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ֵסֶפר
ִגיַמְטִרָיאֹות ַהִּתּקּוִנים

בו יבואו גימטריאות מיוחדות ופירושן

ֵליַדע  ֶׁשִּמְצָוה  ַקָּמֵאי  ָצְוחּו  ְּכָבר  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְלַקֵּים  ִנְתַחֵּזק  ּוְבָכְך 
ּוְלהֹוִדיַע ּוְלַפְרֵסם ָּבַרִּבים, ִּכי ּבֹו ְוַרק ַעל ָידֹו ָּתלּוי ָּכל ְּגאּוָלֵתינּו, 
ָיְדעּו  ִאיּלּו  ֶׁשָאַמר  זי"ע  ֶדה  ַהּׂשָ ַּבַעל  ָהֱאֹלִקי  ַהְּמֻקָּבל  ּוְכִדְבֵרי 
ָראֵׁשי ַהְּיִׁשיבֹות ִמִּדְבֵרי המהרח"ו ַעל ִּתּקּון מ"ג ְועֹוד, ְּבַוַּדאי 
ְלָהִחיׁש  ְוַהַּקָּבָלה,  ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ְּבִלּמּוד  עֹוְסִקים  ָהיּו  כּוָּלם 

ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה. ַהְּגאּוָלה ְלַמַען ְּפדּות ַהּׁשְ

r
ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ְסִניף ַּבת ָים, 052-7651911

ִּבְנִׂשיאּות כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א 
ִלְכבֹוד יֹוָמא ְּדִהילּוָלא ֶׁשל ַהְמֻקָּבל ָהֶאלֹוִקי ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ַמְלָאְך ה' 

ְצָבקֹות ָהֵריַח ַהּטֹוב ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגַדאד זיע"א, י"ג ֱאלּול תשע"ב 
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ֵסֶפר

ּקּוִנים ִגיַמְטִרָיאֹות ַהּתִ

א
ֵבק  אֹוֵסף קֹוֵבץ ִגיַמְטִרָיאֹות ִנְפָלאֹות, ַהַמְלִהיִבים ֶאת ִלּבֹות ַהְיהּוִדים ְלִהּדָ

ָאה  ִאיָמא ִעיּלָ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ִמן זֹוַהָרא ּדְ דֹוׁש, "ּדְ "י ַהּקָ ּבִ תֹוַרת ָהַרׁשְ ּבְ
ת ָנׂשֹא קכ"ד:(. ָרׁשַ ׁשּוָבה" )ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ּפָ ּתְ

יִלים ָיִבינּו, ִאינּון ָמאֵרי  ּכִ ׂשְ אל יב( ְוַהּמַ ִנּיֵ ַהֲעלֹוְתָך קנ"ג:( )ּדָ ת ּבְ ָרׁשַ ר ּפָ ְדּבָ ּמִ זֹוַהר )ּבַ

ין  ִאּלֵ ָהָרִקיַע.  ֹזַהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ יב(  )דניאל  הֹון  ּבְ ַמר  ִאּתְ ּדְ ָלה,  ַקּבָ

ֹנַח,  ֵתיַבת  ּכְ ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ ֹזַהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון 

ַנִים  ְלכּוָתא. ּוְלִזְמִנין ֶאָחד ֵמִעיר, ּוׁשְ ַבע ִמּמַ ַנִים ֵמִעיר, ְוׁשֶ ּה ׁשְ ין ּבָ ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ

ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ ן  ַהּבֵ ל  ּכָ )שמות א(  ים  ִיְתָקּיֵ ְבהֹון  ּדִ ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ

יָלְך.  ה ּדִ א ַעל ִסיּבָ א, ְוֹכּלָ ִסְפָרא ּדָ ְוָדא אֹוָרה ּדְ

ֶהם  ּבָ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָלה,  ַקּבָ ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו  ָיִבינּו )דניאל שם( -  ִלים  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ תרגום: 

ֶזה  ֹזַהר  ּבְ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ אֹוָתם  ֵאּלּו  ָהָרִקיַע.  ֹזַהר  ּכְ ַיְזִהרּו  ִלים  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ )שם( 

ַבע  ַנִים ֵמִעיר ְוׁשֶ ּה ׁשְ ִסים ּבָ ּנְ ְתּכַ ּמִ ַבת ֹנַח ׁשֶ מֹו ּתֵ הּוא ּכְ ְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ׁשֶ ּנִ ׁשֶ

ם )שמות א(  ֶהם ִיְתַקּיֵ ּבָ ָחה, ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַנִים ִמּמִ ְלכּות, ְוִלְפָעִמים ֶאָחד ֵמִעיר ּוׁשְ ִמּמַ

ה  ּבָ ל ֵסֶפר ֶזה, ְוַהּכֹל ַעל ַהּסִ ִליֻכהּו. ְוֶזה אֹוָרה ׁשֶ ׁשְ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ּכָ

ְך.  ּלְ ׁשֶ

 ב
ה  ִגיַמְטִריָּ בֹות = 841 ּבְ ּקּוִנים ִעם ב' ּתֵ ל" זֹוַהר ַהּתִ ה ׁשֶ יַמְטִריָּ ֵעֶרְך ַהּגִ

ין ְלַרֲחִמים" = 841 ִכים ּדִ יִקים ְמַהּפְ "ַצּדִ

ְך ַהּכֹל ְלַרֲחִמים, ]זֹוַהר  ֵזרֹות ּוְמַהּפֵ ל ַהּגְ "י ָהָיה ְמַבּטֵ ּבִ ָהַרְשׁ מֹו ׁשֶ יאּור: ּכְ ּבִ

ָלּה,  ֵזָרה, ְוִאיהּו ְמַבּטְ ִאיהּו ּגֹוֵזר ּגְ ִריְך הּוא ּדְ א ּבְ ף ט"ו ע"א(... קּוְדׁשָ מֹות )ּדַ ׁשְ

"י  ּבִ ַמת ָהַרׁשְ יְך ֶאת ִנׁשְ דֹוׁש זֹוִכים ְלַהְמׁשִ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ְוכּו'[, ׁשֶ



           
           
           
           

    

ל  ׁשֶ ְזֵקנֹוֹ  )ְזָיָע"ָא  ֲאזּוַלאי  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ל  ֻקּבָ ַהּמְ ַהַצַה"ק  ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוׁש,  ַהּקָ

ָנא"  ְכּ ָרא ְדַמׁשְ ה" ַעל ָה"ִאּדְ ִסְפרֹו "אֹור ַהַחּמָ ּבְ ַגַלַאְנִטי,  ל ָהַרב ַאְבָרָהם  ֻקּבָ ם ַהּמְ ׁשֵ ּבְ ַהִחיָד"א 

"י  ּבִ ַרׁשְ ְפַטר  ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ַהּיֹום  עֹוד  ֲאִפילּו  ע"ב(.  קכ"ג  ף  ּדַ ִטים  ּפָ ִמׁשְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ׁשֶ

ְמעֹון  י ׁשִ א ַרּבִ ָרא, ִאְתַעַטר ּבָ ִדְבֵרי ָהִאּדְ ָאנּו עֹוְסִקים ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ יֵנינּו, ּכָ ִמּבֵ

ַגָוון. ב ּבְ רֹאׁש, ְויֹוׁשֵ ַעְטרֹוָתיו ּבְ ֶמֶלְך ּבַ ר ּכְ ְמֻעּטָ

ג

ֵהם  דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּלֹוְמֵדי  ׁשֶ יאּור:  ּבִ  ,841  = ָהִעיר"  "ׁשֹוְמֵרי  ה  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ַמְזִהיִרים,  ֹזַהר  ּכְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִדְבֵרי  ]ּכְ ים,  ּיִ ָהֲאִמּתִ ָהִעיר  ׁשֹוְמֵרי 

ם זיע"א[ ּלָ ַעל ַהּסֻ ה, ּבַ ַתּיָ י ְיהּוָדה ּפְ ָהַרְמַח"ל, ַהְגָר"א, ַרּבִ

ד

דֹול ְליֹוְצרו ה ַנַחת רּוַח ּגָ אּוָלה ְועֹוׂשֶ ֵסֶפר ֶזה ְמָקֵרב ַהּגְ ָהעֹוֵסק ּבְ

ָדָרא  א ּבְ סֹוף יֹוַמּיָ ְוָקא ּבְ ּדַ יאּור: ׁשֶ ּקּון ָהַאֲחרֹון" = 841, ּבִ ה "ַהּתִ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ְרְנסּון  א ִיְתּפַ א ְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ א... ְוַכּמָ א ִחּבּוָרא ּדָ ְתָרָאה ָעִתיד ְלִאְתַחְדָשׁ ּבַ

סֹוף  ּבְ ַבְתָרָאה  ָדָרא  ּבְ א  ְלַתּתָ ֵלי  ִיְתּגַ ד  ּכַ יָלְך,  ּדִ ִחּבּוָרא  ע''א(  כד  ף  )ּדַ ֵמַהאי 

ָאֶרץ ְוגֹוֵמר.  רֹור ּבָ ְקָרא כה י( ּוְקָראֶתם ּדְ א, ּוְבִגיֵניּה )ַוּיִ יֹוַמּיָ

ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ְך, ּכְ ּלְ ה ׁשֶ ְרְנסּו ֵמַהִחּבּור ַהּזֶ ה ִיְתּפַ ֵני ָאָדם ְלַמּטָ ה ּבְ תרגום: ְוַכּמָ

ָאֶרץ ְוגֹוֵמר.  רֹור ּבָ ִמים, ּוִבְגָללֹו ּוְקָראֶתם ּדְ סֹוף ַהּיָ ּדֹור ָהַאֲחרֹון ּבְ ה ּבַ ְלַמּטָ

ה  ּלֶ ְתּגַ ְזכּותֹו ּוִבְסגּוָלתֹו ּיִ ּבִ ּקּון ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ף כ"ג:, כ"ד.(, ְוֶזהּו ַהּתִ ּקּוֵני זֹוַהר ּדַ )ּתִ

ל ָהעֹוֵסק  ּכָ ּקּוֵני זֹוַהר, ׁשֶ א ֶמֶלְך ַעל ּתִ ִכּסֵ ֹבָאר ּבְ ּמְ ַרֲחִמים. ּכַ יַח ְוָיבֹוא ּבְ ׁשִ ַהּמָ

תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְליֹוְצרֹו,  דֹול  ּגָ רּוַח  ַנַחת  ה  ְועֹוׂשֶ אּוָלה  ַהּגְ ְמָקֵרב  ֶזה  ֵסֶפר  ּבְ

ה ְוִיְהֶיה  ּלֶ ְתּגַ ּלֹא ּיִ ַזר ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ְך ּגָ י ּכָ לּות כו'. ּכִ ָדַאִני ֲאִני ּוָבַני ִמן ַהּגָ ִאּלּו ּפְ ּכְ

זּוָלתֹו. י ְסגּוָלה זֹו ּבֹו ְולֹא ּבְ רֹור, ּכִ ִגיָנּה ָיבֹוא ּדְ א ִדּבְ נּוז ַעד סֹוף יֹוַמּיָ ּגָ



ה
ה ֻאּלָ ְצַמח ַהּגְ ִקים ּבֹו ּתִ ְתַעּסְ ְזכּות ַהּמִ ּבִ

א  ַאּבָ י  ְלַרּבִ ה  ִצּוָ ֶזה,  ִעְנָין  ָקְדׁשֹו  רּוַח  ּבְ יֹוַחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְראֹות  ּבִ
ְתָרָאה  ָרא ּבָ ֶמֶרת ַעד ּדָ ֶדֶרְך ֶהְעֵלם ִלְהיֹותֹו ֻמְצָנע ְלִמׁשְ ִלְכּתֹב ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ּבְ
ה  ֻאּלָ ְצַמח ַהּגְ ִקים ּבֹו ּתִ ְתַעּסְ ְזכּות ַהּמִ ּבִ ֵדי ׁשֶ יָחא, ּכְ א ְמׁשִ ָקִריב ְליֹוֵמיּה ַמְלּכָ
ִתיב:  א ּכְ ף רי"ז(, ַעל ּדָ ת ַוְיִחי )ּדַ ָרׁשַ זֹוַהר ּפָ ר ּבְ ְזּכָ ּנִ ם ּכַ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָיֵמינּו ּבְ ּבְ
ֶמֶרת", ְלַאְצָנעּוָתא,  ה ְמלֹא ָהֹעֶמר ָמן כו' ְלִמׁשְ ּמָ "ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ׁשָ

מֹות(. ַער ַהַהְקּדָ ָמתֹו ְלׁשַ ַהְקּדָ ים ִויָטאל זלה"ה ּבְ ְוָהֵבן ֶזה ְמֹאד. )ָהַרב ַחּיִ

ה ַהּזֹו דֹוׁשָ ְזּכּו ְלתֹוְספֹות ַהּקְ יִּ אּוָלה ַעד ׁשֶ ְהֶיה ַהּגְ לֹא ּתִ

ַהִחּבּור ֵמַהּזַֹהר ָהָיה  ָרה ַמֲאָמרֹות, ַמֲאַמר ִראׁשֹון(, ׁשֶ ָל"ה, )ֲעׂשָ ְ ּשׁ ּבִ ה ְמֹבָאר  ִהּנֵ

ָאז  ׁשֶ ִמים  ַהּיָ סֹוף  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַעד  ְוכּו',  נּוז  ּגָ ִלְהיֹות  ָעִתיד 

ָהָאֶרץ  ֵלא  ּמָ ּתִ ָאז  י  ּכִ יַח,  ָמׁשִ ָיבֹוא  ָהעֹוְסִקים  ּוִבְזכּות  ְחּתֹוִנים,  ּתַ ּלַ ה  ּלֶ ְתּגַ ּיִ

ּוְבִגיֵניּה  ָאַמר  ׁשֶ ְוֶזהּו  ְלִביָאתֹו.  ְקרֹוָבה  ה  ִסּבָ ְהֶיה  ּתִ זֹו  ר  ֲאׁשֶ תֹו,  ִסּבָ ּבְ ָעה  ּדֵ

ּלֹא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֲאלּו  ִיּגָ ְזכּותֹו  ּבִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוכּו',  תֹו  ֲאֻחּזָ ֶאל  ִאיׁש  ם  ְבּתֶ ְוׁשַ

ַסח  ָדם ּפֶ ם ּבְ ׁשָ רּוְך הּוא ְלַקּדְ דֹוׁש ּבָ ֻהְצַרְך ַהּקָ ֶ ְצַרִים ַעד ּשׁ ָרֵאל ִמּמִ ִנְגֲאלּו ִיׂשְ

ְזּכּו ְלתֹוְספֹות  ּיִ ׁשֶ אּוָלה ַעד  ַהּגְ ְהֶיה  ּתִ ָהֲעִתיָדה לֹא  אּוָלה  ּגְ ן  ּכֵ ּוְבַדם ִמיָלה, 

ּה, עכ"ל. ֵרי ַהּזֹוֶכה ּבָ ַרְך, ְוַאׁשְ ה ַהּזֹו, ְוהּוא ָרצֹון ָהֵאל ִיְתּבָ דֹוׁשָ ַהּקְ

ַתת  ָבּ לּות ְוַהׁשְ ִלּפֹות ְוַקּלּות ַהּגָ ּטּול ַהּקְ ַעל ְיֵדי ַהִחּבּור ַההּוא ִיְהֶיה ּבִ
ְטרּוִגים ַהּקִ

ַהְינּו  ה,  ֹמשֶׁ ַרׁש  ּדָ רֹשׁ  ּדָ ְוֶזהּו  ִמיִני(:  ׁשְ ת  ָרׁשַ )ּפָ ֶאְפַרִים  ַמֲחֵנה  ֶגל  ּדֶ ּוְלׁשֹון 

ִחיַנת  ן יֹוַחאי ָהָיה ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ה, ְוִאיָתא ּדְ ִחיַנת ֹמשֶׁ ָכל ּדֹור ְודֹור ֵיׁש ּבְ י ּבְ ה )ּכִ ּלֶ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ּכְ

ֵסֶפר  יֹוַחאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ַהְינּו  ה,  ֹמשֶׁ ָבר  ּכְ ַרׁש  ּדָ ׁשֶ ַמה  ְדרֹשׁ  ַוּיִ ה(,  ֹמשֶׁ

אּוָלה  יָלא ִיְהֶיה ַהּגְ ִלּפֹות ּוִמּמֵ ל ַהּקְ לּו ּכָ ּטְ ְתּבַ ּיִ ֶ ה ׂשָֹרף, ַהְינּו ּשׁ ַהּזֹוַהר, ָאז ְוִהּנֵ

ְיֵדי ַהִחּבּור ַההּוא  ָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד, עכ"ל. ְוַגם ַעל  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ ְבֶנה  ּיִ ׁשֶ

ְטרּוִגים )ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ַמְעָין  ַתת ַהּקִ ָבּ לּות ְוַהׁשְ ִלּפֹות ְוַקּלּות ַהּגָ ּטּול ַהּקְ ִיְהֶיה ּבִ

ּה  ק ּבָ ִהְתַעּסֵ ֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהּזֹאת, ּוְמִניָעֵתנּו ִמּלְ לּוי ּבְ ִראׁשֹון ְנַהר כ"ד(. ַהּכֹל ּתָ

ים  ַחּיִ ָהַרב  ַמת  )ַהְקּדָ נּו  ְוִתְפַאְרּתֵ נּו  ׁשֵ ִמְקּדָ ית  ּבֵ ְנָין  ּבִ ְוִעּכּוב  ִאחּור  ּגֹוֶרֶמת  ִהיא 

ים(.  ִויָטאל ָלֵעץ ַחּיִ



ו
יֵנינּו ב ּבֵ ֹוׁשֵ ר ּוָבא ַויּ ד ִמְתַעּטֵ ְמעֹון", ִמיַּ י ׁשִ "ִאיְתַעַטר ַרּבִ

א  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ "י  ּבִ ָהַרׁשְ ַמת  ִנׁשְ ֲאַזי  דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ר לֹוְמִדים  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ְוָידּוַע 

י ַאְבָרָהם ַגַלַאְנִטי זי"ע,  ם ַרּבִ ׁשֵ ַתב ַהֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ יֵנינּו ּכְ ְוִנְמָצא ּבֵ

ר  ד ִמְתַעּטֵ ְמעֹון", ִמּיַ י ׁשִ ָרא "ִאיְתַעַטר ַרּבִ ִאּדְ ָאנּו אֹוְמִרים ּבְ ַעם ׁשֶ ְבָכל ּפַ ּדִ

ֹזאת  ִלְראֹות  ׁש  ַמּמָ זֹוִכים  ָהיּו  דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ יֵנינּו,  ּבֵ ב  ַוּיֹוׁשֵ ּוָבא 

ְך הּוא  ּכָ ֵעיֵניֶהם, ָאְמָנם, ָאנּו לֹא זֹוִכים ִלְראֹות, ֲאָבל יֹוְדִעים ּוַמֲאִמיִנים ׁשֶ ּבְ

דּוַע  ּיָ ֶ ּשׁ מֹו  ָלל, ּכְ ּכְ "י ָאז ֵאין ָלנּו ַמה ִלְדֹאג  ּבִ ׁש. ְוִאם ֵיׁש ָלנּו ֶאת ָהַרׁשְ ַמּמָ

ָהעֹוָלם,  ֶאת  ְלַהְחִריב  ַלח  ִנׁשְ ה  ֻמּנֶ ַהּמְ ְלָאְך  ַהּמַ ׁשֶ זֹוַה"ק  ְבּ תּוב  ּכָ ׁשֶ ּפּור  ַהּסִ

ַרְך,  ם ִיְתּבָ ֵ ירֹות ֵמַהּשׁ ַלח ְיׁשִ ׁשְ ּנִ ֶ תֹו, ֲהַגם ּשׁ ָ ֹכַח ְקֻדּשׁ "י ָעַצר אֹותֹו ּבְ ּבִ ְוָהַרׁשְ

"י ֵאינֹו  ּבִ י ָהַרׁשְ רּוְך הּוא ּכִ דֹוׁש ּבָ ְלָאְך ִלְפֵני ַהּקָ ְטרּוְנָיה אֹותֹו ַהּמַ א ּבִ ּבָ ּוְכׁשֶ

"י  ּבִ ׁש ֶאת ָהַרׁשְ ּיֵ ִליחּותֹו, ָעָנה לֹו הקב"ה, ְוִכי לֹא ָיַדְעּתָ ׁשֶ יחֹו, ַלֲעׂשֹות ׁשְ ַמּנִ

רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ִיְרַאת ֱאלִֹקים,  ּבְ ל  יק מֹוׁשֵ ַצּדִ ְבִחיַנת  ּבִ עֹוָלם? הּוא  ּבָ

ָאנּו  א  ֶאּלָ ְלַעְצֵמנּו,  ַרק  ִלְדֹאג  ָלנּו  ֵאין  ה  ַעּתָ ָלּה,  ְמַבּטְ ְוהּוא  ֵזָרה  ּגְ ּגֹוֵזר 

י הּוא  זֹוַה"ק ּכִ ְלְמדּו ְבּ ּיִ ם ׁשֶ ָכל ַהְיהּוִדים, ּוְלַזּכֹות ְלֻכּלָ ב ּבְ ֵ ְצִריִכים ְלִהְתַחּשׁ

זֹוַה"ק ּוְבתֹוַרת ָהֲאִריַז"ל,  י ָהעֹוֵסק ְבּ ׁש ָלנּו ּוֻמְבָטח ָלנּו ּכִ ּיֵ י ׁשֶ ֵגן ָהֲאִמּתִ ַהּמָ

ין  ּבֵ ְלַמְעָלה  ם  ִנְרׁשַ ּוְדיֹוְקנֹו  יֹום,  ָכל  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ְלָיא  ַמּ ּפַ ּבְ ּבֹו  ַח  ּבֵ ּתַ ִמׁשְ הקב"ה 

ְפלֹוִני"  ּדְ ְדיֹוְקָנא  ּבִ ְזִהיִרים  "ֱהוּו  ְלָפָניו  ּוַמְכִריִזים  ֶלְך,  ַהּמֶ ַוֲאהּוֵבי  אֹוֲהַבי 

ַעד  ר ָאנּו רֹוִאים ׁשֶ ֲאׁשֶ ָלם. ּכַ ֵזרֹות ֵיׁש לֹו ְרׁשּות ְלַבּטְ ַוֲאִפילּו הקב"ה ּגֹוֵזר ּגְ

ק  ְלַחּזֵ א  ֶאּלָ ָלנּו  ֵאין  ַהּזֹוַהר,  ֵסֶפר  ּבְ ּמּוד  ַהּלִ ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ְוָעצּום  דֹול  ּגָ ְך  ּכָ ֵדי  ּכְ

ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ְוֹחֶזק  ְוֹכַח  ֹאֶמץ  ָלֶהם  ְלהֹוִסיף  ַהּקֶֹדׁש,  ְמֶלאֶכת  י  עֹוׂשֵ ְיֵדי  ֶאת 

י  ַרּבִ ל  ׁשֶ אֹורֹו  ֶאת  ּוְלָהִפיץ  יְך  ְלַהְמׁשִ ֹעז  ְוִחְגרּו  ָמְתַנִים  צּו  ִאּמְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ

ר ּתֹוָרתֹו ָמֵגן  ֶאְפׁשָ ָכל ַמה ּדְ ַע ּבְ עֹוָלם ּוְלַסּיֵ ר יֹוַחאי, ְלַפְרֵסם ּכֹחֹו ּבָ ְמעֹון ּבַ ׁשִ

ר יֹוָחאי. ֲעֵדנּו, ֲאדֹוֵננּו ּבַ ָלנּו, ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינּו, הּוא ַיְמִליץ טֹוב ּבַ

ח
דֹוׁש  יק ַהּקָ ּדִ ַתב ַהּצַ ּכָ מֹו ׁשֶ ִפּלֹות, ּכְ לּו ַהּתְ דֹוׁש ִיְתַקּבְ ּוִבְזכּות ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ

ְבחֹו  ׁשִ ַסח(, ְוֶהֱאִריְך ּבְ ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ָרד ַעל ַהּגָ ְגֵדי ַהּשְׂ י ַיֲעֹקב ַאּבּוֲחִציָרא )ּבִ "ן ַרּבִ ַהְמלּוּבָ



דֹוׁש  ן ִאיׁש ַחי ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן, ּוְבִלי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ ַהִחיָד"א ְוַהּבֶ

ַרְחָמָנא  ָמה  ָהֲאּיֻ ֹוָאה  ּוַבּשׁ  - תֹו.  ִפּלָ ּתְ ל  ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ה  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני 

הּו  ַתח ֵאִלּיָ ה ּפָ ַעל ּפֶ ל יֹום ּבְ ָהיּו ְרִגיִלים לֹוַמר ּכָ ים ֵאּלּו ׁשֶ ְרדּו ְלַחּיִ ִליְצָלן ׂשָ

ַיֲעֹקב(.  דֹול ְמֹאד, )ֵעדּות ּבְ ּכֹחֹו ּגָ ֲעִליל ׁשֶ ה, ְוָראּו ּבַ ִפּלָ ף יז עא ֹקֶדם ַהּתְ ָמה ּדַ ּקּוֵני זֹוַהר ַהְקּדָ )ּתִ

ֵני  ּקֹות שלומד זוהר הקדוש ָיכֹול ַלֲהֹפְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְוִלְהיֹות ִמּבְ ה ּדַ - ּוְבַכּמָ

ה לֹו", ִויַטֵהר  ה ִלְמַחּכֵ ה, ִלְזּכֹות ְל"ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹקים זּוָלְתָך ַיֲעׂשֶ ֲעִלּיָ

ְבֵרי ָהַאִריַז"ל.  דּוַע ִמּדִ ּיָ ה ְלַמֲעלֹות ֶעְליֹונֹות ּכַ ָמתֹו ְוִיְזּכֶ ִנׁשְ

ה  יֹום, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזּכֶ ּקֹות ּבְ ה ּדַ ּמָ ְוָכל ֶאָחד ְיעֹוֵרר ֶאת ֲחֵברֹו שילמוד זוהר ּכַ

ה  מֹו, ְוִיְזּכֶ ַרְך ׁשְ ְרֵכי ה' ִיְתּבָ ל ּדַ ַצח, ְוָיִבין ֶאת ּכָ ן ֵעֶדן ְועֹוָלמֹות ַהּנֶ ְלַתֲענּוֵגי ּגַ

ַהּלֹוֵמד  ׁשֶ ְולֹוֵמד זוהר הקדוש,  אֹוֵמר  ׁשֶ ה  ְוַדּקָ ה  ּקָ ּדַ ל  ּכָ דֹול ַעל  ַהּגָ ַכר  ִלׂשְ

מֹו  ת, ּכְ ּבָ ָנה ּתֹוָרה, ּוְבׁשַ מֹו ֵמָאה ֶאֶלף ׁשָ חֹול ּכְ ָעה ַאַחת ּבְ דֹוׁש ׁשָ זֹוַהר ַהּקָ

יִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן(,  א ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצּדִ ּסֵ ָנה ּתֹוָרה, )ּכִ ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ

מֹו  חֹול ּכְ ּקֹות ַיֲעֶלה לֹו: ּבַ ר ּדַ ֶעׂשֶ ְלַבד, ּוְבִלּמּוד ּכְ ּקֹות ּבִ לֹשׁ ּדַ ׁשָ ַוֲאִמיָרה ּכְ

ָנה ּתֹוָרה. ת: יזכה ל- 166,666 ׁשָ ּבָ ָנה ּתֹוָרה, ּוְבׁשַ 1666 ׁשָ

ה ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלעֹוָלמֹות ֶנַצח! "ַעִין לֹא ָרֲאָתה" ַעל ְיֵדי  ּוְבֶרַגע ֶאָחד ַאּתָ

יֹאְמרּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֵאֶליָך.  ם  ּגַ הֹוֵלְך  ָכר  ַהּשָׂ ל  ּכָ ַלֲחֵבֶרָך,  ה  ַזּכֶ ּתְ ׁשֶ

ְזכּוְתָך  יַאת ַהּגֹוֵאל. ְוִאם ּבִ ר ֶאת ּבִ הּו ִויַבּשֵׂ ֹבא ֵאִלּיָ ּיָ ה ׁשֶ הּו" ִנְזּכֶ ַתח ֵאִלּיָ "ּפָ

ְזֻכּיֹוֶתיָך  ּגֹוֶדל  ֵער ֶאת  ְלׁשַ ֵאין  ִפּלֹות,  ַהּתְ ְיהּוִדים לֹוַמר ֶאת  ר  ֶעׂשֶ נּו  ִיְתַאְרּגְ

ַמִים  ָ ִמּשׁ ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ תּוב:  ּכָ קס"א.(  ֵצא  ַוּיֵ )פ'  דֹוׁש  ַהּקָ ֹזַהר  ּבְ ׁשֶ ּוִבְפָרט 

ִבים ְלָך  ְ ְרָיא, ּוְבָכְך ְמַחּשׁ ִכיָנה ׁשָ יּה ׁשְ ָרה ּבֵ ל ֲעׂשָ דּוַע ּכָ ּיָ ֶאֶלף, ְועֹוד ּכַ הּוא ּבְ

ׁש  ּיֵ ְצִחי ׁשֶ ָכר ַהּנִ ב ֶאת ּגֹוֶדל ַהּשָׂ ֵ מֹו ֶאֶלף. ּוִמי יּוַכל ְלַחּשׁ ל ִמְנָין ְיהּוִדים ּכְ ּכָ

ה ַלֲאִריכּות ָיִמים.  ְזּכֶ אי ּתִ אּות! ּוְבַוּדַ ַוּדָ ְך ּבְ ָלְך ִמּכָ

ֵלי  ִמׁשְ ָרֵאל, ְוָכַתב ַהְגָר"א ּבְ ל ִיׂשְ ה ֶאת ּכָ ה ְמַזּכֶ ּוַבֲחלּוַקת תיקון מ"ג ַאּתָ

ַמע,  ִאם ׁשָ ים ּומֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ׁשֶ ה ָהַרּבִ ׁש ִלְמַזּכֶ ּיֵ כּות ׁשֶ )י"ב, י"ד(, ּגֹוֶדל ַהּזְ

ל  ל ּכָ ַמע, ָאז ְמַקּבֵ ה ְלדֹורֹות, ְוַגם ִאם לֹא ׁשָ ֲעׂשֶ ּיַ ל ַמה ׁשֶ ַכר ַעל ּכָ ל ׂשְ ְמַקּבֵ

ּלֹו. ּוְבֹזַהר )פ'  יִהּנֹום ׁשֶ ּנּו ֶאת ֵחֶלק ַהּגֵ ַמע לֹוֵקַח ִמּמֶ ּלֹא ׁשָ ֶחְלקֹו ַהּטֹוב, ְוֶזה ׁשֶ

ה ְלהּו  ַתר ַחָייַבָיא ּוְלִמְזּכֶ ף ּבָ ִריְך ָהָאָדם ְלִמְרּדָ ּצָ רּוָמה קכ"ט ע"א(, ָאְמרּו: ׁשֶ ּתְ

ל ַהְיהּוִדים  אן ְלׁשֹונֹו. ּוְבִלי ׁשּום ָסֵפק ִאם ּכָ יו ַעד ּכָ ַתר ַחּיָ ַמאן ְדָרִדיף ּבָ ּכְ

הֹור יֹאְמרּו  יֶהם ַהּטָ ֶהֶבל ּפִ ן ּבְ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ַער ְוַעד ָזֵקן ּוִבְפָרט ּתִ ִמּנַ

ַלּטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ְלֵאִלּיָ ַער  ַ ַהּשׁ ִלְפּתַֹח ֶאת  ה  ִנְזּכֶ יֹום,  ל  ּכָ ֵאּלּו  ִפּלֹות  ּתְ



ְמֵהָרה  ּבִ ַרֲחִמים  ּבְ ְוִיְגָאֵלנּו,  ִצְדֵקנּו  יַח  ָמׁשִ ָיבֹוא  ְוֵתֶכף  ֵרנּו,  ִויַבּשְׂ בֹוא  ּיָ ׁשֶ

ין  ְמׁשִ ְהֶיה ַיד ַהּכֹל ְמַמׁשְ ּיִ ן ְיִהי ָרצֹון. - ְוַעל ְיֵדי קּוְנְטֶרס זֹו ׁשֶ ָיֵמינּו ָאֵמן ּכֵ ּבְ

ּבֹו  ׁשֶ דֹול  ּגָ ְיסֹוד  ְוהּוא  ם.  ּוְלַקּיֵ ְוַלֲעׂשֹות  מֹור  ִלׁשְ ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ִיְזּכּו  ּה,  ּבָ

ִכים  ִדים ּוְמַחּנְ יבֹות, ְמַלּמְ י ְיׁשִ עּור ְוָראׁשֵ יֵדי ׁשִ ִנים, ַמּגִ ִיְמְצאּו ַאְדמֹוִרי"ם ַרּבָ

ּה, ְוֶאת  ר ֵיְלכּו ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ָרֵאל, ֶאת ַהּדֶ הֹוִרים, ְוָכל ִאיׁש ִיׂשְ ָרֵאל ַהּטְ ַיְלֵדי ִיׂשְ

ר ַיֲעׂשּון. ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ט
ונסיים בדברי הזוהר הקדוש המלהיבים את לבבות היהודים להידבק בתורת הרשב"י הקדוש, "דאיהו 

ספר הזוהר מן זוהרא דאימא עילאה תשובה" )רעיא מהימנא פרשת נשא קכ"ד:(.

 זעקת הרוח
סיפור נורא מתקופת רבי חיים ויטאל זצוק"ל

ויטאל זצוק"ל,  רבי חיים  את הסיפור הבא כתב איש אלוקים קדוש, 

מעשה מבהיל  החזיונות שלו,  בספר  ז"ל  האר"י  הקדוש  רבינו  תלמיד 

שנת  אב,  ראש-חודש  של  שבת-קודש  בליל  דמשק  בעיר  אירע  ונורא 

שס"ט.

מעט  טעמה  אך  העיר,  רבני  מחשובי  עניו,  רפאל  רבי  הרב  של  בתו 

הוזעק  האב  הארץ,  על  מתעלפת  נפלה  שבת,  לכבוד  שהכינו  מהדג 

מיני  בכל  לרפואתה  וינסו  לרופאים  לקרוא  שלח  ומיד  מבית-הכנסת, 

רפואה ולא הועילו. וכך היתה מוטלת כפגר מת בלי שום הרגש חושים. 

לפתע שמע אביה קול איש בוקע מפיה של בתו המעולפת, הקול פונה 

אליו ומכריז: "אני רוחו של חכם יעקב פיסו. נסתלקתי מן העולם לפני 

שלושים וחמש שנים ועליתי למקומי בגן עדן. אך עתה לא הניחו לי 

בידי חטא קל אשר  יותר. דחו אותי, מכיון שיש  גבוה  לעלות למקום 

נשאר עלי לתקנו. לכן הנני מצווה עליך, רפאל עניו, שתלך ותקרא את 

החכם המקובל רבי חיים ויטאל שיבוא אלי, הואיל והתיקון שלי הוא 

על ידי השליחות שעלי לומר לו, כי אין יכולת בעליונים להטיב אלא על 

ידי תפילות הצדיקים בעולם הזה" .אך הוא, רפאל עניו, חשש להשאיר 



את בתו לבד בלילה ומיאן לצאת מביתו. 

נתלבשתי בתוך הדג שבתך אכלה ונכנסתי בתוכה

הרוח פנה אליו שוב, ואמר לו: "אל תחשוש שאני אזיק לבתך, אינני 

בתוך  להיכנס  ומחפשים  בעולם  המשוטטים  הרשעים  רוחות  כשאר 

בני אדם ולהזיקם, כדי להסתתר ממלאכי החבלה המכים בה. אני חכם 

אכלה  שבתך  הדג  בתוך  נתלבשתי  עדן,  גן  נהרות  דרך  ירדתי  וצדיק, 

ונכנסתי בתוכה, לא באתי לכאן יחידי, אלא כמה מלאכים ונשמות של 

ששה צדיקים מלווים אותי, ושומרים לי בדרך. אם היית יודע מכל זה, 

היית מכין הרבה נרות לכבוד שבת, ולא רק שנים, לכן הכן ששה כסאות 

לנשמות הצדיקים אשר מלווים אותי, ודע לך, כי כולנו ממתינים לבואו 

של רבי חיים המקובל, שיעשה שליחותו על ידי, לך מהר, קראהו ויבא" 

.דברים נוקבים אלו שכנעו את רבי רפאל עניו, לפנות בוקר יצא וקרא 

"ברוך  חיים, קרא הרוח לכבודו  רבי  ויטאל. כשנכנס הרב  חיים  לרבי 

הבא" שלש פעמים. ומיד פנה הרוח אליו וגילה לו את שמו, וצעק: "אוי 

חטאתי,  שבקלים.אני  קל  מחטא  אפילו  הזה,  בעולם  נזהר  שאינו  למי 

שפעם מנעתי את הרבים מלעשות תשובה על ידי שהנפתי בידי בביטול 

על עניין כל שהוא לרמוז שהאיסור אינו נורא כל כך, ומתוך זה נמנעו 

מלשוב עליו בתשובה. לכן עתה, בשליחותי אליך אתקן את חטאי, כאשר 

חיים  רבי  להודיעך,  הנני  ובכן,  בתשובה.  לשוב  העם  יתעוררו  בסיבתי 

שנשלחתי משמים לצוותך, שתלך להחזיר את יושבי דמשק בתשובה. 

