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ֵדי ( ּכְ

ָכל יֹום ָויֹום ּבְ ף ׁשֶ ֵסֶפר הוא ִנְמָצא, ִלְמצֹוא ֶאת ַהּדַ ֵאיֶזה ַעמוד ּבַ ּּבְ ּּ ּ(  

ְּמֻחָלק ְל( פוִרים  40- ּ ּיֹום ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלול ַעד יֹום ַהּכִ י "ח - ּּ

ַּעמוִדים ַליֹום ְלִפי ַהֵסֶפר ַהּנֹוְכִחי  ּ ּ ])ַהֲחָלִקים' ב[ּ

ַהְינו ( ְבִעין ִתקוּּדְ ַּהׁשַ ּ ּ ל ִתקוֵני ַהֹזַהרּ ִּנין ׁשֶ ּ ּ ּ(  

ִפים ( יוְכלו ִלְמצֹוא ֶאת ַהּדַ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ

פוֵסי ַהזַֹהר ִמִוויְלָנא ְּלִפי ּדְ ך, ּ ְְוהוְדְפסו ַאַחר ּכָ ּ ּ(



 



ה  ֱּאלול כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי
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ו  ֱּאלול כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי
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ִליחֹות, ים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִניםִמעֹוָל ָה מֹוִדים . ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ
ֲּאַנְחנו ְלָפֶניך ְיָי ֱאֹלֵהינו ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינו ּ ַתֲחָוָיה, ָּ ִקָדה וְבִהׁשְ ּּבְ ּ ּ ,

ַרְבָתנו ְלתֹוָרֶת ּקֵ ּׁשֶ ָך ְוַלֲעבֹוָדֶתך ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁשּ סֹודֹות , ָ ְּוָנַתָת ָלנו ֵחֶלק ּבְ ּ
הָךּתֹוָרֶת דֹוׁשָ ֶּמה ַחֵיינו, ָּמה ָאנו.  ַהּקְ יָת ִעָמנו ֶחֶסד ָגדֹול , ּ ר ָעׂשִ ֲּאׁשֶ ּּ
ֶזה ן ֲאַנְחנו ַמִפיִלים ַתֲחנוֵנינו ְלָפֶניך. ּכָ ַָעל ּכֵ ּ ּ ּּ ִתְמחֹול, ּ ל ְלָכ, ְוִתְסַלח, ּׁשֶ

ֲּחֹטאֵתינו ַוֲעוֹונֹוֵתינו יֵנינו ְלֵביֶניך, ּ ְָוַאל ִיְהיו ֲעוֹונֹוֵתינו ַמְבִדיִלים ּבֵ ּ ּ ּ ּ. 

ְּיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיָי ֱאֹלֵהינו ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינו ּ ָ ְתכֹוֵנן , ּ ּׁשֶ
ְָלָבֵבינו ְלִיְרָאֶתך ְוַאֲהָבֶתך ָ יב ָאְזֶניך ִלְדָבֵרינו ֵא, ּ ְּוַתְקׁשִ ְּוִתְפַתח , ֶּלהָ

סֹודֹות תֹוָרֶתך ְָלָבֵבינו ֶהָעֵרל ּבְ ּ א , ּ ְּוִיְהֶיה ִלמוֵדנו ֶזה ַנַחת רוַח ִלְפֵני ִכּסֵ ּ ּ ּ
ֵריַח ִניחֹוַח ִחיָנֵתינו. ְָכבֹוֶדך ּכְ ָכל ּבְ ָמֵתנו ּבְ ְּוַתֲאִציל ָעֵלינו אֹור ְמקֹור ִנׁשְ ּ ּ ,

ד ִיְתנֹוְצצו ִניצֹוצֹות ֲעָבֶדיך ַהּקְ ְָוׁשֶ ּ ר ַעל ָיָדם ִגִליָת ְדָבֶריך ֵאֶלה ּ ים ֲאׁשֶ ֹּוׁשִ ָּ ּ ּ
עֹוָלם ּוְזכוָתם. ּבָ ּוְזכות ֲאבֹוָתם, ּ ּוְזכות תֹוָרָתם, ּ ּ ּוְתִמימוָתם, ּ ָתם, ּ ּוְקֻדׁשָ ּ ,

ְדָבִרים ֵאלו ל ּבִ ׁשֵ ַּיֲעמֹוד ָלנו ְלַבל ִנּכָ ָאנו . ּּ ַמה ׁשֶ ּוִבְזכוָתם ָתִאיר ֵעיֵנינו ּבְ ּ ּ ּּ
ָרֵאל ּכְ. לֹוְמִדים יָטה ִנְפָלאֹות "ַמֲאַמר ְנִעים ְזִמירֹות ִיׂשְ ַּגל ֵעיֵני ְוַאּבִ
ִָמתֹוָרֶתך י ְלָפֶניך ְיָי צוִרי ְוגֹוֲאִלי". ּ ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ י . ָּ ּכִ

ְּיָי ִיֵתן ָחְכָמה ִמִפיו ַדַעת וְתבוָנה ּ ּ ּ ּ: 

ֵּואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו ֶמֶלך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינו טֹוב וֵמִטיב ִהָדֶרׁש  ֱּאֹלֵהינו ּ ּ ְּ

ָעׂשו ְרצֹוֶנך. ָּלנו ְגַלל ָאבֹות ׁשֶ ֲהמֹון ַרֲחֶמיך ּבִ ָׁשוָבה ֵאֵלינו ּבַ ָּ ּ ֵנה ֵביְתך . ּ ָּבְ

ך ַעל ְמכֹונ ַבְתִחָלה ְוכֹוֵנן ִמְקָדׁשְ ָּכְ ּ ּ ִתּקונֹוְּרֵאנוְוַה. ֹוּ ְמֵחנו ּבְ ִבְנָינֹו ְוׂשַ ּ ּבְ ּ ּ .
ב ּכֹ יָרם וְלִזְמָרםְוָהׁשֵ ֲּהִנים ַלֲעבֹוָדָתם וְלִוִיים ְלדוָכָנם ְלׁשִ ּ ָרֵאל . ּ ב ִיׂשְ ְוָהׁשֵ
ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ה. ִלְנֵויֶהם ְמך ַהָגדֹול 'ּ ּ ְלִיְרָאה וְלַאֲהָבה ֶאת ׁשִ ָ ּ

ן ְיִהי ָרצֹוןַהִגּבֹור ְוַה  .ּנֹוָרא ָאֵמן ּכֵ



א  ִניָסן א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]א"עג עדף [

שיר (

)ד יב

 )א"דף עג ע(

איוב כח ( , )ישעיה ט ו(

)כא

)משלי ח כב(

)שמות ג טו(

)חבקוק ג ב(



ב  ִניָסן א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ויקרא ו ו(

)שמות כז כ(

)שם ד יב(

)תהלים מה יד(

)משלי א ז(

)שמת לא יד(

)במדבר יט כ(



ג  ִניָסן ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)משלי א כב(

  ]ב"עג עדף [

)יחזקאל מז א(

  דף(. )שיר ד יב(

 )ב"עג ע  

א "נ

)איוב כח ז(



ד  ִניָסן ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית א ב(

)שם(

)ישעיה מ ו(

)איוב ח א(

)שם(

)תהלים עח לט(



ה  ִניָסן ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה יא ב(

)בראשית א ג(

ירמיה (

)לא ב

)שיר ב ז(

  ]א"עד עדף [

)שם(

 א"נ

 

 )א"דף עד ע(



ו  ִניָסן ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)י ל לאמשל(

א"נ

)בראשית א ג(

)שם(

)במדבר טז כא(

)בראשית א ד(

)שם ה(

)תהלים טז יא(



ז  ִניָסן ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שיר ה ה(

)שמות כ ב(

)איוב לט כט(

)יחזקאל א כב(

)תהלים יט ט(



ח  ִניָסן ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"עד עדף [

)ב"דף עד ע(

)בראשית א ג(

)בראשית ל יג(

)שמות כ ב(

)שמות יט טז(

)שם כ יח(



ט  ִניָסן ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)דברים ד יב(

)שם(

)במדבר יב ח(

)זכריה ט יד(

)שמות כ כא(

)ישעיה נא יב(

דברים לב (

)לט

)תהלים מח כא(

א "נ

א"נ



י  ִניָסן ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות כ ב(

)ויקרא יט ג(

)שמות כ יב(

 א "נ

)תהלים קיט קס( 

)בראשית א ג(

)יחזקאל א א(

)הושע יב יא(

א "נ

  

  ]א"עה עדף [

  בראשית א(



יא  ִניָסן ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם ה()ד

)תהלים קלט יב(



יב  ִניָסן ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)יחזקאל א כד(

)ויקרא א יג(

)יחזקאל א ו(

)תהלים כט ז(

)יחזקאל א ח(

)שמות ג יב(

)יחזקאל א יד(

א"נ

)בראשית א ד(

)שם ה(



יג  ִניָסן ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב" עדף עה[ 

)שם ו(

שמות (

)כ ג

)ב"דף עה ע(  )יחזקאל א כב(

)בראשית א ז(

)שם(

)שם(

)שם(

)רות א יט(



יד  ִניָסן ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם(

)שמות כ יח(

)שם לב יט(

רות א (

)כא

)תהלים לט ג(

)רות ג ז(

א"נ

)רות א טז(

)ישעיה נ א(

)שיר ג א(



טו  ִניָסן ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שיר ב יב(

)שמות לד ט(

)רות ג ז(

שיר ה ( , )שם טז(

)טז

)רות ד יז(

)שמות ד כב(

)רות ג ז(

  ]א"עו עדף [

)שם א יז(

 )א"דף עו ע(  )משלי ו כב(



טז  ִניָסן ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א"נ

)תהלים קטו טז(

)שם קטז ט(

)שם צו יא(

)ישעיה נא ו(

)שם סו כב(



יז  ִניָסן ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א"נ

)דברים לד ז(

)שמות ג ה(

יחזקאל א (

)י

)ישעיה סד ג(

)בראשית ג יב(

א "נ



יח  ִניָסן ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות כ ב(

  ]ב"עו עדף [

בראשית טו (

 )ב"דף עו ע()יג

)שמות כ ג(

)ויקרא כה יא(

)שמות כ ג(



יט  ִניָסן י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה א יח(

)שם(

)לג כטאיוב (

)שמות כא יא(

)שם(

)עמוס ב א(

)שמות כ ה(

)שם ו(

)ויקרא כג לא(



כ  ִניָסן י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)משלי כד טז(

  ]א"עז עדף [

תהלים (

 דף עז()קיא י

 )א"ע



כא  ִניָסן יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ירמיה לא ב(

)אסתר ה טז(

)בראשית א ג(



כב  ִניָסן יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)איכה א יג(

)בראשית לב כג(

  ]ב"עז עדף [

א"נ

)ויקרא כ יז(

 )ב"דף עז ע(

)שמות לג כג(

)דברים כז כב(



כג  ִניָסן יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ויקרא יט יד(

  משלי(

)כב ג  

רות א (

  )יז

)משלי כה ט(

)בראשית ג יז(

.)כך מצאתי(  )משלי כ כז(



כד  ִניָסן יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים צ ד(

)בראשית א ב(

)ישעיה כד טו()שם ג(

  ]א"עח עדף [

)שמות לא יד(

)ויקרא יט ג(



כה  ִניָסן יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )א"דף עח ע(

)במדבר יט יג(

א"נ

)יחזקאל מו א(

בראשית (

)שיר ד יב(  א "נ , )כד טז

שמות כ ()ויקרא יט ג(

)יב



כו  ִניָסן יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות כ ג(

)בראשית א ב(

)במדבר טו לט(

)בראשית ט טז(

)תהלים קיח יט(

)ישעיה ל כ(

)שיר א ו(

)שמות לא יד(



כז  ִניָסן יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם ג יב(

)מיכה ז טו(

)במדבר כד יז(

  )דברים לג ה(

)חסר(   

  ]ב"עח עדף [

 )ב" עח עדף(

)ישעיה סה לה(

)יהושע ח ב(

)משלי ג יב(



כח  ִניָסן יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

שמות כ (

)יג יד

)תהלים כב כא(

)שם עח לח(

)בראשית ז יט(

)שם יח(

)בראשית א ב(

  )שם ג(

)שם ה(

)זכריה יד ט(

)שיר ב ב(



כט  ִניָסן טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית א ג(

)דברים כב יב(

  ]א"עט עדף [

)תהלים נא יז(

)יחזקאל א כד(

)במדבר ז פט(

ישעיה (

)נח ט



ל  ִניָסן טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)א"דף עט ע()דברים כז כו(

)צפניה ג ט(

)דברים כז כו(

)שמות טו א(

)שמות יט טז(

)במדבר יב ח(

)שיר ג ו(



לא  ִניָסן טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)דברים ד לו(

)תהלים סב יב( , )שמות כ יח(

)דברים ד לו(

)יחזקאל א טו(



לב  ִניָסן טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"עט עדף [

)שמות כ ב(

)בראשית ל יג(

)איוב לח כט(

)יחזקאל א כב( 

 )ב"דף עט ע(

)ירמיה ב ג(

)ת יג בשמו(

)בראשית א ג(

)שמואל ב כג א(



לג  ִניָסן יז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

שמות (

)כח ז

) כאישעיה ס(

שמות כ (

)ב

)בראשית טו יג(



לד  ִניָסן יז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם יד(

  ]א"פ עדף [

)במדבר יב ו(



לה  ִניָסן יח םיֹו – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )א"דף פ ע(

)תהלים מה יא(

)שם(

)בראשית ב כד(

)תהלים מה יב(

)יואל ג א(



לו  ִניָסן יח םיֹו – ַּדף ַהּיֹוִמי

)קהלת ג טו(

)יחזקאל א כד(

)שם ו(

)שם ח(

)שם יד(

)בראשית א ד(

)שמות ז יא(

)בראשית א ז(

)שם כה()שמות טו כג(

)יחזקאל א כב(



לז  ִניָסן יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב" עדף פ[

)בראשית א ז(

א "נ

)ב"דף פ ע(

)תהלים קא ז(

א "נ



לח  ִניָסן יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

ָּקם ָסָבא ְדָסִבין ַעִתיָקא ְדַעִתיִקין א "נ( י, ּ   ְוָאַמר ַרּבִ

י               י ֲעִקיָבא ְלַתְלִמידֹוי  ַרּבִ ָאַמר ַרּבִ ַּמאי ִניהו ּדְ ּ
ִיׁש ָטהֹור ַאל תֹאְמרו ַמִים ַמִים  ַתִגיעו ְלַאְבֵני ׁשַ ׁשֶ ּּכְ ּּ ּּ

ַעְצְמֶכםׁשֶ נו ּבְ ָּמא ְתַסּכְ ּ ָקִרים , ּ ְכִתיב ּדֹוֵבר ׁשְ ֲּהָדא הוא ּדִ
ִתיב , לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני  ְיִהי ָרִקיַע )בראשית א ו(ָהא ּכְ

ין ַמִים ְלָמִים יל ּבֵ תֹוך ַהָמִים ִויִהי ַמְבּדִ ּּבְ ְועֹוד ַמִים , ְ
ֶּעְליֹוִנים וַמִים ַתְחתֹוִנים ִאית ַתָמן ּ ּ ּ ָּלָמה ָאַמר ַאל , ּ

ּתֹאְמרו ַמִים ַמִים א, ּ יׁשָ ָסָבא , ָּאַמר ֵליה ּבֹוִציָנא ַקּדִ
א ְּדָסִבין ָלך ָיאות ְלַגָלָאה ָרָזא ּדָ ֵלית ַחְבַרָיא ָיְכִלין , ְ ּּדְ

יה ַעל ּבוְרֵייה ְּלַקְייָמא ּבֵ י , ָּאַמר ֵליה ָסָבא ְדָסִבין, ּּ י ַרּבִ ַרּבִ
א יׁשָ ַו, ּבֹוִציָנא ַקּדִ ִיׁש ָטהֹור ִאינון יּבְ אי ַאְבֵני ׁשַ ', י' ּּדַ

ִאינון ַחד יו ּּדְ ּד ַתָתָאה ִמיָנה"ְּנָיָנא יוְּוִת, אּד ִעָלָאה ִמן "ּ ּ ּ ,
ִיׁש ָטהֹור ְּוָהָכא ֵלית טוְמָאה ֶאָלא ַאְבֵני ׁשַ ְוֵלית , ּ

ין ַמִים ְלָמִים ה ּבֵ ּכָֹלא ִיחוָדא, ַהְפָרׁשָ ִאֵלין , ֲחָדא ּּדְ ּדְ
ִאיהו ו ִּאינון  ַחֵיי ּדְ ִאיָלָנא ּדְ ִּמִסְטָרא ּדְ ּ ֶאְמָצִעיָתא ְדּ , אּבְ

יה ְוָלַקח ַגם ֵמֵעץ ַהַחִיים ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם ִאְתַמר ּבֵ ּּדְ ּ ּ ּ,  
ַעת ְלַתָתא   ֵעץ ַהּדַ   ).ֲּאָבל ִאיָלָנא ּדְ



לט  ִניָסן כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)םש(  )קהלת י ב(

)תהלים קא ז(

  ]א"פא עדף [

 )א"דף פא ע(

)ישעיה כו יט(



מ  ִניָסן כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה מ כו(

שם כה (

)ח

)תהלים א ג(

)ירמיה יז ו(

בראשית (

)א ד

)מלאכי ג כ(



מא  ִניָסן כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)דניאל יב ב(

)משלי יג כג(

)משלי ה כב(

)שם(

  ]ב"פא עדף [

 )ב"דף פא ע()תהלים יח יב(



מב  ִניָסן כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית א ו(

)במדבר יז כב(

א "נ

)ירמיה א יד(

)בראשית כה כז(



מג  ִניָסן כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם א ג(

)שם(

  ]א"פב עדף [

דברים ו (

)ד

)ישעיהו ו ב(



מד  ִניָסן כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )א"דף פב ע(

)ישעיה כח ז(

)איוב כח כא(

א"נ

)בראשית ה ב(

)ישעיה נא ב(

)דברים יז כ(



מה  ִניָסן כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית א ט(

)מלכים א ב לב(

)ישעיה יט ה(

)שם ה(

)משלי א כח(



מו  ִניָסן כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"פב עדף [

)בראשית א יא(

)שם י(

שם (

)יא

 )ב"דף פב ע(

)ישעיה מה יח(

)בראשית א יד(



מז  ִניָסן כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)משלי ו כג(

בראשית א (

)טז

)תהלים פד יב(

) א כבראשית(

)ישעיה נה א(



מח  ִניָסן כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)קהלת י כ(

  ]א"פג עדף [

)אל א ידיחזק(

 )א"דף פג ע(

משלי ל (

)ד

(



מט  ִניָסן כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)קהלת י כ(

)דניאל ט כא(

)בראשית א כד(

שם (

)כ

)קהלת ג כא(



נ  ִניָסן כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"פג עדף [

בראשית (

)א לא

)שם כ(

)שם ו(

)שם יא(

)שם כח(

 )ב"דף פג ע(  )ישעיהו ו ג(

)ישעיהו ו ג(

)בראשית א ט(

)שם כז(

)שם כו(



נא  ִניָסן כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה ו ג(

)יחזקאל ג יב(

בראשית (

)א כו



נב  ִניָסן כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם(

)במדבר יד ט(

)ישעיה מד יג(

)בראשית ה ב(

)ישעיה נא ב(

  ]א"פד עדף [

)בראשית ה ב(



נג  ִניָסן כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם(

דף (

 )א"פד ע

)בראשית מד ל(

)משלי י ו(

)ה א כט יא"ד(

)בראשית ב א(



נד  ִניָסן כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ה א כט יא"ד(

)בראשית ב ב(

)שם(

)יחזקאל מא כב(

)תהלים כג ה(



נה  ִניָסן כח םיֹו – ַּדף ַהּיֹוִמי

  

  ]ב"פד עדף [

)יחזקאל מא כב(

יחזקאל א (



נו  ִניָסן כח םיֹו – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ו

)משלי ד יח(

)משלי י ו(

)איוב ו ו(



נז  ִניָסן כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים קד ב(

)שם קב א(

)ויקרא טז יט(

  ]א"פה עדף [

)דברים לג ב(

)שמות טו ו( )א"דף פה ע(

תהלים קיז (

)שם קמה טו()יג



נח  ִניָסן כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שיר ה טו(

)שמות לא טז(

בראשית ב (

)י



נט  ִניָסן ל יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה סד ג(

)שמות לה ג(

  ]ב"פה עדף [

)בראשית לז כד(



ס  ִניָסן ל יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )ב"דף פה ע(

)בראשית טז ח(

)שמות ג ה(

)שיר ה ג(

)ישעיה מ לו(

)חבקוק ג י(

)שעיה מ כוי(



סא  רָיִאי א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)אסתר ב יד(

ישעיה (

)לג טז

)בראשית ב כ(

)ישעיה מד יג(

)קהלת א ז(

)ישעיה מ כו(

שמות טו (

)ג



סב  רָיִאי א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]א"פו עדף [

)ירמיה ב ג()תהלים קלד ב(

)שמות ו יד(

)ישעיה מ כו(

)שם(

 )א"דף פו ע(  )שמות לג יז(

)בראשית מח טז( , )ישעיה מ כו( 

)במדבר יד יז(

)דברים כט יד(



סג  רָיִאי ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית כה כז(

)בראשית כה כז(

)כטאיוב לג (

בראשית ב (

)ד

)שמות לב ד(

)ישעיה מה יח(

)שם מ כו(



סד  רָיִאי ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב" עדף פו[

)שיר ה טו(

)ב"דף פו ע(



סה  רָיִאי ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )ישעיה יט א(

)שם כו כא(

תהלים קלב (

)ד

)הושע יא ט(

)מלכים א ח(

)בראשית ב ה(



סו  רָיִאי ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים צו יא(

  ]א"פז עדף [

)תהלים קד יד(

 , )שם עח כו(

)קהלת ט ז(  )א"דף פז ע(

)תהלים קד כג(



סז  רָיִאי ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית כד סג(

)בראשית ב ו(

)א יב בויקר(

חבקוק (

)שם(  )שם( , )ג יט

)בראשית ב ז(

א "ס



סח  רָיִאי ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א "ס

שיר ד (

)טו

א "נ

)במדבר כד ז(

)דברים פ כ(



סט  רָיִאי ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"פז עדף [

)בראשית ב ל(

שם ב (

)ז

)ישעיה יז יא(

)בראשית ב ט(

)שם(



ע  רָיִאי ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)במדבר יב ו(

  קהלת(

)ז יב  

)בראשית ב ט(

)איוב לח כט(

 )ירמיה כג ה(

)זכריה ו יב( 

)בראשית ב ט(

)שם(

)שם יז(



עא  רָיִאי ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם(

)שם יא ט(

  ]א"פח עדף [

)בראשית ב י(

)תהלים לו ט(

)משלי יג יד(



עב  רָיִאי ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

שם כא (

)א

)תהלים צח ח(

)דניאל ז י(

)תהלים לו ט(

)בראשית ב י(

)ישעיה סד ג(

)דברים ד לה(



עג  רָיִאי ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שיר ח יג(

בראשית ב (

)איוב לז כב()יא

)קהלת א ו(

  ]ב"פח עדף [

)ויקרא יא מב(

 )ב"דף פח ע(



עד  רָיִאי ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)דברים לד ו(

)תהלים סח יד(

א"נ

)בראשית ב טו(

)איוב כח כז(



עה  רָיִאי ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ותהלים מז (

)במדבר כג כא(

)תהלים פא ד(

)שמות ג טו(

א "נ



עו  רָיִאי ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]א"פט עדף [

א"נא"נ

)שמות לב(

)ויקרא כה י()שמות לב טז(

 )א"דף פט ע(

)שמות יד לא(

)דברים ד לד(

)במדבר יד יז(

)ים קיא ותהל(

)איכה א ו(



עז  רָיִאי ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות טו ב(

)תהלים יט ח(

)משלי י כב(

)הלת ז יבק(

)משלי ג יח(

שמות (

)ג טו

  משלי(

)יח י  

)שמות לב טז(

א "נ



עח  רָיִאי ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה לג יח(

א "נ

)ישעיה נ ד(

 

)שם( 

)בראשית א כ(

)ירמיה ט כג(

  ]ב"פט עדף [

דף פט (

)קהלת ה ז( )ב"ע



עט  רָיִאי י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות כה ב(

א "נ

א "ס

)ויקרא יב ב(

)בראשית ב טז(



פ  רָיִאי י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם ט ו(

)בראשית ב טז(

)ויקרא יח ז(

א "נ

)דברים כג א(

  ]א" עדף צ[

)ויקרא יח ז(

)א"דף צ ע(

  



פא  רָיִאי יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

, )בראשית לח ז(

)תהלים ה ה(

)ראשית מט כדב(

)ויקרא כ יז(



פב  רָיִאי יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם יח ו(

)שם י א(

)משלי כה ט(

)ישעיה נ א(



פג  רָיִאי יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"צ עדף [

  )ב"דף צ ע(

)תהלים ה ה(

)ישעיה נט ב(

)בראשית א כו(



פד  רָיִאי יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות כו כד(

)שם(

)בראשית ג כב(

שם (

  שמות לא()ב יז

)יד  

)בראשית א כז(

)תהלים צה ו(



פה  רָיִאי יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)איוב לז כא(

)תהלים יח יב(

  ]א"צא עדף [

א"נ

)בראשית א כו(

)שיר א ה(

בראשית (

)ט טז

)שמות כה ד(

 )א"דף צא ע(



פו  רָיִאי יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה מ ב(

)שמות כה לג(

)בראשית ב יח(

)שם לב כה(

)כושם (

)שם כה כו(

)ישעיה נ א(



פז  רָיִאי יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה נז א(

 )בראשית ב יח(

)שם( 

)משלי ג יה(

)בראשית ג כב( , )קהלת ט ט(

)דברים ח ט(

)קהלת ג ב(

)שם י ב(

)חבקוק ג ט(

)ויקרא יח ו(

 , )שם יז(

)שם טו(



פח  רָיִאי יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית ו ג(  )שם ו(

  ]ב"צא עדף [

)בראשית ב יט(

)שם יח(

)ישעיה מ כו(

א"נ



פט  רָיִאי טו יֹום – ּיֹוִמיַּדף ַה

א"נ

)שופטים יג יח(

)תהלים צא ד(

)שמות לב טז(



צ  רָיִאי טו יֹום – ּיֹוִמיַּדף ַה

  ]א"צב עדף [

)תהלים קד ד(

)שם קמח ד(

 )א"דף צב ע(



צא  רָיִאי טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 

)בראשית ב כא(

יהושע (

)ו טו

)שמות כה כז(

)שם(

)שם כו כד(

)בראשית ב כב(

)מלכים א ח יג(

שם ו (

)ז



צב  רָיִאי טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית ל ג(

)שם כד טז(  )שם כד(

)איוב לג כד(

) יט טושמות(

)בראשית ב כג(

א"נ

)שם כה(



צג  רָיִאי יז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה ל כ(

  ]ב"צב עדף [

 )בראשית ב כה(

 )ב"דף צב ע( 

)ישעיה כט כב(

)שם(

)בראשית ט טז(

)שמות ג ה(

)שם(

)ויקרא ו ב(



צד  רָיִאי יז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם ינ ו(

)שיר ז ב(

)שמות כג יד(

)בראשית ג כא(

א"נ 

)ישעיה יט א(

)שם(



צה  רָיִאי יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א "נ

  ]א" עדף צג[

)שם כו טז(

)א"דף צג ע(

 )שיר ה יא(

)בראשית ג א( 

)בראשית ב ג(

  בראשית ג(

)א 



צו  רָיִאי יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם(

שמות כ (

)יג

)בראשית ג ה(

)בראשית ג ו(



צז  רָיִאי יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א "נ

)שם(

  ]ב"צג עדף [

)דניאל ד ט(

)שמות טו כג(

  )תהלים יט יא(

 )ב"דף צג ע(

א "נ



צח  רָיִאי יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)זכריה ט ט(

)קהלת י ז(

)איוב י יא(

)שמות טו כה(

)בראשית ג כד(



צט  רָיִאי כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

שמואל ב (

)כג

)מלאכי ג ו(

)שמות ד ג(

)בראשית ג י(

  ]א"צד עדף [

 )א"דף צד ע( , )שם(



ק  רָיִאי כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)איוב א ו(

)בראשית א כו(

א"ס, )תהלים קמד ג(

)שם ח ה(

בראשית א (

)ט



קא  רָיִאי כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם ג ח(

)ירמיה כג כד(

)משלי כד לא(

)שמות ג ו(

)במדבר יב ה(

בראשית (

)ג כד

  ]ב"צד עדף [

א "נ

)איכה א א(

בראשית ג (



קב  רָיִאי כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ט

)משלי כג ב(

)שמות כב ה(  )ב"דף צד ע(

)בראשית יח כה(

)שם(

)תהלים צא א(

א"נ )שם(

)שם לט ז(

)בראשית א כז(

א "נ



קג  רָיִאי כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)דברים לא יז(

)בראשית ג יא(

)שם(

)תהלים א א(

)שמות ה ב(

)שם ב ב(

  )איכה ב י(

)משלי ג ח()ישעיה ו י(



קד  רָיִאי כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)דברים כח כ(

)ת ב זבראשי(

 א"נ

)תהלים קמה יח( 

  ]א"צה עדף [

א "נ

)דניאל ח יב(

)תהלים פה יב(

)א"דף צה ע( )ישעיה נט טו(

)משלי יב יט(

)שם(

)מלאכי ב ו(



קה  רָיִאי כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א "נ

)ישעיה יד יב()עמוס ה ב(

)איכה ה טז(

)תהלים קיח כב(

א "נ

א "נ

)שמות לג כג( 



קו  רָיִאי כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שיר ב ה(

  .)שמות כה ה(

)בראשית ג ב( 

)שם יג(

)דברים י יב(

)ויקרא יט ג(

  בראשית ט(

)יב  

  ]ב"צה עדף [

 )ב"דף צה ע(



קז  רָיִאי כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ויקרא כו מד(

)תהלים כז ג(

)שם קלב ד(

)קהלת ט טז(

)שמואל א ב ל(

)מלכים א ה י(

איכה (

 )'עמוס ה()א יד

)עמוס ה ב( 

)שם ט יא(



קח  רָיִאי כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית ג יד(

)שם(

  שם כז(, )שם(

)לט  

א "נ

)שם ב ז(

)שם ט(

)משלי ג יט(



קט  רָיִאי כה יֹום – ּיֹוִמיַּדף ַה

  ]א"צו עדף [

משלי כד (  )א"דף צו ע(

)שם()טז

א "נ



קי  רָיִאי כה יֹום – ּיֹוִמיַּדף ַה

)בראשית לז כד(א"נ

)שם ג ב(

)משלי ב ג(

)בראשית ג יב(

)קהלת ט ט(



קיא  רָיִאי כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)משלי ג ג(

)שם כג( , )בראשית ב ז(

, )שם ג ז(

)שם כא(

  

  ]ב"צו עדף [

)בראשית ב כג(

משלי (

)שם ב ג()ח כא



קיב  רָיִאי כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית ה ב(

)בראשית ב כג(

)שם ג כב(

א "נ



קיג  רָיִאי כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

   )שם(

)שם( א "נ  )שם(

שם (

)ב ז

) שם(

)שם ג כג(

)שם ב ז(

)משלי יג יד(

)שם ג יח(

)בראשית ג ה(



קיד  רָיִאי כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]א"צז עדף [

דף צז (

)וירמיה מד, ב כג" מיןעי(  )א"ע

)בראשית ב יז(

) ירמיה מד היןעי(



קטו  רָיִאי כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)דברים יא יז(

)בראשית ג ה(

)דניאל ב לב(

)שם(



זקט  רָיִאי כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"צז עדף [

 )ב"דף צז ע(

)ירמיה נא מד(

)שמות כ ז(



קיז  רָיִאי כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם ד(

)דברים כז טו(

  )שמות כ כג(

א "נ

)ישעיה מ כה(

)שם יח(



קיח  רָיִאי כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם א לא(

)בראשית ב טז(

תהלים (

)ה ה

)בראשית יא א(

)ט יטויקרא י(



קיט  ִסיָון א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

) יט כאמשלי(

)שם(

)בראשית ב כא(

  ]א"צח עדף [

)בראשית א כד(

)שם יא ז(



קכ  ִסיָון א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

י "כ

שם (

)ה ב

)שם א כז(

)שם ב ה(

)ישעיה נא ב(

)בראשית ב יח(



קכא  ִסיָון ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)דברים ל ו(

)בראשית א ד(

)שמות כו לג(

)בראשית ב יז(

)שם ג יב(

  ]ב"צח עדף [

)במדבר יט יד(

)בראשית א א(



קכב  ִסיָון ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)משלי כ כז(

)תהלים קמד ד(

)במדבר יט יד(

 )ב"ף צח עד(  )ירמיה יז ה(

)ויקרא כא יא(

)ירמיה כג כט(

)במדבר יט כ(

)ויקרא כב לב(

במדבר יט (

)יד



קכג  ִסיָון ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים ה ה(

)בראשית א ד(

)שם ו(

א "ס



קכד  ִסיָון ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית ג כד(

א "נ

א "נ

  א"נ

 

א"נ

)משלי יח כב(

)קהלת ז כו(

  .)שם י ב(

  ]א" עטצדף [

  בראשית ד( . )משלי א ז(



קכה  ִסיָון ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)א

)שמואל א ב ג(

)משלי י כה(

א"נ

)ויקרא יח ו(

בראשית ג (

)כא

)ויקרא יט יד(

)בראשית ב ט(

א "ס



קכו  ִסיָון ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

משלי כה (

)חבקוק ג ט()ט

)בראשית לה טז(

  שם( 

)שמואל א א טו( )ג טז  

)שם א כז(

)עובדיה א יח(

  )כאן חסר( 



קכז  ִסיָון ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב" עטצדף [

)בראשית ד ד(

 )ב"דף צט ע(  )שם מז לא(

א "ס

)שם ג ז(

)יחזקאל טז ז(

) ד אאסתר(



קכח  ִסיָון ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

ישעיה ()בראשית ד א(

)יד כט

)בראשית ד א(

  קהלת(

)ח י  

)בראשית ג ו(

)משלי ה ה(

)תהלים קד כט(



קכט  ִסיָון ו יֹום – ף ַהּיֹוִמיַּד

)בראשית ו ג(

)קהלת א ד(

)שם(

  ]א"ק עדף [

ל"נ

 )א"דף ק ע(



קל  ִסיָון ו יֹום – ף ַהּיֹוִמיַּד

)בראשית מו כו(

)שם ב ב(



קלא  ִסיָון ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)דברים ח ט(



קלב  ִסיָון ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"ק עדף [

)דניאל ח ב(

 )ב"דף ק ע(

)שמות כא ו(

)שם כב כו(

  תהלים קמה(

)טז  



קלג  ִסיָון ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ירמיה א יד(

)בראשית כז א(

)שמות ג ו(

  דברים(

)כב יב  

שמות כא (

)יא

)איוב לג כט(

)משלי כד טז(

א "נ



קלד  ִסיָון ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]א"קא עדף [

א"נ

  

  )כל זה מיותר(

ִחיָקא ֵליה  ַקְייָמא ֵליה ְוָלא ּדְ ָאה ִאיהו ָמאן ְדּ ְעָתא ְדַקְייָמא ֵליה ַזּכָ ּׁשַ ּ ּ ּּ
ָעה ָעה ׁשָ ל ַהּדֹוֵחק ֶאת ַהׁשָ אוְקמוָה ּכָ ָמה ּדְ ְעָתא ּכְ ּׁשַ ּ ּ  דֹוֲחָקתֹו ְוָהא ּ

ַאֲחִריב  ִריך הוא ִאי ָבִעית ּדְ א ּבְ ְעָתא ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ְדִחיָקא ֵליה ׁשַ י ְפָדת ּדִ ַּרּבִ ְּ ּ ּ ּ ּ
ְנַפְלְת ר ּדִ א ּכוֵלי ַהאי  ָּעְלָמא ְוֶאְפׁשַ יׁשָ ְמזֹוֵני ָאַמר ֵליה ּבֹוִציָנא ַקּדִ ְעָתא ּדִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ

א ָרָזא ַר ַּאַמאי ָאַמר ֵליה ּדָ ִגְלגוָלא ְוִאְתַחַייב ּ ָאֵתי ּבְ ַבר ַנׁש ּדְ ַמְעָנא ּדְ ְּבְרָבא ׁשְ ּ
ְזכוֵתיה ַתְלָיא  ָמה ַזְכָוון ַלאו ּבִ ַיֲעִביד ּכַ ֵייֵתי ְלָעְלָמא ַאף ַעל ַגב ּדְ ְּלָמאֵריה ֳקָדם ּדְ ּ ּּ ּ ּ

ַאֲחִריב ְל ָאַמר ִאי ָבִעית ּדְ ָהא ַמָזֵליה ָגִרים ֵליה וַמה ּדְ ִּמְלָתא ּדְ ּ ּּ ּ ר ּ ָעְלָמא ְוֶאְפׁשַ
יָקא ִאית ֵליה  יָקא ְוַצּדִ ַמְעָנא ְדָכל ַצּדִ אי ָהִכי ׁשְ ַוּדַ ְמזֹוֵני ּבְ ְעָתא ּדִ ׁשַ ְנַפְלְת ּבְ ּּדִ ּ ּ
א ָאַמר ִאי  ִאְתְקֵרי עֹוָלם ָקָטן וְבִגין ּדָ ְפֵני ַעְצמֹו ְוָדא גוָפא ְדַבר ַנׁש ּדְ ּעֹוָלם ּבִ ּ ּ

ַאְחְרֵביה ְלָעְלָמא ְו ְעָתא ָּבִעית ּדְ ׁשַ ְנַפְלְת ּבְ ר ּדִ גוָפא ָאֳחָרא ְוֶאְפׁשַ ַּאְייֵתי ֵליה ּבְ ּ ּּ
ִתיב  ְמזֹוֵני ָאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ סוָתה  )שמות כא י(ּּדִ ֵאָרה ּכְ ִּאם ַאֶחֶרת ִיַקח לֹו ׁשְ ּּ ּ

ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא ְּועֹוָנָתה לֹא ִיְגָרע ְוֶהן ּכָ ָלׁש ֵאֶלה לֹא ַיֲע' ְּוכול "ּ ה ָלה ְּוִאם ׁשְ ּׂשֶ
ֶסף  ם ֵאין ּכָ ָמה . )שם(ְוָיְצָאה ִחּנָ אי ִאְתְגֵלי ָהָכא ָרָזא ִעָלָאה ּכְ ָּאַמר ֵליה ַוּדַ ּ ּ

יֵליה  ִאיִהי ַחִיים ּדִ ח ּדְ ַתּכַ גופֹו ַדְמָיא ְוִאׁשְ תֹו ּכְ ְּדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִאׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ְכִתיב  ר ָאַהְבָת ֵעץ ַחִיים ִהיא ְּרֵאה ַחִיים ִע )קהלת ט ט(ֲּהָדא הוא ּדִ ה ֲאׁשֶ ּם ִאׁשָ ּ ּ

ה  ַּלַמֲחִזיִקים ּבָ ְכִתיב )א"דף קא ע(, )משלי ג יח(ּ יֵליה ֲהָדא הוא ּדִ ְּוִאיִהי ַפְרָנָסה ּדִ ּ ּ  
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ה ֶלֶחם ְוכו )דברים ח ט( נות תֹאַכל ּבָ ר לֹא ְבִמְסּכֵ ֶּאֶרץ ֲאׁשֶ ּּ ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני' ּ ּוִמיָנה ּבָ ּּ ּ  
  ).כ"ע  

ישעיה כו (

)כא

)מלאכי ג ו(

) כהתהלים לז(



קלו  יָוןִס ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)משלי כד טז(

)בראשית יט כז(

)שם כד סג(

)ירמיה ט ט(

)בראשית כה יא(

)שם לב ב()שם(

)שם כח יא(

)שם לב לב(



קלז  ִסיָון י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ויקרא טז ג(

)במדבר א נא(  )שם ב(

  ]ב"קא עדף [

)קהלת ג א(

)אסתר ה ג(

)קהלת ג ב(  )ב"דף קא ע(



קלח  ִסיָון י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם טו ו()שמות יד ח(

)דברים ב טו(  )שם ט ג(

)ויקרא טז ג(

)שם ב(

א "נ
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)בראשית א כו(

)קהלת ג טו(

)שם א ט(

)ירמיה א ה(

)קהלת ג טו(

)שם(

)בראשית ד ח(

)דניאל ז ט(

  ]א"קב עדף [
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)קהלת ח יד(

)בראשית ב יז(

 )א"דף קב ע(

)קהלת ח יד(

)שמות כ ה(

א "ס

)בראשית ד כה(  
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)שמות ג ו(

א "ס

משלי ח (

)כה

)ישעיה סג יב(

)שמות ט ג(
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  ]ב"קב עדף [

)במדבר יד כב(

 )לי יזמש(

 )ב"דף קב ע()משלי יז ג( 

)שם( 

)איוב לג כה(



קמג  ִסיָון יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)כטשם (

)שם יא( , )דניאל ד ט(

)שם יב(

)דברים כ יט(

א "ס

)דניאל ד ט(



קמד  ִסיָון יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)קהלת י כ(

  ]א"קג עדף [



קמה  ִסיָון יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ויקרא יד מה( )א"דף קג ע(

)ח"כאן חסר והוא בתיקוני ז(

)שם מח ז(

)איוב יד כ(

)שם לג כט(

שיר ח ()תהלים קה ח(

)יב

)שמות כ ו(

)ברים ו טד(

)קהלת א י(

)תהלים צא ז(

)איוב כב טז(

)שם(
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  ]ב"קג עדף [

)קהלת ח יד(

 )ב"דף קג ע(

, א"ס



קמז  ִסיָון טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)קהלת א ב(

)במדבר א נא(

.)סח אחר וזה לשונו והוא מכתב ידונ(

ָלא ַר, ֲהָוה ר ַנׁש ִחֵגר ּבְ ָלא ַהִוי , ְגִליןְּדַחד ּבַ יִמין ּדְ ח ִלְתֵרין ַחּכִ ּכַ ַאׁשְ
ָווַתְייהו יִמין ּכַ ָרא ַחּכִ ָכל ּדָ ּּבְ הו ַההוא ִחֵגר, ּ ַּאֲעַרע ּבְ ּ ָלָמא , ּ ָאַמר לֹון ׁשְ

ָנן ָרא(, ֲּעַלְייכו ַרּבָ יֵמי ּדָ ַאתון ַחּכִ ַמְעָנא ֲעַלְייכו ּדְ ּׁשְ ָּאָנה ַאתון ָאְזִלין, )ּּ ָּאְמרו ֵליה , ּ ּ
ּדוך ְפַלןְל ְ ת ֲהָוה, ּ ּבָ ָרֲהֵטי , ְוֶעֶרב ׁשַ ְבִעיִרין ּדִ ַאתון ְרִכיִבין ּבִ ָּאַמר לֹון ַאף ַעל ַגב ּדְ ּ ּ

ָלא ַרְגִלין ַּסִגי ַוֲאָנא ִחֵגר ּבְ ָתא, ּ ּבַ ם ְלכו ְלַתָקָנא ְלכו ׁשַ ִעיתו ֲאָנא ֲאַקּדֵ ִּאי ַאתון ּבְ ּּ ּ ּ ּּ ,



קמח  ִסיָון טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

ְּתַווהו ָאְמרו ֵליה ְוַהלֹא ַאְת  ּ ּּ ָרֲהֵטי ּ ָמא ִלְבִעיָרן ּדִ ִּחֵגר ְוֵאיך ַאְת ָיִכיל ְלַאְקּדָ ְ ּ
ָמא ְדמ, ּטוָבא ִרְגָעא ֲחָדא"ב ַאְתָוון ְוָדִליג לֹון ת"ָאַמר לֹון ׁשְ   .ּק ַפְרֵסי ּבְ

ַּגְרַמְייהו ְלפום ְמַעְרָתא ֲחָדא ּ ָמאָלא, ּ י , ּוְפתֹוָרא ִלׂשְ ָכל ַמֲעַדּנֵ ּבְ
ְבָעה ֵנִרין ֲעָלָהא, ָעְלָמא ֲעָלָהא ׁשִ ּוְמַנְרָתא ְלָדרֹום ּבְ ּוִמָטה ְדַכְסָפא , ּ ּ

ין ָצפֹון ְלָדרֹום ּוְתַלת ְמָאה , ְּוָכְרַסָייא ְלִמְזָרח, ְּוַדֲהָבא ְוַאְבִנין ַיִקיִרין ְלַמֲעָרב ּבֵ
יֵמי ִע, ַּתְלִמיִדין ַעל ַההוא ְפתֹוָרא ַתר ְדָאְכלו ֻכְלהו ְוִאינון ַחּכִ ּּבָ ּ ָּקם ַההוא , ְּמהֹוןּּ

ָלא ַרְגִלין ט ַגְרֵמיה ֵמַההוא גוָפא ּבְ ִּחֵגר וָפׁשַ ּ ּּ ּ גוָפא ְדַאְנפֹוי ְזִהיִרין , ּ ׁש ּבְ ְּוִאְתַלּבֵ ּ
יה  זֹוֲהָרא ְדִאְתַמר ּבֵ ּּכְ יִלים ַיְזִהירו וכו)דניאל יב ג(ּ ּכִ ּ ְוַהַמׂשְ ְּוַאְנֵפי ַתְלִמידֹוי ', ּ

ֹכָכִבים ְלעֹוָל יה , ַּוֲהוֹו ָפְתִחין ִסְפָרא ְדקֶֹהֶלת, ם ָוֶעדְנִהיִרין ּכְ  )קהלת א ב(ְּוָקְרָיין ּבֵ
ָמה ִזְמִנין', ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת כו יֵמי , ַּוֲהוֹו ָחְזִרין ּכַ ָּאְמרו ֵליה ִאינון ַחּכִ ּּ

ֹקֶהֶלת לֹמֹה ָלא ָעַבד ְקָרא ָאֳחָרא ּבְ ָּעל ְלהו ַההוא ְדִאְת, ָדָרא ְוִכי ׁשְ ֲּחֵזי ִחֵגר ּ
ָאְרָחא ְסָפא ְוַדֲהָבא ְוַאְבִנין ַיִקיִרין, ּבְ ְבָעה ֵהיָכִלין ִמּכַ ְּלׁשִ ְבָעה , ּ ּוְבֵהיָכָלא ׁשִ

ע ֵחיָוון ַאְרּבַ ְרַסָיין ּדְ ה, ּּכָ ַדֲהָבא ַעל ֵריׁשָ ַכְסָפא ַוֲעָטָרה ּדְ ְּויֹוָנה ַתָמן ּדְ ה , ּ ְּוָכתוב ּבָ ּ
ִאֵל ָלא ָיַדע ּבְ ל ָמאן ּדְ ִתיב ּּכָ ּ ְוַהָזר ַהָקֵרב יוָמת)במדבר א נא(ּין ֲהָבִלים ֲעֵליה ּכְ ּ ּ,  

ַהִהיא ֲעָטָרה ָחְזרו ַלֲאחֹוָרא   ָחזו ָהִכי ַדֲהָוה ְכִתיב ּבְ יֵמי ָדָרא ִמָיד ּדְ ִּאינון ַחּכִ ּ ּּ.  

ִחֵגר ּלֹון ַההוא ְדִאְתֲחֵזי ֲעַלְייהו ּכְ ּ ַאתון , ּ ְּוִכי ֲעַלְייכו ִאְתַמר ּדְ ּּ יֵמי ּ ַחּכִ
י ָדָרא, ָדָרא ֵּלית ַאתון ֶאָלא ִטְפׁשֵ ּ ּ י ִבי , ּ ָכל ְלמֹוַדְייכו ּכִ ְּוָלא ֲחֵזיתון ּבְ ּ

ק  יֵעהו ְלָעְלָמא ְדכָֹלא ֲאִריך) תהלים צא יד(ָחׁשַ ּבִ ְַעד אֹוֶרך ָיִמים ַאׂשְ ְּ ִּאֵלין , ּ
ָמָהן ַבע ׁשְ ָרָזא ְדׁשֶ ֹקֶהֶלת ִאינון ּבְ ְבהו , ֲּהָבִלים ּדְ ְבָעה יֹוֵמי , ב ַאְתָוון"מּּדִ ָלֳקֵבל ׁשִ

ר ֲאִמיָרן ְול הו ֲעׂשַ ִאית ּבְ ית ּדְ ַּוֲעַלְייהו ֵלב , ב"ּם ְוִאינון מ"ב אלהי"ְּבֵראׁשִ
הו אלהי ִאְתַמר ּבְ ּּדְ ַבע, ּ וְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם)קהלת ה ז(ְּוַהְיינו , ם"ם ָהאלהי"ּ   ִּאֵלין ׁשֶ

ֲּעַלְייהו ִאְתַמ, ץ"ֵּתיִבין אבגית   ָרִפים ְוגֹוֵמר)ישעיה ו ב(ר ּ   . ׂשְ

ָכל  ד ְסִליַקת ְלֵעיָלא ּבְ ָמָתא ּכַ ָמא ִאיהו ְסגוְלָתא ִדיֵליה ְלַכָסָאה ְדִנׁשְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ
ַבר ַנׁש, ֵליְלָיא א ַעל עֹוְבִדין ָטִבין ּדְ ל , ְלִאְסַהּדָ ָלה וִמּכָ ִּמַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּ

ִד ַּמִזיִקין ְורוִחין ְוִליִלין ְוׁשֵ ּוְבהֹון ָפְרַחת ְלֵעיָלא, יןּ ם , ּ ל ׁשֵ ְתֵרין ַאְתָוון ִמּכָ ּבִ
הֹון ְּתַכֶסה ַאְנָפָהא ִמּנְ ּ ּוִבְתֵרין ַאְתָוון ְתַכֶסה ַרְגָלָהא, ּ ּ ּוִבְתֵרין ַאְתָוון ָפְרַחת , ּ ּ

ְּואוף ָהִכי ְלרוָחא, ְלֵעיָלא א, ּ ן מ, ְּואוף ָהִכי ְלַנְפׁשָ ם ּבֵ צוַרת ח"ְוִאית ׁשֵ   ֹוָתָמאּב ּבְ
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ֲעָוה ִנְכַתב ם מ, ְּדׁשַ א"ְוִאית ׁשֵ יֹוְקָנא ְדַמְלּכָ ִציור ּדִ ּב ּבְ ְוִאית , ָחִקיק ַעל חֹוָתָמא, ּּ
ם מ ִאיהו ִדיֹוְקֵניה ַמָמׁש"ׁשֵ ּב ּדְ ּ ּ ם מ, ּ ִאיהו ִדיֹוְקֵניה ִאיהו יהו"ׁשֵ ּב ּדְ ּּ ד "יו, ה"ּ

ם , ף"א אל"ה, ו"ף וא"ו אל"וא, ף"א אל"ה, ת"ו דל"ד וא"יו, א"ו ה"א וא"ה ׁשֵ
ִאיהו חֹוָתָמא"מ ר אהי"ִּאיהו אהי, ּב ּדְ ִּציור מ, ה"ה ֲאׁשֶ ֲעָוה ָדא"ּ ׁשַ   ב ּבְ

  .ץ"אבגית  

הֹון ֶאָלא ִכיׁשוף ְועֹוְבֵדי  ִדין וִמַמִזיִקין ְוָלא פֹוֲעִלין ּבְ ׁשֵ ָמְתהֹון ּדְ ִּנׁשְ ּּ ּ ּ
ָוַתְייהו ִדין ּכַ ּׁשֵ ַרׁשִ, ּ ִגין ּדְ ָמָהן ְוָכל ֲהַוָייּּבְ ל ׁשְ ּיַעָיא ּכָ א "ּ קוְדׁשָ ּן ּדְ

ִריך הוא ְוָכל ַמְלָאִכים ׂשְֹנִאין לֹון ּּבְ ָמָהן , ְ ך ָלא מֹוִעיל ָלא ָקִמיַע ְוָלא ׁשְ ְוְבִגין ּכַ ּ
ין ְוָלא ַמְלָאַכָיא יׁשִ ִמינֹו, ַּקּדִ ְּדָלא ָתִפיס ֶאָלא ִמין ּבְ א , ּ  לֹא )דברים כב ט(ּוְבִגין ּדָ

ְלָאִיםִת ְרְמך ּכִ הֹון , ְָזַרע ּכַ ִאְתַמר ּבְ י ֶכֶרם יהו)ישעיה ה ז(ּּדְ , ת ְוגֹוֵמר"ה ְצָבאֹו" ּכִ
ּת ְנקוָדה ִדיֵליה ְיָהֹו"ְצָבאֹו ֲּעֵליה ִאְתַמר , ה"ּ ֲאבֹוֶתיך ָחׁשַ)דברים י טו(ּ , ק"ָ ַרק ּבַ

ָב"חֹוֵל ֲהָנא , קֹבְּוִאינון ְזַרע ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲע, ץ"א ָקֵמ"ם ׁשְ ְרָגא ִדְלהֹון ֶחֶסד ּכַ ּּדַ
א ָרֵאל ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּגבוָרה ֵלִוי, ַרּבָ ִּיׂשְ חֹוֵל, ּ ִגין ּדְ ֶתר ַעל ִתְפֶאֶרת"ּבְ , ּם ּכֶ

ים ַיְדִרים, ָקֵמץ ָחְכָמה ַעל ֶחֶסד ּוֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ה, ּ ֵרי ַהְמַחּכֶ   ּוְבָחְכָמה ַאׁשְ
ִּלְתִחַיית ַהֵמ   ַתְטחו ַקֵמיה וכו"ָחְכָמה ְמַחּכֶ, ִתיםּ ּה ָקמו ֻכְלהו ְוִאׁשְ ּּ ּ ּ ּּ'.  

