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ספר
"תיבת נח"

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

חלק שני

 רבינו בעל הסולם
נשמת האריז"ל בדורינו

עם את להציל רוצה  זי"ע הסולם בעל ת"ש  - תר"פ  בשנת
בקולם שמעו לא  והרבנים רח "ל , משואה ישראל

נ צּ לוּ  ישׂ ראל ארץ  ׁש יּ וֹ ׁש בי מהּס ּפ וּ ר , לקח ונלמד בּ וֹ אוֹ 
בּ זמ נּ נוּ  לה נּ צל  יכ וֹ לים  אי נלמד  וּ מזּ ה ׁש מוֹ , יּמ ח  מהיטלער 

אטוֹ ם  !!!מ ּפ צצת 

ׁש לּ יט "א  אשל"ג  הלּ וי שׂ מחה  אברהם  רבּ י הגה"צ
אׁש לג ליבּ  יה וּ דה ר בּ י  ה ּמ ק בּ ל  הגה"צ ׁש ל נכד
לי, ס ּפ ר ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר על ה ּס לּ ם ספר  מח בּ ר בּ על 
ׁש ּמ לחמת  ראה  ׁש כּ אׁש ר  זיע"א, מ זּ קנ וֹ  ׁש מע
לארצנוּ  ׁש ּת גּ יע מאד  וּ פחדוּ  העוֹ לם, על  ּפ רצה  ׁש מוֹ  יּמ ח היטלער 
זקן ועד מנּ ער  היה וּ דים  כּ ל  את  וּ לא בּ ד להר וֹ ג  להׁש מיד ה ּק ד וֹ ׁש ה 
כּ וֹ תב  י וֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ורבּ י הי וֹ ת אמר , כּ ן על  ח"ו . ונ שׂ ים  טף
הזּ וֹ הר לתרגּ ם  התחיל  מגּ לוּ תא , יפק וּ ן דּ א בּ ספרא  ה ּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר 
הזּ וֹ הר את וללמד  להבין י וּ כל  יה וּ די  ׁש כּ ל כּ די  הּק דׁש  בּ לׁש וֹ ן 
הזּ וֹ הר על  הראׁש וֹ ן הּס פר לא וֹ ר ׁש יּ צא ׁש בּ יוֹ ם  ואמר  ה ּק ד וֹ ׁש ,
לאוֹ ר ׁש יּ צא  בּ יּ וֹ ם היה, וכ גּ דוֹ לה , מּפ לה לר ׁש ע  יהיה ה ּק ד וֹ ׁש 
ונגמרה  מ ּפ לה  להרׁש ע  לוֹ  היה אז  ה זּ וֹ הר, מּס פר הראׁש וֹ ן  ה כּ ר
לה גּ יע  זממוֹ  הצליח וא  ׁש מ וֹ . יּמ ח  היטלער  ׁש ל ה ּמ לחמה

ה ּק ד וֹ ׁש ה . לארצנוּ 

כּ מעט  י ׁש  כּ י ׁש מ יּ א , לרחמי בּ יוֹ תר  זק וּ קים  אנ וּ  כּ ן וּ כמוֹ 
מלי וֹ ן 15 את לחּס ל  רוֹ צים  ׁש כּ לּ ם  ערבים  בּ ליוֹ ן וחצי אחד 
אנוּ  לכן זאבים ׁש בעים  בּ ין  אחת  כּ כבשׂ ה ואנ וּ  ח"ו , יהוּ דים
אי ׁש  70 בּ חבוּ רת  ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  את  ילמד וּ  ׁש אם  בּ טוּ חים,
זוֹ הר סיּ וּ מי  לאלפי  ונצטרף  בּ יוֹ ם, דּ ּק וֹ ת  מסּפ ר ויוֹ ם  י וֹ ם בּ כל
מ ׁש יח , מחבלי  נ נּ צל  בּ ודּ אי  הּמ גן" "אלף י שׂ ראל , ׁש בטי יחד 
החרדית  עדה  ה בּ דּ "ץ חברי ׁש ל הרבּ נים  גּ ד וֹ לי  ׁש כּ תב וּ  כּ מוֹ 
ׁש מעוֹ ן ר בּ י  כּ הבטחת  תרפ "א  בּ ׁש נת הּק דׁש  עיר בּ ירוּ ׁש לים 
גלוּ תא  מן יפקוּ ן  דּ א  ׁש בּ ספרא ה ל וֹ ם  עליו  יוֹ חאי , בּ ן 

בּ רחמי.

רב  - שליט "א  ראזענבערג  נחום רבי הגה "צ של במכתב 
נוא  ברוקלין, פה - מחשבון" יצאה  "אש  ובעמח"ס המקוואות,

בי "אזכרה וז "ל: בעל יארק, מפי ושמעתי  זכיתי  אשר  חורפי  מי
ימ "ש  הגדול  כשהרשע לי: סיפר וכך  בעצמו, זצ "ל ה "סולם"
לנצח  אפשר "אי לכולם : אמרתי  באירופה, יהודים  מליון 6 רצח 
יהודים  יקומו כן אם אלא  תסתיים  לא זו ומלחמה  זה , רשע

הזוהר ותרגם  "הסולם" בעל ישב לכן הקדוש". זוהר  וילמדו 
ואכן השגתם. כפי  פשוטים ליהודים מובן שיהי' ללשוה"ק
היטלר נחל  הזוהר , ספר  על  התרגום שגמר ביום  עבודתו, בסיום 
ששרדו, היהודים  מעט ניצלו וכך במלחמה, קשה  תבוסה ימ"ש
רשע  אותו של מציפורניו  ישראל ארץ  ניצלה  גלויים  ובנסים
בזוה "ק  מפורש נכתב  כך  ואכן  הקדוש. הזוהר בזכות  – ימ"ש.
הספר בזה  – ברחמי גלותא  מן יפקון  דא  בספרא  נשא פרשת 

הקדוש ) ברחמים".(הזוהר  הגלות מן  יצאו 
תשכ"ז, בשנת

"ששת  מלחמת עת תשכ"ז , בשנת
ב "ב  וויזניץ בישיבת  למדתי הימים",

וקדוש הגאון  חיים"אצל  ה"אמרי בעל 
נגד  מדינות 4 יצאו  דאז , בימים זצוק"ל,
ולבנון סוריה  ירדן , מצרים , ישראל: עם
היתה  הסכנה  נגדינו, להלחם  החליטו 
שלושה  - נורא  ממש והפחד גדולה
היו כבר  המלחמה  תחילת  לפני ימים 
את  לבנון תתקוף  שמא  האויב, פחד מפני  הגליל  כבישי  סגורים
ביקש  מוויזניץ  האדמו "ר  בדרכים. לנוע הרשו ולא  הצפון.
לרבי כשאגיע  ואמר: למירון , להגיע מיוחד רשיון וקיבל
של  הקדוש לציון עלה  וכך שצריך . מה כל  אפעל שמעון 
ראשון דף פתח  הזוהר ספר  לקח הקדוש לציון כשנכנס רשב"י .
ופירש: רשב"י ", האלוקי מהתנא  הזוהר  "ספר  כתוב  כאן ואמר :
אונז לערנט וואס  הזוהר " "ספר  ספר  לעכטיגע די איז  דאס 

וועם  פון "האלוק " געטליכקייט [תרגום "מהתנא " רשב "י, פון ?
המואר הספר  זה  אותנו(הזוהר )ללשה"ק: (מהתנא )שמלמד

ממי ואמר:אלוקות , נשק הקדוש לציון  ניגש אח"כ מרשב"י]. ?
להרע  הרוצות האומות כל של  הקשרים  כל ניתקתי כבר 

זאת  עשיתי היאך רשב "י.לישראל . הקדוש בתנא  דבקתי כי ?
כיום  זו. במלחמה שקרו הגדולים הניסים על יודעים וכולנו 
על  בגמ' מובא מאירן, גדולה  בסכנה נמצאת ישראל כשארץ
עמוק  עמוק אותי  לקבור ראו  פטירתי  זמן  בהגיע שאמר, אמורא 

הבבלי שהסוס בישראל  קש יהיה  לא  כי  אירן)באדמה, (שהוא

הזוהר בלימוד  להזדרז החובה עלינו מוטלת כן  על יאכל. לא
בספר וכשנדבק גדולות, לישועות  זקוק ישראל  עם  כי הקדוש,

עכ"ל . משיח, חבלי  כל נמתיק הזוהר
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ח  שוב חזרו תשמ"א משנת בשנת ישראל גדולי  לתקנת  והסכימו  הקדוש הזוהר  לימוד  ענין על לעורר זמנינו כמי
המודעה: נוסח וזה הקדוש הזוהר  של  היומי לימוד על גדול בקול וקראו  בשנית  תרפ"א

ללימוד עיתים לקבוע  ישראל איש לכל קדושה" ב"קריאה ירושלים  הספרדית העדה רבני יצאו תשס "א בשנת 
ברחמיםה הגאולה ולהבאת קשות פורעניות לבטל הקדוש זוהר של יומי
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ח  שוב חזרו תשמ"א משנת בשנת ישראל גדולי  לתקנת  והסכימו  הקדוש הזוהר  לימוד  ענין על לעורר זמנינו כמי
המודעה: נוסח וזה הקדוש הזוהר  של  היומי לימוד על גדול בקול וקראו  בשנית  תרפ"א

ללימוד עיתים לקבוע  ישראל איש לכל קדושה" ב"קריאה ירושלים  הספרדית העדה רבני יצאו תשס "א בשנת 
ברחמיםה הגאולה ולהבאת קשות פורעניות לבטל הקדוש זוהר של יומי
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הזוהר בספר  הקריאה שבזכות המבטיח  אמן עלינו  יגן זכותו רשב"י  של קדשו בדברי  להתחזק  קדושה קריאה 
ברחמים, הגלות  מן נצא רבותינו )הקדוש מדברי  כידוע  כלל  הבנה ללא בשעת (אף  עליו לסמוך שמעון רבי הוא וכדאי ,

לשונם: וזה הדחק 

קדושה קריאה
במה ותושיה עצה ומבקשים שואלים  ורבים יום  ילד מה יודע  איש  ואין יצילנו השם ישראל כלל על העוברים  אלו קשים בימים

יצילנו. השם  קשות גזירות כל ולבטל שמים רחמי  לעורר 
ולהרבות  ליבו מעומק  תשובה ולעשות במעשיו ולפשפש  למהר ואחד אחד  כל על קדושה חובה חז"ל: מדברי כידוע הכל עיקר 
בתפילה להרבות לחבירו אדם  שבין  במצוות וכן דקדוקיהם  בכל  השם מצוות לקיים  שידע ההלכה לימוד  ובפרט התורה, בלימוד

די. לצרותינו ויאמר לגואלינו שיחיש  עולם  לבורא ובתחינה
הקדוש הזוהר בספר  הקריאה שבזכות המבטיח  זיע"א, יוחאי בר  שמעון  רבי האלוקי  התנא של קדשו בדברי להתחזק  יש כן  כמו

ברחמים, הגלות מן  רבותינו)נצא  מדברי כידוע כלל הבנה ללא ואחד (אף אחד כל לכן הדחק. בשעת עליו לסמוך שמעון  רבי  הוא  ובכדאי
הגאולה. ולקירוב ישראל כלל להצלחת הקדוש  הזוהר  בספר  דפים מספר לקרוא יום מדי ישתדל

אמירת  והיא והמגיפות, המוות ולבטל ישראל מעם קשות גזירות כל  לבטל בכחו אשר ונעלה נשגב  ענין על לעורר  יש  עוד
הזוה"ק בספר כנודע הקטורת רי"ח)פרשת ויקהל  ישראל,(פר ' לעם וישועה ברכה ומשפיע היום אותו כל  ינזק לא  האומרה וכל ,

לבטח  ישכון  וישראל הגזירות בס"ד יתבטלו ועיר עיר  ובכל הארץ כנפות בארבע  במנין הקטורת פרשת סדר  יאמרו אם ובפרט
ע "ב ע"א  ק' דף וירא  פרשת בזוהר  אחא  ברב  המעשה שהובא  .)(וכמו

לגאולה שנזכה רצון ויהי זיע "א זצוק "ל  פתיה יהודא הרב  שתיקן הסדר  כפי הקטורת פרשת סדר  את לקרוא  ביותר  מומלץ
ואמן. אמן  הישועות וכל ממש  בקרוב  הקרובה

    

הגאונים: הרבנים חתומים הקריאה על

החכמים מועצת נשיא לציון  הראשון  שליט"א יוסף עובדיה הרה "ג  .1הקבלה תורת ממנחילי יצחק  נחלת המקובלים  ר "י זצ"ל  כדורי יצחק הרה"ג .2.3

לישראל הראשי הרה"ג  לציון  הראשון  שליט "א אליהו  מרדכי האשכנזים(לשעבר)הרה "ג  המקובלים ר "י השמים  שער ר "י זצ "ל אייזנבך  פישל יחיאל הרה"ג .4

 יוסף פורת ר"י  שליט "א צדקה משה הרה"ג .5חכמה ראשית ר "י  זצ"ל  אטון שבתי הרה"ג  .6 פורת ישיבת מראשי  שליט"א מועלם  יהודה הרה"ג  .7

שלוםיוסף  נהר  המקובלים  ר "י שליט"א שמואלי ישכר  בניהו  .8החיים אור  ר"י  שליט"א אלבז ראובן  הרה "ג  .9 ראש שליט"א מוצפי ציון בן  הרה"ג  .10
ציון. בני  ישיבת

הגאונים: הרבנים חתומים ועליה הקדוש הזוהר  של  היומי ללמוד נוספת  קודש בקריאת ישראל גדולי יצאו ההם בימים

שליט "א  אשלג  הלוי בנימין  שלמה בלאאמו "ר  יוסף יחזקאל שליט "א הרב יוסף עובדיה שליט "א הרב אליהו  מרדכי שליט "א הרב כדורי יצחק  הרב
שליט "א  צדקה משה זצ"ל הרב משאש שלום  שליט "א הרב מאזוז  מאיר  שליט "א הרב אלבז  ראובן זיסמןהרב ליב יוסף האדמו"ר הרב

שליט "א  שליט "א מקאליב מוצפי  ציון  בן  שליט "א הרב סופר חיים יעקב שליט "א הרב שמואלי  יששכר בניהו  שליט "א הרב כהן  שלום הרב
... רפאל  שליט "א חכם  בצרי דוד  רבי ' שליט"א מויאל  ניסים  הרב ' שליט "א סופר  יוחנן  רבי מערלוי  האדמו "ר  כ "ק

הזוהר של היומי בדף לימודו לקבוע ואחד  אחד  לכל בקריאה  החרדית  העדה של הבד "ץ רבני יצאו  תשס"ב בשנת 
הקדוש 