וכי אינך רואה את האש הגדולה העומדת לשרוף את העולם ולהעניש 

את יושבי העיר הזאת -?-! לכן הזדרז לקבץ את יושבי העיר, כי עתה 

עת רצון, וצומו שלוש תעניות, שני חמישי ושני, כביום הכיפורים ממש, 

אנשים ונשים, בבכי וחרטה ובתשובה גמורה, אולי ישוב ה' מחרון אפו 

עליהם, מרוב העבירות שבידיהם".

אמור לחכמים כי מפני העבירות הגדולות שבידי יהודי דמשק, הכבידו 
על המשיח חבלי ברזל ומתאחר בואו

הרב חיים ויטאל שמע את דבריו, אבל לא השתכנע, ואמר לרוח: "והלא 

כלום. "ומיד  בהם  אועיל  ולא  בדרשותי?  חפצים  אינם  דמשק  אנשי 



השיב לו הרוח: "כל זה באמת גלוי וידוע לפני ה' יתברך, אבל אף על פי 

כן, עליך לומר את דרשותיך. "רבי חיים המשיך להסס, ואמר: "אולי די 

לקבץ תלמידי חכמים בלבד. "והרוח השיב: "טוב הדבר, אמור לחכמים 

כי מפני העבירות הגדולות שבידי יהודי דמשק, הכבידו על המשיח חבלי 

ברזל ומתאחר בואו .ואף על פי שיודע הקב"ה שאנשי דמשק לא ישמעו 

בקולך, כי עבירות גדולות יש ביניהם המעכבות תשובתם - אף על פי 

כן, עשה אתה את המוטל עליך. לך וקבץ עשרה אנשים היותר ראויים, 

אף על פי שאינם ראויים לגמרי לשמוע, והשיבם בתשובה. גם עשה מה 

שבידך להשיב העם התשובה, והשומע ישמע, והחדל יחדל, ואתה את 

נפשך הצלת. "אך גם לפשרה זו התמהמה הרב חיים ויטאל ולא עשה 

השליחות. הרוח לא הירפתה ממנו והמשיך להתגלות שוב ביום ג' ח"י 

באב והוריד עמו את המלאך )צדקיא"ל( המושל ביום ההוא, ועוד ארבע 

נשמות צדיקים. לשמע הידיעה על ההתגלות הנוספת, התאספו לאותו 

בית כמה רבנים חשובים מתושבי דמשק, לפתע צעק עליהם הרוח: 

"אוי לכם, חכמי הדור, שאינכם משיבים את העם בתשובה, אוי לכם, 

חכמי הדור, שאינכם משיבים את העם מתשובה, אוי לכם, שיש לכם 

ברוך  הקדוש  כבוד  על  משגיחים  ואינכם  כבודכם  על  להשגיח  גאווה 

הוא, ובזה אתם גורמים רעה בעולם.

ראו, הנה בתו של רבי חיים מתה במגיפה בליל ז' באב, כי עזב דרשותיו 

לפי  זה,  על  הוכיחו  ז"ל  האר"י  רבו  גם  ולהשיבם,  העם  את  להוכיח 

שעיקר ביאתו לעולם היא להשיב את העם בתשובה".

"עתה  ואמר:  בחדר,  ישבו  אשר  החכמים  אל  פניו  הסב  הרוח 

סיבות.  מכמה  ושלום,  חס  הבא,  לעולם  חלק  לכם  אין  דמשק,  יושבי 

והראשונה על אשר נשותיכם הולכות חצופות בלבושיהן עם תכשיטים 

כיסוי  איזה  ]אפשר כבר לתאר  מגונים כמו הפינגאניס אשר בראשיהן 

ראש היה הפינגאניס לפני כ-450 שנה,[ והן לבושות חולצות ושמלות 

הדורות[  כל  שהלכו  ממה  משהו  בשינוי  ללכת  שם  ]התחילו  צמודותֹ 

והן לובשות את הליזאריס והוקאביש שהן דקין ונראה במעט צבע בשר 

הרגליים, והן משימות מיני בשמים לגרות יצר הרע באנשים, וכל הדבר 

וגורמות  יופין,  את  העמים  להראות  וברחובות,  בשוקים  עושות  הזה 



לעולם  חלק  לו  אין  הרבים  את  המחטיא  וכל  בעולם,  חטאים  להרבות 

הבא, )מובא בספר "שבחי חיים ויטאל" מדף ח: והלאה(.

י
סיפור נורא של הזוהר - עם בעל תשובה

לימוד חוק לישראל פעם אחת שתי דקות וחזר בתשובה

מעשה באדם שהתפקר והלך עם גויה, והתקרב לנוצרים, וחבירו שחזר 

בחיים  פעם  שאולי  וחשב  במתנה,  לישראל"  "חק  לו  הביא  בתשובה 

ושלחו  וויזה,  רישיון  ללא  נתפס  אדם  אותו  עליו.  הדבר  ויפעל  יעיין 

אותו חזרה לארץ ישראל, ובא הביתה שבור, והגויה וכל הביזנס נשארו 

מאחור - בארצות הברית, ומתוך יאוש ישב וקרא בספר "חק לישראל" 

שהביא לו חבירו בפרשת שמות, וקרא שם בלשון הזוהר את חומר עוון 

אשה נכריה ,ונתעורר מאד והתחיל לבכות ולחזור בתשובה עד שנסע 

לכותל המערבי ובכה שם הרבה, ומשם טלפן לחבירו ואמר לו:

"אני בכותל, בוא", ובא ובכו יחדיו

"אני בכותל, בוא", ובא ובכו יחדיו. וסיפר שלאחר שהבין את חומרת 

הדבר ביקש לטבול במקוה, ושם היה עבודות נקיון ולא יכל לטבול והלך 

עד למוצא ושם טבל. וכך התעורר וחזר בתשובה שלמה, ולבסוף זכה 

לישא אשה כשרה ולהקים משפחה בטהרה. ולכל זה זכה מלימוד קטע 

ורואים שאפילו  קטן של מוסר מתוך הזוהר הנמצא ב"חק לישראל". 

בדבר שכמה רבנים לא יכלו לפעול עליו, אבל לימוד מעט זוהר בכמה 

דקות העיר אותו מתרדמתו ונשמתו נטהרה מכח הרשב"י הקדוש. ]ובידי 

מכתב של שלושה עמודים אשר כתב לי אותו בעל תשובה בענין זה[. 

כמה חשוב שיתן כל אחד לחבירו זוהר בכדי לזכות אותו

תראו ותקחו מוסר מה שקצת זוהר יכול לעשות לבן אדם וכמה גדול 

כוח הרשב"י זי"ע. ולכן כמה חשוב שיתן כל אחד לחבירו זוהר בכדי 

ובעבור  נזקף לחשבונו,  והכל  יהיה לזכותו הוא,  זה  וכל  לזכות אותו, 

זה סדרתי "לקט חוק לישראל", אשר בו רק הזוהר והמוסר והרמב"ם, 



בראשית,  על  רק  ויצא  התורה,  כל  על  להוציא  בידי  עלה  לא  אמנם 

ענייני  כל  הדפסתי  וגם  המלאכה.  ותושלם  לכך  תורם  ויימצא  והלואי 

הזוהר של החוק מפרשת שמות עד תצווה שמדבר על פגם הברית. וכל 

זה התעוררתי לעשות מכח שלמדתי ב"חק לישראל" על תיקון הברית.

הודפסו 5000 עמודים בעניין תיקון הברית על בראשית, ועל שמות 

הודפסו 300 עמודים. אבל לדאבוני לא יכולתי להמשיך מחוסר תקציב. 

ידו  על  שרק  הקדוש,  הזוהר  לימוד  נחיצות  גודל  נודע  כאשר  ועתה 

נגאל ברחמים, כמובא ב"אור הזוהר" וב"גדולי ישראל והזוהר" דברי 

הצדיקים וגדולי הדורות מכל החוגים והעדות ממש.

הזוהר  "מפעל  ידי  על  ממש  של  מהפיכה  דנעשתה  דרא  ואכשר 

העולמי", וכל ישראל מקטנם ועד גדולם מתמלאים חשק עצום ונפלא 

ומבקשים ללמוד לכל הפחות  וכולם שואלים  הזוהר הקדוש,  ללימוד 

בזוהר שמסודר על פי "חק לישראל" שיסודתו בהררי קודש, ובלימוד 

בן  יהודה  רבי  התנא  ודברי  הבא,  עולם  בן  להיות  זוכה  כבר  דקה  של 

תימא זי"ע, הוי עז כנמר וכו' עמדו מול עינינו, ולכן אזרנו כגבר חלצינו 

והוצאנו לאור בס"ד את הזוהר המבואר על סדר "חק לישראל".

לימוד מתוך שמחה עולה לערך מליון שנה, ובצער מאה מליון שנה

ממש תענוג לראות ומפעים הלבבות, האיך נתחברו כל היהודים בכל 

בתי הכנסיות ובתי המדרשות, ללמוד כל שבת קודש ]שכידוע מעלת 

הלימוד בשבת קודש עולה כפול אלף, ולימוד זוהר הקדוש שעה בחול 

עולה לשנה, ושעה בשבת קודש אלף שנה, וכאשר הלימוד הוא מתוך 

ספר  ראה   - שנה  מליון  מאה  ובצער  שנה,  מליון  לערך  עולה  שמחה 

ערכה של שעה[ בסדר הזוהר המסודר בחק לישראל, מספר דקות אחר 

כל תפילה, ובין התפילות.

וכעת אין לשום יהודי תירוץ מדוע לא ילמוד זוהר הקדוש, אלא כל 
ישראל חברים מקשיבים ולומדים זוהר הקדוש ומקיימים דברי אלוקים 

חיים, תורת הזוהר הקדוש.



יא
ַרֲחֵמי ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ַרק ּבְ

בֹו ָאנּו ִנְמָצִאים! ּוִמי יֹוֵדַע ַמה ֵיֵלד יֹום!!!  ב ׁשְ ּצָ ּכּוָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּמַ
לֹום,  ָ ַהּשׁ ֲעֵליֶהם  יֹוַחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ְוַרּבִ ִביא,  ַהּנָ הּו  ֵאִלּיָ ינּו,  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ  -
דֹוׁש  י ַהזֹוַהר ַהּקָ ַרֲחֵמי, ּכִ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ַרק ּבְ ים ָלנּו, ׁשֶ ּלִ ְמּגַ
הּוא  ֵתַבת ֹנַח ׁשֶ ְצלּו ּבְ דֹוׁש ִיּנָ ְלְמדּו זֹוַהר ַהּקָ ּיִ יַבת ֹנַח1 ְוַרק ֵאּלּו ׁשֶ מֹו ּתֵ הּוא ּכְ
ָרֵאל  ַלת ַעם ִיׂשְ לּוי סֹוד ַהּצָ ֶזה ּתָ יַח, ּוּבָ ְצלּו ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ דֹוׁש, וִיּנָ ַהזֹוַהר ַהּקָ

דֹוׁש. ת ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ֹכַח ּוְסֻגּלַ ּדֹור ָהַאֲחרֹון ּוְגאּוָלתֹו, ּבְ ּבַ

יב
 סיפור נורא שקרה השנה במאה שערים
 בזכות תיקון מ"ח ניצל "פקיחו דעיניין"

חושו וראו!!!
 כוחו של הזוהר מתגלה בעולם - נס גדול לבחור ישיבה מירושלים'
שבזכות פועלו בהפצת ולימוד ספרי זוהר, ניצל מתאונה מחרידה

נס גדול ונורא שארע בעקבות הפצה לזיכוי רבים של ספרי "בראשית 
תמן" )תיקון מ"ח של הזוהר( בבתי ישיבות בירושלים.

1 ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא ְּכֵתַבת נַֹח ֶׁשִּנְתַּכְּנסּו ָּבּה ְׁשַנִים ֵמִעיר ְוֶׁשַבע ִמַּמְלכּוָתא. ְוַהַמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו 
נַֹח,  ְּכֵתיַבת  ְּדִאיהּו  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ְּדִאְקֵרי  ָּדא,  ְּבזַֹהר  ִמְׁשַּתְּדִלין  ְּדָקא  ִאיּנּון  ִאֵּלין  ָהָרִקיַע.  ְּכזַֹהר 
ִּדְבהֹון  ִמִּמְׁשָּפָחה.  ּוְׁשַנִים  ֵמִעיר,  ֶאָחד  ּוְלִזְמִנין  ִמַּמְלכּוָתא.  ְוֶׁשַבע  ֵמִעיר,  ְׁשַנִים  ָּבּה  ְּדִמְתַּכְּנִׁשין 
ִיְתָקֵּיים )ְׁשמֹות א( ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְּיאֹוָרה ַּתְׁשִליכּוהּו. ְוָדא אֹוָרה ְּדִסְפָרא ָּדא. )זַֹהר ֵחֶלק ג' ַּדף 

קנ"ג: ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא(

ָהַרְמַח"ל זי"ע ֹלא ָמָצא ֵעָצה ְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ְּבִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש" ְּבֶרֶצף 
ְּבִריַחת  וז"ל:  ְּבַרֲחִמים.  ַהְּגֻאָּלה  ּוְלָקֵרב  ְּגֵזרֹות  ָּכל  ְלַבֵּטל  ַהָּקדֹוׁש"  "ַהּזַֹהר  ֶׁשְּבכַֹח  ֶהְפֵסק,  ְלֹלא 
ְוִנְמָצא ֶׁשְּבִריַחת  ְוִנָּנֵצל  ְוֻכָּלנּו ִנְבַרח ְלַהֵּתָבה ַהּזֹאת  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָעְׂשָתה ִעְנַין ַהֵּתָבה, 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָעְׂשָתה ִעְנַין ַהֵּתָבה, ֶׁשְּבסֹוָדּה ַנֲעָׂשה ַהּזַֹהר, ֲאֶׁשר ּבֹו ִנְכְללּו ָּכל ַהִּׁשִּׁשים 
ִרּבֹוא ִנְׁשָמִתין, ַּכֻּמְזָּכר ַּבִּתּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחָׁשב ֶזה ִלְבִריָחה ְּכָלִלית ְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ַעד ֶׁשְּבסֹוף ַהָּיִמים 
ֹלא ִיְצָטֵרְך ֶאָּלא ְיִציָאה, ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר )ְיַׁשְעָיה נב, יב(: "ִּכי ֹלא ְבִחָּפזֹון ֵּתֵצאּו ּוִבְמנּוָסה ֹלא ֵתֵלכּון 
ִּכי הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאִּסְפֶכם ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל"… ָּכל ִמי ֶׁשִּיְתַּדֵּבק ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן ַהִּסְטָרא 
ָאֳחָרא, ְוִיָּנֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח, ְוָהֱאֶמת ִּכי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנְׁשַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרְׁשִּב"י( ְזָי"ע, ֶׁשָּכל ִמי 
ֶׁשִּיְתַּדֵּבק ּבֹו ִנְקָרא ֶׁשּבֹוֵרַח ִמן ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך לֹו )ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים( ֶאָּלא ְיִציָאה, 
ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ְּבֶזה, ְוָהֱאֶמת ִּכי ּתֹוֶעֶלת ָּגדֹול הּוא, ִּכי הּוא ַהָּצָלה ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח. )ְרֵאה 

ְּבאֹוְרָך ְּבאֹור ַהזֹוַהר(.



בחור ישיבה, בשם אלון כהן, הלומד בירושלים, קיבל להפצה ממפעל 

"בראשית  של  קונטרסים  חבילות  אימו,  באמצעות  העולמי,  הזוהר 

תמ"ן".

אלון כהן נסע לישיבת "שאו מרום עיניכם" בירושלים עיה"ק בנשיאות 

הרה"ג רבי שלמה אופר שליט"א.

כל הישיבה למדו את התיקון )מ"ח( ביחד, והיתה שמחה גדולה לישיבה 

בלימוד הזה, שאין לשער ולספר.

בתום הלימוד, נסע אלון כהן לביתו בראשון לציון, והתנגש בתאונה 

שבא  כהן,  אלמוג  בשם  בחור  נהג  שבו  צבאי  ג'יפ  רכב  עם  מחרידה 

הכדורגל  משחקני  כאחד  משמש  שבה  מגרמניה,  לארץ  לחופשה 

הגדולים.

לג'יפ לא ארע כמעט דבר, רק המספר הרישוי התקלקל.

אולם רכבו של אלון כהן, נמעך לגמרי ונחצה לשתיים, ואלון יצא ללא 

כל פגע!!

נהג הג'יפ, אלמוג כהן פנה לאלון כהן, בחור הישיבה, ואמר לו, "אתה 

לא צריך לשלם לי כלום", ב"ה שלא קרה לך כלום, ורק נפגע הרכב.

וכפי שאמו של אלון סיפרה לי, היום זה ישודר ברדיו.

אמו של אלון כהן, תרמה כסף להדפיס הספר "נשמת כל חי" להודות 

לה' יתברך על הנס הגדול שנעשה לבן שלה.

מה המסקנה?

אנו רואים את כוחו העצום של הזוהר.

כל מי שעוסק בלימוד ובהפצה של ספר הזוהר מוגן, כבתיבת נוח!

ידה הארוכה של הזוהר שומרת עוטפת ומחבקת כל יהודי שעוסק בה.

שימו לב, לדיוק של הנס הגדול, הרכב נמעך לחלוטין והבחור יצא 

ללא כל פגע.

הוא  שנמעך  הרכב  בכלל,  נכון  בפרט,  שנכון  כמו  מידה,  ובאותה 

בבחינת הגויים שצרים עלינו בבחינת "חרבם תבוא בליבם וקשתותם 

תשברנה".



הבחור שניצל ללא כל פגע משול ליהודי שנשמר מכח הזוהר שלמד 

וזיכה את הרבים.

ולכן בכח לימוד הזוהר להגן על כלל עם ישראל מכל הצרות, היסורים 

הגזרות הקשות פצצות האטום ושאר מרעין בישין.

ואנו  בזוהר "שערת ראשינו לא תיפול"  נעסוק  רק  רואים שאם  ואנו 

נהייה מוגנים כעובר ברחם אמו )רחם בא מהמילה רחמים(.

ולמה אתם עוד מחכים? רוצו, לימדו והפיצו את הזוהר הקדוש יומם 

ולילה.

ּקּוֵני  ל ּתִ ף ַהּיֹוִמי ׁשֶ ל יֹום ּדַ ַיַחד ְוַנְתִחיל ִלְלֹמד ּכָ ּבֹואּו ְוִנְתַאֵחד כּוָלנּו2 ּבְ

ַאַחת  ָעה  ׁשָ ִנְלַמד  קֹוֶדׁש  ת  ּבָ ּוְבׁשַ יֹום,  ּבְ ּקֹות  ּדַ י  ּתֵ ׁשְ ַרק  לֹוֵקַח  ה  ּזֶ ׁשֶ ּזַֹהר, 

לּו ֵמָעֵלינּו  ּטְ ִיְתּבַ ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבֶעְזַרת  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ יקּוֵני  ּתִ ְלַמַען 

"י,  ּבִ ָהַרׁשְ ַתב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַרֲחִמים,  ּבְ ִלְגאּוָלה  ה  ְוִנְזּכֶ ְוָרעֹות,  ָקׁשֹות  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ

ַרֲחֵמי,  א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ִסְפָרא ּדָ ף קכ"ד ע"ב(, ּבְ )זֹוַהר ָנׂשֹא ְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּדַ

ַרֲחִמים במהרה בימינו אמן. לּות ּבְ ה ֵנֵצא ִמן ַהּגָ ֵסֶפר ַהּזֶ יאּור: ּבְ ּבִ

★★★

2 ָּכתּוב ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּדַעל ְיֵדי ְּכִניְׁשָתא ֲחָדא ֵּתֶכף ִנְגָאל, ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא אֹוָרְייָתא ְוִיְׂשָרֵאל 
ַחד הּוא, ְועֹוד ָהא ְּדָכַתב ָהַרְמַח"ל זי"ע ְּדָכל ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ִנְׁשָמִתין ִנְכְללּו ְּבֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, 

ואכמ"ל.
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ספר

מגיני הזוהר
חלק א'

ומהות  הזוהר,  נתחבר  סדר  איזה  פי  על  יבואו  ובו 
חלקיו, וכן גדולי ומפרשי הזוהר לפי סדר הדורות.

ויצא לאור  מהדורא ראשונה נדפס בשנת תשנ"ג, 
בכמה מהדורות עם הוספות חשובות, ועתה לאור 
עם  מפוארת  בהוצאה  מחדש  נדפס  הביקוש, 

הוספות נפלאות.   

e

ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ְסִניף ַּבת ָים, 052-7651911
ִּבְנִׂשיאּות כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א 

ִלְכבֹוד יֹוָמא ְּדִהילּוָלא ֶׁשל ַהְמֻקָּבל ָהֶאלֹוִקי ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ַמְלָאְך ה' 
ְצָבקֹות ָהֵריַח ַהּטֹוב ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגַדאד זיע"א, י"ג ֱאלּול תשע"ב 
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הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  אזֹוהר

ספר 
הזֹוהר מגּני 

א ' חלק

' א רק  ֶֶ

ההר ִֵַַֹחרי
הרה על ַַַָֹזהר

כּ רא. בּ רא ׁש ית ; ספר על - א ' כּ ר כּ רכים : בּ ׁש לׁש ה מדּפ ס זה  חלק
דּ ברים. בּ ּמ דבּ ר , ו יּ קרא, ספרים: על - ג '  וכר ׁש מוֹ ת ספר על - ב'

מדּפ סת ב . - בּ ראׁש ית ספר  על  זהר  - הראׁש וֹ ן  בּ כּ ר זה , חלק בּ ראׁש 
הזּ הר" ספר ע "ב)"הקדּ מת  י "ד דּ ף עד ע"א  א' דּ ף הקדּ מה (מן לאחרי . 

על  זהר יׁש נ וֹ  בּ ראׁש ית בּ ספר ה ּת וֹ רה. ּפ רׁש יּ וֹ ת  רב על הזּ הר  ּפ רוּ ׁש  ז וֹ 
בּ ּמ דבּ ר  ספר על ויּ קרא. וּ בספר ׁש מוֹ ת בּ ספר וכן זה , חּמ ׁש  ּפ רׁש יּ וֹ ת כּ ל 

מּט וֹ ת זה: ׁש בּ חּמ ׁש  האחרוֹ נ וֹ ת  לּפ רׁש יּ וֹ ת  זהר יׁש חסר  ז וֹ  לפר ׁש ה כּ י  (אף 

ע "ב) רנ"ט בּ דף קטן ה ּפ רׁש יּ וֹ ת:קטע על  זהר  חסר דּ ברים וּ בספר  וּ מסעי. 
הבּ רכה. וזאת נ צּ בים, ּת בוֹ א, כּ י  ראה, דּ ברים,

צניעתא ספרא (1)ְְִִִָָ
דּ ּפ יםא. ׁש לׁש ה בּ ן  זה, קטן  ע"א)"ספר " קע"ט  - ע"ב קע"ו דּ ף ,(ח"ב  

מן הוּ א ויחוּ דוֹ , חׁש יבוּ ת וֹ  על מעיד  - דּ צניעוּ תא " "ספרא - ׁש מ וֹ 
בּ וֹ  הזּ הר. ׁש בּ ספר בּ י וֹ תר והּת מצית יּ ים בּ י וֹ תר החׁש וּ בים הּמ קוֹ רוֹ ת

ועמּק ים. דּ ּק ים  בּ רמזים  הּס וֹ ד ּת וֹ רת  יסוֹ דוֹ ת  נמצאים
תנ חיצ בּ ר בּ פרׁש ת מרכּ ז יּ ים  לפסוּ קים ּפ רוּ ׁש  בּ זהרא ׁש ית הוּ א  (ואכן ְִִ

בּ ראׁש ית) בּ פרׁש ת הוּ א נדּפ ס  קרימוֹ נה  ּפ רקים,מהדוּ רת חמה וּ בוֹ  , 
ּת וֹ רת  ׁש ל  היסוֹ ד  את רׁש בּ "י , ׁש ל עדוּ תוֹ  על-ּפ י מכיל, הוּ א וּ בפנימיּ וּ תוֹ 
ׁש לּ אחריו. הּק בּ לה וּ בספרי הזּ הר בּ ספר בּ הרחבה ׁש נּ תּפ רׁש ה הּק בּ לה 
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הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  אזֹוהר

ספר 
הזֹוהר מגּני 

א ' חלק

' א רק  ֶֶ

ההר ִֵַַֹחרי
הרה על ַַַָֹזהר

כּ רא. בּ רא ׁש ית ; ספר על - א ' כּ ר כּ רכים : בּ ׁש לׁש ה מדּפ ס זה  חלק
דּ ברים. בּ ּמ דבּ ר , ו יּ קרא, ספרים: על - ג '  וכר ׁש מוֹ ת ספר על - ב'

מדּפ סת ב . - בּ ראׁש ית ספר  על  זהר  - הראׁש וֹ ן  בּ כּ ר זה , חלק בּ ראׁש 
הזּ הר" ספר ע "ב)"הקדּ מת  י "ד דּ ף עד ע"א  א' דּ ף הקדּ מה (מן לאחרי . 

על  זהר יׁש נ וֹ  בּ ראׁש ית בּ ספר ה ּת וֹ רה. ּפ רׁש יּ וֹ ת  רב על הזּ הר  ּפ רוּ ׁש  ז וֹ 
בּ ּמ דבּ ר  ספר על ויּ קרא. וּ בספר ׁש מוֹ ת בּ ספר וכן זה , חּמ ׁש  ּפ רׁש יּ וֹ ת כּ ל 

מּט וֹ ת זה: ׁש בּ חּמ ׁש  האחרוֹ נ וֹ ת  לּפ רׁש יּ וֹ ת  זהר יׁש חסר  ז וֹ  לפר ׁש ה כּ י  (אף 

ע "ב) רנ"ט בּ דף קטן ה ּפ רׁש יּ וֹ ת:קטע על  זהר  חסר דּ ברים וּ בספר  וּ מסעי. 
הבּ רכה. וזאת נ צּ בים, ּת בוֹ א, כּ י  ראה, דּ ברים,

צניעתא ספרא (1)ְְִִִָָ
דּ ּפ יםא. ׁש לׁש ה בּ ן  זה, קטן  ע"א)"ספר " קע"ט  - ע"ב קע"ו דּ ף ,(ח"ב  

מן הוּ א ויחוּ דוֹ , חׁש יבוּ ת וֹ  על מעיד  - דּ צניעוּ תא " "ספרא - ׁש מ וֹ 
בּ וֹ  הזּ הר. ׁש בּ ספר בּ י וֹ תר והּת מצית יּ ים בּ י וֹ תר החׁש וּ בים הּמ קוֹ רוֹ ת

ועמּק ים. דּ ּק ים  בּ רמזים  הּס וֹ ד ּת וֹ רת  יסוֹ דוֹ ת  נמצאים
תנ חיצ בּ ר בּ פרׁש ת מרכּ ז יּ ים  לפסוּ קים ּפ רוּ ׁש  בּ זהרא ׁש ית הוּ א  (ואכן ְִִ

בּ ראׁש ית) בּ פרׁש ת הוּ א נדּפ ס  קרימוֹ נה  ּפ רקים,מהדוּ רת חמה וּ בוֹ  , 
ּת וֹ רת  ׁש ל  היסוֹ ד  את רׁש בּ "י , ׁש ל עדוּ תוֹ  על-ּפ י מכיל, הוּ א וּ בפנימיּ וּ תוֹ 
ׁש לּ אחריו. הּק בּ לה וּ בספרי הזּ הר בּ ספר בּ הרחבה ׁש נּ תּפ רׁש ה הּק בּ לה 
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הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  גזֹוהר

חיּ א, רבּ י רב, בּ ר חזקיּ ה ר בּ י  יצחק , ר בּ י  יעקב, בּ ר י וֹ סי  רבּ י יהוּ דה,
ייסא. ורבּ י יוֹ סי ר בּ י 

אחר לאחרי האחד החכמים, קמים רׁש בּ "י, בּ פי  הדּ רוּ ׁש  ּפ תיחת  ְֲֵַ
וּ מגיב  מׁש לים ר ׁש בּ "י כּ א ׁש ר  האלקוּ ת, בּ סוֹ ד ודוֹ ר ׁש ים  חברוֹ ,

דּ בריהם. על

ה "ספרא ג . דּ ברי  את לבאר  בּ אוֹ ת  זה  בּ חלק הדּ רׁש וֹ ת ׁש ל עּק רן
ל"גּ מרא ". בּ יחס "מׁש נה " מעין  זה  לחלק המׁש ּמ ׁש  דּ צניעוּ תא",
כּ בסיס  דּ צניעוּ תא " "הּס פרא  לׁש וֹ ן ר בּ א" בּ "אידרא  נמצא לעּת ים ולכן 

האידרא. חכמי  ׁש ל להסבּ רם

בּ ר ד . י וֹ סי  רבּ י החכמים, מן ׁש לׁש ה נפטרים ה"אידרא" ׁש ל בּ סיּ וּ מוֹ 
ייסא. ורבּ י חזקיּ ה  ר בּ י  יעקב,

זטא אידרא  (3)ְִָָ

האזינוּ ה "אידרא ּפ ר ׁש ת ח"ג  בּ זּ הר נמצא  דּ ף זוּ טא " עד ע"ב רפ"ז דּ ף (מן  ְִָָ

ע "ב) הּק טן,רצ"ו הכּ נּ וּ ס ׁש ּפ ר וּ ׁש וֹ : זוּ טא ", "אידרא ונקרא  ,
נתכּ נּ סוּ  זוּ טא" בּ "אידרא ר בּ א". "אידרא - ה גּ דוֹ ל הכּ נּ וּ ס מן  להבדּ ילוֹ 
לאחר  בּ מסּפ ר, ׁש בעה והּפ עם רׁש בּ "י, ׁש ל חבוּ רתוֹ  בּ ני  החכמים ׁש וּ ב
מן ׁש ל ׁש ה ׁש ל - רבּ א " "אידרא - הּק וֹ דמת  בּ "אידרא" ּפ טירתם

הנּ "ל. החכמים

ׁש ּת כנּה ,"אידרא " מרׁש בּ "י ּת וֹ רה  לׁש מע קדּ י ׁש א החבר יּ א ז וֹ כים זוֹ  ְְִָ
רבּ א ". בּ "אידרא ׁש התבּ ררוּ  הדּ ברים סכּ וּ ם

מהימנא רעיא  (4)ְְְֵַָָ

הנּ כלל א. בּ יוֹ תר הגּ ד וֹ ל ה"ּס פר " ׁש הוּ א  מהימנא ", "רעיא  הּס פר
נאמן, הר וֹ עה ר בּ ינוּ , מׁש ה וגלּ ה לּ ּמ ד  מה הוּ א  ה זּ הר , בּ ספר
חבר יּ א  בּ כנּ וּ ס ואמוֹ ראים. ּת נּ אים ׁש כּ ללה דּ ילי ּה , וחבר יּ א  לר ׁש בּ "י
נתבּ ררוּ  יוֹ חאי , בּ ן  ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל מדר ׁש וֹ  בּ בית  ׁש התקיּ ם זה, קדּ יׁש א

וטעמיהן. ׁש ר ׁש יהן  הּת וֹ רה, מצו וֹ ת על וג לּ וּ יים סוֹ דוֹ ת  ונתלבּ נ וּ 

ה ּתּקּוניםב הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

מל:ב . הדרת  בּ פרוּ ׁש וֹ  בּ וּ זגל וֹ  ׁש לוֹ ם  רבּ י  ׁש ל  ל ׁש וֹ נ וֹ  וזה 

אמרר"י ע"א)זי"ע קע"ו דּ ף ח"ב חמה (זהר  דּ צניעוּ תא, ספרא : ְִַ
אלּ וּ  ּפ ר וּ ׁש , ארעא. כּ ל וּ מליין  רב  בּ היכל דּ כלילן  אינוּ ן , ּפ רקין
הוּ א  דּ צניעוּ תא ספרא כּ י ... הּק בּ לה חכמת כּ ל  כּ וֹ ללים ּפ רקים  חמ ה

וּ מפארה. נפלאה  בּ חכמה קצר לׁש וֹ ן  המרבּ ה , את מחזיק מוּ עט 
פ"א ) סֹוף  ּדצניעּותא  לספרא  מל  ָ ִ ְ ִ ָ ְ ִ ְ ֶ ֶ ַ ְ ַ(הדרת

בּ "אידר וֹ ת"ג . נעשׂ ה  דּ צניעוּ תא " "ספרא את לפרׁש  הראׁש וֹ ן הנּ ּס י וֹ ן 
ּפ ר וּ ׁש ים, מסּפ ר נכּת בוּ  זה  קטן לספר  ז וּ טא. ואידרא  רבּ א אידרא -
לוּ ריא) דּ וד לרבּ י  לדוד " "נפׁש  והוֹ ר וֹ דנא-תק"פ] [וילנא הגּ ר"א ּפ רוּ ׁש  הוּ א .(מפרסם 

לספרא  ּפ ר וּ ׁש  גּ ם  הכּ וֹ ללים לזּ הר , הכּ וֹ ללים הּפ רוּ ׁש ים מלּ בד
ה זּ הר. ספר  בּ ג וּ ף הנּ מצא דּ צניע וּ תא

הרב ד. אמנם אבינוּ , ליעקב דּ צניעוּ תא" "ספרא את המיחסים  י ׁש 
לׁש וֹ נוֹ : וזה כּ תב, חי " "זהר  בּ ספרוֹ  מ ּק אמארנא הּק דוֹ ׁש 

מק בּ לוֹ ת ספרא  ׁש הי וּ  מבּ ריתוֹ ת  וסדּ רם ... ר ׁש בּ "י  חבּ רוֹ  דּ צניעוּ תא ְִָ
הּק דוֹ ׁש  ר בּ ינוּ  ׁש ּס דּ ר  כּ עין  מ ׁש ה, מימוֹ ת סיני  מהר לּת נּ אים

דּ נא. מּק דמת ׁש נ וּ יוֹ ת  היוּ  מ ּמ ה מׁש נה  סדרי  ׁש ה
דצניעּותא )(זה לּספרא  ּפרּוׁשֹו ּבסּיּום חי, ר  ַֹ ַ ְ ִ ֵ ַ ִ ְ ָ ִ ְ ִ ָ 

הדל  הס   רא" "אדרא  (2)ְִִַַַָָָ

נ שׂ א א. ּפ ר ׁש ת ג' חלק  בּ זהר נמצא ר בּ א" עד ה"אידרא ע"ב  קכ"ז דּ ף (מן 

ע"א) קמ "ה ה גּ דוֹ ל.דּ ף  הכּ נּ וּ ס ׁש ּפ רוּ ׁש וֹ : רבּ א", "אידרא ונקרא , 
ותוֹ ספת  עג לּ ה, כּ גרן  כּ לל בּ דר החכמים, מוֹ ׁש ב מקוֹ ם  הוּ א "אידרא"
"אידרא  - קטן  היּ וֹ תר  הכּ נּ וּ ס מן  להבדּ ילוֹ  כּ די בּ א "רבּ א " הּמ לּ ה
כּ דלהלּ ן. חכמים , ּפ חוֹ ת נוֹ כחוּ  ׁש בּ וֹ  יוֹ תר, מאחר  ׁש התקיּ ם - זוּ טא "

רבּ יב . ׁש ל מהחבריּ א ּת ׁש עה  ׁש ל דּ יּ וּ ניהם  ּת א וּ ר בּ א רבּ א" בּ "אידרא
הגּ דוֹ לים  בּ ּס וֹ דוֹ ת לדוּ ן עּמ וֹ  יחד  ׁש הת כּ נּ סוּ  יוֹ חאי , בּ ן  ׁש מעוֹ ן 
רבּ י אבּ א, ר בּ י  בּ נ וֹ , אלעזר רבּ י  הם : הּת ׁש עה הּק בּ לה. ׁש ל  והעמּק ים



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  גזֹוהר

חיּ א, רבּ י רב, בּ ר חזקיּ ה ר בּ י  יצחק , ר בּ י  יעקב, בּ ר י וֹ סי  רבּ י יהוּ דה,
ייסא. ורבּ י יוֹ סי ר בּ י 

אחר לאחרי האחד החכמים, קמים רׁש בּ "י, בּ פי  הדּ רוּ ׁש  ּפ תיחת  ְֲֵַ
וּ מגיב  מׁש לים ר ׁש בּ "י כּ א ׁש ר  האלקוּ ת, בּ סוֹ ד ודוֹ ר ׁש ים  חברוֹ ,