  ]א"ף קד עד[

 )א"ד עדף ק(

 )זכריה ד ב(
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תהלים כט (

)ז

)זכריה ד ב(

)ישעיה נא טז(

)ג ותהלים ל(

)מלכים א י יט(

)שמות יז טז(
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)קהלת ה יד(

ירמיה (

)כאן חסר(  )י טו

  ]ב"קד עדף [

)זכריה ד(

 )ב"דף קד ע(

)זכריה ד(

)תהלים כט ג(

)שם(

)א יט יא"מ(

א"ס
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)דברים י טו(

)בראשית א ב(

)איכה א יג(

)בראשית לב לג(
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שמות כ (

)דברים ד יב()יח

  ]א"קה עדף [

א "נ

 )א"דף קה ע(



קנד  ִסיָון יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שיר ה ב(

)משלי ז ד(

)שיר ח ו(

)בראשית כה כז(

א "נ

)שיר ה ב(

  תהלים לט(
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)ג

)בראשית א ב(

שיר ה (

)ב

א "נ

)יחזקאל א יב( 

  ]ב"קה עדף [

ישעיה יא (

)ב
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)שיר ה ב(

א "נ

 )ב"דף קה ע(

)משלי ג יט(

)בראשית לז יא(

)יחזקאל לז ז(

)בראשית ב כג(

)שם כד(

)ויקרא ו ב(

)שם ה(

)בראשית כח יב(
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  ]א"קו עדף [

)קהלת י(

)ישעיה סו כב(

)שם נא טז(

  דף קו(

 )א"ע  

)שיר ה ב(
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)שם ז ט(

)שם ה ב(

)שם יד( 

 )תהלים קיח יט(

)כד זשם ( 

)שם קיח כ(
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שם (

)קמה טז

א "נ

  ]ב"קו עדף [

)שיר ח טו(

)שם ב יג(

 )ב"דף קו ע(

)שיר ב יג(
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)דברים לג כח(

)משלי ג יט(
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  ]א"קז עדף [

)ירמיה ט כב(

)איוב לז כב(

)בראשית ב כג(

)משלי ב ג(

)ויקרא א ב(
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 )א"דף קז ע(

)בראשית כח יב(

)יחזקאל א כ(

)קהלת א ו(

א "נ
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)יחזקאל לז ט(

)בראשית א י(

)ישעיה יא ב(
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  ]ב"קז עדף [

)במדבר כח ב(

  )שיר ב ה(

 )שיר ז ט(  )ישעיה כד טו(

)משלי כה יא( 

 )ב"דף קז ע(

א "נ

  ירמיה יז(

)יב  

א "ס
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)משלי ג יט(

)ישעיה סג יב(

)שמות ג טו(

)בראשית כט כז(

)שם לג יח(

)שם יז(
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)יחזקאל א ד(

)ירמיה א יד(

)שמות א יד(

בראשית כה (

)כז

)שם לו א(

)שמות א יד( , )משלי א טז(

  ]א"קח עדף [

)זכריה יג ב(

)לג ותהלים (
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דף קח (

)דברים ח ג ()א"ע

)שיר ג ו(

בראשית ד (

)ב

)ירמיה י טו(

)שיר ה ב(

)יחזקאל א ב(

)שם לז ט(

)ירמיה ה כב(

א "נ
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)ויקרא ו ב(

א "נ

)בראשית א טז( 
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  ]ב"קח עדף [

 )ב"דף קח ע(

)ירמיה ל ז(

)בראשית א ג(

)שם ג כד(
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  שמות לב(

)יח  

)מלכים א יט יא(

)יונה א ד(

)שמות טו ה(

)שם א(

בראשית ( , )תהלים פ יד(
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)כז מ

)שמות טו ב(

  ]א"קט עדף [

א "נ

)תהלים קג יט(

)שם מז ח(

)שם ח ה(

 )א"דף קט ע(  )ישעיה סג ט(
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)יחזקאל כט ג(

)דברים כח י(

)זכריה יג ב(

)ישעיה נט ב(

)ל כשם (

)דברים לב יב(

)ויקרא יג מו(

)שמות כ ז(
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)ויקרא יט יט(

)במדבר יט כ(

א"נ

)ירמיה כג כט(

)בראשית ב יז(

א "נ

  ]ב"ף קט עד[
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)תהלים א ד(

 )ב"דף קט ע(

)דברים לב יב(

)בראשית ד ב(

)יחזקאל לו כו(

  )א"אמר המגיה זה הלשון מצאתי בס(

ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ֶאְל, ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ַמן ַרּבִ י , ָּעאי ִעְמהֹוןִּאְזּדַ ָאַמר ַרּבִ
יה ֶאת ֶאת ְתֵרי  ַהאי ְקָרא ַאַמאי ִאְתַמר ּבֵ ַמְעְת ּבְ י ֶאְלָעָזר ׁשְ ּיֹוֵסי ְלַרּבִ ּ ּ ּּ

ָאַמר ַותֹוֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו, ִזְמֵני ַתר ּדְ , ְּוָהא ְתַלת ִרּבוִין ָהָכא, ַמאי ֶאת ָהֶבל, ּּבָ
ְּתֵרין ֶאִתין ִרּבוִין ַמְעָנא , ָּהא ְתַלת ִרּבוִיין, ָּלֶלֶדת ִרּבוָייאַּותֹוֶסף , ּ ָּאַמר ֵליה ׁשְ

ִריקו ֵמָאָדם ַקְדָמָאה  ִאְזּדְ ִּדְתַלת ִרּבוִיין ִאֵלין ִאינון ְתַלת ִטִפין ּדְ ּ ּּ ּ ַקְדָמָאה  א"נ(ּ
הֹון ֵאֶלה ִאְתַמר ּבְ ּּדְ ַמְעָנא , )ּ ֹות ֹוְלד'תּ ֵאֶלה )בראשית ב ד(ָּאַמר ֵליה ְוָהא ֲאָנא ׁשְ

ַמִים 'ַה ָּהָאֶרץ ַתָמן ֹתה'ְוּׁשָ אי ָהִכי הוא, ּו"ּ ָּאַמר ֵליה ַוּדַ ְּדִמַתָמן ֲהָוה ַקִין ְיסֹוֵדיה , ּ ּּ
ָאָתא ְלָעְלָמא ְּוִעְקֵריה ֳקָדם ּדְ ַמְעָנא, ּ אי ָרָזא ִעָלָאה ִאְתַגְלָייא ְדָלא ׁשְ ָּאַמר ַוּדַ ּ  

ָתא     .ַּעד ַהׁשְ

ן ִאֵלין ִט ֵּליה ִאם ּכֵ ִאתֹוְספו ָהָכא ַמאי ִניְנהוּ ִּפין ּדְ ּ ּ אי ַעל ִאֵלין , ּ ָּאַמר ַוּדַ
ְרָיין ְתַלת ָחְכמֹות ְּתַלת ִטִפין ׁשַ ָבה, ּּ ַּחד ִאיהו ָחְכַמת ַהַמֲחׁשָ ְוִתְנָייָנא , ּ

ּבור ה, ָּחְכַמת ַהּדִ ּוְתִליָתָאה ָחְכַמת ַהַמֲעׂשֶ ְּוִאינון ְתַלת ָעְלִמין ְסִתיִמין, ּ ְּתַלת , ּ
ַתְלָיין ִמן מֹוָחא ִעָלָאה ֶסגֹו ִּטִפין ּדְ ְּוִאית ְתַלת ִעָלִאין ֲעַלְייהו , ּל ְקִריָנן ֵליה"ּ ּ ּ

ְּדַתְלָיין ִממֹוָחא ְסִתיָמא ְדַעִתיָקא ְדַעִתיִקין ּ ְּוִאינון ֶסגֹוְלָתא, ּ ְּתַלת ִעָלִאין , ּ ּ
י ִּעָלָאה ְדִאית ָלה קֹוָצא ְלֵעיָלא ְוקֹו' ִּאְתְרִמיזו ּבְ ֶאְמָצִעיָתאּ , ָּצא ְלַתָתא ְוַגו ּבְ
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ִאינון ֶסגֹו ּוְתַלת ִטִפין ִתְנָייִנין ּדְ ּּ ַּתָתָאה' ל ִמן י"ּ ית, ּ ֵראׁשִ ְּתַלת , ְּוָרָזא ְדִמָלה ּבְ
ּוְתַלת ֵמָאָדם ַתָתָאה, ֵמָאָדם ַקְדָמָאה ּ ּוְבִאֵלין ְתַלת ְנקוִדין ִאְתַמר , ּ ּּ  )ישעיה מד ו(ּּ
ְלָעַדי ֵאין אלהיֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִנ ָאָדם, ם"ּי ַאֲחרֹון וִמּבַ ְּוִאֵלין ִאינון ְתַלת ִגְלגוִלין ּדְ ּּ ּ ּ ּ  

ְתַלת ֲאָבָהן, ַקְדָמָאה   ִריקו ּבִ ִאְזּדְ ְתַלת ִטִפין ּדְ ּּדִ ְבהֹון, ּ   .ּדִ

א יהו"ה ָיֵאר יהו"יהו ְבִרית וְתֵרי ַסְמֵכי , ה"ּה ִיׂשָ ּוְתַלת ִתְנָייִנין ּבִ ּּ
ם ָוֶיֶפת ִמַתָמן ֲהוֹו, ׁשֹוטְק ֹנַח ׁשֵ ּּדְ יק , ּ יה ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ ִאְתַמר ּבֵ ּּדְ ּ

יק ַחי ָעְלִמין ם ָוְיֶפת, ִּמִסְטָרא ְדַצּדִ ְוָרָזא , ִּמִסְטָרא ִדְתֵרין ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ׁשֵ
י ֵתָדע)משלי ל ד(, ְּדִמָלה ָהָכא נֹו ּכִ ם ּבְ מֹו וַמה ׁשֶ ּ ַמה ׁשְ מ, ּּ ִאיָמא ִעָלָאה ַּמה ׁשְ ֹּו ּבְ ּ

ְתמֹוְדָעא, ְּדַתָמן ָחְכָמה ִאיָמא ַתָתָאה ִאׁשְ נֹו ּבְ ם ּבְ ּוַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ֲּאָבל ְתַלת ִגְלגוִלין , ּ ּ ּ ּ
ְתַלת ֲאָבָהן ְלַתָתא, ּבִ ְתַלת ָסְמִכין ּדִ ּוְתַלת ּבִ ית ֲהוֹו ֲעִתיִדין ְלֶמֱהֵוי , ּ ְּוִאֵלין ׁשִ

ֶהֶבל ת וְתַלת ּבְ ׁשֵ ה כו' ּ ֶאָלא ְדָפַרח י,ְּתַלת ּבְ ִאיִהי ְנֻקּדָ ת ּדְ   ד כאןע(. 'ִּמׁשֵ

  ).א"מס  

)אבראשית כח י(

)שם לב ב(

)תהלים קד ד(

א "נ



קעז  ִסיָון ל יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)משלי יד א(

)במדבר טו כ(

  ]א"קי עדף [

 )א"דף קי ע(

)ויקרא ב יג(

)דניאל ה כח(
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)בראשית ו ט(

)משלי ל ד(

)ג יגשמות (

)משלי ט ב(

)ישעיה מד ו(
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)בראשית מט כד(

  ]ב"קי עדף [

א"נ

)תהלים קיד ג(  )ב"דף קי ע(
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עיין א "נ

)ישעיה מו י(א"לקמן קיב ע

)בראשית ד כו(

 )שמות ב י(

)שם טו א(

)בראשית ד כה(

)איוב לח לו(

)שמות ג ד(

משלי (

)ל ד
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)יחזקאל א י(

)שמות ג יג(

  ]א" עיאף קד[

)קהלת א ד(

)ל א כיחזקא(
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)תהלים קיג ט(

)בראשית ח ז(

)תהלים קכח ג(  )א"דף קיא ע(

)קהלת א ה(

)דברים לג ב(

)שמות כא(
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)דברים לא יז(

)איוב ז יח(

)ם לא טזתהלי(

)קהלת ח יד(

)ירמיה י טו(

)דברים ח ג(

)קהלת ח יד(



ַּתמוז ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ קפד  ּ

  קהלת א(

)טו  

)בראשית א כז(

)קהלת ח י()דברים ז י(

  

  ]ב"קיא עדף [

)בראשית ב ו(



ַּתמוז ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ קפה  ּ

)ישעיה סו א(

)דניאל ד יא(

איכה א ()בראשית ג ט(

)א
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)בראשית ו ג(

)שמות ג יג(

)שם ד א(

)שם ו ג(

)בראשית ג יז(



ַּתמוז ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ קפז  ּ

  ]א"ף קיב עד[

)קהלת א ט(

 )תהלים לג יד ()א"דף קיב ע(

)שם קמד טו( 

)קהלת א ד(

תהלים קה (

)ה

)ישעיה נג ה(

)אשית ד כהבר(

)תהלים קיח כא(
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)בראשית ג טו(

)בראשית לב כו(

)שמות ג ו(

)בראשית לג יז(

)שם טו(

בראשית ד (

)ג

)ויקרא יט לב(
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)שמות כח מב(

  ]ב"קיב עדף [

 )ב"דף קיב ע(

)ויקרא יח ו(

)בראשית ג ו(

)ישעיה א ד(

)בראשית ד ה(

)תהלים קמה ט(

)יחזקאל יח לב(

)דניאל ז ט(



ַּתמוז ו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ קצ  ּ

  ]א"קיג עדף [

)ויקרא יח כ(

)בראשית ד ח(

)שמות ב יב(

 )א"דף קיג ע(

)דברים כב כז(

)בראשית ד ח(

)שם מט ג(

)שמות כג ה(
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)בראשית ד י(

)שם ו יג(

  ]ב"קיג עדף [

 )שם ו יג(

)איוב כח ג( 

)ישעיה ה ז(



ַּתמוז ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ קצב  ּ

)בראשית ד ח(

  ]א"קיד עדף [

  )א"דף קיד ע(

  

)אמר המגיה זה הלשון מצאתי בספר אחר(

ָמה ית ֶאָלא ְנׁשָ ְבַהאי , ֵּלית ֵראׁשִ ְתמֹוָדע ּדִ ָּאַמר ֵליה ֵמָהָכא ִאׁשְ ּ
ְתֵריה ְוָדא ִאיהו  ָאתו ַאּבַ ִרין ּדְ ְבִרית ִמיָלה ָחאב ָאָדם ְוָכל ּדָ ּאֹות ּדִ ּּ

ִנ יֵדיֶהםְּדָאַמר ְקָרא ֹפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ ה ֲאבֹוֵתיֶהם ּבִ ַמֲעׂשֵ ִגין ּדְ   ָאַמר, ים ּבְ
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ר  ַגם הוא ָבׂשָ ׁשַ יה ּבְ ִאְתַמר ּבֵ ת ִאיהו ִגְלגוָלא ְדָאָדם ְוֶהֶבל ּדְ ׁשֵ ְתַכח ּדְ ֵּליה ִאׁשְ ּ ּּ ּּ ּ ּ ּ
ם יהו ׁשֵ ַגם ֶזה ֶהֶבל ְוָרָזא ְדִמָלה ָאז הוַחל ִלְקרֹוא ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ם, ה"ּ ׁשֵ , ָאז, ָָוֵאָדֲעך ּבְ

ה יר מׁשֶ יה ָאז ָיׁשִ ַּההוא ְדִאְתַמר ּבֵ ּ ם יהו, ּ ׁשֵ ם"ּבְ ׁשֵ ָמָהן, ָה ָוֵאָדֲעך ּבְ ְתֵרין ׁשְ   ּבִ
ַתת ָעְלָמא   ִמַתָמן הוׁשְ יה הוַחל ּדְ נֹו ְוִאְתַמר ּבֵ ם ּבְ מֹו וַמה ׁשֶ ַּמה ׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ.  

י יוָדִאי ְוַר י ִיְצָחק ְוַרּבִ ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ ָאר ַחְבַרָיאָּהא ַרּבִ י ְיהוָדה וׁשְ ּּבִ ּ ּ ,
י ֶאְלָעָזר ְוַחְברֹוי ַדֲהוֹו ִעֵמיה ַרּבִ ָּפְגעו ּבְ ּ ּ ַמאי ַעְסִקיתו , ּ ָּאַמר לֹון ּבְ ּ

ָרָזא ְדִגְלגוָלא ְדָאָדם ְוֶהֶבל ָּאְמרו ֵליה ּבְ ּּ ָרָזא ִעָלָאה ַדֲהִויָנא, ּ אי ּבְ   ָּאַמר ַוּדַ
ִלין   ַתּדְ ֲּהִויתון ַאתו, ִּמׁשְ ִליןּּ ַתּדְ   .ּן ִמׁשְ

ה ַעל ָהָאֶרץ וכו ר ַנֲעׂשָ ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ א ָאָדם ְוֶהֶבל', ּּכְ , ּדָ
ה ָחאבו ָבה וְבַמֲעׂשֶ ַמֲחׁשָ ּּבְ ָמה ְדאוִקיְמָנא , ּ ּוַמאי ִניהו , ְלֵעיָלאּּכְ ּ

ה ָבה וַמֲעׂשֶ א ְוִאיָמא ָחְכָמה וִביָנה ֲעַל, ַּמֲחׁשָ יָת ַּאּבָ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ְּיהו ִאְתַמר ּכֻ ּ ּ
ַתָמן ּכַֹח ָמה ִגין ּדְ ָיה ּבְ ֲּהֵרי ֲעׂשִ א ָחְכָמה ְדִאְתַפֵלג ִלְתֵרין ִסְטִרין, ּ ּּדָ ּה ִאיהו "ָמ, ּ

ב ָמ ָבה ָחׁשַ ָבה, ה ָאָדם"ָמ, ה"ָאָדם ַמֲחׁשָ ִאיהו ָאָדם ַמֲחׁשָ ח ּדְ ּכַ ִּתׁשְ יָנה, ּ ַּתָמן , ּבִ ּ
א ְו"י ָסִמיך לֹוןה ַאּבָ ַגַוְייהו ַעמוד ּדְ ְִאָמא וֵבן ּבְ ּ ּ ּ ּּ ַגם הוא , ּ ׁשַ יה ּבְ ַּההוא ְדִאְתַמר ּבֵ ּּ ּ ּ

ר ַגם ֶזה ֶהֶבל, ָבׂשָ ׁשַ ה, ּּבְ ִאיהו מׁשֶ ִּמַתָמן ֲהָוה, ּּדְ ַגם , ּ ׁשַ ְּוָהִכי אֹוְקמוהו ַקְדָמִאין ּבְ ּ ּ
ה ם ב, ֶזה מׁשֶ ית' ֶהֶבל ִאְתְקִרי ַעל ׁשֵ ֵראׁשִ ָרֵאלֵעיַני ְל'  ל,ִמן ּבְ ל ִיׂשְ ה ' ה, ּכָ ֲּחִמׁשָ

י תֹוָרה ְדָעִתיד ְלִאְתַייֲהָבא ַעל ְיֵדיה ּחוְמׁשֵ ּ י, ל"ְּוָדא ִאיהו ֶהֶב, ּ יה ּכִ ִאְתַמר ּבֵ ּּדְ ּ  
ל מֹוָצא ִפי יהו     .ה ִיְחֶיה ָהָאָדם"ַעל ּכָ

יה ֶהֶבל ֵהָמה ַמֲעׂשֵ ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדִאְתַמר ּבֵ ֶּהֶבל ּדְ ּ ּה ַתְעתוִעים ְוָדא ּ ּ ּ
ָלל הו תֹוֶעֶלת ּכְ ֵלית ּבְ ֵטִלין ּדְ ַנְבלות ַהֶפה וִפְתָגִמין ּבְ ּהוא ֶהֶבל ּדְ ּ ּ ּ ּּ ּוְבִגין , ּ

א ֶיׁש ֶהֶבל כו ר ַמִגיַע ֲאֵליֶהם ' ּדָ ִעים ְוֵיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ ַמִגיַע ֲאֵליֶהם ּכְ ּׁשֶ ּ ּ
יִקים ה ַהַצּדִ ַמֲעׂשֵ א סמאַמאי ָה, ּּכְ ִעים ּדָ ה ִאיִהי ְתַלת ל ְוָנָחׁש "ְרׁשָ מׁשֶ ּ ּדְ

א ְדִאיָלָנא ְוָדא  ָרׁשָ ׁשְ תַעְנִפין ּדִ ה ָדא ָאָדם"מ,  ִמן ׁשֵ ִאיהו , ה ִמן מׁשֶ ּּדְ
ִדיֹוְקָנא ְדָאָדם ּדִ נֹו ְוַהאי מ, ְלֵעיָלאּּבְ ם ּבְ מֹו וַמה ׁשֶ ְּוָדא ִאיהו ַמה ׁשְ ּּ ) ה(, ה"ּ

ִעין יֹוִמין' ה, יָמהּה ְתִמ"ּתֹוַרת יהו ַאְרּבְ י תֹוָרה ְדִאְתְייִהיבו ֵליה ּבְ ה חוְמׁשֵ ֲּחִמׁשָ ּּ ּ ּ  
ָתה   ֶלֶחם לֹא ָאַכל וַמִים לֹא ׁשָ ִעין ֵליְלָוון ּדְ   .ְּוַאְרּבְ
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ָעַקר  א ְדִאיָלָנא ֵמַאְתָרה ְוִאְתֲעִביַדת ְתַלת ַעְנִפין ּדְ ָרׁשָ ִאיִהי ׁשְ ּ ּדְ
ִאינון ְתַלת ּּדְ ַגְווָנא ָדא ּ ֵחץ,  ַזְייִנין ּכְ ִאיהו יֹוֶרה ּכְ ְזַרע ּדְ ', ִאְתֲעִביד ז, ּּדְ

ְרִביִטין טו ְוִאְתֲעִבידו ׁשַ ְתַלת ִטִפין ִאְתַפׁשְ ּּדִ ּ ּ ַאֲעַקר לֹון ֵמַאְתַרְייהו וַמה , ּ ּוְבִגין ּדְ ּ ּ
א ֲחָדא ִעְקָרא ֲחָדא ְרׁשָ ֲהָוה ׁשָ ִּאְתַפְלגו ִלְתַלת, ּדַ ְתַלת ָהִכי ִאי, ּ ִריק ּבִ ּהו ִאְזּדַ

ִּגְלגוִלין ּ ֹנַח, ּ ם ְוְיֶפת, ַחד ּבְ ׁשֵ ַכד ָאָתא ֹנַח ָלא ָבָעא ַרֲחֵמי ַעל , ּוְתֵרין ּבְ ּוְבִגין ּדְ
ר  ַייׁש ְלָבַתר ְוָאַמר ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִסְפְרך ֲאׁשֶ טֹוָפָנא ִאְתּבַ ִָאיֵלין גוְבִרין ּדְ ּ ּ ּ ּ ּ

ָתְבָת ם ַלאו, ּּכָ יה ַיְפְת אלהי, ּ ְלַמָגָנא ֲהָוה קֵֹבַע ִמְדָרׁשֹותְוׁשֵ ְּוֶיֶפת ִאְתַמר ּבֵ ּ ם "ּ
ם ָאֳהֵלי ׁשֵ ּכֹון ּבְ ְרׁשֹוי ָחָמא, ְלְיֶפת ְוִיׁשְ ׁשָ א ּבְ ַתְרׁשָ ֵעי ְלִאׁשְ ִאֵלין ְתַלת ֲהָוה ּבָ ּּבְ ּ ּ  

ַּאֲעַקר ֵליה ִמַתָמן ְוָנַטע ֵליה ְלָבַתר ְיִחיָדָאה, ְדָלא ַאְצַלח   ּ ּּ.  

ְרׁשֹוי  ׁשָ ַתַרׁש ּבְ הֹון ְוִאׁשְ ן ּבְ ְתַלת ֲאָבָהן ְוִאְצַטִריף ְוִאְתַלּבַ ָּאָדם ִאְתַנַטע ּבִ
ִריך הוא , ְוַאְצַלח א ּבְ ָאָדם ְוָיֵהיב קוְדׁשָ ֵריה ּדְ ה ְדִאיהו ּבְ ִּמַיד ָאָתא מׁשֶ ּ ְּ ּ ּ

ָקָאה ִאיָלָנא ְלִאְתַגְדָלא ּבְ ַההוא ִזְמָנא ּאֹוַרְייָתא ַעל ְידֹוי ְלַאׁשְ ְרׁשֹוי ְוַעְנפֹוי ּבְ ּׁשָ ּ
ִּאְתַתַקן ִאיָלָנא ְדָעַקר ִאיָלָנא ָהָכא ַתִקין ּכָֹלא, ּ ּחֹוָבא ְדָחאב ּבְ ּ יׁש , ּ ּנִ ִאְתּכַ ְלָבַתר ּדְ

יה הֹוֵלך ֶאל  ֶמׁש ְוִאְתַמר ּבֵ ֶמׁש וָבא ַהׁשָ יה ְוָזַרח ַהׁשֶ ה ֵמָעְלָמא ִאְתַמר ּבֵ ְמׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּּ
רֹום ְוסֹו ֵּבב ֶאל ָצפֹון סֹוֵבב סֹוֵבב הֹוֵלך ָהרוַח ְתַלת ִזְמִנין סֹוֵבב ָלֳקֵבל ְתַלת ּדָ ּ ּ ְ

רוֵחיה ַאְסִחיר ַתָמן ִּגְלגוִלין ּדְ ּ ּ ּ ּ ּ ְרָיא, ּ ח ַתָמן ְלׁשַ ּכַ ַאׁשְ ִּמַיד ּדְ ּ ִתיב ְוַעל, ּ   ַמה ּכְ
ב ָהרוַח     .ְּסִביבֹוָתיו ׁשָ

ְתמֹוָד י ֶאְלָעָזר ִאׁשְ ֵּליה ַרּבִ א , ּע ָהָכא ָרָזא ִעָלָאהּ ֵּמרוָחא ְדקוְדׁשָ ּ
ן יְלֵעיָלא ִד ָמאָלא ְוַעמוָדא , ה"ְּדִאיהו ּבֶ ַאְסַחר ִליִמיָנא וׂשְ ּּדְ ּּ

יק וְתֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט ִאינון ַצּדִ ְּדֶאְמָצִעיָתא וְלָבַתר ִלְתַלת ַתָתִאין ּדְ ּ ּּ ְוָהִכי ָאָדם , ּ
ית ִסְטִר ׁשִ ִּעָלָאה אוף ָהִכי ּבְ ית, יןּ ֵראׁשִ ית , ְוָדא ָרָזא ִדּבְ ָרא ׁשִ ָרא, ְלֵעיָלאּבָ   ּבָ
ית ְלַתָתא   ָפַרח' י, ּׁשִ   .ּדְ

ת ִאיהו י ַיֲעקֹב' ּׁשֵ ָפַרח י, ּדְ ָתַאר ָעֵקב' ּדְ ִּמיֵניה ְוִאׁשְ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדהוא , ּ ּ
ְּיׁשוְפך רֹאׁש ְוַאָתה ְתׁשוֶפּנו ָעֵקב ּ ּּ ּ ד, ָ א ּכַ ִתיב ' ּ ָפַרח יּוְבִגין ּדָ ת ַמה ּכְ ִמן ׁשֵ

ת ִלי אלהי י ׁשָ יה ּכִ ִאְתֲאַבד י, ם ְזַרע ַאֵחר"ּּבֵ ת' ַּאֵחר ָגִרים ּדְ ִאיִהי ְזַרע ִמן ׁשֵ , ּדְ
ָתה ַתַחת ַרְגָליו ת ּכֹל ׁשַ ִרית ֹקֶדׁש, ְּוָרָזא ְדׁשֵ אי ְדִאיהו ְזַרע אֹות ּבְ ַההוא , ּּכֹל ַוּדַ ּּבְ

ְת ה ּבִ ִאינון בִזְמָנא ָאָתא מׁשֶ ֵּרין לוִחין ּדְ ת ְוִאְתֲעִביד' ּ ית ְוַכִסי ַעל ׁשֵ ֵראׁשִ   ִּמן ּבְ
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ת ִסי ב, ּבׁשֵ ּוְבָאן ֲאַתר ּכַ ה ָפָניו ְוָאת י' ּ ִזְמָנא ְדָאַמר ַוַיְסֵתר מׁשֶ ת ּבְ ַּעל ׁשֵ ּ ִאיִהי ' ּ
יט, ה"ְּתמוַנת יהו י ָיֵרא ֵמַהּבִ ה ָפָניו ּכִ ַכר ַוַיְסֵתר מׁשֶ ׂשְ ּּבִ ּ יט"ּמוַנת יהוּוְת, ּ   ,ה ַיּבִ

ת   ַתִלים ׁשֵ ְּוִאׁשְ ּ.  

ית ׁשִ ַתִלים ּבְ ָרא ִאׁשְ ית ּבָ ֵראׁשִ ּּבְ יָתא, ּ ת ִסיוָמא ְדַאְלָפא ּבֵ ּׁשֵ א , ּ ַאב ֵריׁשָ
יָתא ן , ׁש"ְּת ּבַ"ְּוָדא הוא ָרָזא ְדַא, ְדַאְלָפא ּבֵ ָּהָכא ִאְתַתַקן ָאב ִעם ּבֵ ּ

ַּתְרַוְייהו ָדא ַעל ַגב ּ אּ א,  ּדָ ַאְזלו ָלא ִאְתָפְרׁשו ָדא ִמן ּדָ ָכל ֲאַתר ּדְ ּּבְ ית , ּּ ֵראׁשִ ּבְ
ַּתָמן ַא ָתַאר ר, ת"ב ׁשֵ"ַא, ׁש"ּת ּבַ"ּ ית' י' ִּאׁשְ ֵראׁשִ ֲּעֵליה ִאְתַמר ַוַיְרא , ִמן ּבְ ּ ּ

ית לֹו ית ָחְכָמה ִיְרַאת יהו, ֵראׁשִ ִאיהו ֵראׁשִ גֹו ַא, ה"ּּדְ ן ּבְ ַגְווָנא ָדא ּבֵ אּכְ ַּוַיְרא , ּבָ
ית לֹו ֵמיה, ֵראׁשִ ׁשְ ית לֹו ּכִ ָמָתא ְוִאְתְקִרי ֵראׁשִ ִּמַתָמן ָיִרית לֹו ִנׁשְ ְוִאְתְקִרי ָאָדם , ּּ

ִאינון  ְתַלת ֲאָבָהן ּדְ ֵמיה ּבִ ׁשְ ּּכִ ה, ּ מׁשֶ ִליל ּכָֹלא, ָאָתא ָאָדם ּבְ ה ּכָ ּוְבמׁשֶ ּוְבִגין , ּ
א  ִקיל שּדָ ה ׁשָ ַגְווָנא ְדָאָדם ַקְדָמָאה"מ, ָבָהןִלְתַלת ֲא'  ִמן מׁשֶ , ּה ִדיֵליה ּכְ

ְלחודֹוי ה ּבִ מׁשֶ ֵליָמָתא ֲהַות ּבְ ָבָתא ׁשְ ְתַלת ֲאָבָהן, ַּמְרּכְ ָמה ַדֲהָוה ּבִ ְוָאָדם , ּכְ
ה מׁשֶ רְּתַלת ַעְנִפין ְד, ִּעָלָאה ֲהָוה ּבְ ּה וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני "ַמ,  ַאְרֵיה ׁשֹור ֶנׁשֶ ּ ּ ּ

ִיְהֶיה ְוִא, ָאָדם ָהָיה הוא ׁשֶ יה ַמה ׁשֶ ה ְתֵרין ִזְמִנין ְלַקְייָמא ּבֵ ה מׁשֶ יה מׁשֶ ְּתַמר ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָבר ָהָיה ָדא ָאָדם ָהִראׁשֹון ר ִלְהיֹות ּכְ ָאה, ַוֲאׁשֶ ְלהו ַקֵמיה ְוָאְמרו ַזּכָ ַתְטחו ּכֻ ִּאׁשְ ּ ּּ ּּ ּ  

ע ָרִזין ִעָלִאין   ך ְלִמְנּדַ ּחוְלָקָנא ְדַאֲעַרְעָנא ּבָ ְ ַעִתיק יֹוִמיןּ   .ּ ְטִמיִרין ּדְ

ִאיהו ֶהֶבל  ַמע ּדְ ה ֵמַאְתוֹוי ַמׁשְ ַתמֹוָדע ֵמָהָכא ְדמׁשֶ י ֶאְלָעָזר ִאׁשְ ַּרּבִ ּ
ה ת ְוִאיהו מׁשֶ ְּוִאיהו ׁשֵ ָרא ְוָדָרא וְבָכל , ּ ָכל ּדָ ה ּבְ מׁשֶ טוֵתיה ּדְ ְּוִאְתַפׁשְ ּּ ּ

יק יק ְוַצּדִ ְתַלת ְת, ַצּדִ ְּוִאיהו ָאִזיל ּבִ הֹון לֹא , ַלתּ ּוְבָכל ְתַלת ְדִאיהו ָרִכיב ִאְתַמר ּבְ ּּ ּ
ָּימוׁשו ִמִפיך וִמִפי ַזְרֲעך וִמִפי  ּ ּּ ּ ּ ָּ ִאיהו ָלא, ַָזְרֲעךֶזַרע ָ ְתמֹוָדע ּדְ ֵּמָהָכא ִאׁשְ ּ  

יה אֹוַרְייָתא   ִאית ּבֵ ֲאַתר ּדְ ח ֶאָלא ּבַ ַתּכַ ִּאׁשְ ה ַעְב, ּּ א ִזְכרו תֹוַרת מׁשֶ ּוְבִגין ּדָ ּ יּ   .ּדִ

עוָרא א ִאית ֵליה ׁשִ ְבֵני ָנׁשָ טוָתא ִדיֵליה ּבִ י ְיהוָדה ִאְתַפׁשְ ֵּליה ַרּבִ ּ ּּ ּ ָאַמר , ּּ
ִתין ִרּבֹוא, ֵּליה ִאין א, ַּעד ׁשִ ְְוָרָזא ְדִמָלה ּדֹור הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ְּואֹוְקמוָה , ּ

ים ִרּבֹוא ׁשִ ֵלית ּדֹור ָפחֹות ִמׁשִ ַּקְדָמִאין ּדְ ּ ה ַאַחת ּוְבִג, ּ יה ִאׁשָ א ִאְתַמר ּבֵ ּין ּדָ ּ ּ
ֶכֶרס ֶאָחד ים ִרּבֹוא ּבְ ׁשִ ִמְצַרִים ׁשִ ים, ָּיְלָדה ּבְ ׁשִ ׁשִ קול ּכְ ה ְדִאיהו ׁשָ ּוַמּנו ָדא מׁשֶ ּ ּ ּ ּ  

ָרֵאל   ִרי ְלַעִתיק יֹוִמין, ִּרּבֹוא ִמִיׂשְ ִריך ּבְ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְּ:  
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ִּמֵקץ ָיִמים ַוָי יה ּ ֵּבא ַקִין ַמאי ִמֵקץ ָיִמים ֶאָלא ֵמַההוא ְדָעִתיד ְלִאְתַמר ּבֵ ּ ּ ּ ּ
א ְלָפַני ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ָעה, ֵקץ ּכָ א ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו לֹא ׁשָ ְועֹוד , ּוְבִגין ּדָ

ִפיר, ִּמֵקץ ָיִמים ְוָלא ָאַמר ֵמרֹאׁש ָיִמים יֵליה ְוָלא ִמׁשַ יוִרין ּדִ ֶּאָלא ִמׁשִ ּ ּּ ּ ּ ַבר ַנׁש , ּוּ ּכְ
ָנא ְלַתְרֵעיה וְבִזְמָנא ְדִאיהו ָתִאיב ְלֵמיַכל ָאֵתי ִמְסּכֵ ּּדְ ּּ ָלא ְלֵמיַהב ֵליה , ּ ִגין ּדְ ּּבְ

ִפירו ְדַמֲאָכל ִּמׁשַ ּ ִפירו ְדֹכָלא, ּ ָאִכיל ׁשַ ַתר ּדְ י ּבָ ָּלא ָבֵעי ְלֵמיַהב ֵליה ִמּדֵ ּ ּ ִניף , ּ ּכָ
סֹוָפא ְוָיֵהיב ְל ַּההוא ְדִאיהו ּבְ יהּ ָנא ָדא ְדִאְתָיֵאׁש ִמּנֵ א , ִּמְסּכֵ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ
א ַתְרמון ֵליה ִריך הוא ְלַכְלּבָ ּּבְ ּּ ּ ָעה, ְ א ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו לֹא ׁשָ ֲאָבל , ּוְבִגין ּדָ

ִפירו ְדכָֹלא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הוא ֶּהֶבל ָלא ַאְקִריב ֶאָלא ִמׁשַ ּ ּּ ּּ ּ  
יוִרין   יה ׁשִ יֶהן ָלא ָקִריב ְלַגּבֵ ֹכרֹות צֹאנֹו וֵמֶחְלּבֵ ִּמּבְ ּּ ּ.  

א ע יהו, ּדָ ָעה"ַּוִיׁשַ , ה ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו לֹא ׁשָ
ָה ְלַקִין ָלָמה ָחָרה ָלך ְוָלָמה ָנְפלו ָפֶניך"ַּוֹיאֶמר יהו ְּ ּ ֲּהלֹא ִאם ֵתִטיב , ּ

ְָאַמר ֵליה ִאם ַאְנְת ֵתִטיב עֹוָבָדך, ֵאתׂשְ ּ ּ ָנך, ּ ֵאת ִיְסַתֵלק ָקְרּבָ ְׂשְ ּ ְוִאם לֹא ֵתִטיב , ּ
ִיְתַפַרע ִמיָנך ְעֹוָבָדך ַלֶפַתח ַחָטאת ֹרֵבץ ּדְ ְּ ִּאְתַמר ָהָכא רֹוֵבץ וַבֲאַתר ָאֳחָרא , ּ ּ

אֹו כ י ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשְֹנֲאך רֹוֵבץ ַתַחת ַמׂשָ ִתיב ּכִ ּּכְ ּ ָלֹא ִתְרֶאה ֶאת ֲחמֹור ָאִחיך ' וָ

ִאיהו ָרִביץ ִמּכֹוֵבד ֲעֹונֹוי ְתיוְבָתא, ָּדא ַקִין ּדְ ֵעי ְלַאֲהָדָרא ּבִ ְּוִאי ָלא ּבָ ְּוָחַדְלָת , ּ
ְֵמֲעזֹוב לֹו ְדָלא ָעִביד עֹוָבדֹוי ְדָאחוך ְתיוְבָתא ָעזֹוב ַתֲעזֹוב ִעמֹו, ּ ְּוִאי ֲהַדר ּבִ ּ ּ ֶמה , ּ

ִתיב ַוָיָקם ָק, ָעַבד ֶהֶבל ֵכן ּכְ ּם ֲעֵליה ְוַאְפֵליה ְלַאְרָעא וְלָבַתר ָקם ַקִין ְוַקְטֵליה ּדְ ּ ּ ּּ ּ
ַּקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוַיַהְרֵגהו ן ִסיָרא ָטב ְלִביׁש ָלא ַתֲעִביד, ּ א ָאַמר ּבֶ   ּוְבִגין ּדָ

א ָלא ָמֵטי ָלך   ְוִביׁשָ ּ.  

ְמעֹון ְוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע ,ָה ֶאל ַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחיך"יהו י ׁשִ  ָאַמר ַרּבִ
ִאיל ֵאי ֶהֶבל ָאִחיך ֲהָוה ׁשָ ִריך הוא ֵאי ֶהֶבל ּדַ א ּבְ ָקוְדׁשָ ְּ ְּוִכי ִאיהו ָלא , ּ

א  ָבה ְדִלּבָ יה ֲאִפילו ַמֲחׁשָ ִסי ִמּנֵ ִריך הוא ֵלית ִמָלה ְדִיְתּכַ א ּבְ קוְדׁשָ ֲּהָוה ָיַדע ּדְ ּ ּּ ּ ּ ְ

ן ִמָלה ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ָעְלָמאּ ָאַמר לֹא ָיַדְעִתי ֲהׁשֹוֵמר ָאִחי ָאנִֹכי,  ּדְ ֶּאָלא ַווי לֹון , ּּדְ
יה  ֶתֶבן ְלֵמיַכל ִמּנֵ ִלין ֶאָלא ּבְ א ְוַעְייִנין לֹון ְוָלא ִמְסַתּכְ ִלּבָ ין ַאִטיִמין ּדְ ְּלִטְפׁשִ ּּ ּ

ְבִעיָרן ִחָטה ְדאֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ׁשְ, ּכִ ָיְדִעין ּבְ יִמין ּדְ ַחּכִ ִרים ַאְתָוון ּדְ ַנִים ְוֶעׂשְ
ן ִחָט ּבַ ֻחׁשְ אֹוַרְייָתא ְוָאְכִלין ִחָטה ְדאֹוַרְייָתא ִמְלגֹו, ה"ּּכְ ִּאֵלין ָזְרִקין ִתְבָנא ִמּדְ ּּ ,

ִזְמָנא ְדָקַטל ַקִין ְלֶהֶבל ַהאי ְקָרא ּבְ ּתו ַאֲחֵזי ְלכֹון ָרִזין ְטִמיִרין ּבְ   י ִמן"ָסִליק א, ּ
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ָתַאר "אדנ ִּאיהו ָאנִֹכי ִאיָמא ִעָלָאה' א, ן"ָדּי ְוִאׁשְ א' י, ּ ְסִליקו , ּיהוה ְדיוִדין ַאּבָ ּּדִ
ִריך הוא ֵאי ֶהֶבל א ּבְ א ָאַמר קוְדׁשָ ֵנְייהו ְדִאיהו ֶהֶבל וְבִגין ּדָ יָנא ַעל ּבְ ע ּדִ ְּלִמְתּבַ ּ ּ ּ ְּ  

  .ָָאִחיך  

ִּזְמָנא ָאַמר ִאיהו לֹא ָיַדְעִתי ֲהׁשֹוֵמר ָאִחי ָא ִריך , נִֹכיּ א ּבְ ְָחָמא קוְדׁשָ ּ
יר י ִאיהו ָאנִֹכי' ֶּאָלא א', ּהוא ְדָלא ַאְדּכִ ֵמי ָאִחיך , ּּדְ ָָאַמר ֵליה קֹול ּדְ ּ

ֵעי ֵליה, צֹוֲעִקים ֵאַלי ם ָאִחיך ִמּבָ ּּדַ ֵמי, ָ ֵמי ִאיהו ', ֶּאָלא ָדא ַדם י, ַמאי ּדְ ְּועֹוד ּדְ
ָתַאר ִמן "ָד ִאׁשְ ן ּדְ ּבַ חוׁשְ ּן ּכְ ַההוא , ְּוכָֹלא ְקׁשֹוט, י"אדנּ ִליָלן ּבְ ָמָהן ּכְ ְתַלת ׁשְ ּּדִ

ָמא א ְוִאיָמא וְבַרָתא, ׁשְ ַּאּבָ ִאּנון יהו, ּ ֶהֶבל ֲהָוה ִדיֹוְקָנא , י"ה אדנ"ה אהי"ּּדְ ִגין ּדְ ּּבְ
יה קֹול ְלֵעיָלא ְדָאָדם ּדִ ִאְתַמר ּבֵ ְּדִאיהו ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוִאיהו קֹול ּדְ ּ ּ ּ ֵמי ּּ ּדְ

ֵמי, ְוִאית ָרָזא ָאֳחָרא, ָָאִחיך ֵעי ֵליה, קֹול ּדְ ם ִמּבָ ֶּאָלא ִתְרֵגם ֻאְנְקלֹוס ָקל, ּקֹול ּדָ ּ ּ  
ֲעִתיִדין ְלֵמיַפק ִמן ֲאחוך   ם ַזְרִעין ּדַ ְּדַ ּ ִתין ִרּבֹוא, ּ ְּוִאּנון ׁשִ ּ.  

ֲאַתר ִעָלָאה ֲהָוה ַתְל ִּזְמָנא ְדָחָמא ְדחֹוָבא ָדא ּבַ ְתיוְבָתא , ָיאּ ִּהְרֵהר ּבִ ּ
ׂשֹוא ָת אֹוִתי ַהיֹום ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה , ְּוָאַמר ָגדֹול ֲעֹוִני ִמּנְ ֵּהן ֵגַרׁשְ ּ ּ ּ

ָאֶרץ כו ּוִמָפֶניך ֶאָסֵתר ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ּבָ ָ ּ יַעָיא ', ּ ָּהָכא ִאְתַרִמיז ִגְלגוָלא ְדַרׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
הֹון וְבֵכן ָרִאיִת ְּדִאְתַמר ּבְ ִעים ְקבוִרים ָוָבאו כוּ ּי ְרׁשָ ָת אֹוִתי ', ּ ְּוָדא ִאיהו ֵהן ֵגַרׁשְ ּ ּ

א ִגְלגוָלא ַקְדָמָאה ַּהיֹום ּדָ ּ א ִגְלגוָלא ִתְנָייָנא, ּ ְּוָהִייִתי ָנע ּדָ ּ א ִגְלגוָלא , ּ ָּוָנד ּדָ ּ
ָרֵאל, ְּתִליָתָאה ֵעי ִיׂשְ ה ִפׁשְ לׁשָ א ִאיהו ָרָזא ַעל ׁשְ ּּדָ ְתי, ּ ְתַלת ִּאם ָתב ּבִ ּוְבָתא ּבִ ּ

ִפיר ִּגְלגוִלין ׁשַ ּ ּ יֶבּנו, ְוִאם ָלא, ּ ָעה לֹא ֲאׁשִ יה ְוַעל ַאְרּבָ ִתיב ּבֵ ּּכְ ָּלא ַאֲהַדר ֵליה , ּ
גוָפא ָאֳחָרא ִתין ִרּבֹוא, ּּבְ ֶּאָלא ָיד ְלָיד לֹא ִיָנֶקה ָרע ְוָהִכי ָאִזיל ָנע ָוָנד ַעד ׁשִ ּ ,

פום ֵחיֵליה ּוְלָכל ַחד ּכְ ּ ַהה, ּ ִריך הוא נוְקָמאּדְ א ּבְ ּוא ְדָקִטיל ָהִכי ָנִטיל קוְדׁשָ ּ ּ ְּ  
יה     .ִּמּנֵ

ָּתא ֲחִזי ְתֵרין ַאְתָו"א "מבדף (עד כאן בספר אחר  ּן עד וְתִהָלִתי ַלְפִסיִליםוּ ּ ּ ַ" 

)יך כאןיש

)בראשית ד ט(

ירמיה כג (
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)כד

)תהלים קטו ה(

)בראשית ד ג(

  ]ב"קיד עדף [

)שם טו יד(
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 )ב"דף קיד ע(

 )שמות לב כז(

  

)בראשית ד ב(

)תהלים יג ו(

)בראשית ד יד(

)קהלת ח י(

)דברים ז י(

)תהלים צה ז(

)איוב לג כט()דברים לב כ(
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)עמוס ב ו(

)דברים לב יב(

  ]א"קטו עדף [

 )א"דף קטו ע(

)קהלת ה ז(

)בראשית ג י(

)שמות ג ו(

)שמות לג יח(
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)שמות לג כ(

)בראשית ג י(

  ]ב"קטו עדף [

 )ב"דף קטו ע(

שמות לג (

)כ

)ישעיה נט כ(
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)דאיכה ג מ(

)בראשית ג כא(
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תהלים (

) זקל

)רות א יט(

  ]א"קטז עדף [

)ישעיה ג ב(

)משלי ב ג(

א "נ

 )א"דף קטז ע(

)שם ו כב(
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)תהלים צא יד(

)ויקרא ז לז(
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א "נ

יך לדף יזה שא "נ(

ה ָאָדםא "ג ע"פ )ְֲועֹוד ַנעׂשֶ

)קהלת ה ז(

  ]ב"קטז עדף [

)בראשית א כו(
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)קהלת ג יט(

)תהלים מט יג(

)בראשית א כז( א "נ

 )ב"דף קטז ע(

)בראשית ב ד(

)שם(

  איוב לד(

)טו  
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א "נ

)בראשית א כז(

)ישעיה מד יג(

)משלי יד א(

)ישעיה ג י(  )שמות ב ב(

א "נ

)תהלים קג יט(
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)בראשית א כו(

)ירמיה ב ב(

)בראשית א כו(

  א"נ

  

א "ס

  ]א"קיז עדף [

מלכים א ה (

)כו
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 )א"דף קיז ע(

)בראשית א ד(

)זה הלשוןא "בסאמר המגיה עוד מצאתי ( )כאן חסר(

)שם ד א(

)ישעיה יא ט(

) לגירמיה לא(

)זכריה יד ט(
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)אסתר ד א(

)כטאיוב לג (

)ישעיה יד כט(

)משלי ה ה(

)בראשית ג ו(

  )שם ד יג(

)שם ב(

)שם טו(

)שם לח כו(
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)קהלת ח יד(

)שם י ב(

  ]ב"קיז עדף [

)שמות ג יג()ישעיה סג יא(

עמוס ב (

)ו

)משלי ל ד(

 )ב"דף קיז ע(

)בראשית ד ב(

)קהלת י ב(
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)בראשית ב יז(

)תהלים כט ז(

)שמות ב י(

)תהלים ח ז(

)דברים ח ג(  )תהלים כט(

 )קהלת ג כז(
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)ירמיה י טו(

)ישעיה ה יח(
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)שם נא ו(

)שם כד כג(

)קהלת י כ(

  ]א"קיח עדף [

א א תקונים הם בכלל השבעים אלא של"ואולי אלו הי,  מצאתיד כאןהמגיה ע אמר
ולפי שלבי אמר לי , וכבר מצאתי לקוטים אחרים, הושמו איש על ידו לדגליהם

הבדלתי אותם לי , שאינם מכלל התקונים רק מאמרים מפוזרים מספר הזהר
ואם יהיה אלקים עמדי והנחני בדרך אמת עוד , למשמרת עד אשר אראה מה יהיו

  י אשר"וברוך י,  הזהאוסיף להדפיס דברים יקרים ונוראים שלא נראו בגלוי עד היום
  . הסיר תפלתי וחסדו מאתי שגלגל זכות זה על ידילא  

אמנם אחר כך מצאתי זאת , א"ד ע"הנמשך אחר זה כבר נדפס בדף ק, המגיהאמר 
וכדי שלא לכפול הדברים ארמוז לך החלוף שיש , הנסחא מדוייקת יותר מהאחרת

ד "ובשורה ל',  ל בשורהאו אשא על מיאבזאת הנסחא לא מצאתי , ביניהם בלבד
ואיהי לב ל "צ' א שורה ז"ה ע" ובדף ק,איהי בת קול' טעמים מן ו' נקודין מן י

ל "צ'  ובשורה י,וכד דפיק'  ובשורה ט,דכלהו בה אתכלילן ומינה נפיק דפיקו
 בשורה,דמלהל "ו דא צ"ב בשורה י"ד ע" דף ק,אחידל " צנחיתב " ובשורה ירשפים

  .אוירא קדמאהל " צאויר קדמון 'ה ך שור,דלה' ל ד" צדילה' ח ד"י  

והרבה עמלתי וטרחתי , המגיה זה התקון מצאתיהו מפוזר ומפורד ומוטעהאמר 
  כתבתי הדברים פעמים מפני ובמקומות ממנו, להגיהו ולסדר הדברים על אופניהם
  .חלוף הנסחאות  

  .עוד ראה זה מצאתי

)בראשית ד ב(

)קהלת י ג(

)ישעיה יד כט(
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)בראשית ד טו(

)שם(

)שופטים א טז(

)קהלת ח יד(

)ירמיה י טו(

)קהלת ז יד(

)ישעיה לז טז(

)תהלים לג ו(
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)משלי ז כז(

)ירמיה ב ז(

  ]ב"קיח עדף [

)שמות כח מב(

דף קיח ()בראשית ד ד(

)ל ז טדניא( )ב"ע

)בראשית ד ו(



ַּתמוז כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ ריז  ּ

)ישעיה א יד(

)בראשית כז מא(

)שם ד י(

)שמות כ ה(

)בראשית לב כה(

)משלי ה ה(

)בראשית ד י(

)שם ג יד(



ַּתמוז כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ ריח  ּ

)שם יא(

)שם א כו(

)בראשית ד יג(

)שם טו(

)שופטים א טז(

)שם ד יא(ל "צ

בראשית ד (

)טז



ַּתמוז כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ ריט  ּ

)שם(

  ]א"קיט עדף [

בראשית ד ( )א"ט עדף קי(

)יז

)תהלים קמד ד()איוב ח ט(

)בראשית ד כ(

)ישעיה נא ו(

)משלי יא ד(



ַּתמוז כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רכ  ּ

)יחזקאל יא לב(

)שם()קהלת יא ט(

  מלכים(    , )ויקרא כג מ(

)ב ג טו  

)בראשית ד כב(

)שם כג(

)שם(

)ישעיה כה ח(

  ]ב"קיט עדף [

)איוב לח לו(



ַּתמוז כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רכא  ּ

)ישעיה מו י(

)בראשית ד כו(

)תהלים יב א(

)ישעיה נח ט(

)שמות טו א(

, )צפניה ג ט(

 )ב"דף קיט ע( 

)דברים כה יט(

)בראשית ד כו(

)שם טו(



ַּתמוז כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רכב  ּ

)שם יז(

)שם ה כה(

)שם ד כו(

)יחזקאל א יד(

בראשית ט ( , )שם כח(

)יד

)שם טו(

)שמות כה מ(

)במדבר ח ד(



ַּתמוז כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רכג  ּ

)כאן חסר(

)בראשית ד כה(

)תהלים ח ז(

)שמות ב ו(

)איוב לח לו(

)שם(

)שמות טו א(

)בראשית ד כו(

  ]א"קכ עדף [

א "נ

)שם מט כד(

)ישעיה נה ט(



ַּתמוז כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רכד  ּ

 )א"דף קכ ע(

)שמות ו ג(

)שם ג יג(

)משלי ל ד(

  א "ס

)דברים ו ד(



ַּתמוז כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רכה  ּ

)בראשית א כו(

א "נ

)שם(



ַּתמוז כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רכו  ּ

)ישעיה מד ו(

  ]ב"קכ עדף [

תהלים יח (

ישעיה ()יב

 )ב"דף קכ ע(  )לד יא

)משלי ג ב(

)ב טתהלים מ(



ַּתמוז כה יֹום – ף ַהּיֹוִמיַּד ּ רכז  ּ

(

  בראשית כא(

)ח  

במדבר כד (

)כא

 , )משלי ד ה(

)שם ח כב(

)שם(

ישעיה (א "נ

)כו ד



ַּתמוז כה יֹום – ף ַהּיֹוִמיַּד ּ רכח  ּ

)ישעיה מ ד(

)בראשית יד כ(

א "נ

א "נ

, )משלי יג יד(

)תהלים יט ח( 

)שם סה יא(



ַּתמוז כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רכט  ּ

  ]א"קכא עדף [

 )א"דף קכא ע(

)בראשית א יז(

א "ס

) דניאל יב ג(

)בראשית א ו(

,מצאתיא "ס

כאן חסר



ַּתמוז כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רל  ּ

)אשם ה (

)תהלים קכב ד(

ישעיה (

)מד יג

  הושע יב(

)יא  

  ]ב"קכא עדף [

להזהירך באתי , אתה בן אדם קודם שתכנס בעיון זה, המגיה
ותקעת יתד , שתעמד על רגליך על במותי האמונה האמתית