יום  בכל זוהר דף ללימוד החרדית העדה של הבד "ץ רבני קריאת
עם ה זּ הר לספר תשס"ב החרדית  העדה  צדק  דּ ין  בּ ית חברי הצּ דּ יקים  הגּ א וֹ נים  ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהסּכ מת 

דּ  רבּ י המקבּ ל הצּ דּ יק  להגּ א וֹ ן  מ דּ בׁש  מת וֹ ק זצ "לּפ רוּ ׁש  פריׁש  ניאל  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
וכוּ ' קׁש וֹ ת  גּ זרוֹ ת וּ לבּט ל הּפ רעניּ וֹ ת  בּ פני ּכ תריס והוּ א יוֹ ם, בּ כל זהר דּ ף ללמד להנהיג  הוּ א מאד גּ דוֹ ל ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָדּ בר

יוֹ ם  בּ כל ּכ ן המקיּ מים ואׁש רי  ה ּק דׁש , עם על קדׁש  ׁש פע ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להׁש ּפ יע ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ׁש ליט "א  פריׁש  דּ ניאל  רבּ י ה צּ דּ יק  הרב  לפנינ וּ  ה גּ יׁש  הנּ ה
מדּ וֹ ר(זצ"ל) יר וּ ׁש לים גּ דוֹ לי הצּ דּ יקים הגּ אוֹ נים  מרבּ נים הסכּ מוֹ ת 

ה זּ הר לּמ וּ ד גּ ד לּ ת לפרסם  ׁש בּ ּק ׁש וּ  וכ וּ ' תרצ "א  מנת ה ּק וֹ דם 
יׁש ּת דּ ל  ל וֹ  ׁש אפׁש ר מי ׁש כּ ל וכ וּ ' ּת וֹ רה  מ בּ ני  וּ לב ּק ׁש  ה ּק ד וֹ ׁש ,

נ בּ לי י וֹ ם בּ כל זהר דּ ף דר.ללמד 

וּ לס דּ ר לעשׂ וֹ ת  וּ ברצוֹ נ וֹ  לעיל, ה נּ זכּ ר הרב והתעוֹ רר  קם וע ּת ה 
וּ בּק ׁש  וילנא , דּ פוּ ס  לפי יוֹ ם, בּ כל זהר  דּ ף לל ּמ וּ ד יוֹ מי  ל וּ ח 

. ּכ על  מאּת נ וּ  הס כּ מה

רעי וֹ ן הפצת  למען קד וֹ ׁש ה קריאה  על חתמ וּ  בּ ׁש עת וֹ  כּ י  וראינ וּ 
ח יּ ים  י וֹ סף רבּ י הגּ אוֹ ן  מרן קדת כּ ב וֹ ד  לעיל, ה נּ זכּ ר ה ּק ד וֹ ׁש 
ה ּק דׁש  עיר דּ פה  הגאב"ד לברכה  וקדוֹ ׁש  צדּ יק  זכר  זוֹ ננפלד 
זכרוֹ נם  י שׂ ראל  גּ דוֹ לי נביאים חבל  ע ּמ וֹ  ואּת וֹ  ות כּ וֹ נן, ּת בּ נה
הגּ אוֹ נים  וגם  עלינוּ , יגן  וּ זכ וּ תם לברכה וּ קדוֹ ׁש ים צ דּ יקים
לברכה , צדּ יקים  זכר וֹ נם  עדתנוּ  ׁש ל צדק דּ ין בּ ית חברי ה צּ דּ יקים 

תרצ "א . בּ ניסן   ּכ על  קדׁש  בּ קריאוֹ ת וחתמוּ 

ק דּ יׁש א מהימנא קכד:)וּ ברעיא  דּ ף נשׂ א ואמר(ּפ רׁש ת הביא כּ בר  
הזּ הר, ספר  האי  דּ איה וּ  דחיּ י , מאילנא  למטעם ישׂ ראל דּ עתידין

וּ ב ּת ּק וּ נים  בּ רחמי, גּ לוּ תא  מן  בּ י ּה  מ ')יפקוּ ן וּ בדרא (דּ ף  איתא : 
וכ וּ '. בּ ארץ דּ רוֹ ר וּ קראתם בּ גיניּה  יוֹ מ יּ א  בּ סוֹ ף בּ תראי 

וּ בר וּ חניּ וּ ת  בּ גׁש מיּ וּ ת ליעקב  היא  צרה ׁש עת  כּ זאת  בּ עת וה נּ ה 
בּ ארצוֹ ת  י שׂ ראל וּ בתפוּ צוֹ ת ותכּ וֹ נן , ּת בּ נה ה ּק ד ׁש  ארץ  בּ רחבי 

לאבינוּ  נ שׂ וּ אוֹ ת עינינוּ  על ּפ ז וּ רנוּ , רחמיו ׁש יּ תע וֹ רר וּ  ׁש בּ מים  
וכ וּ ', ישׂ ראל ׁש ארית  יׁש מר  י שׂ ראל וׁש וֹ מר  ּפ ליטתנוּ , ׁש ארית 
ע ּמ וֹ  על  ית בּ ר ׁש מ וֹ  כּ בוֹ ד בּ הת גּ לּ וּ ת  בּ קרוֹ ב  לראוֹ ת וׁש נּ ז כּ ה 
צדקנוּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  הם  וּ ביׁש וּ עת העוֹ לם  וּ בכל  ונחלתוֹ  ארצ וֹ 

לארצנ וּ . הארץ  כּ נפ וֹ ת  מאר בּ ע יקבּ צ נּ וּ  גּ ד וֹ לים  וּ ברמים 

בּ פני כּ תריס  והוּ א לעיל, כּ נּ זכּ ר להנהיג  ה וּ א מאד גּ דוֹ ל דּ בר 
עם  על קדׁש  ׁש פע וּ לה ׁש ּפ יע וכוּ ' ק ׁש וֹ ת  גּ זר וֹ ת וּ לב ּט ל ה ּפ רענ יּ וֹ ת

יוֹ ם . בּ כל כּ ן המקיּ מים ואׁש רי הּק דׁש ,

י שׂ ראל , בּ ּת י  בּ כל ה זּ ה  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר ׁש יּ הא  הרא וּ י מן לכן ...
לעיל  כּ נּ ז כּ ר  ללמד ויז כּ וּ  מלּ ה כּ ל  ׁש יּ בין  בּ וֹ  הּק וֹ רא ירוּ ץ למען

דּ ׁש מ יּ א . בּ סיּ עּת א וּ ברחימוּ , וּ בדחיל וּ  וּ בטהרה  בּ קדה 

בּ ודּ אי בּ טהרה , ּת וֹ רת וֹ  ׁש יּ למד וּ  הר ׁש בּ "י האקי הּת נּ א  וּ זכוּ ת
בּ קרוֹ ב  ׁש נּ זכּ ה  וּ בּפ רט  בּ כּ לל  להוּ ׁש ע ישׂ ראל  וּ לכל  לנוּ  ּת עמד
צדק  גּ וֹ אל בּ ביאת  ישׂ ראל ׁש ל  ונחמתן שׂ מחתן  בּ יׁש וּ עתן  לרא וֹ ת 
ה ' את  דּ עה הארץ וּ מלאה  אמן , בּ ימינוּ  בּ מהרה  גּ ד וֹ לים  בּ רחמים

אמן בּ ימינ וּ  בּ מהרה  מכ ּס ים, ל יּ ם  כּ ּמ ים

לברכה, צ âיק זכר  àראנדסדארפער מאיר  הרב לברכה, צâיק זכר  פיŁר יעקב יłראל הרב תשס"ב, החרדית העדה צדק  âין àית חברי הâðיקים הáאõנים  ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהסéמת
לח çים: חçים  àין  äלהבדיל לברכה. צâיק  זכר Łäâינסקיא מŁה יłראל הרב  לברכה, צ âיק זכר  Ł ינאוויטàרא àנימין הרב לברכה , צâיק  זכר הלàר Łטאם  מŁה  ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהרב
לברכה) צâיק  זכר Łפרי âניאל רàי המק àל הâðיק  להáאõן Łבâ מ מתõק Łäרï עם הåהר לספר  Łליט "א אäלמן יצחק  אברהם הרב Łליט"א, üäàטרנŁ מ Łה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻהרב

תשס"ד: החרדית  העדה  צדק  ּדין ּבית  חברי  הּצּדיקים  הּגאֹונים יומי זוהר  דף לימוד על ועוררו  והסכימו  ִ ֵ ֲ ַ ָ ֵ ָ ֶ ֶ ִ ֵ ֵ ְ ַ ִ ִ ַ ַ ִ ְ ַוחזרו 

יר Łäלים ראב"ד  üäàטרנŁ מŁה הרב  Łליט "א, יר Łäלים  גאב"ד ווייס טäביה  יצחק  הרב תשסד : החרדית העדה צדק  âין àית חברי ה âðיקים הáאõנים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהסéמת 
לח çים חçים àין  äלהבדיל Łליט "א Łליט "א. ליàרמן  י õסף  רàי הגה"צ לברכה, צâיק  זכר הלàרŁטאם מŁה הרב לברכה, צâיק  זכר  àראנדסדארפער  מאיר הרב : ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

לברכה צâיק  זכר  Łפרי âניאל ר àי המקàל הâðיק  להáאõן Łבâ מ מתõק  Łä רï עם הåהר לספר  החõמ õת, õŁמרי  õéלל מתיבôא Łְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻרא

ׁשליט "א  ה ּלל מׁשה יעקב רּבי המקּבל הגה"צ  ׁשליט"א, ׁשכטר  מאיר יעקב רּבי המקּבל הגה "צ יצאו ההוא  ָ ִ ְ ֵ ִ ֶֹ ֲ ַ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ָ ִ ְ ֵ ְ ֶ ִ ֵֹ ֲ ַ ִ ַ ָ ֻ ְ ַובזמן
בקריאה ה ּׁשמים  ׁשער מתיבּתא ראׁש זצ"ל,  אייזנּבא פיׁשל יחיאל רּבי המק ּבל  הגה"צ  ׁשלֹום אהבת מתיבּתא  ִ ַ ָ ַ ַ ַ ָ ְ ִ ְֹ ָ ְ ְ ַ ְ ִ ֵ ִ ְ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ָ ַ ֲ ַ ָ ְ ִ ְֹראׁש

לשונם: וזה יעבור, ולא הקדוש בזוהר יומי דף ללמוד

של  לימוד  לקבוע ה', ויראי תורה  לבני גדול  בקול  ואקרא
את  לטהר כדי  יעבור, ולא  חק הקדוש הזוהר  בספר  יומי עמוד

נפשינו. ופדות  גאולתינו  את  ולהחיש  הנפש 

היומי עמוד בלוח נדפס – שליט"א שכטר מאיר יעקב  רבי המקובל (הגה"צ
זצ"ל) פריש דניאל רבי המקובל הגה "צ ע "י שנתייסד  מדבש " מתוק  "מרכז ע "י

ובפרט תורה  תורה בסתרי הלימוד ערך גודל  ומפורסם  ידוע 
הגאולה  תבוא  בהם  העסק  בסגולת  אשר  האחרונים  אלו בדורות 

הרשב"י קכ"ד:)וכהבטחת נשא וברחמי.(רע"מ  גלותא  מן יפקון דבדא 

ללמדם  האמת  לאנשי  האמת  בדרך שהיא  זו בהשתדלות ויש
שנתרבו הדור פורצי כנגד  לזכות  מכריע משקל האמת, תורת

בימינו. בעוה "ר
בלוח  נדפס – שלום אהבת ר"מ  שליט"א הלל משה יעקב רבי המקובל (הגה"צ
דניאל  רבי  המקובל  הגה"צ ע "י שנתייסד מדבש " מתוק  "מרכז  ע"י  היומי עמוד

זצ"ל) פריש
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הזוהר בספר  הקריאה שבזכות המבטיח  אמן עלינו  יגן זכותו רשב"י  של קדשו בדברי  להתחזק  קדושה קריאה 
ברחמים, הגלות  מן נצא רבותינו )הקדוש מדברי  כידוע  כלל  הבנה ללא בשעת (אף  עליו לסמוך שמעון רבי הוא וכדאי ,

לשונם: וזה הדחק 

קדושה קריאה
במה ותושיה עצה ומבקשים שואלים  ורבים יום  ילד מה יודע  איש  ואין יצילנו השם ישראל כלל על העוברים  אלו קשים בימים

יצילנו. השם  קשות גזירות כל ולבטל שמים רחמי  לעורר 
ולהרבות  ליבו מעומק  תשובה ולעשות במעשיו ולפשפש  למהר ואחד אחד  כל על קדושה חובה חז"ל: מדברי כידוע הכל עיקר 
בתפילה להרבות לחבירו אדם  שבין  במצוות וכן דקדוקיהם  בכל  השם מצוות לקיים  שידע ההלכה לימוד  ובפרט התורה, בלימוד

די. לצרותינו ויאמר לגואלינו שיחיש  עולם  לבורא ובתחינה
הקדוש הזוהר בספר  הקריאה שבזכות המבטיח  זיע"א, יוחאי בר  שמעון  רבי האלוקי  התנא של קדשו בדברי להתחזק  יש כן  כמו

ברחמים, הגלות מן  רבותינו)נצא  מדברי כידוע כלל הבנה ללא ואחד (אף אחד כל לכן הדחק. בשעת עליו לסמוך שמעון  רבי  הוא  ובכדאי
הגאולה. ולקירוב ישראל כלל להצלחת הקדוש  הזוהר  בספר  דפים מספר לקרוא יום מדי ישתדל

אמירת  והיא והמגיפות, המוות ולבטל ישראל מעם קשות גזירות כל  לבטל בכחו אשר ונעלה נשגב  ענין על לעורר  יש  עוד
הזוה"ק בספר כנודע הקטורת רי"ח)פרשת ויקהל  ישראל,(פר ' לעם וישועה ברכה ומשפיע היום אותו כל  ינזק לא  האומרה וכל ,

לבטח  ישכון  וישראל הגזירות בס"ד יתבטלו ועיר עיר  ובכל הארץ כנפות בארבע  במנין הקטורת פרשת סדר  יאמרו אם ובפרט
ע "ב ע"א  ק' דף וירא  פרשת בזוהר  אחא  ברב  המעשה שהובא  .)(וכמו

לגאולה שנזכה רצון ויהי זיע "א זצוק "ל  פתיה יהודא הרב  שתיקן הסדר  כפי הקטורת פרשת סדר  את לקרוא  ביותר  מומלץ
ואמן. אמן  הישועות וכל ממש  בקרוב  הקרובה

