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

ים ְוָיִאירּו ֵעיָניו. דֹושִׁ ַהקְּ

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

ר ּבוֹ ְוכּו'. ִריׁשּות ְוָהֲעָנָוה ֲאשֶׁ ְוַהפְּ

יּוָדא  ָהַרב  מֹוֵרינּו  דֹוׁש  ַהקָּ ַהגָּאֹון  ח. 
הרר"מ  ָאִחיו  ּוֶבן  ַוֲחָתנוֹ  ְלִמידוֹ  ]תַּ ֵמַראְזָלא  ְצִבי 
סּוק  פָּ ׁשּום  ֵאין  י  כִּ ָאַמר,  ר[  ְזכַּ ַהנִּ אָמבֹור  ִמסָּ

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

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

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

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

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

דֹוׁש. ל ָהֲאִר"י ַהקָּ שֶׁ
ָהַרב  ָאִחיו  ּוֶבן  ְלִמידוֹ  תַּ ַמת  ַהְסכָּ בְּ א. 
יִדיְטׁשֹוב  ִמזִּ מהרי"א  ינּו  ַרבֵּ דֹוׁש  ַהקָּ

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

יִדיְטׁשֹוב, ע"כ. ִמזִּ

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

א". ן ִהיְנדָּ ְלִמיְדָך ְצִבי בֶּ תַּ

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

ְך. ין כָּ בֵּ

ֲחָתנוֹ  ָרָצה  קֶֹדׁש,  ת  בָּ שַׁ ֵליל  בְּ ַעם  פַּ ג. 
י יּוָדא ְצִבי ֵמָראְזָלא זי"ע  דֹוׁש ַרבִּ ָהַרב ַהקָּ
ַעד  ַמע ִמבַּ ּתֹות, ְושָׁ ֶקה ִלשְׁ יׁש לוֹ ַמשְׁ ְלַהגִּ
ים,  ֲאָנשִׁ ה  מָּ כַּ ל  שֶׁ קֹוָלם  ַחְדרוֹ  ֶלת  דֶּ
ַח  ְפתֵּ ַהמַּ חֹור  ֶרְך  דֶּ ל  כֵּ ִהְסתַּ ר  ְוַכֲאשֶׁ

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

יט ְלתֹוְך ַהֶחֶדר. ֲחָתנוֹ ִהבִּ ָקְדׁשוֹ שֶׁ

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

ּוְגבֹוִהים.

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

ף רע"ט(. ֲעבֹוָדה דַּ

ַאְיִזיק  ִיְצָחק  י  ְלַרבִּ  - ַחי",  "ֹזַהר  ו( 
אָמאְרָנא, בעמח"ס "ֹזַהר ַחי", "ֵהיַכל  ִמקָּ
ֵני  ָרָכה", "ְנִתיב ִמְצוֹוֶתיָך", ֲעֵצי ֵעֶדן, "פְּ ַהבְּ

הֹור", ְועֹוד ְלָחן ַהטָּ ָזֵקן", "שֻׁ
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ל ָהֱאלִֹקי ָמאָרא  דֹוׁש ַהְמֻקבָּ א. ַהגָּאֹון ַהקָּ
ְיִחיֵאל,  ְיהּוָדה  ִיְצָחק  ָהַרב  מֹוֵרינּו  ָרִזין,  דְּ
 - )תקס"ו  אָמאְרָנא  ִמקָּ ַאְיִזיק  י  ַרבִּ ַהְמֻכנֶּה 
ַסְנֶדר  ֲאֶלכְּ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהגָּאֹון  ן  בֶּ תרל"ד(, 

יִדיְטׁשֹוב. י ְצִבי ִמזִּ דֹוׁש ַרבִּ ֶסְנֶדר, ֲאִחי ַהקָּ

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

סּו. ֶחֶסד ַעל ָאבֹות, ְוֵאּלּו ִנְדפְּ

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

ים(. ִהלִּ תְּ

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

ְועֹוד.

ַלת  ַקבָּ ַעל  ס  ְמֻבסָּ ַהּזַֹהר  ַעל  רּוׁשוֹ  פֵּ ד. 
ַעת ּתֹוַרת ְמאֹוֵרי  פָּ ָהֲאִר"י ז"ל, ּובוֹ גַּם ַהשְׁ
ְוַתְלִמיָדיו.  טֹוב  ם  שֵׁ ַעל  ַהבַּ  - ַהֲחִסידּות 
דֹוִלים  ָרִכים גְּ ה כְּ ֲחִמשָּׁ ס בַּ רּוׁש ֶזה ֻהְדפַּ פֵּ
ב  ְכתַּ נִּ עְרג, ְוִהּנוֹ ִחּבּורוֹ ָהַאֲחרֹון שֶׁ ֶלעְמבֶּ בְּ
ִלימוֹ, ְוָאֵכן ַעל  ֲערֹוב ָיָמיו, ְולֹא ָזָכה ְלַהשְׁ בַּ
ֶרְך  רּוׁש. ַהכֶּ ַתב פֵּ ָבִרים לֹא כָּ ׁש דְּ ֹזַהר ֻחמָּ
צּוי  ַהמָּ ַטע  ַלקֶּ ֵפרּוׁש  בְּ ְמַסיֵּם  י  ַהֲחִמישִׁ
ֵבאּור  בְּ  - ָבִרים  דְּ ְלֵסֶפר  ַהּזַֹהר  ת  ְתִחלַּ בִּ
הּוא  ּוָבֶזה  ּתֹוֶסף",  ַאל  ָלְך  "ַרב  סּוק:  ַהפָּ
ָעָליו ְלַהְפִסיק  ֵעת ַמֲחָלתוֹ, שֶׁ ָמָצא ֶרֶמז בְּ
ִלְכִתיַבת  ָסמּוְך  ְוָאֵכן,  רּוׁשוֹ.  פֵּ ְכִתיַבת  בִּ

 - ִסְפרוׁ  ִנְפַטר.  ה  ֵאלֶּ ַאֲחרֹונֹות  ׁשּורֹות 
ַעל  ִטיָרתוֹ  פְּ ְלַאַחר  ס  ֻהְדפַּ  - ַחי"  "ֹזַהר 
י ֱאִליֶעֶזר ְצִבי  ל ַרבִּ יק ַהְמֻקבָּ דִּ נוֹ ַהצַּ ְיֵדי בְּ

ר. ַצוַָּאת ָאִביו ַהְמַחבֵּ ַסאְפִרין, כְּ

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

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

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

אָמאְרָנא( דֹוׁש מהרי"א ִמקָּ ַמֲעֶרֶכת ט' ָהַרב ַהקָּ

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

ַנת תקע"א ִלְפָרט, ִהְתִחיל מֹוִרי ּדֹוִדי  שְׁ בִּ
ל קֶֹדם  לֵּ דֹוׁש ]ָהֲעֶטֶרת ְצִבי[ ְלִהְתפַּ ינּו ַהקָּ ַרבֵּ
ל  שֶׁ ַלַחׁש  ת  ְתִפלַּ בִּ ְוָעַמד  ה,  ַהַחמָּ ֵהֵנץ 
ַעל  בַּ ם  שָׁ ְוָהָיה  עֹות,  שָׁ ה  שָּׁ שִׁ ֲחִרית  שַׁ
ים  ִהלִּ מוֹ יֹוֵסף[, ְוָאַמר תְּ ָהָיה שְׁ ִית ֶאָחד ]שֶׁ ַהבַּ
ָהַלְך  ְך  כָּ ְוַאַחר  ים,  ִהלִּ ַהתְּ ל  כָּ יֵּם  סִּ שֶׁ ַעד 
ִסיֵּם  ַוֲעַדִין לֹא  ְדָרׁש  ְלֵבית ַהמִּ ּוָבא  ִליׁשֹן 
ה לֹא  ֻעדָּ ַחׁש, ּוְבֵעת ַהסְּ ת ַהלַּ ִפלַּ יק תְּ דִּ ַהצַּ
ב  ָראּוי, ְוָהָיה יֹושֵׁ ֵרת ֶלֱאכֹל כָּ ָנַתן לוֹ ַהְמשָׁ