ומלין לצד , ויעלו דברים על לבבך, דוניםפן יפתוך רעיונים ז, במקום נאמן
בראותך בתיקון זה שידובר בו משערא ומצחא ואודנין ואנפין , עלאה תמלל

השמר אל תפן אל און ליחס ולתאר לעלאה על כל , ושאר אברים גשמיים
כי לעלת , עלאין סתימא על כל סתימין שמץ דבר מזה אפילו בהרהור

ת ביה לא דיוקן ולא דמיון ולא לי, העלות לית מחשבה תפיסא ביה כלל
, אבל הוא ממלא כל שמהן, צורה ולא אברים גשמיים ולית ליה שם ידיע

  ראה גם ראה מה שכתב התנא האלקי רבי שמעון בן, והוא שלימו דכלהו



ַּתמוז כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רלא  ּ

ארור האיש אשר פתח ואמר , כשרצה לגלות סתרי התורה באדרא, יוחאי
,  כל המעיינים כל דבר עתקוזה להסיר מלב, )דברים כז טו( יעשה פסל ומסכה

מאחר , ימיקו וידברו ברע, ועברו ממשכיות לבב,  יכשלו ונפלוס ושלוםפן ח
היה ירא שמא , שהיה רוצה לדבר מראש ועין ואזן ושאר אברים גשמיים

כי לא ראיתם כל ומשה אמר , יטעו ליחס ולתאר לבורא יתברך גוף ותמונה
ל ומה דמות "ואל מי תדמיון א ) יחישעיה מ(וישעיה אמר , )דברים ד טו( תמונה

שכלם , ודומיהם, )שם כה( ואל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש, תערכו לו
 העצם )ב"דף קכא ע(יעידון יגידון שאין דמיון בינו יתברך ובינינו מצד 

אלא שהאברים שבנו הם עשויים כסימנים לדברים עליונים , והתבנית
ואין שיח ואין , יכול להשיגםסתומים וחתומים שאין כח השכלי שבאדם 

ואיני רשאי להכניס ראשי , וקצר מצע דעתו לרדת לעמקם, שיג לו להבינם
בין ההרים הרמים הלא הם בעלי הקבלה אשר העמיקו הרחיבו דבריהם על 

  מיראתי פן עובדי פשתים שריקות, רק מעי רתחו ולא דמו, הדרוש הזה
  .ת יאריכו למעניתםבדעות כוזבו, ווארגים חורי קורי עכביש יארג  

, יוסף בן גיקיטיליא בהקדמת שערי אורה' נא ראה מה שכתב על זה ר
מנחם ' והאלקי ר, ובמה שכתב בעל החנוך בהקדמתו לפירוש התורה

יהודה ' ובמה שכתב ר, ל בפרשת ויחי בפסוק בן פורת יוסף"מריקנאטי ז
 מקום שתראה סוף דבר כל, וזה לשונו, )לד, ד(חייט בפירוש מערכת האלקות 

כגון , דברים שאין ראוי לאמרם בבורא יתברך, שידברו בענין הספירות
וכשתראה שידברו על , הכל נאמר על הספירות, שעור וקומה והדומים להם

כי אין , וכן בחוצה להן, דרך שבח והודאה הכל נאמר על הבורא שבתוכן
  םאל ולא פניועל כן אין לומר בבורא יתברך לא ימין ולא שמ, דבר שיגבילהו

  .עיין שם' ואחור ומעלה ומטה כו  

 כי אף על פי ששעור הקומה מהפרסאות הוא )ב"בדף לה ע(כתב 
אפילו הכי אין לחשוב חלילה שהפרסאות הללו , במדות ולא בבורא

וכל ,  פרס פריסת מלכותך)דניאל ה כח(אלא הם מלשון , הם שעור כמותי
על ,  שכל אחת נקראת פרסה,הפרסאות הללו שבשעור קומה הם אותיות



ַּתמוז כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רלב  ּ

ואמר שרבוי הפרסאות , כאבנים הנחתכים מההר, כי נחתכו מהעיסה
והם , רומז לניצוצות המתפוצצות מהכאת הפטיש בקורנס, שהזכיר בכאן

השמות הנעשים מחבור האותיות והצרופים הנעשים מהאלפא ביתות 
רבי ואם תדקדק היטב בדברי ', שעמהם נבראו הדברים וכו, דספר יצירה

  ל ואשר במסלתו"תשכיל ותדע כי דברי רבי יהודה חייט ז, שמעון בענין זה
  .)ולא יעבטון ארחותיהם, הם נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת, ילכון  

)שמות יה כא(

א "ס

)שם(

)ובראשית כג ט(

  ]א"קכב עדף [

א "בס



ַּתמוז כח םיֹו – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רלג  ּ

 )א"דף קכב ע(

)דניאל ז ט(

)מיכה ז כ(

)שיר א ה(

שם ה (

)יא

א"נ



ַּתמוז כח םיֹו – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רלד  ּ

)שם ו ח(

)מלכים א כב יט(

א "ס

)תהלים סה ג(

)שמות יח כא(  א "נ

)דניאל ט יח(

)שם(

)חבקוק ג ב(

)במדבר יא א(



ַּתמוז כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רלה  ּ

)דברים כט יט(

)קהלת י כ(

  ]ב"קכב עדף [

)יחזקאל א י(

א"נ

)שם(

)משלי ל ד(

 )ב"עדף קכב (

)שיר ה יא(



ַּתמוז כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי ּ רלו  ּ

א"נ



רלז  ָאב א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)זכריה יד ט(

דברים ד (

)לה

)ז"תהלים מ(

)'ים דדבר(

  ]א"קכג עדף [



רלח  ָאב א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים כט ד(

 )א"דף קכג ע(

)איוב ה ח(

א "נ



רלט  ָאב ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ויקרא ט כד(

)תהלים נ א( 



רמ  ָאב ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"קכג עדף [

)מכלים א ב מה(

דף קכג (

 )ב"ע

)ישעיה מד ו(



רמא  ָאב ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה מג טז(

)שם(



רמב  ָאב ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א "ס

א "נ

א "נ

א "נ



רמג  ָאב ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]א"קכד עדף  [

 )א"דף קכד ע(

א "נ)שיר א ה(

)תהלים יח יב(

)במדבר ח ז(

א "ס

במדבר ו (

)ה



רמד  ָאב ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים טז ו(

)שיר ג ח(

)קהלת י כ(



רמה  ָאב ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"קכד עדף [

)משלי יב כא(

ישעיה נט (

)ב

 )ב"דף קכד ע(

)בראשית א ו(

א "נ

)מלאכי ג ז(



רמו  ָאב ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)במדבר כג כג(

א "נ

  ירמיה()בראשית כה כג(

)י טז  

)בראשית ל כז(

  דברים(

)יח ט  

)שם כה יח(



רמז  ָאב ו יֹום – ף ַהּיֹוִמיַּד

)בראשית מט לג(

)דברים לג כח(

א "נ

)איוב לג כט(

  ]א"קכה עדף [

ירמיה (

)לא ב

ויקרא (

)יג ד

דף (

 )א"קכה ע



רמח  ָאב ו יֹום – ף ַהּיֹוִמיַּד

)דברים ח טו(

)ויקרא יד מה(

)משלי יד א(

)משלי א ח(

)שיר א ה(



רמט  ָאב ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים טז יא(

קהלת (

)תהלים קד כד()ח א

)שמואל א יז יד(

)תהלים כה י(



רנ  ָאב ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"קכה עדף [

 )ב"דף קכה ע(

)ישעיה מא ח(

)מיכה ז כ(



רנא  ָאב ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמואל א יז יד(

א "נ

)קהלת ז יד(



רנב  ָאב ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א "נ

  ]א"קכו עדף [

א "נ

)ירמיה ג ג(

)שמות כא טז(

 )א"דף קכו ע(

תהלים (

)קלט טו

)חזקאל א יי(



רנג  ָאב ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א"נ

)יחזקאל כד יז(

)תהלים סט כט(

א "נ

א "נ

)איוב לג כט(

)עמוס ב א(

)יחזקאל א כב(

תהלים (



רנד  ָאב ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א "נ)קמה יד

)במדבר כד יז(

)איוב לב כט(

  ]ב" עכוף קד[

א"נ

א"נ



רנה  ָאב י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ב"דף קכו ע(

)שמות לא טז(

)שיר א טו(



רנו  ָאב י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות ג ב(

שם (

)ג

א "נ

ויקרא (

)ו ב

)ויקרא ה יב(

)איוב לז כב(



רנז  ָאב יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה סו טז(

)ויקרא ו ב(

)בראשית א ו(

 )דברים י טו(

)תהלים צד יד( 

)משלי ט יא(

  ]א"קכז עדף [

 )א"דף קכז ע(

ישעיה נ (

)ג



רנח  ָאב יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)משלי ו כג(

)בראשית א טז(

)משלי ל ד(

)דברים לב לט(



רנט  ָאב יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

) ז כדקהלת(

)מלכים א ה כט(

)תהלים קכד א(

)ה א כט"ד(



רס  ָאב יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"קכז עדף [

)שיר ה ו(

 )ב"דף קכז ע(

)דברים לג ב(

)שמות טו ב(

דניאל (

)ד ו

)שמות לג יז(



רסא  ָאב יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ם ה יתהלי(

)יחזקאל א יח(

שמות טו (

)א

א"נ

)קהלת ה ז(

)שעיה כב אי(

  ]א"קכח עדף [

)זכריה ד י(



רסב  ָאב יג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )א"דף קכח ע(

)תהלים קג יט(

)קהלת ה ז(



רסג  ָאב יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם(

)שמות כה כ(

)תהלים כ י(

א"נ

א "נ

)ויקרא ו ג(

)דברים כה יג(



רסד  ָאב יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות כו ב(

)תהלים קד ד(

  ]ב"קכח עדף [

א "נ

)ויקרא יט לה(

 )ב"דף קכח ע(

)ויקרא יט לה(



רסה  ָאב טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

, )דברים כה יג(

  

)בראשית ג כב(

)שם ב יז(

א "נ



רסו  ָאב טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

) א ידיחזקאל(

)זכריה ד ב(

)ישעיה נא ו(

 )שם לד ד(

)תהלים קב כז( 

)שם צו יד(



רסז  ָאב טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]א"קכט עדף [

 )א"דף קכט ע(

)ישעיה מא ה(

)בראשית טו יב(

)שמות ה ט(

  שם ט( , )שמות ה ט(

)ז  



רסח  ָאב טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי



רסט  ָאב יז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"קכט עדף [

 )ב"דף קכט ע(

)בראשית ב ז(

)ישעיה כו ד(

, )שם סו טז(

)בראשית כט יט( , )איוב א טו( 



רע  ָאב יז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

תהלים ()שם מט כד(

  שמות()קיח כב

)בראשית מא מא()כח יט  

)איוב יא ז(

)יחזקאל א כב(

)שמות כו כז(

)שם טז(

ה א "ד(

)כט יא

)ירמיה ב כא(

)מיכה ז כ(

)בראשית ב יח(

א "נ

)ירמיה ב ב(



רעא  ָאב יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים ז יב(

)שמות לד ו(

)במדבר ו כה(

  ]א"קל עדף [

)איוב יד כ(

א "נ

י "סא "נ

א ג"נ  )א"דף קל ע(

א "נ

א "נ



רעב  ָאב יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)הלים קיא ות(

)שמות כ ג(

)משלי יא כא(

)קהלת א טו(

)דברים כח נט(

)ויקרא יח ה(

)דברים כט יט(

)שמות טו ח(

)שם(



רעג  ָאב יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)קהלת ה ז(

תהלים (

)דברים ו ד()סה ג

)בראשית מט ט(

)חבקוק ג ב(

)ויקרא א ט(

  ]ב"קל עדף [

א "נ



רעד  ָאב יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )ב"דף קל ע(

)בראשית א ב(

)מלאכי ג ו(

משלי ו (

, )שם כ כז()כג

)שם(

א "נ



רעה  ָאב כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ויקרא כא יח(

)ישעיה כג יח(

)שם טז ה(



רעו  ָאב כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

) יזיחזקאל כד(

)בראשית א כו(א "נ

)שמואל א ב ז(

א"ס

א "נ

  ]א"קלא עדף [

 )א"דף קלא ע(

)דברים ל יב(

שם כח (

)ז



רעז  ָאב כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות יג כא(

  

)אל א ויחזק(



רעח  ָאב כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים קד ד(

)קהלת י כ(

)יחזקאל א ח(

)בראשית א יד(

)שמות ג יב(

)יחזקאל א יד(

)שם ז(



רעט  ָאב כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית כח יב(

  ]ב"קלא עדף [

 )ב"דף קלא ע(

א "נ



רפ  ָאב כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)נחמיה ט ה(

 )יחזקאל א ז(

)שם יז( 

)תהלים פה יד(

)ישעיה מא ב(  )שם(

)שמות כו יז(



רפא  ָאב כג ֹוםי – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]א"קלב עדף [

א "ס

  )תהלים קד ד(

)קהלת י כ(

)שם(

דף קלב ()יחזקאל א ד(

)ירמיה י ב(  )א"ע

)יחזקאל א יד(



רפב  ָאב כג ֹוםי – ַּדף ַהּיֹוִמי

שמות טו (

)יא

)שם כה ח(



רפג  ָאב כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)קהלת א טו(

  ]ב"קלב עדף [



רפד  ָאב כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  )דברים כז ו(

 )ב"ב עדף קל(

)בראשית כח יא(

)משלי ח כא(

 , )בראשית מח כ(

דברים ז ( , )שם יח ל( , )תהלים כב ה(

  שיר א( , )שמות לב יג( , )ו

)יחזקאל ג יב()ד  



רפה  ָאב כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)רות ג ז(

)ישעיה נ א(



רפו  ָאב כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]א"קלג עדף [

 )א"דף קלג ע(



רפז  ָאב כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית טז יב(

)דניאל ד כב(

)תהלים כב כא(



רפח  ָאב כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית מט ט(

)ישעיה מג ד(

)שם(

  ]ב"קלג עדף [

שם מג (

)טז

 )ב"דף קלג ע(

)קהלת ג יט(



רפט  ָאב כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)איוב כח כ(

)הושע יב יא(

)שמות לג כג(

)שם(

)שם כ(

)בראשית מז ל(



רצ  ָאב כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה ה ב(

  ]א"קלד עדף [



רצא  ָאב כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)יחזקאל א א( )א"דף קלד ע(

)בראשית ג יד(

)שם ב יח(

)קהלת ז כו(

)משלי יח כב(



רצב  ָאב כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)איוב לג כט(



רצג  ָאב כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"קלד עדף [

)שיר ז ח(

תהלים (

)צב יד

 )ב"דף קלד ע(

)ויקרא כג מ(

)שיר ז ו(



רצד  ָאב כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה מ מ(

)איוב כח כה(



רצה  ָאב ל יֹום – ּיֹוִמיַּדף ַה

)תהלים צא יא(

)זכריה יד ט(

  ]א"קלה עדף [

)תהלים קד ד(

 )א"דף קלה ע(



ורצ  ָאב ל יֹום – ּיֹוִמיַּדף ַה

א "נ

)ישעיה מד ו( א "נ



רצז  ֱּאלול א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים קלט יד(

א "ס

א "נא "ס

א "נ

)איוב לו ב(

  ]ב"קלה עדף [



רצח  ֱּאלול א יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )ב"לה עדף ק(

)דברים ו ד(

)שיר ה יא(

)קהלת ח ח(

)'במדבר ז(



רצט  ֱּאלול ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א"נ

)איוב כח כה(

)ויקרא יט לה(

)ישעיה ה טז(

)שמות כח יח(



ש  ֱּאלול ב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם ד יא(

  ]א"קלו עדף [



שא  ֱּאלול ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"קלו עדף [

)בראשית א ב(

)שם ג(

)שם א ט(

 )ב"דף קלו ע(



שב  ֱּאלול ג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם ח ח(

)שם יא(

)שם כז א(

  ]א"קלז עדף [

 )א"דף קלז ע(



שג  ֱּאלול ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)קהלת יב ז(

)תהלים צא יב(

  ]ב"קלז עדף [

)בראשית ה כב(

)איוב לג כה(



שד  ֱּאלול ד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)לז בבראשית (

)תהלים ח ה(  )ב"דף קלז ע(

)בראשית מא מ(

)ישעיה ס כא(



שה  ֱּאלול ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית א כו(

)תהלים לט ז(

)שם קג כ(

)שם ח ה(

א "ס

  .)א וטוב לשומו כאן"אמר המגיה זה מצאתי בס(

ר ַאְנִפין', ּ ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם וכו)בראשית ה א(ַאֵחר  ֶּזה ְתֵרין ֲעׂשַ ּ ,
הֹון  ִאְתַמר ּבְ ְעָתם)יחזקאל א י(ּּדְ ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ּ  ׁשֹור ּוְפֵני, ּ

ר ְוגֹוֵמר, ְוגֹוֵמר רֹא אלהי, ּוְפֵני ֶנׁשֶ יֹום ּבְ ְְוָצִריך , ּם ָאָדם ַחָיה ְרִביָעָאה"ּבְ ּ
הֹון ָלא ּבְ ע ַחיֹות, ְּלִאְסַתּכָ הֹון ַאְרּבַ ַנֲהִרין ּבְ ע ַגָווִנין ּדְ ַאְרּבַ ַאְנִפין ּבְ ּּבְ ּ ּ הֹון , ּ ִאְתַמר ּבְ ּּדְ

ּבֶ)דברים ה ד( ָפִנים ּדִ ה ֶנֱאַמר , ּה ִעָמֶכם"ר יהוּ ָפִנים ּבְ ר )שמות לג יא(ּוְבמֹׁשֶ  ְוִדּבֶ
ה ָפִנים ֶאל ָפִנים"יהו ּה ֶאל ֹמׁשֶ ַאֲהָדרו ַלֲאחֹוָרא, ּ ַתר ּדְ ִריך הוא , ּּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ר לֹון ֲאֹחרֹוי ּ ְוָרִאיָת ֶאת ֲאֹחָרי וָפֵני לֹא ִיָראו)שם כג(ְּוָדא ִאיהו , ַהּדַ ְּוִאֵלין ִאינון, ּ ּ  
ִנְרִא   ֵאיָנן ִנְרִאיןָּפִנים ּדְ   .ּין וָפִנים ּדְ

ֲעָנָוה י ַחִיל, ִּחָווִרין ּבַ ת, ִּאינון ַאְנׁשֵ בֹׁשֶ ַּאְנִפין סוְמִקין ּבְ ִאית לֹון , ּ ּדְ



שו  ֱּאלול ה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

ַמָיא סוָפא ִמן ׁשְ ּּכְ אֹוַרְייָתא, ם"ִּאינון ִיְרֵאי אלהי, ּ י , ַּאְנִפין ְירֹוִקין ּבְ ִּאינון ַאְנׁשֵ
ִמְצָוה, ֶמתֱא ַּאְנִפין אוְכִמין ּבְ ּ ְּדִאיִהי ְתִפָלה ְדָיד, ּ ָכא אוְכָמא, ּ ִמׁשְ ּוְתִפִלין ּבְ ִּאינון , ּּ

ת וְבָלא תֹוָרה וִמְצָוה, ּׂשְֹנֵאי ָבַצע ָלא ֲעָנָוה וְבָלא בֹׁשֶ ֲּאָבל ַאְנִפין ּבְ ּ ּ ּּ ִּאינון ֹתהו , ּ ּּ
ך ְורוַח ָּובֹהו ְוחֹׁשֶ הֹו, ְּ ּ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהו ָוֹבהו וכו)בראשית א ב(ן ְּדִאְתַמר ּבְ ּ ,'

ִאינון ַאְחְזִרין ָעְלָמא ְלתֹהו ָובֹהו ּּדְ ּ י ַחִיל ִמַזְרָעא ְדַאְבָרָהם, ּ ִכיְנָתא , ַּאְנׁשֵ ֵביה ׁשְ ּּדְ ּ
ַּתָתָאה ּם ִמַזְרָעא ְדִיְצָחק"ִיְרֵאי אלהי, ּ ִכיְנָתא ִעָלָאה, ּ ֵביה ׁשְ ּּדְ ּ א ְּדִהיא אֹוְצָר, ּ

יה , ְלָחְכָמה ִאְתַמר ּבֵ י ֱאֶמת ִמַזְרָעא ְדַיֲעֹקב ּדְ ַּאְנׁשֵ ּ ּ ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז כ(ּ ּ ,
ּוֵביה ו ִאיהו ִתְפֶאֶרת' ּ ּּדְ ִאיהו ַרְגָלא ְרִביָעָאה וֵביה , ּ ָדִוד ּדְ ּׂשְֹנֵאי ָבַצע ִמִסְטָרא ּדְ ּ ּ ּ ּ

ִגיָנה ', י יה ּבְ ְּדִאְתַמר ּבֵ ּ ּ ְוָדִוד הוא ַהָקָטן)ידשמואל א יז (ּ ָמא ההו, ּ , י"ַּהאי ִאיהו ׁשְ
ּוְבַגָווָנא ָאֳחָרא ִאְתַפִריׁש ְלִזְמִנין הוה ּ ִכיְנָתא ִעָלָאה ְוַתָתָאה, י"ּ ּׁשְ ַּעמוָדא , ּּ ּ

יַנְייהו ְּדֶאְמָצִעיָתא ּבֵ ּוְבַגָווָנא ָאֳחָרא יהו, ּ ה(ּה ִמִסְטָרא "ּ מֹׁשֶ ַּגָווִנין , ן"ְדמטטרו) ּדְ ּ
ד ִאיִהי ְצִריָכא ְלַתָתִאיןִמ ִכיְנָתא ּכַ ׁשְ ית ְסֵרי ּבִ ְּתַהְפִכין ְלׁשִ ּּ ְּוָדא ִאיהו ְדָאְמרו , ּ ּ

רום, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּכְ ַתִנין ּכַ ָצִריך ִלְבִריֹות ַאְנפֹוי ִמׁשְ ַבר ַנׁש ּדְ ּּדְ ּ ּ ּ ְ ִאְתֲהַפך , ּ ְּדְ

ְּלַכָמה ַגָווִנים ְּוִאית ֲהפוָכא ְדַגָווִנים ְל, ּ ְנהֹוָראּ ַנֲהִרין ּבִ ָמה, ַטב ּדְ ְּוִאינון ְמַרְקָמן ִמּכַ ּ  
גוָפא, ַּגָווִנין   ַגְווָנא , ְּוָכל ַהאי ּבְ ִג(ּכְ ָמא ְדיהו) ְנָתאּּדְ ׁשְ ֵרי ּבִ   .ה"ְדֵעֶדן ְדִאְתּבְ

ִאֵלין גוִפין ַּגָווִנין ְוִציוִרין ּדְ ּ ּּ ּּ ּ ַגְווָנא ְדנֹוֶבֶלת אֹוָרה ִד, ּ ַּגְלַגל ֵעיָלא ְלְּוִאינון ּכְ
ְפֵני ְלָבָנה, ַּחָמה ַע ּכִ ְפֵני ַחָמה וְפֵני ְיהֹוׁשֻ ה ּכִ ַּוֲעַלְייהו ִאְתַמר ְפֵני ֹמׁשֶ ּּ ּ ְְוַכך , ּ

ע ַגָווִנין יֹוְקָנא ִאית ֵליה ַאְרּבַ ּּדִ ּ ּ ִאית ַגְווָנא ִחְווָרא סוְמָקא ְירֹוָקא אוְכָמא, ּ ּּדְ ּ ִניִמין , ּ
ִּאינון ּכְֹכַבָיא וַמְל ן ִניִמיןּּ ּבַ חוׁשְ ַתְלָיין ֵמַאְנִפין ּכְ ן ּדְ ָּאַכָיא וְמַמּנָ ּּ יְּוֻכְל, ּ ְמׁשֵ ּהו ְמׁשַ ּ  

  .ְּלַאְנִפין  

ר ּבֹו וַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹות)במדבר יב יח( ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ּ ֶּפה ִאיהו , ּ ּ
ָרָזא ִדְכרוִבים הֹון , ּּבְ ִאְתַמר ּבְ י ּ ְוָהיו )שמות כה כ(ּּדְ רוִבים ֹפְרׂשֵ ַּהּכְ ּ

אדנ, ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ד ִאְתַפְתחו ִאְתַפְתחו ּבְ ְפָוון ּכַ ִּאֵלין ׂשִ ּּ ּּ ּ ָמה, )ה"יהו(י "ּ   ּכְ
ָפַתי ִתְפָתח וִפי ַיִגיד ְתִהָלֶתך" אדנ)תהלים נא יז(ְּדַאְת ָאַמר    ָי ׂשְ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָברוךּכָ ְ ּבְ ם , ּ ׁשֵ ְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ
ַכְנֵפיֶהם, ה"יהו רוִבים סֹוֲכִכים ּבְ ד ִאיהו ּכֹוֵרַע ּכְ ּּכַ ְְוָדא ִאיהו ִסכוך , ּ ּ ּ

ה סוּכָ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ִאיהו, י"ה אדנ"ְוִסיָמָנא יהו, ס"ו ה"ְּדִאיהו כ, ּּדְ ֹּפְרׂשֵ ּ  
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ׁשֵ, ח"ְרַמ ל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ִאינון אהי, םּּכָ ָמָהן ּדְ ְתֵרין ׁשְ א "ְוִסיָמָנא י, ה"ה יהו"ּּבִ
ָּחְכָמה וִביָנה ֲעַלְייהו ִאְתַמר ְוָהיו , ה ֶאָחד"ו יהו"ה אלהינ" יהו)דברים ו ד(, א"י ּ ּּ

י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ֻרִבים ֹפְרׂשֵ ַכְנֵפיֶהם"יהו, ַּהּכְ ּה ֶאָחד ֲעַלְייהו ִאְתַמר סֲֹכִכים ּבְ ּ  
ֹפֶרת ְוִאינון וַעל ַה   ּּכַ   .ה"ּ

ֻרִבים ִּאינון צוַרת ָאָדם, ַּאֵחר ְוָהיו ַהּכְ ִאיהו יו, ּּ , א"ו ה"א וא"ד ה"ּּדְ
י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה י ַכְנֵפיֶהם ו, ה"ּפֹוְרׂשֵ ע ַגְדִפין, ה"סֲֹכִכים ּבְ ִאינון ַאְרּבַ ּּדְ ּ ,

ַּוֲעַלְייהו ִאְתַמר  א ֶאְתֶכ)שמות יט ד(ּ ִריםּ ָוֶאׂשָ ְנֵפי ְנׁשָ ְפָוון, ם ַעל ּכַ ּוְכרוִבים ְתֵרי ׂשִ ּ ּ ,
ָנא, ַּעל ֵנס ָהיו עֹוְמִדים א ִליׁשְ ַמע ֶאת ַהקֹול, ּדָ ַּוִיׁשְ ר , ָּקָלא ְדָנִפיק ִמָגרֹון, ּ ַוְיַדּבֵ
פוָמא ֵּאָליו ִדּבור ּדְ ְּוָקָלא ְוִדּבור ִתְפֶאֶרת וַמְלכות, ּ ּ ר ַאמֹות ֹאֶרך ַהָקֶר, ּּ ְּוֶעׂשֶ ְ , ׁשּ

ַּוֲעֵליה ִאְתַמר  ִפיהו)מלאכי ב ו(ּ ּ תֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ ָּדא פוָמא ֵהיָכל, ּ   ַּוֲעֵליה, ּ
ָפַתי ִתְפָתח"ִּאְתַמר אדנ   ּי ׂשְ ּ.  

א ים ְוָדא ִלּבָ יה ֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ִּמּנֵ ְנֵפי ֵריָאה, ּ רוִבים ּכַ ֲּעַלְייהו ִאְתַמר , ּּכְ ּ
ֻרִבים  ֹפֶרתְּוָהיו ַהּכְ ַכְנֵפיֶהם ַעל ַהּכַ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה סֲֹכִכים ּבְ ֹּפְרׂשֵ ּ ,

ֹפֶרת ַהֵלב א ּכַ ּּדָ ַתָמן , ּ ַמת ָאָדם" ֵנר יהו)משלי כ טז(ּּדְ    ֶאל ָאִחיוּוְפֵניֶהם ִאיׁש, ה ִנׁשְ
ְלָיין     .ְּתֵרין ּכִ

ֵתי ים ִאית ְתֵרי ּבָ ְּדִאיהו קֶֹדׁש ַהֳקָדׁשִ ּ ּ ַחד , ּ ָמֶות ּוְבַחד ַסם , ַּסם ַחִייםּבְ
ִאיִהי ֵאׁש ים, ּדְ א ְדָעאל ְלֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ֲהָנא ַרּבָ ִּאם ָזָכה ַסם ַחִיים , ּּכַ

ַאְנפֹוי ֲּהָוה ָנְפָקא ִמַתָמן וְנִהיָרא ּבְ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְוָקָלא ְוִדּבור ֲהָוה ָנִפיק ִמַתָמן ִמקוְדׁשָ ּ ּּ ּ ּ
ִכיְנֵתיה ּהוא וׁשְ ּ ּ ָמאָלאָמֶות ָלא ָזָכה ַסם ְוִאם , ּ ַוֲהָוה , ֲּהָוה ָנִפיק ִמִסְטָרא ִדׂשְ

גוָפא, ָּקִטיל ֵליה ֲהָנא ּבְ ּוַמאי ִניהו ּכַ ּ ָמה ְורוַח ְוֶנֶפׁש, ּ ֶּאָלא ְנׁשָ ִּאינון ָלֳקֵבל ּכֲֹהִנים , ּ
ְרֵאִלים ִנין, ְּלִוִיים ְוִיׂשְ ְּתַלת ְצלֹוִתין ָלֳקֵבל ְתַלת ָקְרּבָ אְּוִאינון , ּּ קוְדׁשָ   ַּמֲאָכִלין ּדְ

ִכיְנֵתיה   ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ְ.  

ִכיְנָתא ְדִאיִהי ַסם ַחִיים ׁשְ ֲּהָוה ָעאל ּבִ ַּסם ַחִיים ֲהָוה ָנִפיק ְלַקְדמוֵתיה, ּ ּ ּ ,
ִאיִהי ָמָרה אוְכָמא, ְּלִקְבֵליהַּהָמֶות ְוִאם ַלאו ָהא ַסם  ר, ּּדְ ּוִמיָנה ָימות ּבַ ּּ  

ֲעִניו   ַּנׁש ּבַ אְוִאיִהי ְלִסְטָרא ׂשְ, תּ   .ְוָדא ְטחֹול, ָמאָלא ְדִלּבָ

ָמה, ַּאֲהֹרן רוַח ְוֶנֶפׁש ַאֲהרֹן ִאיהו ְנׁשָ נֹוי ֶנַצח ְוהֹוד, ּּדְ ְּתֵרין ּבְ ִּאם ַיֲעלון , ּ
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ְדָקא ָיאות ָנא ּכִ ִאיִהי ָמָרה, ָמֶותְוִאי ַלאו ָהא ַסם , ָּהא ַסם ַחִיים, ָּקְרּבָ ה ֵאׁש ָזָר, ּדְ
ְכִתיב , אֹוִקיד לֹון ּ ַוַיְקִריבו ִלְפֵני יהו)ויקרא י א(ּדִ ַּוֵתֵצא ֵאׁש , ה ֵאׁש ָזָרה ְוגֹוֵמר"ּ ּ

ִּאינון ְסִליקו ָלה ֵמַאְתָרָהא, ְוגֹוֵמר ּ א, ּ א ְלִלּבָ ְּוָעאלו ָלה ַקֵמי ַמְלּכָ ּ   ְּוָלא ֲהָוה ְלהו, ּ
ְּרׁשו ְלֵמיָעאל ְלַתָמן   ִרי, ּ א ּבְ ה קוְדׁשָ ּּבָ הֹוןּ יָנא ּבְ ּך הוא ָנִטיל ּדִ ְ.  

ָנא, ַּעִקיִמין הֹון ָקְרּבָ , ה"ְדָעאל ֳקָדם יהו, ֵּלית ְרׁשו ְלַכֲהָנא ְלַקְרָבא ּבְ
ֲעַלְייהו ִאְתַמר  ּּדַ ּ ְמֻעָות לֹא יוַכל ִלְתקֹון וכו)קהלת א טו(ּ ְוֵכן ַעְייִנין ', ּ
ֲּעִקיִמין ְפטוִרין ִמן ָהְרִאָייה ּ ּׁש ֲעַקָלתֹון ַתָמןְדָנָח, ּ ּ ְּדִאיהו ָנִטיל ְנהֹוַרְייהו, ּ ּוִפיָמא , ּ

ַּאִטיָמא ִאְתְקֵרי טוְמטום רֹוִגינֹוס ִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדָזָכר וְנֵקָבה, ּ ְּוַאְנּדְ ַגְווָנא ָדא , ּּ ּכְ
נוְקָבא ָקֵליה ְוִדּבוֵריה ּכְ ר ַנׁש ּדְ ִּאיהו ּבַ ּ ּּ ּוָמאן ְדִאיהו ֶחְציֹו ֶעֶבד ְו, ּ ּ ן חֹוִריןּ , ֶּחְציֹו ּבֶ

ֵיֶצר ָהָרע ֶּחְציֹו ֶעֶבד ּדְ ֵיֶצר ַהטֹוב, ּ ן חֹוִרין ּדְ ְּוֶחְציֹו ּבֶ ל ִאֵלין ְפטוִרין ִמן ָהְרִאָיה, ּ ּּכָ ּ ּ ּ ,
ִזְמָנא ְדָנְפִקין ִמן גוָפא ּּבְ ַגְווָנא ָדא, ּ א ְדִאיִהי ּכְ ָלא, ַנְפׁשָ ֵּלית ָלה ְרׁשו ְלִאְסַתּכְ ּּ  

ִכיְנָתאּוְלִאְתַחְזָיי   ׁשְ ַעת ְפִטיָרָתה ִמן גוָפא, ּא ּבִ ׁשַ ַּקְדָמָהא ּבְ ּ ּ ּ.  

ִדּבור ִליט ֲעָלה, ְּדַאִטיָמא ּבְ ִאיהו ֵיֶצר ָהָרע ׁשַ ֶּאֶבן ּדְ ּ ּ ְּוִאְתְקֵרי טוְמטום, ּ ּ ,
א ָפטור ִמן ָהְרִאָייה ִגין ּדָ ּּבְ ּ א ֵייתו, ּ ִגין ּדָ א ּבְ ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ִנׁשְ ּּדְ ן ּ

ִגְלגוָלא ּּבְ ָמה ְדִאְתְייִהיבו, ּ ֵלִמין ְלַאְתַרְייהו ּכְ ִאְתַחְזָרן ׁשְ ַּעד ּדְ ָמה ְדַאְת ָאַמר , ּ ּּכְ
ּ ְוָהרוַח ָתׁשוב ֶאל ָהאלהי)קהלת יב ז( ר ְנָתָנה"ּּ ּוִמיָנה אֹוִליְפָנא ַקל ָוחֹוֶמר , ּם ֲאׁשֶ ּ

א ָמָתא ְוַנְפׁשָ ִאינון ִנׁשְ ָאֳחָרִנין ּדְ ּ עֹוד ֶאָלא ִדְקָרא ַאְסִהיד ֲעַלְייהו ְוָלא, ּּבְ   איוב לג(ּ

ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא)כט   לֹׁש ִעם ָגֶבר"ּ ֶהן ּכָ   .ּל ַפֲעַמִים ׁשָ

  ]א" עלחדף ק[

ִגְלגוָלא ִזְמָנא ַקְדָמָאה ִאם ֵייֵתי ִחָוור ֵייֵתי ּבְ ּּדְ ּ יה ְקָרא , ּ ִּאְתַקַיים ּבֵ ישעיה (ּ

ינוּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכ)א יח ֶלג ַיְלּבִ ׁשֶ ִנים ּכַ ׁשָ ּם ּכַ ּ ר ַנׁש , ּ ע ּבַ ּוַבֶמה ִיְתַיּדַ ּ
ִגְלגוָלא ַקְדָמָאה ִאיהו ּבְ ּּדְ ִּאם הוא ָקֵליה , ּּ ְתרוָעה)א"דף קלח ע(ּ ָבִרים אֹו ּכִ ׁשְ , ּ ּכִ

ְּוגוֵפיה ְוַאְנפֹוי ִחָווִרין ּּ ָבִרים ִאיהו ִמִזְמָנא ַקְדָמָאה, ּ ׁשְ ִּאם הוא ָקֵליה ּכִ ּ ְוִאם , ּּ
ְתרוָעה ִאיהו ִמִזְמָנא ִתְנָיָנא ָּקֵליה ּכִ ּּ ּ ְּוִאם גוֵפיה ְירֹוָקא ְוַאְנפֹוי ְירֹוִקין ְוָקֵליה , ּ ּּ ּ ּ

ְּתִקיָעה ִאיהו ִמִזְמָנא ְתִליָתָאה ּּ ְּוִאם ֲהַדר ְלַגָווֵניה, ּ ְתִקיָעה ְוגוֵפיה ִחָוור , ּ ָּקֵליה ּכִ ּּ ּ
ְּוַאְנפֹוי ִחָווִרין א ִאיהו, ּ ַגָווֵניה ַקְדָמָאהּּדָ ּ ּכְ ָחַזר, ּ ֶהְחִמיץ ּדְ ַיִין ּדְ מֹו ְדאוְקמוהו ּבְ ּּכְ ּ ּ  
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ְּלַגָווֵניה ַקְדָמָאה ִהפוָכא ְלָטב, ּ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּּכְ ָבִרים, ּ ׁשְ ְּוֵכן ַאְנפֹוי סוְמִקין ְוָקֵליה ּכִ ּ ּ,  
ְּוַאְנפֹוי ְירֹוִקין ְוָקֵליה ְתרוָעה   ּ ּ ָּהא ִאְתַתַקן, ּ ּ.  

ְחָנא ּכַ ר, ַאׁשְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ָכל ִציוִרין ִדיֵליה ּבְ ר ַנׁש ּדְ ּּבַ ּ ּ ִתְקָלא, ּ ִקיִלין ּבְ , ׁשְ
ְפָוון ִאינון ָעִבים ּוְלִזְמִנין ׂשִ ְּוָנְפִקין ִמִתקוָנא ְדִציוִרין ְוִדיֹוְקִנין ָאֳחָרִנין, ּ ּּ ּּ ּ אֹו , ּ

ִּאינון ֲארוִכין אֹו ִאינון ְקָצִרים ּ ּ ל ָהָעםָּתא ֲחִזי, ּ ָּהָכא אוִקיְמָנא , ּ ְוַאָתה ֶתֱחֶזה ִמּכָ
ְּלִמְנַדע ִתקוִנין ִאֵלין ּּ י ַחִיל ַעְייִנין, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּם אוְדִנין"ִיְרֵאי אלהי, ַאְנׁשֵ

ְמֲעך ָיֵראִתי" יהו)חבקוק ג ג( ַמְעִתי ׁשִ ָה ׁשָ י ֱאֶמת חֹוָטָמא, ּ ּׂשֹוְנֵאי ָבַצע , ַאְנׁשֵ
ּפוָמא ָוה ִעם ִתקוִנין ַאֲחָרִניןִא, ּ ׁשָ ּם חֹוָטָמא ַלאו ִאיהו ּבְ ּּ ַעְייִנין ֲאִריִכין, ּ ְּוַאְנִפין , ּדְ

ּופוָמא ֲאִריָכא, ְּואוְדִנין ֲאִריִכין, ֲאִריִכין ַּתָמן ִאְתַגְלָיא ִגְלגוָלא , ְוחֹוָטָמא ָעָבה, ּ ּ ּ ּ ּ
א ָוה ֵמָאֳחָרִנין, ְדַנְפׁשָ ׁשָ ָמָתא,ְוִאם ַעְייִנין ָלא ּבְ ּ ַתָמן ִאְתַגְלָיא ִגְלגוָלא ְדִנׁשְ ּ ּ ּ ְוִאם , ּ

ָוה ׁשָ ַּתָמן ִאְתַגְלָיא ִגְלגוָלא ְדרוָחא, ּאוְדִנין ַלאו ּבְ ּ ּ ּ ּ ָלָלא , ּ ִאיִהי ּכְ ִגין ּדְ ּפוָמא ּבְ ּ
ָוה, ְּדכָֹלא ׁשָ יה , ִאם ַלאו ִאיִהי ּבְ ָּהא ִאְתַמר ּבֵ ּ ֹפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל )שמות כ ה(ּ

ִני ִעיםּבָ ים ְוַעל ִרּבֵ ֵלׁשִ ע ִגְלגוִלין ָלא ִאְתַתְקַנת, ּם ַעל ׁשִ ְּוִאם ַעל ַאְרּבַ ּ ּ   ִּאְתַמר, ּ
ְעָתא    ַהִהיא ׁשַ יֶבּנו ְוַע)עמוס ב א(ּּבְ ָעה לֹא ֲאׁשִ   .ּל ַאְרּבָ

ַאְתָיין ְתַלת ִזְמִנין ְוָלא ִמְתַתְקִנין ָמִתין ּדְ ִּנׁשְ ֵעי ִיׂשְ, ּ ִּאְתְקִריאו פֹוׁשְ ָרֵאל ּ
יַקָיא ִדְבָכל ִזְמָנא ְדֵייתון ִמְתַתְקִנין, ֵעֶרב ַרב ֲּאָבל ַצּדִ ּ ּ ָעה, ּ , ֵּייתון ַעד ַאְרּבָ

ִתין ּדֹור ֲּאִפילו ַעד ׁשִ א)קהלת א ד(ְּוָדא ִאיהו , ּ ָמָתא , ְ ּדֹור הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ְוָדא ִנׁשְ
ינו ה ַרּבֵ ִתין ִרּבֹו, ְּדִאיִהי ֹמׁשֶ ִליָלא ִמׁשִ ּּכְ ַמת ַחִיים , אּ ִכיְנָתא ִעָלָאה ְדִאיִהי ִנׁשְ ּוׁשְ ּ ּ ּ

ה מֹׁשֶ ְרָיא ּבְ ד ׁשַ ִתין ִרּבֹוא, ּכַ ׁשִ ִאלו ָאָתא ּבְ ב ֵליה ּכְ ִּאְתַחׁשַ ּּ ּ ה, ּ ּוְבִגיֵניה ִאְתַמר ִאׁשָ ּ ּ ּ  
ֶכֶרס ֶאָחדַאַחת ָיְלָדה ׁשִ   ים ִרּבֹוא ּבְ   .ּׁשִ

א ְבֵני ָנׁשָ הֹון ְּדִאְתַמ, ַמְרִעין ּדִ  )משלי ג ח(,  ָוֳחָלִים ָרִעים)דברים כח נט(ר ּבְ
ֶרך ִָרְפאות ְתִהי ְלׁשָ ּ יַקָיא, ּ א ְדַצּדִ ֵריׁשָ ד ִאינון ּבְ ּּכַ ּ א , ּ ֵריׁשָ ד ִאינון ּבְ ֲּאָבל ּכַ

יַעָיא ְּדַרׁשִ ְייהו , ּ ָרֵאל ָאְמַרת ְלַגּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ ַחְרֹחֶר)שיר א ו(ּּכְ ֲאִני ׁשְ ּ ַאל ִתְראוִני ׁשֶ , תּ
א ְרָיין לֹון ְלַפָתָאה ִלְבֵני ָנׁשָ ְּדִאֵלין ׁשַ ית , ּ ׁשִ ֶעְגָלא ּבְ ָרֵאל ּבְ ָמה ַדֲהוֹו ְמַפֵתי ְלִיׂשְ ּּכְ

ְעִתין ה)שמות לב א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּׁשַ ׁש מֹׁשֶ י בֹׁשֵ ָּהא אוְקמוָה , ּ ַוַיְרא ָהָעם ּכִ ּ
ְעִתין ֲעַבדו ָית ֶעְגָלא ית ׁשַ ׁשִ ּּבְ ין ׁשֵ, ּ ַבעּבֵ ין ַעמוָדא , ׁש ְלׁשֶ ַּאְפִריׁשו ּבֵ ּּ

ַבע ִכיְנָתא, ְּדֶאְמָצִעיָתא ְלׁשֶ גוָפא וׁשְ ּּדְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ י קוְדׁשָ א ַמּנִ ּוְבִגין ּדָ ּ ְּ
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ַבע א לֹון ִמׁשֶ יֹום ָהִראׁשֹון)שם יב טו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּלַאְפָרׁשָ ּ ַאך ּבַ ְַאך ָחַלק , ְ

ַב ית ְלׁשֶ ין ׁשִ ָרֵאל , עּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ א ָאְמָרה ּכְ ִגין ּדָ ֶמׁש)שיר א(ּבְ ָזַפְתִני ַהׁשָ ׁשְ ּ ׁשֶ ׁש , ּ ׁשֵ
ֶמׁש י ו, ָּזַפְתִני ַהׁשָ ִאְסַתַלק ִמּנִ ּּדְ ֶמׁש' ּ ְּדִאיהו ַהׁשָ ִאינון, ּ ית ֵתיִבין ּדְ ׁשִ ָנִהיר ּבְ ּּדְ ּ  

ָרֵאל יהו)דברים ו ד(   ַמע ִיׂשְ   .ּא ִאְתַמרְוָה, ה ֶאָחד"ו יהו"ה אלהינ" ׁשְ

ְמעֹון, ַּאֵחר ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם י ׁשִ יק ַחי , ָאַמר ַרּבִ א ַצּדִ ֶזה ֵסֶפר ּדָ
ִאיהו ַאִפיק תֹוְלִדין, ָעְלִמין ּּדְ ּ אי ְוָלא ָאֳחָרא, ּ ְּוִאינון תֹוְלדֹות , ֶזה ֵסֶפר ַוּדַ ּ

יה , ָאָדם ַּההוא ְדִאְתַמר ּבֵ ּ ִתְפֶאֶרת )ישעיה מד ג(ּ ִית ּכְ ֶבת ּבָ ִית , ָאָדם ָלׁשֶ ָמאן ּבַ
יֵליה ִכיְנָתא, ּּדִ א ׁשְ ִדיֹוְקֵניה, ּּדָ ְּוַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ַאְנְת הוא ּכְ ּּ ָלא , ּ ְּוָלך ֵחיָלא ְלִאְסַתּכָ ְ

א ְבֵני ָנׁשָ ִדיֹוְקִנין ּדִ יה , ּּבְ ַההוא ְדִאְתַמר ּבֵ ִציוִרין ּדְ ּּבְ ּ ּ ּ ְדמות )בראשית ה א(ּ ּ ּבִ
ָר"אלהי ָכְרַסָיא, א אֹותֹום ּבָ יִמין ּבְ א ִאינון ְרׁשִ ְבֵני ָנׁשָ ָכל ִציוִרין ּדִ ּּדְ ּּ ָכל , ּ ּוְבִגין ּדְ

ְבָתא ְדַאְנְת ְזִקיָקא ְרַסָיא וַמְרּכַ ּּכָ ּ ּ ָלא, ּ ַּאְנְת ִאית ָלך ֵחיָלא ְלִאְסַתּכָ ך ְוַאָתה, ְּ ִגין ּכַ ּּבְ ְ  
ל ָהָעם ְוגֹוֵמר     .ֶתֱחֶזה ִמּכָ

  ).פרים אחריםה מס"עד כאן ההג(

  ]ב"קלח עדף [

 )ב"דף קלח ע(

)בראשית ה ג(

)זקאל א ייח()משלי כ כח(

)בראשית ה כח(
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א "נ

  ]א"קלט עדף [

ם תקונים המגיה אלו התקונים מצאתי בספר אחר כתובים מאחד ועשריאמר (
, ולמען לא ימצא זה החבור נעדר מאלו המרגליות יקרות וטובות, ולהלאה

, גמרתי אומר לשים בעט ברזל ועופרת את שרשרות העבותות על המשבצות
  ).ומצא מין את מינו ונעור

ֶּזהו ִתקון ( ּּ   )ג"ב וכ"כּ

)בז שיר (

)ד דּרות (

)שמות ג ה(
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א"נ

)בראשית כב ז(

)שם(

)שם יב(  )שם(

)תהלים צח א(

)ישעיה סו ז()תהלים קיז ב(

)שם מ י(
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)בראשית ב טז(

  דברים ז(

)כה  

  ]ב"קלט עדף [

)ויקרא ו ב(

 )ב"קלט עדף (

)בראשית כח יב(



שיד  ֱּאלול ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית כב יב(

)שם מו ג(

ֶּזהו ִתקון ( ּּ   )ד"כּ

)במדבר ו יא(
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)הושע י ב(

)ויקרא ו ה(

)איוב י יא(

)בראשית ג כא(

  ]א"קמ עדף [

)ויקרא א ב(

)תהלים קמד ד(

)במדבר יט יד(
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)בראשית כז לא(

 )א"דף קמ ע(

)בראשית ב כג(

)יחזקאל לז ז(

)במדבר ו כג(

)דברים ו ד(
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)שמות כ כד(

)משלי ל טו(

)שם(

)שם ה ד(

)שמות טו כג(
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 )שם(

 

)חבקוק א יג(

  ]ב"קמ עדף [

)משלי ג לג(

 )ב"דף קמ ע(

)קהלת ז כו(

)משלי כ כז(

ישעיה (

)יא ב

)שמות כה כ(
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א "נ

)בראשית טו יב(
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  )במדבר יא ח(

)שמות טז ד(

)ירמיה ל א לג(

)במדבר יא יג(

)בראשית כה ל(

)במדבר יא לג(
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  ]א"קמא עדף [

 )א"דף קמא ע(

)בראשית ג יד(

ֶּזהו ִתקון ( ּּ   )ה"כּ

)משלי ח כא( 

)שמות יז ז(
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)דברים ו ד(



שכג  ֱּאלול יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

ֶּזהו ִתקון ( ּּ   )ו"כּ

  ]ב"קמא עדף [

)ישעיה סו טז(

)שמות כב כז(

)תהלים עה ח(

 )ב"דף קמא ע(

)איוב א ו(

א "נ
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)דברים כא כג(

)שם כ יט(

  בראשית נ(

)כב  

)משלי ג יח(

א"נ
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)דברים כא כג(

)שם(

)שמות ה ה(

)דברים כא כג(

)ירמיה ב ג(

  ]א"קמב עדף [

 )א"דף קמב ע(

)ישעיה סה כב(

)שמות לב יא(

)שם(



שכו  ֱּאלול טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)יחזקאל כג כ(

)שמות לב ג(

)ישעיה א ג(

)שמות ח ג(

)שם יד יט(

)שם לב א(

)ישעיה סה כב(



שכז  ֱּאלול טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שמות ג ה(

)דברים כד יג(

)שמות כב כה(

  ]ב"קמב עדף [

)תהלים פד יב(

)מלאכי ג ג(



שכח  ֱּאלול טז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים פט לז(

דף (

 )ב"קמב ע

)תהלים מא ב(

)איכה ב יג(

)ישעיה נד ח(

)דברים כד יג(



שכט  ֱּאלול יז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)מיכה ז ח(

)משלי כב כז(

)שמות כב כח(

)שם(

)איוב ז יח()ישעיה מז ה(



של  ֱּאלול יז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים צא יא(

ירמיה כג (

)כד

א"נ

  ]א"קמג עדף [

)איוב לז ז(

 )א"דף קמג ע(

)שמות כא יז(

א"נ



שלא  ֱּאלול יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם יד(

א "נ

)דברים י יז(

)שם טז יח(



שלב  ֱּאלול יח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א "ס

)תהלים פ יב(

)דניאל ח יב(

)ישעיה יד כז(

  ]ב"קמג עדף [



שלג  ֱּאלול יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )ב"דף קמג ע(

)שמות לב לב(

)יז חדברים (

)איכה א א(

)ויקרא יג מו(

)ירמיה יד ד(



שלד  ֱּאלול יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

ֶּזהו ִתקון ( ּּ   )ז"כּ

)שיר ב ה(

)עמוס ה ב(

)ישעיה יא ב(

  ]א"קמד עדף [

)שיר ז ט(



שלה  ֱּאלול כ יֹום – ַהּיֹוִמיַּדף 

)שם ב ה(

  )א" עדף קמד(

)שיר ה ה(

)שם(  )שם(

)שם ג ד(

)שם(

)שם ה ח(

)שם ג א(



שלו  ֱּאלול כ יֹום – ַהּיֹוִמיַּדף 

א"נ

)שם ז יג(

)ישעיה ה ז(

)שיר א ו(

שיר ב (

)יא

)שיר ז א(



שלז  ֱּאלול כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

א "ס

)י א טז לא"דה(

  ]ב"קמד עדף [

 )שיר ב יב(  )בראשית כח יד(

)שמות טו א( 

)ישעיה נב יח(

)שיר ז ו(

 )ב"דף קמד ע(

)תהלים קב א(

)שיר ז ו(



שלח  ֱּאלול כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)תהלים קיט קס(  )שם(

)בראשית ל לח(

א "נ

)יחזקאל כד יז(

תהלים קב (  א "ס

)שיר ז ו()א



שלט  ֱּאלול כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם(

  משלי(

)לא כט  

)רות ג ז(

  ]א"קמה עדף [

  א "נ

 ל "צ

)תהלים יט ו(



שמ  ֱּאלול כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

שיר השירים ב (

)ט

א "ס  )א"דף קמה ע(

)ישעיה מב יג(

א "נ

)שיר ו ה(

  שמות(



שמא  לֱּאלו כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם לב טו()לא יח

)שם(

)יחזקאל א ו(

)שם(

)ישעיה ו ג(

)זכריה ג ט(

)תהלים קיט קסד(

)שם קיח כב(



שמב  לֱּאלו כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  ]ב"קמה עדף [

)שם קמה טו(

)דברים יא יב(

)יהושע א ח(

 )ב"דף קמה ע(

)תהלים קיח יט(

)שיר ה יא(



שמג  ֱּאלול כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)יחזקאל א ו(

א"נ

ל "נ

)בראשית ב ז(

א "נ

)שיר ד ג(  



שמד  ֱּאלול כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם ד ד( , )שם ז ה(

)שם ג ו(

)שם(

)שם ד(

  ]א"קמו עדף [

 )א"דף קמו ע(

)זכריה ה ט(



שמה  ֱּאלול כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

  שיר(

)השירים ב ו  

)ון כךל שהלש"אמר המגיה הלשון מוטעה ונ(

)משלי ג יח(

)שיר ד ה(

)שמות לב יט(

)שם יט(  )דברים כב כ(

)שם(

)שיר ז ח(



שמו  ֱּאלול כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ירמיה יז יג(

  תהלים צב(

)יג  

)שמות טו כז(

)שיר השירים ה יד(

)שם טו(

מה אמר המגיה תי(

)כי הפרקין ארבסר ואיך אמר תליסר

)שם ז ב(

שמות (

)ג ה



שמז  ֱּאלול כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה לג כ(

שיר ג (

)יא

ֶּזהו ִתקון ( ּּ   )ז"כּ

  ]ב"קמו עדף [

)שמות כ יב(  )ויקרא יט ג(

)שמואל א ב ל(



שמח  ֱּאלול כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)ישעיה נ א(

)שמות כא ז(

)שמות לב טז(



שמט  ֱּאלול כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם כא ח(

)משלי ל כג(

ֶּזהו ִתקון ( ּּ   )ח"כּ

  ]א" עזקמדף [

  א "נ  )א"דף קמז ע(

)במדבר כא א(

  



שנ  ֱּאלול כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)בראשית כו כא(

)שם כ(

ֶּזהו ִת( ּקון ּ   )ט"כּ

)במדבר יד יז(

א "נ

)כו כבבראשית ( 

)בראשית כו כא(

)שמות א יד(



שנא  ֱּאלול כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)שם ה ט(

)ברים כב כזד(

  איוב( 

)לב ו  

ֶּזהו ִתקון ( ּּ   )'לּ

  ]ב"קמז עדף [

)שמות כב ח(



שנב  ֱּאלול כח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

 )ב"דף קמז ע(

)דברים כב י(

)בראשית לב ו(

)שמות א יד(



שנג  ֱּאלול כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

)יחזקאל לז ט(

)שמות כ יח(

ֶּזהו ִתקון ( ּּ   )א"לּ

  ]א"קמח עדף [

ית, ָּפַתח ְוָאַמר ֵראׁשִ ית, ּבְ ָרא ׁשִ ָרא , ּבָ ית ַיִמים ּבָ ְּוִאינון ׁשִ ּ
ִביָעָאה"ם ַמאי אלהי"אלהי  )קהלת א ז(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּם ַיָמא ׁשְ

ל ַה ְּנָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָיםּכָ ְּוַהָים ֵאיֶננו ָמֵלא, ּ ּ ָמעו. ּ ִּעָלִאין ׁשְ ּנוִנין , ּ



שנד  ֱּאלול כט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי

ַיָמא ְדאֹוַרְייָתא ין ּבְ ְּדַרֲחׁשִ ֲּעָלה ִאְתַמר , ּ ם ֶרֶמׂש ְוֵאין )תהלים קד כה(ּ  ׁשָ
ִּמְסָפר ַחיֹות ְקַטנֹות ִעם ְגדֹולֹות ּ ּ ֲאִגין ַעל ַטְרִפין, ּ ְּוֻכְלהו ׁשָ ִּכיְנָתא ּוׁשְ, ּ

ה  ִּאְתַמר ּבָ ּ ַוִתֵתן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֶֹתיָה)משלי לא ו(ּ ּ ל ַהְנָחִלים , ּ ּּכָ
ַבע ִאינון ְּדָאְזִלין ְלַיָמא ָהא ׁשֶ ּ ַבע ְנָערֹות , ּ  )א"דף קמח ע(ְּוִאינון ׁשֶ

ַבע ת ׁשֶ א ְדִאיִהי ּבַ ָּהְראויֹות ָלֶתת ָלה ְלִאיָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ ָינֹוס ָים אֹוְק, ּ
ַבע ַיִמים ִליָלא ִמׁשֶ ּּכְ ִגין ְדָכל ִמיֵני ַמָיא , ְּוַאַמאי ִאְתְקִריַאת אֹוְקָיינֹוס, ּ ּּבְ ּ

ין ְדַלאו ִאינון ִדיָלה ְּונוִנין ְוַרֲחׁשִ ּ ּּ ה, ּ ְּוֵיתון ְלַאָעָלא ּבָ , ִאיִהי ֵמִקיא לֹון, ּ
ִבים ָלֶלֶכת ּוִמַתָמן ֵהם ׁשָ ּ ַגְווָנא ְדֵתיַבת ֹנַח ְד, ּ ָלא ִמִמיָנא ּּכְ ָּלא ֲהָוה ְמַקּבְ

ִריך הוא, ַאֲחָרא א ּבְ ֶּאָלא ֵמִאֵלין ְדַמִני קוְדׁשָ ְּ ּ ּ ּ ל ַהְנָחִלים , ּ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ּ
אֹוַרְייָתא הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ַתְדֵלי ּבְ ְלהו ִמׁשְ ְּדִאינון ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּכֻ ּ ּּ ּּ ּ ,

ִכיְנָתא ּוָבָעאן ְלַאָעָלא ִלׁשְ ַגָווהְוִא, ּ ָלא לֹון ּבְ ּיִהי ָלא ְמַקּבְ ֶּאָלא ְלִאֵלין , ּ ּ
ה  ִריך הוא ְלַאָעָלא ְלַגּבָ א ּבְ ְּדַמִני קוְדׁשָ ּ ְּ ּ ַגָווהא "נ(ּ ּּבְ ַבע ,)ּ ּ ְדִאינון ׁשֶ ּ

ְבִטין ְדָנְפִקין ִמַנְייהו, רֹוִעים ּוְלׁשִ ּּ ְטַרְייהו ְוִיְתָעְרבון , ּ ּוְלָכל ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ּּ
הֹון ַגָווהַי, ּבְ יַלת לֹון ְוִיְתָעְרבון ּבְ ָּמא ַקּבִ ּ ּ יַלת לֹון, ּ   ,ֲאָבל ְלָאֳחָרִנין ָלא ַקּבִ

ִבין ָלֶלֶכת   ּוִמַתָמן ִאינון ׁשָ ּּ ּ.  

