.com
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בנקודות חלוקה אלו ניתן לקבל ספרי
הזוהר הקדוש ,תיקוני זוהר ,אור הזוהר,
עלונים ועוד  -חינם
אופקים
אור עקיב א
אור עקיבא
אור עקיבא
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אלעד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשדוד
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
אשקלון
באר שבע
באר שבע
באר שבע
באר שבע
בית שאן
בית שאן
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש

077-9248522
04-6288879/050-9113532
04-6262204/052-3551912
04-6262204
03-9090881/052-7643116
03-9360632/050-4151567
03-9321778/052-7123510
03-9362631/052-7631443
050-4146622
03-9074702/050-4131715
03-9322330
050-7115390
052-4687405
050-7115590
03-9096671/054-7959854
03-9090086
052-7663357/052-7663350
08-8565928
08-8670117/050-8103305
057-2251405
050-4110236
08-8652856
08-8675742
077-8831520/054-5765792
052-7626119
057-3185296
08-8562888/054-8416117
054-4940834
077-7800949
08-6716606/054-4699823
077-3294170/050-6156495
050-7720274
052-2436822
077-9248522
08-6108605/054-8456920
08-6409158/057-3102912
08-6239801/050-8727341
077-5505936/052-7650742
077-5585031/054-8419055
052-2906020
02-5000226/057-9221591
052-2906022
02-9923370
077-410085/054-8433385
052-7270300
02-9913322/054-4794860
02-5800926/02-9999373
02-9996424/050-8756477
02-9992003/052-1210309
077-2112125/050-8736266
02-9996106/052-7135944
077-7995694/050-4105953
02-9998693/054-8412530
02-9914528/050-4118114
054-2621843
02-9997304/054-8409045
02-9914890/054-8486049
02-9921380
050-4124456
02-9921388
02-9916447
02-9922769
02-9923298/054-7781350
02-9923581/052-7695378
02-9921322/054-8462516
052-7669956
054-5291099
02-9995878
02-9952356
072-2114414
052-7025170
02-9995236
02-9998919
02-9991884/052-6991884
052-6535689
02-9993549
02-9924486
02-9992391
02-9922862/054-8462212
02-9919974/057-3119974
02-9924247/052-7634563
077-7005382/054-8424304
02-9923927/054-8405603
052-4556252

בית שמ ש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
בית שמש
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
ביתר עילית
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בני ברק
בנימינה
בת ים
בת ים
בת ים
בת עין
גבעת זאב
גבעת זאב
גבעת זאב
גבעת זאב
גפן
דימונה
דימונה
הרצליה
הרצליה
זכרון יעקב
חדרה
חדרה
חדרה
חדרה
חדרה
חדרה
חדרה
חולון
חולון
חולון
חולון
חולון
חולון
חיפה
חיפה
חיפה
חריש
חשמונאים
טבריה

02-9914441/052-7150322
054-6860053
02-9998744
02-6568060/050-7674323
050-6946721
02-9951687/057-9155212
02-9924332
02-9914005/054-6538037
02-9924251
077-7877027/052-7687013
077-7092299/052-6901221
052-5592655
054-8441423
02-9919726
077-4142080/054-8468049
02-9919520
077-7991287
077-2401313/057-3155136
050-4145445
02-9920310/057-8187376
077-3200742/052-27640197
02-9912945
02-5000226/057-9221591
054-6609475
052-6892182
054-8421915
054-8917755
052-7140158
02-5800871
02-5808970/052-7603303
057-3107400
02-5807752/02-5808536
02-5808869
02-5800364
02-5807651/054-8475305
02-5802391
054-4523917
03-9088613/050-8557339
054-8463367
050-4128420
03-6180777
03-6164261/052-7647822
03-6192965
03-6182849
03-5708299/052-7606801
054-8464606
073-2677303/052-7146046
03-5708652
054-8464306
052-7141624
03-5795574
04-6288879/050-9113532
052-2620954/052-6077914
054-3332075
050-6961160
02-9309398
054-4956515
050-6206985
052-7686978
02-5730770/054-4205337
050-8812754
08-6551828/052-7618291
052-7601842
052-2226132
054-6728917
04-6288879/050-9113532
04-6288879/050-9113532
04-6207614
04-6333783/054-4612276
04-6247844
050-6303353
050-4181996
04-6247235/054-6567839
077-5014013/052-7133786
052-5274689
052-3545410
03-5586339/052-6730203
03-5039208/050-9469429
03-9072629/057-3117913
04-8678043
077-7660763/052-7673605
04-8642076/054-8401424
077-2342349/050-9460010
08-9741114/052-6751275
052-7126849