י ְמַצֵער  ֵרת, ַרבִּ ֵאיֶזה ָזִוית, ְוָאַמר ְלַהְמשָׁ בְּ
ֲאָכל,  ְמִניַעת ַהמַּ ה בִּ ֲאִריכּות, ְוַאתָּ אֹוָתנּו בַּ
ל  ּכֹוס שֶׁ ָלַקח  ֹזאת,  ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ַמע  ְושָׁ
אֹוֵמר  ה  ַאתָּ יֹוֵסף  ְוָאַמר:  לוֹ,  ְוָנַתן  ַיִין 
אן  כָּ יֵּׁש  שֶׁ ֲהֵתַדע  אֹוְתךָ,  ְמַצֵער  ֲאִני  שֶׁ
ן  ְלַתקֵּ ָצִריְך  ַוֲאִני  ָאָדם,  ֵני  בְּ ֵמאֹות  ֵאיֶזה 
ִהְצָטְרכּותוֹ  ְוָכל  ַנְפׁשוֹ  ּקּון  תִּ ֶאָחד  ְלָכל 
ִהנְַּחתָּ  שֶׁ ָהֱאֶמת  ִמיָרא.  גְּ ְוַעד  ֵמָהֵחל 
ָנֲחלּו  ְוַהּיֹום  ִריִאים,  בְּ ְיָלִדים  ֵני  שְׁ ֵביְתָך  בְּ
ָקרֹוב  ָהָיה  שֶׁ ֶנֱחָלה  ָהֶאָחד  ֵניֶהם,  שְׁ
לוֹ  י  ְכתִּ ִהְמשַׁ שֶׁ י  ַעְלתִּ פָּ ִתי  ּוִבְתִפלָּ ָלמּות, 
ִני  ְוַהשֵּׁ ְלֵאיָתנוֹ,  ָחַזר  ָלֵאל  ה  ּוְתִהלָּ ים,  ַחיִּ
ָנה  ַסכָּ בְּ ֵעת  כָּ ְוהּוא  ְך  כָּ ל  כָּ י  גְַּחתִּ ִהשְׁ לֹא 
מֹוָצֵאי  ֵהל ֶזה ָהִאיׁש, ְוֵתֶכף בְּ דֹוָלה. ְוִנְתבַּ גְּ
מוֹ  כְּ ְמֻכוָּן  ְוָהָיה  ְלֵביתוֹ,  ָאץ  טֹוב  יֹום 

ָאַמר לוֹ ָהֲעֶטֶרת ְצִבי. שֶׁ

ר  ַהשַּׂ ֶאת  ִהְכִניַע  שֶׁ ַעְצמוֹ,  ַעל  ֵהִעיד  ח. 
ִמְצחוֹ. ה לוֹ ָחִריץ בְּ ל אּוְנָגאָרן, ְוָעשָׂ שֶׁ

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

ּבֶֹקר, ְוֵכן ָעשּׂו. בַּ

ְיָלה זוֹ  לַּ אּו ֵאָליו, ָאַמר ָלֶהם: בַּ בָּ שֶׁ ּבֶֹקר כְּ בַּ
נָּּאים,  י ַלתַּ ָמה, ְוָהַלְכתִּ ָהְיָתה ִלי ֲעִליַּת ְנשָׁ
ָאְמרּו  ם  ְוֻכלָּ ָסבֹוָרֵאי,  ָנן  ַרבָּ ָאמֹוָרִאים, 
ָהִעיר,  תֹוְך  בְּ דּורּו  תָּ שֶׁ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ן  כֵּ שֶׁ
ָפִרים ֵאין ִמְנָיִנים, ְוֵאין ׁשֹוְמִעים  כְּ בַּ ְלִפי שֶׁ
נָּא  ם ִמְקֶוה. ַרק ַהתַּ ה ּוָבְרכּו, ְוֵאין שָׁ ְקֻדשָּׁ
ִאי  ָאַמר שֶׁ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעֹון  ן שִׁ ַרבָּ ָהֱאלִֹקי 
ֶרְך  ְיהּוִדי דֶּ ע  ִאם ִיסַּ ִלְגֹזר ֹזאת: שֶׁ ר  ֶאְפשָׁ
אוֹ  ין,  ּוְתִפלִּ ית  ַטלִּ ִעּמוֹ  ִיְהֶיה  ְולֹא  ָפר  כְּ
ְלֶאֶרץ  ָעָלה  בתרע"ט  ִלְסעֹד  ֶלֶחם  ת  פַּ

ַלִים.  ירּושָׁ ב בִּ ָרֵאל, ְוִהְתַישֵּׁ ִישְׂ
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ל  שֶׁ ין  דִּ ֵבית  בְּ ְוָאְמרּו  ח?,  ִיקַּ ֵמַאִין  ִלּבוֹ, 
ִנְמָצא  ר  ֲאשֶׁ יק  ַצדִּ י  פִּ ֲאלּו  שְׁ יִּ שֶׁ ַמְעָלה, 
אן  כָּ ֵיׁש  ֲהלֹא  "י  בִּ ַרשְׁ ָעָנה  עֹוָלם,  בָּ ֲעַדִין 
ֶאת  ַאל  ִנשְׁ ִזיִדיְטׁשֹוֶבער,  'ֶלע  ֶהעְרשְׁ י  ַרבִּ
"י,  בִּ ַרשְׁ כְּ י  ְוָאַמְרתִּ אֹוִתי,  ֲאלּו  ְושָׁ יו,  פִּ
ר  ַהשַּׂ י  כִּ לֹום,  ְלשָׁ ְלֵביְתֶכם  ְסעּו  ה  ְוַעתָּ
ְטָלה  ְתאֹם ּוְכָבר בָּ ֵזָרה ֹזאת ֵמת פִּ גַָּזר גְּ שֶׁ

ֵזָרה, ְוָכְך ָהָוה. ַהגְּ

אָמאְרָנא  ִמקָּ ְצִבי  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ ינּו  ַרבֵּ י. 
דֹוׁש  ָמתוֹ לספה"ק ֹזַהר ַחי )ֵמָאִביו ַהקָּ ַהְקדָּ בְּ
ַעם  פַּ ר שֶׁ אָמאְרָנא זי"ע(, ְמַספֵּ ינּו מהרי"א ִמקָּ ַרבֵּ