ַּנַחל ִדיָלה ו, ַּיָמא' ִּאיהו ה ָמִתין ִמן ַיָמא ', ּ ל ִאינון ְדָיְרִתין ִנׁשְ ּּכָ ּ ּ
ְּוַנַחל ִדיָלה ְדִחילו וְר, ּ ּּבִ יַלת לֹון, ה"ִּחימו ְדיּ ְוָאֳחָרִנין , ִאיִהי ַקּבִ

ְּדַלאו ִאינון ֵחֶלק יהו יַלת לֹון"ּ ְּוַדְחָיא לֹון ִמַתָמן, ה ִאיִהי ָלא ַקּבִ ּ ,
ִבים ָלֶלֶכת ּוִמַתָמן ֵהם ׁשָ ּ ְלהו וָבִריכו ֵליה. ּ ָּקמו ּכֻ ּ ּ ּ ְּוָאְמרו ִפיָמא, ּּ ּ  

ִכיְנָתא   ִאי, ִסיַני ִסיַני, ִּדׁשְ ְמִעין ִמִלין ִאֵלין ִמפוָמךַזּכָ ְן אוְדִנין ְדׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

א תקונים הם בכלל השבעים אלא שלא "ואולי אלו הי, כ מצאתי"המגיה ע אמר
ולפי שלבי אמר לי , וכבר מצאתי לקוטים אחרים, הושמו איש על ידו לדגליהם

הבדלתי אותם לי , פוזרים מספר הזהרשאינם מכלל התקונים רק מאמרים מ
ואם יהיה אלקים עמדי והנחני בדרך אמת עוד , למשמרת עד אשר אראה מה יהיו

 י אשר"וברוך י, אוסיף להדפיס דברים יקרים ונוראים שלא נראו בגלוי עד היום הזה

  .לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי שגלגל זכות זה על ידי 
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ֶרק א פֶּ
ִסְתֵרי  ִלּמּוד  אֹודֹות  ֲחַז"ל  ַמַאָמֵרי  ִלּקּוט 

ּלּות ַהּזַֹהר ּתֹוָרה ִלְפֵני ִהְתגַּ
א) ִלּקּוט ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל, ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים 
ּלּות  ְלִהְתגַּ ַעד  ִסְתֵרי-ּתֹוָרה  ִלּמּוד  אֹודֹות 

ֵסֶפר ַהּזַֹהר
ית  ֵראשִׁ בְּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ְולֹא  י....  ּדֹוְרשִׁ ֵאין  א. 
ִאם  א  ֶאלָּ ָיִחיד,  בְּ ָבה  ֶמְרכָּ בְּ ְולֹא  ַנִים,  שְׁ בִּ
ל  כֵּ ְסתַּ ַהמִּ ל  כָּ ְעּתוֹ.  ִמדַּ ּוֵמִבין  ָחָכם  ָהָיה  ן  כֵּ
א  ִאּלּו לֹא בָּ ָבִרים ָרתּוי [ָראּוי] לוֹ כְּ ָעה דְּ ַאְרבָּ בְּ
ָפִנים  ה, ַמה לְּ ַמטָּ ַמְעָלה, ַמה לְּ ָלעֹוָלם: ַמה לְּ

ף י"א ע"ב) ָנה ֲחִגיָגה דַּ ָאחֹור. (ִמשְׁ ּוַמה לְּ
ַרת  ַהְזכָּ ְיֵדי  ַעל  שֶׁ הּוא,  ָבה  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ ב. 
ֶכֶתר, ְוצֹוִפין  ים בְּ שִׁ מְּ תַּ ה ִמשְׁ ל ְקֻדשָּׁ מֹות שֶׁ שֵׁ
ְוֵאיְך  ַמֲעָמָדן,  בְּ ְלָאִכים  ַהמַּ ְמרֹות  ִמשְׁ ֵאיְך 
רּוַח  בְּ ַהּסֹוִכין  ֵעין  כְּ ֵמֵהיָכל,  ִלְפִנים  ֵהיָכל 

ם) ָנה ֲחִגיָגה שָׁ ַהּקֶֹדׁש. (רע"ב ְלִמשְׁ
דוֹ  ַלמְּ ִמלְּ ָאְסרּו  שֶּׁ ַמה  ַהְמַכוֵּן  שֶׁ ָסֵפק  ֵאין  ג. 
ה,  ַעל ָידוֹ ַנֲעשָׂ ה שֶׁ תוֹ ּוַמֲעשֶׂ ֻעלָּ הּוא ַעל ּכַֹח פְּ
ֲהֵרי  ְלַבד  בִּ ּוִמּלֹוָתיו  אֹוִתּיֹות  ְיִדיַעת  ִאּלּו  דְּ
ָהיּו  שֶׁ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ִרים  ַלְמַחבְּ ְוָחִליָלה  נֹוַדע, 
ֶזה  ָהָיה  ִאּלּו  אֹותוֹ  ּוְמַפְרְסִמין  אֹותוֹ  ּכֹוְתִבין 
ָהִאּסּור הּוא ַעל ְיִדיַעת  א שֶׁ ְכַלל ָהִאּסּור, ֶאלָּ בִּ
וכפירש"י  ָידוֹ.  ַעל  שֶׁ ה  ֲעשֶׂ ְוַהמַּ ה  ֻעלָּ ַהפְּ
י"ב  ן  בֶּ ם  שֵׁ ע"א):  ע"א  ף  (דַּ ין  ִקּדּושִׁ דְּ ד'  ֶפֶרק  בְּ
ְוכּו'.  ּבוֹ  ים  שִׁ מְּ תַּ שְׁ ִריִצים ַהמִּ ַהפָּ ַרּבּו  כּו' ִמשֶּׁ

ם) ָנה ֲחִגיָגה שָׁ (תוס' יו"ט ְלִמשְׁ

ָהָיה  שֶׁ ֶאָחד  ִתינֹוק  בְּ ה  ַמֲעשֶׂ ָנן,  ַרבָּ נּו  תָּ ד. 
ֵמִבין  ְוָהָיה  ְיֶחְזֵקאל,  ֵסֶפר  בְּ ַרּבוֹ  ֵבית  בְּ קֹוֵרא 
ַמל  "י), ְוָיְצָאה ֵאׁש ֵמַחשְׁ ַמל (ִלְדרֹׁש ַמהּו, ַרשִׁ ַחשְׁ בְּ

ף י"ג ע"א) ָרָפתּו. (ֲחִגיָגה דַּ ּושְׂ
אי  ַזכַּ ן  בֶּ יֹוָחָנן  ן  ַרבָּ בְּ ה  ַמֲעשֶׂ ָנן,  ַרבָּ נּו  תָּ ה. 
ֶרְך,  דֶּ בַּ ְך  ְמַהלֵּ ְוָהָיה  ַהֲחמֹור  ַעל  רֹוֵכב  ָהָיה  שֶׁ
ָאְמרּו  ַאֲחָריו.  ר  ְמַחמֵּ ָעָרְך  ן  בֶּ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרבִּ
ָבה.  ה ֶמְרכָּ ַמֲעשֵׂ ֶרק ֶאָחד בְּ ֵנה ִלי פֶּ י, שְׁ לוֹ: ַרבִּ
ָבה  ֶמְרכָּ ִניִתי ָלֶכם, "ְולֹא בְּ ְך שָׁ ָאַמר לוֹ: לֹא כָּ
ַדְעּתֹו".  ן ָהָיה ָחָכם ֵמִבין בְּ א ִאם כֵּ ָיִחיד, ֶאלָּ בְּ
ָבר ֶאָחד  ִני לֹוַמר ְלָפֶניָך דָּ ְרשֵׁ י, תַּ ָאַמר לוֹ: ַרבִּ
ן יֹוָחָנן  ִני. ָאַמר לוֹ: ֱאמֹר. ִמיָּד ָיַרד ַרבָּ ְדתָּ מַּ לִּ שֶׁ
ב  ְוָישַׁ ף  ְוִנְתַעטֵּ ַהֲחמֹור,  ֵמַעל  אי  ַזכַּ ן  בֶּ
י,  ַרבִּ לוֹ:  ָאַמר  ַהזִַּית.  ַחת  ָהֶאֶבן תַּ ַעל 

ר  ֵני ַמה יַָּרְדתָּ ֵמַעל ַהֲחמֹור, ָאַמר לוֹ: ֶאְפשָׁ ִמפְּ
נּו  ִכיָנה ִעמָּ ָבה, ּושְׁ ה ֶמְרכָּ ַמֲעשֵׂ ּדֹוֵרׁש בְּ ה  ַאתָּ
ב  ֶאְרכַּ ַוֲאִני  אֹוָתנּו,  ין  ְמַלוִּ ֵרת  ַהשָּׁ ּוַמְלֲאֵכי 
ָעָרְך  ן  בֶּ ֶאְלָעָזר  י  ַרבִּ ַתח  פָּ ִמיָּד  ַהֲחמֹור?  ַעל 
ִמן  ֵאׁש  ְוָיְרָדה  ְוָדַרׁש,  ָבה  ְרכָּ ַהמֶּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ
ְתחּו  ֶדה, פָּ שָּׂ בַּ ל ָהַאיָּלֹות שֶׁ ָבה כָּ ַמִים ְוִסבְּ ַהשָּׁ
ָהֵאׁש  ִמן  ַמְלָאְך  ַנֲעָנה  יָר....  שִׁ ְוָאְמרּו  ן  כֻּלָּ

ָבה. ְרכָּ ה ַהמֶּ ְוָאַמר: ֵהן ֵהן ַמֲעשֵׂ

ַעל  קוֹ  ּוְנשָׁ אי  ַזכַּ ן  בֶּ יֹוָחָנן  ן  ַרבָּ ָעַמד  א] 
נַָּתן  שֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ ֱאלֵֹקי  ה'  רּוְך  בָּ ְוָאַמר:  רֹאׁשוֹ, 
ְוַלֲחקֹר  ְלָהִבין  ּיֹוֵדַע  שֶׁ ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ן  בֵּ

ָבה. ה ֶמְרכָּ ַמֲעשֵׂ ְוִלְדרֹׁש בְּ

ַע, ָהָיה  י ְיהֹושֻׁ ָבִרים ִלְפֵני ַרבִּ נֶֶּאְמרּו ַהדְּ שֶׁ ב] כְּ
ָאְמרּו:  ֶרְך,  דֶּ בַּ ִכים  ְמַהלְּ ַהּכֵֹהן  יֹוִסי  י  ְוַרבִּ הּוא 
י  ַרבִּ ַתח  פָּ ָבה.  ֶמְרכָּ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ִנְדרֹׁש  ָאנּו  ַאף 
ּמּוז  תַּ קּוַפת  תְּ ַהּיֹום  ְואֹותוֹ  ְוָדַרׁש.  ַע  ְיהֹושֻׁ
ִמין  כְּ ִנְרָאה  ָעִבים  בְּ ַמִים  שָׁ רּו  ִנְתַקשְּׁ ָהָיה, 
ִצין  ִמְתַקבְּ ֵרת  ַהשָּׁ ַמְלֲאֵכי  ְוָהיּו  ָעָנן,  בְּ ת  ֶקשֶׁ
ּוָבִאין  ִצין  ְתַקבְּ מִּ שֶׁ ָאָדם  ְבֵני  כִּ מַֹע,  ִלשְׁ ּוָבִאין 

ה. ְמַחת) ָחָתן ְוַכלָּ שִׂ ַמְזמּוֵטי (בְּ ִלְראֹות בְּ

ִלְפֵני  ָבִרים  ַהדְּ ר  ְוִספֵּ ַהּכֵֹהן  יֹוִסי  י  ַרבִּ ָהַלְך  ג] 
ֵרי  ְוַאשְׁ ֵריֶכם  ַאשְׁ ְוָאַמר:  אי,  ַזכַּ ן  בֶּ יֹוָחָנן  ן  ַרבָּ
ף  דַּ (ֲחִגיָגה  ָראּו.  ְך  כָּ שֶׁ ֵעיַני  ֵרי  ַאשְׁ יֹוַלְדְתֶכם, 

י"ד ע"ב)

סֹודֹות  ִקּיּום  ַעל  ְלֵמִדים  ָאנּו  ֵמַהנַּ"ל  ד] 
ָרִזים  ִכיִלים  ַהמְּ ְלַהֲחָכִמים,  ְמְסרּו  נִּ שֶׁ

ֻמְפָלִאים.

ַפְרָסה (ָעלּו ָלָרִקיַע  ָעה ִנְכְנסּו בְּ ָנן, ַאְרבָּ נּו ַרבָּ ו. תָּ
זֹוָמא  ּוֶבן  ַעזַּאי  ן  בֶּ ֵהן:  ְוֵאּלּו  "י),  ַרשִׁ ם,  שֵׁ ְיֵדי  ַעל 

ֲעִקיָבא:  י  ַרבִּ ָלֶהם  ָאַמר  ֲעִקיָבא.  י  ְוַרבִּ ַאֵחר 
ַאל  ָטהֹור  ִיׁש  שַׁ ַאְבֵני  ֵאֶצל  יִעין  ַמגִּ ם  ַאתֶּ שֶׁ כְּ
ּדֹוֵבר  נֱֶּאַמר  שֶׁ ּום  ִמשּׁ ַמִים",  "ַמִים  ּתֹאְמרּו 
ֵהִציץ  ַעזַּאי  ן  בֶּ ֵעיַני.  ְלֶנֶגד  ִיּכֹון  לֹא  ָקִרים  שְׁ
ץ  ִקצֵּ ַאֵחר   .... ְוִנְפגַּ ֵהִציץ  זֹוָמא  ן  בֶּ ּוֵמ.... 
(ֲחִגיָגה  לֹום.  שָׁ בְּ ָיָצא  ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ִטיעֹות.  נְּ בַּ

ף י"ד ע"ב) דַּ

ל  לֹום ָהָיה ַרּבוֹ שֶׁ שָׁ יָָּצא בְּ י ֲעִקיָבא שֶׁ ְוָאֵכן, ַרבִּ
ף כ"ט ע"ב). ן יֹוַחאי (ְרֵאה ְמָנחֹות דַּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ַרבִּ

ָפֵנינּו  לְּ שֶׁ ֶרק  פֶּ בַּ נֶֶּעְתקּו  שֶׁ ֲחַז"ל  ְבֵרי  ִמדִּ ז. 
גַּם  לּוִלים  כְּ ה  פֶּ ּבַעל  שֶׁ ּתֹוָרה  בַּ שֶׁ מּוָכח, 
ה  ּו"ַמֲעשֵׂ ית"  ֵראשִׁ בְּ ה  ִסְתֵרי-ּתֹוָר..."ַמֲעשֵׂ

ְוסֹודֹות  ָהעֹוָלמֹות  ָללּות  כְּ ֵהם  שֶׁ ָבה",  ֶמְרכָּ
ַהֲהָוָיה.

ֶרק ב פֶּ
לּות ּוְמִסיַרת ִסְתֵרי ַהּתֹוָרה  ְלשְׁ תַּ ֵסֶדר ִהשְׁ

ְדמֹוִנים ִסְפֵרי ַהקַּ בְּ
ה  ְלמֹשֶׁ ָנה  תְּ נִּ ְכָתב, שֶׁ בִּ ּתֹוָרה שֶׁ ִעם  ַבד  בְּ ד  בַּ
ה, ַהּכֹוֶלֶלת  ַעל פֶּ בְּ יַני, ִנְמְסָרה גַּם ּתֹוָרה שֶׁ ִמסִּ
ית"  ֵראשִׁ ה בְּ ְקָרא "ַמֲעשֵׂ גַּם ִסְתֵרי ּתֹוָרה, ַהנִּ
ְגֵלית  ַהּתֹוָרה ַהנִּ ם שֶׁ ָבה". ּוְכשֵׁ ה ֶמְרכָּ ּו"ַמֲעשֵׂ
ן  כֵּ ּוְכָללֹוֶתיָה,  ִלְפָרֶטיָה  ר  ֶקשֶׁ בְּ רּור  בֵּ ְטעּוָנה 
נֹוֵגַע ְלָמסֶֹרת  ן ְוַקל ָוחֹוֶמר, בְּ כֵּ ל שֶׁ ּמכָּ הּוא, ּובְּ
ְלאֶֹזן,  ה  ִמפֶּ ִמיד  תָּ ְמְסָרה  נִּ שֶׁ תֹוָרה,  דְּ ר  ִנְסתַּ
ּוְראּוִיין  ִלְצנּוִעין  ְוַרק  ָרִקים"  פְּ י  "ָראשֵׁ בְּ ְוַרק 

ְלַבד. בִּ
ָרִטים  פְּ ה  מָּ כַּ ן  ְלַהלָּ ָנִביא  ַהנַּ"ל,  ִעם  ַמְתִאים 
יעּו  ִהגִּ שֶׁ ר  ְסתָּ ַהנִּ תֹוַרת  בְּ ַהְיסֹוד  ִסְפֵרי  ַעל 

ְלָיֵדינּו.
א) ֵסֶפר ְיִציָרה

ִנְתַיֵחס ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו  ְיִציָרה  א. ֵסֶפר 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ָל"ה, דְּ ְוָכַתב ָהַרב שְׁ לֹום.  ַהשָּׁ
ְלַיֲעקֹב  ְוִיְצָחק  ְלִיְצָחק,  ְמָסרוֹ  לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו 
ְלָבָניו  ְמָסרוֹ  ְוהּוא  לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו 
לֹא  ָקָטן  ָהָיה  שֶׁ ְויֹוֵסף  ֵלָאה,  ֵני  בְּ דֹוִלים  ַהגְּ
ִקים ּובֹוְרִאים  ָבִטים ָהיּו ִמְתַעסְּ ִנְמַסר לוֹ, ְוַהשְּׁ
ַהנֲַּערֹות  ִעם  ִלים  ְמַטיְּ ְוָהיּו  ּוְטָלִאים  ַנֲערֹות 
ְויֹוֵסף  ִבים,  שָׂ ַהכְּ ִמן  ַהַחי  ִמן  ֵאֶבר  ְואֹוְכִלים 
ְקֵדמֹות  ר  (ִמְדבַּ ְיִציָרה.  ס'  בְּ נֲַּעשּׂו  שֶׁ ָיַדע  לֹא 

ְלַהִחיָד"א ַמֲעֶרֶכת ח' ֵעֶרְך ָחְכָמה אֹות י"ב)

ֶאת  ִיֵחס  כ"ה)  אֹות  ְרִביִעי  (ַמֲאָמר  ּכּוָזִרי  בַּ גַּם  ב. 
לֹום.  ַהשָּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ְיִציָרה  ֵסֶפר 
ְוהּוא  ְיִציָרה  ֵסֶפר  ֶהָחֵבר,  ָאַמר  ם:  שָׁ ְוז"ל 

ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו כּו'.
יר ֵסֶפר  ִסְפרוֹ אֹור ה' ִהְזכִּ אי בְּ גַּם הר"ר ִחְסדַּ
ָעָליו  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  הּוא  גַּם  ְוִיֲחסוֹ  ְיִציָרה, 

לֹום. ַהשָּׁ
ַאְבָרָהם  ם  ר שֵׁ ִנְזכַּ ַעְצמוֹ  ְיִציָרה  ֵסֶפר  בְּ גַּם  ג. 

לֹום. ְוז"ל: ָאִבינּו ָעָליו ַהשָּׁ
ְוֵהִבין  ְוָחַקר  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  יט  ִהבִּ שֶׁ יָון  כֵּ
ָידוֹ,  בְּ ְוָעְלָתה  ב  ְוָחשַׁ ְוָיַצר  ְוֵצֵרף  ְוָחַצב  ְוָחַקק 
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ָלַעד,  מוֹ  שְׁ ַרְך  ִיְתבָּ ַהּכֹל  ֲאדֹון  ָעָליו  ְוִנְגָלה 
ִרית לוֹ ּוְלַזְרעוֹ  ּוְקָראוֹ ַאְבָרָהם אֹוֲהבוֹ ְוָכַרת בְּ
ְצָדָק....  לוֹ  ֶבָה  ַויְַּחשְׁ ה'  בַּ ְוֶהֱאִמן  עֹוָלם,  ַעד 
ָנה  ה לוֹ ֶאת סֹוָדן. (ֵסֶפר ְיִציָרה פ"ו ִמשְׁ לָּ "ה גִּ ְוַהָקבָּ

ח')

ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  שֶׁ ַתב,  כָּ הרס"ג  ֲאָבל  ד. 
ֵסֶפר  בְּ שֶׁ ָהִעְנָיִנים  ֶאת  ַרק  הֹוִציא  לֹום  ַהשָּׁ
צּוָרתוֹ  בְּ ָתבוֹ  כְּ הּוא  לֹא  ֲאָבל  ְכלוֹ,  שִׂ בְּ ְיִציָרה 

ַהּנֹוְכִחית. ְוז"ל:
ַאְבָרָהם  ֶזה  ֵסֶפר  י  כִּ ָמְסרּו,  ְדמֹוִנים  ַהקַּ
ָקַבע  הּוא  שֶׁ אֹוְמִרים  רוֹ...ְוֵאיָנם  ִחבְּ ָאִבינּו 
א  ֶאלָּ ַהזֶּה,  ֶדר  ַהסֵּ ִפי  כְּ ַהזֶּה  ֶפר  ַהסֵּ ִמּלֹות 
לּו  ַהלָּ ָהִעְנָיִנים  ֶאת  הֹוִציא  הּוא  שֶׁ אֹוְמִרים 
ַלְמַיֲחִדים  ָדם  ְוִלמְּ ָדם ְלַעְצמוֹ  ְוִלמְּ ְכלו....  שִׂ בְּ
תֹוְך  ִנְמָסִרים בְּ ִלְהיֹות  ְולֹא ָחְדלּו  ִעּמוֹ,  ָהיּו  שֶׁ
ַמן  ַהזְּ ָהָיה  ר  ְוַכֲאשֶׁ תּוִבי....  כְּ י  ְלתִּ בִּ ֵתנּו  ֻאמָּ
ִעְנְיֵני  זּו  ְוִרכְּ ה  ָהֻאמָּ ַחְכֵמי  ּבוֹ  צּו  ִנְתַקבְּ ר  ֲאשֶׁ
ּוְקָבעּום,  ּה  לָּ ִמשֶּׁ ים  ִמלִּ יׁשּום  ְוִהְלבִּ ָנה  שְׁ ַהמִּ
רּוׁש הרס"ג  דֹוֶמה ְלָכְך. (פֵּ ָעשּׂו ...ִעְנְיֵני ֵסֶפר ֶזה בְּ

ְלֵסֶפר ְיִציָרה)

ֲעִקיָבא  י  ְלַרבִּ ֶזה  ֵסֶפר  ַהְמַיֲחִסים  ֵיׁש  ה. 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ַעד  ָלה  בָּ ַהקַּ י  ִמפִּ ן  כֵּ ָנה  שָּׁ שֶׁ

ם) רּוׁש "קֹול ְיהּוָדה" ַעל ַהּכּוָזִרי שָׁ לֹום. (פֵּ ָעָליו ַהשָּׁ
מוֹ  ּושְׁ ְמאֹד,  ְמֻפְרָסם  הּוא  ַהְיִציָרה  ֵסֶפר  ו. 
ּוְבִסְפֵרי  ּזַֹהר  בַּ ְדָרׁש,  מִּ בַּ "ס,  שַּׁ בַּ ר  ִנְזכַּ ְוָתְכנוֹ 
אֹוֵני  ִמגְּ ה  ְוַהְרבֵּ ְוָהַאֲחרֹוִנים.  ָהִראׁשֹוִנים 
ַהאי  ַרב  גֹון  כְּ ים,  רּושִׁ פֵּ ָעָליו  רּו  ִחבְּ ַקְדָמֵאי 
ִמים,  תָּ ן  בֶּ ּדֹוָנׁש  ָהַרֲאָב"ד,  ָהָרָס"ג,  אֹון,  גָּ
ְרֵצלֹוִני,  ַהבַּ ְרִזיַלי  בַּ ן  בֶּ ְיהּוָדה  ּדֹונֹולוֹ,  ַתי  בְּ שַׁ
ירֹוָנה,  ִמגֵּ ַעְזִריֵאל  י  ַרבִּ ְנהֹור,  י  ַסגִּ ִיְצָחק  י  ַרבִּ
"ן,  ָהַרְמבָּ ָהרֹוֵקַח),  ַעל  (בַּ ְרַמְיָזא  ִמגַּ ֶאְלָעָזר  י  ַרבִּ

ים. יְלָנא, ְועֹוד ַרבִּ אֹון ִמוִּ ַהגָּ
ָאָדם,  ִלְברֹא  ר  ֶאְפשָׁ ְיִציָרה  ֵסֶפר  כַֹח  בְּ ב) 

ֵהָמה ַחיָּה ְועֹוף בְּ
ָעְלָמא,  רּו  בְּ יֵקי  ַצדִּ עּו  בָּ אי  ָרָבא,  ָאַמר  א. 
ָהיּו  ֲעֹונֹוֵתיֶכם  י  כִּ נ"ט)  ְעָיה  (ְישַׁ נֱֶּאַמר  שֶׁ
ָלה  אן ַהְבדָּ ֶהם ֲעוֹונֹות ֵאין כָּ יִלים (ָהא ִאם לֹא ָהיּו בָּ ַמְבדִּ
ָרא  ָרָבא בָּ "י  ַרשִׁ ּוֵפרּוׁש  "י).  ְלֵבין ה'), ַרשִׁ יָנם  (בֵּ

ל  ְמדּו ֵצרּוף שֶׁ לָּ ְבָרא ַעל ְיֵדי ֵסֶפר ְיִציָרה, שֶׁ גַּ
ם)  ף ס"ה ע"ב ובפרש"י שָׁ ם. (ַסְנֶהְדִרין דַּ שֵׁ

מהרש"א,  ַאגָּדֹות  י  ִחּדּושֵׁ בְּ ם  שָׁ עֹוד  ְוַעיֵּן 
ִהיר ִסיָמן קצ"ו. ּוְבס' ַהבָּ

ל  כָּ ַיְתֵבי  ֲהָוה  ְעָיא  אֹושַׁ ְוַרב  ֲחִניָנא  י  ַרבִּ ב. 
ואיברי  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  בְּ ְוַעְסֵקי  ָתא  בְּ שַׁ ַמֲעֵלי 

ּוֵפרּוׁש  ֵליּה.  ואכלי  תילתא  עגלא  ְלהּו 
ְיֵדי  ַעל  תילתא  עגלא  אברו  יָלא  ּוִממֵּ "י:  ַרשִׁ
ִנְבָרא  ֶהם  בָּ שֶׁ ם  ַהשֵּׁ אֹוִתּיֹות  ְמָצְרִפים  ָהיּו  שֶׁ
ה  ַמֲעשֵׂ פּות, דְּ ּום ְמַכשְּׁ אן ִמשּׁ ָהעֹוָלם, ְוֵאין כָּ
הּוא.  ּלוֹ  שֶׁ ה  ְקֻדשָּׁ ם  שֵׁ ְיֵדי  ַעל  ֵהן  "ה  ַהָקבָּ

ם ובפרש"י) (ַסְנֶהְדִרין שָׁ

ִהיא:  ם  שָׁ יְרָסא  ְוַהגִּ ע"ב,  ס"ו  ַדף  בְּ ועיי"ש 
ִהְלכֹות ְיִציָרה. עסקי בְּ

ֵאיְך  דְּ ַז"ל,  וָָּנָתם  כַּ ָאִבין  ְולֹא  י  ַמְעתִּ ַוֲאִני שָׁ ג. 
י הני הוו עסקי  ַעת דגברי רבי כִּ ַיֲעֶלה ַעל ַהדַּ
ִדים,  שֵׁ ה  ַמֲעשֵׂ בְּ ָתא  בְּ שַׁ דְּ יֹוֵמי  ַמֲעֵלי  ל  כָּ
ְיֵדי  ַעל  ה  ַהנֲַּעשָׂ ָבר  ַהדָּ ְואֹוְכִלין  ֶנֱהִנים  ְוָהיּו 
ּוֵבין  עֹוְסִקין,  ָהיּו  ְיִציָרה  ְבֵסֶפר  דִּ ְותּו  ִדים.  שֵׁ
ֶאְצֵלנּו  ְמָצא  ַהנִּ ְיִציָרה"  "ֵסֶפר  רּוׁש  פֵּ ְהֶיה  יִּ שֶׁ
כפירש"י  אוֹ  ָאִבינּו,  ְלַאְבָרָהם  ְמֻיָחס  הּוא  שֶׁ
ם ְוכּו'. (שו"ת  ָהיּו ְמָצְרִפים אֹוִתּיֹות ַהשֵּׁ ז"ל שֶׁ

הרדב"ז ח"ג ִסיָמן ת"ב)

נסיב  אנא  יכיל  ֲחַנְנָיה,  ן  בֶּ ַע  ְיהֹושֻׁ א"ר  ד. 
ְיִציָרה)  ֵסֶפר  ְיֵדי  (ַעל  לן  ועביד  ואבטיחין  קרין 
ֵהם  (ְוַגם  והידנין  ּוְצָבִיים]  [ַאיִָּלים  טבין  איילין 
ַסְנֶהְדִרין  ְלִמי  (ְירּושַׁ ְוָטִבין.  ֵאייִלין  ַעִביִדין  ַעְצָמם)  בְּ

פ"ז ֲהָלָכה י"ט)

ְתׁשּוָבה  בִּ ז"ל  ְצִבי  מהר"ר  אֹון  ַהגָּ ַתב  כָּ ה. 
ן,  ָוֶאְתַחנַּ ַהְפָטַרת  בְּ ְלַהִחיָד"א  ָלל  שָׁ ַצוָּאִרי  ֻקְנְטֵרס  [בְּ הנז' 
ַז"ל  ֵאִליָּהּו  מהר"ר  ֵקנוֹ  זְּ שֶׁ מיני']  ְלֵעיל  ֶרת  ְזכֶּ ַהנִּ

ם. ְוָרִאיִתי  ְבָרא ע"י ֵסֶפר ְיִציָרה, ַעיֵּן שָׁ ָרא גַּ בָּ
ֵאַלת יעב"ץ ח"ב סי' פ"ב,  ס' שְׁ נוֹ בַּ בשו"ת בְּ
אֹותוֹ  בְּ ָרה  קָּ שֶּׁ ַמה  ז"ל  ָאִביו  ֵמָהַרב  ַמע  שָּׁ שֶׁ
ַעל  בַּ ֵאִליָּהּו  י  ַרבִּ אֹון  ַהגָּ ְזֵקנוֹ  ְיֵדי  ַעל  ַהּנֹוָצר 
ְמאֹד,  ְוָגֵדל  הֹוֵלְך  ָרָאהּו  שֶׁ ַאַחר  י  כִּ ז"ל,  ם  שֵׁ
ק  ְוִנתֵּ ָלַקח  ַיֲחִריב ָהעֹוָלם, ע"כ  ּלֹא  ִנְתָיֵרא שֶׁ
ְוַעל  ִמְצחוֹ  בְּ ֲעַדִין  בּוק  דָּ ָהָיה  שֶׁ ם  ַהשֵּׁ ּנּו  ִממֶּ
יקוֹ  ִהזִּ ֲאָבל  ַלֲעָפרוֹ,  ב  ְושָׁ ל  טֵּ ִנְתבַּ ְך  כָּ ְיֵדי 
ק  ְתַעסֵּ נִּ שֶׁ עֹוד  בְּ ָפָניו  בְּ ִריָטה  שְׂ ּבוֹ  ה  ְוָעשָׂ
ר  ם. (ִמְדבַּ ָחְזָקה, ַעיֵּן שָׁ ּנּו בְּ ם ִממֶּ ְנִתיַקת ַהשֵּׁ בִּ

ְקֵדמֹות ְלַהִחיָד"א, ַמֲעֶרֶכת יו"ד, אֹות כ"ז)

ֵהָמה  בְּ ׁשּוָבה יו"ד ִסיָמן ז', שֶׁ ִפְתֵחי תְּ ו. ְוַעיֵּן בְּ
ְצִריָכה  ֵאיָנּה  ְיִציָרה  ֵסֶפר  ְיֵדי  ַעל  ְבְרָאה  נִּ שֶׁ
ַמה  ֶזה  ַעל  ְרָאָיה  ֵהִביא  ָל"ה  ְוַהשְּׁ ִחיָטה.  שְׁ
ְיִציָרה  ֵסֶפר  בְּ ָעְסקּו  יֹוֵסף  ֲאֵחי  שֶׁ תּוב  כָּ שֶׁ
נַּ"ל  כַּ ֵאָבר,  ֵאָבר  ְוָאְכלּו  ֵהמֹות  בְּ ְלהּו  ּוִמיְבֵרי 
ׁשּוָבה  ַדְרֵכי תְּ ן בְּ ְוַעיֵּן גַּם כֵּ ְסִעיף א' אֹות א'. 

ֶזה. ֶהֱאִריְך בְּ ם ְסִעיף י"א שֶׁ שָׁ

ג) ִסְפֵרי ַה"ֵהיָכלֹות"
"ֵהיָכלֹות  ְקָרִאים  ַהנִּ ַהֵהיָכלֹות,  ִסְפֵרי 
ְרֵקי ֵהיָכלֹות",  י", "פִּ זּוַטְרתִּ ִתי", "ֵהיָכלֹות  ַרבָּ
ָמֵעאל",  ִישְׁ י  ַרבִּ "ַאגַָּדת  ָבה",  ֶמְרכָּ ְרֵקי  "פִּ
ּוִבְמֻיָחד  נָּּאים,  ַהתַּ ִלְתקּוַפת  ְמֻיָחִסים  ְועֹוד, 
י  ּוְלַרבִּ גָּדֹול  ּכֵֹהן  ע  ֱאִלישָׁ ן  בֶּ ָמֵעאל  ִישְׁ י  ְלַרבִּ

ֲעִקיָבא.
ָהָרִקיַע,  סֹודֹות  ּכֹוְלִלים:  ַהֵהיָכלֹות  ִסְפֵרי 
בֹוד ְוֵהיַכל ה', ּוָבֶהם:  א ַהכָּ סֵּ ַמִים, כִּ ְצָבא ַהשָּׁ
מֹוָתיו  שְׁ ית,  ֵראשִׁ בְּ יֹוֵצר  ל  שֶׁ קֹוָמה  עּור  שִׁ
עֹוָלמוֹ,  ֶאת  "ה  ַהָקבָּ ן  דָּ יַצד  כֵּ "ה,  ַהָקבָּ ל  שֶׁ
ּוְתִפּלֹוֵתיֶהם  יָרָתם  שִׁ ְלָאִכים,  ַהמַּ מֹות  שְׁ

ה. יַח ּוְגֻאלָּ ְוִעְנְיֵני ָמשִׁ
ִהיר ד) ֵסֶפר ַהבָּ

ְנחּוְנָיא  י  ַרבִּ נָּא  ְלַהתַּ ְמֻיָחס  ִהיר  ַהבָּ ֵסֶפר  א. 
ב  כַֹח", ְוֶנְחשָׁ ת "ָאנָּא בְּ ִפלַּ ר תְּ ֶנה, ְמַחבֵּ ן ַהקָּ בֶּ
ּתֹוָרה ַעל  בּו ִסְתֵרי  ִנְכתְּ ּבוֹ  ֶפר ָהִראׁשֹון שֶׁ ַלסֵּ
ן  ַסמֵּ נְּ (שֶׁ בחיד"א  ְוַעיֵּן  ָגלּוי.  בְּ ְלַפְרְסָמם  ְמַנת 
"רֹאׁש  ם  שֵׁ בְּ אֹותוֹ  ָתֵאר  מְּ שֶׁ ָסמּוְך)  בְּ ן  ְלַהלָּ

ִלים". ַהְמֻקבָּ
ִפְרסּום.  ָלה בְּ ַקבָּ ר ֵסֶפר בְּ ב. הּוא ִהְתִחיל ְלַחבֵּ
נּוִיים ַעל  ְבֵרי רז"ל ֵהם בְּ ל דִּ כָּ י ָהַאף ָאְמָנם שֶׁ כִּ
ָבִרים  יׁשּו ַהדְּ ל ָמקֹום ִהְלבִּ ָחְכַמת ָהֱאֶמ.... ִמכָּ
ִרים סֹוֵדי  י ֵהם ַהְמַדבְּ ָלל כִּ ר כְּ ֵאינוֹ ִנכָּ ְמאֹד, שֶׁ
ִהְתִחיל  ֶנה  ַהקָּ ן  בֶּ ְנחּוְנָיא  י  ַרבִּ ֲאָבל  ּתֹוָרה. 
דֹוִלים  ַהגְּ ם  (שֵׁ סֹודֹות.  ֵהם  שֶׁ ר  כָּ נִּ שֶׁ ֵסֶפר  ר  ְלַחבֵּ

ֶעְרּכוֹ) ְלַהִחיָד"א ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים בְּ

ֲאבּו  שָׁ ָהִראׁשֹוִנים  ִלים  ַהְמֻקבָּ דֹוֵלי  גְּ ל  כָּ ג. 
ִהְבִהיק  ר  ֲאשֶׁ ִהיר,  ַהבָּ ְלאֹורוֹ  ְוָהְלכּו  ְעָינוֹ  ִממַּ
ֶאת ָהעֹוָלם, ֶטֶרם הֹוִפיַע עֹוד אֹור ַהּזַֹהר. (ָהַרב 
ִויְלָנא  הֹוָצַאת  ִהיר,  ַהבָּ ְלֵסֶפר  ָמתוֹ  ַהְקדָּ בְּ לֹוְרֵיא  מּוֵאל  שְׁ

תרמ"א)

(ה'צא),  ַאּבּו-ָסהּוָלה  לֹמֹה  שְׁ ן  בֶּ ֵמִאיר  י  ַרבִּ ד. 
ְלֵסֶפר  ָרָחב  רּוׁש  פֵּ ַתב  כָּ "א  בָּ ָהַרשְׁ ְלִמיד  תַּ
ַנת  שְׁ ַתב-ָיד, בִּ ס ָלִראׁשֹוָנה, ִמכְּ ְדפַּ נִּ ִהיר, שֶׁ ַהבָּ

תרמ"א.
* * *

ָפִרים ַהנַּ"ל, ֵסֶפר ְיִציָרה, ִסְפֵרי ַהֵהיָכלֹות  ַהסְּ
ַהּזַֹהר  ְלֵסֶפר  ְיסֹוד  ׁשּו  מְּ שִׁ ִהיר,  ַהבָּ ְוֵסֶפר 
סֹודֹות  ַעל  ְיסֹודֹות:  ֵני  שְׁ ַעל  ְבָנה  נִּ דֹוׁש, שֶׁ ַהקָּ
ָפִרים ּוְבעֹוד ְסָפִרים, ְוַעל  אֹוָתם ַהסְּ ּלּו בְּ ְתגַּ נִּ שֶׁ
ֵאִליָּהּו,  ְיֵדי  ַעל  ָלֶהם  ְגלּו  נִּ שֶׁ ים  ֲחָדשִׁ סֹודֹות 

ְלָאִכים ְוכּו'. ַהמַּ
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שעה אחת לימוד זוהר בשבת קודש יותר מאלף שנים פשט ביום חול.

דין  העורך  יוחאי  בן  שמעון  רבי 
חיים  לשנת  לזכות  בשמים  שלנו 
זאת  ומתוקנים   ומתוקים  טובים 
אומרת שעה אחת של שבת שוה: 
אחת  ושעה  חול  ביום  שעות  אלף 
של לימוד זוהר הקדוש ביום חול 
לימוד  של  שלימה  משנה  יותר 
של  אחת  שעה  מזה:  יוצא  פשט 
קודש  בשבת  הקדוש  זוהר  לימוד 
חול.  ביום  פשט  שנים  מאלף  יותר 
זוהר  לימוד  אם  אומרת:  זאת 
 6 מתקן  קודש,  בשבת  שעות   6
מכאן  העולם.  של  שנה  אלפים 
הכוח  גודל  את  להבין  יכולים 
של יהודי פשוט הלוקח על עצמו 
ללמוד זוהר הקדוש בשבת קודש 
6 שעות, מחזיק את כל הבריאה 
עד  העולם  בריאת  מיום  כולה, 
ביאת המשיח בב"א. מכאן יכולים 
בזוהר  יש  גדול  כוח  איזה  להבין 
העולם  כל  את  שמתקן  הקדוש 

כולו, 
הקדוש  הרשב"י  שאמר  כמו 
וזה  ע"ב,  מ"ה  דף  סוכה  במסכת 
רבי  אמר  חזקיה  ואמר  לשונו: 
ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי 
העולם  כל  את  לפטור  אני  יכול 
כולו מן הדין מיום שנבראתי עד 
עמי  בני  אלעזר  ואילמלי  עתה 
עכשיו  ועד  העולם  שנברא  מיום 
ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום 

שנברא העולם עד סופו.

סגולה  לנו  נתן  הקדוש  הרשב"י 
זוהר  שבלימוד  כזאת:  גדולה 
קודש,  בשבת  שעות   6 הקדוש 
של  שנה  אלפים   6 מתקנים 

העולם.

זוהר  אחת  שעה  לימוד  ידי  על 
להביא  אפשר  קודש  בשבת 

הגאולה שלימה

כ"ב):  פסוק  ס'  (פרק  ישעיה  בספר 
לגוי  והצעיר  לאלף  יהיה  "הקטן 
אחישנה"   בעתה  ה'  אני  עצום 
הפסוק  כוונת  מה  ביאור,  צריך 
יכול  איך  לאלף,  יהיה  שהקטן 
להיות שבן אדם קטן יזכה להיות 

לאלף והצעיר לגוי עצום?

הפסוק  בהקדם  לפרש  נראה 
הקודם פסוק כ"ב, שאמר: "ועמך 
ארץ  יירשו  לעולם  צדיקים  כלם 
ידי  מעשה  {מטעי}  מטעו  נצר 
להתפאר", דהנה איך יכול להיות 
הלא  וכו',  צדיקים  כלם  ועמך 
יצר  לנו  נתן  הוא  ברוך  הקדוש 
איתו  לנהל  וצריך  גדול,  די  הרע 
מאוד  וקשה  כבידה,  מלחמה 

לנצח אותו, אתמהה?

דברי  נקדים  זאת  ולפרש 
על  יונתן  בתרגום  המפרשים: 
דזעיר  כב):  פסוק  ס  (פרק  ישעיה 
לעם  ודחלש  לאלפא  יהי  בהון 
איתינה:  בזמנה  ה'  אנא  תקיף 
וברש"י ישעיה שם: עתה אחישנה 
בעתה:  זכו  לא  אחישנה  זכו   -
ובמצודות דוד שם: קטן - השבט 

פעמים  אלף  עד  יתרבה  הקטן 
ככה. והצעיר - כפל הדבר במ"ש. 
לכן  בידי  היכולת  - אשר  ה'  אני 
בבוא עת הגאולה אמהר להרבות 
עצום:  לגוי  והצעיר  לאלף  הקטן 
אומר  אינו   - קטן  שם:  וברד"ק 
קטן  ענין  מה  כי  אחד  גוף  על 
השבט  לומר  רוצה  אלא  וצעיר 
יהיה  מהם  הקטן  והמשפחה, 
עתה,  שהוא  ממה  פעמים  לאלף 
ואמר  כמנהג,  במ"ש  הענין  וכפל 

הצעיר לגוי עצום:

זאת   - אחישנה  בעתה  ה'  אני 
ה'  אני  מבטיחם  שאני  הטובה 
ואמר  בידי,  שהיכולת  אעשנה 
בעתה ואמר אחישנה אמרו רז"ל 
ויש  בעתה,  זכו  לא  אחישנה  זכו 
אחישנה,  עתה  כשיגיע  לפרש 
זמן  יארך  לא  כי  מהרה  לגמרה 
כלותה,  עד  הישועה  החל  מעת 

וי"ת אנא השם בזמנה אייתינה:

ובמלבי"ם שם: הקטן יהיה לאלף 
בכח   - והצעיר  הכמות  בריבוי   -
יהיה לגוי עצום - בריבוי האיכות 
בכח ועצמה, והגם שאני מתמהמה 
הנה  ומעטים,  חלשים  והעם  עתה 
בבא   - אחישנה  בעתה  ה'  אני 
הדבר  אעשה  המיועד  העת 
בזריזות (כי זה גדר פעל חיש) ואמלא 
את הבטחתי, עד כאן לשונם ז"ל. 4



כף החיים שו"ע אורח חיים סימן קנה

הבן  דברי  פי  על  לפרש  אפשר 
שעה  בשבת  לומד  שאם  חי  איש 
אלף  שלמד  כמו  זה  זוהר  אחת 
בשבת  שעות   6 לומד  ואם  שנים, 
אלפים  שש  שלמד  כמו  נחשב 
ידי  ועל  שנה של בריאת העולם. 
 - אחישנה  בעתה  ה'  אני  נזכה 
בבא העת המיועד אעשה הדבר 

בזריזות כמו שכתב המלבי"ם. 