    

הגאונים: הרבנים חתומים הקריאה על

החכמים מועצת נשיא לציון  הראשון  שליט"א יוסף עובדיה הרה "ג  .1הקבלה תורת ממנחילי יצחק  נחלת המקובלים  ר "י זצ"ל  כדורי יצחק הרה"ג .2.3

לישראל הראשי הרה"ג  לציון  הראשון  שליט "א אליהו  מרדכי האשכנזים(לשעבר)הרה "ג  המקובלים ר "י השמים  שער ר "י זצ "ל אייזנבך  פישל יחיאל הרה"ג .4

 יוסף פורת ר"י  שליט "א צדקה משה הרה"ג .5חכמה ראשית ר "י  זצ"ל  אטון שבתי הרה"ג  .6 פורת ישיבת מראשי  שליט"א מועלם  יהודה הרה"ג  .7

שלוםיוסף  נהר  המקובלים  ר "י שליט"א שמואלי ישכר  בניהו  .8החיים אור  ר"י  שליט"א אלבז ראובן  הרה "ג  .9 ראש שליט"א מוצפי ציון בן  הרה"ג  .10
ציון. בני  ישיבת

הגאונים: הרבנים חתומים ועליה הקדוש הזוהר  של  היומי ללמוד נוספת  קודש בקריאת ישראל גדולי יצאו ההם בימים

שליט "א  אשלג  הלוי בנימין  שלמה בלאאמו "ר  יוסף יחזקאל שליט "א הרב יוסף עובדיה שליט "א הרב אליהו  מרדכי שליט "א הרב כדורי יצחק  הרב
שליט "א  צדקה משה זצ"ל הרב משאש שלום  שליט "א הרב מאזוז  מאיר  שליט "א הרב אלבז  ראובן זיסמןהרב ליב יוסף האדמו"ר הרב

שליט "א  שליט "א מקאליב מוצפי  ציון  בן  שליט "א הרב סופר חיים יעקב שליט "א הרב שמואלי  יששכר בניהו  שליט "א הרב כהן  שלום הרב
... רפאל  שליט "א חכם  בצרי דוד  רבי ' שליט"א מויאל  ניסים  הרב ' שליט "א סופר  יוחנן  רבי מערלוי  האדמו "ר  כ "ק

הזוהר של היומי בדף לימודו לקבוע ואחד  אחד  לכל בקריאה  החרדית  העדה של הבד "ץ רבני יצאו  תשס"ב בשנת 
הקדוש 

יום  בכל זוהר דף ללימוד החרדית העדה של הבד "ץ רבני קריאת
עם ה זּ הר לספר תשס"ב החרדית  העדה  צדק  דּ ין  בּ ית חברי הצּ דּ יקים  הגּ א וֹ נים  ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהסּכ מת 

דּ  רבּ י המקבּ ל הצּ דּ יק  להגּ א וֹ ן  מ דּ בׁש  מת וֹ ק זצ "לּפ רוּ ׁש  פריׁש  ניאל  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
וכוּ ' קׁש וֹ ת  גּ זרוֹ ת וּ לבּט ל הּפ רעניּ וֹ ת  בּ פני ּכ תריס והוּ א יוֹ ם, בּ כל זהר דּ ף ללמד להנהיג  הוּ א מאד גּ דוֹ ל ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָדּ בר

יוֹ ם  בּ כל ּכ ן המקיּ מים ואׁש רי  ה ּק דׁש , עם על קדׁש  ׁש פע ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להׁש ּפ יע

ׁש ליט "א  פריׁש  דּ ניאל  רבּ י ה צּ דּ יק  הרב  לפנינ וּ  ה גּ יׁש  הנּ ה
מדּ וֹ ר(זצ"ל) יר וּ ׁש לים גּ דוֹ לי הצּ דּ יקים הגּ אוֹ נים  מרבּ נים הסכּ מוֹ ת 

ה זּ הר לּמ וּ ד גּ ד לּ ת לפרסם  ׁש בּ ּק ׁש וּ  וכ וּ ' תרצ "א  מנת ה ּק וֹ דם 
יׁש ּת דּ ל  ל וֹ  ׁש אפׁש ר מי ׁש כּ ל וכ וּ ' ּת וֹ רה  מ בּ ני  וּ לב ּק ׁש  ה ּק ד וֹ ׁש ,

נ בּ לי י וֹ ם בּ כל זהר דּ ף דר.ללמד 

וּ לס דּ ר לעשׂ וֹ ת  וּ ברצוֹ נ וֹ  לעיל, ה נּ זכּ ר הרב והתעוֹ רר  קם וע ּת ה 
וּ בּק ׁש  וילנא , דּ פוּ ס  לפי יוֹ ם, בּ כל זהר  דּ ף לל ּמ וּ ד יוֹ מי  ל וּ ח 

. ּכ על  מאּת נ וּ  הס כּ מה

רעי וֹ ן הפצת  למען קד וֹ ׁש ה קריאה  על חתמ וּ  בּ ׁש עת וֹ  כּ י  וראינ וּ 
ח יּ ים  י וֹ סף רבּ י הגּ אוֹ ן  מרן קדת כּ ב וֹ ד  לעיל, ה נּ זכּ ר ה ּק ד וֹ ׁש 
ה ּק דׁש  עיר דּ פה  הגאב"ד לברכה  וקדוֹ ׁש  צדּ יק  זכר  זוֹ ננפלד 
זכרוֹ נם  י שׂ ראל  גּ דוֹ לי נביאים חבל  ע ּמ וֹ  ואּת וֹ  ות כּ וֹ נן, ּת בּ נה
הגּ אוֹ נים  וגם  עלינוּ , יגן  וּ זכ וּ תם לברכה וּ קדוֹ ׁש ים צ דּ יקים
לברכה , צדּ יקים  זכר וֹ נם  עדתנוּ  ׁש ל צדק דּ ין בּ ית חברי ה צּ דּ יקים 

תרצ "א . בּ ניסן   ּכ על  קדׁש  בּ קריאוֹ ת וחתמוּ 

ק דּ יׁש א מהימנא קכד:)וּ ברעיא  דּ ף נשׂ א ואמר(ּפ רׁש ת הביא כּ בר  
הזּ הר, ספר  האי  דּ איה וּ  דחיּ י , מאילנא  למטעם ישׂ ראל דּ עתידין

וּ ב ּת ּק וּ נים  בּ רחמי, גּ לוּ תא  מן  בּ י ּה  מ ')יפקוּ ן וּ בדרא (דּ ף  איתא : 
וכ וּ '. בּ ארץ דּ רוֹ ר וּ קראתם בּ גיניּה  יוֹ מ יּ א  בּ סוֹ ף בּ תראי 

וּ בר וּ חניּ וּ ת  בּ גׁש מיּ וּ ת ליעקב  היא  צרה ׁש עת  כּ זאת  בּ עת וה נּ ה 
בּ ארצוֹ ת  י שׂ ראל וּ בתפוּ צוֹ ת ותכּ וֹ נן , ּת בּ נה ה ּק ד ׁש  ארץ  בּ רחבי 

לאבינוּ  נ שׂ וּ אוֹ ת עינינוּ  על ּפ ז וּ רנוּ , רחמיו ׁש יּ תע וֹ רר וּ  ׁש בּ מים  
וכ וּ ', ישׂ ראל ׁש ארית  יׁש מר  י שׂ ראל וׁש וֹ מר  ּפ ליטתנוּ , ׁש ארית 
ע ּמ וֹ  על  ית בּ ר ׁש מ וֹ  כּ בוֹ ד בּ הת גּ לּ וּ ת  בּ קרוֹ ב  לראוֹ ת וׁש נּ ז כּ ה 
צדקנוּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  הם  וּ ביׁש וּ עת העוֹ לם  וּ בכל  ונחלתוֹ  ארצ וֹ 

לארצנ וּ . הארץ  כּ נפ וֹ ת  מאר בּ ע יקבּ צ נּ וּ  גּ ד וֹ לים  וּ ברמים 

בּ פני כּ תריס  והוּ א לעיל, כּ נּ זכּ ר להנהיג  ה וּ א מאד גּ דוֹ ל דּ בר 
עם  על קדׁש  ׁש פע וּ לה ׁש ּפ יע וכוּ ' ק ׁש וֹ ת  גּ זר וֹ ת וּ לב ּט ל ה ּפ רענ יּ וֹ ת

יוֹ ם . בּ כל כּ ן המקיּ מים ואׁש רי הּק דׁש ,

י שׂ ראל , בּ ּת י  בּ כל ה זּ ה  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר ׁש יּ הא  הרא וּ י מן לכן ...
לעיל  כּ נּ ז כּ ר  ללמד ויז כּ וּ  מלּ ה כּ ל  ׁש יּ בין  בּ וֹ  הּק וֹ רא ירוּ ץ למען

דּ ׁש מ יּ א . בּ סיּ עּת א וּ ברחימוּ , וּ בדחיל וּ  וּ בטהרה  בּ קדה 

בּ ודּ אי בּ טהרה , ּת וֹ רת וֹ  ׁש יּ למד וּ  הר ׁש בּ "י האקי הּת נּ א  וּ זכוּ ת
בּ קרוֹ ב  ׁש נּ זכּ ה  וּ בּפ רט  בּ כּ לל  להוּ ׁש ע ישׂ ראל  וּ לכל  לנוּ  ּת עמד
צדק  גּ וֹ אל בּ ביאת  ישׂ ראל ׁש ל  ונחמתן שׂ מחתן  בּ יׁש וּ עתן  לרא וֹ ת 
ה ' את  דּ עה הארץ וּ מלאה  אמן , בּ ימינוּ  בּ מהרה  גּ ד וֹ לים  בּ רחמים

אמן בּ ימינ וּ  בּ מהרה  מכ ּס ים, ל יּ ם  כּ ּמ ים

לברכה, צ âיק זכר  àראנדסדארפער מאיר  הרב לברכה, צâיק זכר  פיŁר יעקב יłראל הרב תשס"ב, החרדית העדה צדק  âין àית חברי הâðיקים הáאõנים  ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהסéמת
לח çים: חçים  àין  äלהבדיל לברכה. צâיק  זכר Łäâינסקיא מŁה יłראל הרב  לברכה, צ âיק זכר  Ł ינאוויטàרא àנימין הרב לברכה , צâיק  זכר הלàר Łטאם  מŁה  ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהרב
לברכה) צâיק  זכר Łפרי âניאל רàי המק àל הâðיק  להáאõן Łבâ מ מתõק Łäרï עם הåהר לספר  Łליט "א אäלמן יצחק  אברהם הרב Łליט"א, üäàטרנŁ מ Łה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻהרב

תשס"ד: החרדית  העדה  צדק  ּדין ּבית  חברי  הּצּדיקים  הּגאֹונים יומי זוהר  דף לימוד על ועוררו  והסכימו  ִ ֵ ֲ ַ ָ ֵ ָ ֶ ֶ ִ ֵ ֵ ְ ַ ִ ִ ַ ַ ִ ְ ַוחזרו 

יר Łäלים ראב"ד  üäàטרנŁ מŁה הרב  Łליט "א, יר Łäלים  גאב"ד ווייס טäביה  יצחק  הרב תשסד : החרדית העדה צדק  âין àית חברי ה âðיקים הáאõנים ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהסéמת 
לח çים חçים àין  äלהבדיל Łליט "א Łליט "א. ליàרמן  י õסף  רàי הגה"צ לברכה, צâיק  זכר הלàרŁטאם מŁה הרב לברכה, צâיק  זכר  àראנדסדארפער  מאיר הרב : ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

לברכה צâיק  זכר  Łפרי âניאל ר àי המקàל הâðיק  להáאõן Łבâ מ מתõק  Łä רï עם הåהר לספר  החõמ õת, õŁמרי  õéלל מתיבôא Łְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻרא

ׁשליט "א  ה ּלל מׁשה יעקב רּבי המקּבל הגה"צ  ׁשליט"א, ׁשכטר  מאיר יעקב רּבי המקּבל הגה "צ יצאו ההוא  ָ ִ ְ ֵ ִ ֶֹ ֲ ַ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ָ ִ ְ ֵ ְ ֶ ִ ֵֹ ֲ ַ ִ ַ ָ ֻ ְ ַובזמן
בקריאה ה ּׁשמים  ׁשער מתיבּתא ראׁש זצ"ל,  אייזנּבא פיׁשל יחיאל רּבי המק ּבל  הגה"צ  ׁשלֹום אהבת מתיבּתא  ִ ַ ָ ַ ַ ַ ָ ְ ִ ְֹ ָ ְ ְ ַ ְ ִ ֵ ִ ְ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ָ ַ ֲ ַ ָ ְ ִ ְֹראׁש

לשונם: וזה יעבור, ולא הקדוש בזוהר יומי דף ללמוד

של  לימוד  לקבוע ה', ויראי תורה  לבני גדול  בקול  ואקרא
את  לטהר כדי  יעבור, ולא  חק הקדוש הזוהר  בספר  יומי עמוד

נפשינו. ופדות  גאולתינו  את  ולהחיש  הנפש 

היומי עמוד בלוח נדפס – שליט"א שכטר מאיר יעקב  רבי המקובל (הגה"צ
זצ"ל) פריש דניאל רבי המקובל הגה "צ ע "י שנתייסד  מדבש " מתוק  "מרכז ע "י

ובפרט תורה  תורה בסתרי הלימוד ערך גודל  ומפורסם  ידוע 
הגאולה  תבוא  בהם  העסק  בסגולת  אשר  האחרונים  אלו בדורות 

הרשב"י קכ"ד:)וכהבטחת נשא וברחמי.(רע"מ  גלותא  מן יפקון דבדא 

ללמדם  האמת  לאנשי  האמת  בדרך שהיא  זו בהשתדלות ויש
שנתרבו הדור פורצי כנגד  לזכות  מכריע משקל האמת, תורת

בימינו. בעוה "ר
בלוח  נדפס – שלום אהבת ר"מ  שליט"א הלל משה יעקב רבי המקובל (הגה"צ
דניאל  רבי  המקובל  הגה"צ ע "י שנתייסד מדבש " מתוק  "מרכז  ע"י  היומי עמוד

זצ"ל) פריש
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לימוד  ולהנהיג דליבא ... מעומקא קדושה בקריאה  בזה  הנני
בכל  הזוהר  לימוד הפצת  וע "י - הזוהר... בספר היומי עמוד
וראש  תחילה צרותינו לכל  וקץ לסוף  נזכה  ישראל , תפוצות

עולמים . בישועת  ולהיוושע נפשינו  לפדיון 
נדפס  – השמים  שער ר"מ  זצ"ל  אייזנבאך פישל יחיאל  רבי המקובל  (הגה"צ
רבי המקובל הגה "צ ע "י שנתייסד  מדבש " מתוק  "מרכז ע"י היומי עמוד בלוח

זצ"ל) פריש דניאל

הדין קדישא בספרא בס "ד קבוע שיעור  לייסד לקבוע ראוי
הזוהר ) אח (ספר עמוד  ביומו, יום כתריס מדי שהוא יום, בכל  ד 

ולהשפיע  רעים, וחולאים  קשות  גזירות לבטל  הפורענות בפני
די. בלי עד וישועות  רפואות  רבה ברכה  קודש שפע

"מרכז  ע"י היומי עמוד בלוח  נדפס – זצ"ל  פריש  דניאל  רבי המקובל  (הגה"צ
זצ"ל) פריש דניאל רבי המקובל הגה"צ ע "י שנתייסד  מדבש" מתוק 

בעזה יצוקה  עופרת  מלחמת  תשס"ט, בשנת 
אנׁש י ׁש התאחדוּ ת בּ יּ וֹ ם ׁש ארע  גּ ד וֹ ל  נס בּ ימינוּ  חזינ וּ  וע וֹ ד 
ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  ספר הדּפ סת את  סיּ מ וּ  הע וֹ למי" הזּ וֹ הר  "מפעל
ה נה , חדׁש י לי"ב  כּ רכים  בי"ב ה יּ וֹ מי , הדּ ף סדר לפי המח לּ ק
בּ ע זּ ה , יצוּ קה  עוֹ פרת ׁש ל הּמ לחמה נפסקה מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ 
למסּפ רם  – טבת ח"י עד  כּ סלו [מל' ׁש נים  ג' לפני  טבת בּ חדׁש 

2008 בּ דצמבּ ר  27 תשס"ט )בּ ין בכסלו 2009.],(ל' בינואר ל -18 
כּ ּמ ה  כּ בר  קׁש ה  בּ גל וּ ת  ׁש היוּ  אחרי לביתם , אנ ׁש ים  מלי וֹ ן  וחזר וּ 

ׁש בוּ ע וֹ ת .