ְיָלה,  ַהלַּ ֲחלֹום  בַּ ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ָרָאה  ַאַחת 
יֹוֵסף,  ית  ַהבֵּ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ ַלֵהיָכל  ְכַנס  נִּ שֶׁ
ִבים  יֹושְׁ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ ה  ַהְרבֵּ ְוָרָאה 
יֹוֵסף,  ית  ַהבֵּ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ זוֹ  א  ְמִתיְבתָּ בִּ
דֹוׁש  ַהקָּ ָהַרב  ָאִחיו  ב  יֹושֵׁ ָהָיה  ּוְבתֹוָכם 
אָמאְרָנא  ִמקָּ ֶסעְנֵדר  ַסְנֶדר  ֲאֶלכְּ ינּו  ַרבֵּ
ָעַמד  ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ְכַנס  נִּ ּוְכשֶׁ זי"ע, 
א  ַהבָּ רּוְך  "בָּ ְוָאַמר  ְסאוֹ,  ִמכִּ יֹוֵסף  ית  ַהבֵּ
ׁש  ּוִבקֵּ ִזיִדיְטׁשֹוֶבער",  עֶלע  ֶהעְרשֶׁ י  ַרבִּ
ּתֹוָרה,  ַבר  דְּ ּיֹאַמר  שֶׁ ְצִבי  ֵמָהֲעֶטֶרת 
ְלִמיֵדי  ִבים תַּ אן יֹושְׁ יב ָהֲעֶטֶרת ְצִבי, כָּ ֵהשִׁ
ִנְגלֹות  בְּ עֹוְסִקים  שֶׁ דֹוִלים  גְּ ֲחָכִמים 
ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ִעְסִקי בְּ ל  ַוֲאִני כָּ ַהּתֹוָרה, 
ַבר ִחּדּוׁש  יד ָלֶכם דְּ י ֵכן ַאגִּ ֲאָבל ַאף ַעל פִּ
גַּׁש, ְוָאַמר:  ת ַויִּ ָרשַׁ ֵתנּו זוֹ פָּ ָרשָׁ ֶאָחד ַעל פָּ
ל  ט יֹוֵסף ֶאת כָּ ית מ"ז י"ד( ַוְיַלקֵּ ֵראשִׁ ִתיב )בְּ כְּ
ַנַען  ְמָצא ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְבֶאֶרץ כְּ ֶסף ַהנִּ ַהכֶּ
ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ׁשְֹבִרים,  ֵהם  ר  ֲאשֶׁ ֶבר  שֶּׁ בַּ
ֶסף  כֶּ ל  כָּ ט  ִלקֵּ ּיֹוֵסף  שֶׁ ע"א(  קי"ט  ָסִחים  )פְּ

ה  ְוָקשֶׁ ָהעֹוָלם,  ָכל  בְּ ָאז  ְמָצא  נִּ שֶׁ ְוָזָהב 
ְצָלִמים  גַּם  ָהיּו  ְוַהזָָּהב  ֶסף  ַהכֶּ ין  בֵּ ֲהלֹא 
ח  ִלקַּ ְליֹוֵסף  ר  ֻהתַּ ְוַהֵאיְך  ָזָרה,  ַוֲעבֹוָדה 
ִהיא  ִהיְלְכָתא  ֲהלֹא  ֶהם,  לָּ שֶׁ ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ֵלָהנֹות  ָאסּור  שֶׁ ס"א(  קל"ט  ִסיָמן  ָעה  דֵּ יֹוֶרה  )בְּ

ֶבר  שֶּׁ תּוב בַּ ְמַסיֵּם ַהכָּ ְלֶזה  ָזָרה,  ֵמֲעבֹוָדה 
ִביָרה  שְׁ ְלׁשֹון  ַהְינּו  ׁשְֹבִרים,  ֵהם  ר  ֲאשֶׁ
ֶאת  ְברּו  שָׁ ַעְצָמם  בְּ ָהַעּכּו"ם  שֶׁ ּוְכִתיָתה, 
ְוַהֲהָלָכה  ְליֹוֵסף,  ָתנּום  נְּ שֶׁ קֶֹדם  ָלִמים  ַהצְּ
ָהַעּכּו"ם  ִאם  שֶׁ ס"א(  קמ"ו  ִסיָמן  ם  )שָׁ ִהיא 

ִמּכֹל  ּלוֹ  שֶׁ ָזָרה  ָהֲעבֹוָדה  ל  ְמַבטֵּ ַעְצמוֹ  בְּ
ּכֹה  ּנּו.  ִממֶּ ֵלָהנֹות  ָרֵאל  ְלִישְׂ ר  ֻמתָּ ָוכֹל, 
ָעָנה  ֶזה  ַעל  ם.  שָׁ ְצִבי  ָהֲעֶטֶרת  ָאַמר 
ם  ְרתֶּ בַּ ית יֹוֵסף ְלָהֲעֶטֶרת ְצִבי, "טֹוב דִּ ַהבֵּ

ּתֹוָרה". ם בַּ תֶּ שְׁ ְוִחדַּ

ֶזה  בְּ יֹוֵסף  ית  ַהבֵּ ָאַמר  ְך  כָּ ַאַחר  יא. 
אן  כָּ ב  ַהּיֹושֵׁ ֶסעְנֵדר  י  ַרבִּ ָאִחיָך  ׁשֹון:  ַהלָּ
ָקָטן  ן  בֵּ לוֹ  יֵּׁש  שֶׁ ְלָך  לֹוַמר  אֹוָתנּו  ׁש  קֵּ בִּ
ינּו מהרי"א  דֹוׁש ַרבֵּ יָּה, ]ה"ה ָהַרב ַהקָּ עֹוַלם ָהֲעשִׂ בְּ
ָעָליו  יַח  גִּ יַּשְׁ שֶׁ ִמי  ְוֵאין  זי"ע[,  אָמאְרָנא  ִמקָּ

יַח  גִּ שְׁ תַּ שֶׁ ָך  ִממְּ ׁש  ּוְמַבקֵּ ּתֹוָרה,  דוֹ  ְלַלמְּ
יב  ֵהשִׁ ה.  דֹושָׁ ַהקְּ ּתֹוָרה  ִעּמוֹ  ִלְלמֹד  ָעָליו 
ִלְלמֹד  ָעַלי  ל  ְמַקבֵּ ֲהֵריִני  ְצִבי,  ָהֲעֶטֶרת 

ִעּמוֹ, עכת"ד.

ָכה  בָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ק  לֵּ ְסתַּ נִּ שֶׁ קֶֹדם  יב. 
ה הּוא ּבֹוֶכה, ָאַמר  ָאלּוהּו ָלמָּ שְּׁ ְמאֹד, ּוְכשֶׁ
ּיּוַכל  שֶׁ יק  ַצדִּ עֹוד  ִנְמָצא  ַהִאם  ִהְתּבֹוֵנן  שֶׁ
ן, ַעד  הּוא ָהָיה ְמַתקֵּ מוֹ שֶׁ מֹות כְּ ן ְנשָׁ ְלַתקֵּ
י  רֹוֶאה כִּ ָאְמרוֹ שֶׁ ָצא ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשוֹ, בְּ מָּ שֶׁ
ְטֶרעִטין  י ְיהּוָדה ְצִבי ִמסְּ דֹוׁש ַרבִּ ָהַרב ַהקָּ
מֹותוֹ.  כְּ מֹות  ְנשָׁ ן  ְלַתקֵּ עֹוד  יּוַכל  זי"ע 

)ֲעבֹוַדת ֲעבֹוָדה(

ְצִבי  ֱאִליֶעֶזר  י  ְלַרבִּ ֱאִליֶעֶזר"  ק  שֶׂ מֶּ "דַּ ז( 
ֵעיַנִים",  "אֹור  בעמח"ס   - אָמאְרָנא  ִמקָּ

יִתי" ְועֹוד ן בֵּ "בֶּ

ָהָיה  תרנ"ח(,   - )תק"צ  ְצִבי  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרבִּ א. 
ְסָפִרים  ר  ְוִחבֵּ ְונֹוָרא,  גָּדֹול  ל  ְמֻקבָּ ַעל  בַּ
ֵסֶפר  ְוֵהם  ָלה,  ְוַקבָּ סֹוד  י  פִּ ַעל  נֹוָרִאים 
ָחֵמׁש  ְוַעל  ים  ִהלִּ תְּ ַעל  עה"ת,  יִתי  בֵּ ן  בֶּ
יִתי ַעל  ן בֵּ ַעל ָאבֹות, בֶּ יתוֹ  ְזַקן בֵּ ְמִגּלֹות, 
ַהּזַֹהר  ַעל  ֱאִליֶעֶזר  ק  שֶׂ מֶּ דַּ "ס,  ַהשַּׁ ִסּיּוֵמי 
סֹודֹות  ֵעיַנִים  אֹור  ֲחָלִקים,  ו'  דֹוׁש  ַהקָּ
ּקּוֵני ַהּזַֹהר,  ִית ַעל תִּ ָלה ב"ח, ְורֹאׁש בַּ ְוַקבָּ