שילמוד  ידי  על  היא  התשובה 
שעה אחת בזוהר הקדוש בשבת 
בהקדם  לפרש  נראה  קודש.עוד 
מסע  אגרת  בספר  שכתוב  מה 
אחד  יד  (כתב  הקדוש,  החיים  אור 
ולמדנו  שם:  לשונו  וזה  מתלמידיו), 

שעות  ו'  ובסוף  שעות,  ששה  עד 
אשר  טוב1  ריח  הבית  נתמלא 

כמוהו לא נהיה, 
1 לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון: היום יום 

ב', ה' לאדר ב', שנת וית"ן ל"ו, נסענו מעכו 
לצפת ת"ו לראות את פני האדון ה' בארץ 
ולמדנו  וכו'  למירון  הלכנו  כך  ואחר  הגליל, 
ובשמחה  גדולה  ובאהבה  גדול  בחשק  שם 
ספר הזוהר עד  ד' שעות מהלילה, ועמדנו 
לאכול, וחזרנו תיכף אחר האכילה לימודינו 
שהיו  מהחברים  אחד  לכל  הרב  שנתן  כפי 
שם ספר אחד של הזוהר. והיה חלקי ספר 
ו'  ובסוף  ולמדנו עד ששה שעות,  בראשית, 
כמוהו  אשר  טוב  ריח  הבית  נתמלא  שעות 
לא נהיה וכו'. ולמדנו עד ח' שעות מהלילה, 
כשני  היום  שהאיר  וקודם  לישון.  והלכנו 
כי  ישננו  ולא  משמרתנו  על  עמדנו  שעות 
אם שני שעות, וישבנו ללמוד. וכשהאיר פני 

ללמוד  וישבנו  כוותיקין  התפללנו  המזרח 
אפילו  בינתיים  הפסק  בלי  שעות  י"ח  עד 
שאכלנו  ואחר  תורה.  דברי  של  בדיבור 
חזרנו ללימודינו כל יום חמישי, עד ח' שעות 
מהלילה. וביום ו' בבוקר וכו'. ובכל יום השבת 
היינו לומדים זהר, ובלילה ליל מוצאי שבת 
עשינו משמורות כל הלילה, שהאידרות אמר 
ובשעה  היה.  וכן  ביחד,  אותם  שנלמד  הרב 
גדולה  הארה  היתה  האדרות  שהתחלנו 
והרגש גדול בנשמותינו וכו', וגמרנו האדרות 
יוחאי  ולמדנו מאמרי בר  היום,  סמוך לאור 
הקדוש,  החיים  אור  מסע  (אגרת  גדולה.  בשמחה 
כת"י אחד מתלמידיו, נדפס בס' טעמי המנהגים, עניני 

הילולא דרשב"י)

ב) קביעות זמנים ללמוד ספר הזהר על ציון 
רשב"י:

א. בהיות חברים מקשיבים אצל ציון רשב"י 
כדרכו  טהורות  אמרות  באמרותיו  ועוסקים 
פעמים בשנה מעת לעת ומפקידה לפקידה 

וכו'. (ספר החרדים בהקדמה)
ב. שני פעמים בשנה חוק ולא יעבור הולכים 
פורסים  ושם  למירון,  וכו'  סגולה  חכמי  כל 
אוהל אחד מן קברו של רשב"י עד קברו של 
ר"א, ויושבים שם בין רשב"י ור"א י' ימים וי' 
וזה  הזוהר.  בספרי  ועוסקים  רצופים  לילות 
הסדר הם עושים עשרה ימים קודם שבועות 
ועשרה ימים קודם ראש השנה תמיד. (ספר 

מצרף לחכמה)

רבנן  כמלאכים,  הראשונים  נהגו  כך  ג. 
אותו  של  דישראל  ארעא  תקיפי  קדישין, 
במירון  ה'  בית  בחצרות  שעלו  דעה,  הדור 
שתי פעמים בשנה ולמדו שם זוהר הקדוש 
בקודש, שפכו את לבם בבכי ומרירות לבם 
מצינו  וכן  עילאה.  בתשובה  נפשם  לתיקון 
שנהגו כן תלמידי גורי האריז"ל ושאר חכמי 
וגדולי התורה מצפת ת"ו לעלות מירונה שני 
הק'.  זוהר  ספרי  שם  ללמוד  בשנה  פעמים 

(טעמי המנהגים, עניני הילולא דרשב"י)

ועמך  הפסוקים  יבואר  ובזה 
נתחיל  כולנו  כלם צדיקים, שאם 
ללמוד ולגרוס בזוהר נזכה להיות 
צדיקים, לעולם יירשו ארץ ונזכה 
לירושת הארץ,  נצר מטעו {מטעי} 
שהקדוש  להתפאר,  ידי  מעשה 
יוכל להתפאר אתנו במה שזיכינו 
לקיים  שעות  ששה  של  במשך 
עולם של תורה של ששת אלפים 
שאמר  למה  נזכה  ידי  ועל  שנה, 
לאלף  יהיה  "הקטן  הבא  בפסוק 
בעתה  ה'  אני  עצום  לגוי  והצעיר 
אחישנה" ושאלנו איך יכול להיות 
פשוטו  קטן  ילד  אפילו  שהקטן, 
כמשמעו יהיה לאלף, והצעיר לגוי 
התשובה  לפרש  אפשר  עצום? 
אחת  שעה  שילמוד  ידי  על  היא 
קודש.עוד  בשבת  הקדוש  בזוהר 
נראה לפרש בהקדם מה שכתוב 
החיים  אור  מסע  אגרת  בספר 
הקדוש, (כתב יד אחד מתלמידיו), וזה 
לשונו שם: ולמדנו עד ששה שעות, 
ובסוף ו' שעות נתמלא הבית ריח 

טוב אשר כמוהו לא נהיה.

שכשילמד  יוסף  להבית  הבטיח  ה"מגיד" 
א.  אורה:  שערי  לו  יפתחו  הסוד  תורת 
(אמר המגיד למרן הבית יוסף): אם תקבע עתים 

דתדביק  בה  לבך  אפתח  הקבלה,  בחכמת 
(מגיד  נש.  בר  יתהון  ידע  דלא  סתימין  רזין 

מישרים פ' בא)

בן איש חי פרשת שמות

(מגיד ש. 
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אשרי חלקכם שזכיתם לסייע למפעל קדוש ויקר 
עליו  רבנו  משה  כהבטחת  הגֻאלה  ומקרב  המזרז 
השלום לרשב"י זכותו יגן עלינו אמן בזהר הקדוש 
פרשת נשא, "בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזהר 
יפקון ביה מן גלותא ברחמי". שבזכות חבורך, ספר 
הזהר הקדוש, יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים 

ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח! 

תקוני  בספר  כמבאר  לכך!  הסכימו  משמים  ואף 
שאליהו  שבשעה  בסופו),  שתיתאה  (תקון  הזהר 
יוחאי  בר  שמעון  לרבי  נגלה  לטוב  זכור  הנביא 
ולחבריא קדישא שעמו ולמד עמהם סתרי תורה 
בענין תקוני נשמות, יצאה בת קול משמים ואמרה 
בר  שמעון  רבי  של  וקֻדשתו  כחו  רב  "כמה  להם 
נבואה  ואמרה  הוסיפה  כך  ואחר  בעולם",  יוחאי 
בזו הלשון, "וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי 
חבורא דילך כד יתגלו לתתא בדרא בתראה בסוף 
ובלשון  בארץ".  דרור  "וקראתם  ובגיניה,  יומיא, 
מזה  יתפרנסון  למטה  אדם  בני  כמה  הקדש: 
האחרון  בדור  למטה  יתגלה  כאשר  שלך  החבור 
"וקראתם  הפסוק  יתקים  ובזכותו  הימים,  בסוף 

דרור בארץ"- המרמז על הגֻאלה השלמה. 

המעלה  בגדל  הכירו  הדורות  בכל  ישראל  גדולי 
ֻפרענֻיות  מיני  כל  שמבטל  הזהר,  ספר  שבלמוד 
וגזרות קשות ורעות ומותנא וחרבא ובזה מעלמא. 
באמירה  אפלו  קֻדשתה  עצם  את  שידעו  הם, 
בעלמא. ומי לנו גדול כהרמח"ל - רבי משה חיים 
עלינו  יגן  זכותו  וקדוש לברכה  צדיק  זכר  לוצאטו 
אמן, בעל ה"מסלת ישרים", אשר היה בקי עצום 
גזרות  לבטל  עצה  מצא  ולא  התורה  מכמני  בכל 
למוד  הזו,  העצה  את  אלא  ישראל  מעם 

הקֻדשה  שבכח  הפסק,  ללא  ברצף  הזהר  בספר 
גזרות  כל  לבטל  הקדוש  הזהר  ספר  של  העליונה 

ולקרב הגֻאלה ברחמים. 

גירסא  של  מֻיחד  למוד  סדר  בישיבתו  תקן  לכן 
הפסק  ללא  במשמרות  הקדוש  הזהר  בספר 
הראשונה  כתקנה  זה  דבר  וקבע  לעת,  מעת  כלל 
וכותב על מעלת הדבר באגרת לחכמי  בישיבתו, 
לכל  היעוצה  העצה  "זאת  הלשון:  בזה  ישראל 
שונאיהם,  טמנו  זו  מרשת  להנצל  קדש  קהלות 
כי  יחדלו  ולא  זאת  על  לפקח  להם  היה  ובודאי 
חכמי  ישליכו  אל  ועתה  מאד...  ועצום  הדבר  רב 
אני אלמלא  כי  גום,  הזה אחרי  ישראל את הדבר 
נתישר חילי הייתי קובע דבר זה בכל מקום ומקום, 
אבל כבוד תורתכם יקח את העצה הזאת ויהיה לו 
לזכות כי אין כמוה לטובה לכל ישראל, וכל אחד 
במקומו יכול לעשותו כי לא דבר קשה הוא כלל". 

גם אצל תלמידי הבעל שם טוב וממשיכיו מצינו 
הרב  כבוד  הסוד,  תורת  ללמוד  מֻיחדת  חביבות 
מזידיטשוב  אייזיק  יצחק  רבי  הרב  מורנו  הקדוש 
ואמר:  עצמו  על  העיד  אשר  אמן  עלינו  יגן  זכותו 
ואחד  מאה  חיים"  עץ  ה"פרי  ושניתי  למדתי 

פעמים.

הזהר  למוד  כי  כתב,  מ"ג  תקון  מלך"  ב"כסא 
שכן  וכל  עולמות,  בונה  בעלמא  בגירסא  הקדוש 
אחד,  מאמר  פרוש  אפלו  ולהבין  ללמד  יזכה  אם 
שלא  מה  אחת  בשעה  למעלה  תקון  בו  יעשה 
לו  וֻמבטח  תמימה,  שנה  הפשט  בלמוד  יעשה 
ויהיה  דמלכא,  היכלא  מבני  הבא  עולם  בן  שהוא 
במלכותא  ראשונה  היושבים  המלך  פני  מרואי 

דרקיעא.

לכל המתנדבים בעם העוסקים במלאכת הקדש
לכל המתנדבים בעם העוסקים במלאכת הקדש בהפצת הזהר בכל לכל המתנדבים בעם העוסקים במלאכת הקדש בהפצת הזהר בכל 

העולם ֻכלו - על ידי מפעל הזהר העולמי!העולם ֻכלו - על ידי מפעל הזהר העולמי!
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גם בתקון ל' כתב, וזה לשונו: כמה גדול חיוב על 
אם  גדול  כמה  וענשם  קבלה.  ללמד  חכם  תלמיד 
הם  כי  גלותא  אורך  וגורם  קבלה  לומדים  אינם 
בשעה  יעשה  כי  ליצלן,  רחמנא  הגֻאלה  מעכבים 
אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה בלמוד חדש 

ימים בפשטי התורה, כי גדול כחה לקרב הגֻאלה.

מקורות  וכמה  מכמה  להאריך  המקום  כאן 
דוקא  הזהר  ספר  למוד  את  מאד  המחשיבים 
בימינו, דור עקבתא דמשיחא, כן מובא בספר אור 
המשיח  ביאת  קדם  שכתב:  דכיא  מירא  ישרים 
תתגבר מינות ואפיקורסות רחמנא ליצלן בעולם. 
האחד  הללו,  דברים  בשלשה  להזהר  לזה  העצה 
מה  מבין  שאינו  פי  על  אף  זהר  יום  בכל  לאמר 

שאומר, כי אמירת זהר מֻסגלת לטהרת הלב.

שכל  זהר,  לתקוני  מלך  במקדש  לבאר  ומוסיף 
רוח  נחת  ועושה  הגֻאלה  מקרב  זה  בספר  העוסק 
ובני  אני  פדאני  כאלו  שכתוב:  כמו  ליוצרו,  גדול 
מן הגלות כו'. כי כך גזר הבורא שלא יתגלה ויהיה 
זו  כי סֻגלה  יבוא דרור,  יומיא דבגינה  גנוז עד סוף 

בו ולא בזולתו.

בראות רבי שמעון בן יוחאי ברוח קדשו ענין זה, 
העלם  בדרך  הזהר  ספר  לכתב  אבא  לרבי  צוה 
קריב  בתרא  דרא  עד  למשמרת  ֻמצנע  להיותו 
המתעסקים  שבזכות  כדי  משיחא,  מלכא  ליומיה 
כנזכר  השם  בעזרת  בימינו  הגֻאלה  תצמח  בו 
צנצנת  קח  כתיב:  דא  על  רי"ז),  (דף  ויחי  בפרשת 
למשמרת,  כו'  מן  העמר  מלא  שמה  ותן  אחת 
זלה"ה  ויטאל  חיים  (הרב  מאד.  זה  והבן  לאצנעותא, 

בהקדמתו לשער ההקדמות).

מאמר  מאמרות,  עשרה  בשל"ה,  מבאר  הנה 
ראשון, שהחבור מהזהר היה עתיד להיות גנוז וכו' 
עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים שאז יתגלה 
אז  כי  משיח,  יבוא  העוסקים  ובזכות  לתחתונים, 
סבה  תהיה  זו  אשר  בסבתו,  דעה  הארץ  תמלא 
ובגיניה ושבתם איש  וזהו שאמר  קרובה לביאתו. 
אל אֻחזתו וכו', כדי שבזכותו יגאלו ישראל, כשם 

הקדוש  שֻהצרך  עד  ממצרים  ישראל  נגאלו  שלא 
ברוך הוא לקדשם בדם פסח ובדם מילה, כן גֻאלה 
לתוספות  שיזכו  עד  הגֻאלה  תהיה  לא  העתידה 
הקֻדשה הזו, והוא רצון האל יתברך, ואשרי הזוכה 

בה.

ולשון דגל מחנה אפרים פרשת שמיני: וזהו דרש 
דרש משה, הינו כשיתגלה (כי בכל דור ודור יש בחינת 
משה),  בחינת  היה  יוחאי  בן  שמעון  דרבי  ואיתא  משה, 

בן  רבי שמעון  הינו  כבר משה,  וידרש מה שדרש 
שיתבטלו  הינו  שרף,  והנה  אז  הזהר,  ספר  יוחאי, 
כל הקליפות וממילא יהיה הגֻאלה שיבנה במהרה 

בימינו אמן סלה ועד.

הקליפות  בטול  יהיה  ההוא  החבור  ידי  על  וגם 
לאברהם  (חסד  הקטרוגים  והשבתת  הגלות  וקלות 

מעין ראשון נהר כ"ד).

ומניעתנו  הזאת,  החכמה  בעסק  תלוי  הכל 
בית  בנין  ועכוב  אחור  גורמת  היא  בה  מלהתעסק 
לעץ  ויטאל  חיים  הרב  (הקדמת  ותפארתנו  מקדשנו 

חיים).

אם עד כדי כך גדול ועצום כחו של הלמוד בספר 
מלאכת  עושי  ידי  את  לחזק  אלא  לנו  אין  הזהר, 
בעבודתם  וחזק  וכח  אמץ  להם  להוסיף  הקדש, 
הקדושה, אמצו מתנים וחגרו עז להמשיך ולהפיץ 
כחו  לפרסם  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  של  אורו  את 

בעולם ולסיע בכל מה דאפשר.

חיל  לעשות  הוסיפו  לברככם,  איפה  לנו  נשאר 
ואוריתא,  היא  בריך  לקודשא  חילים  להרבות 
כל  ֻתשלם  אשר  עד  ידיכם  במעשי  הברכה  ויהי 
המלאכה, להביא את העולם לשלמותו האמתית, 
לעד  כסאו  ותכון  שלם  וכסאו  שלם  ה'  שם  ויהי 

בביאת מלכנו ומשיחנו במהרה בימינו אמן.

(מתוך מכתב חיזוק שכתב כ"ק אדמו"ר מהאלמין רבי 
שלום יהודה גראס שליט"א ל"מפעל הזהר היומי")
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ֶרק ג פֶּ
דֹוׁש א) ַקְדמּות ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ

ֶאֶלף  כְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ה  ְתגַּלָּ נִּ שֶׁ ֵמָאז  א. 
ְיֵדי  ַעל  ֲעִריָכתוֹ  ְגְמָרה  נִּ שֶׁ ְלַאֲחֵרי  ִנים  שָׁ
ְלִחּזּוק  יַע  פִּ ִהשְׁ דילי',  א  ְוַחְבַריָּ "י  בִּ ַרשְׁ
ַוֲהָפָצָתּה  ּסּוָסּה  בִּ ַהֲעָמָקָתּה,  ָהֱאמּוָנה, 

ָרֵאל. ֶקֶרב ַעם ִישְׂ בְּ
ֵהִאיר ְוָזַרח  ֹזַהר ָהָרִקיַע שֶׁ ָהאֹור ַהגָּדֹול כְּ
ִרים  ְוַלדָּ ָלָאֶרץ  ֵהִאיר  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִמן 
ֵני  בְּ ְלַעם  ְך  ַהחֹשֶׁ ְתקּופֹות  בִּ גַּם  ָעֶליָה 
ַהֶחֶרב  ר  ֲאשֶׁ כַּ ים,  ָקשִׁ ים  ְזַמנִּ בִּ ָרֵאל,  ִישְׂ
ָרֵאל,  ִישְׂ ֵני  בְּ ַעם  י  ָראשֵׁ ֵמַעל  ִהְתנֹוְסָסה 
ִית  ִמבַּ ּוֵמאֹוְיִבים  ָרָעב  ת  ֵמֶחְרפַּ ְוָסְבלּו 

ּוִמחּוץ.
א  ְוַחְבַריָּ "י  בִּ ַרשְׁ י  כִּ ָלל,  כְּ ֶלא  פֶּ ֶזה  בְּ ְוֵאין 
ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ יֵליּה,  דִּ
ם,  כֻּלָּ ְוָהעֹוָלמֹות  ַבע  ַהטֶּ ֶעְליֹון,  ּוַמְלֲאֵכי 
ִנְקָרא  שֶׁ זוֹ  ֲחׁשּוָבה  ִליִציָרה  ֵהם  ִפים  תָּ שֻׁ

ֵסֶפר ַהּזַֹהר.
ב. ֵיׁש ָהרֹוִצים ְלַאֵחר ֶאת ְזַמן ִחּבּור ֵסֶפר 
ֶפר  ִמסֵּ ֲחָלִקים  ם  ַדְעתָּ לְּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ ַהּזַֹהר, 
ַמן  ִמזְּ יֹוֵתר  ְמֻאָחִרים  ָהיּו  ָרם  ְמַחבְּ ַהּזַֹהר 

"י. בִּ ַרשְׁ
ַהָקדֹוׁש  ָהַרב  ֶזה  ַעל  ַתב  כָּ ָבר  כְּ ָאְמָנם  ג. 
ֵמַראְדִזין  ָהַאְדמֹו"ר  ַלייֶנער,  ְירּוָחם 

זצק"ל, ְוז"ל:
ְמעּו, ְולֹא ָחׁשּו  ָבר ִנשְׁ ָענֹות כְּ ַהטְּ ֵמַאַחר שֶׁ
ָנכֹון  ַטַעם  ְצאּו  מָּ שֶׁ ַמֲחִזיִקים  ָאנּו  ָלֶהן, 
ָהָרִקיַע  ֹזַהר  ֵסֶפר  ַמת  (ַהְקדָּ ָלֶהן.  ָלחּוׁש  ּלֹא  שֶׁ

להאדמו"ר ֵמַראְדִזין זצ"ל)

ם: יְך שָׁ ד. ּוַמְמשִׁ
ה'  בַּ ֲאִמיִנים  ַהמַּ ָרֵאל  ִישְׂ ֱאמּוֵני  לֹוֵמי  שְׁ
ַיד  תּוב בְּ לּו ֶאת ַהּתֹוָרה ַהכָּ ּוְבתֹוָרתוֹ, ְוִקבְּ
ַיד  ה בְּ סּוָרה ַעל פֶּ ה ְוֶאת ַהּתֹוָרה ַהמְּ משֶׁ
ְוַהּסֹוד  ָלה  בָּ ַהקַּ ּתֹוַרת  ֶאת  לּו  ִקבְּ ה,  משֶׁ

ר יֹוַחאי. ְמעֹון בַּ י שִׁ נָּא ַרבִּ ֵמֵאת ַהתַּ

ְיסֹוֵדי  ל  ָיַסד כָּ דֹוׁש  ַהקָּ ַז"ל  ָהֲאִר"י  ּוָמָרן 
ְוָכַתב  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַעל  ּלוֹ  שֶׁ ָלה  בָּ ַהקַּ
ָרֵאל  ים ָעָליו. ּוְגאֹון ֻעזֵּנּו, ְקדֹוׁש ִישְׂ רּושִׁ פֵּ
ַעל  בַּ ָרֵאל  ִישְׂ י  ַרבִּ ינּו  ְוַרבֵּ מֹוֵרנּו  ּוְפֵארוֹ, 
ֲחִסיִדים,  ל  שֶׁ ֲאִביֶהם  זלה"ה,  טֹוב  ם  שֵׁ
ַהָחְכָמה  ֲעֵרי  שַׁ תֹוַרת  בְּ ָלעֹוָלם  ֵהִאיר  שֶׁ
ַהֲחִסידּות  ְיסֹוֵדי  ָנה  בָּ ַעת,  ְוַהדַּ בּוָנה  ְוַהתְּ
ָהֲאִר"י  ְוִסְפֵרי  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַעל 
ַאֲחָריו  ים  דֹושִׁ ַהקְּ ְוַתְלִמיָדיו  ְוהּוא  ז"ל. 
ְבֵרי  דִּ ֵבאּור  בְּ ָחְכָמה  ְצנּוִעים  ֶאת  דּו  ִלמְּ

דֹוׁש. ַהּזַֹהר ַהקָּ

ִמן  ֶאָחד  כְּ ָהָיה  ר  ֲאשֶׁ ז"ל  ָר"א  ַהגְּ ינּו  ְוַרבֵּ
ֵליה....  ָאִניס  לֹא  ָרז  ְוָכל  ָהִראׁשֹוִני.... 
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ַעל  ים  רּושִׁ פֵּ ַתב  כָּ
ְפָרא  ְוַהסִּ א  ישָׁ ַקדִּ ה  ַרבָּ ְוָהִאְדָרא 
ַעל  אּוִרים  ּוַבבֵּ ֹזַהר,  ּקּוֵני  ְוַהתִּ ְצִניעּוָתא  דִּ
ְבֵרי  ִמדִּ ְמקֹורֹות  ֵמִביא  ָערּוְך  ְלָחן  ַהשֻּׁ
תֹוַרת  ֶרְך הֹוְלִכים בְּ ִמיֵמי דֶּ ַהּזַֹה.... ְוָכל תְּ
ַמת ֵסֶפר ֹזַהר ָהָרִקיַע  ַהּזַֹהר ּוַמֲאִמיִנים ּבוֹ. (ַהְקדָּ

להאדמו"ר ֵמַראְדִזין זצ"ל)

ל  שֶׁ ֲעִריָכתוֹ  ֶאת  ְמַיֲחִסים  ים  ַרבִּ ה. 
"י,  בִּ ַרשְׁ ַאַחר  לְּ שֶׁ ַלּדֹורֹות  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 
ל  שֶׁ נֹוְכחּוָתם  ַעל  ָהָאמֹוָרִאים.  יֵמי  בִּ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּכֹוֵתב הר"י ַנחּום  ָאמֹוָרִאים בְּ

יל, ְוז"ל: ְרנֹובִּ שֶׁ ִמטְּ

ּתֹוָרה,  בַּ שֶׁ נּוז  ַהגָּ אֹור  יג  ְלַהשִּׂ ּזֹוֶכה  שֶׁ ִמי 
ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף  יט  ַמבִּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ
הּוא  שֶׁ ָמה  בְּ ֶאְצלוֹ  ִחּלּוק  ֵאין  ָאז  סֹופוֹ, 
ְהֶיה  יִּ שֶּׁ ַמה  ּוֵבין  ִמיָּד,  הֶֹוה  בַּ ה  ַעתָּ
ַמה  ּזַֹהר  בַּ "י  בִּ ַרשְׁ ָאַמר  ְוָלֵכן  ְלדֹורֹות. 
ָהָיה  ר ַחנָּה, שֶׁ ר בַּ ה בַּ ָאַמר [ָהָאמֹוָרא] ַרבָּ שֶּׁ
ה ּדֹורֹות, ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ז"ל  מָּ ַאַחר כַּ
ָרָאה  שֶׁ לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ַעל 
ַעל  ַאף  ְודֹוֵרׁש,  ב  יֹושֵׁ ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ֶאת 
ֶזה  ְוָכל  ה,  ַהְרבֵּ ּדֹורֹות  ַאַחר  ָהָיה  שֶׁ י  פִּ
ָלאֹור  אּו  בָּ ּתֹוָרָתם  ְיֵדי  ַעל  שֶׁ ֵמֲחַמת 
ין ִמיָּד ּוְלדֹורֹות.  ם ֵאין ִחּלּוק בֵּ נּוז, ְושָׁ ַהגָּ

ת ַצו) ָרשַׁ (ְמאֹור ֵעיַנִים פָּ

ּה ֶנֱעַרְך  בָּ קּוָפה שֶׁ ו. ֵיׁש ָהרֹוִאים ֶאת ַהתְּ
ְלָפֵנינו... הּוא  שֶׁ ִפי  כְּ צּוָרתוֹ  בְּ ַהּזַֹהר 

ְלַאַחר  ִנים  שָׁ ֵמאֹות  אֹוִנים,  ַהגְּ ְתקּוַפת  כִּ
"אֹור  בְּ אַלְנִטי  גָּ ַאְבָרָהם  (ָהַרב  "י  בִּ ַרשְׁ ִטיַרת  פְּ

ף קנ"ט ע"א). ַלח דַּ שְׁ ת ַויִּ ָרשַׁ ה" ַלּזַֹהר פָּ ַהַחמָּ

דֹוׁש ּלּוי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ב) ֵסֶדר גִּ

ְזכּוָתא  ַאְבָרָהם  י  ְלַרבִּ יּוֲחִסין  ֵסֶפר  בְּ א. 
ִמן  י ִיְצָחק דְּ ל ַרבִּ ַתב ָיד שֶׁ ס ֶקַטע ִמכְּ ִנְדפַּ
ה  "ן), ַהְמַגלֶּ ל ָהַרְמבָּ ל ָידּוַע ְוַתְלִמידוֹ שֶׁ ַעּכוֹ (ְמֻקבָּ
ר  ֶקשֶׁ יֹוֵתר בְּ ה ֻעְבּדֹות ֲחׁשּובֹות בְּ מָּ ָלנּו כַּ

ְלִהְתגַּּלּות ּוִפְרסּום ֵסֶפר ַהּזַֹהר.

ְסְלִמים  ַהמֻּ יֵדי  בִּ ַעּכוֹ  ה  שָׁ ִנְכבְּ ר  ֲאשֶׁ כַּ
ִמן  י ִיְצָחק דְּ ָאה ַה-13, ָיָצא ַרבִּ סֹוף ַהמֵּ (בְּ
ְזַמּנוֹ  בִּ ִנְמָצא  יַצד  כֵּ "ַלֲחקֹר  ָפר,  ַלסְּ ַעּכוֹ 
י  ְמעֹון ְוַרבִּ י שִׁ ה ַרבִּ ר ָעשָׂ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֲאשֶׁ

ָעָרה". ְוז"ל: מְּ נוֹ בַּ ֶאְלָעָזר בְּ

ֻמְפָלִאים,  ָבָריו  דְּ י  כִּ ָרִאיִתי  שֶׁ ֵני  ּוִמפְּ ב. 
ְעָין  ַהמַּ ָהֶעְליֹון,  קֹור  ִממָּ ֲאבּו  ִישָּׁ
בֹוד  ם כְּ רּוְך שֵׁ ל, בָּ י ְמַקבֵּ ְלתִּ יַע בִּ פִּ שְׁ ַהמַּ
ַאֲחָריו  י  ָרַדְפתִּ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ַמְלכּותוֹ 
ְמָצִאים  ַהנִּ ְלִמיִדים  ַהתַּ ֶאת  ֲאָלה  ָוֶאשְׁ
א  בָּ ֵמַאִין  ּנּו,  ִממֶּ דֹוִלים  גְּ ָבִרים  דְּ ָיָדם  בְּ
ה ֶאל  ִלים ִמפֶּ ָלֶהם סֹודֹות ֻמְפָלִאים ְמֻקבָּ
ם  ְוִנְמְצאּו שָׁ ֵתב,  ִלכָּ נּו  ִנתְּ לֹא  ר  ֲאשֶׁ ה,  פֶּ
ָמָצאִתי  ְולֹא  ֵסֶפר,  קֹוֵרא  ְלָכל  ְמבָֹאִרים 
ְמֻכוָּנֹות,  ֹזאת  ֵאָלִתי  שְׁ ַעל  ׁשּובֹוֵתיֵהם  תְּ

כֹה... כֹה ְוֶזה אֹוֵמר בְּ ֶזה אֹוֵמר בְּ

י ָהַרב  ֵאָלִתי, כִּ י אֹוְמִרים ִלי ַעל שְׁ ַמְעתִּ שָׁ
ֵמֶאֶרץ  אֹותוֹ  ַלח  שָׁ ז"ל  "ן  ָהַרְמבָּ ַהנֱֶּאָמן 
ָהרּוַח  ְוֵהִביאוֹ  ִלְבנוֹ,  ְלָקָטלֹוְנָיא  ָרֵאל  ִישְׂ
י  ַרבִּ ֶהָחָכם  ַיד  בְּ ְוָנַפל  ָאָרגוֹ....  ְלֶאֶרץ 
עֹוָלם  מֵּ אֹוְמִרים שֶׁ ְוֵיׁש  ִליאֹון.  י  דִּ ה  משֶׁ
ה  י משֶׁ "י ֵסֶפר ֶזה, ֲאָבל ַרבִּ בִּ ר ַרשְׁ לֹא ִחבֵּ
ִיְכּתֹב  ּוְבכֹחוֹ  ַהּכֹוֵתב,  ם  שֵׁ יֹוֵדַע  ָהָיה  ֶזה 
ה.  ֵאלֶּ ֻמְפָלִאים  ָבִרים  דְּ ֶזה  ה  משֶׁ י  ַרבִּ

ף פ"ז ָוֵאיָלְך) ֵלם דַּ (ֵסֶפר יּוֲחִסין ַהשָּׁ

ֶפר  סֵּ שֶׁ ַהּיּוֲחִסין  ֵסֶפר  בְּ ָבָרא  ַהסְּ ַעל  ג. 
י  דִּ ה  משֶׁ י  ַרבִּ ְיֵדי  ַעל  ר  ִנְתַחבֵּ ַהּזַֹהר 
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לֹוְרֵיא  ִוד  דָּ י  ַרבִּ ַהגָּאֹון  ַתב  כָּ ָבר  כְּ ִליאֹון, 
ֻקְנְטֵרסוֹ "ַקְדמּות ֵסֶפר ַהּזַֹהר" ְלהֹוִכיַח,  בְּ
י ִליאֹון  ה דִּ ָהַרב משֶׁ ר ִלְהיֹות שֶׁ ִאי ֶאְפשָׁ שֶׁ
ר ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר. ְוהוָֹכחֹוָתיו ְלֶזה: א)  ִחבֵּ
ָלנּו  ַהְידּוִעים  ִליאֹון  י  דִּ ה  משֶׁ י  ַרבִּ ִסְפֵרי 
ֵהם  ׁשֹוִנים  "ָהִרּמֹון")  ְוֵסֶפר  ָקל"  שְׁ "ַהמִּ (ֵסֶפר 

ה  מָּ כַּ ֶהם  בָּ ְוֵיׁש  ַהּזַֹהר,  ֶפר  ִמסֵּ ָאְפָים  בְּ
ה  ַכמָּ ָבִרים ַהּסֹוְתִרים ְלִדְבֵרי ַהּזַֹהר. ב) בְּ דְּ
ֵמִביא  ִליאֹון  י  דִּ ה  משֶׁ י  ַרבִּ שֶׁ כְּ ְמקֹומֹות 
ָמקֹור ִלְדָבָריו, ִלְפָעִמים  ְבֵרי ַהּזַֹהר כְּ ֶאת דִּ
ְבֵרי ַהּזַֹהר.  ָראּוי ֶאת דִּ ּלֹא ֵהִבין כָּ מּוָכח שֶׁ
י  ַרבִּ ִלְתקּוַפת  ְדמּו  קָּ שֶׁ ְסָפִרים  ה  ַכמָּ בְּ ג) 
ָבִרים  דְּ ָבר  כְּ מּוָבִאים  ִליאֹון  י  דִּ ה  משֶׁ
ֶפר  סֵּ שֶׁ מּוָכח  זֶּה  מִּ שֶׁ ּזַֹהר,  בַּ ַהּמֹוִפיִעים 

י ִליאֹון. ה דִּ י משֶׁ ַהּזַֹהר ָקַדם ְלַרבִּ

ֶרק ד פֶּ
ְדמֹוִנים ה ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְלַהקַּ ַמּדּוַע לֹא ִנְתגַּלָּ

דֹורוֹ  בְּ ַמּדּוַע  ְמָבֵאר  ַחיָּט  ְיהּוָדה  י  ַרבִּ א) 
ה ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנְתגַּלָּ

ֶאל  זִָּכינּו  שֶׁ ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  ַמה  ֵרינּו  ַאשְׁ א. 
ר  ּלֹא ָזכּו ַקְדמֹוֵנינּו ֲאשֶׁ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ַמה שֶּׁ
גָּאֹון  ַהאי  ַרב  מוֹ  כְּ ְתֵנינּו,  ִממָּ ָעָבה  ָקְטָנם 
ְרַמְיָזא  ְוָהַרב ֱאִליֶעֶזר ִמגַּ ת גָּאֹון  שֶׁ ְוַרב שֵׁ
"א ְוַהֲחָכִמים  בָּ "ן ְוָהַרֲאָב"ד ְוָהַרשְׁ ְוָהַרְמבָּ
י  כִּ ְבׁשוֹ,  ִמדִּ ָטֲעמּו  ּלֹא  זּוָלָתם, שֶׁ ֲאֵחִרים 

ה. ְזַמנָּם לֹא ִנְתגַּלָּ בִּ

ה  אי לֹא ִנְתגַּלָּ ַודַּ י בְּ ְתַמּה ִמזֶּה, כִּ ב. ְוַאל תִּ
ַהּיֹום.  ּבוֹ  ר ֲאַנְחנּו  ַעד ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ֲאשֶׁ
[סֹוף  ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  בְּ ָמָצאִתי  ְלֶזה  ְוִסּיּוַע 
י  ּקּון ו'] ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: ָאַמר ֵליּה ֵאִליָּהּו ְלַרבִּ תִּ

ָאה אנת דמהאי  ה ַזכָּ מָּ י כַּ י ַרבִּ ְמעֹון: ַרבִּ שִׁ
עד  עילאי  כמה  יתפרנסו  יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא 
ובגינה  יומיא,  בסוף  לתתאי  דאתגלייא 
ֶאל  ְוִאיׁש  ֲאֻחזָּתוֹ  ֶאל  ִאיׁש  ם  ְבתֶּ ְושַׁ

בּו, עכ"ל. שֻׁ ְחּתוֹ תָּ פַּ ִמשְׁ

ַהּזַֹהר ָהָיה ָעִתיד  ֶפר  סֵּ אן שֶׁ ג. ְמבָֹאר ִמכָּ
ּנּו  ִממֶּ ִיְתַהּנּו  ְזַמן  ּוְבאֹותוֹ  נּוז,  גָּ ִלְהיֹות 
יָּבֹוא  שֶׁ ַעד  ְלָאִכים  ַהמַּ ְוֵהם  ָהֶעְליֹוִנים 

ְחּתֹוִנים,  ַלתַּ ה  ִיְתגַּלֶּ ָאז  שֶׁ ְתָרָאה,  בַּ ָרא  דָּ
ָיבֹוא  ּבוֹ  ִלים  ְוַהְמַטפְּ ָהעֹוְסִקים  ּוִבְזכּות 
ה'  ֶאת  ָעה  דֵּ ָהָאֶרץ  ֵלא  מָּ תִּ י  כִּ יַח,  ָמשִׁ
ְקרוָֹבה  ה  ִסבָּ ִיְהֶיה  ֶזה  ר  ֲאשֶׁ תוֹ,  ִסבָּ בְּ

ְלִביָאתוֹ...

ְוָחִסיד  ֶהָחָכם  ַלֲאדֹוִני  ן  בֵּ ְיהּוָדה  ַוֲאִני  ד. 
ְהיֹוִתי  בִּ לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  ַחיָּט  ַיֲעקֹב  י  ַרבִּ
ֵעיַני,  ְואֹורּו  ַבׁש  דְּ ְמַעט  י  ָטַעְמתִּ ְסָפַרד  בִּ
ָחְכָמה,  בַּ ְוָלתּור  ִלְדרֹׁש  י  ִלבִּ ֶאל  י  ְוָנַתתִּ
ַמה  ל  כָּ ֶלֱאסֹף  ַחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  י  ְוָהַלְכתִּ
ס ֲעַדִין  ָיָמיו לֹא ִנְדפַּ ר [בְּ ְזכַּ ֶפר ַהנִּ ֵצא ֵמַהסֵּ מָּ יִּ שֶּׁ
י  צּוַרת ֻקְנְטֵרִסים], ְוָאַסְפתִּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ְוָהָיה ָנפֹוץ בְּ

ָיִדי  בְּ ָהָיה  ֻרּבוֹ  ּפֹה ַעד שֶׁ ּוְמַעט  ּפֹה  ְמַעט 
ֱאמּוָנה  ַמֲאִמין  ַוֲאִני  ּנּו.  ִממֶּ ְמָצא  ֵמַהנִּ
ָלאֹות  ָכל ַהתְּ י ְזכּות ֶזה ָעַמד ִלי בְּ מּוָרה כִּ גְּ
ְסָפַרד,  ֵגרּוׁש  בְּ ְמָצאּוִני  ר  ֲאשֶׁ ָהָרעֹות 
ָאְזָניו.  י  תֵּ שְׁ ְלָנה  צַּ תִּ ׁשֹוְמָעם  ל  כָּ ר  ֲאשֶׁ

י ְיהּוָדה ַחיָּט ְלִסְפרוֹ ִמְנַחת ְיהּוָדה) ַמת ַרבִּ (ַהְקדָּ

ֶרק ה פֶּ
י  ר יֹוַחאי ּוְבנוֹ ַרבִּ ְמעֹון בַּ י שִׁ ּתֹוְלדֹות ַרבִּ

ֶאְלָעָזר

י  ְלַרבִּ ֻמְבָהק  ְלִמיד  תַּ גִָּליל;  בַּ ֵלָדתוֹ  א) 
ֲעִקיָבא

א  ן יֹוַחאי, רֹאׁש ַה"ַחְבַריָּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ א. ַרבִּ
ִחּבּור ֵסֶפר ַהּזַֹהר  פּו בְּ תְּ תַּ ִהשְׁ א" שֶׁ ישָׁ ַקדִּ
דֹוִלים  נָּּאים ַהגְּ דֹוׁש, ָהָיה ֶאָחד ִמן ַהתַּ ַהקָּ
ְזַמן  ִני, בִּ ִית שֵׁ ן בַּ ַאַחר ֻחְרבַּ ִני שֶׁ ּדֹור ַהשֵּׁ בַּ
ַעם  ַעל  רֹוִמי  ַמְלכּות  ל  שֶׁ ָקׁשֹות  ֵזרֹות  גְּ
י  א" ֵהם: ַרבִּ ָאר ַחְבֵרי ַה"ַחְבַריָּ ָרֵאל. שְׁ ִישְׂ
י  ַרבִּ ְיהּוָדה,  י  ַרבִּ א,  ַאבָּ י  ַרבִּ נוֹ,  בְּ ֶאְלָעָזר 
ר  י ִחְזִקיָּה בַּ י ִיְצָחק, ַרבִּ ר ַיֲעקֹב, ַרבִּ יֹוִסי בַּ

י יֹוָסא. י יֹוִסי ְוַרבִּ י ִחיָּא, ַרבִּ ַרב, ַרבִּ

יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ַהָגדֹול  נָּא  ַהתַּ ב. 
ִליל, ְוֶנֱאַסף  ֶאֶרץ ַהגָּ ָרֵאל, בְּ ֶאֶרץ ִישְׂ נֹוַלד בְּ
ְכָפר ִמירֹון, לֹא  ַבע ָיִמים בִּ יו ָזֵקן ּושְׂ ֶאל ַעמָּ

עֶֹמר. יֹום ַל"ג בָּ ַהְרֵחק ֵמִעיר ְצָפת, בְּ

נָּא  ַהתַּ ל  שֶׁ ְבָהק  ַהמֻּ ְלִמידוֹ  תַּ ָהָיה  ג. 
ִני"  "בְּ אֹותוֹ  ָרא  קָּ שֶׁ ֲעִקיָבא,  י  ַרבִּ ַהגָּדֹול 

ָהַלְך  ִנּשּׂוָאיו  ַאַחר  ֶכף  תֵּ ע"א).  ז'  ף  דַּ (ְמִעיָלה 

יַבת  ישִׁ בִּ ָרק  בְּ ְבֵני  בִּ ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  "י  בִּ ַרשְׁ
י"ג  ְך  ֶמשֶׁ בְּ ְוָלַמד  ב  ָישַׁ ם  שָׁ ֲעִקיָבא,  י  ַרבִּ
ְזַמן  ל  כָּ ְך  ֶמשֶׁ בְּ ֵביתוֹ  בְּ ר  ְלַבקֵּ ִלי  ִמבְּ ָנה  שָׁ

ֶזה (ויק"ר פכ"א, ח).
ַעד  כ"כ,  ָהְיָתה  גּול  ַהדָּ ַרּבוֹ  בְּ ֵבקּותוֹ  דְּ ד. 
ֵבית  בְּ ס  ְוִנְתפַּ ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ נֱֶּאַסר  שֶׁ כְּ שֶׁ
ם  ְלשָׁ ַלֲחדֹר  ַנְפׁשוֹ  "י  בִּ ַרשְׁ ָמַסר  ַהּסַֹהר, 

ף קי"ב ע"א). ָסִחים דַּ ּנּו ּתֹוָרה (פְּ מַֹע ִממֶּ ִלשְׁ
ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ַרּבוֹ  ֵאֶצל  הּותוֹ  שְׁ ֵעת  בְּ ה. 
ָאַמר  ְדלּותוֹ ֵמֵעיֵני ּכֹל, ַעד שֶׁ יר ֶאת גַּ ִהְסתִּ
יִרין  ַמכִּ ּובֹוַרֲאָך  ֲאִני  שֶׁ יֶָּך  "דַּ ַרּבוֹ  ָעָליו 

ן. ִדְלַהלָּ ּכֲֹחָך", כְּ
ֶאָחד  ל  כָּ ָהָיה  ִראׁשֹוָנה  בָּ א:  בָּ י  ַרבִּ ָאַמר 
ֶאת  ֲחָכִמים]  ְסִמיַכת  בִּ [סֹוֵמְך  ְמַמנֶּה  ְוֶאָחד 
ֵמִאיר  י  ַרבִּ ֲעִקיָב...ֶאת  י  ְוַרבִּ ְלִמיָדי....  תַּ
ֵמִאיר  י  ַרבִּ ב  ֵישֵׁ ָאַמר:  ְמעֹון.  שִׁ י  ַרבִּ ְוֶאת 
ָהָיה  [שֶׁ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ֵני  פְּ מּו  ְרכְּ ִנְתכַּ ה.  ִחלָּ תְּ
ָאַמר  ה].  משֶׁ ֵני  ִלְכלּו...פְּ אֹותוֹ  ב  חֹושֵׁ ֵאינוֹ  שֶׁ סֹוֵבר 

יִרין  ֲאִני ּובֹוַרֲאָך ַמכִּ יֶָּך שֶׁ י ֲעִקיָבא: דַּ לוֹ ַרבִּ
י  ְוַרבִּ הּוא,  גָּדֹול  ּכֲֹחָך  שֶׁ ָך  בְּ ֲאִני  יר  ַמכִּ לֹוַמר,  [כְּ ּכֲֹחָך 
ה,  ְתִחלָּ בִּ ב  יֵּשֵׁ שֶׁ י  ָאַמְרתִּ ָך  ִממְּ ָזֵקן  יֹוֵתר  הּוא  שֶׁ ֵמִאיר 

ְלִמי ַסְנֶהְדִרין פ"א ה"ב) ה]. (ְירּושַׁ ֵני משֶׁ פְּ

ת  ֵמֲחֵמשֶׁ ָהָיה  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ו. 
ֲארּו  שְׁ נִּ שֶׁ ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ל  שֶׁ ְלִמיִדים  ַהתַּ
ְלִמיִדים  תּו כ"ד ֶאֶלף תַּ מֵּ ים ַאֲחֵרי שֶׁ ַחיִּ בַּ
ה  ַהֲחִמשָּׁ ְואֹוָתם  ֲעִקיָבא,  י  ַרבִּ ל  שֶׁ
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְוֶהֱחִזיקּו  ֶהֱעִמידּו  ְלִמיִדים  תַּ

ף ס"ב ע"ב). ה ַההּוא (ְיָבמֹות דַּ שֶׁ ַמן ַהקָּ זְּ בַּ
ַעד  ָהְיָתה  ֲעִקיָבא  י  ַרבִּ ַרּבוֹ  בְּ ֵבקּותוֹ  דְּ ז. 
ִטיַרת  פְּ ַאֲחֵרי  ַאַחת,  ַעם  פַּ שֶׁ ְך,  כָּ ֵדי  כְּ
ָהְיָתה  ּלֹא  שֶׁ ִאְמָרה  יו  ִמפִּ ְפַלט  נִּ שֶׁ כְּ ַרּבוֹ, 
ַעל  ִנְצַטֵער  ֲעִקיָבא,  י  ַרבִּ ל  שֶׁ ִלְכבֹודוֹ 
ַעד  ֲעִניִתים  תַּ ְך  כָּ ל  כָּ ְוִהְתַענָּה  ְך,  כָּ ל  כָּ ֶזה 
נ"ב  ף  דַּ (ָנִזיר  ֲעִנּיֹות  ַהתַּ ֵמרֹב  נָּיו  שִׁ ֲחרּו  שְׁ נִּ שֶׁ

ע"ב).

ְמעֹון"  י שִׁ "ס "ַרבִּ שַּׁ ר בַּ ְזכַּ נִּ ל ָמקֹום שֶׁ ח. כָּ
רּוׁש  (פֵּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ְסָת...הּוא 

ף ב' ע"ב). בּועֹות דַּ "י שָׁ ַרשִׁ
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מלחמת העולם השניה, עוד מדינה ועוד אחת נכבשת 
נגדו, כבר עומד הוא  ע"י היטלר ימ"ש, אין מי שיכול 
בשערי א"י, הלבבות הולמים, כולם חרדים מן העומד 
לקרות, מפחדים ממטרתו להשמיד להרוג ולאבד את 

כל היהודים טף ונשים...

בחדרו  יושב  זצ"ל  אשלג  לייב  יהודה  רבי  הגה"צ 
קולמוסו בידו, כותב ומתרגם, מבאר ומברר את הזוהר 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  שכתב  את  ידע  ידוע  הקדוש, 
הקדוש  הזוהר  בזכות  מגלותא",  יפקון  דא  "בספרא 
ללשון  הקדוש  הזוהר  את  תרגם  לכן  הגלות,  מן  נצא 
הקודש, כדי שכל יהודי, גם פשוטי העם, יוכלו ללמוד 
ולהבין את הזוהר הקדוש.

באותו  לדפוס.  הקדוש  הזוהר  את  והביא  המלאכה  את  גמר  עצומה  יגיעה  לאחר 
הזמן נתבשרו תושבי ארץ ישראל שהמלחמה הסתיימה, זממו של היטלר ימ"ש לא 

הצליח, הוא לא כבש את ארץ ישראל. 

אותו הסיפור התרחש כאן בארץ הקודש במהדורה שניה בשנת תשס"ט. מלחמה 
הארץ,  למרכז  הטילים  את  ליירט  מנסה  קסאם,  טילי  משגר  החמאס  בדרום, 

הכתבה  כותרת  לפניכם  הנה  שמש,  לבית  ובעיקר 
שהתפרסמה בעיתון "חדש" בבית שמש.

העולמי",  הזוהר  "מפעל  המכון  ופלא  הפלא 
על  תקופה  באותה  שקד  שמש,  בבית  הפועל 
היום  באותו  היומי,  העמוד  ע"פ  הזוהר  הוצאת 
שהובאו לדפוס י"ב הכרכים של הזוהר המחולקים 
לי"ב חודשי השנה באותו היום הסתיימה מלחמת 
היתה  בעזה  המלחמה  מהלך  כל  ובכלל  עזה. 
יודע אם לא  ניסים ומעל לדרך הטבע, מי  בניסי 
זכות הזוהר הקדוש היא שעמדה לנו, והדברים 

מדברים בעד עצמם...

חשיפה
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א! ן עֹוָלם ַהבָּ ה זֹוֶכה ִלְהיֹות בֶּ דֹוׁש, ַאתָּ ָכל יֹום ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהקָּ ּקֹות בְּ ר דַּ ת ִמְספַּ שַׁ ַהְקדָּ בְּ

ִגיְרָסא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ ַתב,  כָּ מ"ג  ּקּון  תִּ ֶמֶלְך"  א  "ִכסֵּ בְּ
ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  עֹוָלמֹות,  ּבֹוֶנה  ָעְלָמא  בְּ
ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד,  ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ
א  ן עֹוָלם ַהבָּ הּוא בֶּ ִמיָמה, ּוֻמְבָטח לוֹ שֶׁ ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ַיֲעשֶׂ
ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹושְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ

ְרִקיָעא. ַמְלכּוָתא דִּ בְּ

ָכל יֹום  דֹוׁש בְּ ָרֵאל ִלְלמֹד ֹזַהר ַהקָּ ל ִישְׂ ַחיָּיא, ִחּיּוב גָּדֹול ַעל כָּ א דְּ ַסמָּ
ָמתוֹ,  ׁש ִנשְׁ ֶזה ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ּוְמַטֵהר ּוְמַקדֵּ י בְּ ָעְלָמא, כִּ יְרָסא בְּ ֲאִפּלּו גִּ
גָּדֹול  רּוַח  ַנַחת  ה  ְועֹושֶׂ ה  ֻאלָּ ַהגְּ ְמָקֵרב  ֶזה  בְּ י  כִּ ָכרוֹ  שְׂ ְלגֶֹדל  ֵקץ  ְוֵאין 
ַהאי ִחּבּוָרא  ף קכ"ד:) 'בְּ ת ָנׂשא (דַּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ּזַֹהר ַהקָּ ּמּוָבא בַּ ְליֹוְצרוֹ, כַּ

ּה ִמן גָּלּוָתא'. ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון בֵּ דְּ

ָדָרא  א בְּ ֵלי ְלַתתָּ ד ִיְתגַּ ּקּון ו':, ֵמַהאי ִחּבּוָרא ִדיָלְך, כַּ ּקּוִנים סֹוף תִּ תִּ בַּ
ָאֶרץ  בָּ רֹור  דְּ ּוְקָראֶתם  י)  כה  ְקָרא  (ַויִּ ּוְבִגיֵניּה  יֹוַמיָּא,  סֹוף  בְּ ַבְתָרָאה 

ְוגֹוֵמר.