בּ עּת וֹ ן כּ תוּ ב, [היה ׁש בוּ ע אחר  נת גּ לּ ה  יתבּ ר ה' וּ מ נּ פלא וֹ ת 
היוּ  הערבים , ׁש זּ רקוּ  ה ּט ילים ׁש רב  ׁש מׁש ], בּ בית "חד ׁש ",
עבדוּ  האלּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת הׁש  וכל  ׁש מ ׁש , לבית לה גּ יע  צריכים
לס דּ ר הפסק, בּ לי לעת  מעת  30- 26  לער אנׁש ים כּ ּמ ה  אצלנ וּ 
היוּ  מאד גּ ד וֹ לים  נ ּס ים  וכּמ ה  היּ וֹ מי , ללּ ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר את
את  ׁש הצּ יל  ה גּ ד וֹ ל  הנּ ס לנוּ  נ וֹ דע   ּכ ואחר  כּ יּ דוּ ע, ז וּ  בּ ּמ לחמה 

נ וֹ רא , מאסוֹ ן  ישׂ ראל  עם כּ ל  ואת  מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית  כּ ל
ׁש יּ ׁש  צבאי מחנה  ׁש ל  למקוֹ ם קרוֹ ב  אחד  טיל  רק [והגּ יע  כּ יּ ד וּ ע ,
וע וֹ ד  כּ לוּ ם]. קרה ׁש א  גּ דוֹ ל נס היה וגם אט וֹ ם , ּפ צצת  ׁש ם 
יוֹ מי ללּמ וּ ד  המח לּ ק  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ספר  הדּפ סת ׁש בּ גמר 
ה יּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  ה וּ ק], מן ואזל  ע ּת קים , אלפים  ׁש מ וֹ נה [ׁש נּ דּפ ס 

ה ּמ לחמה . נגמרה  מּמ ׁש 
ספרי הדּפ סת ידי על ׁש ּק רוּ  ה גּ ל וּ ים, ה נּ ּס ים  את  בּ עינינ וּ  וראינ וּ 
בּ הפצת  כּ ׁש עוֹ סקים  ׁש רק לר בּ ים, א וֹ תם ׁש חלּ קוּ  לפני  ע וֹ ד  ה זּ וֹ הר ,
י שׂ ראל , עם לה צּ לת וז וֹ כים  גּ ל וּ יים נּס ים כּ בר  י ׁש  ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר 
את  עלינוּ  ּפ וֹ רס   יתבּ ר והם הנּ וֹ פלת, דּ וד סכּ ת  את וּ להקים
"בּ ספרא  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר דּ ברי  וּ מתקיּ מים בּ רחמים , ׁש לוֹ מוֹ  ס כּ ת 

בּ  ׁש ראינ וּ  דּ הינ וּ , מגּ לוּ תא ", יפקוּ ן  יצאנוּ דּ א  כּ לּ וֹ  ה ּס פר כּ ל  גמר 
ׁש אם  מ זּ ה , להבין נ וּ כל  וכעת עלינ וּ , ׁש עברה  ה ּק טנּ ה הגּ לוּ ת מן 
דּ בר המחלּ ק" ה "זּ וֹ הר  את  איׁש  70 בּ חבוּ רת  ונלמד  כּ לּ נ וּ  נּס ים
להבטחת  ונזכּ ה וישׂ ראל  מ ׁש ה יׁש יר מּמ ׁש  בּ קר וֹ ב אז בּ י וֹ מוֹ , יוֹ ם 
מאילנא  למטעם  ישׂ ראל דעתידין  "וּ בגין לעיל  האמוּ רה  הר ׁש בּ "י
אמן בּ רחמי", גלוּ תא  מן  בּ יּה  יפק וּ ן ה זּ הר ספר  האי  דּ איהוּ  דּ חיּ י 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן
הזוהר "מפעל וחברי רבני חכמי באו  לקרא ועוד כיהודה 
ולהאדירה , תורה להגדיל ויתעלה  יתברך שמו  לכבוד העולמי "
עמא  ישראל קרן  להרים ותיקוניה, הקדושה השכינה  למען
את  ולהביא  לקרב מעליא, ופורקנא והצלה ברווח קדישא,
הקדוש  הזוהר  והפצת לימוד  ידי על גמורים  ברחמים הגאולה
ובניסן בישראל , ויחיד  בית  ולכל  מדרש ובית  כנסת בית לכל
ללימוד  העולמי  "מרכז יסוד  לאחר  שנה כתשעים תשע"ב
הזוהר "מפעל רבני מאת  קורא  קול יצא הקדוש " הזוהר
גדולים  אליו והצטרפו הקדוש, בזוהר יומי דף  לקבוע העולמי "

ורבים .

ברחמים הגאולה לקירוב קרא  קול 
ב "ה ,

מתרחשים  עולם  תהפוכות  וראו התבוננו ישראל  בית  אחינו 
כאשר הידוע במשל  זיע "א  חיים  החפץ מרן וכדברי  עינינו לנגד
דברים  מתרחשים  אז החנות את  לסגור  רוצה  הבית  בעל
את  ולעורר  לרמז  בודאי הוא עינינו  שרואות  מה  כן במהירות ,
וזכינו כמעט פעמים שכמה  וידוע לגאולה . היכונו – ישראל  עם
מוטב  צדיקים  שאמרו ועוד מעכבים עוונותינו אך לגאולה,
מצווים  אנו  אלא  יהודי . שום  ייפגע ולא - המשיח שיתעכב 
ולראות  נידח ממנו ידח לבלתי  ולראות  הקב "ה , במידת לידבק

ברחמים . הגאולה  לקרב

בואו ויבשרנו. שיבוא לטוב זכור הנביא  לאליהו  אנו מחכים
אמר מה  א )ונראה פרק זוטא אלא (אליהו העולם העולם חרב לא :

של  פשעה מפני  אלא ישראל ארץ חרבה  ולא תורה , של בפשעה
של  פשעה  מפני  אלא אינן ישראל  על הבאות הצרות  וכל תורה,

זאת " כל יעקב "בפשע שנאמר : ה )תורה, א, .(מיכה

הקדוש בזוהר בלימודומפורש  ורק אך  תלויה הגאולה  שכל
הסוד רבינותורת  משה דאין  זי"ע הקדוש  החיים  האור  וכתב ,

הקדוש רו זוהר  לומדים  שלא ואלו - בטלנים  של עם לגאול צה
האלקי המקובל  וכתב ארצות. עמי  שהם  מהימנא הרעיא  קראם

זיע"א  אלפיה  יצחק שכ"ד)רבי עמ ' יצחק" "שיח  עיקר(בספרו כי
לסודותיה התורה  זוהרנתינת  ובתיקוני ל). דאלו(תיקון כתוב 

כל  את  שגורמים אלו הם התורה סודות  ללמוד רוצים  שלא
רח "ל . הצרות 

ללמוד לנו שתיקן הקדוש  הרמח "ל ידי על שמיא מן וזכינו 
מן מציל זה  לימוד שרק  וגילה  ובאחדות, בחבורה  הקדוש  זוהר

ברחמים ניגאל  ידו ועל ובו גדוליהפורענות , כל יצאו וכבר .
שעבר בדור הן תרפ "א )ישראל אנו(משנת בדורנו  (שנתוכן

בחבורה ,תשס"ח ) הקדוש הזוהר  בלימוד ולהתחזק  להתעורר 
נינצל . זה לימוד  ידי  על שרק

המיוחדת בזכות חלק וטלו באוּ  – קדושה  בקריאה באנו עתה 
ובתוך בלבד  עמודים ששה  לימוד  ידי על ה "זוהר " סיום של 

דקות  דקות )מספר הכיצד (כשבע הזוהר . את מסיים  ?הנך
5760 הכולל השלם  הזוהר  חלוקת  של  באופן  ערוכה התוכנית 
כשבכל  אריזות ב -32 כלומר  , תתק"ס  – חוברות  ל -960 עמודים
הכלל  עם מצטרף שלומד  אחד וכל  חוברות, שלשים  יש  קופסא
כל  את  סיים הוא כאילו ואחד אחד לכל  ונחשב יחדיו ומסיים

הקדוש קצ"ח )הזוהר  כלל מ ' מערכת חמד" ב "שדה .(כמובא

ויאחזו בו  לימודם  את  הטהורים  ישראל שיקבעו ידי ועל
מדרש ובית מדרש בית  ובכל ועיר עיר  בכל זה בלימוד ויתאחדו

ישעיהנזכה הנביא דברי  בנו  כ"ב )שיתקיים  ט ' יהיה(פרק  "הקטן
הרעיא לאלף" כמאמר  בקרוב  ברחמים  לגאולה  נזכה  וכולנו  .

ברחמי"מהימנא מגלותא יפקון דא רצון."בספרא יהי כן אמן .

הזוהר לימוד חשיבות על קורא בקול שליט"א הספרדים  גדולי יצאו תשע"ב בתמוז

חבה של קריאה
התשע"ב , בתמוז  יום  עשרים  בשבת בשלישי בעזהי "ת,

לעת  להחריש ואין  ליעקב , היא צרה  עת ישראל , בית "אחינו
ועמו, משיחו ונגד  ה ' נגד  ראש  נשאו אויבינו הנה כי  כזאת,

ונכחי לכו ומדוחים ,אמרו שווא  בעלילות  וגו', מגוי דם 
יצילנו הקב"ה רב, זמן מזה  ומחזקים  מתמשכים והדברים 
הגזרה  וגם ראשם. על גמולם  וישב מחשבותם ויפר  מידם,
רבים  חללים  אשר הרעים  והחולאים התאונות  של הקשה 
רב  זמן שזה  ועוד - די . ישראל עמו לצרות יאמר ה ' הפילו,
שהיתה  נודע אמש והן  אדמה, רעידות על מדברים  שהמומחים 
העת  וזו ולישזבינן . ליצלן רחמנא  גבוהה  בדרגה אדמה  רעידת 
כאיש  כולנו  להיות  רבה, באהבה נפשינו , על ולעמוד להקל
הוא  כוחנו  "כי והשנאה  המחלוקת ולהרחיק אחד , בלב אחד 
אש  ומצית בתוכנו, מרקד  שהשטן רואות ועינינו באחדותנו "
תורת  נגד מהומות ומעורר הלבבות , ולפירוד  לשנאה  הסתה של
בדברי ושדופות, ריקות בסיסמאות ולומדיה , חיים  א -ל -הים 
לדון וישבנו - ישורנו. מי ואחריתם יצילו , ולא יועילו  שלא הבל 
רעת  לבטל  כדי ונחלתו , ה' לעם חרדה  מתוך ראש בכובד
החלטה , לכלל באנו רבים  דיונים ואחר והמחלוקת , השנאה 
ה', ועבודת  תורה  להגדיל  זמן , בכל  הנדרש החיזוק שמלבד
ביותר נחוץ  שזה  וחסד, צדקה והרבות  רעהו, את  איש ואהבת 
עליו שיקבל ישראל  איש לכל בזה קוראים אנו עוד  הזאת. לעת 

לפי אחד כל יום, בכל  הקדוש הזוהר  של  אחד  דף לפחות  לקרא
וקירוב  הנפש , לטהרת  מסוגלת לבד הגירסה  שאפילו  הבנתו,

כידוע. עינים ,הגאולה מאירות באותיות מיוחדות , בחוברות (ויודפס 

ויום ) יום  כל של השיעור לפי  ומחולק  וקצר , קל בפירוש ובזכות ומלווה ,
והמר הרע  מהגלות  נצא  הקדוש הזוהר  בספר והקריאה הלימוד
בר שמעון  רבי  התנא כמאמר רבים, וברחמים  בחסד  הזה ,

ברחמי מגלותא ישראל יפקון  דא  חיבורא בגין  וגם יוחאי, - !
בכל  ובשמחה  בכוונה  הקטורת בקריאת להרבות  נבקש, זאת 

התפלה )הזדמנות  בסדר שאומרים  מה על במקומות (בנוסף 
מעלת  גודל הקדוש בזוהר ומפורש  הצדיקים , ובקברי הקדושים
וממתקת  הרעות , הגזרות  מבטלת  שהיא הקטורת, אמירת 
סגולות  הן  ואלו הרחמים, למדת  הדין מדת והמפכת הדינים,
ויקבל  תפילתנו, ישמע  תפילות ושומע - ומנוסות. ידועות
עולם , גאולת  לגאלינו  ויחיש  נאקתינו , לפניו ותבא שועתינו,

אמן. בימינו  במהרה  ובנחת בשובה 

ברחמים ה' לישועת  המצפים

יוסף  עובדיה הרב הראשל "צ התורה חכמי מועצת נשיא ישראל מאור  מרן
שלמה הרב הראשל"צ  יששכר שליט"א, בנייהו הרב המקובל  עמאר, משה