דֹורוֹ. ית ַהּזַֹהר בְּ ר בֵּ הּוא ָהָיה שַׂ

ַאְדמֹורּות  בְּ ְמקֹומוֹ  א  ּוְמַמלֵּ נוֹ  בְּ הּוא  ב. 
ל ָהַאְדמֹו"ר ָהִראׁשֹון אֹור ֵעיַנִים, רֹאׁש  שֶׁ
ִיְצָחק  י  ַרבִּ  - ָקאָמאְרָנא  ְלֵבית  ָאב  ית  בֵּ

ַעל "ֹזַהר ַחי". ַאְיִזיק בַּ

ס  ְדפַּ נִּ ק ֱאִליֶעֶזר" שֶׁ שֶׂ מֶּ רּוׁשוֹ ַלּזַֹהר "דַּ ג. פֵּ
ַכוָָּנה  בְּ ב  ִנְכתַּ )תרס"ב-תרפ"ב(,  ָרִכים  כְּ ו'  בְּ
ַהּלֹוְמִדים  ְיֵדי  ַעל  ּיּוַבן  שֶׁ רּוׁש  פֵּ ִלְהיֹות 
ַהּזַֹהר,  ְבֵרי  דִּ ט  שָׁ ַהפְּ ֶאת  ְלָהִבין  ִאים  ַהבָּ
ָבה  ל תֵּ כָּ ּוְלָפֵרׁש  ְלָבֵאר  ל  דֵּ תַּ ִהשְׁ ן  כֵּ ְוַעל 
ָאִביו,  ֵפרּוׁש  כְּ רּוׁשוֹ,  פֵּ ַהְרָחָבה.  בְּ ְוֵתָבה 
ְוִסְפֵרי  ז"ל,  ָהֲאִר"י  ַלת  ַקבָּ ַעל  ס  ְמֻבסָּ

דֹוֵלי ַהֲחִסידּות. גְּ

י  ַמְעתִּ "שָׁ ּכֹוֵתב  הּוא  ָמתוֹ  ַהְקדָּ בְּ ד. 
ָקדֹוׁש  ה  ִמפֶּ ַמע  שָּׁ שֶׁ זלה"ה  מאאמו"ר 
ִלין,  ִמּלּובְּ ָמאִטיל  ן  בֶּ ִיְצָחק  ַיֲעקֹב  ינּו  ַרבֵּ
ֶאָחד  ִאיׁש  ְהֶיה  יִּ שֶׁ ָהָיה  ַהּטֹוב  ְרצֹונוֹ  שֶׁ
ַעל  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  דִּ ָפֵרׁש  יְּ שֶׁ עֹוָלם  בָּ
יָּכֹול ְלָפֵרׁש  ָכל ָמקֹום שֶׁ ׁשּוט, בְּ ט פָּ שָׁ י פְּ פִּ
י גַּם  ַמְעתִּ ַעְצִמי שָׁ ט, ְוֵכן ֲאִני בְּ שָׁ י פְּ ַעל פִּ
ְצִבי  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהגָּאֹון  יק  דִּ ַהצַּ ֵמָהַרב  ן  כֵּ
ֵעיָניו  בְּ ִלְראֹות  ַנְפׁשוֹ  ָקה  ָחשְׁ שֶׁ זצ"ל... 
ְהֶיה ַעל  יִּ דֹוׁש שֶׁ רּוׁש ַעל ַהּזַֹהר ַהקָּ ֵאיֶזה פֵּ

ׁשּוט ְלֶזה.  ט פָּ שָׁ י פְּ פִּ

ִלי  א  בָּ ים,  דֹושִׁ ַהקְּ יִקים  דִּ ַהצַּ ה  ֵאלֶּ כַֹח  בְּ
ֶנֶדר  ִלי  בְּ ָעַלי  י  ְלתִּ ִקבַּ וב"ש.  ב"ה  ִלי  ֵעֶזר 
ָכל  בְּ ט  שָׁ י פְּ פִּ ַעל  ְלָפֵרׁש  ֶזה  ֶדֶרְך  בְּ ֵליֵלְך 
ְוהּוא  ׁשּוט,  פָּ ט  שָׁ פְּ ִלְסּבֹל  ּיּוַכל  שֶׁ ָמקֹום 
ָרֵאל  ֵני ִישְׂ ל ֶאָחד ִמבְּ ּיּוַכל ִלְדּבֹק כָּ ֵדי שֶׁ כְּ
י  דֹוׁש ַהזֶּה, כִּ ִדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהקָּ ים בְּ דֹושִׁ ַהקְּ
ַהּבֹוֵרא  ֵבקּות  דְּ ְקִניַּת  ר  ִעקַּ שֶׁ הּוא  ָידּוַע 
א  בָּ הּוא  ְמָחה,  ּוְבשִׂ ׁש  ַממָּ ֵאין  בְּ ב"ה 

ְבֵרי ַהּזַֹהר". ּמּוד דִּ ִמלִּ

ַתב ָיד - ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי  ֶפר - ִמכְּ ה. ַהסֵּ
י ַיֲעקֹב  א ְמקֹומוֹ - ָהַאְדמֹו"ר ַרבִּ נוֹ ּוְמַמלֵּ בְּ

אָמאְרָנא. ה ַסאְפִרין ִמקָּ משֶׁ

ָלג, י ְיהּוָדה ַאשְׁ ם" ְלַרבִּ לָּ ח( "ַהסֻּ

ָרִכים ן ט"ז כְּ רּוׁש ַעל ַהּזַֹהר בֶּ פֵּ

ָלג,  ַאשְׁ ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ָהֱאלִֹקי  ל  ַהְמֻקבָּ א. 
בתרע"ט  תרמ"ו.  ַנת  שְׁ בִּ ה  ַוְרשָׁ בְּ נֹוַלד 
ַלִים.  ירּושָׁ ב בִּ ָרֵאל, ְוִהְתַישֵּׁ ָעָלה ְלֶאֶרץ ִישְׂ
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ָכל  ִנְגלֹות ַהּתֹוָרה, בְּ ה בְּ ָעַמל ַהְרבֵּ ַהגַּם שֶׁ
 - ַהּסֹוד  תֹוַרת  בְּ ט  לֵּ ִמְתבַּ ּכֹחוֹ  ר  ִעקַּ ֹזאת 

ָאר ְסָפִרים ְוִכְתֵבי ָהֲאִר"י ז"ל. ַהּזַֹהר ּושְׁ

ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  בַּ ִלים  ַהְמֻקבָּ דֹוֵלי  ִמגְּ ב. 
ח  תַּ פִּ הּוא  ז"ל.  ָלג  ַאשְׁ ְיהּוָדה  י  ַרבִּ ָהָיה 
ָהֲאִר"י  יַטת  שִׁ ַלֲהָבַנת  ה  ֲחָדשָׁ ה  ישָׁ גִּ
קּו  ִספְּ ְוַהּמּוָבִנים  ים  ָהֲעֻמקִּ ָתָביו  כְּ ז"ל. 
רּוׁשוֹ  חּוִצים ַלֲהָבַנת ַהּזַֹהר. פֵּ חֹות ַהנְּ ַמְפתְּ
ם"  לָּ "ַהסֻּ ֵפרּוׁש  כְּ ַהיָּדּוַע  ַלּזַֹהר  ֵלם  ַהשָּׁ
ִבים  גָּ שְׂ ָתִבים ַהנִּ כְּ ּמּוד בַּ ֲהָפַצת ַהלִּ ֵהֵקל בַּ
ל  כָּ ם  ְרגֵּ תִּ ן  כֵּ שֶׁ ַהּזַֹהר,  ל  שֶׁ תּוִמים  ְוַהסְּ
ּיֹום.  כַּ ֶרת  ַהְמֻדבֶּ ַהּקֶֹדׁש  ִלְלׁשֹון  ַהּזַֹהר 
ּתֹוַרת  ְלסֹוד  ָעִרים  ַהשְּׁ ֶאת  ַתח  פָּ הּוא 
ֶפר  ים ֶאת ַהסֵּ ָרִכים ַהְמַהוִּ ֶרְך 16 כְּ ַהֵח"ן, דֶּ