דּ בריהם. על

ה "ספרא ג . דּ ברי  את לבאר  בּ אוֹ ת  זה  בּ חלק הדּ רׁש וֹ ת ׁש ל עּק רן
ל"גּ מרא ". בּ יחס "מׁש נה " מעין  זה  לחלק המׁש ּמ ׁש  דּ צניעוּ תא",
כּ בסיס  דּ צניעוּ תא " "הּס פרא  לׁש וֹ ן ר בּ א" בּ "אידרא  נמצא לעּת ים ולכן 

האידרא. חכמי  ׁש ל להסבּ רם

בּ ר ד . י וֹ סי  רבּ י החכמים, מן ׁש לׁש ה נפטרים ה"אידרא" ׁש ל בּ סיּ וּ מוֹ 
ייסא. ורבּ י חזקיּ ה  ר בּ י  יעקב,

זטא אידרא  (3)ְִָָ

האזינוּ ה "אידרא ּפ ר ׁש ת ח"ג  בּ זּ הר נמצא  דּ ף זוּ טא " עד ע"ב רפ"ז דּ ף (מן  ְִָָ

ע "ב) הּק טן,רצ"ו הכּ נּ וּ ס ׁש ּפ ר וּ ׁש וֹ : זוּ טא ", "אידרא ונקרא  ,
נתכּ נּ סוּ  זוּ טא" בּ "אידרא ר בּ א". "אידרא - ה גּ דוֹ ל הכּ נּ וּ ס מן  להבדּ ילוֹ 
לאחר  בּ מסּפ ר, ׁש בעה והּפ עם רׁש בּ "י, ׁש ל חבוּ רתוֹ  בּ ני  החכמים ׁש וּ ב
מן ׁש ל ׁש ה ׁש ל - רבּ א " "אידרא - הּק וֹ דמת  בּ "אידרא" ּפ טירתם

הנּ "ל. החכמים

ׁש ּת כנּה ,"אידרא " מרׁש בּ "י ּת וֹ רה  לׁש מע קדּ י ׁש א החבר יּ א ז וֹ כים זוֹ  ְְִָ
רבּ א ". בּ "אידרא ׁש התבּ ררוּ  הדּ ברים סכּ וּ ם

מהימנא רעיא  (4)ְְְֵַָָ

הנּ כלל א. בּ יוֹ תר הגּ ד וֹ ל ה"ּס פר " ׁש הוּ א  מהימנא ", "רעיא  הּס פר
נאמן, הר וֹ עה ר בּ ינוּ , מׁש ה וגלּ ה לּ ּמ ד  מה הוּ א  ה זּ הר , בּ ספר
חבר יּ א  בּ כנּ וּ ס ואמוֹ ראים. ּת נּ אים ׁש כּ ללה דּ ילי ּה , וחבר יּ א  לר ׁש בּ "י
נתבּ ררוּ  יוֹ חאי , בּ ן  ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל מדר ׁש וֹ  בּ בית  ׁש התקיּ ם זה, קדּ יׁש א

וטעמיהן. ׁש ר ׁש יהן  הּת וֹ רה, מצו וֹ ת על וג לּ וּ יים סוֹ דוֹ ת  ונתלבּ נ וּ 

ה ּתּקּוניםב הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

מל:ב . הדרת  בּ פרוּ ׁש וֹ  בּ וּ זגל וֹ  ׁש לוֹ ם  רבּ י  ׁש ל  ל ׁש וֹ נ וֹ  וזה 

אמרר"י ע"א)זי"ע קע"ו דּ ף ח"ב חמה (זהר  דּ צניעוּ תא, ספרא : ְִַ
אלּ וּ  ּפ ר וּ ׁש , ארעא. כּ ל וּ מליין  רב  בּ היכל דּ כלילן  אינוּ ן , ּפ רקין
הוּ א  דּ צניעוּ תא ספרא כּ י ... הּק בּ לה חכמת כּ ל  כּ וֹ ללים ּפ רקים  חמ ה

וּ מפארה. נפלאה  בּ חכמה קצר לׁש וֹ ן  המרבּ ה , את מחזיק מוּ עט 
פ"א ) סֹוף  ּדצניעּותא  לספרא  מל  ָ ִ ְ ִ ָ ְ ִ ְ ֶ ֶ ַ ְ ַ(הדרת

בּ "אידר וֹ ת"ג . נעשׂ ה  דּ צניעוּ תא " "ספרא את לפרׁש  הראׁש וֹ ן הנּ ּס י וֹ ן 
ּפ ר וּ ׁש ים, מסּפ ר נכּת בוּ  זה  קטן לספר  ז וּ טא. ואידרא  רבּ א אידרא -
לוּ ריא) דּ וד לרבּ י  לדוד " "נפׁש  והוֹ ר וֹ דנא-תק"פ] [וילנא הגּ ר"א ּפ רוּ ׁש  הוּ א .(מפרסם 

לספרא  ּפ ר וּ ׁש  גּ ם  הכּ וֹ ללים לזּ הר , הכּ וֹ ללים הּפ רוּ ׁש ים מלּ בד
ה זּ הר. ספר  בּ ג וּ ף הנּ מצא דּ צניע וּ תא

הרב ד. אמנם אבינוּ , ליעקב דּ צניעוּ תא" "ספרא את המיחסים  י ׁש 
לׁש וֹ נוֹ : וזה כּ תב, חי " "זהר  בּ ספרוֹ  מ ּק אמארנא הּק דוֹ ׁש 

מק בּ לוֹ ת ספרא  ׁש הי וּ  מבּ ריתוֹ ת  וסדּ רם ... ר ׁש בּ "י  חבּ רוֹ  דּ צניעוּ תא ְִָ
הּק דוֹ ׁש  ר בּ ינוּ  ׁש ּס דּ ר  כּ עין  מ ׁש ה, מימוֹ ת סיני  מהר לּת נּ אים

דּ נא. מּק דמת ׁש נ וּ יוֹ ת  היוּ  מ ּמ ה מׁש נה  סדרי  ׁש ה
דצניעּותא )(זה לּספרא  ּפרּוׁשֹו ּבסּיּום חי, ר  ַֹ ַ ְ ִ ֵ ַ ִ ְ ָ ִ ְ ִ ָ 

הדל  הס   רא" "אדרא  (2)ְִִַַַָָָ

נ שׂ א א. ּפ ר ׁש ת ג' חלק  בּ זהר נמצא ר בּ א" עד ה"אידרא ע"ב  קכ"ז דּ ף (מן 

ע"א) קמ "ה ה גּ דוֹ ל.דּ ף  הכּ נּ וּ ס ׁש ּפ רוּ ׁש וֹ : רבּ א", "אידרא ונקרא , 
ותוֹ ספת  עג לּ ה, כּ גרן  כּ לל בּ דר החכמים, מוֹ ׁש ב מקוֹ ם  הוּ א "אידרא"
"אידרא  - קטן  היּ וֹ תר  הכּ נּ וּ ס מן  להבדּ ילוֹ  כּ די בּ א "רבּ א " הּמ לּ ה
כּ דלהלּ ן. חכמים , ּפ חוֹ ת נוֹ כחוּ  ׁש בּ וֹ  יוֹ תר, מאחר  ׁש התקיּ ם - זוּ טא "

רבּ יב . ׁש ל מהחבריּ א ּת ׁש עה  ׁש ל דּ יּ וּ ניהם  ּת א וּ ר בּ א רבּ א" בּ "אידרא
הגּ דוֹ לים  בּ ּס וֹ דוֹ ת לדוּ ן עּמ וֹ  יחד  ׁש הת כּ נּ סוּ  יוֹ חאי , בּ ן  ׁש מעוֹ ן 
רבּ י אבּ א, ר בּ י  בּ נ וֹ , אלעזר רבּ י  הם : הּת ׁש עה הּק בּ לה. ׁש ל  והעמּק ים



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  הזֹוהר

חדׁש  זהר וכל ּת צא, כּ י בּ לק, וּ בפר ׁש יּ וֹ ת מרגּ ליּ וֹ ת) ראוּ בן  ר בּ י הרב ה וֹ צאת חד ׁש  (בּ זּ הר

ואיכה) רוּ ת הירים, .לׁש יר  

לׁש וֹ נוֹ :ב . וזה  הרמ"ז , כּ וֹ תב הנּ עלם" "מדר ׁש  בּ ׁש ם ׁש נּ קרא ה ּט עם על

עניןא ׁש רב והוּ א נעלם, ׁש ּק ראוּ הוּ  זה  מדר ׁש  ׁש ם אל ל ׁש בח טעם ֵֶ
העליוֹ ן. עדן גּ ן ׁש ם  בּ בּ ריאה , ׁש ּמ קוֹ רּה  הנּ ׁש מה על ה וּ א זה
סוֹ ד  הוּ א  הנּ גלה  וּ מדרׁש  ... בּ בּ ריאה  הוּ א ׁש הדּ רׁש  בּ ּפ ר דּ ס ו כּ תב
ה נּ ׁש מוֹ ת. ׁש הם הּפ נימיּ וּ ת, סוֹ ד  הוּ א הנּ עלם וּ מדרׁש  החיצוֹ נ יּ וּ ת,

הנּ עלם. מדרׁש  לוֹ  נאה ׁש מוֹ  הנּ ׁש מה, על המיּס ד זה וּ דרוּ ׁש 
ק') עּמּוד זלקווא  מהדּורת  וּירא , ּפר ׁשת  לּזהר  מל ּבמקּדׁש ה ּובא   ַ ָ ָ ְ ַ ַ ֲ ַ ָ ֵ ַ ַ ָ ָ ַֹ ַ ֶ ֶ ַ ְ ִ ְ ָ(רמ "ז,

לפעמים ג. לׁש וֹ ן -הּק דׁש , לפעמים ה וּ א הנּ עלם" "מדרׁש  ׁש ל ל ׁש וֹ נ וֹ 
מניהם. בּ לוּ ל גּ ם ולפעמים  ארּמ ית,

הם ד. ה נּ עלם " ׁש בּ "ּמ דרׁש  הדּ רׁש וֹ ת הרי הזּ הר , ספר כּ ג וּ ף ׁש לּ א
הענינים  גּ ם  הזּ הר. חלקי  כּ בׁש אר בּ אריכוּ ת ולא קצרוֹ ת, דּ ר ׁש וֹ ת
ימוֹ ת  ה נּ פׁש , ּת וֹ רת בּ ראׁש ית, מעשׂ ה - ה נּ עלם " בּ "ּמ דרׁש  דּ ן בּ הם 
ּת וֹ רת  ׁש הם  ה זּ הר, ׁש בּ ספר  הענינים  מ ּס וּ ג  אינם - הבּ א  ועוֹ לם הּמ ׁש יח

ועוֹ ד. הרע כּ חוֹ ת העוֹ למוֹ ת, אצילוּ ת האלקוּ ת ,

"ס א ,"רזי "רזא "היכלת", מנא", בי "אידרא (6)ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
רה" ו"סתרי "ספא" ,"טימְְְְְִִִֵֶָָָ

עצ א. בּ פני  העוֹ מדים חלקים עוֹ ד יׁש נם הזּ הר בּ סגנוֹ נם,בּ ספרי  מם 
והם: וּ בחׁש יבוּ תם. בּ תכנם

נמצא א) והוּ א ה ּת פלּ ה, בּ סוֹ ד וֹ ת בּ עּק ר  העוֹ סק מׁש כּ נא", דּ בי "אידרא
מ ׁש ּפ טים ּפ ר ׁש ת ח"ב ע "ב)בּ זהר קכ"ג דּ ף  עד ע"ב קכ"ב דּ ף .(מן 

עניניב ) וּ בוֹ  והגּ יהנּ ם, הגּ ן-עדן היכלוֹ ת בּ תא וּ ר העוֹ סק  "היכל וֹ ת",
בּ רא ׁש ית  ּפ רׁש ת ח"א  בּ זהר נמצאים ה "היכלוֹ ת" רבּ ים. (מן ּת פלּ ה  

ע "ב) מ"ה דּ ף  עד  ע"א ל "ח ּפ קוּ דידּ ף  ּפ רׁש ת ח "ב דּ ף ; עד ע"ב רמ"ד דּ ף  (מן 

היכלוֹ ת - ע "ב רס"ח  דּ ף עד  ע"ב רס"ב דּ ף מן דּ קדה; מּס טרא היכל וֹ ת - ע"ב  רס"ב 

דּ טמאה) .מּס טרא 

ה ּתּקּוניםד הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

גּ לוּ יב. חלקוֹ  הזּ הר , בּ ג וּ ף ּפ רׁש יּ וֹ ת  בּ מסּפ ר מפזּ ר  מהימנא" "רעיא 
מׁש לּ ב  בּ א וחלקוֹ  נפרדים, ועּמ וּ דים בּ דּפ ים הדּפ ס  ואף לנ וּ  וידוּ ע
הזּ הר  ספר ׁש ל וג ' ב' בּ חלק נמצא  מהימנא" ה"רעיא הזּ הר. בּ ג וּ ף

דּ ברים) בּ ּמ דבּ ר , ויּ קרא, ׁש מוֹ ת, חּמ ׁש  א'(הכּ וֹ לל בּ חלק בּ גלוּ י, נמצא, לא אבל , 
ה זּ הר ספר  בּ ראׁש ית)ׁש ל  .(חּמ ׁש  

את ג . למצא  עמלוּ  האחרוֹ נים דּ וֹ רוֹ ת וחכמי ישׂ ראל  גּ ד וֹ לי כּ ּמ ה 
ה ּת רי"ג כּ ל על גּ דוֹ ל ספר בּ מקוֹ רוֹ  ׁש היה  מהימנא", ה"רעיא 
ואף  ּת עשׂ ה , לא  וּ מצו וֹ ת  עשׂ ה  מצו וֹ ת ׁש ל סדר ּפ י  על וּ לסדּ ר וֹ  מצווֹ ת,
- מהימנא' "'רעיא מאמר  לדגמא ראה, - עצמוֹ  בּ פני  כּ ספר להדּפ יסוֹ 
רא וּ בן רבּ י הרב מהדוּ רת הזּ הר ספר בּ רי ׁש  הנּ ד ּפ ס הּמ צווֹ ת", ספר
ׁש בּ וֹ  וויינ ׁש טאק, יאיר מׁש ה  להרב יאיר  נתיבוֹ ת גּ ם וּ ראה מר גּ ליּ וֹ ת .

ּפ ר וּ ׁש . בּ הוֹ ספה  מהימנא הרעיא דּ ברי אסף

בּ סוֹ ף ד. לפעמים מהימנא  הרעיא מׁש ּת ּמ ׁש  ה דּ ברים, הרצאת כּ די   ֹּת ו
קדמאה ". "חי בּ רא בּ לׁש וֹ נ וֹ  הנּ קרא ה זּ הר ,

אפׁש ר ה . בּ ּמ צווֹ ת, ׁש עוֹ סק הזּ הר, ׁש בּ ספר מהימנא" ה"רעיא מחלק
וּ בפרט  ר בּ וֹ תינ וּ , לׁש יט וֹ ת בּ ה ׁש ואה רבּ וותא הלכתא כּ ּמ ה ללמד
הרבּ ה  ללמד  אפ ׁש ר  מהימנא בּ רעיא הּק דוֹ ׁש ים הדּ ברים  הרצאת מאפן 

בּ הלכה. הכרעוֹ ת

עם ו . רׁש בּ "י ׁש עשׂ ה  מהימנא , רעיא הנּ קרא ה זּ ה חבּ וּ ר כּ י דּ ע
לּה  וסמ וסעד הכינה  לתּק וּ ן  היה עדן , בּ גן אׁש ר הצּ דּ יקים 
מה  וכל ... הּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת  אלּ א לכינה  וסמ סעד אין  כּ י  בּ גל וּ תא ,
הכינה  ליחד כּ וּ נת  היה הכּ ל והענינים , מהּס וֹ ד וֹ ת ּפ ה יּ אמר

בּ גלוּ תא. ולסעדּ ה 
ק ֹורדֹוביר ֹו]) מׁשה [רּבינּו הרמ"ק  ּבׁשם ע"ב, קט"ו  ּדף ח"ב ל ּזהר הח ּמה  ֵ ְ ֶ ֵ ַ ַ ַ ָ ֵ ְ ַ ַֹ ַ ָ ַ ַ(אֹור

עלה מדר (5)ְֱִֶַָָ

הזּ הר א. ספר בּ ג וּ ף נמצא ה נּ עלם " ּת וֹ לדוֹ ת)"מדר ׁש  שׂ רה, חיּ י  ויּ רא, ,(ּפ ר ׁש ת 

חד ׁש  ע "ב וּ בזּ הר מ"ז דּ ף  עד ע "ב מ"ו דּ ף  מן ע"ב; ל' דּ ף  עד ע "ב ב' דּ ף (מן 



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  הזֹוהר

חדׁש  זהר וכל ּת צא, כּ י בּ לק, וּ בפר ׁש יּ וֹ ת מרגּ ליּ וֹ ת) ראוּ בן  ר בּ י הרב ה וֹ צאת חד ׁש  (בּ זּ הר

ואיכה) רוּ ת הירים, .לׁש יר  

לׁש וֹ נוֹ :ב . וזה  הרמ"ז , כּ וֹ תב הנּ עלם" "מדר ׁש  בּ ׁש ם ׁש נּ קרא ה ּט עם על

עניןא ׁש רב והוּ א נעלם, ׁש ּק ראוּ הוּ  זה  מדר ׁש  ׁש ם אל ל ׁש בח טעם ֵֶ
העליוֹ ן. עדן גּ ן ׁש ם  בּ בּ ריאה , ׁש ּמ קוֹ רּה  הנּ ׁש מה על ה וּ א זה
סוֹ ד  הוּ א  הנּ גלה  וּ מדרׁש  ... בּ בּ ריאה  הוּ א ׁש הדּ רׁש  בּ ּפ ר דּ ס ו כּ תב
ה נּ ׁש מוֹ ת. ׁש הם הּפ נימיּ וּ ת, סוֹ ד  הוּ א הנּ עלם וּ מדרׁש  החיצוֹ נ יּ וּ ת,

הנּ עלם. מדרׁש  לוֹ  נאה ׁש מוֹ  הנּ ׁש מה, על המיּס ד זה וּ דרוּ ׁש 
ק') עּמּוד זלקווא  מהדּורת  וּירא , ּפר ׁשת  לּזהר  מל ּבמקּדׁש ה ּובא   ַ ָ ָ ְ ַ ַ ֲ ַ ָ ֵ ַ ַ ָ ָ ַֹ ַ ֶ ֶ ַ ְ ִ ְ ָ(רמ "ז,

לפעמים ג. לׁש וֹ ן -הּק דׁש , לפעמים ה וּ א הנּ עלם" "מדרׁש  ׁש ל ל ׁש וֹ נ וֹ 
מניהם. בּ לוּ ל גּ ם ולפעמים  ארּמ ית,

הם ד. ה נּ עלם " ׁש בּ "ּמ דרׁש  הדּ רׁש וֹ ת הרי הזּ הר , ספר כּ ג וּ ף ׁש לּ א
הענינים  גּ ם  הזּ הר. חלקי  כּ בׁש אר בּ אריכוּ ת ולא קצרוֹ ת, דּ ר ׁש וֹ ת
ימוֹ ת  ה נּ פׁש , ּת וֹ רת בּ ראׁש ית, מעשׂ ה - ה נּ עלם " בּ "ּמ דרׁש  דּ ן בּ הם 
ּת וֹ רת  ׁש הם  ה זּ הר, ׁש בּ ספר  הענינים  מ ּס וּ ג  אינם - הבּ א  ועוֹ לם הּמ ׁש יח

ועוֹ ד. הרע כּ חוֹ ת העוֹ למוֹ ת, אצילוּ ת האלקוּ ת ,

"ס א ,"רזי "רזא "היכלת", מנא", בי "אידרא (6)ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
רה" ו"סתרי "ספא" ,"טימְְְְְִִִֵֶָָָ

עצ א. בּ פני  העוֹ מדים חלקים עוֹ ד יׁש נם הזּ הר בּ סגנוֹ נם,בּ ספרי  מם 
והם: וּ בחׁש יבוּ תם. בּ תכנם

נמצא א) והוּ א ה ּת פלּ ה, בּ סוֹ ד וֹ ת בּ עּק ר  העוֹ סק מׁש כּ נא", דּ בי "אידרא
מ ׁש ּפ טים ּפ ר ׁש ת ח"ב ע "ב)בּ זהר קכ"ג דּ ף  עד ע"ב קכ"ב דּ ף .(מן 

עניניב ) וּ בוֹ  והגּ יהנּ ם, הגּ ן-עדן היכלוֹ ת בּ תא וּ ר העוֹ סק  "היכל וֹ ת",
בּ רא ׁש ית  ּפ רׁש ת ח"א  בּ זהר נמצאים ה "היכלוֹ ת" רבּ ים. (מן ּת פלּ ה  

ע "ב) מ"ה דּ ף  עד  ע"א ל "ח ּפ קוּ דידּ ף  ּפ רׁש ת ח "ב דּ ף ; עד ע"ב רמ"ד דּ ף  (מן 

היכלוֹ ת - ע "ב רס"ח  דּ ף עד  ע"ב רס"ב דּ ף מן דּ קדה; מּס טרא היכל וֹ ת - ע"ב  רס"ב 

דּ טמאה) .מּס טרא 

ה ּתּקּוניםד הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

גּ לוּ יב. חלקוֹ  הזּ הר , בּ ג וּ ף ּפ רׁש יּ וֹ ת  בּ מסּפ ר מפזּ ר  מהימנא" "רעיא 
מׁש לּ ב  בּ א וחלקוֹ  נפרדים, ועּמ וּ דים בּ דּפ ים הדּפ ס  ואף לנ וּ  וידוּ ע
הזּ הר  ספר ׁש ל וג ' ב' בּ חלק נמצא  מהימנא" ה"רעיא הזּ הר. בּ ג וּ ף

דּ ברים) בּ ּמ דבּ ר , ויּ קרא, ׁש מוֹ ת, חּמ ׁש  א'(הכּ וֹ לל בּ חלק בּ גלוּ י, נמצא, לא אבל , 
ה זּ הר ספר  בּ ראׁש ית)ׁש ל  .(חּמ ׁש  

את ג . למצא  עמלוּ  האחרוֹ נים דּ וֹ רוֹ ת וחכמי ישׂ ראל  גּ ד וֹ לי כּ ּמ ה 
ה ּת רי"ג כּ ל על גּ דוֹ ל ספר בּ מקוֹ רוֹ  ׁש היה  מהימנא", ה"רעיא 
ואף  ּת עשׂ ה , לא  וּ מצו וֹ ת  עשׂ ה  מצו וֹ ת ׁש ל סדר ּפ י  על וּ לסדּ ר וֹ  מצווֹ ת,
- מהימנא' "'רעיא מאמר  לדגמא ראה, - עצמוֹ  בּ פני  כּ ספר להדּפ יסוֹ 
רא וּ בן רבּ י הרב מהדוּ רת הזּ הר ספר בּ רי ׁש  הנּ ד ּפ ס הּמ צווֹ ת", ספר
ׁש בּ וֹ  וויינ ׁש טאק, יאיר מׁש ה  להרב יאיר  נתיבוֹ ת גּ ם וּ ראה מר גּ ליּ וֹ ת .

ּפ ר וּ ׁש . בּ הוֹ ספה  מהימנא הרעיא דּ ברי אסף

בּ סוֹ ף ד. לפעמים מהימנא  הרעיא מׁש ּת ּמ ׁש  ה דּ ברים, הרצאת כּ די   ֹּת ו
קדמאה ". "חי בּ רא בּ לׁש וֹ נ וֹ  הנּ קרא ה זּ הר ,

אפׁש ר ה . בּ ּמ צווֹ ת, ׁש עוֹ סק הזּ הר, ׁש בּ ספר מהימנא" ה"רעיא מחלק
וּ בפרט  ר בּ וֹ תינ וּ , לׁש יט וֹ ת בּ ה ׁש ואה רבּ וותא הלכתא כּ ּמ ה ללמד
הרבּ ה  ללמד  אפ ׁש ר  מהימנא בּ רעיא הּק דוֹ ׁש ים הדּ ברים  הרצאת מאפן 

בּ הלכה. הכרעוֹ ת

עם ו . רׁש בּ "י ׁש עשׂ ה  מהימנא , רעיא הנּ קרא ה זּ ה חבּ וּ ר כּ י דּ ע
לּה  וסמ וסעד הכינה  לתּק וּ ן  היה עדן , בּ גן אׁש ר הצּ דּ יקים 
מה  וכל ... הּת וֹ רה בּ סוֹ דוֹ ת  אלּ א לכינה  וסמ סעד אין  כּ י  בּ גל וּ תא ,
הכינה  ליחד כּ וּ נת  היה הכּ ל והענינים , מהּס וֹ ד וֹ ת ּפ ה יּ אמר

בּ גלוּ תא. ולסעדּ ה 
ק ֹורדֹוביר ֹו]) מׁשה [רּבינּו הרמ"ק  ּבׁשם ע"ב, קט"ו  ּדף ח"ב ל ּזהר הח ּמה  ֵ ְ ֶ ֵ ַ ַ ַ ָ ֵ ְ ַ ַֹ ַ ָ ַ ַ(אֹור

עלה מדר (5)ְֱִֶַָָ

הזּ הר א. ספר בּ ג וּ ף נמצא ה נּ עלם " ּת וֹ לדוֹ ת)"מדר ׁש  שׂ רה, חיּ י  ויּ רא, ,(ּפ ר ׁש ת 

חד ׁש  ע "ב וּ בזּ הר מ"ז דּ ף  עד ע "ב מ"ו דּ ף  מן ע"ב; ל' דּ ף  עד ע "ב ב' דּ ף (מן 



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  זזֹוהר

דּ ברים: חּמ ׁש  על מ ּט וֹ ת . בּ לק, חּק ת, נשׂ א, בּ ּמ דבּ ר : חּמ ׁש  על בּ הר .
ּת בוֹ א. כּ י  ּת צא, כּ י ואתחנּ ן,

אוֹ תיּ וֹ ת"ד. "סתרי נפרד וֹ ת: בּ עּמ וּ ד וֹ ת מׁש לּ בים, ה נּ "ל  ה זּ הר בּ קטעי
- הנּ עלם" "מדר ׁש  - מדרׁש ים בּ אים כן  אחרי  ה נּ עלם ". וּ "מדרׁש 
["ּת ּק וּ ני ּת ּק וּ נים מדּפ סים וּ בּס וֹ ף ואיכה. רוּ ת  הירים, ׁש יר למג לּ וֹ ת:

זהר. ה ּת ּק וּ ני  כּ דגמת  חדׁש "], זהר

ההר  ני ִֵַַֹב )
ּת ּק וּ נים,א. ׁש בעים מכיל עצמוֹ , בּ פני כּ ספר  ׁש נּ דּפ ס הזּ הר", "ּת ּק וּ ני

"ּת ּק וּ נים" עוֹ ד נד ּפ סוּ  אחדוֹ ת  וּ במהדוּ רוֹ ת  ּת ּק וּ נים. י"א  ועוֹ ד
הם  גּ ם  ׁש יּ כים  וסגנ וֹ נם ּת כנם ּפ י  ׁש על חדׁש ", בּ "זּ הר כּ בר הנּ דּפ סים

ה זּ הר. לתּק וּ ני
בּ באוּ ר ב . מתחיל  ה זּ הר" ׁש בּ "ּת ּק וּ ני הּת ּק וּ נים מבעים אחד כּ ל

בּ עּק ר  אחרים , ּפ סוּ קים בּ באוּ ר  וּ ממׁש י "בּ רא ׁש ית", הּמ לּ ה 
בּ דּ רׁש וֹ ת  הּס וֹ ד, דּ ר על  זאת  וכל ." ה ּת נ מן גּ ם  א בּ ראׁש ית, מּפ ר ׁש ת

ּת וֹ רה. וסתרי צפוּ ני הּמ גלּ וֹ ת 
רבּ יג . כּ וֹ תב "ּת ּק וּ נים", ׁש מוֹ  על  וּ בעּק ר ותכליתוֹ , הּס פר מהוּ ת  על

לׁש וֹ נוֹ : וזה בּ וּ זגלוֹ , ׁש ל וֹ ם
ותעלה ספר ּת תּק ן  לא ואם  ּת ּק וֹ ניה, כּ ל עּק ר העשׂ יּ ה ּת ּק וּ ני כּ י ּת ּק וּ נים , ֵֶ

הוּ א  הכּ ל  ּת חלּ ת כּ י וּ בריאה, יצירה ּת ּק וּ ן יהיה   אי מהעשׂ יּ ה,
העשׂ יּ ה. ּת ּק וּ ן 

כּ וּ נת הה  ׁש כּ ל הּת ּק וּ נים, ספר ל ם הגוּ ן טעם בּ ידינ וּ  ועלה  מצינ וּ  ִֵ
דּ א  חבּ וּ רא סגלּ ת כּ י ... הע שׂ יּ ה בּ עוֹ לם  הכינה לתּק ן  הר ׁש בּ "י

מה גּ לוּ ת. וחר וּ ת גּ א לּ ה להביא
  ה ּת ּק וּ נים וה ספר ה נּ ה ... הגּ וֹ אל  מקרבין הרׁש בּ "י ח בּ וּ רי ׁש כּ ל ְַַ

העשׂ יּ ה. בּ עוֹ לם הּמ לכ וּ ת לת ּק ן  חבּ רוֹ , זוֹ  ׁש לּ כ וּ נה  בּ פרט,
רבּ י... אמר  ... הּת ּק וּ נים ספר זה לחבּ ר ועזר וּ הוּ  הר ׁש וּ הוּ  המים מן 

לסייעא  בּ אסכּ מוּ תא אינוּ ן  ותּת אין דעלאין חוּ לקנא ז כּ אה ׁש מעוֹ ן:

ה ּתּקּוניםו הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

ּפ רצוּ פוֹ ג) ּת וי על-ידי האדם ׁש ל  מהוּ ת וֹ  בּ גלּ וּ י העוֹ סק דּ רזין ", "רזא
יתרוֹ  ּפ רׁש ת ח"ב בּ זהר נמצאים דּ רזין" ה"רזא ע"אוידיו . ע' דּ ף  (מן  

ע"א) ע"ה דּ ף .עד 

גּ לגּ וּ ליד) בּ עניני סבּ א  ייבא רב ּפ רוּ ׁש  ׁש הוּ א  דּ מׁש ּפ טים ", "סבּ א 
ּפ רׁש ת  ח"ב בּ זהר נמצא ה "ּס בּ א" ׁש בּ ּק בר. ה גּ וּ ף וענ ׁש י נ ׁש מ וֹ ת

ע"א)מ ׁש ּפ טים קי"ד דּ ף עד ע"א צ"ד דּ ף .(מן 

ה זּ הר,ה ) קבּ לת בּ חכמת  ּפ רקים  רא ׁש י  וּ בהם קטעים הם "ּת וֹ ספּת א",
ה זּ הר. חלקי ג ' בּ כל מפזּ ר וה וּ א

ּפ סוּ ק ו) דּ רׁש וֹ ת הם ּת וֹ רה", ה נּ ׁש מה "סתרי  עניני  על הּת וֹ רה מן ים 
א' חלק בּ זהר מפזּ רים והם  האלקוּ ת, בּ ראׁש ית)וסוֹ ד .(ספר  

הּפ רק.ע ד בּ סוֹ ף להלּ ן כּ ן גּ ם עיּ ן  הזּ הר , בּ ספר ׁש נּ זכּ רוּ  וּ מקוֹ רוֹ ת ספרים

חד זהר  ַָָֹא )

הזּ הרא. ספר ׁש נּ דּפ ס  שי "ח-ש "כ)לאחרי בּ נים  וקרימוֹ נה, ,(בּ מוֹ נטוֹ בה 

ּת כנם  לפי היּ כים קטעים הכּ וֹ ללים רבּ ים כּ תבי-יד ע וֹ ד נמצאוּ 
ׁש נּ דּפ סוּ . הזּ הר ספר בּ מהד וּ רוֹ ת נכלל וּ  ׁש לּ א הזּ הר, לספר

על תביה ד ל זּ הר  דּ וֹ מים מהם  הזּ הר , חלק לכל  ׁש יּ כים ׁש נּ מצאוּ  ְִֵַָ
ׁש בּ זּ הר הּפ נימיּ ים לחלקים מהם  סתרי הּת וֹ רה , הנּ עלם, (מדר ׁש  

ועוֹ ד) ה זּ הר.אוֹ תיּ וֹ ת לתּק וּ ני וּ במהוּ תם בּ תכנם  ׁש יּ כים וּ מהם , 

ׁש ל ב . הנּ "ל הרא ׁש וֹ נ וֹ ת ה ּמ הד וּ רוֹ ת הדּפ סת לאחרי ׁש נה כּ ׁש לׁש ים
ּפ רׁש יּ וֹ ת  סדר על-ּפ י  אוֹ תם וערכ וּ  כּ תבי -היּ ד  את קבּ צוּ  הזּ הר , ספר

וה ּמ ג לּ וֹ ת הלּ וי ה ּת וֹ רה אברהם  רבּ י  המק בּ ל ידי על העריכה נע שׂ תה ה נּ ראה (כּ פי 

צפת) בּ שׂ אלוֹ ניקי מעיר  לראׁש וֹ נה והדּפ יסוּ ם שנ"ז), מכּ ן(ׁש נת וּ לאחר , 
שס"ג)בּ קראקא ׁש וֹ נ וֹ ת.(ׁש נת בּ מהד וּ רוֹ ת רבּ וֹ ת ּפ עמים הדּפ ס  וּ מאז  , 

על ג . חּמ ׁש . מכּ ל ּפ רׁש יּ וֹ ת  מסּפ ר  על נמצא  הּת וֹ רה על חדׁש " "זהר
חּמ ׁש  על ו יּ ׁש ב . ו יּ צא, ו יּ רא, ,ל ל נח, בּ ראׁש ית, בּ רא ׁש ית : חּמ ׁש 
אחרי, צו , ויּ קרא: ח ּמ ׁש  על ּת א . כּ י ּת ר וּ מה , יתר וֹ , בּ ׁש לּ ח, ׁש מוֹ ת:



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  זזֹוהר

דּ ברים: חּמ ׁש  על מ ּט וֹ ת . בּ לק, חּק ת, נשׂ א, בּ ּמ דבּ ר : חּמ ׁש  על בּ הר .
ּת בוֹ א. כּ י  ּת צא, כּ י ואתחנּ ן,

אוֹ תיּ וֹ ת"ד. "סתרי נפרד וֹ ת: בּ עּמ וּ ד וֹ ת מׁש לּ בים, ה נּ "ל  ה זּ הר בּ קטעי
- הנּ עלם" "מדר ׁש  - מדרׁש ים בּ אים כן  אחרי  ה נּ עלם ". וּ "מדרׁש 
["ּת ּק וּ ני ּת ּק וּ נים מדּפ סים וּ בּס וֹ ף ואיכה. רוּ ת  הירים, ׁש יר למג לּ וֹ ת:

זהר. ה ּת ּק וּ ני  כּ דגמת  חדׁש "], זהר

ההר  ני ִֵַַֹב )
ּת ּק וּ נים,א. ׁש בעים מכיל עצמוֹ , בּ פני כּ ספר  ׁש נּ דּפ ס הזּ הר", "ּת ּק וּ ני

"ּת ּק וּ נים" עוֹ ד נד ּפ סוּ  אחדוֹ ת  וּ במהדוּ רוֹ ת  ּת ּק וּ נים. י"א  ועוֹ ד
הם  גּ ם  ׁש יּ כים  וסגנ וֹ נם ּת כנם ּפ י  ׁש על חדׁש ", בּ "זּ הר כּ בר הנּ דּפ סים

ה זּ הר. לתּק וּ ני
בּ באוּ ר ב . מתחיל  ה זּ הר" ׁש בּ "ּת ּק וּ ני הּת ּק וּ נים מבעים אחד כּ ל

בּ עּק ר  אחרים , ּפ סוּ קים בּ באוּ ר  וּ ממׁש י "בּ רא ׁש ית", הּמ לּ ה 
בּ דּ רׁש וֹ ת  הּס וֹ ד, דּ ר על  זאת  וכל ." ה ּת נ מן גּ ם  א בּ ראׁש ית, מּפ ר ׁש ת

ּת וֹ רה. וסתרי צפוּ ני הּמ גלּ וֹ ת 
רבּ יג . כּ וֹ תב "ּת ּק וּ נים", ׁש מוֹ  על  וּ בעּק ר ותכליתוֹ , הּס פר מהוּ ת  על

לׁש וֹ נוֹ : וזה בּ וּ זגלוֹ , ׁש ל וֹ ם
ותעלה ספר ּת תּק ן  לא ואם  ּת ּק וֹ ניה, כּ ל עּק ר העשׂ יּ ה ּת ּק וּ ני כּ י ּת ּק וּ נים , ֵֶ