מאיר  הרב הגה"צ ברלנד, אליעזר רבי  הגה"צ בוארון . ציון  הרב והגאון שמואלי,
הגה"צ  ארוש , שלום הרב הגאון  יוסף, פורת ר"י  צדקה משה הרב הגאון שטרן ,

שליט"א. גרוס יהודה שלום רבי 

שליט "א הדור ומאורי מגדולי  קורא קול
משיח? מחבלי וינצל אדם יעשה מה

תשע "ג, תמוז  ב"ה
בארץ  עמינו  בני  את הפוקדות  הקשות הגזירות בעקבות
גדולים  וניסיונות  אלה , טרופים  בימים כולו  ובעולם  הקודש
כנהר, ועולה מתחדשת צרה יום ובכל וגשמיות, ברוחניות
רק  מה , עד יודע אתנו אין הנוראה, "הגיוס" גזירת  ובפרט

ובגמ"ח . בתורה יעסוק  אלעזר : רבי עצת (סנהדרין לקיים

.צח:)
הוּ א  א ׁש ר  ה ּק דוֹ ׁש , ה זּ הר ל ּמ וּ ד מעלת  לכבוֹ דם יד וּ ע כּ בר 

וחרבּ א  וּ מ וֹ תנא  ורעוֹ ת  ק ׁש וֹ ת  וּ גזרוֹ ת  ּפ רענ יּ וֹ ת  מיני כּ ל מבּט ל 
ירושלים  רבני  ישראל עם  את שעוררו וכמו  מעלמא וּ בזּ ה
תשס"ב , תשס "א , תשמ"א, תרצ"א, תרפ "א , תר "פ, בשנות
לגּ א לּ ה  "ּת ּק וּ ן  לעשות  י שׂ ראל עם  את תשע"ב תשס"ח , תשס"ד,
שכתב  מה שידוע וכמו הזּ הר . ל ּמ וּ ד על  לׁש קד האמ ּת ית"
בית  לס ' בהקדמתו  זיע"א פתייה יהודה  רבי האלוקי  המקובל 
בזמנו ניצלו  הסוד תורת  לימוד בזכות  שרק יהודה ), לחם 

הגיוס . ומגזירת  מאסונות

זוהר  ללמוד יכול ואחד אחד כל שליט"א: שטיינמן הגראי"ל מרן  הורה וכבר

הגיוס  גזירת ובפרט הרבות  הצרות  לאור עתה כן ועל
רבי הגדול  הגאון הישיבה ראש מרן  יצא - יהודההנוראה אהרן

שטיינמן הרמח "ל לייב  עצת את לקיים  גלויה בקריאה שליט "א 
ברציפות)זיע "א  הקדוש  זוהר ללמוד לימוד (דהיינו, שמעלת ואמר
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לימוד  ולהנהיג דליבא ... מעומקא קדושה בקריאה  בזה  הנני
בכל  הזוהר  לימוד הפצת  וע "י - הזוהר... בספר היומי עמוד
וראש  תחילה צרותינו לכל  וקץ לסוף  נזכה  ישראל , תפוצות

עולמים . בישועת  ולהיוושע נפשינו  לפדיון 
נדפס  – השמים  שער ר"מ  זצ"ל  אייזנבאך פישל יחיאל  רבי המקובל  (הגה"צ
רבי המקובל הגה "צ ע "י שנתייסד  מדבש " מתוק  "מרכז ע"י היומי עמוד בלוח

זצ"ל) פריש דניאל

הדין קדישא בספרא בס "ד קבוע שיעור  לייסד לקבוע ראוי
הזוהר ) אח (ספר עמוד  ביומו, יום כתריס מדי שהוא יום, בכל  ד 

ולהשפיע  רעים, וחולאים  קשות  גזירות לבטל  הפורענות בפני
די. בלי עד וישועות  רפואות  רבה ברכה  קודש שפע

"מרכז  ע"י היומי עמוד בלוח  נדפס – זצ"ל  פריש  דניאל  רבי המקובל  (הגה"צ
זצ"ל) פריש דניאל רבי המקובל הגה"צ ע "י שנתייסד  מדבש" מתוק 

בעזה יצוקה  עופרת  מלחמת  תשס"ט, בשנת 
אנׁש י ׁש התאחדוּ ת בּ יּ וֹ ם ׁש ארע  גּ ד וֹ ל  נס בּ ימינוּ  חזינ וּ  וע וֹ ד 
ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  ספר הדּפ סת את  סיּ מ וּ  הע וֹ למי" הזּ וֹ הר  "מפעל
ה נה , חדׁש י לי"ב  כּ רכים  בי"ב ה יּ וֹ מי , הדּ ף סדר לפי המח לּ ק
בּ ע זּ ה , יצוּ קה  עוֹ פרת ׁש ל הּמ לחמה נפסקה מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ 
למסּפ רם  – טבת ח"י עד  כּ סלו [מל' ׁש נים  ג' לפני  טבת בּ חדׁש 

2008 בּ דצמבּ ר  27 תשס"ט )בּ ין בכסלו 2009.],(ל' בינואר ל -18 
כּ ּמ ה  כּ בר  קׁש ה  בּ גל וּ ת  ׁש היוּ  אחרי לביתם , אנ ׁש ים  מלי וֹ ן  וחזר וּ 

ׁש בוּ ע וֹ ת .

בּ עּת וֹ ן כּ תוּ ב, [היה ׁש בוּ ע אחר  נת גּ לּ ה  יתבּ ר ה' וּ מ נּ פלא וֹ ת 
היוּ  הערבים , ׁש זּ רקוּ  ה ּט ילים ׁש רב  ׁש מׁש ], בּ בית "חד ׁש ",
עבדוּ  האלּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת הׁש  וכל  ׁש מ ׁש , לבית לה גּ יע  צריכים
לס דּ ר הפסק, בּ לי לעת  מעת  30- 26  לער אנׁש ים כּ ּמ ה  אצלנ וּ 
היוּ  מאד גּ ד וֹ לים  נ ּס ים  וכּמ ה  היּ וֹ מי , ללּ ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר את
את  ׁש הצּ יל  ה גּ ד וֹ ל  הנּ ס לנוּ  נ וֹ דע   ּכ ואחר  כּ יּ דוּ ע, ז וּ  בּ ּמ לחמה 

נ וֹ רא , מאסוֹ ן  ישׂ ראל  עם כּ ל  ואת  מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית  כּ ל
ׁש יּ ׁש  צבאי מחנה  ׁש ל  למקוֹ ם קרוֹ ב  אחד  טיל  רק [והגּ יע  כּ יּ ד וּ ע ,
וע וֹ ד  כּ לוּ ם]. קרה ׁש א  גּ דוֹ ל נס היה וגם אט וֹ ם , ּפ צצת  ׁש ם 
יוֹ מי ללּמ וּ ד  המח לּ ק  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ספר  הדּפ סת ׁש בּ גמר 
ה יּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  ה וּ ק], מן ואזל  ע ּת קים , אלפים  ׁש מ וֹ נה [ׁש נּ דּפ ס 

ה ּמ לחמה . נגמרה  מּמ ׁש 
ספרי הדּפ סת ידי על ׁש ּק רוּ  ה גּ ל וּ ים, ה נּ ּס ים  את  בּ עינינ וּ  וראינ וּ 
בּ הפצת  כּ ׁש עוֹ סקים  ׁש רק לר בּ ים, א וֹ תם ׁש חלּ קוּ  לפני  ע וֹ ד  ה זּ וֹ הר ,
י שׂ ראל , עם לה צּ לת וז וֹ כים  גּ ל וּ יים נּס ים כּ בר  י ׁש  ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר 
את  עלינוּ  ּפ וֹ רס   יתבּ ר והם הנּ וֹ פלת, דּ וד סכּ ת  את וּ להקים
"בּ ספרא  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר דּ ברי  וּ מתקיּ מים בּ רחמים , ׁש לוֹ מוֹ  ס כּ ת 

בּ  ׁש ראינ וּ  דּ הינ וּ , מגּ לוּ תא ", יפקוּ ן  יצאנוּ דּ א  כּ לּ וֹ  ה ּס פר כּ ל  גמר 
ׁש אם  מ זּ ה , להבין נ וּ כל  וכעת עלינ וּ , ׁש עברה  ה ּק טנּ ה הגּ לוּ ת מן 
דּ בר המחלּ ק" ה "זּ וֹ הר  את  איׁש  70 בּ חבוּ רת  ונלמד  כּ לּ נ וּ  נּס ים
להבטחת  ונזכּ ה וישׂ ראל  מ ׁש ה יׁש יר מּמ ׁש  בּ קר וֹ ב אז בּ י וֹ מוֹ , יוֹ ם 
מאילנא  למטעם  ישׂ ראל דעתידין  "וּ בגין לעיל  האמוּ רה  הר ׁש בּ "י
אמן בּ רחמי", גלוּ תא  מן  בּ יּה  יפק וּ ן ה זּ הר ספר  האי  דּ איהוּ  דּ חיּ י 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן
הזוהר "מפעל וחברי רבני חכמי באו  לקרא ועוד כיהודה 
ולהאדירה , תורה להגדיל ויתעלה  יתברך שמו  לכבוד העולמי "
עמא  ישראל קרן  להרים ותיקוניה, הקדושה השכינה  למען
את  ולהביא  לקרב מעליא, ופורקנא והצלה ברווח קדישא,
הקדוש  הזוהר  והפצת לימוד  ידי על גמורים  ברחמים הגאולה
ובניסן בישראל , ויחיד  בית  ולכל  מדרש ובית  כנסת בית לכל
ללימוד  העולמי  "מרכז יסוד  לאחר  שנה כתשעים תשע"ב
הזוהר "מפעל רבני מאת  קורא  קול יצא הקדוש " הזוהר
גדולים  אליו והצטרפו הקדוש, בזוהר יומי דף  לקבוע העולמי "

ורבים .

ברחמים הגאולה לקירוב קרא  קול 
ב "ה ,

מתרחשים  עולם  תהפוכות  וראו התבוננו ישראל  בית  אחינו 
כאשר הידוע במשל  זיע "א  חיים  החפץ מרן וכדברי  עינינו לנגד
דברים  מתרחשים  אז החנות את  לסגור  רוצה  הבית  בעל
את  ולעורר  לרמז  בודאי הוא עינינו  שרואות  מה  כן במהירות ,
וזכינו כמעט פעמים שכמה  וידוע לגאולה . היכונו – ישראל  עם
מוטב  צדיקים  שאמרו ועוד מעכבים עוונותינו אך לגאולה,
מצווים  אנו  אלא  יהודי . שום  ייפגע ולא - המשיח שיתעכב 
ולראות  נידח ממנו ידח לבלתי  ולראות  הקב "ה , במידת לידבק

ברחמים . הגאולה  לקרב

בואו ויבשרנו. שיבוא לטוב זכור הנביא  לאליהו  אנו מחכים
אמר מה  א )ונראה פרק זוטא אלא (אליהו העולם העולם חרב לא :

של  פשעה מפני  אלא ישראל ארץ חרבה  ולא תורה , של בפשעה
של  פשעה  מפני  אלא אינן ישראל  על הבאות הצרות  וכל תורה,

זאת " כל יעקב "בפשע שנאמר : ה )תורה, א, .(מיכה

הקדוש בזוהר בלימודומפורש  ורק אך  תלויה הגאולה  שכל
הסוד רבינותורת  משה דאין  זי"ע הקדוש  החיים  האור  וכתב ,

הקדוש רו זוהר  לומדים  שלא ואלו - בטלנים  של עם לגאול צה
האלקי המקובל  וכתב ארצות. עמי  שהם  מהימנא הרעיא  קראם

זיע"א  אלפיה  יצחק שכ"ד)רבי עמ ' יצחק" "שיח  עיקר(בספרו כי
לסודותיה התורה  זוהרנתינת  ובתיקוני ל). דאלו(תיקון כתוב 

כל  את  שגורמים אלו הם התורה סודות  ללמוד רוצים  שלא
רח "ל . הצרות 

ללמוד לנו שתיקן הקדוש  הרמח "ל ידי על שמיא מן וזכינו 
מן מציל זה  לימוד שרק  וגילה  ובאחדות, בחבורה  הקדוש  זוהר

ברחמים ניגאל  ידו ועל ובו גדוליהפורענות , כל יצאו וכבר .
שעבר בדור הן תרפ "א )ישראל אנו(משנת בדורנו  (שנתוכן

בחבורה ,תשס"ח ) הקדוש הזוהר  בלימוד ולהתחזק  להתעורר 
נינצל . זה לימוד  ידי  על שרק

המיוחדת בזכות חלק וטלו באוּ  – קדושה  בקריאה באנו עתה 
ובתוך בלבד  עמודים ששה  לימוד  ידי על ה "זוהר " סיום של 

דקות  דקות )מספר הכיצד (כשבע הזוהר . את מסיים  ?הנך
5760 הכולל השלם  הזוהר  חלוקת  של  באופן  ערוכה התוכנית 
כשבכל  אריזות ב -32 כלומר  , תתק"ס  – חוברות  ל -960 עמודים
הכלל  עם מצטרף שלומד  אחד וכל  חוברות, שלשים  יש  קופסא
כל  את  סיים הוא כאילו ואחד אחד לכל  ונחשב יחדיו ומסיים

הקדוש קצ"ח )הזוהר  כלל מ ' מערכת חמד" ב "שדה .(כמובא

ויאחזו בו  לימודם  את  הטהורים  ישראל שיקבעו ידי ועל
מדרש ובית מדרש בית  ובכל ועיר עיר  בכל זה בלימוד ויתאחדו

ישעיהנזכה הנביא דברי  בנו  כ"ב )שיתקיים  ט ' יהיה(פרק  "הקטן
הרעיא לאלף" כמאמר  בקרוב  ברחמים  לגאולה  נזכה  וכולנו  .

ברחמי"מהימנא מגלותא יפקון דא רצון."בספרא יהי כן אמן .