ִפירֹות".  ר ַהסְּ ְלמּוד ֶעשֶׂ ְקָרא "תַּ ַהנִּ

ר  ֶעשֶׂ ְלמּוד  "תַּ ְלַציֵּן:  ָראּוי  ָפָריו  ִמסְּ
ִהיר  ָרִכים, ּובוֹ ִסּכּום בָּ ֵני 16 כְּ ְסִפירֹות" בְּ
ר  "ֶעשֶׂ ַמהּות  בְּ ז"ל  ָהֲאִר"י  ּתֹוַרת  ל  שֶׁ
יָטה ְסבּוָכה  ל שִׁ ָאר ֲעָנֶפיָה שֶׁ ְסִפירֹות" ּושְׁ
ָלג  ַאשְׁ ָהִר"י  ַתב  כָּ ֵכן  מוֹ  כְּ זוֹ.  ּוְמסֶֹעֶפת 
ג  ֻמשַּׂ בְּ ּוְלֻמנִָּחים  ַלֲעָרִכים  אּור  בֵּ ִסְפֵרי 
ל ָהִר"י  ירֹות"(. ְסָפָריו שֶׁ ִנים ַמְסבִּ ָלה )"פָּ בָּ ַהקַּ
יׁש  יֹוֵתר ְלַהגִּ ְצָלח בְּ יֹון ַהמֻּ סָּ ָלג ֵהם ַהנִּ ַאשְׁ
ָפתוֹ  שְׂ בִּ ר  ְסתָּ ַהנִּ ּתֹוַרת  ֶאת  ּדֹוֵרנּו  ְלֶבן 
ְלָכל  ָמבֹוא  מֹוָתם  כְּ ְוֵאין  ֶהְגיֹונוֹ,  ּוְבֶדֶרְך 

ִביֵלי ַהּסֹוד. שְׁ ׁש ִלְטעֹם ְוִלְדרְֹך בִּ ַהְמַבקֵּ

יֹום  ל  שֶׁ ִעּצּומוֹ  בְּ ִנְפַטר  ָלג  ַאשְׁ ָהַר"י 
ַנת תשט"ו. ּפּוִרים שְׁ ַהכִּ

ַהֲחִסידֱות  ַעת  פָּ ַהשְׁ בְּ ּדּול  ַהגִּ ַאף  ַעל 
ָלה,  בָּ קַּ ת בַּ שֶׁ יל ַלִהְתַעְנְינּות ַהְמֻחדֶּ ַמְקבִּ בְּ
ֲארּו  ִנשְׁ הּוִדים  ַהיְּ רֹב  שֶׁ לֹוַמר  נּוַכל  ֲעַדִין 
ֵהֵחל  ֶזה  ב  ַמצָּ ָלה.  בָּ ַהקַּ ִלּמּוֵדי  בְּ ּבּוִרים 
ָסַלל  ָלג  ַאשְׁ ָהַרב  ר  ֲאשֶׁ כַּ ּנֹות  תַּ ְלִהשְׁ
ִסְפרוֹ  בְּ ָהֲאִר"י.  ְתֵבי  כִּ ַלֲהָבַנת  ְרּכוֹ  דַּ
ַהּטֹוָבה  ּצּוָרה  בַּ ֵאר  תֵּ ִפירֹות"  ַהסְּ ר  "ֶעשֶׂ
ְתֵבי  כִּ ל  שֶׁ ט  בָּ ַהמַּ ְנֻקּדֹות  ֶאת  יֹוֵתר  בְּ
ר ַעד ַלֲעבֹוָדתוֹ זוֹ ָהיּו ֵמֵעֶבר  ָהֲאִר"י, ֲאשֶׁ

ִלְתִפיַסת ַהִהגָּיֹון.

ֶרְך ֱאֶמת" ט( "דֶּ

רֹב  ִעם  ס  ְדפַּ נִּ שֶׁ ֱאֶמת"  ֶרְך  "דֶּ ֶפר  ַהסֵּ א. 
ֶזה  ָהַעּמּוִדים  ׁשּוֵלי  בְּ ַהּזַֹהר  ַמֲהדּורֹות 
י  ַרבִּ ְיֵדי  ַעל  ֻרּבוֹ  בְּ ב  ִנְכתַּ ִנים,  שָּׁ בַּ ֵמאֹות 
ר  ַתְחָיה ז"ל )ְמַחבֵּ ה פְּ ר ב"ר משֶׁ ָכר בֶּ שְׂ ִישָׂ
ל ְמקֹורֹות ַהּזַֹהר  ֶלֶקט כָּ ָכר", ּובוֹ  ֶפר ֶהָחׁשּוב "ֵיׁש שָׂ ַהסֵּ

ְיֵדי  ַעל  ן  תַּ נִּ שֶׁ ֶפר  ַהסֵּ ם  שֵׁ ַלֲהָלָכה(.  ַהּנֹוְגִעים 

ַאַחת  יָנה", אּוָלם בְּ ר ָהָיה "ִאְמֵרי בִּ ַהְמַחבֵּ
ס ֵסֶפר ֶזה ְוִנְתַלּוּו  ֲהדּורֹות ַהּזַֹהר ֻהְדפַּ ִממַּ
ִלים  ַהְמֻקבָּ דֹוֵלי  ִמגְּ ְוֶהָערֹות  ַהגָּהֹות  ֵאָליו 
יֵניֶהם: ָהֲאִר"י, מהר"ם קֹוְרדֹוֵבירוֹ, ְועֹוד(, ְסגּוִרים  )בֵּ

ֶפר  ין ַהסֵּ יל בֵּ ע, ַעל ְמַנת ְלַהְבדִּ סֹוֵגר ְמֻרבָּ בְּ
ַהּנֹוָספֹות.  להערוצת  יָנה",  בִּ "ִאְמֵרי 
ל  שֶׁ ַאֶחֶרת  ָסה  ַהְדפָּ בְּ ַהיִָּמים,  ְרבֹות  בִּ
ַהֶהָערֹות  ְוָכל  ַהּסֹוְגַרִים,  ְמטּו  ֻהשְׁ ַהּזַֹהר, 
ם  שֵׁ בְּ ְקְרָאה  נִּ שֶׁ ַאַחת  ִליִחיָדה  ִנְצָטְרפּו 
יַֻּחס  שֶׁ ֵסֶפר  ם  שֵׁ ַעל  ֱאֶמת",  ֶרְך  "דֶּ
ֵדי ָלֵתת ֵעֶרְך ְמֻיָחד  ְוֹזאת כְּ ְלָהֲאִר"י ז"ל, 
תּוב:  כָּ ׁשֹוִנים  ֹזַהר  ֲעֵרי  שַׁ בְּ ִנְמָצא  )ְוָאֵכן  ֶזה  ְלֵסֶפר 
ָהֲאִר"י  ְלִמיד  לֹום - תַּ ְושָׁ ָמָרן מהרחס  ַהגָּהֹות  "ּוְבִגְליֹון 