טברי ה
טבריה
טבריה
טבריה
טבריה
טלז סטון
יבנה
יהודה ושומרון
יוקנעם
יקנעם
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ישוב שעלבים
כרכור
לוד
לוד
מבשרת ציון
מבשרת ציון
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מושב אביעזר
מושב אלישיב
מושב גבעון
מושב רמות מאיר
מושב שדות מיכה
מירון
מירון
מצפה רימון

077-868180/052-7126848
050-7809009
04-6724542
054-5888040
050-4113653
02-5343986/052-7627245
057-8193355
054-2240932
04-6288879/050-9113532
054-2240932
02-5000226/057-9221591
02-5389584/057-3153884
02-5712461
02-6535973/050-4149191
077-2002118
02-5816744/5/050-4001775
072-2114803
02-5344634/052-4439933
02-6510022/052-7639278
02-5838071
02-5023811
02-5712834
02-5870698
02-5879102/054-8475106
02-5868083
077-4080252
02-6282519
057-2175230
02-5370820
050-4155778
02-5810775/052-7682233
02-5711792
02-6448515/054-5728999
02-5868083
052-67012871
02-5715956/050-7766626
02-5375045/050-4171001
02-5373740
052-7633419
052-7662997
054-8434227
052-7669033
02-5711456/052-8221067
054-8415050
02-5381303/072-2322608
02-5879756/052-7683765
02-6441206/057-7770910
02-5402113/052-71205230
02-6282510
054-8416181
077-5117008/052-2637767
054-6571330
054-8485135
02-6221970
050-8332259
077-9255100
077-9511004/052-7625510
054-8431645/2/057-3131343
02-6241622
02-6448430/052-4099793
02-5021073/052-7604578
052-5463120
04-6288879/050-9113532
052-2906020
052-4067321
050-6856422
054-7613851
08-9742049
08-9721439/524178426
08-9791594/573191594
03-89740174/054-4840174
504128929
08-9741606/050-8741606
08-9798809/052-7645112
08-9791594/057-3191597
08-9790647
02-9912327/052-6209807
052-3779870
052-6629392
052-5544480/054-288172
02-9916850/054-2225156
054-4523917
09-6989119/054-7693119
08-6595237/057-8161389

מצפה רמון
נהריה
נהריה
נהריה
נוף איילון
ניצן
נצרת עילית
נצרת עילית
נצרת עילית
נצרת עילית
נצרת עילית
נצרת עילית
נתיבות
נתיבות
נתיבות
נתיבות
נתיבות
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
נתניה
עוזא
עמנואל
עפולה
עפולה
עפולה
עפולה
עפולה
ערד
פרדס חנה
פרדס חנה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקו ה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
צפת
צפת
קריית גת
קרית אונו
קרית ארבע
קרית אתא
קרית אתא
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
ראשון לציון
רחובות
רחובות
רחובות
רחובות
רכסים
רכסים
רכסים
רכסים
רמלה
רמלה
רמלה
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל ציון
(191)42418493
912-5963172

057-8174847
054-6786102
054-5879750
04-9924108
050-6274866
054-2240932
04-6463271
04-6571363/052-8044588
052-4215105
04-6463271
04-6563092/052-6004052
052-5634174/054-4966811
077-7993208/052-6175322
08-9931515/054-8445468
052-6175329
077-7900242
050-4131192
052-6329681
09-8877118
09-8619442/054-4515034
09-8323442/050-4160188
050-6030334
09-8655972/050-3234375
09-8877718
050-53838222
04-8323442/050-4160188
054-8421915
09-7921001
050-8715177
050-8756827
04-6427774/054-658906
052-3976612
054-6538794
08-9974177/054-6601148
04-6288879/050-9113532
052-8707226/052-8737000
03-9088613/050-8557339
050-2512491
050-2558544
03-9088572/054-8425228
057-8165043/03-9074317
פקס036072410 :
03-9087058/054-2424435
03-9091002/057-6165231
03-9329410/057-8168411
03-2087058/054-8474455
050-7228886
03-9088605/052-5952429
04-8706816
054-7781959
08-6880342/050-9880343
052-4652051
052-7132619/02-9960035
054-9982200
077-72015035/052-7648465
03-9402827/052-8325421
03-9648512/054-8481181
03-9563892
03-9563892/050-9951046
052-6340328
077-8170052/054-6341785
050-8737205
050-5329390
052-7607999
08-7354726/052-7126006
08-9450091/054-6417320
052-6395777
04-9040294/050-4145658
04-9040734
04-9849262/052-7687647
050-4231888
08-9244180/052-6305948
050-4180635
08-9151932/050-9094953
054-8421915
050-7487004
03-6491168
052-7669258
03-7316051
050-8699834
052-5355579
02-9978960/050-4132142
Bedford Hills N.Y.
Savannah, GA
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אתו ואתכנשו