הזוהר לימוד חשיבות על קורא בקול שליט"א הספרדים  גדולי יצאו תשע"ב בתמוז

חבה של קריאה
התשע"ב , בתמוז  יום  עשרים  בשבת בשלישי בעזהי "ת,

לעת  להחריש ואין  ליעקב , היא צרה  עת ישראל , בית "אחינו
ועמו, משיחו ונגד  ה ' נגד  ראש  נשאו אויבינו הנה כי  כזאת,

ונכחי לכו ומדוחים ,אמרו שווא  בעלילות  וגו', מגוי דם 
יצילנו הקב"ה רב, זמן מזה  ומחזקים  מתמשכים והדברים 
הגזרה  וגם ראשם. על גמולם  וישב מחשבותם ויפר  מידם,
רבים  חללים  אשר הרעים  והחולאים התאונות  של הקשה 
רב  זמן שזה  ועוד - די . ישראל עמו לצרות יאמר ה ' הפילו,
שהיתה  נודע אמש והן  אדמה, רעידות על מדברים  שהמומחים 
העת  וזו ולישזבינן . ליצלן רחמנא  גבוהה  בדרגה אדמה  רעידת 
כאיש  כולנו  להיות  רבה, באהבה נפשינו , על ולעמוד להקל
הוא  כוחנו  "כי והשנאה  המחלוקת ולהרחיק אחד , בלב אחד 
אש  ומצית בתוכנו, מרקד  שהשטן רואות ועינינו באחדותנו "
תורת  נגד מהומות ומעורר הלבבות , ולפירוד  לשנאה  הסתה של
בדברי ושדופות, ריקות בסיסמאות ולומדיה , חיים  א -ל -הים 
לדון וישבנו - ישורנו. מי ואחריתם יצילו , ולא יועילו  שלא הבל 
רעת  לבטל  כדי ונחלתו , ה' לעם חרדה  מתוך ראש בכובד
החלטה , לכלל באנו רבים  דיונים ואחר והמחלוקת , השנאה 
ה', ועבודת  תורה  להגדיל  זמן , בכל  הנדרש החיזוק שמלבד
ביותר נחוץ  שזה  וחסד, צדקה והרבות  רעהו, את  איש ואהבת 
עליו שיקבל ישראל  איש לכל בזה קוראים אנו עוד  הזאת. לעת 

לפי אחד כל יום, בכל  הקדוש הזוהר  של  אחד  דף לפחות  לקרא
וקירוב  הנפש , לטהרת  מסוגלת לבד הגירסה  שאפילו  הבנתו,

כידוע. עינים ,הגאולה מאירות באותיות מיוחדות , בחוברות (ויודפס 

ויום ) יום  כל של השיעור לפי  ומחולק  וקצר , קל בפירוש ובזכות ומלווה ,
והמר הרע  מהגלות  נצא  הקדוש הזוהר  בספר והקריאה הלימוד
בר שמעון  רבי  התנא כמאמר רבים, וברחמים  בחסד  הזה ,

ברחמי מגלותא ישראל יפקון  דא  חיבורא בגין  וגם יוחאי, - !
בכל  ובשמחה  בכוונה  הקטורת בקריאת להרבות  נבקש, זאת 

התפלה )הזדמנות  בסדר שאומרים  מה על במקומות (בנוסף 
מעלת  גודל הקדוש בזוהר ומפורש  הצדיקים , ובקברי הקדושים
וממתקת  הרעות , הגזרות  מבטלת  שהיא הקטורת, אמירת 
סגולות  הן  ואלו הרחמים, למדת  הדין מדת והמפכת הדינים,
ויקבל  תפילתנו, ישמע  תפילות ושומע - ומנוסות. ידועות
עולם , גאולת  לגאלינו  ויחיש  נאקתינו , לפניו ותבא שועתינו,

אמן. בימינו  במהרה  ובנחת בשובה 

ברחמים ה' לישועת  המצפים

יוסף  עובדיה הרב הראשל "צ התורה חכמי מועצת נשיא ישראל מאור  מרן
שלמה הרב הראשל"צ  יששכר שליט"א, בנייהו הרב המקובל  עמאר, משה

מאיר  הרב הגה"צ ברלנד, אליעזר רבי  הגה"צ בוארון . ציון  הרב והגאון שמואלי,
הגה"צ  ארוש , שלום הרב הגאון  יוסף, פורת ר"י  צדקה משה הרב הגאון שטרן ,

שליט"א. גרוס יהודה שלום רבי 

שליט "א הדור ומאורי מגדולי  קורא קול
משיח? מחבלי וינצל אדם יעשה מה

תשע "ג, תמוז  ב"ה
בארץ  עמינו  בני  את הפוקדות  הקשות הגזירות בעקבות
גדולים  וניסיונות  אלה , טרופים  בימים כולו  ובעולם  הקודש
כנהר, ועולה מתחדשת צרה יום ובכל וגשמיות, ברוחניות
רק  מה , עד יודע אתנו אין הנוראה, "הגיוס" גזירת  ובפרט

ובגמ"ח . בתורה יעסוק  אלעזר : רבי עצת (סנהדרין לקיים

.צח:)
הוּ א  א ׁש ר  ה ּק דוֹ ׁש , ה זּ הר ל ּמ וּ ד מעלת  לכבוֹ דם יד וּ ע כּ בר 

וחרבּ א  וּ מ וֹ תנא  ורעוֹ ת  ק ׁש וֹ ת  וּ גזרוֹ ת  ּפ רענ יּ וֹ ת  מיני כּ ל מבּט ל 
ירושלים  רבני  ישראל עם  את שעוררו וכמו  מעלמא וּ בזּ ה
תשס"ב , תשס "א , תשמ"א, תרצ"א, תרפ "א , תר "פ, בשנות
לגּ א לּ ה  "ּת ּק וּ ן  לעשות  י שׂ ראל עם  את תשע"ב תשס"ח , תשס"ד,
שכתב  מה שידוע וכמו הזּ הר . ל ּמ וּ ד על  לׁש קד האמ ּת ית"
בית  לס ' בהקדמתו  זיע"א פתייה יהודה  רבי האלוקי  המקובל 
בזמנו ניצלו  הסוד תורת  לימוד בזכות  שרק יהודה ), לחם 

הגיוס . ומגזירת  מאסונות

זוהר  ללמוד יכול ואחד אחד כל שליט"א: שטיינמן הגראי"ל מרן  הורה וכבר

הגיוס  גזירת ובפרט הרבות  הצרות  לאור עתה כן ועל
רבי הגדול  הגאון הישיבה ראש מרן  יצא - יהודההנוראה אהרן

שטיינמן הרמח "ל לייב  עצת את לקיים  גלויה בקריאה שליט "א 
ברציפות)זיע "א  הקדוש  זוהר ללמוד לימוד (דהיינו, שמעלת ואמר
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מטהר בעלמא בקריאה ואף לימודים  משאר גדולה  הזוהר  ספר 
זוהר, ללמוד  יכול ואחד אחד וכל ענינים , לכמה  ומסוגל  הנפש

בחורים . אפילו

לימודים , בשאר  כוח דאין  זי"ע : הקדוש הרמח"ל מרן [וכתב
דעים  תמים  מנפלאות  והא הקדוש. הזוהר  לימוד  (ראהככוח

פונוביז', דישיבת המשגיח  ידי על לאור שיצא הרמח "ל  באגרות דבריו

זצ"ל) פרידלנדר חיים  רבי ].הגה"צ

בּ ר מכּ ל מבּק ׁש ים  הּק ד וֹ ׁש ה, ארץ וּ גא וֹ ני ר בּ ני אנחנ וּ , כּ ן על 
ורחימו בדחילו יום  בכל נדר  בלי ללמד מ גת , יד וֹ  א ׁש ר ישׂ ראל 
גּ מר בּ כדי  הקדוש. הזוהר  מספר  אחד  דף  ובטהרה בקדושה 

כּ אחד ה  זהר  סיּ וּ ם  לטוֹ בה עלינוּ  ה בּ א אל וּ ל  בּ כ"ה סיּ וּ מים  אלף 
עלי וֹ נים  אוֹ תם  ה צּ רים  כּ ל וּ לבּט ל ישׂ ראל, עם מזּ ל לעלּ וּ י
ּת ע שׂ ינה  וא  מח ׁש בוֹ תם , ויקלקל  א וֹ יבינ וּ  עצת ויפר  ותח ּת וֹ נים,
כּ ן אמן  ציּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה  לבטח  י ׁש כּ ן וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה , ידיהם 

רצ וֹ ן. יהי

בהאי יוחאי בן שמעון  לרבי מהימנא רעיא שאמר  וכמו
ביאור ברחמי גלותא מן  ביה  יפקון  הזוהר  ספר דאיהו  חיבורא
בני יצאו  הקדוש הזוהר  ספר שלך החיבור  בזכות  הדברים:

ברחמים  הגלות  מן חבליישראל צּ ער וללא ויסורים  צרות  ללא  !
נשא )משיח . הקדוש .(זוהר

ו)ובתיקונים וּ בגיניּה (תיקון יוֹ מ יּ א , בּ ס וֹ ף בתראה "בּ דרא  :'
י ') כ"ה בּ ס וֹ ף (ויקרא האחר וֹ ן  [בּ דּ וֹ ר וגוֹ מר . בּ ארץ דּ רוֹ ר וּ קראתם

הגר"א  פירש - וג וֹ מר בּ ארץ דּ ר וֹ ר  וּ קראתם וּ בגללוֹ  ה יּ מים ,
הזוהר ]. לימוד  ידי על שיגאלו 

בזוהר ע ''א )ואמרו כ"ח דף אלעזר,(בראשית רבּ י אמר בלה"ק:
וּ במ ׁש ה  בּ ישׂ ראל אדם ׁש ל  מעשׂ ה  נתן מי בּ ני,והרי ל וֹ : אמר  ? 

 ּכ אמרּת  למד ּת וא ּת ה  א  וכי  מו)? מראׁש ית (ישעיה מ גּ יד 
נקרא !אחרית  וה וּ א  מת, א מ ׁש ה  ולכן ודּ אי . הוּ א  ּכ לוֹ , אמר ? 

א לּ א  עזר , מצא  א  וּ לאדם  האחרוֹ נה בּ גּ לוּ ת נאמר וּ בגללוֹ  אדם ,
עזר מצא  א  וּ לאדם האמצעי בּ ע ּמ וּ ד נאמר וכן כּ נג דּ וֹ . כּ לּ ם 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מה גּ ל וּ ת . ׁש כינה  ב )ׁש יּ וֹ ציא וכה (שמות כּ ה  "ו יּ פן , 
א  בּ וֹ  ׁש נּ אמר מּמ ׁש , בדמוּ ת וֹ  הוּ א וּ מׁש ה  איׁש ". אין כּ י  ויּ רא
בר שמעון רבי וממשיך מלך : במקדש וביאר כּ נגדּ וֹ . עזר מצא 
השכינה  מן זזה  אינה רבינו  משה  של  שהבחינה לבאר, יוחאי
לא  הוא  ברוך שהקדוש האחרונה, בגלות  נאמר זה  ועל  בגלות ,
כולם  אלא בגלות , למשה עזר  שיהיו  חכמים  תלמידי מצא 
התורה , בסודות  עוסקים  שאינם לפי  כנגדו, הם  כאלו  נחשבים 
כנגדו, עזר מצא לא  ולאדם בו, ונאמר השכינה. לתיקון לסייע 

אנפין, לזעיר  שיעזור  מי הוא  ברוך הקדוש מצא לא פירוש
הגלות .להוציא מן שכינתו את 

נברא , שלא לו טוב זוהר לומד  שלא מי כתב: ובתיקונים
לא  כי הזוהר  בלימוד מתעסקים שאין  דזה כתב ל ' ובתיקון
השכינה  את לגאול להם  איכפת  ולא לשלמה  תורה לומדים
החרב  העניות וכל מסתלק ה ' משיח  אפינו  רוח ובגללם  הקדוש
שהמן [כלומר עיי "ש בגללם, נגרם בעולם ואבדן  והרג וביזה 
שאין ומי היהודים, כל  את  ולאבד  להרוג להשמיד ביקש הרשע 
הקדוש  זוהר ללמוד  מוכן שלא  בזה  בפועל , זאת  גורם דעה בו 
זוהר ללימוד שמפריע  מי ובאמת הקדושה , השכינה לתיקוני
עמלק  מעשה דעושה  עמלק זרע רב מערב  הוא הרי הקדוש

בינה]. תועים שילמדו  רצון ויהי  רח"ל, ממש ,

צריכים  כן  השלמה , ולגאולה לישועה  מחכים שאנו ולפי
כל  לימוד הוא כלם כנגד תורה  ותלמוד שלם  ללימוד אנחנו
משה  רבי  האלוקי המקובל  הצדיק  שכתב וכמו התורה. פרד "ס
שחיבור שהטעם זצ"ל: להרמח "ל  חבר תלמיד זצ"ל וואלי דוד 
מלימודו העולה הקדוש ההבל כי לעולם, גאולה מביא  הזוהר
נגאל . מיד - מתקדש וכשהעולם לעולם , קדושה  ממשיך
עולים  הקדוש  הזוהר  לימוד ידי  דעל כתב  הקדוש והרמח "ל 
אין ושם הבנים , על  החופפת עילאה אימא היא  לבינה ישראל
ישראל . ונגאלין  מתבטלים, ומיד  אחרא , לסטרא ושלטון כוח 
בריבוי העולם  נתקן היה  הלימוד , בזה העוסקים רבים היו  ואילו
רוח  מפני מתבטלת היתה הטומאה ורוח הקדושה , ההמשכה 

) שכתוב: מה תבין זה  ועם  המתגברת . י"אהקדושה פרק ישעיה

דּ עה ט ') הארץ  מלאה  כּ י  קדׁש י הר בּ כל  יׁש חיתוּ  וא  ירעוּ  "א 
הקדושה  החכמה  זאת  שהיא מכ ּס ים", ל יּ ם  כּ ּמ ים ה ' את
כי ומזיקין , נזק  מיני כל  מתבטלים ידיה ועל בעולם, שתתפשט 
למשכילים , בזה ודי  הרע, את מבטל בריבוי המתפשט הטוב
בימינו ויקוים לאורה מאפילה  נצא התורה , ובזכות עכ"ל.