ֶרְך ֱאֶמת"(. ז"ל - "דֶּ

ְקוּו  נִּ ֵעת ְלַאַחר שֶׁ ְמֻיָחד כָּ ֵסֶפר ֶזה, בִּ ב. בְּ
ִלים  דֹוֵלי ַהְמֻקבָּ ל גְּ ֶאל ּתֹוכוֹ ַהגָּהֹוֵתיֶהם שֶׁ
ְוֶהָארֹות  ֶהָערֹות  ַהגָּהֹות,  ָנן  ֶישְׁ ַהּזַֹהר,  ַעל 
ֵמֶהן  ִעְנָין,  י  רּושֵׁ פֵּ ֵמֶהן:  ֵעֶרְך,  ִיְקרֹות 
ַהּזַֹהר,  ְלִסְפרּות  ילֹות  ַמְקבִּ ים,  ִמלִּ י  רּושֵׁ פֵּ
ָהעֹוְסִקים  ַהּזַֹהר  י  ִלְמָפְרשֵׁ ָמקֹום  ַמְרֶאה 

ּדֹון, ְועֹוד. נִּ בַּ

י( "ִניצֹוֵצי אֹורֹות", ְלַהִחיָד"א

ל  שֶׁ ִסְפרוֹ  הּוא  אֹורֹות"  "ִניצֹוֵצי  א. 
ֶהָערֹות,  אֶֹסף  ּובוֹ  ַהּזַֹהר,  ַעל  ַהִחיָד"א 

ֶנֶאְספּו  ר  ֲאשֶׁ ְקָצִרים,  ים  ּוֵפרּושִׁ ַהגָּהֹות 
ְקַלְרָיה  ַאְספֶּ )ֵמֶהם:  ֹוִנים,  ַהשּׁ ַהּזַֹהר  י  ָפְרשֵׁ ִממְּ
ְוֶהָערֹוָתיו  ה,  ַחמָּ ֹזַהר  ּבּוַזְגלוֹ,  לֹום  שָׁ י  ַרבִּ ִאיָרה,  ַהמְּ

יֹוֵסף  ִעיר  ֵמַהצָּ  -[ מאי"ן  ַהֲחִתיָמה:  ַחת  תַּ ַעְצמוֹ  הּוא 

ׁשּוֵלי ַהּזַֹהר  ס בְּ ֲאזּוַלאי נר"ו[(. ֵסֶפר ֶזה ֻמְדפָּ

ְמִאירֹות  ֶהָערֹות  ּובוֹ  ַרּבֹות,  ַמֲהדּורֹות  בְּ
ְתחּום  בִּ ים  רּושִׁ פֵּ ׁשֹוִנים:  ִמּסּוִגים  ֵעיַנִים 
ֶהָערֹות  ָלה,  בָּ ַהקַּ ּוִבְתחּום  ט  שָׁ ַהפְּ
ִלְמקֹוֵרי  ָואֹות  ַהשְׁ ָלׁשֹון,  ּקּוֵני  תִּ ִעְנָיִנּיֹות, 

ֲחַז"ל, ְועֹוד.

יא( "ִניצֹוֵצי ֹזַהר"

ין  בֵּ ף  תָּ ַהְמשֻׁ ִמן  ה  ַהְרבֵּ יֵּׁש  שֶׁ ַאף  א. 
ָטַרח  לֹא  ֲחַז"ל,  ְלִסְפרּות  ַהּזַֹהר  ִסְפרּות 
ף  ֶהקֵּ בְּ  - ְלַהְראֹות  ּזַֹהר  בַּ ֵמָהעֹוְסִקים  ִמי 
ַהְמַכנֶּה  ַקיָּם  ֶהן  בָּ שֶׁ ֻקּדֹות  ַהנְּ ַעל   - ָרָחב 
ילּות  ַמְקבִּ ַעל  יַע  ּוְלַהְצבִּ ף,  תָּ ַהְמשֻׁ
ים ַאף  ּוְלִעתִּ יָבה,  ִכּוּוֵני ַהֲחשִׁ ַרֲעיֹונֹות, בְּ בָּ

חּוִמים. ֵני ַהתְּ ין שְׁ ן ּדֹוֶמה בֵּ א ּוַמתָּ ַמשָּׂ בְּ

ַמְרגִָּלּיֹות  ְראּוֵבן  י  ַרבִּ ַהגָּאֹון  ם  קָּ ַעד שֶׁ ב. 
ל  ר ֵסֶפר ִנְפָלא "ִניצֹוֵצי ֹזַהר" ַעל כָּ ז"ל ְוִחבֵּ
ּקּוִנים  ַהתִּ ַהּתֹוָרה,  ַעל  ֹזַהר  ַהּזַֹהר:  ֶחְלֵקי 

ְו'ֹזַהר ָחָדׁש' )ת"ש-תשי"ג(.

ְלָכל  ַהּזַֹהר  ין  בֵּ ילּות  ַמְקבִּ א.  ְכנוֹ:  תָּ
ְבִלי  בַּ  - ְלמּוִדים  תַּ ֲחַז"ל:  ְמקֹורֹות 

ֹוִנים. ים ַהשּׁ ְדָרשִׁ ְלִמי - ְוַהמִּ ִוירּושַׁ

קֹום  ִממָּ ַעְצמוֹ  ּזַֹהר  בַּ ילּות  ַמְקבִּ ב. 
ְלָמקֹום.

ְלדֹורֹוָתם  ָרֵאל  ִישְׂ ַחְכֵמי  ֶהָערֹות  ג. 
יִָּכים ְלַהּזַֹהר. ַהשַּׁ

ַהּזַֹהר  שֶׁ ִהְלָכִתּיֹות  ְוֶהָערֹות  ִצּיּוִנים  ד. 
ז ָלֶהם. עֹוֵסק אוֹ ְמַרמֵּ

ַלֲהָבַנת  ְוֶהָארֹות  ֶהָערֹות  ים,  רּושִׁ פֵּ ה. 
ים. ְמקֹומֹות ַרבִּ ְבֵרי ַהּזַֹהר בִּ דִּ

כל התורם מזמנו ללמוד דף היומי בזוהר 
הקדוש, )כ3-4 דקות( הצדיק הקדוש רבי 

שמעון בר יוחאי יזכהו בדין!!!

האם יש למישהו תעודת ביטוח???

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

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

ובאיזורים כדלקמן:

כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים
אנו יוצאים בקריאה לכל הרוצה לבוא ולהצטרף אל כוכבי האור ולהשתתף עימנו ולהוות נקודת חלוקה נוספת
hazohar.com@gmail.com נא לשלוח פרטים לפקס 02-995-1300   או לדואר אלקטרוני

ַעל ָהרֹב ִקּצּור ָקְצָרה  ִהנֵּה ֵמַאַחר שֶׁ
יס ִסְפֵריֶהם כו',  ַהְדפִּ ַיד ַהֲחָכִמים ִמלְּ
ְיֵדיֶהם  ַח  ִלְפתֹּ כו'  יִרים  ַלֲעשִׁ ְוָראּוי 
ֵחֶלק  ַעִין ָיָפה, ּוָבֶזה ֵחֶלק כְּ ֲאֵליֶהם בְּ
ֹיאְכלּו ִעם ֶהָחָכם כו', ְוַהּכֹל ְלִפי ַמה 
הּוא ִנְצָרְך  ֶפר, ּוְלִפי ַמה שֶּׁ הּוא ַהסֵּ שֶּׁ
ּנּו  ְך ִממֶּ ְמשָׁ ים, ּוְלִפי ַהּתֹוֶעֶלת ַהנִּ ָלַרבִּ
ח,  כַּ ְוִתשְׁ ְודּוק  השי"ת,  ַלֲעבֹוַדת 
ב  ֶנְחשָׁ ֵהא  יְּ שֶׁ ֶסף  כֶּ ֵאין  ְמַעט  כִּ שֶׁ
ל  ל הֹוָצָאה שֶׁ כָּ זוֹ, שֶׁ ה כָּ ְלִמְצָוה ַרבָּ
ֶזה  ֲאָבל  כו',  ָעתוֹ  ִלשְׁ הּוא  ִמְצָוה 
פּוס ִצְדָקתוֹ עֹוֶמֶדת  ַהּנֹוֵתן ְלצֶֹרְך ַהדְּ
ֶאת  ה  ְמַזכֶּ ְוהּוא  ּדֹוִרים  ְלדֹור  ָלַעד 
כו',  ּבוֹ  לּוי  תָּ ים  ָהַרבִּ ְזכּות  ים,  ָהַרבִּ
ם טֹוב, ָקָנה  ַמה ּטֹוב ֶחְלקוֹ, ָקָנה שֵׁ
ַחיֵּי ָהעֹוָלם  ְבֵרי ּתֹוָרה, ָקָנה לוֹ  לוֹ דִּ
עכ"ל.  כו',  ַהֶזה  ָהעֹוָלם  ְוַגם  א  ַהבָּ