ְלִמיֵדי  ה גָּדֹול ִחּיּוב ַעל תַּ מָּ א ֶמֶלְך, ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: כַּ סֵּ ֵסֶפר כִּ ִתּקּון ל' בְּ בְּ
ָלה,  ַקבָּ לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  גָּדֹול  ה  מָּ כַּ ם  ְוָעְנשָׁ ָלה,  ַקבָּ ִלְלמֹד  ֲחָכִמים 
ה  י ַיֲעשֶׂ ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, כִּ ֻאלָּ ִבים ַהגְּ י ֵהם ְמַעכְּ ְוגֹוֵרם אֶֹרְך גָּלּוָתא, כִּ
ָיִמים  חֶֹדׁש  ִלּמּוד  בְּ ה  ַנֲעשֶׂ ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָלה  בָּ ַהקַּ ִלּמּוד  בְּ ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ

ה. ֻאלָּ י גָּדֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהגְּ ֵטי ַהּתֹוָרה, כִּ ְפשָׁ בִּ

ִגיְרָסא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  כִּ ֶמֶלְך,  א  ִכסֵּ בְּ ם  שָׁ מ"ב  ִתּקּון  בְּ

ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ה  ִיְזכֶּ ִאם  ן  כֵּ שֶׁ ְוָכל  עֹוָלמֹות,  ּבֹוֶנה  ָעְלָמא  בְּ

ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  שָׁ בְּ ְלַמְעָלה  ּקּון  תִּ ּבוֹ  ה  ַיֲעשֶׂ ֶאָחד,  ַמֲאָמר  רּוׁש  פֵּ
א  ן עֹוָלם ַהבָּ הּוא בֶּ ִמיָמה, ּוֻמְבָטח לוֹ שֶׁ ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ַיֲעשֶׂ
ִראׁשֹוָנה  ִבים  ַהּיֹושְׁ ֶלְך  ַהמֶּ ֵני  פְּ ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  א,  ַמְלכָּ דְּ ֵהיָכָלא  ֵני  ִמבְּ

ְרִקיָעא. ַמְלכּוָתא דִּ בְּ

ָהִראׁשֹוִנים  ּדֹורֹות  בַּ שֶׁ ה,  ַרבָּ ַאדְּ ָרא,  דָּ ר  ִאְכשַׁ ְוִכי  אֹוְמִרים  שֶּׁ ּוַמה 

ָמָתם  בֹוִהים, ָיְכלּו ְלַטֵהר ִנשְׁ קֹומֹות גְּ ים ִממְּ מֹות ְקדֹושִׁ ָהיּו ָלֶהם ְנשָׁ שֶׁ

ְוַגם  ְנמּוִכים  מֹות  ְנשָׁ יָחא  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  בְּ ו  ְוַעְכשָׁ ַהּתֹוָרה,  ֵטי  ְפשָׁ בִּ

ַרק  ָמָתם,  ִנשְׁ ְלַטֵהר  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ִליְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַהִחיצֹוִנים  רּות  בְּ ִהְתגַּ
י ְלׁשֹון ַהּזַֹהר ְמֻסגָּל ְלֶזה ֲאִפיּלּו  דֹוׁש, כִּ ּזַֹהר ַהקָּ ים ְיָקִרים, ַהְינּו בַּ ַסמִּ בְּ
ִמיֵֶּצר  ַרע  ל  ִמכָּ ָמר  ִנשְׁ ִיְהֶיה  ּוָבֶזה  ִלְגלּוג,  בְּ ַוֲאִפיּלּו  ְלחּוד  ִפְטּפּוט  בְּ

א ָהרּוָחִני,  עֹוָלם ַהבָּ עֹוָלם ַהזֶּה ַהָחְמִרי, ְוַגם בָּ ְקִרים ָרִעים בָּ ָהַרע ּוִממִּ

ְנִהיר  א דִּ ישָׁ ף רי"ט, ּבּוִציָנא ַקדִּ ְנָחס דַּ ת פִּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ ּנֹוָדע ִמּזַֹהר ַהקָּ כַּ

ל  יַאת ַהּגֹוֵאל אֹור ּתֹוָרה שֶׁ ְתֵריּה, ַעד בִּ ֲהוּו ַאבַּ ִרין דַּ ָכל דָּ ָחְכְמֵתיּה בְּ

ָרֵאל. אֹור ַרב ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹות ִישְׂ ן יֹוַחאי ֵמִאיר בְּ ְמעֹון בֶּ י שִׁ ַרבִּ

ים  פִּ חֹות ה' דַּ דֹוׁש ְלָכל ַהפָּ ל ָאָדם ְמאֹד ִלְלמֹד ֹזַהר ַהקָּ ן ִיְתַחזֵּק כָּ ַעל כֵּ

ן ְיִהי  א, ָאֵמן כֵּ הֹון ְלֵעיָלא ְוַתתָּ ְגרֹם ֶחְדָוא ּופּוְרָקָנא בְּ יִּ ֵדי שֶׁ ָכל יֹום כְּ בְּ
ַוְרץ ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ִמִפיְדַהייץ) י ַאֲהרֹן שְׁ ן ַרבִּ ָרצֹון. (ַצוַָּאת ָהָר"ד ֵמִאיר בֶּ

ְזִמיִנין  ְדַעְלָמא  ַרְבֵיי  ֲאִפיּלּו  יָחא  ְמשִׁ ְליֹוֵמי  ָקִריב  ְיֵהא  ד  כַּ
אֹוְצרֹות  ִיְמְצאּו  ים  ְקַטנִּ [ְנָעִרים  ָחְכְמָתא  דְּ ְטִמיִרין  ָחא  כָּ ְלַאשְׁ
ֶרְך  דֶּ ָעה,  דֵּ ָהָאֶרץ  א  ְתַמלֵּ תִּ ָאז  י  כִּ ִמּסֹודֹות,  ֲחׁשּוִבים  ְסָפִרים 

ף קי"ח.) ֱאֶמת]. (ֹזַהר ֵחֶלק א' דַּ
דֹוִלים  ֵני ְמאֹורֹות ַהגְּ ל שְׁ ר ֵהִציץ ְוָזַרח אֹור ְיָקרֹות שֶׁ ַמן ֲאשֶׁ ִמזְּ
ֲעַדת  ְקַהל  הּוִדים  ַהיְּ לּו  ְוִקבְּ מּו  ִקיְּ ַהּזַֹהר  ְוֵסֶפר  ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר 
ָיִחיד  ְוַהּזַֹהר  ּקּוִנים  ַהתִּ ל  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  לִּ בַּ ְלַהֲחִזיק  ָרֵאל  ִישְׂ
יג ּוְלָהִבין סֹוד  ֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהשִּׂ ים ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן, ְוַהגַּם דְּ ְוַרבִּ
ֵכן  י  פִּ ַעל  ַאף  ה,  ָהֵאלֶּ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ָפִרים  סְּ בַּ שֶׁ ְטהֹורֹות  ֲאָמרֹות 
ְמאֹד.  ְמאֹד  ְקִריָאָתן  בִּ ּוִמְתַלֲהִבין  ְבֵריֶהם  דִּ ֶאת  ָמא  צָּ בַּ ׁשֹוִתים 

ָנָיהּו) ּקּוִנים בְּ ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי, בְּ ים, ַהבֶּ נּו יֹוֵסף ַחיִּ (ַרבֵּ

ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  אִריץ  ִמקָּ ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ֵמָהַרב  ּומּוָבא 
ד  ְמַלמֵּ "ָצִריְך  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  ק"ן),  ף  (דַּ ֵלם  ַהשָּׁ ְנָחס  פִּ ִאְמֵרי  ֵסֶפר  בַּ
יָּכֹול  שֶׁ ים,  ַהַחיִּ ֵעץ  ִחיַנת  בְּ הּוא  שֶׁ ֹזַהר,  ִלְלמֹד  ְלִמיִדים)  (ַלתַּ

ר  ָישָׁ ֶכל  שֵׂ נֹוֵתן  ָהַרב  שֶּׁ ַמה  י  כִּ ְלִמיִדים.  ַלתַּ ָמה  ְנשָׁ יְך  ְלַהְמשִׁ
(ַוֲאִני  ְלׁשֹונוֹ.  אן  כָּ ַעד  ית",  ֲאִמתִּ ָמה  ְנשָׁ ּבוֹ  יַח  ַמנִּ ֶזה  בָּ ינֹוק,  ְלַהתִּ
ַהּזַֹהר ַמְלִהיב  י  ָיֵגן ָעֵלינּו). כִּ ם טֹוב ְזכּותוֹ  ַעל שֵׁ ל עֹוד ֵמַהבַּ זֶּה ְמֻקבָּ י שֶׁ ַמְעתִּ שָׁ

ּיּוַכל  שֶׁ אֶֹפן  בְּ ָרֵאל,  שְׂ ִמיִּ ִאיׁש  ל  כָּ ל  שֶׁ ָמה  שָׁ ַהנְּ ֶאת  ּוֵמִאיר 
ֶפר  סֵּ בַּ ב  (ְוִנְכתַּ זּוָלתוֹ.  בְּ גַּם  ה  ְקדֹושָׁ ָמה  ְנשָׁ ל  שֶׁ ֶהָאָרה  יַע  פִּ ְלַהשְׁ

ִליָט"א) ְכֶטער שְׁ י ַיֲעקֹב ֵמִאיר שֶׁ אֹון ַרבִּ ְלַהגָּ

ינּות ּגֹוֵבר,  ר ָהַרע ְוַהמִּ יָחא ֲאשֶׁ ִעְקבֹות ְמשִׁ י ׁשֹוֵמַע ִלי, בְּ ְולּו ַעמִּ
ְתֵבי ָמָרן  ּקּוִנים כִּ ל ְיֵמיֶהם ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהתִּ ָהיּו ׁשֹוְקִדין כָּ
ַעל  בַּ ָרֵאל  ִישְׂ י  ַרבִּ ָהַרב  ָמָרן  ל  שֶׁ מֹות  ְוַהְקדָּ ֲחִסידּות  ִעם  לּול  בָּ
ְוָהיּו  ָרעֹות  ֵזרֹות  ַהגְּ ל  כָּ ִלין  ְמַבטְּ ְוָהיּו  ִלְבָרָכה  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ם  שֵׁ
ִטּיֹות,  שְׁ עֹות פַּ פָּ ן ַהשְׁ ל ָהעֹוָלמֹות, כֵּ ַפע ְואֹור ַעל כָּ יִכין שֶׁ ַמְמשִׁ
דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד,  ינּו ַהקָּ ֵני ַחיֵּי ְמזֹוֵני. (ַרבֵּ בָּ

ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ פֶּ

ר ְלָפֶניָך ! ! ! ְרֵאה ֶאת ֲאשֶׁ
דֹוׁש  ל ַהּזַֹהר ַהקָּ ִלים ֶאת כָּ ּתּוַכל ִלְלמֹד ּוְלַהשְׁ ְכֵדי שֶׁ דֹוׁש, בִּ ל ֵסֶדר ַהּזַֹהר ַהקָּ ר ְוָערּוְך ַעל כָּ ר ְלָפֶניָך לּוַח יֹוִמי ְמֻסדָּ ְרֵאה ֶאת ֲאשֶׁ
ּתֹוַרת  זוֹ  ה'  ִלְדַבר  ם  ַנְפשָׁ ָצְמָאה  ר  ֲאשֶׁ חּוִרים,  ים-בַּ תִּ בָּ ֲעֵלי  ּתֹוָרה-בַּ ֵני  בְּ ֶנֶפׁש,  ְלָכל  ֶוה  ַהשָּׁ ָבר  דָּ ְוהּוא  ִמיָמה,  תְּ ָנה  שָׁ ך  ֶמשֶׁ בְּ

ַהּזַֹהר!

דֹוׁש!. ל ַהּזַֹהר ַהקָּ ָנה ֶאת כָּ ְך ַהשָּׁ ֶמשֶׁ ִמים בְּ ָכל יֹום, ְמַסיְּ ּקֹות בְּ ְך 10 ַעד 15 דַּ ֶמשֶׁ בְּ

עּוִרים ֲאֵחִרים! ֵאינוֹ ַמְפִריַע ְלשִׁ אֶֹפן שֶׁ ְך ַהּיֹום, בְּ קוֹ ְלֶמשֶׁ ק ְלָכל יֹום, ִויכֹוִלים ְלַחלְּ דֹוׁש ְמֻחלָּ ַהּזַֹהר ַהקָּ

תּוב: "ְוָהִגיָת ּבוֹ יֹוָמם ָוַלְיָלה"! ַמֲאַמר ַהכָּ ַנאי כְּ עֹות ַהפְּ ל שְׁ א כָּ ַמלֵּ תְּ

ו ֵאיָמַתי? יׁש נַֹעם ְמִתיקּות ַהּתֹוָרה ְוֶיֱעַרב ִמּנֶֹפת צּוף ְוָכל ַטַעם! ְוִאם לֹא ַעְכשָׁ ְרגִּ ַמן תַּ ְך ַהזְּ ּוְבֶמשֶׁ
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י בְּ - $60,000. ְעתִּ י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְונֹושַׁ ְלתִּ ִקבַּ

ָרה! קָּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׂ
ה, ַאְדָהֵכי ְוָהֵכי ִנגַּׁש ֵאַלי  ִניָּה ֲחָדשָׁ ל 60 ֶאֶלף דֹוָלר ִלְקַראת בְּ י ְסכּום שֶׁ ֵאַרע לוֹ – ֵהַכְנתִּ ר ַאְרֵיה ֶאת ַמה שֶּׁ ְך ְמַספֵּ כָּ
ִניָּה,  ַהבְּ ת  ִלְתִחלַּ ַעד  ֶסף  ַלכֶּ י  ִנְצַרְכתִּ לֹא  ֲעַדִין  שֶׁ ַוֲאִני  ְקָצָרה,  ִלְתקּוָפה  ַהְלָוָאה  כְּ כּום  ַהסְּ ֶאת  ׁש  ּוִבקֵּ ְיִדיִדי  מּוֵאל  שְׁ
ר  ִלּצֹר ֶקשֶׁ ה  ְמַנסֶּ ֲאִני  ְוׁשּוב,  ׁשּוב  ּדֹוֶחה אֹוִתי  י,  נִּ ִממֶּ ט  מֵּ תַּ מּוֵאל ִמשְׁ ּושְׁ יַע,  ִהגִּ ָרעֹון  ַהפֵּ ְזַמן  לוֹ.  ְלַהְלוֹות  י  ְמתִּ ִהְסכַּ
ד ָממֹון ּכֹה  י; גַּם ְלַאבֵּ ְרתִּ בַּ ָבר ִנשְׁ אן כְּ ֶלפֹון. כָּ טֶּ ַבּסֹוף לֹא ָעָנה ִלי ֲאִפּלּו בַּ לְּ ֹזאת, ַעד שֶׁ כָּ רּות שֶׁ ל ֶאְפשָׁ ְוהּוא חוֵֹסם כָּ
י ַעל  ְבתִּ ְיָלה ָחשַׁ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהלַּ ה אֹוִתי. כָּ י ּוְמַרמֶּ ל בִּ ָבר, ְמַהתֵּ ָהָיה ֶנֱאָמן ָעַלי ַעד לֹא ִמכְּ ֲחֵבִרי, שֶׁ ַרב ְוַגם ָלַדַעת שֶׁ

י. י ְלִדְכּדּוְך ַנְפשִׁ ְך ִנְכַנְסתִּ ֶסף, ּוְבִעְקבֹות כָּ מּוֵאל ְוַהכֶּ שְׁ

יֶחָנה. אּוַלי ָחֵבר  ֵלב ִאיׁש ְישִׂ ָאָגה בְּ ָאה ָהְיָתה, דְּ לּות ַהבָּ דְּ תַּ ִחיָנִתי חֹוַבת ַהִהשְׁ ֻרּיֹות לֹא ָעְמדּו ְלָפַני, ִמבְּ ה ֶאְפשָׁ ַהְרבֵּ
י לוֹ ֶאת  ְרתִּ ִניִתי ַלֲחֵבִרי ַהּטֹוב נ. ִספַּ ב ֵמֵעין ֶזה. פָּ ַמצָּ יַצד ָעַלי ִלְנהֹג בְּ ן ֵעָצה ְנכוָֹנה, ְלהוֵֹרִני כֵּ ַמתַּ טֹוב יּוַכל ְלַסיֵַּע בְּ

י ֶאת ֲעָצתוֹ. תִּ שְׁ ָהעֹוֵבר ָעַלי ּוִבקַּ

ַרּבֹוֵתינּו:  ַמֲאַמר  ר, בְּ ִנְזכַּ ֹזאת  ית, ַרק בְּ ְלָהשִׁ ָיַדע  ית לֹא  ֵעָצה ַמֲעשִׂ ַלֲעֹזר.  ָכל ְמאֹודוֹ  ָרָצה בְּ ב, הּוא  ְוָחשַׁ יב  נ. ִהְקשִׁ
ִלּמּוד  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  דֹוָלה  גְּ ִהְתעֹוְררּות  ָנּה  ֶישְׁ ַאֲחרֹוָנה  לַּ ּוְבָכְך שֶׁ ָעָליו...",  ִלְסמְֹך  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ הּוא  ַדאי  "כְּ
ל  כָּ ל  ָלִלית שֶׁ ַהכְּ ה  ֻאלָּ ַלגְּ ה  ִנְזכֶּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ּמּוד  ַהלִּ ְזכּות  בִּ שֶׁ ִסְפרוֹ  בְּ ִהְבִטיַח  יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ְוִאם  יֹוְמיֹוִמי, 

ָרִטית. ה פְּ ֻאלָּ ְבִחיַנת גְּ ְזכּות ִלּמּוד ַהּזַֹהר, בִּ ֵתר בִּ ַטנָּה ּתּוַכל ְלִהפָּ אי ָצָרִתי ַהקְּ ַודַּ עמ"י, בְּ

ֶבר  י ַעל ַהקֶּ ְחתִּ טַּ תַּ י ְוִהשְׁ י, ָנַסְעתִּ ַהר ִמירֹון. ַקְמתִּ "י בְּ בִּ ל ַרשְׁ י ִלְפקֹד ֶאת ִצּיּונוֹ שֶׁ ֵרָרה ֶהְחַלְטתִּ ָחק ּוְבֵלית בְּ ִמּתֹוְך ַהדְּ
י ַעל ַעְצִמי ִלְלמֹד  ְלתִּ בַּ קִּ ָלה שֶׁ בָּ ְזכּות ַהקַּ בִּ י שֶׁ תִּ שְׁ י ִלְפֵני ֲאדֹון ַהּכֹל, ּוִבקַּ י ֶאת ְצקֹון ַלֲחשִׁ ַפְכתִּ ה ּוְבַתֲחנּוִנים, שָׁ ְתִפלָּ בִּ

ה ִליׁשּוָעה. ָכל יֹום ֶאְזכֶּ דֹוׁש בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ בְּ

ֶהֱחַלְפנּו  ְרִאיִתיו,  ַרּבֹות לֹא  ִנים  שָּׁ ְנעּוִרים שֶׁ ְיִדיד  י  תִּ ַגשְׁ ָחִויִתי, פָּ ָהרּוָחִנית שֶׁ ֵמַהֲחָוָיה  ִנְרגָּׁש  י  כֻּלִּ שֶׁ ֲחָזָרה, כְּ ֶרְך  דֶּ בַּ
לוֹ  ַאר  ִנשְׁ ַוֲעַדִין  ִנְצַרְך,  הּוא  נָּה  ִממֶּ ְלֵחֶלק  ר  ֲאשֶׁ דֹוָלה,  גְּ ה  ְיֻרשָּׁ ל  בֵּ קִּ שֶׁ ה  ַהלָּ ר  ְמַספֵּ ּבּור  דִּ ֵדי  כְּ ְותֹוְך  ים,  ִמלִּ ר  ִמְספַּ

ָך רֹוֶצה ִהְנִני מּוָכן ְלַהְלוֹות ְלָך אֹוָתם ... יַע ִלי: ִאם ִהנְּ רֹב ְנִדיבּותוֹ ִהצִּ רֹוב. בְּ ַמן ַהקָּ זְּ ֵאינוֹ ָצִריְך אֹוָתם בַּ 60,000$ שֶׁ

ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו... י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָאֵכן, כְּ

עּו. לּו ַעל ַעְצְמֶכם ְוִתוָּשְׁ ַקבְּ תְּ

ָחֵפץ  ֵאינוֹ  ִמי  יֹוֵתר?  ּוְמתּוָקה  ָנה טֹוָבה  שָׁ רֹוֶצה בְּ ֵאינוֹ  ִמי  ה?  ַהֲחָדשָׁ ָנה  ַלשָּׁ ְלֵהיִטיב לוֹ  ֵדי  כְּ ִלְזֻכּיֹות  ִנְדָרׁש  ִמי לֹא 
ְמעֹון ִלְסמְֹך ָעָליו...     י שִׁ ַדאי הּוא ַרבִּ ָרִטּיֹות ּוְכָלִלּיֹות? כְּ יׁשּועֹות פְּ בִּ

ַפע ַרב  ֶעְזַרת ה' ְלשֶׁ ה בְּ תוָֹרתוֹ ִיְזכֶּ ָהעוֵֹסק בְּ "י – שֶׁ בִּ בֹות ַרשְׁ י תֵּ ָכל ָהעֹוָלמֹות – ָראשֵׁ ַפע ַרב בְּ ע שֶׁ פַּ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻישְׁ
ִמי. רּוָחִני ְוַגשְׁ

ָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכת ְוָכל טּוב. שָׁ עּו בְּ ּקֹות ְליֹום] ְוִתוָּשְׁ -2 דַּ לּו ַעל ַעְצְמֶכם ֶאת ִלּמּוד דף היומי של תיקוני ּזַֹהר  [כְּ ַקבְּ

בכל תרומה שאתם תורמים לארגון או למפעל אינכם יודעים להיכן מופנים המשאבים הכספיים,
האם הכסף הולך נטו לצדקה? האם הכסף שהוצאתם וחסכתם בשביל התרומה אכן הגיע למטרה?

6



נא להזכיר אחר הלימוד:   שם    שם האם  

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

סוג חשבוןמספר חשבון
קוד מסלקה

בנקסניף

אסמכתא/קוד מזהה של הלקוח בחברהקוד מוסד

59674

הוראה לחיוב חשבון   תורם יקר אנא מלא במקומות הלבנים

לכבוד בנק  
סניף  

כתובת הסניף  

אני/הח"מ  (שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק)   מס' זהות  
רחוב   עיר   מיקוד   טלפון  

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין תרומה בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, ע"י "גן עדן התחתון" כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".

2. ידוע לי/לנו כי:

א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול"גן עדן התחתון" שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתו ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.

ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.

3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.

4. ידוע לי/לנו, כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

7. נא לאשר ל"גן עדן התחתון" בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

מספר פעמים    מתאריך    עד תאריך  פרטי ההרשאה  

לימוד לילה שלם 

בכותל 312 ₪ 

לימוד שעה

(3 המקומות) 98 ₪ 

שעה ברשב"י 36 ₪שעה בקבר רחל 36₪ שעה בכותל 26₪ 

חתימת בעל/י החשבון  

אישור הבנק
לכבוד "גן עדן התחתון" (עפי' זוהר פ' לך לך)

רח' נחשון 01 בית שמש 29099

בית שמש
קבלנו הוראות מ    לכבוד חיובים בסכומים 

ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם בפעם, ואשר מספר 

חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.

רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעלי/י החשבון, או כל 

עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.

אישור זה לא יפגע בהתחייבותיתיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.

בכבוד רב,                                             

בנק  
סניף   

חתימה וחותמת הסניף 

תאריך  

7לתרומות בכרטיס אשראי



שיעורים בזוהר הקדוש

סביב השעון , 24 שעות ביממה!

מפעל "הזוהר העולמי" מייסד בימים 
אלו את שיעורי "אור הרשב"י", בו 

ילמדו בעז"ה את הזוהר הקדוש

24 שעות ביממה, 
(כפי שתיקן רביה"ק הרמח"ל זצ"ל, 

שילמדו ברצף בלי הפסק) 

במקומות הקדושים:
הכותל המערבי,

קבר רחל
וציון הרשב"י. 

בזהר  זצ"ל,  לרשב"י  השלום  עליו  רבנו  משה  אומר  כך 
ספר  דאיהו  דילך  חבורא  "בהאי  נשא:  פרשת  הקדוש 
בזכות  הדברים:  באור  ברחמי".  גלותא  מן  ביה  יפקון  הזהר 
מן  ישראל  בני  יצאו  הקדוש,  הזהר  ספר  שלך,  החבור 
הגלות ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח!

למילגה)  (אפשרות  הרשב"י"  "אור  שיעורי  למסירת  להצטרף  מוזמנים  הנכם 
אמרו לנו חז"ל: המתחיל הוא העיקר.  מובא בספה"ק (ישמח משה, פרשת כי תבא דף ק"ל 

ע"א) וז"ל: וידוע דלכל דבר יש שלשה חלקים היינו ראש תוך סוף, והנה המתחיל והגומר הוא העיקר, עכ"ל.

כל הרוצה לזכות ולהיות מן הראשונים שמוסרים שיעורים במקומות הקדושים, 
מוזמן לשלוח פקס כדי שנוכל לארגן משמרות לימוד הזוהר

במנינים קבועים 24 שעות ביממה.

להצטרפות למסירת / לימוד ב"אור הרשב"י"

שם הרב 
כתובת   עיר   

טלפון    נייד   
יום   שעה   בהתנדבות?  

מקום השיעור  
מסירת שיעור או לימוד  

נא למלאות ולשלוח בפקס 02-9951300

כותלחלק מהשיעורים:
ליל חמישי

קבר רחל
יום שלישי

הרב שלום יהודה גראס אדמו"ר מהאלמין שליט"א
הרב מאיר חיים דיין שליט"א, ראש הכולל

הרב שמואל נתנאל בלום שליט"א
הרב אליהו חיים פלדמן שליט"א, מגיד שיעור.

הרב ברוך גולומבו שליט"א
ר' יעקב אביטן שליט"א

12:00
12:15
12:30
12:45

1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

נפרסם בעלונים בעז"ה את פרטי השיעורים המתקיימים בכל אתר ואתר,  כמו כן ניתן לקבל את פרטי השיעורים, 
hazohar@gmail.com ע"י בקשה בפקס 9951300-02 או באימייל

הר
ר'
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גליון מס' 25
סיון תש"ע לפ"ק

 

"מפעל הזוהר העולמי""מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש רחוב נחל לכיש 24/824/8 רמת בית שמש רמת בית שמש

טל: טל: 054-843-6784054-843-6784 / פקס:  / פקס: 02-995-130002-995-1300

ב"ה שהחיינו וקיימנו שמתקיימים מעל 
אלף שיעורים בזוהר הקדוש ברחבי  הארץ.

בידכם לעזור לנו להוסיף ולהעלות במספר 
השיעורים, שכל אחד ואחד ינסה את כוחו באירגון 

שיעורים נוספים לאקמא שכינתא מעפרא.

לבירורים ולפרטים:   054-843-6784   
פקס:   02-995-1300

באר 
יעקב

באר 
שבע

בית 
אליעזר

ביתן 
יקנעם יצהרחמדגדרהאהרון

עילית
כפר 
מגדל לונדוןלודסבא

העמק
מושב 
אלישיב

מ.בית 
גמליאל

מ.גאולי 
תימן

מושב 
זכריה

מ.חיבת 
עיר ניצןנהריהציון

קרית קרית גתפסגותעמנואלחדשה
מלאכי

קרית 
עקרון

ראש 
רמת גןהעין

פקיעיןרכסיםאשקלוןאדם

תל אביבקרית שלוםאשדודראשון לציוןבת חפר

חיפהבנימינהגבעת שמואל

קרית אתאחולוןנתיבותחיפה

מושב קדימהבית שאןפרדס חנהמושב פורת

רמת השרוןצפת

הרצליהנתניהנשר

עפולה

חרישאלעד

בת ים

פתח תקוה

חדרה

בני ברק

מירון

טבריה

בית שמש

21
3

ם
רי

עו
שי

ם
רי

עו
שי

  1
5515

5
ם

רי
עו

שי
ם

רי
עו

שי
  1

2212
2

8484

ם
רי

עו
שי

 7
0

ים
ור

יע
ש

 
ם

רי
עו

שי
 5

252

ים
ור

יע
ש

 
ם

רי
עו

שי
 2

222

ים
ור

יע
ש

 
ם

רי
עו

שי
 1

818

ים
ור

יע
ש

 
ם

רי
עו

שי
 1

515

ים
ור

יע
ש

 
ם

רי
עו

שי
 1

313

ים
ור

יע
ש

 
ם

רי
עו

שי
 1

010

ים
ור

יע
ש

 
ם

רי
עו

שי
 99

ים
ור

יע
ש

 
ם

רי
עו

שי
 88

ים
ור

יע
ש

 
ם

רי
עו

שי
 77

ים
ור

יע
ש

 
ם

רי
עו

שי
 55

ים
ור

יע
ש

 
ם

רי
עו

שי
 44

ים
ור

יע
ש

 
ם

רי
עו

שי
 33

ים
ור

יע
ש

 
ם

רי
עו

שי
 22

חד
 א

ור
יע

ש
חד

 א
ור

יע
ש

ירושלים

חברוןבית לחם



ספר   התגלות הזוהר  בהמשכים

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

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

ְלִמיִדים. ה תַּ ְלַהְרבֵּ

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

ף רפ"ז ע"א). ִטיָרתוֹ (ֹזַהר ח"ג דַּ יֹום פְּ בְּ

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

ְרֶאה. ד"ה ֲהלֹא תִּ

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

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

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

ְבֵריֶהם ְלַמְלכּות רֹוִמי. דִּ

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

ם ֵאיֶזה ָיִמים. ב שָׁ ּתֹות, ְוָכְך ָישַׁ ִלשְׁ

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

ֵמֶהם. 

יּוְכלּו  ָקרֹוב  בְּ ּלֹא  שֶׁ ֵהִבינּו  ר  ְוַכֲאשֶׁ ד. 
ְגֵדיֶהם לֹא ִיְבלּו,  בִּ ֲאגּו שֶׁ ם, דָּ ָלֵצאת ִמשָּׁ
ַעד  ּגּוָפם  ֶאת  ְוִכּסּו  ְגֵדיֶהם  בִּ טּו  שְׁ פָּ ָלֵכן 
ָהיּו  ר  ֲאשֶׁ כַּ ם.  שָׁ ְמָצא  ַהנִּ חֹול  בַּ ַצוָּאָרם 
ַאַחר  ְגֵדיֶהם.  בִּ ָלְבׁשּו  ל  לֵּ ְלִהְתפַּ ְצִריִכים 
ּלֹא ִיְבלּו.  ֵדי שֶׁ ְגֵדיֶהם, כְּ טּו בִּ שְׁ ה פָּ ִפלָּ ַהתְּ
ּתֹוָרה.  בַּ ֲעֵמִלים  ֵניֶהם  שְׁ ָהיּו  ַהּיֹום  ל  כָּ

ֵאִליָּהּו  ַבד  ִמלְּ ָיַדע  לֹא  ַחיָּה  ֶנֶפׁש  ׁשּום 
ְלַגּלֹות  ֶאְצָלם  ָלבֹוא  ָרִגיל  ָהָיה  שֶׁ ַהנִָּביא 
ה י"ב  מָּ בּו שָׁ ָכה ָישְׁ ָלֶהם ִסְתֵרי ּתֹוָרה. כָּ
רֹוִמי,  ֵקיַסר  ֵמת  ָנה  שָׁ י"ב  ְלַאַחר  ָנה.  שָׁ
ֵמת  ר  ֲאשֶׁ כַּ שֶׁ ְלכּות  ַהמַּ חֹק  ָהָיה  ם  ְושָׁ
ֵאִליָּהּו  א  בָּ ָאז  ֵזרֹוָתיו.  גְּ לּו  טְּ ִנְתבַּ יָסר  ַהקֵּ
ֵזָרה  ַהגְּ שֶׁ ָלֶהם  ר  ַוְיַבשֵּׂ ָעָרה  ַהמְּ ֶאל 
ְוָלבֹוא  ָלֵצאת  ה  ֵהמָּ ִאים  ְוַרשָּׁ ָלה,  טְּ ִנְתבַּ

ָעָרה. יָתם. ְוָיְצאּו ִמן ַהמְּ ֶאל בֵּ

ַעם ִראׁשֹוָנה ָעָרה פַּ ד) ְיִציָאָתם ִמן ַהמְּ

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

בּו ָלנּוַח ְמַעט. ִנְלאּו, ְוָישְׁ

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

ֵלָמה. ֵכד ְויֹוֵצאת שְׁ לָּ ְולֹא תִּ

ֶאְלָעָזר,  י  ְוַרבִּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָאְזָנם  ִהּטּו  ג. 
ִצּפֹור  ִנְכֶנֶסת  ר  ֲאשֶׁ כַּ שֶׁ ְמעּו,  שְׁ ַויִּ
ִמן  קֹול  ת  בַּ ה  ִחלָּ תְּ ָמע  ִנשְׁ ֶדת,  ְלכֶּ ַהנִּ
ָמעּוָתּה  שְׁ מַּ ַבת "ספקלא", שֶׁ ַמִים תֵּ ַהשָּׁ
ֵכד  ְוִתלָּ ת  ָהֶרשֶׁ ֶלת  דֶּ ָסֵפק  תִּ שֶׁ ִהיא 
ְוֵאיָנּה  ּפֹור  ַהצִּ ִנְכֶנֶסת  ר  ְוַכֲאשֶׁ ּפֹור.  ַהצִּ
ִמן  קֹול  ת  בַּ ה  ִחלָּ תְּ ָמע  ִנשְׁ ֶדת,  ִנְלכֶּ
ָמעּוָתּה  שְׁ מַּ שֶׁ ימֹוס",  "דִּ ַבת  תֵּ ַמִים  ַהשָּׁ
י  ַרבִּ ָאַמר  ָאז  יָתה.  ִממִּ ְפֶטֶרת  נִּ שֶׁ ִהיא 
גַּם  י  כִּ ִני,  בְּ ְרֶאה  תִּ "ֲהלֹא  ִלְבנוֹ:  ְמעֹון  שִׁ
ין ִמן  ַזר דִּ ִלי גְּ ֶדת בְּ ּפֹור ֵאיָנּה ִנְלכֶּ ֶאת ַהצִּ 2



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

ם ַויְֵּלכּו ָהְלָאה. ְעתָּ ָבה דַּ ּוְבֵכן ִנְתַישְּׁ

ָעָרה ה) ִנְגַזר ֲעֵליֶהם ַלֲחֹזר ַלמְּ

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

חֶֹדׁש.

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

ָעָרה ָלֶלֶכת ְלֵביָתם. ַהמְּ

ָעָרה י ִמן ַהמְּ ו) ֵאיְך ָיְצאּו ְלָחְפשִׁ

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

ֶזה  בְּ ְוָגַרם  ּוְברֶֹגז,  הֹון  ִתמָּ בְּ ֲעֵליֶהם 
י  ָהָיה ַרבִּ ים. ּוְבָכל ָמקֹום שֶׁ ֶהזֵּקֹות ַלֲאָנשִׁ
ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ָהָיה  טוֹ,  ַמבָּ בְּ יק  ַמזִּ ֶאְלָעָזר 

א. ָאִביו ְמַרפֵּ

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

ֵנינּו". שְׁ

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

מֹור". ֶנֶגד שָׁ ְוַאַחת כְּ

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

טוֹ. ַמבָּ בְּ

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

ְנָחס חֹוְתנוֹ. י פִּ ה ַרבִּ מָּ ֵאָליו שָׁ

ָחֵמי  בְּ ִלְרחֹץ  ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ָהַלְך  ר  ֲאשֶׁ ו. כַּ
ֶאת  ַויָּסּוְך  חֹוְתנוֹ  ִעּמוֹ  ָהַלְך  ְטֶבְרָיא, 
ָצָעיו.  פְּ ֶאת  א  ְלַרפֵּ ַזִית  ֶמן  שֶׁ בְּ ִויָּתוֹ  גְּ
ְצֵעי  פִּ ֶאת  ְנָחס  פִּ י  ַרבִּ ָרָאה  ר  ֲאשֶׁ כַּ ַוְיִהי 
י  כִּ ִכי,  ִמבֶּ ק  ְלִהְתַאפֵּ ָיכֹל  לֹא  ֲחָתנוֹ, 
ְמעֹות  דִּ לּו  פְּ ַויִּ ָעָליו,  ַרֲחָמנּות  א  ִנְתַמלֵּ
ְמעֹות  דִּ ר  ְוַכֲאשֶׁ ֲחָתנוֹ,  ּגּוף  ַעל  ֵעיָניו 
יׁש  ִהְרגִּ ֶמַלח,  ֵמי  כְּ ֵהן  ְמלּוִחין  ֵעיַנִים 

ְמקֹום  בִּ ָמעֹות  ַהדְּ ֲעִקיַצת  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ
ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ַאל  שָׁ לוֹ.  ְכַאב  ַויִּ ָצִעים  ַהפְּ
ָכֶוה  ַותִּ ה  ְבכֶּ תִּ חֹוְתִני  ה  "ָלמָּ חֹוְתנוֹ:  ֶאת 
י  ַויֲַּעֵנהּו ַרבִּ ְמעֹות ֵעיֶניָך?",  ּגֹוי ִמדִּ ְצֵעי  פִּ
ּוַמְכאֹוְבָך,  ָצָרְתָך  ַעל  ֲאִני  ּבוֶֹכה  ְנָחס:  פִּ
ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ָכְך!",  בְּ ְרִאיִתיָך  שֶׁ ִלי  ְואֹוי 
ִאם  י  כִּ חֹוְתִני!  ֵכן  "לֹא  ְמעֹון:  שִׁ י  ַרבִּ
לֹא  ִאְלָמֵלא  שֶׁ ָכְך,  בְּ ְרִאיָתִני  שֶׁ ֶריָך  ַאשְׁ
ל  כָּ ּתֹוָרה  י  בִּ ָמָצאָת  לֹא  ָכְך  בְּ ְרִאיָתִני 
י  ַרבִּ ְפַרד  נִּ שֶׁ ֶטֶרם  י  כִּ ָידּוַע  ָבר  ַהדָּ ְך".  כָּ
ְמעֹון  י שִׁ ָהָיה ַרבִּ שֶׁ ָעָרה, כְּ ְמעֹון ֶאל ַהמְּ שִׁ
ְנָחס  י פִּ ִלּמּוָדם, ָהָיה ַרבִּ ָיא בְּ ה קּושְׁ ַמְקשֶׁ
ְוַאַחר  רּוִצים.  תֵּ ר  ָעשָׂ ֵנים  שְׁ לוֹ  ְמָתֵרץ 
י  ָהָיה ַרבִּ שֶׁ ָעָרה, כְּ ב ִמן ַהמְּ ר שָׁ ֲאשֶׁ ְך כַּ כָּ
ָהָיה  ִלּמּוָדם,  בְּ ָיא  קּושְׁ ה  ַמְקשֶׁ ְנָחס  פִּ
ָעה  ְוַאְרבָּ ִרים  ֶעשְׂ לוֹ  ְמָתֵרץ  ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ

רּוִצים. תֵּ

"י  בִּ ָעָרה, ָהַלְך ַרשְׁ ז. ְלַאֲחֵרי ֵצאתוֹ ֵמַהמְּ
ְיהּוָדה,  י  ַרבִּ א,  ַאבָּ י  ַרבִּ (ְוֵהם:  ְלִמיִדים  ִלְבחֹ...תַּ
י  ר ַרב, ַרבִּ י ִחְזִקיָּה בַּ י ִיְצָחק, ַרבִּ ר ַיֲעקֹב, ַרבִּ י יֹוִסי בַּ ַרבִּ

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

א".   נוֹ ִהּוּו ֶאת ָה"ִאיְדָרא ַרבָּ י ֶאְלָעָזר בְּ ַרבִּ
ף קכ"ז ע"ב). א, דַּ (ֹזַהר ח"ג, ִאיְדָרא ַרבָּ

א",  ַרבָּ ָה"ִאיְדָרא  ְרָדה  ְתפָּ נִּ שֶׁ ִלְפֵני 
ר  בַּ יֹוִסי  י  ַרבִּ ְלִמיִדים:  תַּ ה  לשָׁ שְׁ ִנְפְטרּו 
ִייָסא.  י  ְוַרבִּ ַרב  ר  בַּ ִחְזִקיָּה  י  ַרבִּ ַיֲעקֹב, 
ָהֱאלִֹקי,  אֹור  בָּ אּו  ִהְתַמלְּ ֵאּלּו  ְלִמיִדים  תַּ
ְלִמיִדים  ַהתַּ ַהנֶַּצח.  ְלעֹוַלם  ָעְברּו  ְוָלֵכן 
ת  לֹשֶׁ שְׁ יַצד  כֵּ ָראּו  ים  ַחיִּ בַּ ֲארּו  שְׁ נִּ שֶׁ
ְוָאַמר  ַמְלָאִכים.  יֵדי  בִּ ִאים  ִנשָּׂ ַחְבֵריֶהם 
ַהֲחֵבִרים.  כּו  כְּ תַּ ְוִנשְׁ ָבר  דָּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ
ֵזָרה  לֹום ִנְגְזָרה גְּ ָצַעק ְוָאַמר, אּוַלי ָחס ְושָׁ
ַמה  ָיֵדינּו  ַעל  ִנְגָלה  י  כִּ ְלֵהָעֵנׁש,  ָעֵלינּו 
ַהר  ַעל  ה  משֶׁ ָעַמד  שֶׁ ִמּיֹום  ִנְגָלה  ּלֹא  שֶּׁ
ַמִים  ת קֹול ִמן ַהשָּׁ ֶרַגע ֶזה ָיְצָאה בַּ ִסיַני, בְּ
ֵרי  ְוַאשְׁ ְמעֹון  י שִׁ ַרבִּ ה  ַאתָּ ֵרי  ַאשְׁ ְוָאְמָרה 
י  כִּ ָך,  ִעמְּ ים  ַהַחיִּ ַהֲחֵבִרים  ְוֵחֶלק  ֶחְלְקָך 
ִצְבאֹות  ְלָכל  ִנְגָלה  ּלֹא  שֶּׁ ַמה  ָלֶכם  ִנְגָלה 

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

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

ָבִרים. ר, דְּ ְדבָּ מִּ בַּ

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

ָרָכה. ַהבְּ

ְצִניעּוָתא (1) ִסְפָרא דִּ

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

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

ים. ים ַוֲעֻמקִּ קִּ דַּ

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

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

ּלַאֲחָריו. שֶׁ

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

ע"א):  קע"ו  ף  דַּ ח"ב  (ֹזַהר  ָאַמר  זי"ע  "י  בִּ ַרשְׁ
ָרִקין ִאינּון,  ה פְּ ְצִניעּוָתא, ֲחִמשָּׁ ִסְפָרא דִּ
ַאְרָעא.  ל  כָּ ומליין  ַרב  ֵהיָכל  בְּ דכלילן 
ל  כָּ ּכֹוְלִלים  ָרִקים  פְּ ה  ֲחִמשָּׁ ֵאּלּו  רּוׁש,  פֵּ
ְצִניעּוָתא  דִּ ִסְפָרא  י  כִּ ָל....  בָּ ַהקַּ ָחְכַמת 
ָלׁשֹון  ה,  ַהְמֻרבֶּ ֶאת  ַמֲחִזיק  מּוָעט  הּוא 
(ַהְדַרת  ּוְמפָֹאָרה.  ִנְפָלָאה  ָחְכָמה  בְּ ָקָצר 

ְצִניעּוָתא סֹוף פ"א) ֶמֶלְך ְלִסְפָרא דִּ

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

ַהּכֹוְלִלים  ים  רּושִׁ ַהפֵּ ַבד  ִמלְּ לּוְרֵיא).  ִוד  דָּ

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

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

ַתב, ְוז"ל: כָּ

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

רּוׁשוֹ לספד"צ) ִסּיּום פֵּ בְּ

ּנּוס ַהגָּדֹול א...ַהכִּ (2) "ִאְדָרא ַרבָּ

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

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

ן. ִדְלַהלָּ ֲחָכִמים, כְּ

ּיּוֵניֶהם  דִּ אּור  תֵּ א  בָּ א"  ַרבָּ "ִאיְדָרא  בָּ ב. 
ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ ֵמַהַחְבַריָּא  ָעה  שְׁ תִּ ל  שֶׁ
ָלדּון  ִעּמוֹ  ַיַחד  סּו  נְּ ִהְתכַּ שֶׁ יֹוַחאי,  ן  בֶּ

ל  שֶׁ ים  ְוָהֲעֻמקִּ דֹוִלים  ַהגְּ ּסֹודֹות  בַּ
נוֹ,  בְּ ֶאְלָעָזר  י  ַרבִּ ֵהם:  ָעה  שְׁ ַהתִּ ָלה.  בָּ ַהקַּ
ר ַיֲעקֹב,  י יֹוִסי בַּ י ְיהּוָדה, ַרבִּ א, ַרבִּ י ַאבָּ ַרבִּ
י ִחיָּא,  ר ַרב, ַרבִּ י ִחְזִקיָּה בַּ י ִיְצָחק, ַרבִּ ַרבִּ

י ִייָסא. י יֹוִסי ְוַרבִּ ַרבִּ

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

ְבֵריֶהם. ִלים ּוֵמִגיב ַעל דִּ ַמשְׁ

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

ל ַחְכֵמי ָהִאיְדָרא. ָרם שֶׁ ָבִסיס ְלֶהְסבֵּ כְּ

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

כ"ד ְסִעיף ד' אֹות ז'.

(3) ִאיְדָרא זּוָטא

ח"ג  ּזַֹהר  בַּ ִנְמָצא  זּוָטא"  ָה"ִאיְדָרא 
רצ"ו  ף  דַּ ַעד  ע"ב  רפ"ז  ף  דַּ (ִמן  ַהֲאִזינּו  ת  ָרשַׁ פָּ
רּוׁשוֹ:  פֵּ שֶׁ זּוָטא",  "ִאיְדָרא  ְוִנְקָרא  ע"ב), 

ּנּוס  ַהכִּ ִמן  ילוֹ  ְלַהְבדִּ ָטן,  ַהקָּ ּנּוס  ַהכִּ
זּוָטא"  "ִאיְדָרא  א". בָּ ַרבָּ ַהגָּדוֹ..."ִאיְדָרא 
ל  שֶׁ ֲחבּוָרתוֹ  ֵני  בְּ ַהֲחָכִמים  ׁשּוב  סּו  נְּ ִנְתכַּ
ְלַאַחר  ר,  ִמְספָּ בְּ ְבָעה  שִׁ ַעם  ְוַהפַּ "י,  בִּ ַרשְׁ
ַהּקֹוֶדֶמ..."ִאיְדָרא  "ִאיְדָרא"  בָּ ִטיָרָתם  פְּ

ה ִמן ַהֲחָכִמים ַהנַּ"ל. לשָׁ ל שְׁ א...שֶׁ ַרבָּ

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

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

(4) ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא

הּוא  שֶׁ ְמֵהיְמָנא",  "ַרְעָיא  ֶפר  ַהסֵּ א. 
ֵסֶפר  בְּ ְכָלל  ַהנִּ יֹוֵתר  בְּ ַהגָּדֹול  ֶפר"  ַה"סֵּ
ה  משֶׁ ה  ְוִגלָּ ד  מֵּ לִּ שֶּׁ ַמה  הּוא  ַהּזַֹהר, 
א  ְוַחְבַריָּ "י  בִּ ְלַרשְׁ ֶנֱאָמן,  ָהרֹוֶעה  ינּו,  ַרבֵּ
ְוָאמֹוָרִאים.  נָּּאים  תַּ ְלָלה  כָּ שֶׁ יֵליּה,  דִּ
ִהְתַקיֵּם  שֶׁ ֶזה,  א  ישָׁ ַקדִּ א  ַחְבַריָּ ִכּנּוס  בְּ 4



ן יֹוַחאי,  ְמעֹון בֶּ י שִׁ ל ַרבִּ ֵבית ִמְדָרׁשוֹ שֶׁ בְּ
ַעל  ְוִגּלּוִיים  סֹודֹות  נּו  ְוִנְתַלבְּ ְררּו  ִנְתבָּ

יֶהן ְוַטֲעֵמיֶהן. ְרשֵׁ ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה, שָׁ

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

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

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

רּוׁש. הֹוָסָפה פֵּ ְמֵהיְמָנא בְּ

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

ָרא ַקְדָמָאה". ְלׁשֹונוֹ "ִחיבְּ ְקָרא בִּ ַהנִּ

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

ֲהָלָכה. ַהְכָרעֹות בַּ

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

ע"ב,  קט"ו  ף  דַּ ח"ב  ַלּזַֹהר  ה  ַהַחמָּ (אֹור  ָגלּוָתא.  בְּ
ה קֹוְרדֹוֵבירוֹ]) ינּו משֶׁ ם הרמ“ק [ַרבֵּ שֵׁ בְּ

(5) ִמְדָרׁש ַהנֱֶּעָלם

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

ְוָכל  ֵצא,  תֵּ י  כִּ ָלק,  בָּ ּיֹות  ּוְבַפְרשִׁ ִלּיֹות)  ַמְרגָּ

ֹזַהר ָחָדׁש לשה"ש, רּות ְוֵאיָכה).

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

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

ַויֵָּרא, ַמֲהדּוַרת ַזְלָקָווא ע' ק')

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

ֵניֶהם. לּול ִמשְּׁ ית, ְוִלְפָעִמים גַּם בָּ ֲאַרמִּ

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

ּכֹחֹות ָהַרע ְועֹוד.

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

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

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

יבּוָתם. ְוֵהם: ּוַבֲחשִׁ

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

קכ"ג ע"ב).

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

ִמן  ה;  ְקֻדשָּׁ דִּ ְטָרא  ִמסִּ ע"...ֵהיָכלֹות  רס"ב  ף  דַּ ַעד 

ְטָרא  ִמסִּ ע"...ֵהיָכלֹות  רס"ח  ף  דַּ ַעד  ע"ב  רס"ב  ף  דַּ

ֻטְמָאה). דְּ

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

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

ף קי"ד ע"א). דַּ

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

ָכל ג' ֶחְלֵקי ַהּזַֹהר. ְמֻפזָּר בְּ
סּוִקים  פְּ ָרׁשֹות  דְּ ֵהם  ּתֹוָרה",  "ִסְתֵרי  ו) 
ְוסֹוד  ָמה  שָׁ ַהנְּ ִעְנְיֵני  ַעל  ַהּתֹוָרה  ִמן 
א'  ֵחֶלק  ֹזַהר  בְּ ְמֻפזִָּרים  ְוֵהם  ָהֱאלֹקּות, 

ית). ֵראשִׁ (ֵסֶפר בְּ

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

ב) ֹזַהר ָחָדׁש

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

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

סּו. ְדפְּ נִּ ַמֲהדּורֹות ֵסֶפר ַהּזַֹהר שֶׁ ִנְכְללּו בְּ
ֵחֶלק  ְלָכל  יִָּכים  שַׁ ְמְצאּו  נִּ שֶׁ ְתֵבי-ַהיָּד  כִּ

ַעל  ַלּזַֹהר  ּדֹוִמים  ֵמֶהם  ַהּזַֹהר, 
ים  ִניִמיִּ ם ַהּתֹוָרה, ֵמֶהם ַלֲחָלִקים ַהפְּ
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ְועֹוד),  אֹוִתּיֹות  ִסְתֵרי  ַהנֱֶּעָלם,  (ִמְדָרׁש  ּזַֹהר  בַּ שֶׁ
ָתְכָנם ּוְבַמהּוָתם ְלִתּקּוֵני  יִָּכים בְּ ּוֵמֶהם שַׁ

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

יסּום  ְוִהְדפִּ ְצָפת),  ֵמִעיר  ִוי  ַהלֵּ ַאְבָרָהם  י  ַרבִּ

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

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

בֹוא. י תָּ ֵצא, כִּ י תֵּ ן, כִּ ָוֶאְתַחנַּ
ִבים,  לָּ ְמשֻׁ ַהנַּ"ל  ַהּזַֹהר  ִקְטֵעי  בְּ ד. 
אֹוִתּיֹות"  "ִסְתֵרי  ִנְפָרדֹות:  ַעּמּודֹות  בְּ
ִאים  בָּ ֵכן  ַאֲחֵרי  ַהנֱֶּעָלם".  ּו"ִמְדָרׁש 
ַהנֱֶּעָלם...ִלְמִגּלֹות:  י..."ִמְדָרׁש  ִמְדָרשִׁ
ּוַבּסֹוף  ְוֵאיָכה.  רּות  יִרים,  ַהשִּׁ יר  שִׁ
ָחָדׁש"),  ֹזַהר  ּקּוֵני  ("תִּ ּקּוִנים  תִּ ִסים  ֻמְדפָּ

ּקּוֵני ֹזַהר. ֻדְגַמת ַהתִּ כְּ
ּקּוֵני ַהּזַֹהר ג) תִּ

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

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

ַגּלֹות  ַהמְּ ָרׁשֹות  דְּ בַּ ַהּסֹוד,  ֶרְך  דֶּ ַעל  ֹזאת 
ְצפּוֵני ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה.

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

ְוז"ל:

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

יָּה. ָהֲעשִׂ

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

ֵמַהגָּלּות.

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

יָּה. ָהֲעשִׂ

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

א ֶמֶלְך ְלִתּקּוֵני ֹזַהר) סֵּ רּוׁש כִּ פֵּ

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

ים ּוֵמֶהם ְקָצִרים. ּקּוִנים, ֵמֶהם ֲאֻרכִּ תִּ

ּקּוֵני  "תִּ ֵסֶפר  ל  שֶׁ ַמֲהדּורֹות  ה  ַכמָּ בְּ ה. 
ֲאִריֵכי  ׁשּוֵלי ָהַעּמּוִדים תַּ ס בְּ ַהּזַֹהר" ֻמְדפָּ
ֶהם  בָּ ַהיִָּמים ֵמר"ח ֱאלּול ַעד יוהכ"פ, שֶׁ
ּקּוֵני  תִּ ֵסֶפר  בְּ שֶׁ ֵאּלּו  ְקָטִעים  קֹוְרִאים 
ַמת  ַהְקדָּ בְּ גַּם  (הּוָבא  ְנָהג  ַהמִּ י  פִּ ַהּזַֹה...ַעל 
ֶאת  ְוִלְקרֹא  ִלְלמֹד  ֶמֶלְך לתיקו"ז),  א  סֵּ כִּ רּוׁש  פֵּ

ר"ח  מֵּ שֶׁ ַהיִָּמים  ִעים  ַאְרבָּ בְּ ֹזַהר  ּקּוֵני  ַהתִּ
ֶרק  פֶּ ִדְלֵעיל  כְּ ּפּוִרים,  יֹום-ַהכִּ ַעד  ֱאלּול 

י'.