שכתוב ג')מקרא  ברורה (צפניה שפה  העמים אל  אהפוך אז "כי 
למלך  ה ' והיה  ונאמר  אחד שכם ולעבדו ה ' בשם  כלם לקרוא 
מן לכן  אחד". ושמו  אחד ה ' יהיה  ההוא ביום  הארץ  כל על
לעיל  כּ נּ זכּ ר ללמד י שׂ ראל, בּ ּת י בּ כל ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ׁש יּ הא  הרא וּ י
וּ בדחילוּ  וּ בטהרה  בּ קד ה  הקדוש מזוהר  אחד דף הפחות לכל 
ׁש יּ למדוּ  הרׁש בּ "י האקי הּת נּ א  וּ זכ וּ ת  דּ ׁש מיּ א. בּ ס יּ ע ּת א  וּ ברחימוּ 
בּ כּ לל  לה וּ ׁש ע י שׂ ראל ולכל  לנוּ  ּת עמד  בּ ודּ אי בּ טהרה, ּת וֹ רתוֹ 
ׁש ל  ונחמתן שׂ מחתן בּ י ׁש וּ עתן לראוֹ ת בּ קרוֹ ב  ׁש נּ זכּ ה  וּ בּפ רט
הארץ  וּ מלאה  בב "א , גּ דוֹ לים בּ רחמים צדק  גּ וֹ אל  בּ ביאת  ישׂ ראל 

בב "א .דּ ע  מכ ּס ים, ל יּ ם  כּ ּמ ים  ה' את ה 

האב) סדר (לפי הזוהר לימוד על שעוררו  החוגים מכל ישראל גדולי רשימת להלן
ספרים  דורינו  גדולי  הספרדים גדולי  ליטא גדולי  החסידות גדולי  אחרונים  – ראשונים – קדמונים 

קדמונים 
רבינו1. משה
לטוב2. זכור הנביא אליהו
זצ"ל 3. יוחאי בר שמעון  רבי

ראשונים 
הלוי4. אהרן זצ "ל )רבינו החנוך ספר  (בעל

זצ"ל 5. בחיי רבינו

החסיד6. יהודה זצ "ל )רבי  חסידים ספר  (בעל

ג'יקטילה7. אברהם  בן יוסף זצ "ל )רבי אורה שערי (בעל

נחמן8. בן משה  זצ "ל )רבי (הרמב "ן

זצ"ל 9. הרשב"א אדרת אברהם בן  שלמה רבי 

אחרונים 
זמרא10. אבן  שלמה  בן  דוד זצ "ל )רבי  (הרדב"ז

אזולאי11. מרדכי  בן אברהם  זצ "ל )רבי החמה אור (בעל

דיווידאש12. אליהו זצ "ל )רבי  חכמה ראשית (בעל

אזכרי.13 אלעזר זצ "ל )רבי החרדים (בעל

האריז"ל 14. גורי

זצ"ל 15. ויטאל חיים רבי 

אייבשיץ16. יהונתן זצ "ל )רבי  דבש יערות  (בעל

קארו17. יוסף  זצ "ל )רבי  ערוך השולחן (בעל 

זצ"ל 18. קאפיל יעקב רבי 

זצ"ל 19. צמח יעקב רבי

זצ"ל 20. דלטאש יצחק רבי

האריז"ל 21. לוריא יצחק  רבי

הורוביץ22. הלוי  אברהם בן  ישעיה זצ "ל )רבי הקדוש השל "ה (בעל

זצ"ל 23. פאפריש מאיר רבי 

קורדובירו24. משה  זצ "ל )רבי (הרמ"ק

זכותא25. משה זצ "ל )רבי (הרמ"ז

לוצאטו26. חיים  משה זצ "ל )רבי (הרמח"ל

טראני27. יוסף  בן  משה זצ "ל )רבי  (המבי"ט 

שפירא28. נתן  זצ "ל )רבי  עמקות מגלה (בעל 

זצ"ל 29. מראשקוב שבתי רבי 

מאמסטרדם30. דין  הבית

החסידות  גדולי
ווינברג31. אברהם זצ "ל )רבי  מסלונים העבודה יסוד (בעל 

זצ"ל 32. טכאריק אברהם רבי 

מאפטא33. העשיל יהושע אברהם  זצ "ל )רבי ישראל אוהב  (בעל 

זצ"ל 34. מסאדיגורא פרידמן יעקב אברהם  רבי

זצ"ל 35. מבארניב הורביץ שמחה אברהם  רבי

זצ"ל 36. מקרלין אהרן  רבי 

זצ"ל 37. מסטרעליסק אורי  רבי 

זצ"ל 38. מקאמרנא צבי  אליעזר רבי 

מליז 'נסק 39. אלימלך זצ "ל )רבי אלימלך נועם (בעל

זצ"ל 40. מסטולין אשר רבי

זצ"ל41. מנעמירוב יוסף ורבי  זצ "ל מסלאנים  זאב בנימין (בספררבי 

רבה ) וכוחא

זצ"ל 42. ממזיבוז ברוך רבי 

מראדזין43. ליינער העניך גרשון  זצ "ל )רבי הרקיע זהר  (בעל

זצ"ל 44. מקאלאמאייע ליכטנשטיין הלל רבי

זצ"ל 45. מפאריטש הלל רבי 

וואלף 46. זאב זצ "ל )רבי מזיטאמיר  המאיר  אור  (בעל 

ממונקאטש47. שפירא אלעזר חיים  זצ "ל )רבי אלעזר  מנחת  (בעל 

מצאנז48. האלברשטאם  חיים  זצ "ל )רבי חיים דברי (בעל

זצ"ל 49. הכהן חיים רבי

מטשערנאוויץ50. חיים  זי"ע)רבי  חיים מים (באר

עהרנרייך51. צבי חיים  זצ "ל )רבי  המטה קצה  (בעל

זצ"ל .52 מאלכסנדר העניך חנוך רבי
העניך53. חנוך זצ "ל )רבי  מאלעסק שמח הלב  (בעל 

אלתר54. לייב אריה יהודה זצ "ל )רבי מגוד אמת השפת (בעל

זצ"ל 55. מזלוטשוב מיכל יחיאל רבי 

מפולנאה56. יוסף יעקב זצ "ל )רבי יוסף יעקב  תולדות (בעל

ישראל 57. זצ "ל )רבי  טוב שם (בעל 

מקאזניץ58. המגיד  ישראל זצ "ל )רבי ישראל עבודת  (בעל 

זצ"ל 59. מבלאזוב שפירא ישראל רבי 

זצ"ל 60. מסקווירא יוסף יעקב רבי

קטינא61. יעקב זצ "ל )רבי  האב רחמי (בעל

זצ"ל 62. מקומרנא ספרין יחיאל יהודה אייזיק  יצחק רבי

זצ"ל 63. מהומיל אייזיק  יצחק רבי

מזידיטשוב64. אייזיק  יצחק רבי 

זצ"ל 65. מברסלב נתן רבי  בן יצחק רבי

זצ"ל 66. מסקווירא יצחק רבי

דנציגר67. יצחק ישראל ירחמיאל זצ "ל )רבי  מאלכסנדר  ישראל  ישמח (בעל 

זצ"ל 68. מטשורטקוב ישראל רבי 

זצ"ל 69. מרוזין פרידמן  ישראל רבי 

זצ"ל 70. מוילעדניק דוב ישראל ישראל )רבי  (שארית

מפידהייץ71. זצ "ל שורץ  אהרן רבי בן  מאיר רבי

מרימאנאוו72. מענדל מנחם זצ "ל )רבי  ציון מנחם (בעל 

זצ"ל 73. מטשערנאביל מרדכי  רבי 

מטשרנוביל 74. נחום  מנחם זצ "ל )רבי  עינים מאור (בעל

זצ"ל 75. מקוצק מורגנשטרן מנדל מנחם רבי 

שניאורסן76. מנדל מנחם זצ "ל )רבי  מליובאוויטש צדק הצמח (בעל

שניאורסן77. מנדל מנחם זצ "ל )רבי  מליובאוויטש האחרון (אדמו "ר 

זצ"ל 78. מסאטאנאב רבי 

מסדילקוב79. אפרים  חיים  משה זצ "ל )רבי  אפרים מחנה  דגל (בעל

מחוסט 80. גרינוואלד משה זצ "ל )רבי  הבשם ערוגת  (בעל 

טייטלבוים81. משה זצ "ל )רבי  משה ישמח בעל (מאיהעל 

מזבאריז82. פייבוש משולם זצ "ל )רבי  אמת דברי יושר  (בעל 

זצ"ל 83. מברסלב נחמן רבי 

זצ"ל 84. מטולטשין נחמן  רבי

זצ"ל 85. מברסלב נתן רבי 

זצ"ל 86. מקאריץ פנחס רבי 

מדינוב87. שפירא אלימלך צבי  זצ "ל )רבי יששכר  בני (בעל 

צבי88. עטרת (בעל מזידיטשוב איכנשטיין הירש צבי רבי 

זצ"ל)89.

הארא90. הירש  צבי  זצ"ל רבי מבאקשעוויץ וויץ

מנדבורנה91. הירש צבי  זצ "ל )רבי  לצבי ה' צמח (בעל

שפירא92. הירש צבי  זצ "ל )רבי  ממונקאטש תשובה דרכי (בעל 

זצ"ל 93. מלובלין הכהן צדוק רבי 

קלמן94. קלונימוס זצ "ל )רבי  ושמש המאור  (בעל

ליפשיץ95. יצחק  יעקב בן שבתי  זצ "ל )רבי ישראל סגלת  (בעל

זצ"ל 96. מבודפסט ברוך שלמה רבי 

זצ"ל 97. שלימל שלמה רבי 

העליר98. שמואל זצ "ל )רבי  צפת (גאב"ד

זצ"ל 99. מפשיסחא בונם שמחה רבי
מלאדי100. זלמן שניאור זצ "ל )רבי התניא בעל  הזקן (אדמור 

ליטא  גדולי
מבראד101. מרגליות  זלמן  אפרים  זצ "ל )רבי  אפרים המטה  (בעל 

זצ"ל 102. הגר "א מוילנא  אליהו רבי

מהוראדנא103. זיסקינד  אלכסנדר זצ "ל )רבי העבודה ושרש יסוד (בעל

זצ"ל 104. מפוז 'ין שלמה בן יוסף רבי

מליסא105. יעקב זצ "ל )רבי  דעת חוות (בעל 

חבר106. אייזיק יצחק זצ "ל )רבי  שערים פתחי (בעל

מראדין107. הכהן  מאיר ישראל זצ "ל )רבי  חיים החפץ (בעל

מווילנא108. הורוביץ אליהו פנחס זצ "ל )רבי  הברית " "ספר  (בעל 

ספרדים  גדולי
אזולאי109. אברהם  זצ "ל )רבי לאברהם חסד (בעל 

זצ"ל 110. איסטרולסה אברהם רבי 

זצ"ל 111. כלפון אברהם  רבי

זצ"ל 112. אמוזג בן אליהו רבי 

מאני113. סולימן בן אליהו זצ "ל )רבי אליהו כסא (בעל

פאפו114. יצחק  בר אליעזר זצ "ל )רבי יועץ פלא (בעל

פאפו115. טוב שם בר אליעזר זצ "ל )רבי  אליעזר  דמשק  (בעל 

זצ"ל 116. חורי חיים  רבי 

אזולאי117. דוד  יוסף חיים זצ "ל )רבי  (החיד"א

זצ"ל 118. פלאג'י חיים  רבי

עטר119. בן חיים  זצ "ל )רבי הקדוש החיים אור (בעל

זצ"ל 120. אלקלעי יהודה רבי 

פתייה121. יהודה  זצ "ל )רבי  יהודה לחם בית (בעל 

חייט 122. יהודה  זצ "ל )רבי  יהודה מנחת  (בעל 

אירגס123. יוסף  זצ "ל )רבי  הקדמון אמונים שומר (בעל

חיים124. יוסף זצ "ל )רבי  חי איש בן (בעל 

זצ"ל 125. אנהורי יעקב רבי 

צבי126. בן יצחק אשכנזירבי

זצ"ל 127. עטיה ישעיה בר יצחק רבי

זצ"ל 128. בסולה משה  רבי
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מטהר בעלמא בקריאה ואף לימודים  משאר גדולה  הזוהר  ספר 
זוהר, ללמוד  יכול ואחד אחד וכל ענינים , לכמה  ומסוגל  הנפש

בחורים . אפילו

לימודים , בשאר  כוח דאין  זי"ע : הקדוש הרמח"ל מרן [וכתב
דעים  תמים  מנפלאות  והא הקדוש. הזוהר  לימוד  (ראהככוח

פונוביז', דישיבת המשגיח  ידי על לאור שיצא הרמח "ל  באגרות דבריו

זצ"ל) פרידלנדר חיים  רבי ].הגה"צ

בּ ר מכּ ל מבּק ׁש ים  הּק ד וֹ ׁש ה, ארץ וּ גא וֹ ני ר בּ ני אנחנ וּ , כּ ן על 
ורחימו בדחילו יום  בכל נדר  בלי ללמד מ גת , יד וֹ  א ׁש ר ישׂ ראל 
גּ מר בּ כדי  הקדוש. הזוהר  מספר  אחד  דף  ובטהרה בקדושה 

כּ אחד ה  זהר  סיּ וּ ם  לטוֹ בה עלינוּ  ה בּ א אל וּ ל  בּ כ"ה סיּ וּ מים  אלף 
עלי וֹ נים  אוֹ תם  ה צּ רים  כּ ל וּ לבּט ל ישׂ ראל, עם מזּ ל לעלּ וּ י
ּת ע שׂ ינה  וא  מח ׁש בוֹ תם , ויקלקל  א וֹ יבינ וּ  עצת ויפר  ותח ּת וֹ נים,
כּ ן אמן  ציּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה  לבטח  י ׁש כּ ן וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה , ידיהם 

רצ וֹ ן. יהי

בהאי יוחאי בן שמעון  לרבי מהימנא רעיא שאמר  וכמו
ביאור ברחמי גלותא מן  ביה  יפקון  הזוהר  ספר דאיהו  חיבורא
בני יצאו  הקדוש הזוהר  ספר שלך החיבור  בזכות  הדברים:

ברחמים  הגלות  מן חבליישראל צּ ער וללא ויסורים  צרות  ללא  !
נשא )משיח . הקדוש .(זוהר

ו)ובתיקונים וּ בגיניּה (תיקון יוֹ מ יּ א , בּ ס וֹ ף בתראה "בּ דרא  :'
י ') כ"ה בּ ס וֹ ף (ויקרא האחר וֹ ן  [בּ דּ וֹ ר וגוֹ מר . בּ ארץ דּ רוֹ ר וּ קראתם

הגר"א  פירש - וג וֹ מר בּ ארץ דּ ר וֹ ר  וּ קראתם וּ בגללוֹ  ה יּ מים ,
הזוהר ]. לימוד  ידי על שיגאלו 

בזוהר ע ''א )ואמרו כ"ח דף אלעזר,(בראשית רבּ י אמר בלה"ק:
וּ במ ׁש ה  בּ ישׂ ראל אדם ׁש ל  מעשׂ ה  נתן מי בּ ני,והרי ל וֹ : אמר  ? 

 ּכ אמרּת  למד ּת וא ּת ה  א  וכי  מו)? מראׁש ית (ישעיה מ גּ יד 
נקרא !אחרית  וה וּ א  מת, א מ ׁש ה  ולכן ודּ אי . הוּ א  ּכ לוֹ , אמר ? 