פּוס(. ֶלא יֹוֵעץ אֹות דְּ )פֶּ

ּבוֹן  ֶכם ְזֻכּיֹוֵתיֶכם )ְלִפי ֶחשְׁ ַנְפשְׁ ּוּו בְּ שַׁ
ן  ַהבֶּ ֶמֶלְך,  א  סֵּ כִּ ִויַטאל,  ים  ַחיִּ י  ַרבִּ
י זי"ע(,  ְרַעבִּ ַכי שַׁ י ָמְרדְּ ִאיׁש ַחי ְוַרבִּ
ֵעֶקב  בוֹן,  ַמְחשְׁ בְּ ב  ְלַחשֵּׁ ן  ִנתָּ ּלֹא  שֶׁ
ַסת  ַהְדפָּ בְּ ְוזֹאת  ִרים.  ְספָּ ַהמִּ ִרּבּוי 

ְלַבד. ָעלוֹן ֶאָחד בִּ

6



בנקודות חלוקה אלו ניתן לקבל ספרי 
הזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, אור הזוהר, 

עלונים ועוד - חינם

077-9248522 אופקים 
04-6288879/050-9113532 אור עקיבא 
04-6262204/052-3551912 אור עקיבא 
04-6262204 אור עקיבא 
03-9090881/052-7643116 אלעד 
03-9360632/050-4151567 אלעד 
03-9321778/052-7123510 אלעד 
03-9362631/052-7631443 אלעד 
050-4146622 אלעד 
03-9074702/050-4131715 אלעד 
03-9322330 אלעד 
050-7115390 אלעד 
052-4687405 אלעד 
050-7115590 אלעד 
03-9096671/054-7959854 אלעד 
03-9090086 אלעד 
052-7663357/052-7663350 אשדוד 
08-8565928 אשדוד 
08-8670117/050-8103305 אשדוד 
057-2251405 אשדוד 
050-4110236 אשדוד 
08-8652856 אשדוד 
08-8675742 אשדוד 
077-8831520/054-5765792 אשדוד 
052-7626119 אשדוד 
057-3185296 אשדוד 
08-8562888/054-8416117 אשדוד 
054-4940834 אשדוד 
077-7800949 אשקלון 
08-6716606/054-4699823 אשקלון 
077-3294170/050-6156495 אשקלון 
050-7720274 אשקלון 
052-2436822 אשקלון 
077-9248522 באר שבע 
08-6108605/054-8456920 באר שבע 
08-6409158/057-3102912 באר שבע 
08-6239801/050-8727341 באר שבע 
077-5505936/052-7650742 בית שאן 
077-5585031/054-8419055 בית שאן 
052-2906020 בית שמש 
02-5000226/057-9221591 בית שמש 
052-2906022 בית שמש 
02-9923370 בית שמש 
077-410085/054-8433385 בית שמש 
052-7270300 בית שמש 

בית שמש 
02-9913322/054-4794860 בית שמש 
02-5800926/02-9999373 בית שמש 
02-9996424/050-8756477 בית שמש 
02-9992003/052-1210309 בית שמש 
077-2112125/050-8736266 בית שמש 
02-9996106/052-7135944 בית שמש 
077-7995694/050-4105953 בית שמש 
02-9998693/054-8412530 בית שמש 
02-9914528/050-4118114 בית שמש 
054-2621843 בית שמש 
02-9997304/054-8409045 בית שמש 
02-9914890/054-8486049 בית שמש 
02-9921380 בית שמש 
050-4124456 בית שמש 
02-9921388 בית שמש 
02-9916447 בית שמש 
02-9922769 בית שמש 
02-9923298/054-7781350 בית שמש 
02-9923581/052-7695378 בית שמש 
02-9921322/054-8462516 בית שמש 
052-7669956 בית שמש 
054-5291099 בית שמש 
02-9995878 בית שמש 
02-9952356 בית שמש 
072-2114414 בית שמש 
052-7025170 בית שמש 
02-9995236 בית שמש 
02-9998919 בית שמש 
02-9991884/052-6991884 בית שמש 
052-6535689 בית שמש 
02-9993549 בית שמש 
02-9924486 בית שמש 
02-9992391 בית שמש 
02-9922862/054-8462212 בית שמש 
02-9919974/057-3119974 בית שמש 
02-9924247/052-7634563 בית שמש 
077-7005382/054-8424304 בית שמש 
02-9923927/054-8405603 בית שמש 
052-4556252 בית שמש 

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

077-868180/052-7126848 טבריה 
050-7809009 טבריה 
04-6724542 טבריה 
054-5888040 טבריה 
050-4113653 טבריה 
02-5343986/052-7627245 טלז סטון 
057-8193355 יבנה 
054-2240932 יהודה ושומרון 

יוקנעם 
04-6288879/050-9113532 יקנעם 
054-2240932 ירושלים 
02-5000226/057-9221591 ירושלים 
02-5389584/057-3153884 ירושלים 
02-5712461 ירושלים 
02-6535973/050-4149191 ירושלים 
077-2002118 ירושלים 
02-5816744/5/050-4001775 ירושלים 
072-2114803 ירושלים 
02-5344634/052-4439933 ירושלים 
02-6510022/052-7639278 ירושלים 
02-5838071 ירושלים 
02-5023811 ירושלים 
02-5712834 ירושלים 
02-5870698 ירושלים 
02-5879102/054-8475106 ירושלים 
02-5868083 ירושלים 
077-4080252 ירושלים 
02-6282519 ירושלים 
057-2175230 ירושלים 
02-5370820 ירושלים 
050-4155778 ירושלים 
02-5810775/052-7682233 ירושלים 
02-5711792 ירושלים 
02-6448515/054-5728999 ירושלים 
02-5868083 ירושלים 
052-67012871 ירושלים 
02-5715956/050-7766626 ירושלים 
02-5375045/050-4171001 ירושלים 
02-5373740 ירושלים 
052-7633419 ירושלים 
052-7662997 ירושלים 
054-8434227 ירושלים 
052-7669033 ירושלים 
02-5711456/052-8221067 ירושלים 
054-8415050 ירושלים 
02-5381303/072-2322608 ירושלים 
02-5879756/052-7683765 ירושלים 
02-6441206/057-7770910 ירושלים 
02-5402113/052-71205230 ירושלים 
02-6282510 ירושלים 
054-8416181 ירושלים 
077-5117008/052-2637767 ירושלים 
054-6571330 ירושלים 
054-8485135 ירושלים 
02-6221970 ירושלים 
050-8332259 ירושלים 
077-9255100 ירושלים 
077-9511004/052-7625510 ירושלים 
054-8431645/2/057-3131343 ירושלים 
02-6241622 ירושלים 
02-6448430/052-4099793 ירושלים 
02-5021073/052-7604578 ירושלים 
052-5463120 ישוב שעלבים 
04-6288879/050-9113532 כרכור 
052-2906020 לוד 
052-4067321 לוד 
050-6856422 מבשרת ציון 
054-7613851 מבשרת ציון 
08-9742049 מודיעין עילית 
08-9721439/524178426 מודיעין עילית 
08-9791594/573191594 מודיעין עילית 
03-89740174/054-4840174 מודיעין עילית 
504128929 מודיעין עילית 
08-9741606/050-8741606 מודיעין עילית 
08-9798809/052-7645112 מודיעין עילית 
08-9791594/057-3191597 מודיעין עילית 
08-9790647 מודיעין עילית 
02-9912327/052-6209807 מושב אביעזר 
052-3779870 מושב אלישיב 
052-6629392 מושב גבעון 
052-5544480/054-288172 מושב רמות מאיר 
02-9916850/054-2225156 מושב שדות מיכה 
054-4523917 מירון 
09-6989119/054-7693119 מירון 
08-6595237/057-8161389 מצפה רימון 