הוּ א  הכּ ל  ּת חלּ ת כּ י וּ בריאה, יצירה ּת ּק וּ ן יהיה   אי מהעשׂ יּ ה,
העשׂ יּ ה. ּת ּק וּ ן 

כּ וּ נת הה  ׁש כּ ל הּת ּק וּ נים, ספר ל ם הגוּ ן טעם בּ ידינ וּ  ועלה  מצינ וּ  ִֵ
דּ א  חבּ וּ רא סגלּ ת כּ י ... הע שׂ יּ ה בּ עוֹ לם  הכינה לתּק ן  הר ׁש בּ "י

מה גּ לוּ ת. וחר וּ ת גּ א לּ ה להביא
  ה ּת ּק וּ נים וה ספר ה נּ ה ... הגּ וֹ אל  מקרבין הרׁש בּ "י ח בּ וּ רי ׁש כּ ל ְַַ

העשׂ יּ ה. בּ עוֹ לם הּמ לכ וּ ת לת ּק ן  חבּ רוֹ , זוֹ  ׁש לּ כ וּ נה  בּ פרט,
רבּ י... אמר  ... הּת ּק וּ נים ספר זה לחבּ ר ועזר וּ הוּ  הר ׁש וּ הוּ  המים מן 

לסייעא  בּ אסכּ מוּ תא אינוּ ן  ותּת אין דעלאין חוּ לקנא ז כּ אה ׁש מעוֹ ן:

ה ּתּקּוניםו הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

ּפ רצוּ פוֹ ג) ּת וי על-ידי האדם ׁש ל  מהוּ ת וֹ  בּ גלּ וּ י העוֹ סק דּ רזין ", "רזא
יתרוֹ  ּפ רׁש ת ח"ב בּ זהר נמצאים דּ רזין" ה"רזא ע"אוידיו . ע' דּ ף  (מן  

ע"א) ע"ה דּ ף .עד 

גּ לגּ וּ ליד) בּ עניני סבּ א  ייבא רב ּפ רוּ ׁש  ׁש הוּ א  דּ מׁש ּפ טים ", "סבּ א 
ּפ רׁש ת  ח"ב בּ זהר נמצא ה "ּס בּ א" ׁש בּ ּק בר. ה גּ וּ ף וענ ׁש י נ ׁש מ וֹ ת

ע"א)מ ׁש ּפ טים קי"ד דּ ף עד ע"א צ"ד דּ ף .(מן 

ה זּ הר,ה ) קבּ לת בּ חכמת  ּפ רקים  רא ׁש י  וּ בהם קטעים הם "ּת וֹ ספּת א",
ה זּ הר. חלקי ג ' בּ כל מפזּ ר וה וּ א

ּפ סוּ ק ו) דּ רׁש וֹ ת הם ּת וֹ רה", ה נּ ׁש מה "סתרי  עניני  על הּת וֹ רה מן ים 
א' חלק בּ זהר מפזּ רים והם  האלקוּ ת, בּ ראׁש ית)וסוֹ ד .(ספר  

הּפ רק.ע ד בּ סוֹ ף להלּ ן כּ ן גּ ם עיּ ן  הזּ הר , בּ ספר ׁש נּ זכּ רוּ  וּ מקוֹ רוֹ ת ספרים

חד זהר  ַָָֹא )

הזּ הרא. ספר ׁש נּ דּפ ס  שי "ח-ש "כ)לאחרי בּ נים  וקרימוֹ נה, ,(בּ מוֹ נטוֹ בה 

ּת כנם  לפי היּ כים קטעים הכּ וֹ ללים רבּ ים כּ תבי-יד ע וֹ ד נמצאוּ 
ׁש נּ דּפ סוּ . הזּ הר ספר בּ מהד וּ רוֹ ת נכלל וּ  ׁש לּ א הזּ הר, לספר

על תביה ד ל זּ הר  דּ וֹ מים מהם  הזּ הר , חלק לכל  ׁש יּ כים ׁש נּ מצאוּ  ְִֵַָ
ׁש בּ זּ הר הּפ נימיּ ים לחלקים מהם  סתרי הּת וֹ רה , הנּ עלם, (מדר ׁש  

ועוֹ ד) ה זּ הר.אוֹ תיּ וֹ ת לתּק וּ ני וּ במהוּ תם בּ תכנם  ׁש יּ כים וּ מהם , 

ׁש ל ב . הנּ "ל הרא ׁש וֹ נ וֹ ת ה ּמ הד וּ רוֹ ת הדּפ סת לאחרי ׁש נה כּ ׁש לׁש ים
ּפ רׁש יּ וֹ ת  סדר על-ּפ י  אוֹ תם וערכ וּ  כּ תבי -היּ ד  את קבּ צוּ  הזּ הר , ספר

וה ּמ ג לּ וֹ ת הלּ וי ה ּת וֹ רה אברהם  רבּ י  המק בּ ל ידי על העריכה נע שׂ תה ה נּ ראה (כּ פי 

צפת) בּ שׂ אלוֹ ניקי מעיר  לראׁש וֹ נה והדּפ יסוּ ם שנ"ז), מכּ ן(ׁש נת וּ לאחר , 
שס"ג)בּ קראקא ׁש וֹ נ וֹ ת.(ׁש נת בּ מהד וּ רוֹ ת רבּ וֹ ת ּפ עמים הדּפ ס  וּ מאז  , 

על ג . חּמ ׁש . מכּ ל ּפ רׁש יּ וֹ ת  מסּפ ר  על נמצא  הּת וֹ רה על חדׁש " "זהר
חּמ ׁש  על ו יּ ׁש ב . ו יּ צא, ו יּ רא, ,ל ל נח, בּ ראׁש ית, בּ רא ׁש ית : חּמ ׁש 
אחרי, צו , ויּ קרא: ח ּמ ׁש  על ּת א . כּ י ּת ר וּ מה , יתר וֹ , בּ ׁש לּ ח, ׁש מוֹ ת:



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  ט זֹוהר

מקוֹ רוֹ ת ב . עשׂ רוֹ ת עוֹ ד בּ זּ הר מזכּ רים הנּ "ל, הזּ הר  חלקי מלּ בד אמנם 
ה נּ ראה, כּ כל הי וּ , והם דּ יליּה , וחבר יּ א  ר ׁש בּ "י בּ ידי  ׁש הי וּ  קדוּ מים
דּ אגּ דתא ", "ספרא  רזיאל ", "ספר  לדגמא: הזּ הר. לקבּ לת  היסוֹ ד 
עלּ אה  חכמתא "ספרא  דּ אׁש מדאי ", "ספרא הראׁש וֹ ן ", דּ אדם  "ספרא
"ספרא  מלכּ א", דּ ׁש למה "ספרא  ," ּדּ חנּ ו "ספרא קדם ", דּ בני 

ועוֹ ד.ק  עדן ", בּ גן לאדם דאתמסרוּ  דאתוון  "צר וּ פי דמאי ", 

לא ג . ה זּ הר , ׁש בּ ספר הּס וֹ ד ׁש ּת וֹ רת יתר, עוֹ ד מ וֹ כיח זה דּ בר ידיעת 
יוֹ מין עּת יקת מסרת היא אם כּ י ה ּת נּ אים, בּ תקוּ פת נתיצּ ר
קבּ לתם, את עליה ויסד וּ  בּ נ וּ  דּ יליּה , וחבר יּ א  ר ׁש בּ "י בּ ּה  ׁש הׁש ּת ּמ ׁש וּ 

בּ סיני. למׁש ה הם מאת ׁש נּ ּת נה  בּ ּת וֹ רה  עוֹ ד  וּ מקוֹ רּה 

ה ּתּקּוניםח  הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

למעבּ ד  אתכּ נ ׁש וּ  כּ ד  וחבריו , ׁש מעוֹ ן  רבּ י ... הּת ּק וּ נים וּ בהקדּ מת  ... לן
... נׁש מתין  וּ לכל  עמהוֹ ן וּ לאליהוּ  לוֹ ן אתיהיב ר ׁש וּ תא חבּ וּ רא, האי 
לגלאה  ר ׁש וּ  אתיהיב דּ לא טמירין  רזין לוֹ ן  לגלאה ... מלאכיּה  וּ לכל

מׁש יחא. דּ מלכּ א דּ רא דּ ייתי  זהר )עד לת ּקּוני מל ּכּסא ּפרּוׁש (הקּדמת ַ ְ ָ ַ ֵ ִ ֵ ֶ ֶ ְ ִ ֵ ַֹ 

הקדּ מה,ד. בּ אה ה זּ הר , בּ ספר כּ מ וֹ  הזּ הר", "ּת ּק וּ ני ספר בּ ריׁש 
דּ אי נּ וּ ן הזּ הר, "ּת ּק וּ ני לׁש וֹ נוֹ : וזה הּס פר. מה וּ ת ּת מצית וּ בראׁש ּה 
בּ רא ׁש ית  בּ מלּ ת י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י דּ פרי ׁש  לא וֹ ריתא אנ ּפ ין  ׁש בעין 
ה בעים  בּ אוּ רי בּ אים ה"הקדּ מה" לאחרי  עכ "ל. א וֹ ריתא", מּס תרי

קצרים. וּ מהם ארכּ ים מהם  ּת ּק וּ נים ,
העּמ וּ דים ה. בּ ׁש וּ לי מד ּפ ס הזּ הר" "ּת ּק וּ ני  ספר  ׁש ל  מהד וּ רוֹ ת בּ כ ּמ ה

קוֹ ראים  ׁש בּ הם הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם עד אלוּ ל מר "ח ה יּ מים ּת אריכי
הּמ נהג ּפ י  על  - הזּ הר ּת ּק וּ ני ׁש בּ ספר אלּ וּ  ּפ ר וּ ׁש קטעים בּ הקדּ מת  גּ ם (הוּ בא 

זּ הר ) לתּק וּ ני מל ה יּ מים כּ ּס א בּ ארבּ עים זהר  ה ּת ּק וּ ני  את ולקרא ללמד , 
י '. ּפ רק כּ דלעיל יוֹ ם-הכּ ּפ וּ רים , עד אל וּ ל ׁש ּמ ר"ח

ואלּ וּ ו. רבּ ים. ּפ ר וּ ׁש ים נד ּפ סוּ  לא  הזּ הר " ל"ּת ּק וּ ני זהר. הּת ּק וּ ני ּפ ר וּ ׁש י
הרב  לר בּ נ וּ  יקר  "אוֹ ר הזּ הר: לת ּק וּ ני המפרסמים  הּפ ר וּ ׁש ים הם 
"אוֹ ר  בּ וּ זגלוֹ ; ׁש ל וֹ ם לרבּ י " מל "כּ ּס א  קוֹ רדביר וֹ  מׁש ה ר בּ י  הּק ד וֹ ׁש 
הגּ ר "א" "בּ אוּ רי מ ּק וֹ זניץ; י שׂ ראל רבּ י הּק ד וֹ ׁש  להּמ גּ יד ישׂ ראל "

זהר  תרכ "ז)לתּק וּ ני "בּ אר (וילנא, הירׁש ; צבי  לרבּ י צבי " "חמדּ ת  , 
היר ׁש  צבי לרבּ י ראי " לחי "בּ אר מּפ אלצק; איזיק יצחק לרבּ י יצחק"
להרב  זהר" "נצּ וֹ צי ג 'יג', כּ ליפא לרבּ י היּ רק" "כּ גן  מ דּ ינ וֹ ב; ׁש ּפ ירא

מרגּ ל יּ וֹ ת. ראוּ בן

וחלקיו  ההר חלקי  ל ס ְֲִֵֶַַַָָָֹג)
רבּ ם א. זה, בּ פרק אוֹ ד וֹ תם  ׁש כּ תבנ וּ  הּפ נימיּ ים וחלקיו הזּ הר חלקי כּ ל

קדמוּ  חלקם  - והנּ וֹ תרים  יוֹ חאי , בּ ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י ידי על  נתח בּ רוּ 
רׁש בּ "י הׁש ּת ּמ ׁש  וּ בהם דּ צניעוּ תא")לרׁש בּ "י , "ספרא נכּת בוּ (כּ מוֹ  וחלקם  , 

רׁש בּ "י  ּפ טירת ׁש לּ אחרי בּ דּ וֹ ר וֹ ת נערכוּ  סעיף אוֹ  כ"ב  ּפ רק לעיל כּ ן גּ ם (עיּ ן 

ו') ה'- אוֹ תיּ וֹ ת .א' 



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  ט זֹוהר

מקוֹ רוֹ ת ב . עשׂ רוֹ ת עוֹ ד בּ זּ הר מזכּ רים הנּ "ל, הזּ הר  חלקי מלּ בד אמנם 
ה נּ ראה, כּ כל הי וּ , והם דּ יליּה , וחבר יּ א  ר ׁש בּ "י בּ ידי  ׁש הי וּ  קדוּ מים
דּ אגּ דתא ", "ספרא  רזיאל ", "ספר  לדגמא: הזּ הר. לקבּ לת  היסוֹ ד 
עלּ אה  חכמתא "ספרא  דּ אׁש מדאי ", "ספרא הראׁש וֹ ן ", דּ אדם  "ספרא
"ספרא  מלכּ א", דּ ׁש למה "ספרא  ," ּדּ חנּ ו "ספרא קדם ", דּ בני 

ועוֹ ד.ק  עדן ", בּ גן לאדם דאתמסרוּ  דאתוון  "צר וּ פי דמאי ", 

לא ג . ה זּ הר , ׁש בּ ספר הּס וֹ ד ׁש ּת וֹ רת יתר, עוֹ ד מ וֹ כיח זה דּ בר ידיעת 
יוֹ מין עּת יקת מסרת היא אם כּ י ה ּת נּ אים, בּ תקוּ פת נתיצּ ר
קבּ לתם, את עליה ויסד וּ  בּ נ וּ  דּ יליּה , וחבר יּ א  ר ׁש בּ "י בּ ּה  ׁש הׁש ּת ּמ ׁש וּ 

בּ סיני. למׁש ה הם מאת ׁש נּ ּת נה  בּ ּת וֹ רה  עוֹ ד  וּ מקוֹ רּה 
קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 30

ה ּתּקּוניםח  הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

למעבּ ד  אתכּ נ ׁש וּ  כּ ד  וחבריו , ׁש מעוֹ ן  רבּ י ... הּת ּק וּ נים וּ בהקדּ מת  ... לן
... נׁש מתין  וּ לכל  עמהוֹ ן וּ לאליהוּ  לוֹ ן אתיהיב ר ׁש וּ תא חבּ וּ רא, האי 
לגלאה  ר ׁש וּ  אתיהיב דּ לא טמירין  רזין לוֹ ן  לגלאה ... מלאכיּה  וּ לכל

מׁש יחא. דּ מלכּ א דּ רא דּ ייתי  זהר )עד לת ּקּוני מל ּכּסא ּפרּוׁש (הקּדמת ַ ְ ָ ַ ֵ ִ ֵ ֶ ֶ ְ ִ ֵ ַֹ 

הקדּ מה,ד. בּ אה ה זּ הר , בּ ספר כּ מ וֹ  הזּ הר", "ּת ּק וּ ני ספר בּ ריׁש 
דּ אי נּ וּ ן הזּ הר, "ּת ּק וּ ני לׁש וֹ נוֹ : וזה הּס פר. מה וּ ת ּת מצית וּ בראׁש ּה 
בּ רא ׁש ית  בּ מלּ ת י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י דּ פרי ׁש  לא וֹ ריתא אנ ּפ ין  ׁש בעין 
ה בעים  בּ אוּ רי בּ אים ה"הקדּ מה" לאחרי  עכ "ל. א וֹ ריתא", מּס תרי

קצרים. וּ מהם ארכּ ים מהם  ּת ּק וּ נים ,
העּמ וּ דים ה. בּ ׁש וּ לי מד ּפ ס הזּ הר" "ּת ּק וּ ני  ספר  ׁש ל  מהד וּ רוֹ ת בּ כ ּמ ה

קוֹ ראים  ׁש בּ הם הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם עד אלוּ ל מר "ח ה יּ מים ּת אריכי
הּמ נהג ּפ י  על  - הזּ הר ּת ּק וּ ני ׁש בּ ספר אלּ וּ  ּפ ר וּ ׁש קטעים בּ הקדּ מת  גּ ם (הוּ בא 

זּ הר ) לתּק וּ ני מל ה יּ מים כּ ּס א בּ ארבּ עים זהר  ה ּת ּק וּ ני  את ולקרא ללמד , 
י '. ּפ רק כּ דלעיל יוֹ ם-הכּ ּפ וּ רים , עד אל וּ ל ׁש ּמ ר"ח

ואלּ וּ ו. רבּ ים. ּפ ר וּ ׁש ים נד ּפ סוּ  לא  הזּ הר " ל"ּת ּק וּ ני זהר. הּת ּק וּ ני ּפ ר וּ ׁש י
הרב  לר בּ נ וּ  יקר  "אוֹ ר הזּ הר: לת ּק וּ ני המפרסמים  הּפ ר וּ ׁש ים הם 
"אוֹ ר  בּ וּ זגלוֹ ; ׁש ל וֹ ם לרבּ י " מל "כּ ּס א  קוֹ רדביר וֹ  מׁש ה ר בּ י  הּק ד וֹ ׁש 
הגּ ר "א" "בּ אוּ רי מ ּק וֹ זניץ; י שׂ ראל רבּ י הּק ד וֹ ׁש  להּמ גּ יד ישׂ ראל "

זהר  תרכ "ז)לתּק וּ ני "בּ אר (וילנא, הירׁש ; צבי  לרבּ י צבי " "חמדּ ת  , 
היר ׁש  צבי לרבּ י ראי " לחי "בּ אר מּפ אלצק; איזיק יצחק לרבּ י יצחק"
להרב  זהר" "נצּ וֹ צי ג 'יג', כּ ליפא לרבּ י היּ רק" "כּ גן  מ דּ ינ וֹ ב; ׁש ּפ ירא

מרגּ ל יּ וֹ ת. ראוּ בן

וחלקיו  ההר חלקי  ל ס ְֲִֵֶַַַָָָֹג)
רבּ ם א. זה, בּ פרק אוֹ ד וֹ תם  ׁש כּ תבנ וּ  הּפ נימיּ ים וחלקיו הזּ הר חלקי כּ ל

קדמוּ  חלקם  - והנּ וֹ תרים  יוֹ חאי , בּ ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י ידי על  נתח בּ רוּ 
רׁש בּ "י הׁש ּת ּמ ׁש  וּ בהם דּ צניעוּ תא")לרׁש בּ "י , "ספרא נכּת בוּ (כּ מוֹ  וחלקם  , 

רׁש בּ "י  ּפ טירת ׁש לּ אחרי בּ דּ וֹ ר וֹ ת נערכוּ  סעיף אוֹ  כ"ב  ּפ רק לעיל כּ ן גּ ם (עיּ ן 

ו') ה'- אוֹ תיּ וֹ ת .א' 



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  יאזֹוהר

הרגּ ׁש ת  בּ ׁש למוּ ת . וּ מצווֹ ת ּת וֹ רה מ ּק יּ וּ ם הם רחוֹ קים  כּ ּמ ה  עד  וּ מ ּמ ילא
ׁש מעוֹ ן רבּ י את הביאה ויהדוּ תם, הּק הלּ ה יהוּ די  לגוֹ רל  איׁש ית אחריוּ ת
בּ ּמ קוֹ ם, לׁש הוֹ ת י שׂ ראל, לארץ  עליּ תוֹ  את לדחוֹ ת לביא [הר"ש]
ׁש מעוֹ ן רבּ י ואכן העגוּ מים. הדּ ברים ּפ ני את  ל ׁש נּ וֹ ת  וּ להׁש ּת דּ ל
ּת ּק נוֹ ת  ותּק ן בּ לוּ ב, ולּמ וּ דּה  הּת וֹ רה את להפיץ החל  לביא [הר"ש]

הוֹ נים. ה יּ הד וּ ת בּ תחוּ מי

החיד"אב . לׁש וֹ ן בּ ערכּ וֹ )וזה הגּ דוֹ לים" דּ הרב (בּ "ׁש ם ׁש מעּת י "ואני  : 
ׁש לּ א  ראה לטריּפ וֹ לי  וּ כ ׁש בּ א ישׂ ראל , לארץ לּס ע דּ עּת וֹ  היה הנּ זכּ ר
טוֹ ב  כּ י  בּ ל בּ וֹ  ואמר כּ תקנן, וּ ברכוֹ ת ּת פלּ ה ואפלּ וּ  ודין , דּ ת י וֹ דעין  היוּ 
מהליכת  יוֹ תר וזה  הם, את וּ ליראה ּת וֹ רה  וּ ללּמ דם  לּת וֹ רה לקרבם לוֹ 

ׁש ם ". ּת וֹ רה  והרבּ יץ לג יּ רם  כּ מעט והצליח  עשׂ ה וכן  ישׂ ראל , ארץ

שמ"ה,ג. בּ ׁש נת ונפטר ימים, הארי לביא  [הר "ש] ׁש מעוֹ ן רבּ י 
יוֹ חאי "בּ ר ׁש ירוֹ  הוּ א מפרסם טריּפ וֹ לי . בּ עיר  קבוּ רתוֹ  וּ מקוֹ ם
רבּ י יוֹ חאי . בּ ר  ׁש מעוֹ ן  רבּ י על - "מחברי שׂ שׂ וֹ ן  ׁש מן ,אׁש רי נמ ׁש חּת 
לספר  - ּפ ז " "כּ תם - ועמק רחב ּפ רוּ ׁש  כּ תב לביא  [הר"ש] ׁש מעוֹ ן 
כּ ׁש אר  ׁש לּ א  בּ רא ׁש ית . לספר ּפ רוּ ׁש וֹ  רק  לנוּ  וידוּ ע נוֹ תר  ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הזּ הר ,
ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל  ּפ רוּ ׁש וֹ  ה זּ הר , ׁש נּ ד ּפ ס לאחר  ׁש נּ כּת בוּ  הזּ הר ּפ רוּ ׁש י 
כּ ן ועל  בּ יד וֹ , ׁש הי וּ  הזּ הר ׁש ל  יד כּ תבי בּ סיס על  נכּת ב לביא [הר"ש]
מקוֹ ר  לנ וּ  לׁש ּמ ׁש  יכ וֹ ל ׁש כּ ן הזּ את הבּ חינה מן  גּ ם  ּפ ר וּ ׁש וֹ , מאד חׁש וּ ב

ה זּ הר. ספר  ׁש ל  וּ קדוּ מים ׁש וֹ נים ונסחאוֹ ת  לגרסאוֹ ת

ּפ טירתוֹ ,ד. לאחר  ׁש נה וחמים כּ מאתים הד ּפ ס - ּפ ז" "כּ תם - ספרוֹ 
לציּ ן מענין  טרי ּפ וֹ לי. העיר גּ בירי בּ ה ׁש ּת דּ לוּ ת ליו וֹ רנ וֹ , בּ עיר
עת  בּ אוֹ תּה  ׁש הה החיד"א , ידי על נ ּת ן לחבּ וּ ר, ּפ ז " "כּ תם  ׁש הם

ליו וֹ רנ וֹ , ּפ ז"בּ עיר "כּ תם הּס פר "ונקרא מוּ בא: לביא בּ ן ׁש מע וֹ ן ער הגּ דוֹ לים (בּ ׁש ם 

זהר") ּפ רוּ ׁש  ּת ב וֹ ת ראׁש י ּפ "ז גּ ם ז"ל . לביא  ׁש מעוֹ ן - בּ ׁש ניגּ ימטריּ א הד ּפ ס הּס פר . 
כּ תבי על מבּס סת לביא [הר"ש] ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש ל קבּ לתוֹ  כּ רכים.

לוֹ , ׁש ּק דמוּ  קוֹ רדוֹ ביר וֹ המקבּ לים מהר"ם צפת : מקבּ לי מהׁש ּפ עת כּ לל  בּ ּה  (ואין 

ז "ל) הרמבּ "ןוהאר"י  לּת וֹ רה)כּ ג וֹ ן : בּ פרוּ ׁש וֹ  ׁש ל (בּ עּק ר ּפ ר וּ ׁש וֹ  הריקאנטי, , 

ה ּתּקּוניםי הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

ב רק  ֶֶ

ההר ְְֵַַָֹמפרי
ספר א. - הּק בּ לה  ליסוֹ ד ה ּפ רוּ ׁש  ספר וּ ת על להתחּק וֹ ת בּ בוֹ אנוּ 

ׁש נּ כּת בוּ  ה ּפ רוּ ׁש ים ׁש ל הדּ ל מס ּפ רם מ וּ ל אנ וּ  עוֹ מדים "הזּ הר".
- ׁש נים  מאוֹ ת כּ ׁש בע עברוּ  זה ספר גּ לּ וּ י  ׁש ּמ אז  נ ׁש כּ ח  בּ ל זה. לספר 
אחרת  ספרוּ ת  כּ ל  כּ ל ּפ י  ּפ ר וֹ ת וּ פירי  ּפ רוֹ ת  ׁש עשׂ תה  ארכּ ה, דּ י ּת קוּ פה

ׁש ל בּ יּ הדוּ ת . ההלכתי  ולּס פר הּת וֹ רה, על ר ׁש "י לפר ׁש נוּ ת  הזּ הר , את לדגמא (נׁש וה 

ועל  ידוּ עים, ּפ ר וּ ׁש ים מּמ אה למעלה נכּת בוּ  ר ׁש "י  ׁש ל  ספר וֹ  על ּת וֹ רה". "מׁש נה הרמ בּ "ם

מא וֹ ת מסּפ ר - הרמ בּ "ם ׁש ל !)ספרוֹ  

נ וֹ בע ב . הנּ ראה כּ כל לזּ הר, רחבה ּפ ר ׁש נ וּ ת  להעדּ ר העּק רי ה ּט עם
טפח  לא  אף לגלּ וֹ ת החׁש ׁש  וּ מן  זוֹ , ּת וֹ רה ׁש ל הנּ סּת ר מאפיּה 

ליראיו". הם "סוֹ ד - בּ בחינת  הכּ מוּ סים , מ ּס וֹ דוֹ תיה

בּ ר וּ מוֹ ג. העוֹ מדים דּ ברים בּ פרוּ ׁש  הּט עוּ ת מן  הח ׁש ׁש  הוּ א נ וֹ סף, טעם
בּ כל  מערכוֹ ת וּ מׁש דּ ד מ ׁש נּ ה דּ יּ וּ ק חסר כּ ל אׁש ר  עוֹ לם , ׁש ל 

הכּ תיבה העוֹ למוֹ ת  ׁש כּ ן  וכל וּ במיחד , התיקה, יפה כּ ן על !! 

הרה מפיצי רא ז",  ת"  לביא מע רי  ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹא)
אפריקא צפְְִִַָ

וסמוּ א . ערב הערבּ ים, בּ ין  בּ ׁש עת בּ ספרד  נ וֹ לד לביא ׁש מעוֹ ן  רבּ י
ילד, בּ עוֹ ד וֹ  רנ"ב בּ ׁש נת וּ מפארת. גּ דוֹ לה יהדוּ ת ׁש ל לׁש קיעתּה 
לצפוֹ ן ּפ עמיו  ו שׂ ם ספרד , יהוּ די כּ ל עם יחד ה נּ דוּ דים  מ ּק ל את נטל
ׁש ם  ׁש בּ מרוֹ קוֹ , פאס העיר  היתה הראׁש וֹ נה ּת חנת וֹ  הּס מ וּ כה . אפריקה 
רבּ י וטהרה . קדה  ויראה, ּת וֹ רה הרבּ ה לתוֹ כ וֹ  וספג  ונתגּ דּ ל, גּ דל
- מוֹ לדּת ם  מארץ ׁש גּ ל וּ  דּ וֹ רוֹ  מ בּ ני כּ רבּ ים - לביא [הר "ש] ׁש מעוֹ ן 

אר כּ ה ּת קוּ פה  אחר ואכן, ישׂ ראל. לארץ להגּ יע ש"ט )ׁש אף - ּפ נה (רנ"ב  , 
הוּ א  נוֹ כח  טרי ּפ וֹ לי. בּ עיר לוּ ב,  דּ ר בּ עבר וֹ  הּק ד ׁש , לארץ בּ דר כּ וֹ  הוּ א
ה ּת וֹ רה, בּ ידיעת  הּמ קוֹ ם יהוּ די ׁש ל  בּ וֹ ר וֹ תם  היא גּ דוֹ לה כּ ּמ ה עד לדעת



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  יאזֹוהר

הרגּ ׁש ת  בּ ׁש למוּ ת . וּ מצווֹ ת ּת וֹ רה מ ּק יּ וּ ם הם רחוֹ קים  כּ ּמ ה  עד  וּ מ ּמ ילא
ׁש מעוֹ ן רבּ י את הביאה ויהדוּ תם, הּק הלּ ה יהוּ די  לגוֹ רל  איׁש ית אחריוּ ת
בּ ּמ קוֹ ם, לׁש הוֹ ת י שׂ ראל, לארץ  עליּ תוֹ  את לדחוֹ ת לביא [הר"ש]
ׁש מעוֹ ן רבּ י ואכן העגוּ מים. הדּ ברים ּפ ני את  ל ׁש נּ וֹ ת  וּ להׁש ּת דּ ל
ּת ּק נוֹ ת  ותּק ן בּ לוּ ב, ולּמ וּ דּה  הּת וֹ רה את להפיץ החל  לביא [הר"ש]

הוֹ נים. ה יּ הד וּ ת בּ תחוּ מי

החיד"אב . לׁש וֹ ן בּ ערכּ וֹ )וזה הגּ דוֹ לים" דּ הרב (בּ "ׁש ם ׁש מעּת י "ואני  : 
ׁש לּ א  ראה לטריּפ וֹ לי  וּ כ ׁש בּ א ישׂ ראל , לארץ לּס ע דּ עּת וֹ  היה הנּ זכּ ר
טוֹ ב  כּ י  בּ ל בּ וֹ  ואמר כּ תקנן, וּ ברכוֹ ת ּת פלּ ה ואפלּ וּ  ודין , דּ ת י וֹ דעין  היוּ 
מהליכת  יוֹ תר וזה  הם, את וּ ליראה ּת וֹ רה  וּ ללּמ דם  לּת וֹ רה לקרבם לוֹ 

ׁש ם ". ּת וֹ רה  והרבּ יץ לג יּ רם  כּ מעט והצליח  עשׂ ה וכן  ישׂ ראל , ארץ

שמ"ה,ג. בּ ׁש נת ונפטר ימים, הארי לביא  [הר "ש] ׁש מעוֹ ן רבּ י 
יוֹ חאי "בּ ר ׁש ירוֹ  הוּ א מפרסם טריּפ וֹ לי . בּ עיר  קבוּ רתוֹ  וּ מקוֹ ם
רבּ י יוֹ חאי . בּ ר  ׁש מעוֹ ן  רבּ י על - "מחברי שׂ שׂ וֹ ן  ׁש מן ,אׁש רי נמ ׁש חּת 
לספר  - ּפ ז " "כּ תם - ועמק רחב ּפ רוּ ׁש  כּ תב לביא  [הר"ש] ׁש מעוֹ ן 
כּ ׁש אר  ׁש לּ א  בּ רא ׁש ית . לספר ּפ רוּ ׁש וֹ  רק  לנוּ  וידוּ ע נוֹ תר  ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הזּ הר ,
ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל  ּפ רוּ ׁש וֹ  ה זּ הר , ׁש נּ ד ּפ ס לאחר  ׁש נּ כּת בוּ  הזּ הר ּפ רוּ ׁש י 
כּ ן ועל  בּ יד וֹ , ׁש הי וּ  הזּ הר ׁש ל  יד כּ תבי בּ סיס על  נכּת ב לביא [הר"ש]
מקוֹ ר  לנ וּ  לׁש ּמ ׁש  יכ וֹ ל ׁש כּ ן הזּ את הבּ חינה מן  גּ ם  ּפ ר וּ ׁש וֹ , מאד חׁש וּ ב

ה זּ הר. ספר  ׁש ל  וּ קדוּ מים ׁש וֹ נים ונסחאוֹ ת  לגרסאוֹ ת

ּפ טירתוֹ ,ד. לאחר  ׁש נה וחמים כּ מאתים הד ּפ ס - ּפ ז" "כּ תם - ספרוֹ 
לציּ ן מענין  טרי ּפ וֹ לי. העיר גּ בירי בּ ה ׁש ּת דּ לוּ ת ליו וֹ רנ וֹ , בּ עיר
עת  בּ אוֹ תּה  ׁש הה החיד"א , ידי על נ ּת ן לחבּ וּ ר, ּפ ז " "כּ תם  ׁש הם

ליו וֹ רנ וֹ , ּפ ז"בּ עיר "כּ תם הּס פר "ונקרא מוּ בא: לביא בּ ן ׁש מע וֹ ן ער הגּ דוֹ לים (בּ ׁש ם 

זהר") ּפ רוּ ׁש  ּת ב וֹ ת ראׁש י ּפ "ז גּ ם ז"ל . לביא  ׁש מעוֹ ן - בּ ׁש ניגּ ימטריּ א הד ּפ ס הּס פר . 
כּ תבי על מבּס סת לביא [הר"ש] ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש ל קבּ לתוֹ  כּ רכים.

לוֹ , ׁש ּק דמוּ  קוֹ רדוֹ ביר וֹ המקבּ לים מהר"ם צפת : מקבּ לי מהׁש ּפ עת כּ לל  בּ ּה  (ואין 

ז "ל) הרמבּ "ןוהאר"י  לּת וֹ רה)כּ ג וֹ ן : בּ פרוּ ׁש וֹ  ׁש ל (בּ עּק ר ּפ ר וּ ׁש וֹ  הריקאנטי, , 

ה ּתּקּוניםי הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

ב רק  ֶֶ

ההר ְְֵַַָֹמפרי
ספר א. - הּק בּ לה  ליסוֹ ד ה ּפ רוּ ׁש  ספר וּ ת על להתחּק וֹ ת בּ בוֹ אנוּ 

ׁש נּ כּת בוּ  ה ּפ רוּ ׁש ים ׁש ל הדּ ל מס ּפ רם מ וּ ל אנ וּ  עוֹ מדים "הזּ הר".
- ׁש נים  מאוֹ ת כּ ׁש בע עברוּ  זה ספר גּ לּ וּ י  ׁש ּמ אז  נ ׁש כּ ח  בּ ל זה. לספר 
אחרת  ספרוּ ת  כּ ל  כּ ל ּפ י  ּפ ר וֹ ת וּ פירי  ּפ רוֹ ת  ׁש עשׂ תה  ארכּ ה, דּ י ּת קוּ פה

ׁש ל בּ יּ הדוּ ת . ההלכתי  ולּס פר הּת וֹ רה, על ר ׁש "י לפר ׁש נוּ ת  הזּ הר , את לדגמא (נׁש וה 

ועל  ידוּ עים, ּפ ר וּ ׁש ים מּמ אה למעלה נכּת בוּ  ר ׁש "י  ׁש ל  ספר וֹ  על ּת וֹ רה". "מׁש נה הרמ בּ "ם

מא וֹ ת מסּפ ר - הרמ בּ "ם ׁש ל !)ספרוֹ  

נ וֹ בע ב . הנּ ראה כּ כל לזּ הר, רחבה ּפ ר ׁש נ וּ ת  להעדּ ר העּק רי ה ּט עם
טפח  לא  אף לגלּ וֹ ת החׁש ׁש  וּ מן  זוֹ , ּת וֹ רה ׁש ל הנּ סּת ר מאפיּה 

ליראיו". הם "סוֹ ד - בּ בחינת  הכּ מוּ סים , מ ּס וֹ דוֹ תיה

בּ ר וּ מוֹ ג. העוֹ מדים דּ ברים בּ פרוּ ׁש  הּט עוּ ת מן  הח ׁש ׁש  הוּ א נ וֹ סף, טעם
בּ כל  מערכוֹ ת וּ מׁש דּ ד מ ׁש נּ ה דּ יּ וּ ק חסר כּ ל אׁש ר  עוֹ לם , ׁש ל 

הכּ תיבה העוֹ למוֹ ת  ׁש כּ ן  וכל וּ במיחד , התיקה, יפה כּ ן על !! 