ַהּזַֹהר"  ּקּוֵני  ְל"תִּ ֹזַהר.  ּקּוֵני  ַהתִּ י  רּושֵׁ פֵּ ו. 
ֵהם  ְוֵאּלּו  ים.  ַרבִּ ים  רּושִׁ פֵּ סּו  ִנְדפְּ לֹא 
לתיקו"ז:  ַהְמֻפְרָסִמים  ים  רּושִׁ ַהפֵּ
"אֹור  ּבּוַזְגלוֹ;  לֹום  שָׁ י  ְלַרבִּ ֶמֶלְך"  א  סֵּ "כִּ
ָרֵאל  ִישְׂ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ יד  גִּ ְלַהמַּ ָרֵאל"  ִישְׂ
ֹזַהר  ְלִתּקּוֵני  ָר"א"  ַהגְּ אּוֵרי  "בֵּ ִמּקֹוְזִניץ; 
ְצִבי  י  ְלַרבִּ ְצִבי"  ת  "ֶחְמדַּ תרכ"ז),  (ִויְלָנא, 

ַאְיִזיק  ִיְצָחק  י  ְלַרבִּ ִיְצָחק"  ֵאר  "בְּ ִהיְרׁש; 
ְצִבי  י  ְלַרבִּ רִֹאי"  ַלַחי  ֵאר  "בְּ אְלָצק;  ִמפָּ
ַהיָָּרק"  ַגן  "כְּ ינֹוב;  ִמדִּ יָרא  פִּ שַׁ ִהיְרׁש 
ְלָהַרב  ֹזַהר"  "ִנּצֹוֵצי  ִג'יג',  ִליָפא  כָּ י  ְלַרבִּ

ִלּיֹות. ְראּוֵבן ַמְרגָּ

ד) ִסּכּום

ים  ִניִמיִּ ַהפְּ ַוֲחָלָקיו  ַהּזַֹהר  ֶחְלֵקי  ל  כָּ א. 
ם  ֻרבָּ ֶזה,  ֶפֶרק  בְּ אֹודֹוָתם  ַתְבנּו  כָּ שֶׁ
יֹוַחאי,  ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ְיֵדי  ַעל  רּו  ִנְתַחבְּ
ּוָבֶהם  "י,  בִּ ְלַרשְׁ ָקְדמּו  ְוַהּנֹוָתִרי...ֶחְלָקם 
ְצִניעּוָתא"),  דִּ "ִסְפָרא  מוֹ  (כְּ "י  בִּ ַרשְׁ ׁש  מֵּ תַּ ִהשְׁ
ּדֹורֹות  בַּ ֶנֶעְרכּו  אוֹ  בּו  ִנְכתְּ ְוֶחְלָקם 
ְלֵעיל  ן  כֵּ גַּם  (ַעיֵּן  "י  בִּ ַרשְׁ ִטיַרת  פְּ ַאֲחֵרי  לְּ שֶׁ

ֶרק כ"ב ְסִעיף א' אֹוִתּיֹות ה'- ו'). פֶּ

ַהנַּ"ל,  ַהּזַֹהר  ֶחְלֵקי  ַבד  ִמלְּ ָאְמָנם  ב. 
ְמקֹורֹות  רֹות  ַעשְׂ עֹוד  ּזַֹהר  בַּ ִרים  ֻמְזכָּ
א  ְוַחְבַריָּ "י  בִּ ַרשְׁ יֵדי  בִּ ָהיּו  שֶׁ ְקדּוִמים 
ַהְיסֹוד  ְרֶאה,  ַהנִּ ָכל  כְּ ָהיּו,  ְוֵהם  יֵליּה,  דִּ
ָרִזיֵאל",  "ֵסֶפר  ְלֻדְגָמא:  ַהּזַֹהר.  ַלת  ְלַקבָּ
ָאָדם  דְּ "ִסְפָרא  ְדָתא",  ַאגַּ דְּ "ִסְפָרא 
ְמַדאי", "ִסְפָרא  ַאשְׁ ָהִראׁשֹון", "ִסְפָרא דְּ
"ִסְפָרא  ֶקֶדם",  ְבֵני  דִּ ָאה  ִעלָּ ָחְכְמָתא 
א",  ַמְלכָּ לֹמֹה  שְׁ דִּ "ִסְפָרא  ִחּנּוְך",  דְּ 6



דאתוון  "ֵצרּוֵפי  ַקְדָמִאי",  "ִסְפָרא 
ַגן ֵעֶדן", ְועֹוד. דאתמסרו ְלָאָדם בְּ

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

ִסיַני. ה בְּ ֵמֵאת ה' ְלמֹשֶׁ

ֶרק ז פֶּ
י ַהּזַֹהר ְמָפְרשֵׁ

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

ְלַמְעָלה  בּו  ִנְכתְּ "י  ַרשִׁ ל  שֶׁ ִסְפרוֹ  ַעל  ּתֹוָרה".  ֵנה  "ִמשְׁ

..." ָהַרְמבָּ ל  שֶׁ ִסְפרוֹ  ְוַעל  ְידּוִעים,  ים  רּושִׁ פֵּ ָאה  ִממֵּ

ר ֵמאֹות!). ִמְספַּ

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

ְבִחיַנ..."סֹוד ה' ִליֵרָאיו". בִּ

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

ִתיָבה! ַהכְּ

רֹאׁש  ז",  פָּ ֶתם  ָלִבי..."כֶּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ א) 
ְצפֹון ַאְפִריָקא ְמִפיֵצי ַהּתֹוָרה בִּ

ְסָפַרד  בִּ נֹוַלד  ָלִביא  ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ א. 
ְוָסמּוְך  ֶעֶרב  ִים,  ָהַעְרבַּ ין  בֵּ ַעת  שְׁ בִּ
ּוְמפֶֹאֶרת.  דֹוָלה  גְּ ַיֲהדּות  ל  ִקיָעָתּה שֶׁ ִלשְׁ
ל  ַמקֵּ ֶאת  ָנַטל  ֶיֶלד,  עֹודוֹ  בְּ רנ"ב  ַנת  שְׁ בִּ
ְסָפַרד,  ְיהּוֵדי  ל  כָּ ִעם  ַיַחד  דּוִדים  ַהנְּ
מּוָכה.  ַהסְּ ַאְפִריָקה  ִלְצפֹון  ָעָמיו  פְּ ם  ְושָׂ
ַפאס  ָהִעיר  ָהְיָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ֲחָנתוֹ  תַּ
ל, ְוָסַפג ְלתֹוכוֹ  ַדל ְוִנְתגַּדֵּ ם גָּ ַמרֹוקוֹ, שָׁ בְּ שֶׁ
ְוָטֳהָרה.  ה  ְקֻדשָּׁ ְוִיְרָאה,  ּתֹוָרה  ה  ַהְרבֵּ
ֵני  ִמבְּ ים  ַרבִּ ָלִבי...כְּ ְמעֹון]  שִׁ י  [ַרבִּ הר“ש 
יַע  ַאף ְלַהגִּ ...שָׁ גָּלּו ֵמֶאֶרץ מֹוַלְדתָּ ּדֹורוֹ שֶׁ
קּוָפה  תְּ ַאַחר  ְוָאֵכן,  ָרֵאל.  ִישְׂ ְלֶאֶרץ 
ַדְרּכוֹ ְלֶאֶרץ  ָנה הּוא בְּ ה (רנ"...ש"ט), פָּ ֲאֻרכָּ
ִעיר ְטִריּפֹוִלי.  ֶרְך לּוב, בָּ ָעְברוֹ דֶּ ַהּקֶֹדׁש, בְּ
ִהיא  דֹוָלה  גְּ ה  מָּ כַּ ַעד  ָלַדַעת  הּוא  נֹוַכח 
יִדיַעת  בִּ קֹום  ַהמָּ ְיהּוֵדי  ל  שֶׁ ּבּורּוָתם 
ֵהם  ְרחֹוִקים  ה  מָּ כַּ ַעד  יָלא  ּוִממֵּ ַהּתֹוָרה, 
ת  ֵלמּות. ַהְרגָּשַׁ שְׁ ּיּום ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות בִּ ִמקִּ
ה  ִהלָּ ַהקְּ ְיהּוֵדי  ְלגֹוַרל  ית  ִאישִׁ ַאְחָריּות 
ְמעֹון]  י שִׁ ְוַיֲהדּוָתם, ֵהִביָאה ֶאת הר“ש [ַרבִּ
ָרֵאל,  ְלֶאֶרץ ִישְׂ ָלִביא ִלְדחֹות ֶאת ֲעִליָּתוֹ 
ּנֹות ֶאת  ל ְלשַׁ דֵּ תַּ ּוְלִהשְׁ קֹום,  מָּ הֹות בַּ ִלשְׁ
י  ָבִרים ָהֲעגּוִמים. ְוָאֵכן הר“ש [ַרבִּ ֵני ַהדְּ פְּ
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלָהִפיץ  ֵהֵחל  ָלִביא  ְמעֹון]  שִׁ

ְתחּוֵמי  בִּ נֹות  קָּ תַּ ן  ְוִתקֵּ לּוב,  בְּ ְוִלּמּוָדּה 
ֹוִנים. ַהיֲַּהדּות ַהשּׁ

דֹוִלים"  ַהגְּ ם  "שֵׁ (בְּ ַהִחיָד"א  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ב. 
ר  ְזכַּ ַהנִּ ָהַרב  דְּ י  ַמְעתִּ שָׁ "ַוֲאִני  ֶעְרּכֹו):  בְּ

א  בָּ ּוְכשֶׁ ָרֵאל,  ִישְׂ ְלֶאֶרץ  ע  ִלסַּ ְעּתוֹ  דַּ ָהָיה 
ת  דָּ יֹוְדִעין  ָהיּו  ּלֹא  שֶׁ ָרָאה  ִלְטִריּפֹוִלי 
ִתְקָנן, ְוָאַמר  ה ּוְבָרכֹות כְּ ִפלָּ ְוִדין, ַוֲאִפּלּו תְּ
ָדם  י טֹוב לוֹ ְלָקְרָבם ַלּתֹוָרה ּוְלַלמְּ ִלּבוֹ כִּ בְּ
ּתֹוָרה ּוְלִיְרָאה ֶאת ה', ְוֶזה יֹוֵתר ֵמֲהִליַכת 
ְמַעט  כִּ ְוִהְצִליַח  ה  ָעשָׂ ְוֵכן  ָרֵאל,  ִישְׂ ֶאֶרץ 

ם". יץ ּתֹוָרה שָׁ ָרם ְוִהְרבִּ ְלַגיְּ

ְמעֹון] ָלִביא ֶהֱאִריְך ָיִמים,  י שִׁ ג. הר"ש [ַרבִּ
ְקבּוָרתוֹ  ּוְמקֹום  שמ"ה,  ַנת  שְׁ בִּ ְוִנְפַטר 
ר  "בַּ ירוֹ  ְמֻפְרָסם הּוא שִׁ ְטִריּפֹוִלי.  ִעיר  בָּ
שֹׂון  שָׂ ֶמן  שֶׁ ֶריָך,  ַאשְׁ ְחתָּ  ִנְמשַׁ יֹוַחאי 
יֹוַחאי.  ר  בַּ ְמעֹון  שִׁ י  ַרבִּ ֵמֲחֵבֶריָך...ַעל 

רּוׁש  פֵּ ַתב  כָּ ָלִביא  ְמעֹון]  שִׁ י  [ַרבִּ הר“ש 
ַהּזַֹהר,  ז...ְלֵסֶפר  פָּ ֶתם  ְוָעמֹ..."כֶּ ָרָחב 
רּוׁשוֹ  פֵּ ַרק  ָלנּו  ְוָידּוַע  נֹוַתר  ּנּו  מֶּ מִּ שֶׁ
י  רּושֵׁ פֵּ ָאר  שְׁ כִּ ּלֹא  שֶׁ ית.  ֵראשִׁ בְּ ְלֵסֶפר 
ַהּזַֹהר,  ס  ְדפַּ נִּ שֶׁ ְלַאַחר  בּו  ְכתְּ נִּ שֶׁ ַהּזַֹהר 
ָלִביא  ְמעֹון]  שִׁ י  [ַרבִּ הר“ש  ל  שֶׁ רּוׁשוֹ  פֵּ
ַהּזַֹהר  ל  שֶׁ ָיד  ְתֵבי  כִּ ִסיס  בְּ ַעל  ב  ִנְכתַּ
רּוׁשוֹ,  פֵּ ְמאֹד  ָחׁשּוב  ן  כֵּ ְוַעל  ָידוֹ,  בְּ ָהיּו  שֶׁ
ׁש  מֵּ ן ָיכֹול ְלשַׁ כֵּ ִחיָנה ַהּזֹאת שֶׁ גַּם ִמן ַהבְּ
ׁשֹוִנים  ְוֻנְסָחאֹות  ְלִגְרָסאֹות  ָמקֹור  ָלנּו 

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

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

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

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

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

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

ר, ְועֹוד. ן ֲאשֶׁ ַחיֵּי בֶּ ינּו בְּ ַרבֵּ
ה קֹוְרדֹוֵבירו..."אֹור ָיָקר" י משֶׁ ב) ַרבִּ

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

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

לֹמֹה  שְׁ י  ְוַרבִּ ָקארוֹ  יֹוֵסף  י  ַרבִּ
ֶאְלָקֵבץ.

מה
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ִהיר  בָּ ִסּכּום  ּה  ִהנָּ ָלה  ַקבָּ בְּ ּתֹוָרתוֹ  ב. 
ְדמּו  קָּ שֶׁ ָלה  בָּ ַהקַּ ִסְפרּות  ל  כָּ ל  שֶׁ ְוִנְפָלא 
ַהגָּדֹול  ִסְפרוֹ  בְּ ּטּוי  בִּ ִליֵדי  א  ַהבָּ ָבר  דָּ לוֹ, 
ֵרי  ִעקְּ ֶאת  ם  ִסכֵּ ּבוֹ  שֶׁ ִרּמֹוִנים"  ס  ְרדֵּ "פַּ
ִקּצּוִרים:  ֵני  שְׁ ַנֲעשּׂו  ֶזה  ֶפר  (ִמסֵּ ָלה,  בָּ ַהקַּ ּתֹוַרת 
ַו"ֲעִסיס  אנּו,  ִמפָּ ֲעַזְרָיה  ְמַנֵחם  י  ָהִרּמֹון...ְלַרבִּ ַלח  "פֶּ

ְתחּום  בִּ ִסְפרוֹ  ִליקֹו).  גְּ מּוֵאל  שְׁ י  ִרּמֹוִנים...ְלַרבִּ

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

י ִויָדאׁש, ְועֹוד). י ֵאִליָּהּו דִּ ְלַתְלִמידוֹ ַרבִּ

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

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

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

ְסָפִרים").

ַמת הר"ם  ר ׁשּורֹות ֵמַהְקדָּ ט ִמְספַּ ד. ְנַצטֵּ
ֶהם  בָּ ָיָקר",  "אֹור  ְלִסְפרוֹ  קֹוְרדֹוֵבירוֹ 
ַלּזַֹהר:  רּוׁשוֹ  פֵּ ְכִתיַבת  בִּ תוֹ  ְמַגמָּ ם  ִסכֵּ
עֶֹצם  קֹוְרדֹוֵבירוֹ  ה...  משֶׁ ֲאִני  "ּוִבְראֹוִתי 
ְוַטֲעֶמיָה  ַהּתֹוָרה  יִדיַעת  בִּ ָהָאָדם  חֹוַבת 
י ּוְוָרֵדי  נֵּ ... ָרִאיִתי ָלבֹא ִלְלקֹט ְקָצת ׁשֹושַׁ
ה,  דֹושָׁ ַהקְּ ּתֹוָרֵתנּו  סֹודֹות  ִנְרֵדי 

ְצוֹות,  ַהמִּ ְוַטֲעֵמי  סּוִקים,  ַהפְּ ֵפרּוׁש  בְּ
מוֹ  שְׁ ֵרא  ִיקָּ ֵסֶפר  ת  ְמִגלַּ ֵמֶהם  ר  ּוְלַחבֵּ
ר  ִעקַּ ֵני שֶׁ ִמפְּ ַרּבֹות..  ְלִסּבֹות  ָיָקר"  "אֹור 
ָעָליו  "י  בִּ ָהַרשְׁ ְבֵרי  דִּ ְלָבֵאר  ּבוֹ  וָָּנה  ַהכַּ
ּוְמָבֵאר  ֵמִאיר  ָרָטיו...  פְּ ָכל  בְּ לֹום  ַהשָּׁ
א  ִסיְַּעתָּ בְּ ּוְפָרט,  ְכָלל  בִּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ
ִיְקֵרי  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ִלְהיֹות  ַמיָּא...  שְׁ דִּ
ְלָבֵאר  ּוְזכּוִכית...  ָזָהב  ַיַעְרֵכם  לֹא  ָהֵעֶרְך 
ֹזַהר ואו"ר  לֹום בְּ "י ָעָליו ַהשָּׁ בִּ ְבֵרי ָהַרשְׁ דִּ
ַהְינּו ֱהיֹות ַהּזַֹהר  יק"ר, ִיְרֶצה אֹור ֵמִאיר, דְּ
א  ֶאלָּ ָלל,  כְּ ְלהֹוִסיף  ִלי  בְּ ְלַבד,  ֵאר  ִמְתבָּ
ַמה  ּוְכִפי  ָבָריו,  דְּ ִמּתֹוְך  ְלמֹד  נִּ ַמה שֶּׁ ִפי  כְּ
ִלְהיֹות  ָחְכָמתוֹ...  ֵדי  ִמשְּׁ יֹוְנִקים  ָאנּו  שֶּׁ
ֶרְך  דֶּ ָהָאָדם  ֶאל  ְלהֹורֹות  ֶפר  ַהסֵּ וַָּנת  כַּ
י  יּה, כִּ ִכיְנתֵּ רּוְך הּוא ּושְׁ דֹוׁש בָּ ַיֲעבֹר ְלַהקָּ

ל ָהָאָדם". ֶזה כָּ

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

ֶרְך ַרּבוֹ ָהֲאִר"י ז"ל". ָלה ַעל דֶּ בָּ ַהקַּ

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

ָהֲאִר"י ז"ל.

ה" ַכי ֲאזּוַלא..."אֹור ַהַחמָּ י ָמְרדְּ ג) ַרבִּ

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

ַמרֹוקוֹ (ש"ל).  בְּ ַפאס שֶׁ

ָאֶרץ  ז ּתֹוָרִני גָּדֹול בָּ ִעיר זוֹ ָהְיָתה ָאז ֶמְרכַּ
דֹוִלים.  ְוַהגְּ ים  ָהַרבִּ ֲחָכֶמיָה  בַּ ַעת  פַּ ּוְמשֻׁ
ַעל  ַהּתֹוָרה  יִדיַעת  בִּ ה  ְוִנְתַעלָּ ָעָלה  ם  שָׁ

ָלה.  ַקבָּ ְלמּוד,  תַּ ִמְקָרא,  ֲחָלֶקיָה:  ל  כָּ
ה  משֶׁ י  ַרבִּ ַלת  ְלַקבָּ ָאז  ע  ִנְתַודַּ ֵכן  מוֹ  כְּ
ַהגָּדֹול  ִסְפרוֹ  בְּ קֹוְרדֹוֵבירו...ַהְמבֶֹאֶרת 

ס ִרּמֹוִנים". ְרדֵּ "פַּ

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

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

ה. ַלִים ְוַעזָּ ֵעִדים ְירּושָׁ בְּ

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

ם ִנְטַמן. ְושָׁ

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

ּוָבֶהם  דֹוִלים,  גְּ ָרִכים  כְּ ה  לֹשָׁ שְׁ בִּ ס  ֻהְדפַּ
י... ֵראשִׁ (בְּ ַהּזַֹהר  ֶחְלֵקי  ת  לֹשֶׁ ִלשְׁ רּוׁש  פֵּ

ַתב ָהַרב ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי  מוֹ ֵכן כָּ ָבִרים). כְּ דְּ

ה", ְוהּוא ִקּצּור ִמן  ֶפר "ָזֳהֵרי ַחמָּ ֶאת ַהסֵּ
י  ל ַרבִּ רּוׁשוֹ ַהגָּדֹול שֶׁ ֶפר "ֶיַרח ָיָקר...פֵּ ַהסֵּ

ַלְנִטי ַלּזַֹהר. ַאְבָרָהם גָּ

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

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

ִהיר ְלָהִבין  ה ַהבָּ אֹור ַהַחמָּ ְעָין בְּ ֵמִאיר ַהמַּ 8



ְוֶנֱהִנים  ים,  ֲעֻמקִּ י  ְלתִּ ַהבִּ ַהּזַֹהר  ְלׁשֹונֹות 
י  ְלתִּ ְוַהבִּ ִבין  ַהמֵּ ֶצה,  ִמקָּ ָהָעם  ל  כָּ ּנּו  ִממֶּ

ֵמִבין".

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

ָלה. בָּ יג ִנּתּוַח ֶעְקרֹונֹות ַהקַּ הּוא ַמצִּ

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

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

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

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

זיעועכי"א. (תו"ד ְמִליֵצי ֵאׁש)

ׁש ֶמֶלְך" לֹום ּבּוַזאְגלו..."ִמְקדַּ י שָׁ ד) ַרבִּ

ָאה  מֵּ נֹוַל...בַּ ּבּוַזְגלוֹ  לֹום  שָׁ י  ַרבִּ א. 
ִעיר  ַמרֹוקוֹ,  בְּ שֶׁ ַמַראְכׁש  ִעיר  הי"...בָּ
ז  ֶמְרכָּ כְּ ִנים  שָּׁ ה ֵמאֹות בַּ שָׁ מְּ שִּׁ ְקדּוָמה שֶׁ
ָעה  ַאְרבָּ ַמרֹוקוֹ.  רֹום  דְּ ִליהּוֵדי  רּוָחִני 
י  ַרבִּ דֹורוֹ:  בְּ שֶׁ ַמרֹוקוֹ  ַחְכֵמי  דֹוֵלי  ִמגְּ
יְנטוֹ,  פִּ ַיֲעקֹב  י  ַרבִּ ֲאזּוַלאי,  ַאְבָרָהם 
ַדְלָי... גְּ ַיֲעקֹב  י  ְוַרבִּ ַהּכֵֹהן,  ְעָיה  ְישַׁ י  ַרבִּ

ָלנּו  יָּדּוַע  שֶׁ ִפי  כְּ ָלה,  ַקבָּ בְּ ַרּבֹוָתיו  ָהיּו 
ְבֵריֶהם  דִּ ּוֵמֲהָבַאת  ָמתוֹ,  ַהְקדָּ בְּ ָבָריו  ִמדְּ

ים ַעל ַהּזַֹהר. יו ָהַרבִּ ֵפרּושָׁ יֶהם בְּ ּוֵפרּושֵׁ

יו  רּושָׁ ָאר פֵּ ׁש ֶמֶלְך", ּושְׁ רּוׁש "ִמְקדַּ ב. פֵּ
ֶמֶלְך",  "ַהְדַרת  ַהּנֹוָסִפים:  ַהּזַֹהר  ְלֶחְלֵקי 
בֹוד ֶמֶלְך"  ֶלְך", "הֹוד ֶמֶלְך", "כְּ ֵני ַהמֶּ "פְּ

ה  ָהִאיְדרוֹ...ַרבָּ ַעל  ּזַֹהר,  בַּ שֶׁ ים  ָקשִׁ ַמֲאָמִרים  (ַעל 

ֶמֶלְך"  א  ְו"ִכסֵּ ְצִניעּוָתא),  דִּ ִסְפָרא  ְוזּוָט...ְוַעל 

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

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

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

ְגלֹות. ְוַכוָּנֹוָתיו ַהנִּ

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

יסּו ְוהֹוִציאּו ְלאֹור עֹוָלם. ִהְדפִּ שֶׁ

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

ַאְמְסֶטְרַדם (תק"י).  בְּ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ים, ְועֹוד.  ְלֵעץ ַהַחיִּ

דֹוׁש  ַהקָּ ֵמַרּבוֹ  ֻמְסָמְך  ָהָיה  הּוא  ב. 
ִיְצָחק  ַיֲעקֹב  ָהַרב  מֹוֵרינּו  ְוַהּנֹוָרא 
יִקים,  ַצדִּ ָאר  ּוִמשְּׁ זללה"ה  ִלין  ִמּלּובְּ
ם טֹוב  ַעל שֵׁ י ַלבַּ ִלישִׁ שְׁ יב ַעְצמוֹ כִּ ְוֶהֱחשִׁ
ָנַסע  ָחְרּפוֹ  יֵמי  בִּ י  כִּ זללה"ה,  דֹוׁש  ַהקָּ
טֹוב  ם  ַעל שֵׁ ַהבַּ ְלִמיֵדי  ִמתַּ ֶאָחד  ְלִמיד  תַּ
ֶאְצלוֹ  רצ"ה  ינּו  ַרבֵּ בוֹ  ְוִעכְּ ְמקֹומוֹ,  ֶרְך  דֶּ

ה. ּנּו ַהְרבֵּ ה ָיִמים, ְוָלַמד ִממֶּ מָּ כַּ
ַטְיְטְלּבֹוים  ה  משֶׁ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ אֹון  ַהגָּ ג. 
ָמתוֹ ַעל ֵסֶפר ֲעֶטֶרת ְצִבי  ַהְסכָּ ֵמאֹוהעל בְּ
ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ָעָליו  ּכֹוֵתב  ַהנַּ"ל  ינּו  ְלַרבֵּ
עֹוָלם,  ְיסֹוד  יק  ַצדִּ ָקדֹוׁש,  ֱאלִֹקים  ִאיׁש 
ָהָיה  שֶׁ ֶנֱאָמָנה  י  ָיַדְעתִּ ָרֵאל,  ִישְׂ ל  שֶׁ ן  ַרבָּ
ַעד  "ד  ַחבָּ בְּ זוֹ  ָחְכָמה  בְּ ְוָגדּוׁש  ָמֵלא 
ה  ְוָעשָׂ ֶנֱאָמן,  ים  ְקדֹושִׁ ְוִעם  ְלַהְפִליא, 
ָלַמת  ל ִהזֵָּהר, ְואּוַלי הּוא ֵמַהשְׁ רּוׁש ַעל כָּ פֵּ
ַעל ָידוֹ  דֹוׁש דְּ ַהּזַֹהר ַהקָּ ּלּות ִחּבּורוֹ דְּ ִהְתגַּ

ָרֵאל. ִישְׂ ְרְקָנא דְּ ֵייֵתי פֻּ
ינֹוב  ִמדִּ מוהרצ"א  דֹוׁש  ַהקָּ אֹון  ַהגָּ ד. 
ּכֹוֵתב  ַהנַּ"ל  ְצִבי  ֲעֶטֶרת  ַעל  ָמתוֹ  ַהְסכָּ בְּ
ּגֶֹדל  ִעם  ר  ֲאשֶׁ ַלּכֹל  ְוָידּוַע  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ
ָזָכה  ַוֲחִסידּותוֹ,  תוֹ  ּוְפִרישָׁ תוֹ  ְקֻדשָּׁ
ְוָהָיה  ּוִביָנה,  ָחְכָמה  ֲעֵרי  שַׁ לוֹ  חּו  ְפתְּ נִּ שֶׁ
ִיְלֶאה  ָהֱאֶמת,  ָחְכַמת  בְּ דֹורוֹ  בְּ ָיִחיד 
ָחְכַמת  ָגתוֹ בְּ ר עֶֹמק ַהשָּׂ ַספֵּ ְלמֹוס ִמלְּ ַהקֻּ
ה ָלּה  דֹוׁש ָעשָׂ זוֹ, ְוִהנֵּה הּוא ַהקָּ ָהֱאֶמת ַהלָּ
ֶפר  ַלסֵּ ּוְבהֹוָספֹוָתיו  ם.  שָׁ עכ"ל  ָאְזַנִים, 
לֹא  ְוִכְמַעט  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ַתב  כָּ ֵמַרע  סּור 
ר  ֲאשֶׁ ִמי  דֹוֵרנּו  בְּ י  ַמְעתִּ שָׁ ְולֹא  ָרִאיִתי 

מֹוהּו. ְפָלָאה כָּ ָחְכָמה ַהנִּ ֶהֱעִמיק בַּ
ֵאׁש  ִאְמֵרי  בשו"ת  י  ָהֲאִמתִּ אֹון  ַהגָּ ה. 
ַהנַּ"ל  ינּו  ַרבֵּ ַעל  ּכֹוֵתב  י"ט  ִסיָמן  חאו"ח 
מֹוֵרנּו  ֱאלִֹקים  ִאיׁש  אֹון  ַהגָּ ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ
ֶזה  דֹוֵרנּו  בְּ ּוִמי  ם  שָׁ ְוכֹוֵתב  ְצִבי,  ָהַרב 
ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַדּמֹות  ְלָבבוֹ  ֵאהּו  ִישָּׂ ר  ֲאשֶׁ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

חברון 70 �
כל יום מהנץ עד השקיעה  70 מערת המכפלה   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

יום ה' 7:30-9:00  1 ישיבת אור ודרך רח' בר גיורא 28 מקור ברוך  
02-5375356 1 טוויג רשב"ם, מקור ברוך   
02-6280750   16:00-17:30 1 כולל היכל פנחס, חומה שלישית 12, מאה שערים, הרב יוסף גרינבלט שליט''א  
הרב יצחק גוטליב שליט''א כ"ק מרן אדמו"ר רבי עקיבא ראבינוביץ שליט''א 17:00-19:00  7 דרכי צדק פורסוב ברדיטשוב 6 מאה שערים,  
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כל יום 9:15-9:45  הרב יוסף פריש שליט''א   7 תולדות אברהם יצחק מאה שערים  
הרב מנחם ווייס שליט''א כל יום 19:00-20:00   הרב חיים יוסף פריש שליט''א   7 אושפצין חסד לאברהם 8 מאה שערים  
02-6518148 יום ה' 13:00-14:00   הרב חכם יצחק צרור שליט''א   1 ישיבת שער השמים  

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

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

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

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

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

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

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

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

מאורות משה רקנטי רמות ג'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

נתיבות 5 �
1 יד המביא מול ישיבת הנגב

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

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

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

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

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

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

מוצש"ק כשעתיים לאחר ערבית     1

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

פתח תקוה 18 �

ל

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

02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

תל אביב 2 �
054-5602997 1 דרום תל אביב    

1 אור הרשב"י נהרים
 03-6491168 הרב ורדי ורימי שליט''א    16 נווה שרת  
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גליון מס' 26
סיון תש"ע לפ"ק

 

"מפעל הזוהר העולמי""מפעל הזוהר העולמי"
רחוב נחל לכיש רחוב נחל לכיש 24/824/8 רמת בית שמש רמת בית שמש

טל: טל: 054-843-6784054-843-6784 / פקס:  / פקס: 02-995-130002-995-1300

ב"ה שהחיינו וקיימנו שמתקיימים מעל 
אלף שיעורים בזוהר הקדוש ברחבי  הארץ.

בידכם לעזור לנו להוסיף ולהעלות במספר 
השיעורים, שכל אחד ואחד ינסה את כוחו באירגון 

שיעורים נוספים לאקמא שכינתא מעפרא.

לבירורים ולפרטים:   054-843-6784   
פקס:   02-995-1300
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ָהַרב  מֹוֵרינּו  דֹוׁש  ַהקָּ אֹון  ַהגָּ ָאִחיו  ו. 
ִסְפרוֹ  בְּ אַמְרָנא  ִמקָּ ר  ֶסעְנדֶּ ַסְנֶדר  ֲאֶלכְּ
ֶזה  בְּ ַתב  כָּ ע"א)  כ"ח  ף  (דַּ ָבִרים  דְּ ִזְכרֹון 
ר  ֶעשֶׂ בְּ דֹוׁש  ַהקָּ מֹוִרי  ְוַאִחי  ׁשֹון:  ַהלָּ
ֵאר  בֵּ זללה"ה  מוהר"צ  ֹות  ְקֻדשּׁ ִמיֵני 
ְועֶֹצם  תוֹ  ְקֻדשָּׁ ּתֶֹקף  ִפי  כְּ ז  ַהלָּ ַמֲאָמר 
ֵמי  שְׁ רּום  ַעד  ָבָריו  דְּ טּות  שְּׁ ְוִהְתפַּ יָנתוֹ  בִּ
צּוף  נֶֹפת  ִלְטעֹם  ְוָהרֹוֶצה  ֲעלֹות,  ַהמַּ
ְוָיִאירּו  ים  דֹושִׁ ַהקְּ ְדָבָריו  בִּ ְיַעיֵּן  ּוְדַבׁש, 

ֵעיָניו.
ָהַרב  מֹוֵרינּו  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהקָּ ָאִחיו  ז. 
ה,  ְלמֹשֶׁ ה  ִפלָּ תְּ ֶפר  סֵּ בַּ אְמּבֹור  ִמסַּ ה  משֶׁ
ַמה  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ַתב  כָּ ָמתוֹ  ַהְקדָּ בְּ
ֱאלִֹקים  ִאיׁש  אמ"ו  ֵמַאִחי  י  ַמְעתִּ שָּׁ שֶּׁ
ם  ַוֲאַקדֵּ ִהיְרׁש,  ְצִבי  ָהַרב  מֹוֵרינּו  ָקדֹוׁש 
ֵמֲחִסידּותוֹ  ּבוֹ  י  ְגתִּ ִהשַּׂ ר  ֲאשֶׁ ָמִתי  ַהְקדָּ בְּ
ָחְכָמה  ּוַמְעְינֹות  ְוַעְנְוָתנּותוֹ  תוֹ  ּוְפִרישָׁ
ַהיִָּמים  ל  כָּ ְבחוֹ  שִׁ בְּ ר  ֲאַספֵּ לוֹ  ּבוֹ,  ר  ֲאשֶׁ
ְוֹזאת  ָקֵצהּו,  ֶאֶפס  ר  ְלַספֵּ אּוַכל  לֹא 
י ּבוֹ ֵמֶאֶפס ְותֹהּו  ְגתִּ ל ִהשַּׂ ר כָּ ָגִתי ֲאשֶׁ ַהשָּׂ
ה  ֻדשָּׁ בּו ִמּגֶֹדל ַעְמקּות ַהָחְכָמה ְוַהקְּ ֶנְחשָׁ

ר ּבוֹ ְוכּו'. ִריׁשּות ְוָהֲעָנָוה ֲאשֶׁ ְוַהפְּ
יּוָדא  ָהַרב  מֹוֵרינּו  דֹוׁש  ַהקָּ אֹון  ַהגָּ ח. 
ָאִחיו הרר"מ  ּוֶבן  ַוֲחָתנוֹ  ְלִמידוֹ  [תַּ ֵמַראְזָלא  ְצִבי 
סּוק  פָּ ׁשּום  ֵאין  י  כִּ ָאַמר,  ר]  ְזכַּ ַהנִּ אָמבֹור  ִמסָּ

לֹא  רצ"ה  ּדֹודוֹ  מֹורוֹ  ר  ֲאשֶׁ ַנ"ְך  ַהתַּ ָכל  בְּ
ה לוֹ סֹודוֹ. לָּ גִּ

דֹוׁש מוהרי"א  אֹון ַהקָּ ט. מֹוֵרינּו ש"ב ַהגָּ
ָכר  שְׂ ִישָׂ י  ַרבִּ הה"ק  וב"א  ְלִמידוֹ  [תַּ יִדיְטׁשֹוב  ִמזִּ
ּכֹוֵתב  ְצִבי  ֲעֶטֶרת  ַעל  ָמתוֹ  ַהְסכָּ בְּ עִריׁש]  בֵּ

יו  ִמפִּ י  ַמְעתִּ שָׁ ר  ְוַכֲאשֶׁ ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ
ר  (ֶעשֶׂ "י.  בִּ ַרשְׁ ְלִמיֵדי  ִמתַּ הּוא  שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ

יִדיְטׁשֹוב). ֹות ַמֲעֶרֶכת ב' מהרצ"ה ִמזִּ ְקֻדשּׁ

ל  ָהֲעֶטֶרת ְצִבי ֶהֱחִזיק ַעְצמוֹ ְלַתְלִמיד שֶׁ
ן יֹוַחאי, ְוַגם  ְמעֹון בֶּ י שִׁ נָּא ָהֱאלִֹקי ַרבִּ ַהתַּ

דֹוׁש. ל ָהֲאִר"י ַהקָּ שֶׁ

ָהַרב  ָאִחיו  ּוֶבן  ְלִמידוֹ  תַּ ַמת  ַהְסכָּ בְּ א. 
יִדיְטׁשֹוב  ִמזִּ מהרי"א  ינּו  ַרבֵּ דֹוׁש  ַהקָּ
ֶזה  זי"ע ַעל ספה"ק ָהֲעֶטֶרת ְצִבי ּכֹוֵתב בְּ
דֹוׁש  ַהקָּ יו  ִמפִּ י  ַמְעתִּ שָׁ ר  ְוַכֲאשֶׁ ׁשֹון:  ַהלָּ
יֹוַחאי,  ן  בֶּ ְמעֹון  שִׁ ן  ַרבָּ ְלִמיֵדי  ִמתַּ הּוא  שֶׁ
ַיֲעקֹב  ֲעֶטֶרת  ֶפר  ּוַבסֵּ ָלנּו.  ַיֲעמֹד  ְזכּותוֹ 
ַיֲעקֹב  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ְלָהַרב  ָרֵאל  ְוִישְׂ
ינּו מהרי"א  ַרבֵּ ל  שֶׁ ְלִמידוֹ  תַּ זי"ע  ָהאֶגר 
י  כִּ ְוַדע  ׁשֹון:  ַהלָּ ֶזה  בְּ ּכֹוֵתב  יִדיְטׁשֹוב,  ִמזִּ
י  ִמפִּ ּתֹוָרה  ָלַמד  ְצִבי]  [ָהֲעֶטֶרת  ֶזה  ינּו  ַרבֵּ
ֵהִעיד  ר  ֲאשֶׁ כַּ ׁש,  ַממָּ ְוָהֲאִריַז"ל  "י  בִּ ָהַרשְׁ
ז"ל  [מהרי"א]  מֹוִרי  ָלנּו  ְוֵהִעיד  ַעְצמוֹ,  בְּ

יִדיְטׁשֹוב, ע"כ. ִמזִּ

ב  ִמְכתָּ ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ַלח  שָׁ ַאַחת  ַעם  פַּ
ְוָחַתם "ֲאִני  ְוָהֲאִר"י,  "י  בִּ ל ַרשְׁ ְלִקְברוֹ שֶׁ

א". ן ִהיְנדָּ ְלִמיְדָך ְצִבי בֶּ תַּ

י  ַאְנשֵׁ ִלִזיִדיְטׁשֹוב  ִאיְקְלעּו  ַעם  פַּ ב. 
ץ ָמעֹות  אּו ֵמֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ְלַקבֵּ בָּ צּוָרה, שֶׁ
ַלח  שָׁ ַהנֵּס,  ַעל  בַּ ֵמִאיר  י  ַרבִּ ְלטֹוַבת 
יחּוהּו  יַּנִּ שֶׁ ֻקְנְטֵרס  ֶהם  ִעמָּ ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת 
ָהַרב  ְוַתְלִמידוֹ  "י,  בִּ ַרשְׁ ִצּיֹון  ְמָעַרת  בִּ
יִדיְטׁשֹוב  ִמזִּ מהרי"א  ינּו  ַרבֵּ דֹוׁש  ַהקָּ
ְוָרָאה  ָיָדם,  בְּ ְנְטֵרס  ַהקֻּ ֶאת  ָרָאה  זי"ע 
דֹוׁש,  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ַמַאְמֵרי  ַעל  ים  רּושִׁ פֵּ ּבוֹ 
ְלִמיְדָך  תַּ חֹוֵתם  ְנְטֵרס  ַהקֻּ ּוַבֲחִתיַמת 
ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ׁש  ּוְמַבקֵּ א,  ִהיְנדָּ ן  בֶּ ְצִבי 
ֵפרּוׁשוֹ  בְּ וֵּן  כִּ ִאם  לוֹ  ה  ַגלֶּ יְּ שֶׁ "י,  בִּ ַרשְׁ ֶאת 
ינּו מהרי"א ָמעֹות  ָנַתן ָלֶהם ַרבֵּ ַלֲאִמּתוֹ. 
ְנְטֵרס  ַהקֻּ ִעם  ַרע  אֵּ שֶּׁ ַמה  ֵאָליו  בּו  ְכתְּ יִּ שֶׁ
ְתבּו  כָּ לארה"ק  ָחְזרּו  ר  ֲאשֶׁ כַּ ִמירֹון.  בְּ
ְנְטֵרס  ַהקֻּ ֶאת  יחּו  ִהנִּ שֶׁ ַאַחר  י  כִּ ֵאָליו, 
ה ְרָגִעים  מָּ ָעָרה ָיְצאּו ַהחּוָצה, ְוַאַחר כַּ מְּ בַּ
ְוׁשּום  עֹוד,  ְמָצאּוהוֹ  לֹא  ִנית  ְכְנסּו שֵׁ נִּ שֶׁ כְּ

ְך. ין כָּ ם בֵּ ָאָדם לֹא ִנְכַנס ְלשָׁ

ת קֶֹדׁש, ָרָצה ֲחָתנוֹ ָהַרב  בָּ ֵליל שַׁ ַעם בְּ ג. פַּ
זי"ע  ֵמָראְזָלא  ְצִבי  יּוָדא  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ
ַעד  ַמע ִמבַּ ּתֹות, ְושָׁ ֶקה ִלשְׁ יׁש לוֹ ַמשְׁ ְלַהגִּ

ים,  ֲאָנשִׁ ה  מָּ כַּ ל  שֶׁ קֹוָלם  ַחְדרוֹ  ֶלת  דֶּ
ַח  ְפתֵּ ַהמַּ חֹור  ֶרְך  דֶּ ל  כֵּ ִהְסתַּ ר  ְוַכֲאשֶׁ
ְוִאיׁש  ָזֵקן  ִאיׁש  ָרָאה  ֶלת,  ַהדֶּ תֹוְך  בְּ שֶׁ
ִלים ִעם חֹוְתנוֹ ָהֲעֶטֶרת ְצִבי,  ָצִעיר ְמַפְלפְּ
ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  שֶׁ כְּ ג'  ה  ֻעדָּ סְּ בַּ ובשב"ק 
ַדְרּכוֹ,  כְּ דֹוׁש  ַהקָּ ֵמַהּזַֹהר  ַמֲאָמר  בְּ ַתח  פָּ
ְמעֹון  שִׁ ינּו  ַרבֵּ ְרׁשּו  פֵּ זוֹ  ֵמיְמָרא  ָאַמר: 
ל  שֶׁ ט  שָׁ ַהפְּ ְוָאַמר  ְך,  כָּ ַעְצמוֹ  בְּ יֹוַחאי  ן  בֶּ
דֹוׁש  ַהקָּ ְוָהֲאִר"י  ָאַמר  ְך  כָּ ְוַאַחר  "י,  בִּ ַרשְׁ
ָהֲאִר"י  ל  שֶׁ ט  שָׁ ַהפְּ ְוָאַמר  ְך,  כָּ ּה  ְרשָׁ פֵּ
ְך  ְך ָאַמר, ַוֲאִני ְמָפֵרׁש כָּ דֹוׁש, ְוַאַחר כָּ ַהקָּ
דֹוׁש  ַהקָּ ְוָהֲאִר"י  "י  בִּ ַרשְׁ ֵניֶהם  ּושְׁ ְוָכְך, 
י, ְוִסיֵּם "אּון ְטֶמער  לִּ ט שֶׁ שָׁ יִמים ַלפְּ ַמְסכִּ
ט, פרעגט'ס ֶדעם  ט ֶעְטץ ִמיר ִנישְׁ ֵלייבְּ גְּ
שווארצען גנב, ֵער ָהאט ַאַריין גֶּעקּוְקט 
רּוַח  בְּ יׁש  ִהְרגִּ י  כִּ ְקַלאְמֶקע",  י  דִּ ּדֹוְרְך 

יט ְלתֹוְך ַהֶחֶדר. ֲחָתנוֹ ִהבִּ ָקְדׁשוֹ שֶׁ

ר,  ְסתָּ ְגֶלה ּוַבנִּ נִּ אֹון בַּ דֹוׁש ָהָיה גָּ ד. הּוא ַהקָּ
ל  שֶׁ ג'  ה  ֻעדָּ סְּ בַּ ַהּתֹוָרה  ֲאִמיַרת  ּוְבֵעת 
ָרִמים  ְוִעְנָיִנים  סֹודֹות  ה  לָּ גִּ קֶֹדׁש,  ת  בָּ שַׁ

ּוְגבֹוִהים.

ְיֶחְזֵקאל  ְבֵרי  דִּ ַעל  בַּ דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ה. 
י  כִּ ר,  ְלַספֵּ ָרִגיל  ָהָיה  זי"ע  יָנאָווא  ִמשִּׁ
ה  ְסֻעדָּ ָהֲעֶטֶרת ְצִבי ָאַמר ּתֹוָרה בִּ ֵעת שֶׁ בְּ
ִהְתִחיל  יר  ַהקִּ ַעל  שֶׁ עֹות  שָׁ ְוַהּמֹוֵרה  ג', 
ֶרְך  דֶּ א  "שָׁ ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ָצַעק  יׁש,  ְלַהקִּ
ָכל  בְּ ְוֵכן  יׁש,  ַהקִּ ִמלְּ ְסקּו  פָּ ְוֵתֶכף  ֶאֶרץ", 
ל  ִלים כָּ ְוַאַחר ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה ִהשְׁ ַעם,  פַּ
ֲאִמיַרת  ַעת  שְׁ ְך  ֶמשֶׁ בְּ ר  ִחסֵּ שֶׁ ִקיׁשֹות  ַהנְּ
יָנאָווא:  ִמשִּׁ דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ְוִסיֵּם  ַהּתֹוָרה. 
עֹות  מֹוֵרה שָׁ ֲאִפּלּו ּדֹוֵמם כְּ ְראּו ִמזֶּה שֶׁ תִּ
יק.  ַצדִּ ל  שֶׁ ְלִדּבּורוֹ  ֶאֶרץ  ֶרְך  דֶּ לוֹ  ֵיׁש 

ף רע"ט). (ֲעבֹוַדת ֲעבֹוָדה דַּ

ַאְיִזיק  ִיְצָחק  י  ַחי"...ְלַרבִּ "ֹזַהר  ו) 
ַחי",  "ֹזַהר  בעמח"ס  אָמאְרָנא,  ִמקָּ
ֲעֵצי  ִמְצוֹוֶתיָך",  "ְנִתיב  ָרָכה",  ַהבְּ "ֵהיַכל 

הֹור", ְועֹוד ְלָחן ַהטָּ ֵני ָזֵקן", "שֻׁ ֵעֶדן, "פְּ
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ָהֱאלִֹקי  ל  ַהְמֻקבָּ דֹוׁש  ַהקָּ אֹון  ַהגָּ א. 
ְיהּוָדה  ִיְצָחק  ָהַרב  מֹוֵרינּו  ָרִזין,  דְּ ָמאָרא 
אָמאְרָנא  ִמקָּ ַאְיִזיק  י  ַרבִּ ַהְמֻכנֶּה  ְיִחיֵאל, 
י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ אֹון  ַהגָּ ן  בֶּ (תקס"...תרל"ד), 

ְצִבי  י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ֲאִחי  ֶסְנֶדר,  ַסְנֶדר  ֲאֶלכְּ
יִדיְטׁשֹוב. ִמזִּ

ל  ְמֻקבָּ ּוַבַעל  ָקדֹוׁש  ֻמְפָלג  אֹון  גָּ ָהָיה  ב. 
ֵסֶפר  ה"ה,  ה  ַהְרבֵּ ְסָפִרים  ר  ִחבֵּ שֶׁ נֹוָרא, 
אוצה"ח  התו"כ,  ַעל  ָהֵאיָפה  יִרית  ֲעשִׂ
ַעל  ָרָכה  ַהבְּ ְוֵהיַכל  ִמְצוֹות,  ְרַי"ג  תַּ ַעל 
ה'  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ַעל  ַחי  ְוֹזַהר  סֶֹרת,  ַהמָּ
אֹוֵרג,  ה  ּוַמֲעשֵׂ ִמְצוֹוֶתיָך,  ּוְנִתיב  ָרִכים,  כְּ
ָניֹות, ּוְפֵני  שְׁ ּוְפֵני ַהזֵָּקן, ַוֲעֵצי ֵעֶדן ַעל ַהמִּ
נֹוֵצר  ְוֵסֶפר  ָקִלים,  שְׁ ְלִמי  ְירּושַׁ ַעל  ָזֵקן 

סּו. ֶחֶסד ַעל ָאבֹות, ְוֵאּלּו ִנְדפְּ
ְלָחן  תּוִבים ֵסֶפר שֻׁ כְּ ּנּו בַּ ֲארּו ִממֶּ עֹוד ִנשְׁ
ַעל  ְוַהגָּהֹות  או"ח,  שו"ע  ַעל  הֹור  ַהטָּ
ה  מָּ כַּ ַעל  ּוֵפרּוׁש  ְלִמי,  ִוירּושַׁ ְבִלי  בַּ "ס  שַׁ
ְוַהגָּהֹות  ְזָרִעים,  ְלִמי  ִמירּושַׁ ְכתֹות  ַמסֶּ
יִתי  ן בֵּ ֵסֶפר בֶּ בְּ ת יּוֲחִסין שֶׁ ּקּוֵני ַהּזַֹהר, (ְמִגלַּ ַעל תִּ

ים). ִהלִּ תְּ

ָהָיה  ְיִחיֵאל  ַאְיִזיק  ִיְצָחק  י  ַרבִּ הגה"ק  ג. 
ָעה,  ְנַהר-דֵּ דִּ ְרִקיַע  דִּ ִביִלין  שְׁ ֵלי'  ְנִהיִרין 
ַהּזַֹהר,  ית  בֵּ ר  ְושַׂ עֹוָלם,  ְיסֹוד  יק  ַצדִּ ָהָיה 
י  ַרבִּ גָּדֹול הגה"ק  ָלֵבן  ְוָזָכה  יׁש,  ְוַקדִּ ִעיר 
ן  כֵּ גַּם  הֹוִציא  שֶׁ ַסאְפִרין,  ְצִבי  ֱאִליֶעֶזר 
יִתי  בֵּ ן  בֶּ בהמח"ס  הּוא  ה,  ַהְרבֵּ ְסָפִרים 
ֱאִליֶעֶזר  ק  שֶׂ ְוַדמֶּ ְמִגּלֹות,  ְוָחֵמׁש  עה"ת 
ב"ח  ֵעיַנִים  אֹור  ְוֵסֶפר  ו"ח,  זה"ק  ַעל 

ְועֹוד.
ַלת  ַקבָּ ַעל  ס  ְמֻבסָּ ַהּזַֹהר  ַעל  רּוׁשוֹ  פֵּ ד. 
ַעת ּתֹוַרת ְמאֹוֵרי  פָּ ָהֲאִר"י ז"ל, ּובוֹ גַּם ַהשְׁ
ְוַתְלִמיָדיו.  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהֲחִסידּו...ַהבַּ
דֹוִלים  ָרִכים גְּ ה כְּ ֲחִמשָּׁ ס בַּ רּוׁש ֶזה ֻהְדפַּ פֵּ
ב  ְכתַּ נִּ עְרג, ְוִהּנוֹ ִחּבּורוֹ ָהַאֲחרֹון שֶׁ ֶלעְמבֶּ בְּ
ְוָאֵכן  ִלימוֹ,  ְלַהשְׁ ָזָכה  ְולֹא  ָיָמיו,  ֲערֹוב  בַּ
רּוׁש.  פֵּ ַתב  כָּ לֹא  ָבִרים  דְּ ׁש  ֻחמָּ ֹזַהר  ַעל 
ַטע  ַלקֶּ ֵפרּוׁש  בְּ ְמַסיֵּם  י  ַהֲחִמישִׁ ֶרְך  ַהכֶּ
ָבִרי... דְּ ְלֵסֶפר  ַהּזַֹהר  ת  ְתִחלַּ בִּ צּוי  ַהמָּ

ּתֹוֶסף",  ַאל  ָלְך  "ַרב  סּוק:  ַהפָּ ֵבאּור  בְּ

ָעָליו  ֵעת ַמֲחָלתוֹ, שֶׁ ּוָבֶזה הּוא ָמָצא ֶרֶמז בְּ
ָסמּוְך  ְוָאֵכן,  רּוׁשוֹ.  פֵּ ְכִתיַבת  בִּ ְלַהְפִסיק 
ִנְפַטר.  ה  ֵאלֶּ ַאֲחרֹונֹות  ׁשּורֹות  ִלְכִתיַבת 
ִטיָרתוֹ  ס ְלַאַחר פְּ ִסְפרו..."ֹזַהר ַחי...ֻהְדפַּ
י ֱאִליֶעֶזר  ל ַרבִּ יק ַהְמֻקבָּ דִּ נוֹ ַהצַּ ַעל ְיֵדי בְּ

ר. ַצוַָּאת ָאִביו ַהְמַחבֵּ ְצִבי ַסאְפִרין, כְּ

ָמתוֹ  ֵחֶלק ִנשְׁ יֵּׁש בְּ ַעם ַאַחת ָאַמר שֶׁ ה. פַּ
ָהֲאִריַז"ל,  ַמת  שְׁ ִמנִּ ֶאָחד  ֵחֶלק  הֹוָרה  ַהטְּ
ֶוה  ל ָהֲאִריַז"ל ֵיׁש ִלי שָׁ ַוֲאִפּלּו ַהּצּוָרה שֶׁ
ַעל  ַהבַּ ַמת  שְׁ ִמנִּ ֶאָחד  ֵחֶלק  ְוַגם  ֶוה.  שָׁ בְּ
יֹום  ָהָיה  לֹא  ָיָמיו  ל  כָּ ָלֵכן  ז"ל,  טֹוב  ם  שֵׁ
ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ ִמן  ר  ְמַדבֵּ ָהָיה  ּלֹא  שֶׁ ֶאָחד 
טֹוב ז"ל ּוֵמָהֲאִר"י ז"ל. ְוַגם ָהָיה לוֹ ֵחֶלק 
ְוָאַמר  ְוכּו'.  ּזַֹהר  בַּ ר  ְזכָּ ַהנִּ ֵמַהיָּנּוָקא  ֶאָחד 
ַמת  שְׁ מֹות ִמנִּ ה ֶחְלֵקי ְנשָׁ מָּ יֵּׁש לוֹ עֹוד כַּ שֶׁ
נָּּאים ְוָאמֹוָרִאים, ֲאָבל לֹא ָרָצה ְלַגּלֹות.  תַּ

ֹות ַמֲעֶרֶכת ט' ַעּמּוד מ"ג) ר ְקֻדשּׁ (ֶעשֶׂ

ָמתוֹ  ִנשְׁ ְצִבי]  ינּו  [ַרבֵּ דֹוׁש  ַהקָּ ּדֹוִדי  מֹוִרי  ו. 
ִמשֶֹּׁרׁש  ושלוםו  הרחס  ׁשֶֹרׁש  ָהָיה 
ֵאר  ְתבָּ נִּ י ֲעִקיָבא, שֶׁ ַמת ַרבִּ רֹוב ֶאל ִנשְׁ קָּ שֶׁ
ִעְנַין  בְּ ְתִחיל  ַהמַּ ִעְנָין  ֶחְזיֹונֹות  ֵסֶפר  בְּ ֶזה 
ְך  כָּ ַאַחר  שֶׁ ַבד  ִמלְּ מֹוִרי,  ִלי  ָאַמר  י  תִּ ִאשְׁ
עֹוד  ָעָלה  ְפָלִאים  ַהמֻּ יו  ַמֲעשָׂ ְיֵדי  ַעל 
דֹוׁש  ַמת ָהַרב ַהקָּ ה ַמְדֵרגֹות, ְוֵכן ִנשְׁ ְלַכמָּ
ְרִדיְטׁשֹוב  ִמבֶּ ִיְצָחק  ֵלִוי  ָהַרב  מֹוֵרינּו 
ים  ָהָיה ִמשֶֹּׁרׁש רחס ושלוםו. ְוִעם ׁשָֹרשִׁ
ֶנֶפׁש,  ְמִסירּות  בִּ ֶעְליֹון  ֶמֶלְך  ָעְבדּו  ֵאּלּו 
ּלֹא  שֶׁ ְמַעט  כִּ ְוִיחּוִדים,  ִהְתַלֲהבּות  בְּ
ְסָתִרים).  ת  (ְמִגלַּ ְך.  כָּ נָּּאים  ַהתַּ יֵמי  בִּ ִנְמָצא 
מהרי"א  דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ט'  ַמֲעֶרֶכת  ֹות  ְקֻדשּׁ ר  (ֶעשֶׂ

אָמאְרָנא) ִמקָּ

ְדֵבקּות ִנְפָלָאה, ּוָפַעל  תוֹ ָהְיָתה בִּ ִפלָּ ז. תְּ
הּוא  ָרֵאל.  ִישְׂ ְלטֹוַבת  תוֹ  ְתִפלָּ בִּ ה  ַהְרבֵּ
ית  ֵראשִׁ (בְּ ַחי  ֹזַהר  דֹוׁש  ַהקָּ ִסְפרוֹ  בְּ ּכֹוֵתב 
בּועֹות  ַהשָּׁ ַחג  בְּ ַאַחת  ַעם  פַּ ע"ב):  רט"ו  ף  דַּ

מֹוִרי  ִהְתִחיל  ִלְפָרט,  תקע"א  ַנת  שְׁ בִּ
ל  לֵּ דֹוׁש [ָהֲעֶטֶרת ְצִבי] ְלִהְתפַּ ינּו ַהקָּ ּדֹוִדי ַרבֵּ
ַלַחׁש  ת  ְתִפלַּ בִּ ְוָעַמד  ה,  ַהַחמָּ ֵהֵנץ  קֶֹדם 
ַעל  ם בַּ עֹות, ְוָהָיה שָׁ ה שָׁ שָּׁ ֲחִרית שִׁ ל שַׁ שֶׁ
ים  ִהלִּ מוֹ יֹוֵסף], ְוָאַמר תְּ ָהָיה שְׁ ִית ֶאָחד [שֶׁ ַהבַּ

ָהַלְך  ְך  כָּ ְוַאַחר  ים,  ִהלִּ ַהתְּ ל  כָּ יֵּם  סִּ שֶׁ ַעד 
ְדָרׁש ַוֲעַדִין לֹא ִסיֵּם  ִליׁשֹן ּוָבא ְלֵבית ַהמִּ
ה  ֻעדָּ ַהסְּ ּוְבֵעת  ַחׁש,  ַהלַּ ת  ִפלַּ תְּ יק  דִּ ַהצַּ
ְוָהָיה  ָראּוי,  כָּ ֶלֱאכֹל  ֵרת  ַהְמשָׁ לוֹ  ָנַתן  לֹא 
י  ֵרת, ַרבִּ ֵאיֶזה ָזִוית, ְוָאַמר ְלַהְמשָׁ ב בְּ יֹושֵׁ
ְמִניַעת  בִּ ה  ְוַאתָּ ֲאִריכּות,  בַּ אֹוָתנּו  ְמַצֵער 
ֹזאת,  ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ַמע  ְושָׁ ֲאָכל,  ַהמַּ
יֹוֵסף  ְוָאַמר:  לוֹ,  ְוָנַתן  ַיִין  ל  שֶׁ ּכֹוס  ָלַקח 
ֲהֵתַדע  אֹוְתָך,  ְמַצֵער  ֲאִני  שֶׁ אֹוֵמר  ה  ַאתָּ
ַוֲאִני  ָאָדם,  ֵני  בְּ ֵמאֹות  ֵאיֶזה  אן  כָּ יֵּׁש  שֶׁ
ְוָכל  ַנְפׁשוֹ  ּקּון  תִּ ֶאָחד  ְלָכל  ן  ְלַתקֵּ ָצִריְך 
ָהֱאֶמת  ִמיָרא.  גְּ ְוַעד  ֵמָהֵחל  ִהְצָטְרכּותוֹ 
ִריִאים,  בְּ ְיָלִדים  ֵני  שְׁ ֵביְתָך  בְּ ִהנְַּחתָּ  שֶׁ
ֶנֱחָלה  ָהֶאָחד  ֵניֶהם,  שְׁ ָנֲחלּו  ְוַהּיֹום 
י  ַעְלתִּ פָּ ִתי  ּוִבְתִפלָּ ָלמּות,  ָקרֹוב  ָהָיה  שֶׁ
ָחַזר  ָלֵאל  ה  ּוְתִהלָּ ים,  ַחיִּ לוֹ  י  ְכתִּ ִהְמשַׁ שֶׁ
ְך ְוהּוא  ל כָּ י כָּ ְחתִּ גַּ ִני לֹא ִהשְׁ ְלֵאיָתנוֹ, ְוַהשֵּׁ
ֶזה ָהִאיׁש,  ֵהל  ְוִנְתבַּ דֹוָלה.  גְּ ָנה  ַסכָּ ֵעת בְּ כָּ
מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָאץ ְלֵביתוֹ, ְוָהָיה  ְוֵתֶכף בְּ

ָאַמר לוֹ ָהֲעֶטֶרת ְצִבי. מוֹ שֶׁ ְמֻכוָּן כְּ
ר  ַהשַּׂ ֶאת  ִהְכִניַע  שֶׁ ַעְצמוֹ,  ַעל  ֵהִעיד  ח. 