057-8174847 מצפה רמון 
054-6786102 נהריה 
054-5879750 נהריה 
04-9924108 נהריה 
050-6274866 נוף איילון 
054-2240932 ניצן 
04-6463271 נצרת עילית 
04-6571363/052-8044588 נצרת עילית 
052-4215105 נצרת עילית 
04-6463271 נצרת עילית 
04-6563092/052-6004052 נצרת עילית 
052-5634174/054-4966811 נצרת עילית 
077-7993208/052-6175322 נתיבות 
08-9931515/054-8445468 נתיבות 
052-6175329 נתיבות 
077-7900242 נתיבות 
050-4131192 נתיבות 
052-6329681 נתניה 
09-8877118 נתניה 
09-8619442/054-4515034 נתניה 
09-8323442/050-4160188 נתניה 
050-6030334 נתניה 
09-8655972/050-3234375 נתניה 
09-8877718 נתניה 
050-53838222 נתניה 
04-8323442/050-4160188 נתניה 
054-8421915 עוזא 
09-7921001 עמנואל 
050-8715177 עפולה 
050-8756827 עפולה 
04-6427774/054-658906 עפולה 
052-3976612 עפולה 
054-6538794 עפולה 
08-9974177/054-6601148 ערד 
04-6288879/050-9113532 פרדס חנה 
052-8707226/052-8737000 פרדס חנה 
03-9088613/050-8557339 פתח תקוה 
050-2512491 פתח תקוה 
050-2558544 פתח תקוה 
03-9088572/054-8425228 פתח תקוה 
057-8165043/03-9074317 פתח תקוה 
פקס: 036072410
03-9087058/054-2424435 פתח תקוה 
03-9091002/057-6165231 פתח תקוה 
03-9329410/057-8168411 פתח תקוה 
03-2087058/054-8474455 פתח תקוה 
050-7228886 פתח תקוה 
03-9088605/052-5952429 פתח תקוה 
04-8706816 צפת 
054-7781959 צפת 
08-6880342/050-9880343 קריית גת 
052-4652051 קרית אונו 
052-7132619/02-9960035 קרית ארבע 
054-9982200 קרית אתא 
077-72015035/052-7648465 קרית אתא 
03-9402827/052-8325421 ראשון לציון 
03-9648512/054-8481181 ראשון לציון 
03-9563892 ראשון לציון 
03-9563892/050-9951046 ראשון לציון 
052-6340328 ראשון לציון 
077-8170052/054-6341785 ראשון לציון 
050-8737205 ראשון לציון 
050-5329390 ראשון לציון 
052-7607999 רחובות 
08-7354726/052-7126006 רחובות 
08-9450091/054-6417320 רחובות 
052-6395777 רחובות 
04-9040294/050-4145658 רכסים 
04-9040734 רכסים 
04-9849262/052-7687647 רכסים 
050-4231888 רכסים 
08-9244180/052-6305948 רמלה 
050-4180635 רמלה 
08-9151932/050-9094953 רמלה 
054-8421915 תל אביב 

תל אביב 
050-7487004 תל אביב 
03-6491168 תל אביב 
052-7669258 תל אביב 
03-7316051 תל אביב 
050-8699834 תל אביב 
052-5355579 תל אביב 
02-9978960/050-4132142 תל ציון 
Bedford Hills N.Y. )191(42418493
Savannah, GA 912-5963172
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אתו ואתכנשו

בואו וטלו חלק בהפצת הזוהר הקדוש
רוצים להוקיר לידיד, להעניק מתנה לבר מצוה, לשמח ביום ההולדת, וכדומה?

בקניית הסט "תיקוני זוהר" ו"אור הזוהר", ב- 5 ₪ בלבד לספר, תוכלו לזכות בזה ובבא, גם 
מתנה יפה וגם חלק לעולם הבא.

יצא לאור בע"ה סט זוהר היומי 6 כרכים בכריכה קשה ]המחיר 120 ש"ח[
במחיר מסובסד 77 ₪ ל1300 למתקשרים ראשונים

כל הרוצה לקנות סטוקים לחלוקה או למכירה נא להתקשר:
8436784–054 או אצל חנות מלכות דוד

רח' השומר 74 

צלצלו מהר לפני שייגמר, גם לאחר הדפסה
של 26,000 עותקים המלאי אוזל, הזדרזו!

כמו כן כל הרוצה לתרום להדפסות הבאות נא להתקשר לטלפון הנ"ל.

סיפורים מן המערכת:
חיתנתי את ביתי בשעטו"מ כאן בישראל, לרגל השמחה הגיעו כל ידידי ומכרי מארה"ב אנגליה, וכן משפחת 
המחותנים מחו"ל, כולם נקבצו ובאו להשתתף בשמחה, על כן ראיתי לנכון לְזכות לַזכות את כולם בסט "אור 
הזוהר ותיקוני זוהר" עם הקדשה מיוחדת לכבוד החתונה. המתנה השאירה חותם מיוחד על קהל המשתתפים, 

והופצה כמובן לארה"ב אנגליה ועוד ועוד. תזכו למצוות!

.. התפללתי הרבה עד שזכיתי ב"ה לבן, רציתי בכל מאודי לעשות משהו למען יגדל לתורה לחופה ולמעש"ט, 
וכשקראתי בעלונכם על הכח הרב הטמון בלימוד הזוהר הקדוש, החלטתי לחלק בברית את ה"תיקוני זוהר" לכל 

המוזמנים, ודאי כשילמדו בספר ישפיע על בני לגדול כאוות נפשי, לתורה לחופה ולמעשים טובים בעז"ה.

בחודש שעבר הגיע יום השנה לבני היקר, שנקטף בדמי ימיו מן המחלה הידועה רח"ל, ידעתי שלכאוב ולהצטער 
לא כך דרכו של יהודי, כעת הזמן לפעול לעילוי נשמתו. לאחר שעיינתי במאמר שהבאתם מ"כסא מלך" והבן 
ידעתי  נגלה,  ללימוד 1000 שנות  לימוד בשבת שווה  הזוהר, ששעת  לימוד  גודל השעה של  על  זצ"ל  חי  איש 
גם ידעתי מה מוטל עלי לעשות. מיד הזמנתי 100 ספרי "תיקוני זוהר ואור הזוהר" וחלקתי אותם לכל קרובי 
משפחתי ולכל חברי, שכל אחד ילמד 2 דקות ביום לעילוי נשמת בני. אין לנו מושג מה קורה בשמים בשעת 
שיקומו  שנזכה  עד  והנשגבות,  הנעלות  בדרגות  מעלה  מעלה  ותעלה  תתעלה  שנשמתו  בטוחני,  אבל  הלימוד. 

וירננו שוכני עפר בביאת משיח צדקינו בב"א.
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