הרה מפיצי רא ז",  ת"  לביא מע רי  ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹא)
אפריקא צפְְִִַָ

וסמוּ א . ערב הערבּ ים, בּ ין  בּ ׁש עת בּ ספרד  נ וֹ לד לביא ׁש מעוֹ ן  רבּ י
ילד, בּ עוֹ ד וֹ  רנ"ב בּ ׁש נת וּ מפארת. גּ דוֹ לה יהדוּ ת ׁש ל לׁש קיעתּה 
לצפוֹ ן ּפ עמיו  ו שׂ ם ספרד , יהוּ די כּ ל עם יחד ה נּ דוּ דים  מ ּק ל את נטל
ׁש ם  ׁש בּ מרוֹ קוֹ , פאס העיר  היתה הראׁש וֹ נה ּת חנת וֹ  הּס מ וּ כה . אפריקה 
רבּ י וטהרה . קדה  ויראה, ּת וֹ רה הרבּ ה לתוֹ כ וֹ  וספג  ונתגּ דּ ל, גּ דל
- מוֹ לדּת ם  מארץ ׁש גּ ל וּ  דּ וֹ רוֹ  מ בּ ני כּ רבּ ים - לביא [הר "ש] ׁש מעוֹ ן 

אר כּ ה ּת קוּ פה  אחר ואכן, ישׂ ראל. לארץ להגּ יע ש"ט )ׁש אף - ּפ נה (רנ"ב  , 
הוּ א  נוֹ כח  טרי ּפ וֹ לי. בּ עיר לוּ ב,  דּ ר בּ עבר וֹ  הּק ד ׁש , לארץ בּ דר כּ וֹ  הוּ א
ה ּת וֹ רה, בּ ידיעת  הּמ קוֹ ם יהוּ די ׁש ל  בּ וֹ ר וֹ תם  היא גּ דוֹ לה כּ ּמ ה עד לדעת



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  יגזֹוהר

"אוֹ ר ד. לספרוֹ  קוֹ רדוֹ ביר וֹ  מ ׁש ה הרב מהקדּ מת  ׁש וּ רוֹ ת  מסּפ ר נצּט ט 
אני "וּ בראוֹ תי  ל זּ הר: ּפ רוּ ׁש וֹ  בּ כתיבת מגּמ תוֹ  סכּ ם בּ הם יקר ",
... וטעמיה הּת וֹ רה  בּ ידיעת האדם ח וֹ בת עצם  קוֹ רדוֹ בירוֹ  מׁש ה ...
הּק דוֹ ׁש ה, ּת וֹ רתנ וּ  סוֹ ד וֹ ת נרדי וּ ורדי ׁש וֹ ׁש נּ י קצת ללקט לבא ראיתי 
ׁש מוֹ  י ּק רא ספר מג לּ ת מהם וּ לחבּ ר הּמ צו וֹ ת , וטעמי  הּפ סוּ קים, בּ פרוּ ׁש 
הר ׁש בּ "י דּ ברי לבאר בּ וֹ  הכּ וּ נה ׁש עּק ר  מּפ ני ר בּ וֹ ת.. לסבּ וֹ ת יקר " "א וֹ ר
וּ פרט, בּ כלל הזּ הר דּ ברי  וּ מבאר מאיר ּפ רטיו ... בּ כל  הל וֹ ם עליו 
זהב  יערכם לא הער יקרי  ה ּת וֹ רה ס וֹ דוֹ ת להי וֹ ת דּ ׁש מ יּ א... בּ סיּ עּת א
ירצה  יק"ר, ואוֹ "ר בּ זהר ה לוֹ ם  עליו הרׁש בּ "י דּ ברי לבאר וּ זכוּ כית ...
אלּ א  כּ לל , להוֹ סיף בּ לי  לבד, מת בּ אר הזּ הר  הי וֹ ת דּ הינ וּ  מאיר, אוֹ ר
חכמתוֹ ... מדי יוֹ נקים  אנוּ  מה וּ כפי  דּ בריו ,  ֹמּת ו נּ למד מה  כּ פי
הוּ א   ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  יעבד דּ ר האדם אל להוֹ רוֹ ת  הּס פר כּ וּ נת להי וֹ ת

ז כּ י  האדם ".וּ ׁש כינ ּת יּה , כּ ל ה  
על ה . הּק בּ לה לּמ וּ ד את דּ חתה  האר "י  קבּ לת ׁש ל  העצוּ מה הׁש ּפ עתּה 

על  אלּ א נתבּ אר לא מּק וֹ רד וֹ בירוֹ  מׁש ה הרב  ׁש ל  ודרכּ וֹ  ׁש יטתוֹ  ּפ י
בּ ספר  "וראיתי  כּ וֹ תב : ׁש ם החיד"א בּ על וה גּ אוֹ ן  ז "ל . האר"י ׁש יטת  ּפ י
ׁש חלם  זצ"ל, ויטאל  ח יּ ים רבּ י הרב מוֹ רנ וּ  לרבּ ינ וּ  יד  כּ תב חזי וֹ נ וֹ ת 
הרמ"ק  בּ וֹ  יד בּ ר וּ בחלוֹ ם ז "ל , קוֹ רד וֹ בירוֹ ] מׁש ה  [רבּ ינ וּ  הרמ"ק [על ]
הוּ א  הבּ א בּ עוֹ לם  ו ׁש ם וּ פנימית. אמּת ית ז "ל האר"י רבּ וֹ  ׁש ּק בּ לת ז "ל

ז "ל ".(הרמ"ק) האר"י רבּ וֹ  דּ ר על  הּק בּ לה  חכמת לוֹ מד 
ונטמןו . ש"ל , בּ ׁש נת בּ צפת נפטר קוֹ רדוֹ בירוֹ  מׁש ה רבּ י  הרב מוֹ רנ וּ 

ז "ל. האר"י  ׁש ל לקבר וֹ   ּסמ ו

החה " "אר  אז לאי מר כי ר י ְְֲִַַַַַָָג)
אז וּ לאי,א. מרדּ כי  רבּ י לאביו נוֹ לד אז וּ לאי אברהם ר בּ י  המקבּ ל

פאס  בּ עיר ׁש בּ ספרד, מּק טלוֹ ניה  המקבּ לים מ ּמ ׁש ּפ חת ׁש היה
.(ש "ל)ׁש בּ מרוֹ קוֹ  

הר בּ ים עיר  בּ חכמיה  וּ מׁש ּפ עת  בּ ארץ גּ ד וֹ ל ּת וֹ רני מר כּ ז  אז היתה זוֹ  ִ
חלקיה: כּ ל על הּת וֹ רה בּ ידיעת ונתעלּ ה עלה  ׁש ם  והגּ ד וֹ לים.

ה ּתּקּוניםיב הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

יוֹ סף  רבּ י האלהוּ ת", "מערכת לספר יהוּ דה מנחת - חיּ ט  יהוּ דה רבּ י
ועוֹ ד. אׁש ר, בּ ן  בּ חיּ י  ר בּ ינוּ  הצּ יּ וֹ ני, מנחם ר בּ י  ג'יקטיליא,

מה רי ה אב )  ביררדק "הר  יקר " "א ר  ביררדק ְְִֵֵֶַַָָָ
ה ר ת כל ליהמק ְְְִִֵֶַַָָֻמדלי

ספרדא. יהוּ די  גּ רוּ ׁש  לאחר כּ דוֹ ר נ וֹ לד מׁש ה  מקוֹ ם (רפ "ב)רבּ י א , 
ידוּ ע אינוֹ  בּ ספרד)לדתוֹ  המׁש ערים -(יׁש  בּ קבּ לה גּ דלּ תוֹ  מלּ בד  . 

היה  - ישׂ ראל  גּ דוֹ לי בּ ין  לד וֹ רוֹ ת נחקק וּ ׁש מ וֹ  לפרסוּ ם זכה לּה  ׁש אוֹ דוֹ ת 
ׁש היה  יד וּ ע כּ ן  כּ דיּ ן. אף ו ׁש ּמ ׁש  בּ ּת וֹ רה גּ דוֹ ל קוֹ רד וֹ בירוֹ  הר "ם

אלקבץ. ׁש למה  ורבּ י קאר וֹ  יוֹ סף רבּ י ׁש ל ּת למידם
הּק בּ לה ב . ספרוּ ת  כּ ל  ׁש ל ונפלא בּ היר סכּ וּ ם הנּ ּה  בּ ק בּ לה ּת וֹ רתוֹ 

רּמ וֹ נים" "ּפ רדּ ס הגּ דוֹ ל  בּ ספרוֹ  בּ ּט וּ י לידי  הבּ א דּ בר לוֹ , ׁש ּק דמ וּ 
ה ּק בּ לה, ּת וֹ רת עּק רי  את סכּ ם  הרּמ וֹ ן"ׁש בּ וֹ  "ּפ לח קצּ וּ רים: ׁש ני נעשׂ וּ  זה (מּס פר  

גּ ליקוֹ ) ׁש מוּ אל  לרבּ י - ר ּמ וֹ נים" ו"עסיס מּפ אנוּ , עזריה מנחם לר בּ י  בּ תחוּ ם - ספר וֹ  . 
ה ּמ וּ סר  לספר וּ ת בּ סיס ׁש ּמ ׁש  דּ בוֹ רה", "ּת מר - בּ ׁש ם מפרסם הּמ וּ סר

ה בּ אים, בּ דּ וֹ ר וֹ ת ו ׁש התּפ ּת חה  ה ּק בּ לה, מן  "ראׁש יתׁש הׁש ּפ עה (כּ גוֹ ן 

ועוֹ ד) וידאׁש , דּ י אליּ הוּ  רבּ י לתלמידוֹ  .חכמה" 

ה זּ הר,הרב  חלקי לכל ּפ רוּ ׁש  בּ כתיבת ימיו  כּ ל עסק קוֹ רד וֹ בירוֹ  מׁש ה ַָ
היה  כּ ה ׁש עד זה ספר חיּ יו . בּ ימי ידּפ ס זה ׁש ּס פר זכה  לא  אוּ לם

יד  עּמ וּ דיםבּ כתב אלף  ע שׂ רה כּ ׁש לׁש  מכיל יד  "אוֹ ר !)(ה כּ תב בּ ׁש ם הנּ קרא , 
לאחר  ׁש נה מאוֹ ת כּ ארבּ ע בּ ירוּ ׁש לים , האחרוֹ נים  בּ נים  מדּפ ס יקר",

כּ רכים כ "ב לאוֹ ר יצאוּ  עּת ה וּ לעת תשנ "ד)כּ תיבת וֹ , - ידי(תשכ"ב על  , 
העבר. מ דּ וֹ ר אלכּ סנדר  חסידי מחׁש וּ בי  אלבּ וֹ ם , מאיר  רבּ י החסיד הרב

וּ מפרׁש ּה ג. בּ ּה  מדק דּ ק ׁש בּ זּ הר, וּ מלּ ה מלּ ה לכל מתיחס הּפ רוּ ׁש 
זה  ספר ׁש ל ער כּ וֹ  על ׁש יּ דע מי  ׁש כּ ל ּפ לא, לא וּ לרחבּ ּה . לארכּ ּה 
"אלף  ׁש הזּ יל מּפ אנ וֹ  הרמ "ע ׁש ל  נסי וֹ נ וֹ  הוּ א מפרסם ללמדוֹ . נתאוּ ה 
את  לוֹ  ׁש ּת ׁש איל מּק וֹ רד וֹ בירוֹ , מׁש ה  הרב לאלמנת אדּמ ים" זה וּ בים

להעּת יקוֹ , מנת על  יד יקר"הכּ תב "אוֹ ר בּ ער להחיד"א הגּ דוֹ לים ׁש ם (ראה 

ספרים") .ׁש בּ "מערכת 



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  יגזֹוהר

"אוֹ ר ד. לספרוֹ  קוֹ רדוֹ ביר וֹ  מ ׁש ה הרב מהקדּ מת  ׁש וּ רוֹ ת  מסּפ ר נצּט ט 
אני "וּ בראוֹ תי  ל זּ הר: ּפ רוּ ׁש וֹ  בּ כתיבת מגּמ תוֹ  סכּ ם בּ הם יקר ",
... וטעמיה הּת וֹ רה  בּ ידיעת האדם ח וֹ בת עצם  קוֹ רדוֹ בירוֹ  מׁש ה ...
הּק דוֹ ׁש ה, ּת וֹ רתנ וּ  סוֹ ד וֹ ת נרדי וּ ורדי ׁש וֹ ׁש נּ י קצת ללקט לבא ראיתי 
ׁש מוֹ  י ּק רא ספר מג לּ ת מהם וּ לחבּ ר הּמ צו וֹ ת , וטעמי  הּפ סוּ קים, בּ פרוּ ׁש 
הר ׁש בּ "י דּ ברי לבאר בּ וֹ  הכּ וּ נה ׁש עּק ר  מּפ ני ר בּ וֹ ת.. לסבּ וֹ ת יקר " "א וֹ ר
וּ פרט, בּ כלל הזּ הר דּ ברי  וּ מבאר מאיר ּפ רטיו ... בּ כל  הל וֹ ם עליו 
זהב  יערכם לא הער יקרי  ה ּת וֹ רה ס וֹ דוֹ ת להי וֹ ת דּ ׁש מ יּ א... בּ סיּ עּת א
ירצה  יק"ר, ואוֹ "ר בּ זהר ה לוֹ ם  עליו הרׁש בּ "י דּ ברי לבאר וּ זכוּ כית ...
אלּ א  כּ לל , להוֹ סיף בּ לי  לבד, מת בּ אר הזּ הר  הי וֹ ת דּ הינ וּ  מאיר, אוֹ ר
חכמתוֹ ... מדי יוֹ נקים  אנוּ  מה וּ כפי  דּ בריו ,  ֹמּת ו נּ למד מה  כּ פי
הוּ א   ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  יעבד דּ ר האדם אל להוֹ רוֹ ת  הּס פר כּ וּ נת להי וֹ ת

ז כּ י  האדם ".וּ ׁש כינ ּת יּה , כּ ל ה  
על ה . הּק בּ לה לּמ וּ ד את דּ חתה  האר "י  קבּ לת ׁש ל  העצוּ מה הׁש ּפ עתּה 

על  אלּ א נתבּ אר לא מּק וֹ רד וֹ בירוֹ  מׁש ה הרב  ׁש ל  ודרכּ וֹ  ׁש יטתוֹ  ּפ י
בּ ספר  "וראיתי  כּ וֹ תב : ׁש ם החיד"א בּ על וה גּ אוֹ ן  ז "ל . האר"י ׁש יטת  ּפ י
ׁש חלם  זצ"ל, ויטאל  ח יּ ים רבּ י הרב מוֹ רנ וּ  לרבּ ינ וּ  יד  כּ תב חזי וֹ נ וֹ ת 
הרמ"ק  בּ וֹ  יד בּ ר וּ בחלוֹ ם ז "ל , קוֹ רד וֹ בירוֹ ] מׁש ה  [רבּ ינ וּ  הרמ"ק [על ]
הוּ א  הבּ א בּ עוֹ לם  ו ׁש ם וּ פנימית. אמּת ית ז "ל האר"י רבּ וֹ  ׁש ּק בּ לת ז "ל

ז "ל ".(הרמ"ק) האר"י רבּ וֹ  דּ ר על  הּק בּ לה  חכמת לוֹ מד 
ונטמןו . ש"ל , בּ ׁש נת בּ צפת נפטר קוֹ רדוֹ בירוֹ  מׁש ה רבּ י  הרב מוֹ רנ וּ 

ז "ל. האר"י  ׁש ל לקבר וֹ   ּסמ ו

החה " "אר  אז לאי מר כי ר י ְְֲִַַַַַָָג)
אז וּ לאי,א. מרדּ כי  רבּ י לאביו נוֹ לד אז וּ לאי אברהם ר בּ י  המקבּ ל

פאס  בּ עיר ׁש בּ ספרד, מּק טלוֹ ניה  המקבּ לים מ ּמ ׁש ּפ חת ׁש היה
.(ש "ל)ׁש בּ מרוֹ קוֹ  

הר בּ ים עיר  בּ חכמיה  וּ מׁש ּפ עת  בּ ארץ גּ ד וֹ ל ּת וֹ רני מר כּ ז  אז היתה זוֹ  ִ
חלקיה: כּ ל על הּת וֹ רה בּ ידיעת ונתעלּ ה עלה  ׁש ם  והגּ ד וֹ לים.

ה ּתּקּוניםיב הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

יוֹ סף  רבּ י האלהוּ ת", "מערכת לספר יהוּ דה מנחת - חיּ ט  יהוּ דה רבּ י
ועוֹ ד. אׁש ר, בּ ן  בּ חיּ י  ר בּ ינוּ  הצּ יּ וֹ ני, מנחם ר בּ י  ג'יקטיליא,

מה רי ה אב )  ביררדק "הר  יקר " "א ר  ביררדק ְְִֵֵֶַַָָָ
ה ר ת כל ליהמק ְְְִִֵֶַַָָֻמדלי

ספרדא. יהוּ די  גּ רוּ ׁש  לאחר כּ דוֹ ר נ וֹ לד מׁש ה  מקוֹ ם (רפ "ב)רבּ י א , 
ידוּ ע אינוֹ  בּ ספרד)לדתוֹ  המׁש ערים -(יׁש  בּ קבּ לה גּ דלּ תוֹ  מלּ בד  . 

היה  - ישׂ ראל  גּ דוֹ לי בּ ין  לד וֹ רוֹ ת נחקק וּ ׁש מ וֹ  לפרסוּ ם זכה לּה  ׁש אוֹ דוֹ ת 
ׁש היה  יד וּ ע כּ ן  כּ דיּ ן. אף ו ׁש ּמ ׁש  בּ ּת וֹ רה גּ דוֹ ל קוֹ רד וֹ בירוֹ  הר "ם

אלקבץ. ׁש למה  ורבּ י קאר וֹ  יוֹ סף רבּ י ׁש ל ּת למידם
הּק בּ לה ב . ספרוּ ת  כּ ל  ׁש ל ונפלא בּ היר סכּ וּ ם הנּ ּה  בּ ק בּ לה ּת וֹ רתוֹ 

רּמ וֹ נים" "ּפ רדּ ס הגּ דוֹ ל  בּ ספרוֹ  בּ ּט וּ י לידי  הבּ א דּ בר לוֹ , ׁש ּק דמ וּ 
ה ּק בּ לה, ּת וֹ רת עּק רי  את סכּ ם  הרּמ וֹ ן"ׁש בּ וֹ  "ּפ לח קצּ וּ רים: ׁש ני נעשׂ וּ  זה (מּס פר  

גּ ליקוֹ ) ׁש מוּ אל  לרבּ י - ר ּמ וֹ נים" ו"עסיס מּפ אנוּ , עזריה מנחם לר בּ י  בּ תחוּ ם - ספר וֹ  . 
ה ּמ וּ סר  לספר וּ ת בּ סיס ׁש ּמ ׁש  דּ בוֹ רה", "ּת מר - בּ ׁש ם מפרסם הּמ וּ סר

ה בּ אים, בּ דּ וֹ ר וֹ ת ו ׁש התּפ ּת חה  ה ּק בּ לה, מן  "ראׁש יתׁש הׁש ּפ עה (כּ גוֹ ן 

ועוֹ ד) וידאׁש , דּ י אליּ הוּ  רבּ י לתלמידוֹ  .חכמה" 

ה זּ הר,הרב  חלקי לכל ּפ רוּ ׁש  בּ כתיבת ימיו  כּ ל עסק קוֹ רד וֹ בירוֹ  מׁש ה ַָ
היה  כּ ה ׁש עד זה ספר חיּ יו . בּ ימי ידּפ ס זה ׁש ּס פר זכה  לא  אוּ לם

יד  עּמ וּ דיםבּ כתב אלף  ע שׂ רה כּ ׁש לׁש  מכיל יד  "אוֹ ר !)(ה כּ תב בּ ׁש ם הנּ קרא , 
לאחר  ׁש נה מאוֹ ת כּ ארבּ ע בּ ירוּ ׁש לים , האחרוֹ נים  בּ נים  מדּפ ס יקר",

כּ רכים כ "ב לאוֹ ר יצאוּ  עּת ה וּ לעת תשנ "ד)כּ תיבת וֹ , - ידי(תשכ"ב על  , 
העבר. מ דּ וֹ ר אלכּ סנדר  חסידי מחׁש וּ בי  אלבּ וֹ ם , מאיר  רבּ י החסיד הרב

וּ מפרׁש ּה ג. בּ ּה  מדק דּ ק ׁש בּ זּ הר, וּ מלּ ה מלּ ה לכל מתיחס הּפ רוּ ׁש 
זה  ספר ׁש ל ער כּ וֹ  על ׁש יּ דע מי  ׁש כּ ל ּפ לא, לא וּ לרחבּ ּה . לארכּ ּה 
"אלף  ׁש הזּ יל מּפ אנ וֹ  הרמ "ע ׁש ל  נסי וֹ נ וֹ  הוּ א מפרסם ללמדוֹ . נתאוּ ה 
את  לוֹ  ׁש ּת ׁש איל מּק וֹ רד וֹ בירוֹ , מׁש ה  הרב לאלמנת אדּמ ים" זה וּ בים

להעּת יקוֹ , מנת על  יד יקר"הכּ תב "אוֹ ר בּ ער להחיד"א הגּ דוֹ לים ׁש ם (ראה 

ספרים") .ׁש בּ "מערכת 



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  טוזֹוהר

בּ פאסו . נ וֹ לד אזוּ לאי מר דּ כי ר בּ י  בּ ן  אברהם שצ"ח )רבּ י - שכ"ה (בּ ׁש נת 

ׁש ל  הזּ הב בּ תוֹ ר  ּפ רח אׁש ר מפרסם, מקבּ ל  היה מק בּ לים , למׁש ּפ חת
עם  הזּ הר  על  המבּס סים מדרׁש ים  ׁש לׁש ה כּ תב ה וּ א ההיא. הּת קוּ פה
הרב  ה גּ נ וּ ז ". ו "אוֹ ר  הח ּמ ה", "א וֹ ר הלּ בנה", "אוֹ ר האריז"ל, ּפ רוּ ׁש וֹ 
מצּ יג ה וּ א בּ וֹ  לאברהם", "חסד הנּ קרא ספר כּ תב גּ ם אז וּ לאי  אברהם

הּק בּ לה. עקרוֹ נוֹ ת נ ּת וּ ח

רבּ יז. הּק דוֹ ׁש  הרב היה  אז וּ לאי אברהם רבּ י הּק דוֹ ׁש  הרב ׁש ל בּ נוֹ 
מּק וּ ׁש טאנדינא יצחק זרע בּ על אז וּ לאי, רבּ י יצחק הּק דוֹ ׁש  הרב אבי  (הוּ א 

ז "ל) החיד"א מרן אבי זרחיה, יצחק ר בּ י  הּק ד וֹ ׁש  הרב אבי  .י ׁש עיה, 

רבּ יח. הּק דוֹ ׁש  הרב היוּ  ז "ל אזוּ לאי  אברהם רבּ י הּק ד וֹ ׁש  הרב חתני
זאבי זאבי)בּ נימין י שׂ ראל  אברהם רבּ י  הּק דוֹ ׁש  הרב  רבּ י(אבי הּק דוֹ ׁש  והרב , 

יצחק זאבי)דּ וד י שׂ ראל אברהם רבּ י הּק דוֹ ׁש  הרב  רבּ י(אבי הּק דוֹ ׁש  הרב  , 
כ "א לפ"ק ת"ד בּ ׁש נת נפטר, ז "ל אז וּ לאי כ"ה)אברהם אוֹ מרים: (ויׁש  

זיעועכי "א. א ׁש)מרח ׁש ון  מליצי (תו "ד ְ ִ ֵ ֵ 

"מל  מק"  זגל ל ר י ְְִִֶֶַַַָד)

ׁש בּ מרוֹ קוֹ ,א. מראכּ ש בּ עיר - הי "ח בּ ּמ אה - נוֹ לד  בּ וּ זגל וֹ  ׁש לוֹ ם רבּ י
דּ רוֹ ם  ליה וּ די ר וּ חני  כּ מרכּ ז  בּ נים מאוֹ ת ׁש ּמ ׁש ה קדוּ מה עיר 
אז וּ לאי, אברהם רבּ י ׁש בּ ד וֹ רוֹ : מר וֹ קוֹ  חכמי  מגּ ד וֹ לי ארבּ עה מר וֹ קוֹ .
רבּ וֹ תיו הי וּ  - גּ דליה יעקב ורבּ י ה כּ הן, יׁש עיה רבּ י ּפ ינטוֹ , יעקב רבּ י
דּ בריהם  וּ מהבאת בּ הקדּ מת וֹ , מדּ בריו לנוּ  ׁש יּ דוּ ע כּ פי  בּ קבּ לה ,

ה זּ הר. על  הרבּ ים בּ פרוּ ׁש יו וּ פר וּ ׁש יהם

הנּ וֹ ספים:ב. הזּ הר  לחלקי ּפ רוּ ׁש יו  וּ ׁש אר ,"מל "מקדּ ׁש  ּפ ר וּ ׁש 
" מל "כּ בוֹ ד ,"מל "ה וֹ ד ,"הּמ ל "ּפ ני  ," מל מאמרים"הדרת  (על 

דּ צניעוּ תא) ספרא ועל - וזוּ טא ר בּ ה - האידר וֹ ת  על ׁש בּ זּ הר, מל"קׁש ים ו"כּ ּס א  (על , 

הזּ הר ) בּ כתביּת ּק וּ ני ׁש בּ אה כּ פי ז"ל, האר"י  קבּ לת על כּ לּ ם  מבּס סים  - 
היא  האר "י ׁש ּק בּ לת ואף ויטאל. חיּ ים ר בּ י  מוֹ רינ וּ  וּ בראׁש ם ּת למידיו,

ה ּתּקּוניםיד הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

קוֹ רד וֹ בירוֹ  מ ׁש ה ר בּ י  לקבּ לת אז  נתו דּ ע כן  כּ מוֹ  קבּ לה. ּת למוּ ד, מקרא,
ר ּמ וֹ נים ". "ּפ רדּ ס ה גּ דוֹ ל בּ ספרוֹ  המבארת -

ימׁש ה ר [רבּ ינ וּ  הרמ"ק ׁש יטת גּ ם  להם  יׁש  בּ ּק בּ לה מּס פריו ִַ
קוֹ רד וֹ בירוֹ ].

כּ כל ב. - י שׂ ראל לארץ לעל וֹ ת החליט  אזוּ לאי  אזוּ לאי  אברהם  הרב
בּ עיר  וּ בפרט בּ מר וֹ קוֹ , עת  בּ א וֹ תּה  ׁש עברה  ּפ רענוּ ת לאחר הנּ ראה 

ישׂ ראל לארץ בּ ה גּ יע וֹ  שע"ה)פאס. חברוֹ ן,(בּ ׁש נת בּ עיר אז  התיב 
הּק ד וֹ ׁש ים, ספריו  את כּ תב ו ׁש ם  הּק בּ לה , וּ ללּמ וּ ד לת וֹ רה  מר כּ ז  ׁש היתה

ועזּ ה. ירוּ ׁש לים בּ ערים התיב קצרוֹ ת לתקוּ פוֹ ת

ת"ד ג . בּ ׁש נת נפטר אזוּ לאי  אזוּ לאי  אברהם כ"ה)הרב (וי "א מרחׁש ון (כ "א 

נטמן. וׁש ם בּ חברוֹ ן ,

בּ יוֹ תר ד. החׁש וּ בים ה ּפ רוּ ׁש ים בּ ין  הוּ א  הח ּמ ה" "אוֹ ר  ה גּ דוֹ ל ספר וֹ 
מׁש ה  לר בּ י  הזּ הר  ּפ ר וּ ׁש י בּ אוּ  זה בּ ספר הזּ הר . על  ׁש נּ כּת בוּ 

ויטאל  ח יּ ים וּ לרבּ י ז "ל)קוֹ רד וֹ בירוֹ  האר "י לתוֹ רת ׁש נּ תודּ ע הּפ רוּ ׁש (קדם . 
הזּ הר  חלקי  לׁש לׁש ת  ּפ רוּ ׁש  וּ בהם גּ דוֹ לים, כּ רכים בּ ׁש ל ׁש ה הד ּפ ס

דּ ברים) - "זהרי(בּ ראׁש ית הּס פר את אז וּ לאי אברהם הרב כּ תב כן  כּ מ וֹ  . 
רבּ י ׁש ל ה גּ דוֹ ל ּפ ר וּ ׁש וֹ  - יקר" "ירח הּס פר  מן קצּ וּ ר וה וּ א חּמ ה",

ל זּ הר. גּ לנטי אברהם

חּמ ה ",ה . "זהר עם בּ ׁש לּ וּ ב החּמ ה" "א וֹ ר ה ּפ רוּ ׁש  הדּפ ס תרנ "ו בּ ׁש נת
ה"דּ ברי בּ ן  הלבּ ר ׁש טאם ׁש ר גּ א יחזקאל רבּ י הּק דוֹ ׁש  הרב ידי על
המקבּ לים: ׁש ל ה ּפ רוּ ׁש ים ׁש ל ׁש ת  בּ וֹ  מצוּ יים וכעת זי"ע, חיּ ים"
אברהם  ורבּ י ויטאל, חיּ ים  רבּ י  קוֹ רד וֹ בירוֹ ], מׁש ה [ר בּ ינוּ  הרמ"ק
הּס פר  [מן ב' והחלק ..." לפר וּ ׁש וֹ : בּ הקדּ מת וֹ  מ דּ בריו  גּ אלאנטי .
"אוֹ ר  ׁש מוֹ  נקרא  בּ קבּ לה ] חבּ וּ ריו  רב את הכּ וֹ לל - אר בּ ע" "קרית 
הזּ הר  ל ׁש וֹ נ וֹ ת להבין  ה בּ היר החּמ ה בּ א וֹ ר הּמ עין  מאיר  וה וּ א הח ּמ ה",
מבין". והבּ ל ּת י הּמ בין  מּק צה, העם כּ ל  מ ּמ נּ וּ  ונהנים  עמּק ים, הבּ לּת י 



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  טוזֹוהר

בּ פאסו . נ וֹ לד אזוּ לאי מר דּ כי ר בּ י  בּ ן  אברהם שצ"ח )רבּ י - שכ"ה (בּ ׁש נת 

ׁש ל  הזּ הב בּ תוֹ ר  ּפ רח אׁש ר מפרסם, מקבּ ל  היה מק בּ לים , למׁש ּפ חת
עם  הזּ הר  על  המבּס סים מדרׁש ים  ׁש לׁש ה כּ תב ה וּ א ההיא. הּת קוּ פה
הרב  ה גּ נ וּ ז ". ו "אוֹ ר  הח ּמ ה", "א וֹ ר הלּ בנה", "אוֹ ר האריז"ל, ּפ רוּ ׁש וֹ 
מצּ יג ה וּ א בּ וֹ  לאברהם", "חסד הנּ קרא ספר כּ תב גּ ם אז וּ לאי  אברהם

הּק בּ לה. עקרוֹ נוֹ ת נ ּת וּ ח

רבּ יז. הּק דוֹ ׁש  הרב היה  אז וּ לאי אברהם רבּ י הּק דוֹ ׁש  הרב ׁש ל בּ נוֹ 
מּק וּ ׁש טאנדינא יצחק זרע בּ על אז וּ לאי, רבּ י יצחק הּק דוֹ ׁש  הרב אבי  (הוּ א 

ז "ל) החיד"א מרן אבי זרחיה, יצחק ר בּ י  הּק ד וֹ ׁש  הרב אבי  .י ׁש עיה, 

רבּ יח. הּק דוֹ ׁש  הרב היוּ  ז "ל אזוּ לאי  אברהם רבּ י הּק ד וֹ ׁש  הרב חתני
זאבי זאבי)בּ נימין י שׂ ראל  אברהם רבּ י  הּק דוֹ ׁש  הרב  רבּ י(אבי הּק דוֹ ׁש  והרב , 

יצחק זאבי)דּ וד י שׂ ראל אברהם רבּ י הּק דוֹ ׁש  הרב  רבּ י(אבי הּק דוֹ ׁש  הרב  , 
כ "א לפ"ק ת"ד בּ ׁש נת נפטר, ז "ל אז וּ לאי כ"ה)אברהם אוֹ מרים: (ויׁש  

זיעועכי "א. א ׁש)מרח ׁש ון  מליצי (תו "ד ְ ִ ֵ ֵ 

"מל  מק"  זגל ל ר י ְְִִֶֶַַַָד)

ׁש בּ מרוֹ קוֹ ,א. מראכּ ש בּ עיר - הי "ח בּ ּמ אה - נוֹ לד  בּ וּ זגל וֹ  ׁש לוֹ ם רבּ י
דּ רוֹ ם  ליה וּ די ר וּ חני  כּ מרכּ ז  בּ נים מאוֹ ת ׁש ּמ ׁש ה קדוּ מה עיר 
אז וּ לאי, אברהם רבּ י ׁש בּ ד וֹ רוֹ : מר וֹ קוֹ  חכמי  מגּ ד וֹ לי ארבּ עה מר וֹ קוֹ .
רבּ וֹ תיו הי וּ  - גּ דליה יעקב ורבּ י ה כּ הן, יׁש עיה רבּ י ּפ ינטוֹ , יעקב רבּ י
דּ בריהם  וּ מהבאת בּ הקדּ מת וֹ , מדּ בריו לנוּ  ׁש יּ דוּ ע כּ פי  בּ קבּ לה ,

ה זּ הר. על  הרבּ ים בּ פרוּ ׁש יו וּ פר וּ ׁש יהם

הנּ וֹ ספים:ב. הזּ הר  לחלקי ּפ רוּ ׁש יו  וּ ׁש אר ,"מל "מקדּ ׁש  ּפ ר וּ ׁש 
" מל "כּ בוֹ ד ,"מל "ה וֹ ד ,"הּמ ל "ּפ ני  ," מל מאמרים"הדרת  (על 

דּ צניעוּ תא) ספרא ועל - וזוּ טא ר בּ ה - האידר וֹ ת  על ׁש בּ זּ הר, מל"קׁש ים ו"כּ ּס א  (על , 

הזּ הר ) בּ כתביּת ּק וּ ני ׁש בּ אה כּ פי ז"ל, האר"י  קבּ לת על כּ לּ ם  מבּס סים  - 
היא  האר "י ׁש ּק בּ לת ואף ויטאל. חיּ ים ר בּ י  מוֹ רינ וּ  וּ בראׁש ם ּת למידיו,

ה ּתּקּוניםיד הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

קוֹ רד וֹ בירוֹ  מ ׁש ה ר בּ י  לקבּ לת אז  נתו דּ ע כן  כּ מוֹ  קבּ לה. ּת למוּ ד, מקרא,
ר ּמ וֹ נים ". "ּפ רדּ ס ה גּ דוֹ ל בּ ספרוֹ  המבארת -

ימׁש ה ר [רבּ ינ וּ  הרמ"ק ׁש יטת גּ ם  להם  יׁש  בּ ּק בּ לה מּס פריו ִַ
קוֹ רד וֹ בירוֹ ].