ִמְצחוֹ. ה לוֹ ָחִריץ בְּ ל אּוְנָגאָרן, ְוָעשָׂ שֶׁ
חֹות  פָּ ִמשְׁ ֵמאֹות  ֵאָליו  אּו  בָּ שֶׁ ַרע  אֵּ ט. 
ֵזָרה  גְּ ֲעֵליֶהם  ַזר  גָּ ר  ַהשַּׂ דֹוָלה, שֶׁ גְּ ְבִכיָּה  בִּ
א  ֶאלָּ ָפִרים,  כְּ בַּ ָלדּור  ָלֶהם  ָאסּור  שֶׁ
ְרָנָסָתם  תֹוְך ָהִעיר, ְוָכל פַּ ֻמְכָרִחים ָלגּור בְּ
ַרֵחם  יְּ כּו ְלָפָניו שֶׁ ה בָּ ָפִרים. ֵהמָּ הּוא ֵמַהכְּ
ָלֶהם  ָאַמר  ָהָרָעה.  ֵזָרה  ַהגְּ ל  ְלַבטֵּ ֲעֵליֶהם 
ְיָלה ּובֹואּו ְלָפַני  ָהֲעֶטֶרת ְצִבי, ִלינּו ּפֹה ַהלַּ

ּבֶֹקר, ְוֵכן ָעשּׂו. בַּ
ְיָלה  לַּ ָלֶהם: בַּ ָאַמר  ֵאָליו,  אּו  בָּ שֶׁ ּבֶֹקר כְּ בַּ
י  ְוָהַלְכתִּ ָמה,  ְנשָׁ ֲעִליַּת  ִלי  ָהְיָתה  זוֹ 
ם  ָנן ָסבֹוָרֵאי, ְוֻכלָּ נָּּאים, ָאמֹוָרִאים, ַרבָּ ַלתַּ
תֹוְך  בְּ דּורּו  תָּ שֶׁ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ן  כֵּ שֶׁ ָאְמרּו 
ְוֵאין  ִמְנָיִנים,  ֵאין  ָפִרים  כְּ בַּ שֶׁ ְלִפי  ָהִעיר, 
ם ִמְקֶוה.  ה ּוָבְרכּו, ְוֵאין שָׁ ׁשֹוְמִעים ְקֻדשָּׁ
יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  ן שִׁ ַרבָּ ָהֱאלִֹקי  נָּא  ַהתַּ ַרק 
ע  ִאם ִיסַּ ר ִלְגֹזר ֹזאת: שֶׁ ִאי ֶאְפשָׁ ָאַמר שֶׁ

ִעּמוֹ  ִיְהֶיה  ְולֹא  ָפר  כְּ ֶרְך  דֶּ ְיהּוִדי 
ת ֶלֶחם ִלְסעֹד  ין, אוֹ פַּ ית ּוְתִפלִּ ד ַטלִּ
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ל  שֶׁ ין  דִּ ֵבית  בְּ ְוָאְמרּו  ח?,  ִיקַּ ֵמַאִין  ִלּבוֹ, 
ִנְמָצא  ר  ֲאשֶׁ יק  ַצדִּ י  פִּ ֲאלּו  שְׁ יִּ שֶׁ ַמְעָלה, 
אן  כָּ ֵיׁש  ֲהלֹא  "י  בִּ ַרשְׁ ָעָנה  עֹוָלם,  בָּ ֲעַדִין 
ֶאת  ַאל  ִנשְׁ ִזיִדיְטׁשֹוֶבער,  'ֶלע  ֶהעְרשְׁ י  ַרבִּ
"י,  בִּ ַרשְׁ כְּ י  ְוָאַמְרתִּ אֹוִתי,  ֲאלּו  ְושָׁ יו,  פִּ
ר  ַהשַּׂ י  כִּ לֹום,  ְלשָׁ ְלֵביְתֶכם  ְסעּו  ה  ְוַעתָּ
ְטָלה  ְתאֹם ּוְכָבר בָּ ֵזָרה ֹזאת ֵמת פִּ ַזר גְּ גָּ שֶׁ

ֵזָרה, ְוָכְך ָהָוה. ַהגְּ

אָמאְרָנא  ִמקָּ ְצִבי  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ ינּו  ַרבֵּ י. 
דֹוׁש  ָמתוֹ לספה"ק ֹזַהר ַחי (ֵמָאִביו ַהקָּ ַהְקדָּ בְּ
ַעם  פַּ ר שֶׁ אָמאְרָנא זי"ע), ְמַספֵּ ינּו מהרי"א ִמקָּ ַרבֵּ

ְיָלה,  ֲחלֹום ַהלַּ ַאַחת ָרָאה ָהֲעֶטֶרת ְצִבי בַּ
יֹוֵסף,  ית  ַהבֵּ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ ַלֵהיָכל  ְכַנס  נִּ שֶׁ
ִבים  יֹושְׁ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ ה  ַהְרבֵּ ְוָרָאה 
יֹוֵסף,  ית  ַהבֵּ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ זוֹ  א  ְמִתיְבתָּ בִּ
דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ָאִחיו  ב  יֹושֵׁ ָהָיה  ּוְבתֹוָכם 
אָמאְרָנא  ִמקָּ ֶסעְנֵדר  ַסְנֶדר  ֲאֶלכְּ ינּו  ַרבֵּ
ָעַמד  ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ְכַנס  נִּ ּוְכשֶׁ זי"ע, 
א  ַהבָּ רּוְך  "בָּ ְוָאַמר  ְסאוֹ,  ִמכִּ יֹוֵסף  ית  ַהבֵּ
ׁש  ּוִבקֵּ ִזיִדיְטׁשֹוֶבער",  עֶלע  ֶהעְרשֶׁ י  ַרבִּ
יב  ַבר ּתֹוָרה, ֵהשִׁ ּיֹאַמר דְּ ֵמָהֲעֶטֶרת ְצִבי שֶׁ
ְלִמיֵדי  תַּ ִבים  יֹושְׁ אן  כָּ ְצִבי,  ָהֲעֶטֶרת 
ִנְגלֹות  בְּ עֹוְסִקים  שֶׁ דֹוִלים  גְּ ֲחָכִמים 
סֹודֹות ַהּתֹוָרה,  ל ִעְסִקי בְּ ַהּתֹוָרה, ַוֲאִני כָּ
ַבר ִחּדּוׁש  יד ָלֶכם דְּ י ֵכן ַאגִּ ֲאָבל ַאף ַעל פִּ
ׁש, ְוָאַמר:  גַּ ת ַויִּ ָרשַׁ ֵתנּו זוֹ פָּ ָרשָׁ ֶאָחד ַעל פָּ
ֶאת  יֹוֵסף  ט  ַוְיַלקֵּ י"ד)  מ"ז  ית  ֵראשִׁ (בְּ ִתיב  כְּ
ְמָצא ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְבֶאֶרץ  ֶסף ַהנִּ ל ַהכֶּ כָּ
ְוָאְמרּו  ׁשְֹבִרים,  ֵהם  ר  ֲאשֶׁ ֶבר  שֶּׁ בַּ ַנַען  כְּ
ל  כָּ ט  ִלקֵּ ּיֹוֵסף  שֶׁ ע"א)  קי"ט  ָסִחים  (פְּ ֲחַז"ל 
ָהעֹוָלם,  ָכל  בְּ ָאז  ְמָצא  נִּ שֶׁ ְוָזָהב  ֶסף  כֶּ
גַּם  ָהיּו  ְוַהזָָּהב  ֶסף  ַהכֶּ ין  בֵּ ֲהלֹא  ה  ְוָקשֶׁ
ר ְליֹוֵסף  ְצָלִמים ַוֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַהֵאיְך ֻהתַּ
ֶהם, ֲהלֹא ִהיְלְכָתא  לָּ ח ֲעבֹוָדה ָזָרה שֶׁ ִלקַּ
ָאסּור  שֶׁ ס"א)  קל"ט  ִסיָמן  ָעה  דֵּ יֹוֶרה  (בְּ ִהיא 
תּוב  ֵלָהנֹות ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה, ְלֶזה ְמַסיֵּם ַהכָּ
ְלׁשֹון  ַהְינּו  ׁשְֹבִרים,  ֵהם  ר  ֲאשֶׁ ֶבר  שֶּׁ בַּ
ַעְצָמם  בְּ ָהַעּכּו"ם  שֶׁ ּוְכִתיָתה,  ִביָרה  שְׁ
ָתנּום  נְּ שֶׁ קֶֹדם  ָלִמים  ַהצְּ ֶאת  ְברּו  שָׁ

ס"א)  קמ"ו  ִסיָמן  ם  (שָׁ ִהיא  ְוַהֲהָלָכה  ְליֹוֵסף, 
ָהֲעבֹוָדה  ל  ְמַבטֵּ ַעְצמוֹ  בְּ ָהַעּכּו"ם  ִאם  שֶׁ
ָרֵאל  ְלִישְׂ ר  ֻמתָּ ָוכֹל,  ִמּכֹל  ּלוֹ  שֶׁ ָזָרה 
ם.  ּנּו. ּכֹה ָאַמר ָהֲעֶטֶרת ְצִבי שָׁ ֵלָהנֹות ִממֶּ
ְצִבי,  ְלָהֲעֶטֶרת  יֹוֵסף  ית  ַהבֵּ ָעָנה  ֶזה  ַעל 

ּתֹוָרה". ם בַּ תֶּ שְׁ ם ְוִחדַּ ְרתֶּ בַּ "טֹוב דִּ

ֶזה  בְּ יֹוֵסף  ית  ַהבֵּ ָאַמר  ְך  כָּ ַאַחר  יא. 
ב  ַהּיֹושֵׁ ֶסעְנֵדר  י  ַרבִּ ָאִחיָך  ׁשֹון:  ַהלָּ
ן  בֵּ לוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ְלָך  לֹוַמר  אֹוָתנּו  ׁש  קֵּ בִּ אן  כָּ
דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  [ה"ה  יָּה,  ָהֲעשִׂ עֹוַלם  בְּ ָקָטן 
ִמי  ְוֵאין  זי"ע],  אָמאְרָנא  ִמקָּ מהרי"א  ינּו  ַרבֵּ

ׁש  ּוְמַבקֵּ ּתֹוָרה,  דוֹ  ְלַלמְּ ָעָליו  יַח  גִּ יַּשְׁ שֶׁ
ּתֹוָרה  ִעּמוֹ  ִלְלמֹד  ָעָליו  יַח  גִּ שְׁ תַּ שֶׁ ָך  ִממְּ
ֲהֵריִני  ְצִבי,  ָהֲעֶטֶרת  יב  ֵהשִׁ ה.  דֹושָׁ ַהקְּ

ל ָעַלי ִלְלמֹד ִעּמוֹ, עכת"ד. ְמַקבֵּ

ָכה  בָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ק  לֵּ ְסתַּ נִּ שֶׁ קֶֹדם  יב. 
ּבֹוֶכה,  הּוא  ה  ָלמָּ ָאלּוהּו  שְּׁ ּוְכשֶׁ ְמאֹד, 
יק  ַצדִּ עֹוד  ִנְמָצא  ַהִאם  ִהְתּבֹוֵנן  שֶׁ ָאַמר 
ָהָיה  הּוא  שֶׁ מוֹ  כְּ מֹות  ְנשָׁ ן  ְלַתקֵּ ּיּוַכל  שֶׁ
ָאְמרוֹ  ָצא ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשוֹ, בְּ מָּ ן, ַעד שֶׁ ְמַתקֵּ
י ְיהּוָדה ְצִבי  דֹוׁש ַרבִּ י ָהַרב ַהקָּ רֹוֶאה כִּ שֶׁ
מֹות  ן ְנשָׁ ְטֶרעִטין זי"ע יּוַכל עֹוד ְלַתקֵּ ִמסְּ

מֹותוֹ. (ֲעבֹוַדת ֲעבֹוָדה) כְּ

ְצִבי  ֱאִליֶעֶזר  י  ְלַרבִּ ֱאִליֶעֶזר"  ק  שֶׂ מֶּ "דַּ ז) 
ֵעיַנִים",  "אֹור  אָמאְרָנ...בעמח"ס  ִמקָּ

יִתי" ְועֹוד ן בֵּ "בֶּ

ָהָיה  (תק"...תרנ"ח),  ְצִבי  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ א. 
ְסָפִרים  ר  ְוִחבֵּ ְונֹוָרא,  גָּדֹול  ל  ְמֻקבָּ ַעל  בַּ
ֵסֶפר  ְוֵהם  ָלה,  ְוַקבָּ סֹוד  י  פִּ ַעל  נֹוָרִאים 
ָחֵמׁש  ְוַעל  ים  ִהלִּ תְּ ַעל  עה"ת,  יִתי  בֵּ ן  בֶּ
יִתי ַעל  ן בֵּ יתוֹ ַעל ָאבֹות, בֶּ ְמִגּלֹות, ְזַקן בֵּ
ַהּזַֹהר  ק ֱאִליֶעֶזר ַעל  שֶׂ מֶּ "ס, דַּ ִסּיּוֵמי ַהשַּׁ
סֹודֹות  ֵעיַנִים  אֹור  ֲחָלִקים,  ו'  דֹוׁש  ַהקָּ
ּקּוֵני ַהּזַֹהר,  ִית ַעל תִּ ָלה ב"ח, ְורֹאׁש בַּ ְוַקבָּ

דֹורוֹ. ית ַהּזַֹהר בְּ ר בֵּ הּוא ָהָיה שַׂ

ַאְדמֹורּות  בְּ ְמקֹומוֹ  א  ּוְמַמלֵּ נוֹ  בְּ הּוא  ב. 
ל ָהַאְדמֹו"ר ָהִראׁשֹון אֹור ֵעיַנִים, רֹאׁש  שֶׁ
ִיְצָחק  י  ָקאָמאְרָנ...ַרבִּ ְלֵבית  ָאב  ית  בֵּ

ַעל "ֹזַהר ַחי". ַאְיִזיק בַּ

ס  ְדפַּ נִּ ק ֱאִליֶעֶזר" שֶׁ שֶׂ מֶּ רּוׁשוֹ ַלּזַֹה...דַּ ג. פֵּ
ַכוָָּנה  בְּ ב  ִנְכתַּ (תרס"...תרפ"ב),  ָרִכים  כְּ ו'  בְּ
ַהּלֹוְמִדים  ְיֵדי  ַעל  ּיּוַבן  שֶׁ רּוׁש  פֵּ ִלְהיֹות 
ַהּזַֹהר,  ְבֵרי  דִּ ט  שָׁ ַהפְּ ֶאת  ְלָהִבין  ִאים  ַהבָּ
ָבה  ל תֵּ ּוְלָפֵרׁש כָּ ְלָבֵאר  ל  דֵּ תַּ ן ִהשְׁ ְוַעל כֵּ
ָאִביו,  ֵפרּוׁש  כְּ רּוׁשוֹ,  פֵּ ַהְרָחָבה.  בְּ ְוֵתָבה 
ְוִסְפֵרי  ז"ל,  ָהֲאִר"י  ַלת  ַקבָּ ַעל  ס  ְמֻבסָּ

דֹוֵלי ַהֲחִסידּות. גְּ

י  ַמְעתִּ "שָׁ ּכֹוֵתב  הּוא  ָמתוֹ  ַהְקדָּ בְּ ד. 
ָקדֹוׁש  ה  ִמפֶּ ַמע  שָּׁ שֶׁ זלה"ה  מאאמו"ר 
ִלין,  ִמּלּובְּ ָמאִטיל  ן  בֶּ ִיְצָחק  ַיֲעקֹב  ינּו  ַרבֵּ
ֶאָחד  ִאיׁש  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ָהָיה  ַהּטֹוב  ְרצֹונוֹ  שֶׁ
דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ָפֵרׁש  יְּ שֶׁ עֹוָלם  בָּ
יָּכֹול  שֶׁ ָמקֹום  ָכל  בְּ ׁשּוט,  פָּ ט  שָׁ פְּ י  פִּ ַעל 
ַעְצִמי  בְּ ֲאִני  ְוֵכן  ט,  שָׁ פְּ י  פִּ ַעל  ְלָפֵרׁש 
אֹון  ַהגָּ יק  דִּ ַהצַּ ֵמָהַרב  ן  כֵּ גַּם  י  ַמְעתִּ שָׁ
ַנְפׁשוֹ  ָקה  ָחשְׁ שֶׁ זצ"ל...  ְצִבי  ָהַרב  מֹוֵרנּו 
ַהּזַֹהר  ַעל  רּוׁש  פֵּ ֵאיֶזה  ֵעיָניו  בְּ ִלְראֹות 
ׁשּוט ְלֶזה.  ט פָּ שָׁ י פְּ ְהֶיה ַעל פִּ יִּ דֹוׁש שֶׁ ַהקָּ

ִלי  א  בָּ ים,  דֹושִׁ ַהקְּ יִקים  דִּ ַהצַּ ה  ֵאלֶּ כַֹח  בְּ
ִלי ֶנֶדר  י ָעַלי בְּ ְלתִּ ֵעֶזר ִלי ב"ה וב"ש. ִקבַּ
ָכל  ט בְּ שָׁ י פְּ ֶדֶרְך ֶזה ְלָפֵרׁש ַעל פִּ ֵליֵלְך בְּ
ְוהּוא  ׁשּוט,  פָּ ט  שָׁ פְּ ִלְסּבֹל  ּיּוַכל  שֶׁ ָמקֹום 
ָרֵאל  ֵני ִישְׂ ל ֶאָחד ִמבְּ ּיּוַכל ִלְדּבֹק כָּ ֵדי שֶׁ כְּ
י  דֹוׁש ַהזֶּה, כִּ ִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ ים בְּ דֹושִׁ ַהקְּ
ַהּבֹוֵרא  ֵבקּות  דְּ ְקִניַּת  ר  ִעקַּ שֶׁ הּוא  ָידּוַע 
א  בָּ הּוא  ְמָחה,  ּוְבשִׂ ׁש  ַממָּ ֵאין  בְּ ב"ה 

ְבֵרי ַהּזַֹהר". ּמּוד דִּ ִמלִּ

ְיֵדי  ַעל  ָלאֹור  ָי...ָיָצא  ַתב  ֶפ...ִמכְּ ַהסֵּ ה. 
י  ַרבִּ ְמקֹומו...ָהַאְדמֹו"ר  א  ּוְמַמלֵּ נוֹ  בְּ

אָמאְרָנא. ה ַסאְפִרין ִמקָּ ַיֲעקֹב משֶׁ

ָלג, י ְיהּוָדה ַאשְׁ ם" ְלַרבִּ לָּ ח) "ַהסֻּ

ָרִכים ן ט"ז כְּ רּוׁש ַעל ַהּזַֹהר בֶּ פֵּ

ָלג,  ַאשְׁ ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ָהֱאלִֹקי  ל  ַהְמֻקבָּ א. 
בתרע"ט  תרמ"ו.  ַנת  שְׁ בִּ ה  ַוְרשָׁ בְּ נֹוַלד 
ַלִים.  ירּושָׁ ב בִּ ָרֵאל, ְוִהְתַישֵּׁ ָעָלה ְלֶאֶרץ ִישְׂ
ָכל  ִנְגלֹות ַהּתֹוָרה, בְּ ה בְּ ָעַמל ַהְרבֵּ ַהגַּם שֶׁ
ַהּסוֹ... תֹוַרת  בְּ ט  לֵּ ִמְתבַּ ּכֹחוֹ  ר  ִעקַּ ֹזאת 

ָאר ְסָפִרים ְוִכְתֵבי ָהֲאִר"י ז"ל. ַהּזַֹהר ּושְׁ
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ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  בַּ ִלים  ַהְמֻקבָּ דֹוֵלי  ִמגְּ ב. 
ח  תַּ פִּ הּוא  ז"ל.  ָלג  ַאשְׁ ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ָהָיה 
ָהֲאִר"י  יַטת  שִׁ ַלֲהָבַנת  ה  ֲחָדשָׁ ה  ישָׁ גִּ
קּו  ִספְּ ְוַהּמּוָבִנים  ים  ָהֲעֻמקִּ ָתָביו  כְּ ז"ל. 
ַהּזַֹהר.  ַלֲהָבַנת  חּוִצים  ַהנְּ חֹות  ַמְפתְּ
ֵפרּוׁש  כְּ ַהיָּדּוַע  ַלּזַֹהר  ֵלם  ַהשָּׁ רּוׁשוֹ  פֵּ
ָתִבים  כְּ ּמּוד בַּ ֲהָפַצת ַהלִּ ם" ֵהֵקל בַּ לָּ "ַהסֻּ
ן  כֵּ שֶׁ ַהּזַֹהר,  ל  שֶׁ תּוִמים  ְוַהסְּ ִבים  גָּ שְׂ ַהנִּ
ֶרת  ל ַהּזַֹהר ִלְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַהְמֻדבֶּ ם כָּ ְרגֵּ תִּ
ְלסֹוד  ָעִרים  ַהשְּׁ ֶאת  ַתח  פָּ הּוא  ּיֹום.  כַּ
ים  ַהְמַהוִּ ָרִכים  כְּ  16 ֶרְך  דֶּ ַהֵח"ן,  ּתֹוַרת 
ר  ֶעשֶׂ ְלמּוד  "תַּ ְקָרא  ַהנִּ ֶפר  ַהסֵּ ֶאת 

ִפירֹות".  ַהסְּ

ר  ֶעשֶׂ ְלמּוד  "תַּ ְלַציֵּן:  ָראּוי  ָפָריו  ִמסְּ
ִהיר  ָרִכים, ּובוֹ ִסּכּום בָּ ֵני 16 כְּ ְסִפירֹות" בְּ
ר  "ֶעשֶׂ ַמהּות  בְּ ז"ל  ָהֲאִר"י  ּתֹוַרת  ל  שֶׁ
יָטה  שִׁ ל  שֶׁ ֲעָנֶפיָה  ָאר  ּושְׁ ְסִפירֹות" 
ָהִר"י  ַתב  כָּ ֵכן  מוֹ  כְּ זוֹ.  ּוְמסֶֹעֶפת  ְסבּוָכה 
ּוְלֻמנִָּחים  ַלֲעָרִכים  אּור  בֵּ ִסְפֵרי  ָלג  ַאשְׁ
ְסָפָריו  ירֹות").  ַמְסבִּ ִנים  ("פָּ ָלה  בָּ ַהקַּ ג  ֻמשַּׂ בְּ
ְצָלח  ַהמֻּ יֹון  סָּ ַהנִּ ֵהם  ָלג  ַאשְׁ ָהִר"י  ל  שֶׁ
ּתֹוַרת  ֶאת  ּדֹוֵרנּו  ְלֶבן  יׁש  ְלַהגִּ יֹוֵתר  בְּ
ְוֵאין  ֶהְגיֹונוֹ,  ּוְבֶדֶרְך  ָפתוֹ  שְׂ בִּ ר  ְסתָּ ַהנִּ
ִלְטעֹם  ׁש  ַהְמַבקֵּ ְלָכל  ָמבֹוא  מֹוָתם  כְּ

ִביֵלי ַהּסֹוד. שְׁ ְוִלְדרְֹך בִּ

יֹום  ל  שֶׁ ִעּצּומוֹ  בְּ ִנְפַטר  ָלג  ַאשְׁ ָהַר"י 
ַנת תשט"ו. ּפּוִרים שְׁ ַהכִּ

ַהֲחִסידֱות  ַעת  פָּ ַהשְׁ בְּ ּדּול  ַהגִּ ַאף  ַעל 
ת  שֶׁ ַהְמֻחדֶּ ַלִהְתַעְנְינּות  יל  ַמְקבִּ בְּ
הּוִדים  רֹב ַהיְּ ָלה, ֲעַדִין נּוַכל לֹוַמר שֶׁ בָּ קַּ בַּ

ב  ַמצָּ ָלה.  בָּ ַהקַּ ִלּמּוֵדי  בְּ ּבּוִרים  ֲארּו  ִנשְׁ
ָלג  ר ָהַרב ַאשְׁ ֲאשֶׁ ּנֹות כַּ תַּ ֶזה ֵהֵחל ְלִהשְׁ
ָהֲאִר"י.  ְתֵבי  כִּ ַלֲהָבַנת  ְרּכוֹ  דַּ ָסַלל 
ּצּוָרה  ֵאר בַּ ִפירֹות" תֵּ ר ַהסְּ ִסְפרוֹ "ֶעשֶׂ בְּ
ל  ט שֶׁ בָּ ְנֻקּדֹות ַהמַּ יֹוֵתר ֶאת  בְּ ַהּטֹוָבה 
זוֹ  ַלֲעבֹוָדתוֹ  ַעד  ר  ֲאשֶׁ ָהֲאִר"י,  ְתֵבי  כִּ

יֹון. ָהיּו ֵמֵעֶבר ִלְתִפיַסת ַהִהגָּ

ֶרְך ֱאֶמת" ט) "דֶּ

רֹב  ִעם  ס  ְדפַּ נִּ שֶׁ ֱאֶמת"  ֶרְך  "דֶּ ֶפר  ַהסֵּ א. 
ֶזה  ָהַעּמּוִדים  ׁשּוֵלי  בְּ ַהּזַֹהר  ַמֲהדּורֹות 
י  ַרבִּ ְיֵדי  ַעל  ֻרּבוֹ  בְּ ב  ִנְכתַּ ִנים,  שָּׁ בַּ ֵמאֹות 
ר  ַתְחָיה ז"ל (ְמַחבֵּ ה פְּ ר ב"ר משֶׁ ָכר בֶּ שְׂ ִישָׂ
ְמקֹורֹות  ל  כָּ ֶלֶקט  ּובוֹ  ָכר",  שָׂ "ֵיׁש  ֶהָחׁשּוב  ֶפר  ַהסֵּ

ן  תַּ נִּ שֶׁ ֶפר  ַהסֵּ ם  שֵׁ ַלֲהָלָכה).  ַהּנֹוְגִעים  ַהּזַֹהר 

יָנה",  בִּ "ִאְמֵרי  ָהָיה  ר  ַהְמַחבֵּ ְיֵדי  ַעל 
ס  ֻהְדפַּ ַהּזַֹהר  ֲהדּורֹות  ִממַּ ַאַחת  בְּ אּוָלם 
ְוֶהָערֹות  ַהגָּהֹות  ֵאָליו  ְוִנְתַלּוּו  ֶזה  ֵסֶפר 
מהר"ם  ָהֲאִר"י,  יֵניֶהם:  (בֵּ ִלים  ַהְמֻקבָּ דֹוֵלי  ִמגְּ
ע, ַעל  סֹוֵגר ְמֻרבָּ קֹוְרדֹוֵבירוֹ, ְועֹוד), ְסגּוִרים בְּ

יָנה",  בִּ "ִאְמֵרי  ֶפר  ַהסֵּ ין  בֵּ יל  ְלַהְבדִּ ְמַנת 
ַהיִָּמים,  ְרבֹות  בִּ ַהּנֹוָספֹות.  להערוצת 
ְמטּו  ֻהשְׁ ַהּזַֹהר,  ל  שֶׁ ַאֶחֶרת  ָסה  ַהְדפָּ בְּ
ַהּסֹוְגַרִים, ְוָכל ַהֶהָערֹות ִנְצָטְרפּו ִליִחיָדה 
ַעל  ֱאֶמת",  ֶרְך  "דֶּ ם  שֵׁ בְּ ְקְרָאה  נִּ שֶׁ ַאַחת 
ְוֹזאת  ז"ל,  ְלָהֲאִר"י  יַֻּחס  שֶׁ ֵסֶפר  ם  שֵׁ
(ְוָאֵכן  ֶזה  ְלֵסֶפר  ְמֻיָחד  ֵעֶרְך  ָלֵתת  ֵדי  כְּ
הֹות ָמָרן  תּוב: "ּוְבִגְליֹון ַהגָּ ֲעֵרי ֹזַהר ׁשֹוִנים כָּ שַׁ ִנְמָצא בְּ

ֶרְך ֱאֶמת"). ְלִמיד ָהֲאִר"י ז"..."דֶּ לוֹ...תַּ מהרחס ְושָׁ

ְקוּו  נִּ ֵעת ְלַאַחר שֶׁ ְמֻיָחד כָּ ֵסֶפר ֶזה, בִּ ב. בְּ
ִלים  דֹוֵלי ַהְמֻקבָּ ל גְּ ֶאל ּתֹוכוֹ ַהגָּהֹוֵתיֶהם שֶׁ
ְוֶהָארֹות  ַהגָּהֹות, ֶהָערֹות  ָנן  ֶישְׁ ַהּזַֹהר,  ַעל 
ֵמֶהן  ִעְנָין,  י  רּושֵׁ פֵּ ֵמֶהן:  ֵעֶרְך,  ִיְקרֹות 
ילֹות ְלִסְפרּות ַהּזַֹהר,  ים, ַמְקבִּ י ִמלִּ רּושֵׁ פֵּ
ָהעֹוְסִקים  ַהּזַֹהר  י  ִלְמָפְרשֵׁ ַמְרֶאה ָמקֹום 

ּדֹון, ְועֹוד. נִּ בַּ

י) "ִניצֹוֵצי אֹורֹות", ְלַהִחיָד"א

ל  שֶׁ ִסְפרוֹ  הּוא  אֹורֹות"  "ִניצֹוֵצי  א. 
ֶהָערֹות,  אֶֹסף  ּובוֹ  ַהּזַֹהר,  ַעל  ַהִחיָד"א 
ֶנֶאְספּו  ר  ֲאשֶׁ ְקָצִרים,  ים  ּוֵפרּושִׁ ַהגָּהֹות 
ְקַלְרָיה  ֹוִנים, (ֵמֶהם: ַאְספֶּ י ַהּזַֹהר ַהשּׁ ָפְרשֵׁ ִממְּ
ְוֶהָערֹוָתיו  ה,  ַחמָּ ֹזַהר  ּבּוַזְגלוֹ,  לֹום  שָׁ י  ַרבִּ ִאיָרה,  ַהמְּ

יֹוֵסף  ִעיר  ֵמַהצָּ  -] מאי"ן  ַהֲחִתיָמה:  ַחת  תַּ ַעְצמוֹ  הּוא 

ׁשּוֵלי ַהּזַֹהר  ס בְּ ֲאזּוַלאי נר"ו]). ֵסֶפר ֶזה ֻמְדפָּ

ְמִאירֹות  ֶהָערֹות  ּובוֹ  ַרּבֹות,  ַמֲהדּורֹות  בְּ
ְתחּום  בִּ ים  רּושִׁ פֵּ ׁשֹוִנים:  ִמּסּוִגים  ֵעיַנִים 
ֶהָערֹות  ָלה,  בָּ ַהקַּ ּוִבְתחּום  ט  שָׁ ַהפְּ
ִלְמקֹוֵרי  ָואֹות  ַהשְׁ ָלׁשֹון,  ּקּוֵני  תִּ ִעְנָיִנּיֹות, 

ֲחַז"ל, ְועֹוד.

יא) "ִניצֹוֵצי ֹזַהר"

ין  בֵּ ף  תָּ ַהְמשֻׁ ִמן  ה  ַהְרבֵּ יֵּׁש  שֶׁ ַאף  א. 
ָטַרח  לֹא  ֲחַז"ל,  ְלִסְפרּות  ַהּזַֹהר  ִסְפרּות 
ף  ֶהקֵּ ְלַהְראוֹ...בְּ ּזַֹהר  בַּ ֵמָהעֹוְסִקים  ִמי 
ַהְמַכנֶּה  ַקיָּם  ֶהן  בָּ שֶׁ ֻקּדֹות  ַהנְּ ָרָח...ַעל 
ילּות  ַמְקבִּ ַעל  יַע  ּוְלַהְצבִּ ף,  תָּ ַהְמשֻׁ
ים ַאף  יָבה, ּוְלִעתִּ ִכּוּוֵני ַהֲחשִׁ ַרֲעיֹונֹות, בְּ בָּ

חּוִמים. ֵני ַהתְּ ין שְׁ ן ּדֹוֶמה בֵּ א ּוַמתָּ ַמשָּׂ בְּ

ִלּיֹות  י ְראּוֵבן ַמְרגָּ אֹון ַרבִּ ם ַהגָּ קָּ ב. ַעד שֶׁ
ֹזַהר"  "ִניצֹוֵצי  ִנְפָלא  ֵסֶפר  ר  ְוִחבֵּ ז"ל 
ַהּתֹוָרה,  ַעל  ֹזַהר  ַהּזַֹהר:  ֶחְלֵקי  ל  כָּ ַעל 

ּקּוִנים ְו'ֹזַהר ָחָדׁש' (ת"ש-תשי"ג). ַהתִּ

ְלָכל  ַהּזַֹהר  ין  בֵּ ילּות  ַמְקבִּ א.  ְכנוֹ:  תָּ
ְבִלי  ְלמּוִדי...בַּ תַּ ֲחַז"ל:  ְמקֹורֹות 

ֹוִנים. ים ַהשּׁ ְדָרשִׁ ְלִמ...ְוַהמִּ ִוירּושַׁ

קֹום  ִממָּ ַעְצמוֹ  ּזַֹהר  בַּ ילּות  ַמְקבִּ ב. 
ְלָמקֹום.

ְלדֹורֹוָתם  ָרֵאל  ִישְׂ ַחְכֵמי  ֶהָערֹות  ג. 
יִָּכים ְלַהּזַֹהר. ַהשַּׁ

ַהּזַֹהר  שֶׁ ִהְלָכִתּיֹות  ְוֶהָערֹות  ִצּיּוִנים  ד. 
ז ָלֶהם. עֹוֵסק אוֹ ְמַרמֵּ

ַלֲהָבַנת  ְוֶהָארֹות  ֶהָערֹות  ים,  רּושִׁ פֵּ ה. 
ים. ְמקֹומֹות ַרבִּ ְבֵרי ַהּזַֹהר בִּ דִּ

כל התורם מזמנו ללמוד דף היומי בזוהר 
הקדוש, (כ3-4 דקות) הצדיק הקדוש רבי 

שמעון בר יוחאי יזכהו בדין!!!

האם יש למישהו תעודת ביטוח???

לרבי שמעון יש!!! 
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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".

ב
ל

רבים
הזך

לגרש א
לתכלית ה

יתגלה ה
"אור חדש 

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

ובאיזורים כדלקמן:

כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים
אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא ולהצטרף אל כוכבי האור ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת

hazohar.com@gmail.com נא לשלוח פרטים לפקס 02-995-1300   או לדואר אלקטרוני

כל המזכה את הרבי
ל ל ל ל ל

ַעל ָהרֹב ִקּצּור ָקְצָרה  ִהנֵּה ֵמַאַחר שֶׁ
ִסְפֵריֶהם  יס  ַהְדפִּ ִמלְּ ַהֲחָכִמים  ַיד 
ַח  ִלְפתֹּ כו'  יִרים  ַלֲעשִׁ ְוָראּוי  כו', 
ּוָבֶזה  ָיָפה,  ַעִין  בְּ ֲאֵליֶהם  ְיֵדיֶהם 
כו',  ֶהָחָכם  ִעם  ֹיאְכלּו  ֵחֶלק  כְּ ֵחֶלק 
ּוְלִפי  ֶפר,  ַהסֵּ הּוא  שֶּׁ ַמה  ְלִפי  ְוַהּכֹל 
ּוְלִפי  ים,  ָלַרבִּ ִנְצָרְך  הּוא  שֶּׁ ַמה 
ַלֲעבֹוַדת  ּנּו  ִממֶּ ְך  ְמשָׁ ַהנִּ ַהּתֹוֶעֶלת 
ְמַעט ֵאין  כִּ ח, שֶׁ כַּ השי"ת, ְודּוק ְוִתשְׁ
ה  ַרבָּ ְלִמְצָוה  ב  ֶנְחשָׁ ֵהא  יְּ שֶׁ ֶסף  כֶּ
הּוא  ִמְצָוה  ל  שֶׁ הֹוָצָאה  ל  כָּ שֶׁ זוֹ,  כָּ
ְלצֶֹרְך  ַהּנֹוֵתן  ֶזה  ֲאָבל  כו',  ָעתוֹ  ִלשְׁ
עֹוֶמֶדת ָלַעד ְלדֹור  פּוס ִצְדָקתוֹ  ַהדְּ
ים,  ָהַרבִּ ֶאת  ה  ְמַזכֶּ ְוהּוא  ּדֹוִרים 
ּטֹוב  ַמה  כו',  ּבוֹ  לּוי  תָּ ים  ָהַרבִּ ְזכּות 
ְבֵרי  ם טֹוב, ָקָנה לוֹ דִּ ֶחְלקוֹ, ָקָנה שֵׁ
א ְוַגם  ּתֹוָרה, ָקָנה לוֹ ַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ
ֶלא יֹוֵעץ  ָהעֹוָלם ַהֶזה כו', עכ"ל. (פֶּ

פּוס). אֹות דְּ

ּבוֹן  ֶכם ְזֻכּיֹוֵתיֶכם (ְלִפי ֶחשְׁ ַנְפשְׁ ּוּו בְּ שַׁ
ן  ַהבֶּ ֶמֶלְך,  א  סֵּ כִּ ִויַטאל,  ים  ַחיִּ י  ַרבִּ
י זי"ע),  ְרַעבִּ ַכי שַׁ י ָמְרדְּ ִאיׁש ַחי ְוַרבִּ
ֵעֶקב  בוֹן,  ַמְחשְׁ בְּ ב  ְלַחשֵּׁ ן  ִנתָּ ּלֹא  שֶׁ
ַסת  ַהְדפָּ בְּ ְוזֹאת  ִרים.  ְספָּ ַהמִּ ִרּבּוי 

ְלַבד. ָעלוֹן ֶאָחד בִּ
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בנקודות חלוקה אלו ניתן לקבל ספרי 
הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, אור הזוהר, 

עלונים ועוד - חינם

077-9248522 אופקים 
04-6288879/050-9113532 אור עקיבא 
04-6262204/052-3551912 אור עקיבא 
04-6262204 אור עקיבא 
03-9090881/052-7643116 אלעד 
03-9360632/050-4151567 אלעד 
03-9321778/052-7123510 אלעד 
03-9362631/052-7631443 אלעד 
050-4146622 אלעד 
03-9074702/050-4131715 אלעד 
03-9322330 אלעד 
050-7115390 אלעד 
052-4687405 אלעד 
050-7115590 אלעד 
03-9096671/054-7959854 אלעד 
03-9090086 אלעד 
052-7663357/052-7663350 אשדוד 
08-8565928 אשדוד 
08-8670117/050-8103305 אשדוד 
057-2251405 אשדוד 
050-4110236 אשדוד 
08-8652856 אשדוד 
08-8675742 אשדוד 
077-8831520/054-5765792 אשדוד 
052-7626119 אשדוד 
057-3185296 אשדוד 
08-8562888/054-8416117 אשדוד 
054-4940834 אשדוד 
077-7800949 אשקלון 
08-6716606/054-4699823 אשקלון 
077-3294170/050-6156495 אשקלון 
050-7720274 אשקלון 
052-2436822 אשקלון 
077-9248522 באר שבע 
08-6108605/054-8456920 באר שבע 
08-6409158/057-3102912 באר שבע 
08-6239801/050-8727341 באר שבע 
077-5505936/052-7650742 בית שאן 
077-5585031/054-8419055 בית שאן 
052-2906020 בית שמש 
02-5000226/057-9221591 בית שמש 
052-2906022 בית שמש 
02-9923370 בית שמש 
077-410085/054-8433385 בית שמש 
052-7270300 בית שמש 

בית שמש 
02-9913322/054-4794860 בית שמש 
02-5800926/02-9999373 בית שמש 
02-9996424/050-8756477 בית שמש 
02-9992003/052-1210309 בית שמש 
077-2112125/050-8736266 בית שמש 
02-9996106/052-7135944 בית שמש 
077-7995694/050-4105953 בית שמש 
02-9998693/054-8412530 בית שמש 
02-9914528/050-4118114 בית שמש 
054-2621843 בית שמש 
02-9997304/054-8409045 בית שמש 
02-9914890/054-8486049 בית שמש 
02-9921380 בית שמש 
050-4124456 בית שמש 
02-9921388 בית שמש 
02-9916447 בית שמש 
02-9922769 בית שמש 
02-9923298/054-7781350 בית שמש 
02-9923581/052-7695378 בית שמש 
02-9921322/054-8462516 בית שמש 
052-7669956 בית שמש 
054-5291099 בית שמש 
02-9995878 בית שמש 
02-9952356 בית שמש 
072-2114414 בית שמש 
052-7025170 בית שמש 
02-9995236 בית שמש 
02-9998919 בית שמש 
02-9991884/052-6991884 בית שמש 
052-6535689 בית שמש 
02-9993549 בית שמש 
02-9924486 בית שמש 
02-9992391 בית שמש 
02-9922862/054-8462212 בית שמש 
02-9919974/057-3119974 בית שמש 
02-9924247/052-7634563 בית שמש 
077-7005382/054-8424304 בית שמש 
02-9923927/054-8405603 בית שמש 
052-4556252 בית שמש 

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

077-868180/052-7126848 טבריה 
050-7809009 טבריה 
04-6724542 טבריה 
054-5888040 טבריה 
050-4113653 טבריה 
02-5343986/052-7627245 טלז סטון 
057-8193355 יבנה 
054-2240932 יהודה ושומרון 

יוקנעם 
04-6288879/050-9113532 יקנעם 
054-2240932 ירושלים 
02-5000226/057-9221591 ירושלים 
02-5389584/057-3153884 ירושלים 
02-5712461 ירושלים 
02-6535973/050-4149191 ירושלים 
077-2002118 ירושלים 
02-5816744/5/050-4001775 ירושלים 
072-2114803 ירושלים 
02-5344634/052-4439933 ירושלים 
02-6510022/052-7639278 ירושלים 
02-5838071 ירושלים 
02-5023811 ירושלים 
02-5712834 ירושלים 
02-5870698 ירושלים 
02-5879102/054-8475106 ירושלים 
02-5868083 ירושלים 
077-4080252 ירושלים 
02-6282519 ירושלים 
057-2175230 ירושלים 
02-5370820 ירושלים 
050-4155778 ירושלים 
02-5810775/052-7682233 ירושלים 
02-5711792 ירושלים 
02-6448515/054-5728999 ירושלים 
02-5868083 ירושלים 
052-67012871 ירושלים 
02-5715956/050-7766626 ירושלים 
02-5375045/050-4171001 ירושלים 
02-5373740 ירושלים 
052-7633419 ירושלים 
052-7662997 ירושלים 
054-8434227 ירושלים 
052-7669033 ירושלים 
02-5711456/052-8221067 ירושלים 
054-8415050 ירושלים 
02-5381303/072-2322608 ירושלים 
02-5879756/052-7683765 ירושלים 
02-6441206/057-7770910 ירושלים 
02-5402113/052-71205230 ירושלים 
02-6282510 ירושלים 
054-8416181 ירושלים 
077-5117008/052-2637767 ירושלים 
054-6571330 ירושלים 
054-8485135 ירושלים 
02-6221970 ירושלים 
050-8332259 ירושלים 
077-9255100 ירושלים 
077-9511004/052-7625510 ירושלים 
054-8431645/2/057-3131343 ירושלים 
02-6241622 ירושלים 
02-6448430/052-4099793 ירושלים 
02-5021073/052-7604578 ירושלים 
052-5463120 ישוב שעלבים 
04-6288879/050-9113532 כרכור 
052-2906020 לוד 
052-4067321 לוד 
050-6856422 מבשרת ציון 
054-7613851 מבשרת ציון 
08-9742049 מודיעין עילית 
08-9721439/524178426 מודיעין עילית 
08-9791594/573191594 מודיעין עילית 
03-89740174/054-4840174 מודיעין עילית 
504128929 מודיעין עילית 
08-9741606/050-8741606 מודיעין עילית 
08-9798809/052-7645112 מודיעין עילית 
08-9791594/057-3191597 מודיעין עילית 
08-9790647 מודיעין עילית 
02-9912327/052-6209807 מושב אביעזר 
052-3779870 מושב אלישיב 
052-6629392 מושב גבעון 
052-5544480/054-288172 מושב רמות מאיר 
02-9916850/054-2225156 מושב שדות מיכה 
054-4523917 מירון 
09-6989119/054-7693119 מירון 
08-6595237/057-8161389 מצפה רימון 

057-8174847 מצפה רמון 
054-6786102 נהריה 
054-5879750 נהריה 
04-9924108 נהריה 
050-6274866 נוף איילון 
054-2240932 ניצן 
04-6463271 נצרת עילית 
04-6571363/052-8044588 נצרת עילית 
052-4215105 נצרת עילית 
04-6463271 נצרת עילית 
04-6563092/052-6004052 נצרת עילית 
052-5634174/054-4966811 נצרת עילית 
077-7993208/052-6175322 נתיבות 
08-9931515/054-8445468 נתיבות 
052-6175329 נתיבות 
077-7900242 נתיבות 
050-4131192 נתיבות 
052-6329681 נתניה 
09-8877118 נתניה 
09-8619442/054-4515034 נתניה 
09-8323442/050-4160188 נתניה 
050-6030334 נתניה 
09-8655972/050-3234375 נתניה 
09-8877718 נתניה 
050-53838222 נתניה 
04-8323442/050-4160188 נתניה 
054-8421915 עוזא 
09-7921001 עמנואל 
050-8715177 עפולה 
050-8756827 עפולה 
04-6427774/054-658906 עפולה 
052-3976612 עפולה 
054-6538794 עפולה 
08-9974177/054-6601148 ערד 
04-6288879/050-9113532 פרדס חנה 
052-8707226/052-8737000 פרדס חנה 
03-9088613/050-8557339 פתח תקוה 
050-2512491 פתח תקוה 
050-2558544 פתח תקוה 
03-9088572/054-8425228 פתח תקוה 
057-8165043/03-9074317 פתח תקוה 
פקס: 036072410
03-9087058/054-2424435 פתח תקוה 
03-9091002/057-6165231 פתח תקוה 
03-9329410/057-8168411 פתח תקוה 
03-2087058/054-8474455 פתח תקוה 
050-7228886 פתח תקוה 
03-9088605/052-5952429 פתח תקוה 
04-8706816 צפת 
054-7781959 צפת 
08-6880342/050-9880343 קריית גת 
052-4652051 קרית אונו 
052-7132619/02-9960035 קרית ארבע 
054-9982200 קרית אתא 
077-72015035/052-7648465 קרית אתא 
03-9402827/052-8325421 ראשון לציון 
03-9648512/054-8481181 ראשון לציון 
03-9563892 ראשון לציון 
03-9563892/050-9951046 ראשון לציון 
052-6340328 ראשון לציון 
077-8170052/054-6341785 ראשון לציון 
050-8737205 ראשון לציון 
050-5329390 ראשון לציון 
052-7607999 רחובות 
08-7354726/052-7126006 רחובות 
08-9450091/054-6417320 רחובות 
052-6395777 רחובות 
04-9040294/050-4145658 רכסים 
04-9040734 רכסים 
04-9849262/052-7687647 רכסים 
050-4231888 רכסים 
08-9244180/052-6305948 רמלה 
050-4180635 רמלה 
08-9151932/050-9094953 רמלה 
054-8421915 תל אביב 

תל אביב 
050-7487004 תל אביב 
03-6491168 תל אביב 
052-7669258 תל אביב 
03-7316051 תל אביב 
050-8699834 תל אביב 

052-5355579 תל אביב 
02-9978960/050-4132142 תל ציון 
Bedford Hills N.Y. (191)42418493
Savannah, GA 912-5963172
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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 6 כרכים בכריכה קשה [המחיר 120 ש"ח]
במחיר מסובסד 77 ₪ ל1300 למתקשרים ראשונים

כל הרוצה לקנות סטוקים לחלוקה או למכירה נא להתקשר:
8436784–054 או אצל חנות מלכות דוד

רח' השומר 74 

צלצלו מהר לפני שייגמר, גם לאחר הדפסה
של 26,000 עותקים 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 לְזכות לַזכות 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" 
טובים  ולמעשים  לחופה  לתורה  נפשי,  כאוות  לגדול  בני  על  ישפיע  בספר  כשילמדו  ודאי  המוזמנים,  לכל 

בעז"ה.

שלכאוב  ידעתי  רח"ל,  הידועה  המחלה  מן  ימיו  בדמי  שנקטף  היקר,  לבני  השנה  יום  הגיע  שעבר  בחודש 
ולהצטער לא כך דרכו של יהודי, כעת הזמן לפעול לעילוי נשמתו. לאחר שעיינתי במאמר שהבאתם מ"כסא 
גודל השעה של לימוד הזוהר, ששעת לימוד בשבת שווה ללימוד 1000 שנות  זצ"ל על  והבן איש חי  מלך" 
נגלה, ידעתי גם ידעתי מה מוטל עלי לעשות. מיד הזמנתי 100 ספרי "תיקוני זוהר ואור הזוהר" וחלקתי אותם 
קורה  מה  מושג  לנו  אין  בני.  נשמת  לעילוי  ביום  דקות   2 ילמד  אחד  שכל  חברי,  ולכל  משפחתי  קרובי  לכל 
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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חשבון מדויק על גודל הזכות לימוד של  הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

לשון ספר דרך צדיקים מהצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 

לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה
שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

 24X354X75=637,200    :החשבון בשעות יהיה
שוה:    637,200 שעות תורה בנגלה

מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום
במשך 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים 52 שבתות בשנה)

יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם

יעלה החשבון  70X52X637,200=2,319,408,000  מיליארד 319 מיליון 408 אלף
פירושו של דבר, אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון יותר משני 
מיליארד שעות, והרי זה בהישג ידו של כל יהודי.  בהתחשב במשפחה בת 10 ילדים ** שיצטבר ב 11 
דורות*1 למספר עצום של אנשים:  100,000,000,000 של הדור האחרון סך הכל מספר הצאצאים של 

בן אדם אחד, וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה כדלקמן: 

סך הכל שעות התורה: (2,319,408,000 מוכפל ב-100,000,000,000 מיליארד -  
223,020,000,000,000,000,000 שעות,  כלומר כ-223 קווענטיליון 20 קוואדריליון שעות תורה.

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.ואם 
הנך מזכה רק יהודי אחד בלימוד שעה זוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן המוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף 
צז/א: אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי 

בזמן שנותר יש מקום ל11 דורות

** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

10   X10  1
100  X10  2

1000  X10  3
10000  X10  4

100000  X10  5
1000000  X10  6

 10000000  X10  7
 100000000  X10  8

1000000000  X10  9
 10000000000   X10  10

100000000000   X10  11
סכ"ה  x 100 מיליארד צאצאים
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