בואו וטלו חלק בהפצת הזוהר הקדוש

רוצים להוקיר לידיד ,להעניק מתנה לבר מצוה ,לשמח ביום ההולדת ,וכדומה?
בקניית הסט "תיקוני זוהר" ו"אור הזוהר" ,ב ₪ 5 -בלבד לספר ,תוכלו לזכות בזה ובבא ,גם
מתנה יפה וגם חלק לעולם הבא.
יצא לאור בע"ה סט זוהר היומי  6כרכים בכריכה קשה [המחיר  120ש"ח]
במחיר מסובסד  ₪ 77ל 1300למתקשרים ראשונים

כל הרוצה לקנות סטוקים לחלוקה או למכירה נא להתקשר:
 054–8436784או אצל חנות מלכות דוד
רח' השומר 74
צלצלו מהר לפני שייגמר ,גם לאחר הדפסה
של  26,000עותקים המלאי אוזל ,הזדרזו!
כמו כן כל הרוצה לתרום להדפסות הבאות נא להתקשר לטלפון הנ"ל.
סיפורים מן המערכת:
חיתנתי את ביתי בשעטו"מ כאן בישראל ,לרגל השמחה הגיעו כל ידידי ומכרי מארה"ב אנגליה ,וכן משפחת
המחותנים מחו"ל ,כולם נקבצו ובאו להשתתף בשמחה ,על כן ראיתי לנכון לזְכות לזַכות את כולם בסט "אור
הזוהר ותיקוני זוהר" עם הקדשה מיוחדת לכבוד החתונה .המתנה השאירה חותם מיוחד על קהל המשתתפים,
והופצה כמובן לארה"ב אנגליה ועוד ועוד .תזכו למצוות!
 ..התפללתי הרבה עד שזכיתי ב"ה לבן ,רציתי בכל מאודי לעשות משהו למען יגדל לתורה לחופה ולמעש"ט,
וכשקראתי בעלונכם על הכח הרב הטמון בלימוד הזוהר הקדוש ,החלטתי לחלק בברית את ה"תיקוני זוהר" לכל
המוזמנים ,ודאי כשילמדו בספר ישפיע על בני לגדול כאוות נפשי ,לתורה לחופה ולמעשים טובים בעז"ה.
בחודש שעבר הגיע יום השנה לבני היקר ,שנקטף בדמי ימיו מן המחלה הידועה רח"ל ,ידעתי שלכאוב ולהצטער
לא כך דרכו של יהודי ,כעת הזמן לפעול לעילוי נשמתו .לאחר שעיינתי במאמר שהבאתם מ"כסא מלך" והבן
איש חי זצ"ל על גודל השעה של לימוד הזוהר ,ששעת לימוד בשבת שווה ללימוד  1000שנות נגלה ,ידעתי
גם ידעתי מה מוטל עלי לעשות .מיד הזמנתי  100ספרי "תיקוני זוהר ואור הזוהר" וחלקתי אותם לכל קרובי
משפחתי ולכל חברי ,שכל אחד ילמד  2דקות ביום לעילוי נשמת בני .אין לנו מושג מה קורה בשמים בשעת
הלימוד .אבל בטוחני ,שנשמתו תתעלה ותעלה מעלה מעלה בדרגות הנעלות והנשגבות ,עד שנזכה שיקומו
וירננו שוכני עפר בביאת משיח צדקינו בב"א.
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