כּ כל ב. - י שׂ ראל לארץ לעל וֹ ת החליט  אזוּ לאי  אזוּ לאי  אברהם  הרב
בּ עיר  וּ בפרט בּ מר וֹ קוֹ , עת  בּ א וֹ תּה  ׁש עברה  ּפ רענוּ ת לאחר הנּ ראה 

ישׂ ראל לארץ בּ ה גּ יע וֹ  שע"ה)פאס. חברוֹ ן,(בּ ׁש נת בּ עיר אז  התיב 
הּק ד וֹ ׁש ים, ספריו  את כּ תב ו ׁש ם  הּק בּ לה , וּ ללּמ וּ ד לת וֹ רה  מר כּ ז  ׁש היתה

ועזּ ה. ירוּ ׁש לים בּ ערים התיב קצרוֹ ת לתקוּ פוֹ ת

ת"ד ג . בּ ׁש נת נפטר אזוּ לאי  אזוּ לאי  אברהם כ"ה)הרב (וי "א מרחׁש ון (כ "א 

נטמן. וׁש ם בּ חברוֹ ן ,

בּ יוֹ תר ד. החׁש וּ בים ה ּפ רוּ ׁש ים בּ ין  הוּ א  הח ּמ ה" "אוֹ ר  ה גּ דוֹ ל ספר וֹ 
מׁש ה  לר בּ י  הזּ הר  ּפ ר וּ ׁש י בּ אוּ  זה בּ ספר הזּ הר . על  ׁש נּ כּת בוּ 

ויטאל  ח יּ ים וּ לרבּ י ז "ל)קוֹ רד וֹ בירוֹ  האר "י לתוֹ רת ׁש נּ תודּ ע הּפ רוּ ׁש (קדם . 
הזּ הר  חלקי  לׁש לׁש ת  ּפ רוּ ׁש  וּ בהם גּ דוֹ לים, כּ רכים בּ ׁש ל ׁש ה הד ּפ ס

דּ ברים) - "זהרי(בּ ראׁש ית הּס פר את אז וּ לאי אברהם הרב כּ תב כן  כּ מ וֹ  . 
רבּ י ׁש ל ה גּ דוֹ ל ּפ ר וּ ׁש וֹ  - יקר" "ירח הּס פר  מן קצּ וּ ר וה וּ א חּמ ה",

ל זּ הר. גּ לנטי אברהם

חּמ ה ",ה . "זהר עם בּ ׁש לּ וּ ב החּמ ה" "א וֹ ר ה ּפ רוּ ׁש  הדּפ ס תרנ "ו בּ ׁש נת
ה"דּ ברי בּ ן  הלבּ ר ׁש טאם ׁש ר גּ א יחזקאל רבּ י הּק דוֹ ׁש  הרב ידי על
המקבּ לים: ׁש ל ה ּפ רוּ ׁש ים ׁש ל ׁש ת  בּ וֹ  מצוּ יים וכעת זי"ע, חיּ ים"
אברהם  ורבּ י ויטאל, חיּ ים  רבּ י  קוֹ רד וֹ בירוֹ ], מׁש ה [ר בּ ינוּ  הרמ"ק
הּס פר  [מן ב' והחלק ..." לפר וּ ׁש וֹ : בּ הקדּ מת וֹ  מ דּ בריו  גּ אלאנטי .
"אוֹ ר  ׁש מוֹ  נקרא  בּ קבּ לה ] חבּ וּ ריו  רב את הכּ וֹ לל - אר בּ ע" "קרית 
הזּ הר  ל ׁש וֹ נ וֹ ת להבין  ה בּ היר החּמ ה בּ א וֹ ר הּמ עין  מאיר  וה וּ א הח ּמ ה",
מבין". והבּ ל ּת י הּמ בין  מּק צה, העם כּ ל  מ ּמ נּ וּ  ונהנים  עמּק ים, הבּ לּת י 



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  יזזֹוהר

יצחק ב . יעקב הרב מוֹ רינוּ  והנּ וֹ רא הּק ד וֹ ׁש  מרבּ וֹ  מסמ היה הוּ א 
לבּ על  כּ ׁש לי ׁש י עצמ וֹ  והח ׁש יב צדּ יקים, וּ מאר זללה"ה מלּ וּ בּ לין 
מּת למידי אחד  ּת למיד נסע חרפוֹ  בּ ימי  כּ י  זללה"ה , הּק דוֹ ׁש  טוֹ ב ׁש ם
ימים, כּ ּמ ה  אצלוֹ  רצ"ה רבּ ינ וּ  ועכּ בוֹ  מקוֹ מוֹ ,  דּ ר טוֹ ב ׁש ם הבּ על 

הר בּ ה. מּמ נּ וּ  ולמד

ספר ג. על  בּ הס כּ מתוֹ  מא וֹ העל  טיטלבּ וֹ ים  מׁש ה ר בּ י  הּק ד וֹ ׁש  הגּ א וֹ ן 
אלקים  אי ׁש  הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה עליו כּ וֹ תב הנּ "ל לר בּ ינוּ  צבי  עטרת 
מלא  ׁש היה נאמנה ידעּת י ישׂ ראל, ׁש ל ר בּ ן  עוֹ לם, יסוֹ ד צדּ יק קדוֹ ׁש ,
נאמן, קדוֹ ׁש ים ועם להפליא, עד דּ עת בּ ינה בּ חכמה ז וֹ  בּ חכמה וגדוּ ׁש 
חבּ וּ רוֹ  התגּ לּ וּ ת מהׁש למת הוּ א ואוּ לי  ה זּ הר , כּ ל  על ּפ רוּ ׁש  ועשׂ ה 

דּ ישׂ ראל. ּפ רקנא ייתי יד וֹ  דּ על הּק דוֹ ׁש  דּ הזּ הר

על ד. בּ הסכּ מת וֹ  מדּ ינ וֹ ב  אלימל צבי  רבּ י הרב מוֹ רנוּ  הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן 
גּ דל  עם  אׁש ר לכּ ל  וידוּ ע ה לּ ׁש וֹ ן: בּ זה כּ וֹ תב הנּ "ל צבי  עטרת
וּ בינה, חכמה ׁש ערי לוֹ  ׁש נּ פּת חוּ  זכה וחסידוּ ת וֹ , וּ פריׁש תוֹ  קדת וֹ 
ה גתוֹ  עמק מלּ סּפ ר הּק למוֹ ס ילאה האמת , בּ חכמת בּ ד וֹ רוֹ  יחיד והיה 
ׁש ם. עכ "ל אזנים, לּה  עשׂ ה הּק דוֹ ׁש  הוּ א  וה נּ ה הלּ זוֹ , האמת  בּ חכמת
ולא  ראיתי לא וכמעט הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה כּ תב מרע סוּ ר ל ּס פר וּ בה וֹ ספוֹ תיו

כּ מוֹ הוּ . הנּ פלאה  בּ חכמה  העמיק א ׁש ר מי בּ ד וֹ רנוּ  ׁש מעּת י

כּ וֹ תב ה . י"ט סימן  חיּ ים  א וֹ רח  חלק אׁש  אמרי בּ ׁש וּ "ת האמּת י  הגּ א וֹ ן 
צבי, הרב מוֹ רנ וּ  אלקים אי ׁש  הגּ אוֹ ן הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה הנּ "ל רבּ ינ וּ  על
להרב  עצמ וֹ  את לדּמ וֹ ת  לבבוֹ  יאהוּ  אׁש ר זה בּ דוֹ רנוּ  וּ מי ׁש ם וכ וֹ תב

הירׁש .הגּ א  צבי רבּ י וֹ ן  

בּ ספרוֹ ו. מ ּק אמרנא סענ דּ ר אלכּ סנדר  הרב מוֹ רינוּ  ה ּק דוֹ ׁש  ה גּ אוֹ ן  אחיו 
דּ ברים ע"א)זכרוֹ ן  כ"ח  הּק דוֹ ׁש (דּ ף  מ וֹ רי ואחי ה לּ ׁש וֹ ן: בּ זה  כּ תב  

כּ פי הלּ ז מאמר בּ אר זללה"ה צבי רבּ י הרב מ וֹ רנוּ  קדוֹ ת  מיני בּ עשׂ ר
ה ּמ עלוֹ ת, ׁש מי  רוּ ם  עד דּ בריו והתּפ טוּ ת בּ ינתוֹ  ועצם קד תוֹ  ּת קף
עיניו. ויאיר וּ  הּק ד וֹ ׁש ים בּ דבריו  יעיּ ן  וּ דבׁש , צוּ ף נפת  לטעם והרוֹ צה

ה ּתּקּוניםטז הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

על  הּמ אמרים להסבּ יר נטה ר בּ ים ׁש בּ מקוֹ מ וֹ ת הרי בּ פר וּ ׁש יו, הּק וֹ בעת
הנּ גלוֹ ת. וכוּ נוֹ תיו  הזּ הר  בּ רוּ ח  כּ ת וּ בים ׁש ל ּפ ׁש וּ טם ּפ י

הרב ג . ׁש ל מּפ רוּ ׁש יו גּ ם  בּ וּ זגל וֹ  ׁש לוֹ ם ] [רבּ י הר"ש ׁש לּ ב בּ פרוּ ׁש וֹ 
ׁש הדּפ יסוּ  והוּ א  יד, בּ כתב מצוּ י  ׁש היה  ּפ רוּ ׁש  הזּ הר , על  זכ וּ ת מׁש ה 

עוֹ לם. לא וֹ ר וה וֹ ציאוּ 
אבל ד. בּ לוֹ נדוֹ ן , והתיב מרוֹ קוֹ  את  ׁש עזב לאחר כּ תב ספריו 

בּ אמסטרדם .(תק"י)הדּפ יסם 
 ר ל וֹ :הר ּת כוּ נ וֹ ת ׁש ני  לזּ הר, בּ וּ זגל וֹ  ׁש לוֹ ם] [רבּ י "ש ֵ

ה זּ הר.א. חלקי כּ ל את  ה ּמ ּק יף הראׁש וֹ ן ה ּפ רוּ ׁש  הוּ א
על ב . ה ּק בּ לה, בּ לּמ וּ ד ׁש נּ תקבּ לה  ז"ל, האר"י קבּ לת ּפ י על רק  נכ ּת ב

רבּ וֹ ת , למהדוּ ר וֹ ת הּס פר זכה בּ חוּ גי כּ ן  בּ יוֹ תר  נפ וֹ ץ לזּ הר ּפ ר וּ ׁש וֹ  (אגּ ב, 

יצחק  לוי רבּ י האדמוֹ רי"ם: ׁש ל  הסכּ מוֹ תיהם הוּ באוּ  זאלקאוו וּ במהד וּ ר וֹ ת החסידים,

מזּ לאטׁש וֹ ב) דּ ב י שׂ שׂ כר ורבּ י .מבּ רדיטׁש וֹ ב 

בּ לוֹ נדוֹ ן.ר י תק "מ בּ ׁש נת  נפטר בּ וּ זגלוֹ  ׁש ל וֹ ם ִַ

להחיד"א א רת ", "ניצ צי ְִִֵַָה)
אסף א. וּ בוֹ  הזּ הר, על החיד"א  ׁש ל ספרוֹ  הוּ א א וֹ רוֹ ת" "ניצוֹ צי

הזּ הר  מּמ פר ׁש י  נאספוּ  אׁש ר קצרים, וּ פרוּ ׁש ים ה גּ הוֹ ת  הערוֹ ת,
ה וּ אה וֹ נים, והערוֹ תיו  חּמ ה , זהר בּ וּ זגלוֹ , ׁש ל וֹ ם רבּ י הּמ אירה, אסּפ קלריה (מהם: 

נר"ו]) אזוּ לאי  יוֹ סף מהצּ עיר -] מאי"ן החתימה: ּת חת בּ ׁש וּ ליעצמ וֹ  מדּפ ס זה ספר . 
ׁש וֹ נים: מ ּס וּ גים עינים מאירוֹ ת הערוֹ ת וּ בוֹ  ר בּ וֹ ת, בּ מהד וּ רוֹ ת הזּ הר
ּת ּק וּ ני עניניּ וֹ ת, הער וֹ ת ה ּק בּ לה, וּ בתח וּ ם הּפ ׁש ט  בּ תחוּ ם ּפ רוּ ׁש ים 

ועוֹ ד. חז "ל, למקוֹ רי הׁש ואוֹ ת ל ׁש וֹ ן ,

ספר  מחר על מידיטב, היר צבי לרי צבי" "עטרת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַו)
טב" ועה מרע "סר ,"לי ה קד "רי  צבי", ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹ"עטרת 

בּ על א. זללה"ה מזּ ידיטׁש וֹ ב רצ"ה האלקי  הרב הּק דוֹ ׁש  הגּ א וֹ ן 
קד ׁש  "ּפ רי  הּק דוֹ ׁש , הזּ הר על ּפ רוּ ׁש  צבי" "עטרת מחבּ ר 
ודר הקדּ מה ט וֹ ב" ועשׂ ה מרע "סוּ ר ח יּ ים, עץ ה ּפ רי על הלּ וּ לים"

ועוֹ ד. החיּ ים, לעץ



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  יזזֹוהר

יצחק ב . יעקב הרב מוֹ רינוּ  והנּ וֹ רא הּק ד וֹ ׁש  מרבּ וֹ  מסמ היה הוּ א 
לבּ על  כּ ׁש לי ׁש י עצמ וֹ  והח ׁש יב צדּ יקים, וּ מאר זללה"ה מלּ וּ בּ לין 
מּת למידי אחד  ּת למיד נסע חרפוֹ  בּ ימי  כּ י  זללה"ה , הּק דוֹ ׁש  טוֹ ב ׁש ם
ימים, כּ ּמ ה  אצלוֹ  רצ"ה רבּ ינ וּ  ועכּ בוֹ  מקוֹ מוֹ ,  דּ ר טוֹ ב ׁש ם הבּ על 

הר בּ ה. מּמ נּ וּ  ולמד

ספר ג. על  בּ הס כּ מתוֹ  מא וֹ העל  טיטלבּ וֹ ים  מׁש ה ר בּ י  הּק ד וֹ ׁש  הגּ א וֹ ן 
אלקים  אי ׁש  הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה עליו כּ וֹ תב הנּ "ל לר בּ ינוּ  צבי  עטרת 
מלא  ׁש היה נאמנה ידעּת י ישׂ ראל, ׁש ל ר בּ ן  עוֹ לם, יסוֹ ד צדּ יק קדוֹ ׁש ,
נאמן, קדוֹ ׁש ים ועם להפליא, עד דּ עת בּ ינה בּ חכמה ז וֹ  בּ חכמה וגדוּ ׁש 
חבּ וּ רוֹ  התגּ לּ וּ ת מהׁש למת הוּ א ואוּ לי  ה זּ הר , כּ ל  על ּפ רוּ ׁש  ועשׂ ה 

דּ ישׂ ראל. ּפ רקנא ייתי יד וֹ  דּ על הּק דוֹ ׁש  דּ הזּ הר

על ד. בּ הסכּ מת וֹ  מדּ ינ וֹ ב  אלימל צבי  רבּ י הרב מוֹ רנוּ  הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן 
גּ דל  עם  אׁש ר לכּ ל  וידוּ ע ה לּ ׁש וֹ ן: בּ זה כּ וֹ תב הנּ "ל צבי  עטרת
וּ בינה, חכמה ׁש ערי לוֹ  ׁש נּ פּת חוּ  זכה וחסידוּ ת וֹ , וּ פריׁש תוֹ  קדת וֹ 
ה גתוֹ  עמק מלּ סּפ ר הּק למוֹ ס ילאה האמת , בּ חכמת בּ ד וֹ רוֹ  יחיד והיה 
ׁש ם. עכ "ל אזנים, לּה  עשׂ ה הּק דוֹ ׁש  הוּ א  וה נּ ה הלּ זוֹ , האמת  בּ חכמת
ולא  ראיתי לא וכמעט הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה כּ תב מרע סוּ ר ל ּס פר וּ בה וֹ ספוֹ תיו

כּ מוֹ הוּ . הנּ פלאה  בּ חכמה  העמיק א ׁש ר מי בּ ד וֹ רנוּ  ׁש מעּת י

כּ וֹ תב ה . י"ט סימן  חיּ ים  א וֹ רח  חלק אׁש  אמרי בּ ׁש וּ "ת האמּת י  הגּ א וֹ ן 
צבי, הרב מוֹ רנ וּ  אלקים אי ׁש  הגּ אוֹ ן הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה הנּ "ל רבּ ינ וּ  על
להרב  עצמ וֹ  את לדּמ וֹ ת  לבבוֹ  יאהוּ  אׁש ר זה בּ דוֹ רנוּ  וּ מי ׁש ם וכ וֹ תב

הירׁש .הגּ א  צבי רבּ י וֹ ן  

בּ ספרוֹ ו. מ ּק אמרנא סענ דּ ר אלכּ סנדר  הרב מוֹ רינוּ  ה ּק דוֹ ׁש  ה גּ אוֹ ן  אחיו 
דּ ברים ע"א)זכרוֹ ן  כ"ח  הּק דוֹ ׁש (דּ ף  מ וֹ רי ואחי ה לּ ׁש וֹ ן: בּ זה  כּ תב  

כּ פי הלּ ז מאמר בּ אר זללה"ה צבי רבּ י הרב מ וֹ רנוּ  קדוֹ ת  מיני בּ עשׂ ר
ה ּמ עלוֹ ת, ׁש מי  רוּ ם  עד דּ בריו והתּפ טוּ ת בּ ינתוֹ  ועצם קד תוֹ  ּת קף
עיניו. ויאיר וּ  הּק ד וֹ ׁש ים בּ דבריו  יעיּ ן  וּ דבׁש , צוּ ף נפת  לטעם והרוֹ צה

ה ּתּקּוניםטז הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

על  הּמ אמרים להסבּ יר נטה ר בּ ים ׁש בּ מקוֹ מ וֹ ת הרי בּ פר וּ ׁש יו, הּק וֹ בעת
הנּ גלוֹ ת. וכוּ נוֹ תיו  הזּ הר  בּ רוּ ח  כּ ת וּ בים ׁש ל ּפ ׁש וּ טם ּפ י

הרב ג . ׁש ל מּפ רוּ ׁש יו גּ ם  בּ וּ זגל וֹ  ׁש לוֹ ם ] [רבּ י הר"ש ׁש לּ ב בּ פרוּ ׁש וֹ 
ׁש הדּפ יסוּ  והוּ א  יד, בּ כתב מצוּ י  ׁש היה  ּפ רוּ ׁש  הזּ הר , על  זכ וּ ת מׁש ה 

עוֹ לם. לא וֹ ר וה וֹ ציאוּ 
אבל ד. בּ לוֹ נדוֹ ן , והתיב מרוֹ קוֹ  את  ׁש עזב לאחר כּ תב ספריו 

בּ אמסטרדם .(תק"י)הדּפ יסם 
 ר ל וֹ :הר ּת כוּ נ וֹ ת ׁש ני  לזּ הר, בּ וּ זגל וֹ  ׁש לוֹ ם] [רבּ י "ש ֵ

ה זּ הר.א. חלקי כּ ל את  ה ּמ ּק יף הראׁש וֹ ן ה ּפ רוּ ׁש  הוּ א
על ב . ה ּק בּ לה, בּ לּמ וּ ד ׁש נּ תקבּ לה  ז"ל, האר"י קבּ לת ּפ י על רק  נכ ּת ב

רבּ וֹ ת , למהדוּ ר וֹ ת הּס פר זכה בּ חוּ גי כּ ן  בּ יוֹ תר  נפ וֹ ץ לזּ הר ּפ ר וּ ׁש וֹ  (אגּ ב, 

יצחק  לוי רבּ י האדמוֹ רי"ם: ׁש ל  הסכּ מוֹ תיהם הוּ באוּ  זאלקאוו וּ במהד וּ ר וֹ ת החסידים,

מזּ לאטׁש וֹ ב) דּ ב י שׂ שׂ כר ורבּ י .מבּ רדיטׁש וֹ ב 

בּ לוֹ נדוֹ ן.ר י תק "מ בּ ׁש נת  נפטר בּ וּ זגלוֹ  ׁש ל וֹ ם ִַ

להחיד"א א רת ", "ניצ צי ְִִֵַָה)
אסף א. וּ בוֹ  הזּ הר, על החיד"א  ׁש ל ספרוֹ  הוּ א א וֹ רוֹ ת" "ניצוֹ צי

הזּ הר  מּמ פר ׁש י  נאספוּ  אׁש ר קצרים, וּ פרוּ ׁש ים ה גּ הוֹ ת  הערוֹ ת,
ה וּ אה וֹ נים, והערוֹ תיו  חּמ ה , זהר בּ וּ זגלוֹ , ׁש ל וֹ ם רבּ י הּמ אירה, אסּפ קלריה (מהם: 

נר"ו]) אזוּ לאי  יוֹ סף מהצּ עיר -] מאי"ן החתימה: ּת חת בּ ׁש וּ ליעצמ וֹ  מדּפ ס זה ספר . 
ׁש וֹ נים: מ ּס וּ גים עינים מאירוֹ ת הערוֹ ת וּ בוֹ  ר בּ וֹ ת, בּ מהד וּ רוֹ ת הזּ הר
ּת ּק וּ ני עניניּ וֹ ת, הער וֹ ת ה ּק בּ לה, וּ בתח וּ ם הּפ ׁש ט  בּ תחוּ ם ּפ רוּ ׁש ים 

ועוֹ ד. חז "ל, למקוֹ רי הׁש ואוֹ ת ל ׁש וֹ ן ,

ספר  מחר על מידיטב, היר צבי לרי צבי" "עטרת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַו)
טב" ועה מרע "סר ,"לי ה קד "רי  צבי", ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹ"עטרת 

בּ על א. זללה"ה מזּ ידיטׁש וֹ ב רצ"ה האלקי  הרב הּק דוֹ ׁש  הגּ א וֹ ן 
קד ׁש  "ּפ רי  הּק דוֹ ׁש , הזּ הר על ּפ רוּ ׁש  צבי" "עטרת מחבּ ר 
ודר הקדּ מה ט וֹ ב" ועשׂ ה מרע "סוּ ר ח יּ ים, עץ ה ּפ רי על הלּ וּ לים"

ועוֹ ד. החיּ ים, לעץ



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  יט זֹוהר

לקבּ ץ ב . ה ּק דׁש  מארץ ׁש בּ אוּ  צוּ רה, אנ ׁש י לזידיטׁש וֹ ב איקלע וּ  ּפ עם
עּמ הם  צבי העטרת  ׁש לח ה נּ ס, בּ על מאיר ר בּ י  לטוֹ בת מעוֹ ת
רבּ ינ וּ  הּק דוֹ ׁש  הרב ותלמידוֹ  רׁש בּ "י , ציּ וֹ ן  בּ מערת  ׁש יּ נּ יחוּ ה וּ  קנטרס
הּק נטרס  את  ראה  זי"ע מ זּ ידיטׁש וֹ ב אייזיק יצחק ר בּ י  הרב מוֹ רנ וּ 
הּק נטרס  וּ בחתימת הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  מאמרי  על ּפ רוּ ׁש ים בּ וֹ  וראה בּ ידם,
רׁש בּ "י, את  צבי העטרת וּ מבּק ׁש  הינ דּ א , בּ ן צבי ּת למיד חוֹ תם
רבּ י הרב  מ וֹ רנוּ  רבּ ינ וּ  להם  נתן לאמ ּת וֹ . בּ פרוּ ׁש וֹ  כּ וּ ן אם  לוֹ  ׁש יּ ג לּ ה 
בּ מירוֹ ן. ה ּק נטרס עם ארע מה  אליו ׁש יּ כּת בוּ  מעוֹ ת אייזיק יצחק
הּק נטרס  את ׁש הנּ יחוּ  אחר כּ י אליו, כּ תבוּ  ה ּק דׁש  לארץ חזרוּ  כּ א ׁש ר

מצא  לא  ׁש נית כּ ׁש נּ כנסוּ  רגעים כּ ּמ ה ואחר החוּ צה, יצאוּ  וּ הוֹ בּ ּמ ערה 
. ּכ בּ ין ל ׁש ם נכנס לא אדם וׁש וּ ם עוֹ ד,

צביג. י וּ דא רבּ י הּק דוֹ ׁש  הרב  חתנוֹ  רצה קדׁש , ׁש בּ ת בּ ליל ּפ עם
חדרוֹ  דּ לת מבּ עד וׁש מע ל ׁש ּת וֹ ת, מ ׁש קה לוֹ  להגּ י ׁש  זי"ע מראזלא
 ֹׁש בּ תו ה ּמ פּת ח  חוֹ ר דּ ר הסּת כּ ל  וכאׁש ר אנׁש ים , כּ ּמ ה ׁש ל קוֹ לם
צבי, העטרת חוֹ תנ וֹ  עם מפלּפ לים צעיר ואי ׁש  זקן איׁש  ראה הדּ לת,
מהזּ הר  בּ מאמר ּפ תח צבי  כּ ׁש העטרת ׁש ליׁש ית בּ ּס עדּ ה קדׁש  וּ בׁש בּ ת 
בּ עצמוֹ  יוֹ חאי  בּ ן  ׁש מעוֹ ן  רבּ ינ וּ  ּפ רׁש וּ  זוֹ  מימרא אמר: כּ דר כּ וֹ , הּק ד וֹ ׁש 
ּפ רׁש ּה  הּק דוֹ ׁש  והאר"י  אמר  ּכ ואחר ר ׁש בּ "י, ׁש ל הּפ ׁש ט  ואמר  , ּכ
 ּכ מפרׁש  ואני  אמר,  ּכ ואחר הּק דוֹ ׁש , האר"י  ׁש ל הּפ ׁש ט ואמר , ּכ
"א וּ ן וסיּ ם ׁש לּ י, לּפ ׁש ט מסכּ ימים  הּק ד וֹ ׁש  והאר"י  רׁש בּ "י וּ ׁש ניהם  , וכ
ער  גּ נּ ב, שווארצן  דעם פרעגט'ס ני ׁש ט, מיר עטץ גּ ליי בּ ט  טאמער

קלאמקע" דּ י  דּ וֹ ר גּ עקוּ קט אריין  הגּ נּ ב האט ּת ׁש אל וּ  לי, ּת אמינוּ  לא ואם =) 

הּמ נעוּ ל) ח וֹ ר  דּ ר הסּת כּ ל  הוּ א ה בּ יט החוֹ ר, ׁש חתנוֹ  קדׁש וֹ  בּ רוּ ח הרגּ יׁש  כּ י  , 
החדר.  ֹלתו

הּת וֹ רה ד . אמירת וּ בעת  וּ בנּ סּת ר, בּ נּ גלה גּ אוֹ ן  היה הּק ד וֹ ׁש  הוּ א
וּ גבוֹ הים. רמים וענינים סוֹ דוֹ ת גּ לּ ה  קדׁש , ׁש בּ ת ׁש ל ג ' בּ ּס עדּ ה

לסּפ ר,ה. רגיל היה זי"ע מינאווא  יחזקאל דּ ברי בּ על ה ּק דוֹ ׁש  הרב
ׁש על  ׁש עוֹ ת והּמ וֹ רה ג ', בּ סעדּ ה ּת וֹ רה אמר צבי ׁש העטרת בּ עת כּ י 

ה ּתּקּוניםיח  הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

ּת פלּ ה ז . בּ ּס פר מ ּס אמבּ וֹ ר מ ׁש ה הרב מוֹ רינ וּ  והנּ וֹ רא  הּק ד וֹ ׁש  אחיו
אמ"ו מאחי  מעּת י מה הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה כּ תב בּ הקדּ מת וֹ  למ ׁש ה ,
אׁש ר  בּ הקדּ מתי  ואקדּ ם הירׁש , צבי  הרב מוֹ רינ וּ  קד וֹ ׁש  אלקים איׁש 
בּ וֹ , א ׁש ר חכמה וּ מעינ וֹ ת  וענותנוּ תוֹ  וּ פריׁש תוֹ  מחסידוּ תוֹ  בּ וֹ  הגּת י
הגתי וזאת קצהוּ , אפס לסּפ ר אוּ כל  לא היּ מים  כּ ל בּ ׁש בחוֹ  אסּפ ר לוֹ 
החכמה  עמקוּ ת  מגּ דל נח ׁש בוּ  ותהוּ  מאפס בּ וֹ  הג ּת י כּ ל אׁש ר 

וכוּ '. בּ וֹ  אׁש ר והענוה והּפ רי ׁש וּ ת וה ּק דה

וּ בןח. וחתנ וֹ  [ּת למיד וֹ  מראזלא  צבי י וּ דא הרב מוֹ רינוּ  הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן
ּפ סוּ ק  ׁש וּ ם אין  כּ י  אמר, הנּ ז כּ ר ] מסאמ בּ וּ ר מׁש ה ר בּ י  הרב אחיו

סוֹ דוֹ . ל וֹ  גּ לּ ה לא הירׁש  צבי  רבּ י דּ וֹ דוֹ  מוֹ רוֹ  אׁש ר "הּת נ בּ כל

אייזיק ט. יצחק רבּ י הרב מוֹ רנ וּ  הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן בּ שׂ רי ׁש אר  מוֹ רינוּ 
בּ ערי ׁש ] ישׂ שׂ כר  רבּ י הּק דוֹ ׁש  הרב אחיו  וּ בן  [ּת למיד וֹ  מזּ ידיטׁש וֹ ב
מּפ יו ׁש מעּת י וכאׁש ר  הלּ ׁש וֹ ן: בּ זה כּ וֹ תב צבי  עטרת על בּ הסכּ מתוֹ 

רׁש בּ "י. מ ּת למידי ׁש הוּ א  ה ּק דוֹ ׁש 
מּזידיטׁשֹוב) הירׁש צבי  הרב מ ֹורנּו ב' מערכת קדּׁשֹות   ְ ִ ִ ִ ְ ִ ִ ְ ַ ָ ֵ ֶ ֶ ֲ ַ ֻ ְ ֶ ֶ(עׂשר 

מע רי  האלקי  הא  ל לתלמיד עצמ החזיק צבי  העטרת ְְְְְֱֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹז)
דה האר"י  ל  וג י חאי, ְֲִֶֶַַַָָ

רבּ יא. הרב מ וֹ רנוּ  רבּ ינ וּ  הּק דוֹ ׁש  הרב אחיו  וּ בן  ּת למידוֹ  בּ הסכּ מת
כּ וֹ תב  צבי העטרת הּק דוֹ ׁש  ספר על זי"ע מזּ ידיט ׁש וֹ ב אייזיק יצחק
רבּ ן מּת למידי ׁש הוּ א הּק דוֹ ׁש  מּפ יו  ׁש מעּת י וכאׁש ר  הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה 
להרב  וישׂ ראל יעקב עטרת וּ בּס פר לנ וּ . יעמד זכ וּ תוֹ  יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן 
יצחק  רבּ י הרב מ וֹ רנוּ  רבּ ינ וּ  ׁש ל ּת למידוֹ  זי "ע האגר יעקב רבּ י הּק ד וֹ ׁש 
צבי] [העטרת זה ר בּ ינוּ  כּ י ודע הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה כּ וֹ תב מזּ ידיט ׁש וֹ ב, אייזיק
והעיד  בּ עצמוֹ , העיד  כּ א ׁש ר מּמ ׁש , והאריז"ל הרׁש בּ "י מּפ י ּת וֹ רה  למד
כּ אן. עד מזּ ידיטׁש וֹ ב, ז "ל אייזיק] יצחק רבּ י  הרב  [מוֹ רנ וּ  מוֹ רי לנ וּ 

ע וחתם והאר"י, רׁש בּ "י  ׁש ל לקברוֹ  מכ ּת ב צבי  העטרת ׁש לח אחת ַַ
הינ דּ א ". בּ ן  צבי ּת למיד "אני



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  יט זֹוהר

לקבּ ץ ב . ה ּק דׁש  מארץ ׁש בּ אוּ  צוּ רה, אנ ׁש י לזידיטׁש וֹ ב איקלע וּ  ּפ עם
עּמ הם  צבי העטרת  ׁש לח ה נּ ס, בּ על מאיר ר בּ י  לטוֹ בת מעוֹ ת
רבּ ינ וּ  הּק דוֹ ׁש  הרב ותלמידוֹ  רׁש בּ "י , ציּ וֹ ן  בּ מערת  ׁש יּ נּ יחוּ ה וּ  קנטרס
הּק נטרס  את  ראה  זי"ע מ זּ ידיטׁש וֹ ב אייזיק יצחק ר בּ י  הרב מוֹ רנ וּ 
הּק נטרס  וּ בחתימת הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  מאמרי  על ּפ רוּ ׁש ים בּ וֹ  וראה בּ ידם,
רׁש בּ "י, את  צבי העטרת וּ מבּק ׁש  הינ דּ א , בּ ן צבי ּת למיד חוֹ תם
רבּ י הרב  מ וֹ רנוּ  רבּ ינ וּ  להם  נתן לאמ ּת וֹ . בּ פרוּ ׁש וֹ  כּ וּ ן אם  לוֹ  ׁש יּ ג לּ ה 
בּ מירוֹ ן. ה ּק נטרס עם ארע מה  אליו ׁש יּ כּת בוּ  מעוֹ ת אייזיק יצחק
הּק נטרס  את ׁש הנּ יחוּ  אחר כּ י אליו, כּ תבוּ  ה ּק דׁש  לארץ חזרוּ  כּ א ׁש ר

מצא  לא  ׁש נית כּ ׁש נּ כנסוּ  רגעים כּ ּמ ה ואחר החוּ צה, יצאוּ  וּ הוֹ בּ ּמ ערה 
. ּכ בּ ין ל ׁש ם נכנס לא אדם וׁש וּ ם עוֹ ד,

צביג. י וּ דא רבּ י הּק דוֹ ׁש  הרב  חתנוֹ  רצה קדׁש , ׁש בּ ת בּ ליל ּפ עם
חדרוֹ  דּ לת מבּ עד וׁש מע ל ׁש ּת וֹ ת, מ ׁש קה לוֹ  להגּ י ׁש  זי"ע מראזלא
 ֹׁש בּ תו ה ּמ פּת ח  חוֹ ר דּ ר הסּת כּ ל  וכאׁש ר אנׁש ים , כּ ּמ ה ׁש ל קוֹ לם
צבי, העטרת חוֹ תנ וֹ  עם מפלּפ לים צעיר ואי ׁש  זקן איׁש  ראה הדּ לת,
מהזּ הר  בּ מאמר ּפ תח צבי  כּ ׁש העטרת ׁש ליׁש ית בּ ּס עדּ ה קדׁש  וּ בׁש בּ ת 
בּ עצמוֹ  יוֹ חאי  בּ ן  ׁש מעוֹ ן  רבּ ינ וּ  ּפ רׁש וּ  זוֹ  מימרא אמר: כּ דר כּ וֹ , הּק ד וֹ ׁש 
ּפ רׁש ּה  הּק דוֹ ׁש  והאר"י  אמר  ּכ ואחר ר ׁש בּ "י, ׁש ל הּפ ׁש ט  ואמר  , ּכ
 ּכ מפרׁש  ואני  אמר,  ּכ ואחר הּק דוֹ ׁש , האר"י  ׁש ל הּפ ׁש ט ואמר , ּכ
"א וּ ן וסיּ ם ׁש לּ י, לּפ ׁש ט מסכּ ימים  הּק ד וֹ ׁש  והאר"י  רׁש בּ "י וּ ׁש ניהם  , וכ
ער  גּ נּ ב, שווארצן  דעם פרעגט'ס ני ׁש ט, מיר עטץ גּ ליי בּ ט  טאמער

קלאמקע" דּ י  דּ וֹ ר גּ עקוּ קט אריין  הגּ נּ ב האט ּת ׁש אל וּ  לי, ּת אמינוּ  לא ואם =) 

הּמ נעוּ ל) ח וֹ ר  דּ ר הסּת כּ ל  הוּ א ה בּ יט החוֹ ר, ׁש חתנוֹ  קדׁש וֹ  בּ רוּ ח הרגּ יׁש  כּ י  , 
החדר.  ֹלתו

הּת וֹ רה ד . אמירת וּ בעת  וּ בנּ סּת ר, בּ נּ גלה גּ אוֹ ן  היה הּק ד וֹ ׁש  הוּ א
וּ גבוֹ הים. רמים וענינים סוֹ דוֹ ת גּ לּ ה  קדׁש , ׁש בּ ת ׁש ל ג ' בּ ּס עדּ ה

לסּפ ר,ה. רגיל היה זי"ע מינאווא  יחזקאל דּ ברי בּ על ה ּק דוֹ ׁש  הרב
ׁש על  ׁש עוֹ ת והּמ וֹ רה ג ', בּ סעדּ ה ּת וֹ רה אמר צבי ׁש העטרת בּ עת כּ י 

ה ּתּקּוניםיח  הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

ּת פלּ ה ז . בּ ּס פר מ ּס אמבּ וֹ ר מ ׁש ה הרב מוֹ רינ וּ  והנּ וֹ רא  הּק ד וֹ ׁש  אחיו
אמ"ו מאחי  מעּת י מה הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה כּ תב בּ הקדּ מת וֹ  למ ׁש ה ,
אׁש ר  בּ הקדּ מתי  ואקדּ ם הירׁש , צבי  הרב מוֹ רינ וּ  קד וֹ ׁש  אלקים איׁש 
בּ וֹ , א ׁש ר חכמה וּ מעינ וֹ ת  וענותנוּ תוֹ  וּ פריׁש תוֹ  מחסידוּ תוֹ  בּ וֹ  הגּת י
הגתי וזאת קצהוּ , אפס לסּפ ר אוּ כל  לא היּ מים  כּ ל בּ ׁש בחוֹ  אסּפ ר לוֹ 
החכמה  עמקוּ ת  מגּ דל נח ׁש בוּ  ותהוּ  מאפס בּ וֹ  הג ּת י כּ ל אׁש ר 

וכוּ '. בּ וֹ  אׁש ר והענוה והּפ רי ׁש וּ ת וה ּק דה

וּ בןח. וחתנ וֹ  [ּת למיד וֹ  מראזלא  צבי י וּ דא הרב מוֹ רינוּ  הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן
ּפ סוּ ק  ׁש וּ ם אין  כּ י  אמר, הנּ ז כּ ר ] מסאמ בּ וּ ר מׁש ה ר בּ י  הרב אחיו

סוֹ דוֹ . ל וֹ  גּ לּ ה לא הירׁש  צבי  רבּ י דּ וֹ דוֹ  מוֹ רוֹ  אׁש ר "הּת נ בּ כל

אייזיק ט. יצחק רבּ י הרב מוֹ רנ וּ  הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן בּ שׂ רי ׁש אר  מוֹ רינוּ 
בּ ערי ׁש ] ישׂ שׂ כר  רבּ י הּק דוֹ ׁש  הרב אחיו  וּ בן  [ּת למיד וֹ  מזּ ידיטׁש וֹ ב
מּפ יו ׁש מעּת י וכאׁש ר  הלּ ׁש וֹ ן: בּ זה כּ וֹ תב צבי  עטרת על בּ הסכּ מתוֹ 

רׁש בּ "י. מ ּת למידי ׁש הוּ א  ה ּק דוֹ ׁש 
מּזידיטׁשֹוב) הירׁש צבי  הרב מ ֹורנּו ב' מערכת קדּׁשֹות   ְ ִ ִ ִ ְ ִ ִ ְ ַ ָ ֵ ֶ ֶ ֲ ַ ֻ ְ ֶ ֶ(עׂשר 

מע רי  האלקי  הא  ל לתלמיד עצמ החזיק צבי  העטרת ְְְְְֱֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹז)
דה האר"י  ל  וג י חאי, ְֲִֶֶַַַָָ

רבּ יא. הרב מ וֹ רנוּ  רבּ ינ וּ  הּק דוֹ ׁש  הרב אחיו  וּ בן  ּת למידוֹ  בּ הסכּ מת
כּ וֹ תב  צבי העטרת הּק דוֹ ׁש  ספר על זי"ע מזּ ידיט ׁש וֹ ב אייזיק יצחק
רבּ ן מּת למידי ׁש הוּ א הּק דוֹ ׁש  מּפ יו  ׁש מעּת י וכאׁש ר  הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה 
להרב  וישׂ ראל יעקב עטרת וּ בּס פר לנ וּ . יעמד זכ וּ תוֹ  יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן 
יצחק  רבּ י הרב מ וֹ רנוּ  רבּ ינ וּ  ׁש ל ּת למידוֹ  זי "ע האגר יעקב רבּ י הּק ד וֹ ׁש 
צבי] [העטרת זה ר בּ ינוּ  כּ י ודע הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה כּ וֹ תב מזּ ידיט ׁש וֹ ב, אייזיק
והעיד  בּ עצמוֹ , העיד  כּ א ׁש ר מּמ ׁש , והאריז"ל הרׁש בּ "י מּפ י ּת וֹ רה  למד
כּ אן. עד מזּ ידיטׁש וֹ ב, ז "ל אייזיק] יצחק רבּ י  הרב  [מוֹ רנ וּ  מוֹ רי לנ וּ 

ע וחתם והאר"י, רׁש בּ "י  ׁש ל לקברוֹ  מכ ּת ב צבי  העטרת ׁש לח אחת ַַ
הינ דּ א ". בּ ן  צבי ּת למיד "אני



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  כאזֹוהר

הׁש ּפ עת ד. גּ ם וּ בוֹ  ז"ל, האר"י  קבּ לת על מבּס ס ה זּ הר על  ּפ ר וּ ׁש וֹ 
הדּפ ס  זה ּפ ר וּ ׁש  ותלמידיו. טוֹ ב ׁש ם הבּ על  - החסידוּ ת  מאוֹ רי  ּת וֹ רת
ׁש נּ כּת ב  האחרוֹ ן חבּ וּ ר וֹ  והנּ וֹ  בּ לעמבּ ערג, גּ דוֹ לים  כּ רכים בּ חמ ה
כּ תב  לא דּ ברים ח ּמ ׁש  זהר על ואכן  לה ׁש לימוֹ , זכה ולא ימיו, בּ ערוֹ ב
הזּ הר  בּ תחלּ ת ה ּמ צוּ י לּק טע בּ פרוּ ׁש  מסיּ ם החמיׁש י ה כּ ר ּפ רוּ ׁש .
מצא  הוּ א וּ בזה ּת וֹ סף", אל ל "רב הּפ סוּ ק : בּ בא וּ ר - דּ ברים לספר 
 ּסמו ואכן , ּפ רוּ ׁש וֹ . בּ כתיבת להפסיק ׁש עליו מחלת וֹ , בּ עת רמז 
לאחר  הדּפ ס - חי " "זהר - ספר וֹ  נפטר. אלּ ה אחר וֹ נ וֹ ת ׁש וּ ר וֹ ת לכתיבת
כּ צוּ את  סאפרין , צבי  אליעזר רבּ י המקבּ ל  הצּ דּ יק בּ נ וֹ  ידי על  ּפ טירת וֹ 

המחבּ ר. אביו 

מ נּ ׁש מת ה. אחד חלק  הּט הוֹ רה נ ׁש מת וֹ  בּ חלק ׁש יּ ׁש  אמר אחת  ּפ עם
חלק  וגם בּ ׁש וה. ׁש וה לי יׁש  האריז "ל ׁש ל הצּ וּ רה ואפלּ וּ  האריז "ל ,
ׁש לּ א  אחד  יוֹ ם היה לא ימיו  כּ ל לכן  ז"ל, ט וֹ ב ׁש ם הבּ על מנּ ׁש מת אחד
חלק  לוֹ  היה וגם ז "ל. וּ מהאר"י  ז"ל טוֹ ב  ׁש ם הבּ על מן  מדבּ ר  היה
חלקי כּ ּמ ה עוֹ ד לוֹ  ׁש יּ ׁש  ואמר וכוּ '. בּ זּ הר הנּ זכּ ר מה יּ נוּ קא אחד

לג לּ וֹ ת. רצה  לא אבל ואמוֹ ראים, ּת נּ אים מ נּ ׁש מת נ ׁש מוֹ ת 
מ "ג) עּמּוד ט' מערכת  קדּׁשֹות  ַ ֶ ֶ ֲ ַ ֻ ְ ֶ ֶ(עׂשר 

חיּ ים ו. רבּ י הרב ׁש רׁש  היה נ ׁש מתוֹ  צבי] [רבּ ינ וּ  הּק דוֹ ׁש  דּ וֹ די מוֹ רי
בּ ספר  זה ׁש נּ ת בּ אר עקיבא, רבּ י נׁש מת אל ׁש ּק רוֹ ב מר ׁש  ויטאל
 ּכ ׁש אחר מלּ בד  מוֹ רי, לי  אמר  אׁש ּת י  בּ ענין ה ּמ תחיל ענין חזי וֹ נ וֹ ת 
הרב  נ ׁש מת  וכן  מדרג וֹ ת, לכּמ ה עוֹ ד עלה הּמ פלאים מעשׂ יו ידי  על
חיּ ים  ר בּ י  הרב מר ׁש  היה  מבּ רדיט ׁש וֹ ב יצחק לוי הרב מוֹ רינ וּ  הּק ד וֹ ׁש 
בּ התלהבוּ ת  נפׁש , בּ מסירוּ ת עלי וֹ ן  מל עבדוּ  אלּ וּ  ׁש רׁש ים ועם ויטאל.

. ּכ הּת נּ אים בּ ימי  נמצא ׁש לּ א כּ מעט סתרים)ויח וּ דים, .(מגלּ ת  

מּקאמארנא ) אייזיק  יצחק רּבי  הרב מ ֹורנּו הּקדֹוׁש הרב  ט' מערכת קדּׁשֹות   ָ ְ ָ ָ ִ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ִ ַ ַ ָ ֵ ָ ַ ַ ָ ֶ ֶ ֲ ַ ֻ ְ ֶ ֶ(עׂשר

לטוֹ בת ז. בּ תפלּ ת וֹ  הרבּ ה  וּ פעל נפלאה , בּ דבקוּ ת היתה ּת פלּ תוֹ 
חי זהר  ה ּק דוֹ ׁש  בּ ספר וֹ  כּ וֹ תב ה וּ א ע "ב)י שׂ ראל. רט"ו דּ ף :(בּ ראׁש ית  

דּ וֹ די מ וֹ רי התחיל לפרט, תקע"א בּ ׁש נת הבוּ עוֹ ת בּ חג  אחת ּפ עם

ה ּתּקּוניםכ הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

ּפ סקוּ  ותכף ארץ", דּ ר "ׁש א צבי  העטרת צעק להּק יׁש , התחיל הּק יר
הנּ קיׁש וֹ ת  כּ ל הׁש לים  הּת וֹ רה אמירת ואחר ּפ עם, בּ כל וכן  מלּ הּק יׁש ,
מינאווא: הּק ד וֹ ׁש  הרב וסיּ ם הּת וֹ רה. אמירת ׁש עת  בּ מ ׁש ׁש חּס ר 
ׁש ל  לד בּ וּ רוֹ  ארץ דּ ר לוֹ  יׁש  ׁש עוֹ ת כּ מוֹ רה דּ וֹ מם ׁש אפלּ וּ  מזּ ה ּת ראוּ 

רע"ט)צדּ יק. ּדף עבֹודה  (עב ֹודת ֲ ַ ֲ ָ ַ 

חי",ח) "זהר בעמח"ס מ ּק אמארנא, איזיק יצחק לרבּ י - חי", "זהר
"ׁש לחן זקן", "ּפ ני  עדן, עצי  ,"מצו וֹ תי "נתיב הבּ רכה", "היכל

ועוֹ ד  ה ּט הוֹ ר",

יצחק א. הרב מוֹ רינוּ  דּ רזין , מארא  האלקי המקבּ ל הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן
מּק אמארנא  איזיק רבּ י המכ נּ ה יחיאל, תרל "ד)יה וּ דה - בּ ן(תקס"ו , 

מזּ ידיטׁש וֹ ב. צבי רבּ י  הּק דוֹ ׁש  אחי  סנדר, אלכּ סנדר רבּ י הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן

הרבּ ה ב . ספרים ׁש ח בּ ר נ וֹ רא, מקבּ ל וּ בעל קדוֹ ׁש  מפלג  גּ אוֹ ן היה
על  החיּ ים אוֹ צר  כּ הנים, הּת וֹ רת  על האיפה עשׂ ירית ספר ה"ה ,
הּק דוֹ ׁש  הזּ הר על חי וזהר הּמ סרת, על  הבּ רכה והיכל מצו וֹ ת , ּת רי "ג 
על  עדן ועצי  הזּ קן, וּ פני אוֹ רג , וּ מעשׂ ה ,מצווֹ תי וּ נתיב כּ רכים, ה'
אבוֹ ת, על חסד נוֹ צר וספר  ׁש קלים , ירוּ ׁש למי על זקן  וּ פני הּמ ׁש ניוֹ ת,

נדּפ סוּ . ואלּ וּ 

א וֹ רח עד  ּערו ׁש לחן  על  ה ּט הוֹ ר  ׁש לחן ספר בּ כּ תוּ בים מ ּמ נּ וּ  נ ׁש אר וּ 
כּ ּמ ה  על  וּ פרוּ ׁש  וירוּ ׁש למי, בּ בלי  ׁש "ס על וה גּ הוֹ ת חיּ ים,

הזּ הר, ּת ּק וּ ני על וה גּ הוֹ ת זרעים, מירוּ ׁש למי י וּ חסין מּס כת וֹ ת (מגלּ ת 

ּת הלּ ים) בּ יתי  בּ ן .ׁש בּ ספר 

ׁש ביליןג. לי ּה  נהירין היה יחיאל איזיק יצחק ר בּ י  הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן
עיר  הזּ הר, בּ ית ו שׂ ר עוֹ לם, יסוֹ ד  צדּ יק היה דּ נהר-דּ עה, דּ רקיע

סא  צבי אליעזר רבּ י ה ּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן גּ דוֹ ל, לבן  וזכה פרין,וקדּ י ׁש , 
על  בּ יתי  בּ ן  ספר הּמ ח בּ ר בּ על הוּ א הר בּ ה, ספרים כּ ן  גּ ם ׁש הוֹ ציא 
חלקים, ו' הּק דוֹ ׁש  זּ הר  על אליעזר ודּמ שׂ ק מג לּ וֹ ת, וחמׁש  הּת וֹ רה 

ועוֹ ד. חלקים ב' עינים  אוֹ ר וספר



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  כאזֹוהר

הׁש ּפ עת ד. גּ ם וּ בוֹ  ז"ל, האר"י  קבּ לת על מבּס ס ה זּ הר על  ּפ ר וּ ׁש וֹ 
הדּפ ס  זה ּפ ר וּ ׁש  ותלמידיו. טוֹ ב ׁש ם הבּ על  - החסידוּ ת  מאוֹ רי  ּת וֹ רת
ׁש נּ כּת ב  האחרוֹ ן חבּ וּ ר וֹ  והנּ וֹ  בּ לעמבּ ערג, גּ דוֹ לים  כּ רכים בּ חמ ה
כּ תב  לא דּ ברים ח ּמ ׁש  זהר על ואכן  לה ׁש לימוֹ , זכה ולא ימיו, בּ ערוֹ ב
הזּ הר  בּ תחלּ ת ה ּמ צוּ י לּק טע בּ פרוּ ׁש  מסיּ ם החמיׁש י ה כּ ר ּפ רוּ ׁש .
מצא  הוּ א וּ בזה ּת וֹ סף", אל ל "רב הּפ סוּ ק : בּ בא וּ ר - דּ ברים לספר 
 ּסמו ואכן , ּפ רוּ ׁש וֹ . בּ כתיבת להפסיק ׁש עליו מחלת וֹ , בּ עת רמז 
לאחר  הדּפ ס - חי " "זהר - ספר וֹ  נפטר. אלּ ה אחר וֹ נ וֹ ת ׁש וּ ר וֹ ת לכתיבת
כּ צוּ את  סאפרין , צבי  אליעזר רבּ י המקבּ ל  הצּ דּ יק בּ נ וֹ  ידי על  ּפ טירת וֹ 

המחבּ ר. אביו 

מ נּ ׁש מת ה. אחד חלק  הּט הוֹ רה נ ׁש מת וֹ  בּ חלק ׁש יּ ׁש  אמר אחת  ּפ עם
חלק  וגם בּ ׁש וה. ׁש וה לי יׁש  האריז "ל ׁש ל הצּ וּ רה ואפלּ וּ  האריז "ל ,
ׁש לּ א  אחד  יוֹ ם היה לא ימיו  כּ ל לכן  ז"ל, ט וֹ ב ׁש ם הבּ על מנּ ׁש מת אחד
חלק  לוֹ  היה וגם ז "ל. וּ מהאר"י  ז"ל טוֹ ב  ׁש ם הבּ על מן  מדבּ ר  היה
חלקי כּ ּמ ה עוֹ ד לוֹ  ׁש יּ ׁש  ואמר וכוּ '. בּ זּ הר הנּ זכּ ר מה יּ נוּ קא אחד

לג לּ וֹ ת. רצה  לא אבל ואמוֹ ראים, ּת נּ אים מ נּ ׁש מת נ ׁש מוֹ ת 
מ "ג) עּמּוד ט' מערכת  קדּׁשֹות  ַ ֶ ֶ ֲ ַ ֻ ְ ֶ ֶ(עׂשר 

חיּ ים ו. רבּ י הרב ׁש רׁש  היה נ ׁש מתוֹ  צבי] [רבּ ינ וּ  הּק דוֹ ׁש  דּ וֹ די מוֹ רי
בּ ספר  זה ׁש נּ ת בּ אר עקיבא, רבּ י נׁש מת אל ׁש ּק רוֹ ב מר ׁש  ויטאל
 ּכ ׁש אחר מלּ בד  מוֹ רי, לי  אמר  אׁש ּת י  בּ ענין ה ּמ תחיל ענין חזי וֹ נ וֹ ת 
הרב  נ ׁש מת  וכן  מדרג וֹ ת, לכּמ ה עוֹ ד עלה הּמ פלאים מעשׂ יו ידי  על
חיּ ים  ר בּ י  הרב מר ׁש  היה  מבּ רדיט ׁש וֹ ב יצחק לוי הרב מוֹ רינ וּ  הּק ד וֹ ׁש 
בּ התלהבוּ ת  נפׁש , בּ מסירוּ ת עלי וֹ ן  מל עבדוּ  אלּ וּ  ׁש רׁש ים ועם ויטאל.

. ּכ הּת נּ אים בּ ימי  נמצא ׁש לּ א כּ מעט סתרים)ויח וּ דים, .(מגלּ ת  

מּקאמארנא ) אייזיק  יצחק רּבי  הרב מ ֹורנּו הּקדֹוׁש הרב  ט' מערכת קדּׁשֹות   ָ ְ ָ ָ ִ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ִ ַ ַ ָ ֵ ָ ַ ַ ָ ֶ ֶ ֲ ַ ֻ ְ ֶ ֶ(עׂשר

לטוֹ בת ז. בּ תפלּ ת וֹ  הרבּ ה  וּ פעל נפלאה , בּ דבקוּ ת היתה ּת פלּ תוֹ 
חי זהר  ה ּק דוֹ ׁש  בּ ספר וֹ  כּ וֹ תב ה וּ א ע "ב)י שׂ ראל. רט"ו דּ ף :(בּ ראׁש ית  

דּ וֹ די מ וֹ רי התחיל לפרט, תקע"א בּ ׁש נת הבוּ עוֹ ת בּ חג  אחת ּפ עם

ה ּתּקּוניםכ הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

ּפ סקוּ  ותכף ארץ", דּ ר "ׁש א צבי  העטרת צעק להּק יׁש , התחיל הּק יר
הנּ קיׁש וֹ ת  כּ ל הׁש לים  הּת וֹ רה אמירת ואחר ּפ עם, בּ כל וכן  מלּ הּק יׁש ,
מינאווא: הּק ד וֹ ׁש  הרב וסיּ ם הּת וֹ רה. אמירת ׁש עת  בּ מ ׁש ׁש חּס ר 
ׁש ל  לד בּ וּ רוֹ  ארץ דּ ר לוֹ  יׁש  ׁש עוֹ ת כּ מוֹ רה דּ וֹ מם ׁש אפלּ וּ  מזּ ה ּת ראוּ 

רע"ט)צדּ יק. ּדף עבֹודה  (עב ֹודת ֲ ַ ֲ ָ ַ 

חי",ח) "זהר בעמח"ס מ ּק אמארנא, איזיק יצחק לרבּ י - חי", "זהר
"ׁש לחן זקן", "ּפ ני  עדן, עצי  ,"מצו וֹ תי "נתיב הבּ רכה", "היכל

ועוֹ ד  ה ּט הוֹ ר",

יצחק א. הרב מוֹ רינוּ  דּ רזין , מארא  האלקי המקבּ ל הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן
מּק אמארנא  איזיק רבּ י המכ נּ ה יחיאל, תרל "ד)יה וּ דה - בּ ן(תקס"ו , 

מזּ ידיטׁש וֹ ב. צבי רבּ י  הּק דוֹ ׁש  אחי  סנדר, אלכּ סנדר רבּ י הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן

הרבּ ה ב . ספרים ׁש ח בּ ר נ וֹ רא, מקבּ ל וּ בעל קדוֹ ׁש  מפלג  גּ אוֹ ן היה
על  החיּ ים אוֹ צר  כּ הנים, הּת וֹ רת  על האיפה עשׂ ירית ספר ה"ה ,
הּק דוֹ ׁש  הזּ הר על חי וזהר הּמ סרת, על  הבּ רכה והיכל מצו וֹ ת , ּת רי "ג 
על  עדן ועצי  הזּ קן, וּ פני אוֹ רג , וּ מעשׂ ה ,מצווֹ תי וּ נתיב כּ רכים, ה'
אבוֹ ת, על חסד נוֹ צר וספר  ׁש קלים , ירוּ ׁש למי על זקן  וּ פני הּמ ׁש ניוֹ ת,

נדּפ סוּ . ואלּ וּ 

א וֹ רח עד  ּערו ׁש לחן  על  ה ּט הוֹ ר  ׁש לחן ספר בּ כּ תוּ בים מ ּמ נּ וּ  נ ׁש אר וּ 
כּ ּמ ה  על  וּ פרוּ ׁש  וירוּ ׁש למי, בּ בלי  ׁש "ס על וה גּ הוֹ ת חיּ ים,

הזּ הר, ּת ּק וּ ני על וה גּ הוֹ ת זרעים, מירוּ ׁש למי י וּ חסין מּס כת וֹ ת (מגלּ ת 

ּת הלּ ים) בּ יתי  בּ ן .ׁש בּ ספר 

ׁש ביליןג. לי ּה  נהירין היה יחיאל איזיק יצחק ר בּ י  הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן
עיר  הזּ הר, בּ ית ו שׂ ר עוֹ לם, יסוֹ ד  צדּ יק היה דּ נהר-דּ עה, דּ רקיע

סא  צבי אליעזר רבּ י ה ּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן גּ דוֹ ל, לבן  וזכה פרין,וקדּ י ׁש , 
על  בּ יתי  בּ ן  ספר הּמ ח בּ ר בּ על הוּ א הר בּ ה, ספרים כּ ן  גּ ם ׁש הוֹ ציא 
חלקים, ו' הּק דוֹ ׁש  זּ הר  על אליעזר ודּמ שׂ ק מג לּ וֹ ת, וחמׁש  הּת וֹ רה 

ועוֹ ד. חלקים ב' עינים  אוֹ ר וספר



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  כגזֹוהר

ּפ יו, את נׁש אל זידיטׁש וֹ בער, הערׁש 'לע ר בּ י  כּ אן יׁש  הלא רׁש בּ "י 
הר  כּ י  לׁש לוֹ ם, לביתכם סעוּ  ועּת ה כּ ר ׁש בּ "י, ואמרּת י  אוֹ תי, ו ׁש אלוּ 

הוה. וכ הגּ זרה, בּ טלה וּ כבר ּפ תאם  מת זאת גּ זרה ׁש גּ זר 

זהר י. ה ּק דוֹ ׁש  ל ּס פר בּ הקדּ מת וֹ  מּק אמארנא צבי אליעזר  רבּ י  ר בּ ינוּ 
זי "ע)חי  מּק אמארנא אייזיק  יצחק רבּ י הרב מ וֹ רנוּ  רבּ ינוּ  הּק דוֹ ׁש  מסּפ ר (מאביו , 

ׁש ל  להיכל ׁש נּ כנס הלּ ילה, בּ חלוֹ ם צבי העטרת ראה  אחת ׁש ּפ עם
ז וֹ  בּ מתיב ּת א י וֹ ׁש בים  חכמים ּת למידי הרבּ ה  וראה יוֹ סף, ה בּ ית  רבּ ינ וּ 
רבּ ינ וּ  ה ּק דוֹ ׁש  הרב אחיו  יוֹ ׁש ב היה  וּ בתוֹ כם יוֹ סף, הבּ ית רבּ ינ וּ  ׁש ל
ה בּ ית  עמד צבי העטרת וּ כ ׁש נּ כנס זי"ע, מּק אמארנא סענדר אל כּ סנדר
וּ בּק ׁש  זידיט ׁש וֹ בער", הער ׁש עלע ר בּ י  הבּ א   ּבּ רו" ואמר  מכּ סא וֹ , יוֹ סף
י וֹ ׁש בים  כּ אן צבי , העטרת הׁש יב ּת וֹ רה , דּ בר  ׁש יּ אמר צבי מהעטרת
עסקי כּ ל ואני הּת וֹ רה, בּ נגלוֹ ת ׁש עוֹ סקים  גּ דוֹ לים  חכמים  ּת למידי 
על  אחד ח דּ וּ ׁש  דּ בר לכם  א גּ יד כן  ּפ י על אף אבל ה ּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת

כּ תיב  ואמר: ו יּ גּ ׁש , ּפ ר ׁש ת זוֹ  י "ד)ּפ רׁש תנ וּ  מ"ז את (בּ רא ׁש ית יוֹ סף ויל ּק ט 
ׁש ברים, הם אׁש ר  בּ בר כּ נען  וּ בארץ מצרים  בארץ הנּ מצא ה כּ סף כּ ל 

חז "ל  ע"א)ואמרוּ  קי "ט אז(ּפ סחים ׁש נּ מצא וזהב כּ סף כּ ל לּק ט ׁש יּ וֹ סף 
ועבוֹ דה  צלמים  גּ ם  היוּ  וה זּ הב הכּ סף בּ ין  הלא  וקׁש ה הע וֹ לם, בּ כל 
היא  הילכתא הלא ׁש לּ הם , זרה  עבוֹ דה  לּק ח  לי וֹ סף הּת ר  והאי זרה,

ס"א) קל"ט סימן דּ עה מסיּ ם (בּ יוֹ רה לזה זרה, מעבוֹ דה להנ וֹ ת ׁש אס וּ ר 
וּ כתיתה, ׁש בירה לׁש וֹ ן  הינ וּ  ׁש ברים, הם  א ׁש ר  בּ בר הכּ תוּ ב
וההלכה  לי וֹ סף, ׁש נּ תנ וּ ם קדם הצּ למים את  ׁש ברוּ  בּ עצמם  ׁש העכּ וּ "ם 

ס"א)היא קמ"ו סימן ׁש לּ וֹ (ׁש ם זרה העבוֹ דה מבּט ל בּ עצמ וֹ  העכּ וּ "ם  ׁש אם  
על  ׁש ם. צבי  העטרת אמר כּ ה מּמ נּ וּ . להנ וֹ ת לי שׂ ראל מּת ר וכל, מכּ ל
בּ ּת וֹ רה ". וחדּ ׁש ּת ם  דּ בּ רּת ם  "טוֹ ב צבי , להעטרת יוֹ סף הבּ ית ענה זה

אח יא . הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה יוֹ סף ה בּ ית  אמר  ּכ היּ וֹ ׁש ב אחר  סענדר  רבּ י   י 
[הלא  העשׂ יּ ה , בּ עוֹ לם קטן  בּ ן  לוֹ  ׁש יּ ׁש   ל לוֹ מר א וֹ תנוּ  בּ ּק ׁש  כּ אן 
מ ּק אמארנא  אייזיק יצחק רבּ י הרב מוֹ רנ וּ  רבּ ינ וּ  הּק ד וֹ ׁש  הרב הוּ א
ׁש ּת ׁש גּ יח   מ ּמ וּ מבּק ׁש  ּת וֹ רה , לל ּמ דוֹ  עליו  ׁש יּ ׁש גּ יח מי ואין זי"ע],

ה ּתּקּוניםכב הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

בּ תפלּ ת  ועמד החּמ ה, הנץ קדם להת ּפ לּ ל צבי ] [העטרת הּק ד וֹ ׁש  רבּ ינ וּ 
ׁש מוֹ  [ׁש היה  אחד  הבּ ית בּ על  ׁש ם והיה ׁש עוֹ ת , ׁש ה  ׁש חרית ׁש ל לח ׁש 
וּ בא  לי ׁש ן הל  ּכ ואחר  הּת הלּ ים , כּ ל  ׁש ּס יּ ם עד ּת הלּ ים ואמר  יוֹ סף],
לא  הּס עדּ ה  וּ בעת  ה לּ חׁש , ּת פלּ ת הצּ דּ יק סיּ ם לא ועדין הּמ דר ׁש  לבית
להמׁש רת, ואמר זוית, בּ איזה יוֹ ׁש ב והיה כּ ראוּ י, לאכל  המׁש רת ל וֹ  נתן 
העטרת  ו ׁש מע ה ּמ אכל , בּ מניעת  וא ּת ה בּ אריכוּ ת , אוֹ תנ וּ  מצער רבּ י
ׁש אני אוֹ מר אּת ה יוֹ סף ואמר : לוֹ , ונתן  יין ׁש ל כּ וֹ ס לקח זאת , צבי
לתּק ן צרי ואני אדם, בּ ני מאוֹ ת איזה כּ אן  ׁש יּ ׁש  התדע ,א וֹ ת מצער 
האמת  גּ מירא. ועד מהחל  הצטרכוּ ת וֹ  וכל נפׁש וֹ  ּת ּק וּ ן  אחד  לכל
נחלה  האחד ׁש ניהם, נחלוּ  והיּ וֹ ם בּ ריאים, ילדים ׁש ני בּ בית ׁש הנּ חּת 
לאל  וּ תהלּ ה חיּ ים, ל וֹ  ׁש המׁש כּת י ּפ עלּת י וּ בתפלּ תי למוּ ת , קרוֹ ב ׁש היה
גּ דוֹ לה. בּ סכּ נה  כּ עת והוּ א   ּכ כּ ל  הׁש גּ חּת י  לא וה ני לאיתנ וֹ , חזר

ה  זה  כּ מוֹ ונת בּ הל מכוּ ן  והיה לבית וֹ , אץ טוֹ ב יוֹ ם בּ מוֹ צאי  ותכף איׁש , 
צבי. העטרת לוֹ  ׁש אמר

לוֹ ח. ועשׂ ה אוּ נגארן , ׁש ל  הר  את  ׁש הכניע עצמוֹ , על  העיד 
בּ מצחוֹ . חריץ

עליהם ט. גּ זר  ׁש הר גּ ד וֹ לה , בּ בכ יּ ה  מׁש ּפ חוֹ ת מאוֹ ת אליו ׁש בּ א וּ  ארע
העיר,  ֹבּ תו לגוּ ר מכרחים אלּ א בּ כּ פרים , לד וּ ר להם  ׁש אסוּ ר גּ זרה 
לבּט ל  עליהם ׁש יּ רחם לפניו  בּ כוּ  ה ּמ ה מהכּ פרים. הוּ א ּפ רנסתם וכל
לפני וּ בוֹ אוּ  הלּ ילה ּפ ה לינוּ  צבי, העטרת  להם אמר הרעה. הגּ זרה 

ע שׂ וּ . וכן בּ בּ קר ,

נ ׁש מה,קר על יּ ת  לי  היתה זוֹ  בּ לּ ילה להם: אמר  אליו , כּ ׁש בּ א וּ  ֶַֹ
ׁש כּ ן אמר וּ  וכלּ ם סבוֹ ראי , רבּ נן אמוֹ ראים, לּת נּ אים, והלכּת י 
ואין מנינים , אין  ׁש בּ כּ פרים לפי העיר ,  ֹבּ תו ׁש ּת דוּ ר וּ  להי וֹ ת צרי
ׁש מעוֹ ן רבּ ן האלקי  הּת נּ א רק מקוה . ׁש ם ואין  וּ ברכ וּ , קד ה ׁש וֹ מעים 
ולא  כּ פר  דּ ר יהוּ די יּס ע ׁש אם זאת : לגזר אפׁש ר  ׁש אי אמר יוֹ חאי בּ ן 

י ּק ח  מאין  ל בּ וֹ , לסעד לחם ּפ ת א וֹ  וּ תפלּ ין , טלּ ית עּמ וֹ  ואמרוּ יהיה ,? 
ענה  בּ עוֹ לם, עדין  נמצא  אׁש ר צ דּ יק ּפ י ׁש יּ ׁש אל וּ  מעלה , ׁש ל דּ ין בּ בית



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  כגזֹוהר

ּפ יו, את נׁש אל זידיטׁש וֹ בער, הערׁש 'לע ר בּ י  כּ אן יׁש  הלא רׁש בּ "י 
הר  כּ י  לׁש לוֹ ם, לביתכם סעוּ  ועּת ה כּ ר ׁש בּ "י, ואמרּת י  אוֹ תי, ו ׁש אלוּ 

הוה. וכ הגּ זרה, בּ טלה וּ כבר ּפ תאם  מת זאת גּ זרה ׁש גּ זר 

זהר י. ה ּק דוֹ ׁש  ל ּס פר בּ הקדּ מת וֹ  מּק אמארנא צבי אליעזר  רבּ י  ר בּ ינוּ 
זי "ע)חי  מּק אמארנא אייזיק  יצחק רבּ י הרב מ וֹ רנוּ  רבּ ינוּ  הּק דוֹ ׁש  מסּפ ר (מאביו , 

ׁש ל  להיכל ׁש נּ כנס הלּ ילה, בּ חלוֹ ם צבי העטרת ראה  אחת ׁש ּפ עם
ז וֹ  בּ מתיב ּת א י וֹ ׁש בים  חכמים ּת למידי הרבּ ה  וראה יוֹ סף, ה בּ ית  רבּ ינ וּ 
רבּ ינ וּ  ה ּק דוֹ ׁש  הרב אחיו  יוֹ ׁש ב היה  וּ בתוֹ כם יוֹ סף, הבּ ית רבּ ינ וּ  ׁש ל
ה בּ ית  עמד צבי העטרת וּ כ ׁש נּ כנס זי"ע, מּק אמארנא סענדר אל כּ סנדר
וּ בּק ׁש  זידיט ׁש וֹ בער", הער ׁש עלע ר בּ י  הבּ א   ּבּ רו" ואמר  מכּ סא וֹ , יוֹ סף
י וֹ ׁש בים  כּ אן צבי , העטרת הׁש יב ּת וֹ רה , דּ בר  ׁש יּ אמר צבי מהעטרת
עסקי כּ ל ואני הּת וֹ רה, בּ נגלוֹ ת ׁש עוֹ סקים  גּ דוֹ לים  חכמים  ּת למידי 
על  אחד ח דּ וּ ׁש  דּ בר לכם  א גּ יד כן  ּפ י על אף אבל ה ּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת

כּ תיב  ואמר: ו יּ גּ ׁש , ּפ ר ׁש ת זוֹ  י "ד)ּפ רׁש תנ וּ  מ"ז את (בּ רא ׁש ית יוֹ סף ויל ּק ט 
ׁש ברים, הם אׁש ר  בּ בר כּ נען  וּ בארץ מצרים  בארץ הנּ מצא ה כּ סף כּ ל 

חז "ל  ע"א)ואמרוּ  קי "ט אז(ּפ סחים ׁש נּ מצא וזהב כּ סף כּ ל לּק ט ׁש יּ וֹ סף 
ועבוֹ דה  צלמים  גּ ם  היוּ  וה זּ הב הכּ סף בּ ין  הלא  וקׁש ה הע וֹ לם, בּ כל 
היא  הילכתא הלא ׁש לּ הם , זרה  עבוֹ דה  לּק ח  לי וֹ סף הּת ר  והאי זרה,

ס"א) קל"ט סימן דּ עה מסיּ ם (בּ יוֹ רה לזה זרה, מעבוֹ דה להנ וֹ ת ׁש אס וּ ר 
וּ כתיתה, ׁש בירה לׁש וֹ ן  הינ וּ  ׁש ברים, הם  א ׁש ר  בּ בר הכּ תוּ ב
וההלכה  לי וֹ סף, ׁש נּ תנ וּ ם קדם הצּ למים את  ׁש ברוּ  בּ עצמם  ׁש העכּ וּ "ם 

ס"א)היא קמ"ו סימן ׁש לּ וֹ (ׁש ם זרה העבוֹ דה מבּט ל בּ עצמ וֹ  העכּ וּ "ם  ׁש אם  
על  ׁש ם. צבי  העטרת אמר כּ ה מּמ נּ וּ . להנ וֹ ת לי שׂ ראל מּת ר וכל, מכּ ל
בּ ּת וֹ רה ". וחדּ ׁש ּת ם  דּ בּ רּת ם  "טוֹ ב צבי , להעטרת יוֹ סף הבּ ית ענה זה

אח יא . הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה יוֹ סף ה בּ ית  אמר  ּכ היּ וֹ ׁש ב אחר  סענדר  רבּ י   י 
[הלא  העשׂ יּ ה , בּ עוֹ לם קטן  בּ ן  לוֹ  ׁש יּ ׁש   ל לוֹ מר א וֹ תנוּ  בּ ּק ׁש  כּ אן 
מ ּק אמארנא  אייזיק יצחק רבּ י הרב מוֹ רנ וּ  רבּ ינ וּ  הּק ד וֹ ׁש  הרב הוּ א
ׁש ּת ׁש גּ יח   מ ּמ וּ מבּק ׁש  ּת וֹ רה , לל ּמ דוֹ  עליו  ׁש יּ ׁש גּ יח מי ואין זי"ע],

ה ּתּקּוניםכב הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

בּ תפלּ ת  ועמד החּמ ה, הנץ קדם להת ּפ לּ ל צבי ] [העטרת הּק ד וֹ ׁש  רבּ ינ וּ 
ׁש מוֹ  [ׁש היה  אחד  הבּ ית בּ על  ׁש ם והיה ׁש עוֹ ת , ׁש ה  ׁש חרית ׁש ל לח ׁש 
וּ בא  לי ׁש ן הל  ּכ ואחר  הּת הלּ ים , כּ ל  ׁש ּס יּ ם עד ּת הלּ ים ואמר  יוֹ סף],
לא  הּס עדּ ה  וּ בעת  ה לּ חׁש , ּת פלּ ת הצּ דּ יק סיּ ם לא ועדין הּמ דר ׁש  לבית
להמׁש רת, ואמר זוית, בּ איזה יוֹ ׁש ב והיה כּ ראוּ י, לאכל  המׁש רת ל וֹ  נתן 
העטרת  ו ׁש מע ה ּמ אכל , בּ מניעת  וא ּת ה בּ אריכוּ ת , אוֹ תנ וּ  מצער רבּ י
ׁש אני אוֹ מר אּת ה יוֹ סף ואמר : לוֹ , ונתן  יין ׁש ל כּ וֹ ס לקח זאת , צבי
לתּק ן צרי ואני אדם, בּ ני מאוֹ ת איזה כּ אן  ׁש יּ ׁש  התדע ,א וֹ ת מצער 
האמת  גּ מירא. ועד מהחל  הצטרכוּ ת וֹ  וכל נפׁש וֹ  ּת ּק וּ ן  אחד  לכל
נחלה  האחד ׁש ניהם, נחלוּ  והיּ וֹ ם בּ ריאים, ילדים ׁש ני בּ בית ׁש הנּ חּת 
לאל  וּ תהלּ ה חיּ ים, ל וֹ  ׁש המׁש כּת י ּפ עלּת י וּ בתפלּ תי למוּ ת , קרוֹ ב ׁש היה
גּ דוֹ לה. בּ סכּ נה  כּ עת והוּ א   ּכ כּ ל  הׁש גּ חּת י  לא וה ני לאיתנ וֹ , חזר

ה  זה  כּ מוֹ ונת בּ הל מכוּ ן  והיה לבית וֹ , אץ טוֹ ב יוֹ ם בּ מוֹ צאי  ותכף איׁש , 
צבי. העטרת לוֹ  ׁש אמר

לוֹ ח. ועשׂ ה אוּ נגארן , ׁש ל  הר  את  ׁש הכניע עצמוֹ , על  העיד 
בּ מצחוֹ . חריץ

עליהם ט. גּ זר  ׁש הר גּ ד וֹ לה , בּ בכ יּ ה  מׁש ּפ חוֹ ת מאוֹ ת אליו ׁש בּ א וּ  ארע
העיר,  ֹבּ תו לגוּ ר מכרחים אלּ א בּ כּ פרים , לד וּ ר להם  ׁש אסוּ ר גּ זרה 
לבּט ל  עליהם ׁש יּ רחם לפניו  בּ כוּ  ה ּמ ה מהכּ פרים. הוּ א ּפ רנסתם וכל
לפני וּ בוֹ אוּ  הלּ ילה ּפ ה לינוּ  צבי, העטרת  להם אמר הרעה. הגּ זרה 

ע שׂ וּ . וכן בּ בּ קר ,

נ ׁש מה,קר על יּ ת  לי  היתה זוֹ  בּ לּ ילה להם: אמר  אליו , כּ ׁש בּ א וּ  ֶַֹ
ׁש כּ ן אמר וּ  וכלּ ם סבוֹ ראי , רבּ נן אמוֹ ראים, לּת נּ אים, והלכּת י 
ואין מנינים , אין  ׁש בּ כּ פרים לפי העיר ,  ֹבּ תו ׁש ּת דוּ ר וּ  להי וֹ ת צרי
ׁש מעוֹ ן רבּ ן האלקי  הּת נּ א רק מקוה . ׁש ם ואין  וּ ברכ וּ , קד ה ׁש וֹ מעים 
ולא  כּ פר  דּ ר יהוּ די יּס ע ׁש אם זאת : לגזר אפׁש ר  ׁש אי אמר יוֹ חאי בּ ן 

י ּק ח  מאין  ל בּ וֹ , לסעד לחם ּפ ת א וֹ  וּ תפלּ ין , טלּ ית עּמ וֹ  ואמרוּ יהיה ,? 
ענה  בּ עוֹ לם, עדין  נמצא  אׁש ר צ דּ יק ּפ י ׁש יּ ׁש אל וּ  מעלה , ׁש ל דּ ין בּ בית



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  כהזֹוהר

ּפ ׁש ט  ּפ י  על  ׁש יּ היה הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  על ּפ ר וּ ׁש  איזה בּ עיניו לראוֹ ת 
לזה. ּפ ׁש וּ ט

ׁש מוֹ .כח  ּוּ בר ו הוּ א   ּבּ רו לי עזר  לי בּ א הּק ד וֹ ׁש ים, הצּ דּ יקים אלּ ה  ְַֹ
בּ כל  ּפ ׁש ט  ּפ י על לפר ׁש  זה   בּ דר ליל נדר בּ לי עלי  קבּ לּת י 
אחד  כּ ל לדבּ ק ׁש יּ וּ כל כּ די וה וּ א ּפ ׁש וּ ט, ּפ ׁש ט לסבּ ל ׁש יּ וּ כל מקוֹ ם
ׁש עּק ר  הוּ א ידוּ ע כּ י הזּ ה, הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  בּ דברי ה ּק דוֹ ׁש ים י שׂ ראל מבּ ני 
מלּ ּמ וּ ד  בּ א הוּ א וּ בשׂ מחה , מּמ ׁש  בּ אין  הוּ א  ּבּ ר ו הבּ וֹ רא דּ בקוּ ת קנ יּ ת

הזּ הר ". דּ ברי

-ה. מקוֹ מוֹ  וּ ממלּ א בּ נוֹ  ידי על  לאוֹ ר  יצא - יד  מ כּ תב - ה ּס פר
מּק אמארנא. סאפרין  מ ׁש ה יעקב ר בּ י  האדמ וֹ "ר 

אמת"י) דּ ר"

בּ ׁש וּ ליא. הזּ הר מהדוּ ר וֹ ת רב עם ׁש נּ דּפ ס אמת"  דּ ר" הּס פר
בּ ער  ישׂ שׂ כר  רבּ י ידי  על בּ רבּ וֹ  נכּת ב בּ נים, מא וֹ ת זה הע ּמ וּ דים

ז"ל ּפ תחיה מׁש ה  רבּ י מקוֹ ר וֹ ת(מבּ ן כּ ל לקט  וּ בוֹ  שׂ כר", "י ׁש  החׁש וּ ב הּס פר חבּ ר 

להלכה) הנּ וֹ געים "אמריהזּ הר  היה  המחבּ ר ידי  על  ׁש נּ ּת ן  הּס פר ׁש ם  . 
אליו ונתלוּ וּ  זה ספר הדּפ ס  הזּ הר  מ ּמ הדוּ רוֹ ת  בּ אחת אוּ לם בּ ינה",

המקבּ לים מגּ ד וֹ לי והערוֹ ת  ועוֹ ד)הגּ הוֹ ת  קוֹ רדוֹ ביר וֹ , מהר"ם האר "י, ,(בּ יניהם: 

בּ ינה ", "אמרי הּס פר בּ ין  להבדּ יל מנת על מרבּ ע, בּ סוֹ גר סג וּ רים
ה ׁש מטוּ  הזּ הר, ׁש ל אחרת בּ הדּפ סה ה יּ מים, בּ רבוֹ ת הנּ וֹ ספוֹ ת. להערוֹ ת 
דּ ר" בּ ׁש ם ׁש נּ קראה  אחת ליחידה נצטרפוּ  ההערוֹ ת וכל הּס וֹ גרים,
לספר  מיחד  ער לתת כּ די  וזאת להאריז "ל, ׁש יּ חס ספר ׁש ם  על אמת",

חיּ יםזה ר בּ י הרב מ וֹ רנוּ  מרן הגּ הוֹ ת "וּ בגליוֹ ן כּ ת וּ ב: ׁש וֹ נים זהר בּ ׁש ערי נמצא (ואכן 

אמת") דּ ר" - האריז"ל  ּת למיד - .ויטאל 

גּ דוֹ ליב . ׁש ל הגּ הוֹ תיהם ּת וֹ כוֹ  אל ׁש נּ קו וּ  לאחר כּ עת  בּ מיחד זה, בּ ספר 
, ער יקרוֹ ת והארוֹ ת הערוֹ ת  הגּ הוֹ ת, יׁש נן הזּ הר, על  המקבּ לים
מראה  הזּ הר, לספר וּ ת מקבּ יל וֹ ת מלּ ים, ּפ רוּ ׁש י  מהן  ענין , ּפ רוּ ׁש י  מהן :

ועוֹ ד. בּ נּ דּ וֹ ן , העוֹ סקים הזּ הר למפרׁש י מקוֹ ם

ה ּתּקּוניםכד הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

עלי מקבּ ל הריני צבי, העטרת הׁש יב הּק דוֹ ׁש ה. ּת וֹ רה  עּמ וֹ  ללמד  עליו 
דּ בריו. ּת כן כּ אן  עד עּמ וֹ , ללמד

הוּ א יב. לּמ ה וּ כׁש אלוּ הוּ  מאד, בּ כה הע וֹ לם לח יּ י ׁש נּ סּת לּ ק קדם 
נׁש מוֹ ת  לתּק ן  ׁש יּ וּ כל צדּ יק עוֹ ד  נמצא האם ׁש התבּ וֹ נן  אמר  בּ וֹ כה,
כּ י ׁש רוֹ אה בּ אמרוֹ  לנפׁש וֹ , מרגּ וֹ ע ׁש ּמ צא עד מתּק ן, היה ׁש ה וּ א כּ מ וֹ 
נׁש מוֹ ת  לתּק ן עוֹ ד י וּ כל זי"ע מּס טרעטין  צבי יה וּ דה  רבּ י ה ּק דוֹ ׁש  הרב

עבֹודה )כּ מוֹ תוֹ . (עב ֹודת ֲ ַ ֲ ָ 

מחבּ ר ט) בּ על – מּק אמארנא צבי אליעזר  לר בּ י  אליעזר" "דּ ּמ שׂ ק
ועוֹ ד  בּ יתי " "בּ ן  עינים", "א וֹ ר ספר

צבי א. אליעזר תרנ"ח )רבּ י - וחבּ ר (תק"צ ונוֹ רא , גּ דוֹ ל  מקבּ ל בּ על היה , 
ה ּת וֹ רה, על  בּ יתי בּ ן  ספר והם וק בּ לה, סוֹ ד ּפ י על  נ וֹ ראים  ספרים
סיּ וּ מי על בּ יתי  בּ ן  אבוֹ ת , על בּ יתוֹ  זקן מגלּ וֹ ת , חמׁש  ועל ּת הלּ ים  על
סוֹ דוֹ ת  עינים אוֹ ר חלקים, ו ' הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  על אליעזר דּ ּמ שׂ ק ה"ס,
בּ ית  שׂ ר  היה הוּ א הזּ הר, ּת ּק וּ ני על בּ ית וראׁש  חלקים, ב' וקבּ לה

בּ דוֹ רוֹ . הזּ הר
אוֹ ר ב . הרא ׁש וֹ ן  האדמוֹ "ר ׁש ל בּ אדמוֹ רוּ ת  מקוֹ מוֹ  וּ ממלּ א  בּ נוֹ  הוּ א

בּ על  איזיק יצחק ר בּ י  - קאמארנא  לבית  אב בּ ית ראׁש  עינים,
חי". "זהר 

כּ רכיםג. בּ ו ' ׁש נּ דּפ ס אליעזר " "דּ ּמ שׂ ק ל זּ הר  תרפ "ב)ּפ רוּ ׁש וֹ  - ,(תרס "ב 
להבין הבּ אים ה לּ וֹ מדים  ידי  על ׁש יּ וּ בן  ּפ רוּ ׁש  להי וֹ ת בּ כוּ נה נכּת ב
ותבה  ּת בה כּ ל וּ לפרׁש  לבאר הׁש ּת דּ ל כּ ן  ועל ה זּ הר , דּ ברי הּפ ׁש ט את 
וספרי ז"ל, האר"י קבּ לת על מבּס ס אביו , כּ פר וּ ׁש  ּפ רוּ ׁש וֹ , בּ הרחבה.

החסידוּ ת. גּ ד וֹ לי
מּפ ה ד. ׁש מע זלה"ה מאאמוֹ "ר "ׁש מעּת י  כּ וֹ תב הוּ א בּ הקדּ מת וֹ 

היה  הּט וֹ ב ׁש רצוֹ נוֹ  מלּ וּ בּ לין , מאטיל בּ ן  יצחק יעקב רבּ ינ וּ  קדוֹ ׁש 
ּפ ׁש ט  ּפ י על הּק דוֹ ׁש  הזּ הר דּ ברי ׁש יּ פרׁש  בּ עוֹ לם אחד איׁש  ׁש יּ היה
ׁש מעּת י בּ עצמי אני וכן  ּפ ׁש ט, ּפ י על  לפר ׁש  ׁש יּ כ וֹ ל מקוֹ ם בּ כל  ּפ ׁש וּ ט ,
נפׁש וֹ  ׁש חׁש קה  זצ"ל... צבי  הרב  מוֹ רנ וּ  הגּ אוֹ ן  ה צּ דּ יק  מהרב כּ ן  גּ ם 



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  כהזֹוהר

ּפ ׁש ט  ּפ י  על  ׁש יּ היה הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  על ּפ ר וּ ׁש  איזה בּ עיניו לראוֹ ת 
לזה. ּפ ׁש וּ ט

ׁש מוֹ .כח  ּוּ בר ו הוּ א   ּבּ רו לי עזר  לי בּ א הּק ד וֹ ׁש ים, הצּ דּ יקים אלּ ה  ְַֹ
בּ כל  ּפ ׁש ט  ּפ י על לפר ׁש  זה   בּ דר ליל נדר בּ לי עלי  קבּ לּת י 
אחד  כּ ל לדבּ ק ׁש יּ וּ כל כּ די וה וּ א ּפ ׁש וּ ט, ּפ ׁש ט לסבּ ל ׁש יּ וּ כל מקוֹ ם
ׁש עּק ר  הוּ א ידוּ ע כּ י הזּ ה, הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  בּ דברי ה ּק דוֹ ׁש ים י שׂ ראל מבּ ני 
מלּ ּמ וּ ד  בּ א הוּ א וּ בשׂ מחה , מּמ ׁש  בּ אין  הוּ א  ּבּ ר ו הבּ וֹ רא דּ בקוּ ת קנ יּ ת

הזּ הר ". דּ ברי

-ה. מקוֹ מוֹ  וּ ממלּ א בּ נוֹ  ידי על  לאוֹ ר  יצא - יד  מ כּ תב - ה ּס פר
מּק אמארנא. סאפרין  מ ׁש ה יעקב ר בּ י  האדמ וֹ "ר 

אמת"י) דּ ר"

בּ ׁש וּ ליא. הזּ הר מהדוּ ר וֹ ת רב עם ׁש נּ דּפ ס אמת"  דּ ר" הּס פר
בּ ער  ישׂ שׂ כר  רבּ י ידי  על בּ רבּ וֹ  נכּת ב בּ נים, מא וֹ ת זה הע ּמ וּ דים

ז"ל ּפ תחיה מׁש ה  רבּ י מקוֹ ר וֹ ת(מבּ ן כּ ל לקט  וּ בוֹ  שׂ כר", "י ׁש  החׁש וּ ב הּס פר חבּ ר 

להלכה) הנּ וֹ געים "אמריהזּ הר  היה  המחבּ ר ידי  על  ׁש נּ ּת ן  הּס פר ׁש ם  . 
אליו ונתלוּ וּ  זה ספר הדּפ ס  הזּ הר  מ ּמ הדוּ רוֹ ת  בּ אחת אוּ לם בּ ינה",

המקבּ לים מגּ ד וֹ לי והערוֹ ת  ועוֹ ד)הגּ הוֹ ת  קוֹ רדוֹ ביר וֹ , מהר"ם האר "י, ,(בּ יניהם: 

בּ ינה ", "אמרי הּס פר בּ ין  להבדּ יל מנת על מרבּ ע, בּ סוֹ גר סג וּ רים
ה ׁש מטוּ  הזּ הר, ׁש ל אחרת בּ הדּפ סה ה יּ מים, בּ רבוֹ ת הנּ וֹ ספוֹ ת. להערוֹ ת 
דּ ר" בּ ׁש ם ׁש נּ קראה  אחת ליחידה נצטרפוּ  ההערוֹ ת וכל הּס וֹ גרים,
לספר  מיחד  ער לתת כּ די  וזאת להאריז "ל, ׁש יּ חס ספר ׁש ם  על אמת",

חיּ יםזה ר בּ י הרב מ וֹ רנוּ  מרן הגּ הוֹ ת "וּ בגליוֹ ן כּ ת וּ ב: ׁש וֹ נים זהר בּ ׁש ערי נמצא (ואכן 

אמת") דּ ר" - האריז"ל  ּת למיד - .ויטאל 

גּ דוֹ ליב . ׁש ל הגּ הוֹ תיהם ּת וֹ כוֹ  אל ׁש נּ קו וּ  לאחר כּ עת  בּ מיחד זה, בּ ספר 
, ער יקרוֹ ת והארוֹ ת הערוֹ ת  הגּ הוֹ ת, יׁש נן הזּ הר, על  המקבּ לים
מראה  הזּ הר, לספר וּ ת מקבּ יל וֹ ת מלּ ים, ּפ רוּ ׁש י  מהן  ענין , ּפ רוּ ׁש י  מהן :

ועוֹ ד. בּ נּ דּ וֹ ן , העוֹ סקים הזּ הר למפרׁש י מקוֹ ם

ה ּתּקּוניםכד הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

עלי מקבּ ל הריני צבי, העטרת הׁש יב הּק דוֹ ׁש ה. ּת וֹ רה  עּמ וֹ  ללמד  עליו 
דּ בריו. ּת כן כּ אן  עד עּמ וֹ , ללמד

הוּ א יב. לּמ ה וּ כׁש אלוּ הוּ  מאד, בּ כה הע וֹ לם לח יּ י ׁש נּ סּת לּ ק קדם 
נׁש מוֹ ת  לתּק ן  ׁש יּ וּ כל צדּ יק עוֹ ד  נמצא האם ׁש התבּ וֹ נן  אמר  בּ וֹ כה,
כּ י ׁש רוֹ אה בּ אמרוֹ  לנפׁש וֹ , מרגּ וֹ ע ׁש ּמ צא עד מתּק ן, היה ׁש ה וּ א כּ מ וֹ 
נׁש מוֹ ת  לתּק ן עוֹ ד י וּ כל זי"ע מּס טרעטין  צבי יה וּ דה  רבּ י ה ּק דוֹ ׁש  הרב

עבֹודה )כּ מוֹ תוֹ . (עב ֹודת ֲ ַ ֲ ָ 

מחבּ ר ט) בּ על – מּק אמארנא צבי אליעזר  לר בּ י  אליעזר" "דּ ּמ שׂ ק
ועוֹ ד  בּ יתי " "בּ ן  עינים", "א וֹ ר ספר

צבי א. אליעזר תרנ"ח )רבּ י - וחבּ ר (תק"צ ונוֹ רא , גּ דוֹ ל  מקבּ ל בּ על היה , 
ה ּת וֹ רה, על  בּ יתי בּ ן  ספר והם וק בּ לה, סוֹ ד ּפ י על  נ וֹ ראים  ספרים
סיּ וּ מי על בּ יתי  בּ ן  אבוֹ ת , על בּ יתוֹ  זקן מגלּ וֹ ת , חמׁש  ועל ּת הלּ ים  על
סוֹ דוֹ ת  עינים אוֹ ר חלקים, ו ' הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  על אליעזר דּ ּמ שׂ ק ה"ס,
בּ ית  שׂ ר  היה הוּ א הזּ הר, ּת ּק וּ ני על בּ ית וראׁש  חלקים, ב' וקבּ לה

בּ דוֹ רוֹ . הזּ הר
אוֹ ר ב . הרא ׁש וֹ ן  האדמוֹ "ר ׁש ל בּ אדמוֹ רוּ ת  מקוֹ מוֹ  וּ ממלּ א  בּ נוֹ  הוּ א

בּ על  איזיק יצחק ר בּ י  - קאמארנא  לבית  אב בּ ית ראׁש  עינים,
חי". "זהר 

כּ רכיםג. בּ ו ' ׁש נּ דּפ ס אליעזר " "דּ ּמ שׂ ק ל זּ הר  תרפ "ב)ּפ רוּ ׁש וֹ  - ,(תרס "ב 
להבין הבּ אים ה לּ וֹ מדים  ידי  על ׁש יּ וּ בן  ּפ רוּ ׁש  להי וֹ ת בּ כוּ נה נכּת ב
ותבה  ּת בה כּ ל וּ לפרׁש  לבאר הׁש ּת דּ ל כּ ן  ועל ה זּ הר , דּ ברי הּפ ׁש ט את 
וספרי ז"ל, האר"י קבּ לת על מבּס ס אביו , כּ פר וּ ׁש  ּפ רוּ ׁש וֹ , בּ הרחבה.

החסידוּ ת. גּ ד וֹ לי
מּפ ה ד. ׁש מע זלה"ה מאאמוֹ "ר "ׁש מעּת י  כּ וֹ תב הוּ א בּ הקדּ מת וֹ 

היה  הּט וֹ ב ׁש רצוֹ נוֹ  מלּ וּ בּ לין , מאטיל בּ ן  יצחק יעקב רבּ ינ וּ  קדוֹ ׁש 
ּפ ׁש ט  ּפ י על הּק דוֹ ׁש  הזּ הר דּ ברי ׁש יּ פרׁש  בּ עוֹ לם אחד איׁש  ׁש יּ היה
ׁש מעּת י בּ עצמי אני וכן  ּפ ׁש ט, ּפ י על  לפר ׁש  ׁש יּ כ וֹ ל מקוֹ ם בּ כל  ּפ ׁש וּ ט ,
נפׁש וֹ  ׁש חׁש קה  זצ"ל... צבי  הרב  מוֹ רנ וּ  הגּ אוֹ ן  ה צּ דּ יק  מהרב כּ ן  גּ ם 



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  כזזֹוהר

כּ רכים,מפריו  עשׂ ר ׁש ה  בּ ני  ספירוֹ ת" עשׂ ר "ּת למוּ ד לציּ ן: ראוּ י  ְִָָ
ספיר וֹ ת" "עשׂ ר בּ מהוּ ת  האריז"ל ּת וֹ רת  ׁש ל בּ היר סכּ וּ ם  וּ בוֹ 
רבּ י הרב כּ תב כן כּ מ וֹ  ז וֹ . וּ מסעפת סבוּ כה ׁש יטה ׁש ל ענפיה וּ ׁש אר

הּק בּ לה  בּ מג וּ למ נּ חים לערכים  בּ אוּ ר ספרי אׁש לג  ("ּפ ניםיהוּ דה 

לה גּ יׁש מס בּ ירוֹ ת") בּ י וֹ תר הּמ צלח ה נּ ּס יוֹ ן  הם  אׁש לג  הר"י ׁש ל  ספריו . 
מבוֹ א  כּ מוֹ תם ואין הגי וֹ נ וֹ , וּ בדר בּ שׂ פתוֹ  ה נּ סּת ר  ּת וֹ רת  את  דּ וֹ רנ וּ  לבן

הּס וֹ ד. בּ ׁש בילי   ולדר לטעם המבּק ׁש  לכל
תשט"ו.הר"י ׁש נת הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם ׁש ל בּ עצּ וּ מוֹ  נפטר אׁש לג ִָ

המחדּ ׁש ת על להתענינ וּ ת בּ מקבּ יל החסידוּ ת  בּ הׁש ּפ עת  ה גּ דּ וּ ל אף ַ
בּ לּמ וּ די בּ וּ רים נ ׁש ארוּ  היּ ה וּ דים ׁש רב ל וֹ מר  נוּ כל  עדין  בּ ּק בּ לה ,
להבנת  דּ ר כּ וֹ  סלל א ׁש לג  הרב כּ אׁש ר להׁש ּת נּ וֹ ת  החל  זה מצּ ב הּק בּ לה.
כּ תבי את בּ בהירוּ ת  ּת אר  ה ּס פיר וֹ ת" "עשׂ ר בּ ספרוֹ  האר"י . כּ תבי 

לדוֹ רנ וּ . להבנה מקׁש ים הי וּ  ז "ל, האר"י 

" ב מ "מתק  ְִַָיג)
הּק דוֹ ׁש ואחר לה בּ אוּ ר  האחרוֹ נוֹ ת ׁש נים בּ עשׂ רוֹ ת זכינוּ  חביב אחר וֹ ן  ְֲַ

זצ"ל. פריׁש  דּ נ יּ אל רבּ י הגה"צ להמק וּ בּ ל מ דּ בׁש " "מת וֹ ק
זצ"ל. הירצקא נפּת לי רבּ י הרה "צ לאביו  נ וֹ לד

תצעיר מּמ ׁש עמד וּ פעמים רח "ל הא יּ מה הוֹ אה מוֹ ראוֹ ת  את  עבר ְִִ
נ ּס ים. בּ נ ּס י ונצּ ל ּמ יתה לפני 

אׁש ר זכה הגד וֹ ל המעיין  את לאוֹ ר  הביא  וּ פה  הּק דׁש  לארץ ועלה ָָ
עמדוּ  לנג דּ וֹ  בּ רבּ ים. ה ּק דוֹ ׁש  וזהר ק בּ לה סתרי בּ לוֹ מדוֹ  בּ קר בּ וֹ 
ּפ רוּ ׁש  ׁש יּ ח בּ ר אחד ׁש יּ הא  רצוֹ ני ׁש אמר: זי "ע מ לּ וּ בּ לין הח וֹ זה  דּ ברי 
וכ ה זּ הר , את ללמד י וּ כל יהוּ די  ׁש כּ ל הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  על וּ פׁש וּ ט בּ היר
ספרים. ועוֹ ד האריז"ל ספרי ועל הזּ הר חלקי כּ ל על ּפ ירוּ שוֹ  נּ תחדּ ׁש 

תשס"ה,ליׁש יבה נת ׁש בט לי"ד  אוֹ ר נׁש יקה , בּ מיתת מעלה  ׁש ל ְִֵַ
ּת וֹ בב"א. ירוּ ׁש לים הּק דׁש  בּ עיר  כּ בוֹ ד וּ מנ וּ חתוֹ 



ה ּתּקּוניםכו הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

זהר" "ניצצי ִֵַֹיא )
לא א. חז "ל , לספרוּ ת  ה זּ הר  ספרוּ ת  בּ ין המׁש ּת ף מן הרבּ ה ׁש יּ ׁש  אף 

הנּ קדּ וֹ ת  על - רחב בּ הּק ף - להראוֹ ת בּ זּ הר מהעוֹ סקים מי טרח
בּ כ וּ וּ ני בּ רעי וֹ נ וֹ ת , מק בּ יל וּ ת על וּ להצבּ יע המׁש ּת ף, המכ נּ ה קיּ ם  ׁש בּ הן

הּת חוּ מים. ׁש ני בּ ין  דּ וֹ מה  וּ מּת ן בּ מ א אף וּ לעּת ים  הח ׁש יבה ,

נפלא ב. ספר  וחבּ ר ז "ל  מר גּ ליּ וֹ ת  רא וּ בן  רבּ י הגּ אוֹ ן  ׁש ּק ם  עד 
ה ּת ּק וּ נים  ה ּת וֹ רה , על זהר הזּ הר: חלקי כּ ל  על זהר" "ניצוֹ צי

חד ׁש ' .(ת "ש-תשי "ג)ו 'זהר  

א . :כנבּ בלי - ּת למוּ דים  חז "ל: מקוֹ רוֹ ת לכל  הזּ הר בּ ין מקבּ ילוּ ת ְָ
הוֹ נים. וה ּמ דרׁש ים - וירוּ ׁש למי 

למקוֹ ם.ב . מּמ קוֹ ם עצמוֹ  בּ זּ הר  מקבּ ילוּ ת

לה זּ הר.ג. ה יּ כים לדוֹ רוֹ תם י שׂ ראל חכמי הערוֹ ת

להם.ד. מר ּמ ז  אוֹ  עוֹ סק ׁש הזּ הר הלכתיּ וֹ ת והערוֹ ת צ יּ וּ נים

רבּ ים.ה . בּ מקוֹ מוֹ ת ה זּ הר  דּ ברי להבנת  והארוֹ ת הער וֹ ת ּפ ר וּ ׁש ים,

רכי ט "ז  ה הר על  ר א לג, יהדה לרי  " ה" ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻיב )

תרמ"ו.א. בּ ׁש נת בּ ור ׁש ה נוֹ לד  א ׁש לג , יהוּ דה רבּ י האלקי  המקבּ ל
ׁש עמל  הגּ ם בּ יר וּ ׁש לים. והתי ב ישׂ ראל, לארץ עלה בתרע"ט
- הּס וֹ ד בּ תוֹ רת מת בּ לּ ט כּ ח וֹ  עּק ר זאת בּ כל ה ּת וֹ רה, בּ נגלוֹ ת  הר בּ ה

האריז "ל. וכתבי ספרים  וּ ׁש אר  הזּ הר

הוּ א ב . ז "ל . א ׁש לג  יהוּ דה רבּ י היה האחרוֹ ן  בּ דּ וֹ ר  המקבּ לים מגּ דוֹ לי 
העמ ּק ים  כּ תביו  האריז "ל. ׁש יטת להבנת  חד ׁש ה גּ י ׁש ה ּפ ּת ח 
לזּ הר  הלם  ּפ ר וּ ׁש וֹ  הזּ הר. להבנת הנּ חוּ צים מפּת חוֹ ת  סּפ קוּ  וה ּמ וּ בנים 
הנּ שׂ גּ בים  בּ כּ תבים ה לּ ּמ וּ ד בּ הפצת הקל  "הּס לּ ם" כּ פרוּ ׁש  היּ דוּ ע
המדבּ רת  הּק דׁש  ללׁש וֹ ן  הזּ הר כּ ל ּת רגּ ם  ׁש כּ ן הזּ הר , ׁש ל וה ּס תוּ מים 
כּ רכים  16  דּ ר הח"ן, ּת וֹ רת לסוֹ ד הערים את ּפ תח הוּ א כּ יּ וֹ ם .

הּס  את  הּס פירוֹ ת ".המהוּ ים עשׂ ר "ּת למוּ ד ה נּ קרא  פר  



הז ֹוהר ה ּתּקּוניםמגּני  כזזֹוהר

כּ רכים,מפריו  עשׂ ר ׁש ה  בּ ני  ספירוֹ ת" עשׂ ר "ּת למוּ ד לציּ ן: ראוּ י  ְִָָ
ספיר וֹ ת" "עשׂ ר בּ מהוּ ת  האריז"ל ּת וֹ רת  ׁש ל בּ היר סכּ וּ ם  וּ בוֹ 
רבּ י הרב כּ תב כן כּ מ וֹ  ז וֹ . וּ מסעפת סבוּ כה ׁש יטה ׁש ל ענפיה וּ ׁש אר

הּק בּ לה  בּ מג וּ למ נּ חים לערכים  בּ אוּ ר ספרי אׁש לג  ("ּפ ניםיהוּ דה 

לה גּ יׁש מס בּ ירוֹ ת") בּ י וֹ תר הּמ צלח ה נּ ּס יוֹ ן  הם  אׁש לג  הר"י ׁש ל  ספריו . 
מבוֹ א  כּ מוֹ תם ואין הגי וֹ נ וֹ , וּ בדר בּ שׂ פתוֹ  ה נּ סּת ר  ּת וֹ רת  את  דּ וֹ רנ וּ  לבן

הּס וֹ ד. בּ ׁש בילי   ולדר לטעם המבּק ׁש  לכל
תשט"ו.הר"י ׁש נת הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם ׁש ל בּ עצּ וּ מוֹ  נפטר אׁש לג ִָ

המחדּ ׁש ת על להתענינ וּ ת בּ מקבּ יל החסידוּ ת  בּ הׁש ּפ עת  ה גּ דּ וּ ל אף ַ
בּ לּמ וּ די בּ וּ רים נ ׁש ארוּ  היּ ה וּ דים ׁש רב ל וֹ מר  נוּ כל  עדין  בּ ּק בּ לה ,
להבנת  דּ ר כּ וֹ  סלל א ׁש לג  הרב כּ אׁש ר להׁש ּת נּ וֹ ת  החל  זה מצּ ב הּק בּ לה.
כּ תבי את בּ בהירוּ ת  ּת אר  ה ּס פיר וֹ ת" "עשׂ ר בּ ספרוֹ  האר"י . כּ תבי 

לדוֹ רנ וּ . להבנה מקׁש ים הי וּ  ז "ל, האר"י 

" ב מ "מתק  ְִַָיג)
הּק דוֹ ׁש ואחר לה בּ אוּ ר  האחרוֹ נוֹ ת ׁש נים בּ עשׂ רוֹ ת זכינוּ  חביב אחר וֹ ן  ְֲַ

זצ"ל. פריׁש  דּ נ יּ אל רבּ י הגה"צ להמק וּ בּ ל מ דּ בׁש " "מת וֹ ק
זצ"ל. הירצקא נפּת לי רבּ י הרה "צ לאביו  נ וֹ לד

תצעיר מּמ ׁש עמד וּ פעמים רח "ל הא יּ מה הוֹ אה מוֹ ראוֹ ת  את  עבר ְִִ
נ ּס ים. בּ נ ּס י ונצּ ל ּמ יתה לפני 

אׁש ר זכה הגד וֹ ל המעיין  את לאוֹ ר  הביא  וּ פה  הּק דׁש  לארץ ועלה ָָ
עמדוּ  לנג דּ וֹ  בּ רבּ ים. ה ּק דוֹ ׁש  וזהר ק בּ לה סתרי בּ לוֹ מדוֹ  בּ קר בּ וֹ 
ּפ רוּ ׁש  ׁש יּ ח בּ ר אחד ׁש יּ הא  רצוֹ ני ׁש אמר: זי "ע מ לּ וּ בּ לין הח וֹ זה  דּ ברי 
וכ ה זּ הר , את ללמד י וּ כל יהוּ די  ׁש כּ ל הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  על וּ פׁש וּ ט בּ היר
ספרים. ועוֹ ד האריז"ל ספרי ועל הזּ הר חלקי כּ ל על ּפ ירוּ שוֹ  נּ תחדּ ׁש 

תשס"ה,ליׁש יבה נת ׁש בט לי"ד  אוֹ ר נׁש יקה , בּ מיתת מעלה  ׁש ל ְִֵַ
ּת וֹ בב"א. ירוּ ׁש לים הּק דׁש  בּ עיר  כּ בוֹ ד וּ מנ וּ חתוֹ 



ה ּתּקּוניםכו הז ֹוהרזֹוהר מגּני 

זהר" "ניצצי ִֵַֹיא )
לא א. חז "ל , לספרוּ ת  ה זּ הר  ספרוּ ת  בּ ין המׁש ּת ף מן הרבּ ה ׁש יּ ׁש  אף 

הנּ קדּ וֹ ת  על - רחב בּ הּק ף - להראוֹ ת בּ זּ הר מהעוֹ סקים מי טרח
בּ כ וּ וּ ני בּ רעי וֹ נ וֹ ת , מק בּ יל וּ ת על וּ להצבּ יע המׁש ּת ף, המכ נּ ה קיּ ם  ׁש בּ הן

הּת חוּ מים. ׁש ני בּ ין  דּ וֹ מה  וּ מּת ן בּ מ א אף וּ לעּת ים  הח ׁש יבה ,

נפלא ב. ספר  וחבּ ר ז "ל  מר גּ ליּ וֹ ת  רא וּ בן  רבּ י הגּ אוֹ ן  ׁש ּק ם  עד 
ה ּת ּק וּ נים  ה ּת וֹ רה , על זהר הזּ הר: חלקי כּ ל  על זהר" "ניצוֹ צי

חד ׁש ' .(ת "ש-תשי "ג)ו 'זהר  

א . :כנבּ בלי - ּת למוּ דים  חז "ל: מקוֹ רוֹ ת לכל  הזּ הר בּ ין מקבּ ילוּ ת ְָ
הוֹ נים. וה ּמ דרׁש ים - וירוּ ׁש למי 

למקוֹ ם.ב . מּמ קוֹ ם עצמוֹ  בּ זּ הר  מקבּ ילוּ ת

לה זּ הר.ג. ה יּ כים לדוֹ רוֹ תם י שׂ ראל חכמי הערוֹ ת

להם.ד. מר ּמ ז  אוֹ  עוֹ סק ׁש הזּ הר הלכתיּ וֹ ת והערוֹ ת צ יּ וּ נים

רבּ ים.ה . בּ מקוֹ מוֹ ת ה זּ הר  דּ ברי להבנת  והארוֹ ת הער וֹ ת ּפ ר וּ ׁש ים,

רכי ט "ז  ה הר על  ר א לג, יהדה לרי  " ה" ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹֻיב )

תרמ"ו.א. בּ ׁש נת בּ ור ׁש ה נוֹ לד  א ׁש לג , יהוּ דה רבּ י האלקי  המקבּ ל
ׁש עמל  הגּ ם בּ יר וּ ׁש לים. והתי ב ישׂ ראל, לארץ עלה בתרע"ט
- הּס וֹ ד בּ תוֹ רת מת בּ לּ ט כּ ח וֹ  עּק ר זאת בּ כל ה ּת וֹ רה, בּ נגלוֹ ת  הר בּ ה

האריז "ל. וכתבי ספרים  וּ ׁש אר  הזּ הר

הוּ א ב . ז "ל . א ׁש לג  יהוּ דה רבּ י היה האחרוֹ ן  בּ דּ וֹ ר  המקבּ לים מגּ דוֹ לי 
העמ ּק ים  כּ תביו  האריז "ל. ׁש יטת להבנת  חד ׁש ה גּ י ׁש ה ּפ ּת ח 
לזּ הר  הלם  ּפ ר וּ ׁש וֹ  הזּ הר. להבנת הנּ חוּ צים מפּת חוֹ ת  סּפ קוּ  וה ּמ וּ בנים 
הנּ שׂ גּ בים  בּ כּ תבים ה לּ ּמ וּ ד בּ הפצת הקל  "הּס לּ ם" כּ פרוּ ׁש  היּ דוּ ע
המדבּ רת  הּק דׁש  ללׁש וֹ ן  הזּ הר כּ ל ּת רגּ ם  ׁש כּ ן הזּ הר , ׁש ל וה ּס תוּ מים 
כּ רכים  16  דּ ר הח"ן, ּת וֹ רת לסוֹ ד הערים את ּפ תח הוּ א כּ יּ וֹ ם .

הּס  את  הּס פירוֹ ת ".המהוּ ים עשׂ ר "ּת למוּ ד ה נּ קרא  פר  