א לּ א  עזר , מצא  א  וּ לאדם  האחרוֹ נה בּ גּ לוּ ת נאמר וּ בגללוֹ  אדם ,
עזר מצא  א  וּ לאדם האמצעי בּ ע ּמ וּ ד נאמר וכן כּ נג דּ וֹ . כּ לּ ם 

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מה גּ ל וּ ת . ׁש כינה  ב )ׁש יּ וֹ ציא וכה (שמות כּ ה  "ו יּ פן , 
א  בּ וֹ  ׁש נּ אמר מּמ ׁש , בדמוּ ת וֹ  הוּ א וּ מׁש ה  איׁש ". אין כּ י  ויּ רא
בר שמעון רבי וממשיך מלך : במקדש וביאר כּ נגדּ וֹ . עזר מצא 
השכינה  מן זזה  אינה רבינו  משה  של  שהבחינה לבאר, יוחאי
לא  הוא  ברוך שהקדוש האחרונה, בגלות  נאמר זה  ועל  בגלות ,
כולם  אלא בגלות , למשה עזר  שיהיו  חכמים  תלמידי מצא 
התורה , בסודות  עוסקים  שאינם לפי  כנגדו, הם  כאלו  נחשבים 
כנגדו, עזר מצא לא  ולאדם בו, ונאמר השכינה. לתיקון לסייע 

אנפין, לזעיר  שיעזור  מי הוא  ברוך הקדוש מצא לא פירוש
הגלות .להוציא מן שכינתו את 

נברא , שלא לו טוב זוהר לומד  שלא מי כתב: ובתיקונים
לא  כי הזוהר  בלימוד מתעסקים שאין  דזה כתב ל ' ובתיקון
השכינה  את לגאול להם  איכפת  ולא לשלמה  תורה לומדים
החרב  העניות וכל מסתלק ה ' משיח  אפינו  רוח ובגללם  הקדוש
שהמן [כלומר עיי "ש בגללם, נגרם בעולם ואבדן  והרג וביזה 
שאין ומי היהודים, כל  את  ולאבד  להרוג להשמיד ביקש הרשע 
הקדוש  זוהר ללמוד  מוכן שלא  בזה  בפועל , זאת  גורם דעה בו 
זוהר ללימוד שמפריע  מי ובאמת הקדושה , השכינה לתיקוני
עמלק  מעשה דעושה  עמלק זרע רב מערב  הוא הרי הקדוש

בינה]. תועים שילמדו  רצון ויהי  רח"ל, ממש ,

צריכים  כן  השלמה , ולגאולה לישועה  מחכים שאנו ולפי
כל  לימוד הוא כלם כנגד תורה  ותלמוד שלם  ללימוד אנחנו
משה  רבי  האלוקי המקובל  הצדיק  שכתב וכמו התורה. פרד "ס
שחיבור שהטעם זצ"ל: להרמח "ל  חבר תלמיד זצ"ל וואלי דוד 
מלימודו העולה הקדוש ההבל כי לעולם, גאולה מביא  הזוהר
נגאל . מיד - מתקדש וכשהעולם לעולם , קדושה  ממשיך
עולים  הקדוש  הזוהר  לימוד ידי  דעל כתב  הקדוש והרמח "ל 
אין ושם הבנים , על  החופפת עילאה אימא היא  לבינה ישראל
ישראל . ונגאלין  מתבטלים, ומיד  אחרא , לסטרא ושלטון כוח 
בריבוי העולם  נתקן היה  הלימוד , בזה העוסקים רבים היו  ואילו
רוח  מפני מתבטלת היתה הטומאה ורוח הקדושה , ההמשכה 

) שכתוב: מה תבין זה  ועם  המתגברת . י"אהקדושה פרק ישעיה

דּ עה ט ') הארץ  מלאה  כּ י  קדׁש י הר בּ כל  יׁש חיתוּ  וא  ירעוּ  "א 
הקדושה  החכמה  זאת  שהיא מכ ּס ים", ל יּ ם  כּ ּמ ים ה ' את
כי ומזיקין , נזק  מיני כל  מתבטלים ידיה ועל בעולם, שתתפשט 
למשכילים , בזה ודי  הרע, את מבטל בריבוי המתפשט הטוב
בימינו ויקוים לאורה מאפילה  נצא התורה , ובזכות עכ"ל.

שכתוב ג')מקרא  ברורה (צפניה שפה  העמים אל  אהפוך אז "כי 
למלך  ה ' והיה  ונאמר  אחד שכם ולעבדו ה ' בשם  כלם לקרוא 
מן לכן  אחד". ושמו  אחד ה ' יהיה  ההוא ביום  הארץ  כל על
לעיל  כּ נּ זכּ ר ללמד י שׂ ראל, בּ ּת י בּ כל ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ׁש יּ הא  הרא וּ י
וּ בדחילוּ  וּ בטהרה  בּ קד ה  הקדוש מזוהר  אחד דף הפחות לכל 
ׁש יּ למדוּ  הרׁש בּ "י האקי הּת נּ א  וּ זכ וּ ת  דּ ׁש מיּ א. בּ ס יּ ע ּת א  וּ ברחימוּ 
בּ כּ לל  לה וּ ׁש ע י שׂ ראל ולכל  לנוּ  ּת עמד  בּ ודּ אי בּ טהרה, ּת וֹ רתוֹ 
ׁש ל  ונחמתן שׂ מחתן בּ י ׁש וּ עתן לראוֹ ת בּ קרוֹ ב  ׁש נּ זכּ ה  וּ בּפ רט
הארץ  וּ מלאה  בב "א , גּ דוֹ לים בּ רחמים צדק  גּ וֹ אל  בּ ביאת  ישׂ ראל 

בב "א .דּ ע  מכ ּס ים, ל יּ ם  כּ ּמ ים  ה' את ה 

האב) סדר (לפי הזוהר לימוד על שעוררו  החוגים מכל ישראל גדולי רשימת להלן
ספרים  דורינו  גדולי  הספרדים גדולי  ליטא גדולי  החסידות גדולי  אחרונים  – ראשונים – קדמונים 

קדמונים 
רבינו1. משה
לטוב2. זכור הנביא אליהו
זצ"ל 3. יוחאי בר שמעון  רבי

ראשונים 
הלוי4. אהרן זצ "ל )רבינו החנוך ספר  (בעל

זצ"ל 5. בחיי רבינו

החסיד6. יהודה זצ "ל )רבי  חסידים ספר  (בעל

ג'יקטילה7. אברהם  בן יוסף זצ "ל )רבי אורה שערי (בעל

נחמן8. בן משה  זצ "ל )רבי (הרמב "ן

זצ"ל 9. הרשב"א אדרת אברהם בן  שלמה רבי 

אחרונים 
זמרא10. אבן  שלמה  בן  דוד זצ "ל )רבי  (הרדב"ז

אזולאי11. מרדכי  בן אברהם  זצ "ל )רבי החמה אור (בעל

דיווידאש12. אליהו זצ "ל )רבי  חכמה ראשית (בעל

אזכרי.13 אלעזר זצ "ל )רבי החרדים (בעל

האריז"ל 14. גורי

זצ"ל 15. ויטאל חיים רבי 

אייבשיץ16. יהונתן זצ "ל )רבי  דבש יערות  (בעל

קארו17. יוסף  זצ "ל )רבי  ערוך השולחן (בעל 

זצ"ל 18. קאפיל יעקב רבי 

זצ"ל 19. צמח יעקב רבי

זצ"ל 20. דלטאש יצחק רבי

האריז"ל 21. לוריא יצחק  רבי

הורוביץ22. הלוי  אברהם בן  ישעיה זצ "ל )רבי הקדוש השל "ה (בעל

זצ"ל 23. פאפריש מאיר רבי 

קורדובירו24. משה  זצ "ל )רבי (הרמ"ק

זכותא25. משה זצ "ל )רבי (הרמ"ז

לוצאטו26. חיים  משה זצ "ל )רבי (הרמח"ל

טראני27. יוסף  בן  משה זצ "ל )רבי  (המבי"ט 

שפירא28. נתן  זצ "ל )רבי  עמקות מגלה (בעל 

זצ"ל 29. מראשקוב שבתי רבי 

מאמסטרדם30. דין  הבית

החסידות  גדולי
ווינברג31. אברהם זצ "ל )רבי  מסלונים העבודה יסוד (בעל 

זצ"ל 32. טכאריק אברהם רבי 

מאפטא33. העשיל יהושע אברהם  זצ "ל )רבי ישראל אוהב  (בעל 

זצ"ל 34. מסאדיגורא פרידמן יעקב אברהם  רבי

זצ"ל 35. מבארניב הורביץ שמחה אברהם  רבי

זצ"ל 36. מקרלין אהרן  רבי 

זצ"ל 37. מסטרעליסק אורי  רבי 

זצ"ל 38. מקאמרנא צבי  אליעזר רבי 

מליז 'נסק 39. אלימלך זצ "ל )רבי אלימלך נועם (בעל

זצ"ל 40. מסטולין אשר רבי

זצ"ל41. מנעמירוב יוסף ורבי  זצ "ל מסלאנים  זאב בנימין (בספררבי 

רבה ) וכוחא

זצ"ל 42. ממזיבוז ברוך רבי 

מראדזין43. ליינער העניך גרשון  זצ "ל )רבי הרקיע זהר  (בעל

זצ"ל 44. מקאלאמאייע ליכטנשטיין הלל רבי

זצ"ל 45. מפאריטש הלל רבי 

וואלף 46. זאב זצ "ל )רבי מזיטאמיר  המאיר  אור  (בעל 

ממונקאטש47. שפירא אלעזר חיים  זצ "ל )רבי אלעזר  מנחת  (בעל 

מצאנז48. האלברשטאם  חיים  זצ "ל )רבי חיים דברי (בעל

זצ"ל 49. הכהן חיים רבי

מטשערנאוויץ50. חיים  זי"ע)רבי  חיים מים (באר

עהרנרייך51. צבי חיים  זצ "ל )רבי  המטה קצה  (בעל

זצ"ל .52 מאלכסנדר העניך חנוך רבי
העניך53. חנוך זצ "ל )רבי  מאלעסק שמח הלב  (בעל 

אלתר54. לייב אריה יהודה זצ "ל )רבי מגוד אמת השפת (בעל

זצ"ל 55. מזלוטשוב מיכל יחיאל רבי 

מפולנאה56. יוסף יעקב זצ "ל )רבי יוסף יעקב  תולדות (בעל

ישראל 57. זצ "ל )רבי  טוב שם (בעל 

מקאזניץ58. המגיד  ישראל זצ "ל )רבי ישראל עבודת  (בעל 

זצ"ל 59. מבלאזוב שפירא ישראל רבי 

זצ"ל 60. מסקווירא יוסף יעקב רבי

קטינא61. יעקב זצ "ל )רבי  האב רחמי (בעל

זצ"ל 62. מקומרנא ספרין יחיאל יהודה אייזיק  יצחק רבי

זצ"ל 63. מהומיל אייזיק  יצחק רבי

מזידיטשוב64. אייזיק  יצחק רבי 

זצ"ל 65. מברסלב נתן רבי  בן יצחק רבי

זצ"ל 66. מסקווירא יצחק רבי

דנציגר67. יצחק ישראל ירחמיאל זצ "ל )רבי  מאלכסנדר  ישראל  ישמח (בעל 

זצ"ל 68. מטשורטקוב ישראל רבי 

זצ"ל 69. מרוזין פרידמן  ישראל רבי 

זצ"ל 70. מוילעדניק דוב ישראל ישראל )רבי  (שארית

מפידהייץ71. זצ "ל שורץ  אהרן רבי בן  מאיר רבי

מרימאנאוו72. מענדל מנחם זצ "ל )רבי  ציון מנחם (בעל 

זצ"ל 73. מטשערנאביל מרדכי  רבי 

מטשרנוביל 74. נחום  מנחם זצ "ל )רבי  עינים מאור (בעל

זצ"ל 75. מקוצק מורגנשטרן מנדל מנחם רבי 

שניאורסן76. מנדל מנחם זצ "ל )רבי  מליובאוויטש צדק הצמח (בעל

שניאורסן77. מנדל מנחם זצ "ל )רבי  מליובאוויטש האחרון (אדמו "ר 

זצ"ל 78. מסאטאנאב רבי 

מסדילקוב79. אפרים  חיים  משה זצ "ל )רבי  אפרים מחנה  דגל (בעל

מחוסט 80. גרינוואלד משה זצ "ל )רבי  הבשם ערוגת  (בעל 

טייטלבוים81. משה זצ "ל )רבי  משה ישמח בעל (מאיהעל 

מזבאריז82. פייבוש משולם זצ "ל )רבי  אמת דברי יושר  (בעל 

זצ"ל 83. מברסלב נחמן רבי 

זצ"ל 84. מטולטשין נחמן  רבי

זצ"ל 85. מברסלב נתן רבי 

זצ"ל 86. מקאריץ פנחס רבי 

מדינוב87. שפירא אלימלך צבי  זצ "ל )רבי יששכר  בני (בעל 

צבי88. עטרת (בעל מזידיטשוב איכנשטיין הירש צבי רבי 

זצ"ל)89.

הארא90. הירש  צבי  זצ"ל רבי מבאקשעוויץ וויץ

מנדבורנה91. הירש צבי  זצ "ל )רבי  לצבי ה' צמח (בעל

שפירא92. הירש צבי  זצ "ל )רבי  ממונקאטש תשובה דרכי (בעל 

זצ"ל 93. מלובלין הכהן צדוק רבי 

קלמן94. קלונימוס זצ "ל )רבי  ושמש המאור  (בעל

ליפשיץ95. יצחק  יעקב בן שבתי  זצ "ל )רבי ישראל סגלת  (בעל

זצ"ל 96. מבודפסט ברוך שלמה רבי 

זצ"ל 97. שלימל שלמה רבי 

העליר98. שמואל זצ "ל )רבי  צפת (גאב"ד

זצ"ל 99. מפשיסחא בונם שמחה רבי
מלאדי100. זלמן שניאור זצ "ל )רבי התניא בעל  הזקן (אדמור 

ליטא  גדולי
מבראד101. מרגליות  זלמן  אפרים  זצ "ל )רבי  אפרים המטה  (בעל 

זצ"ל 102. הגר "א מוילנא  אליהו רבי

מהוראדנא103. זיסקינד  אלכסנדר זצ "ל )רבי העבודה ושרש יסוד (בעל

זצ"ל 104. מפוז 'ין שלמה בן יוסף רבי

מליסא105. יעקב זצ "ל )רבי  דעת חוות (בעל 

חבר106. אייזיק יצחק זצ "ל )רבי  שערים פתחי (בעל

מראדין107. הכהן  מאיר ישראל זצ "ל )רבי  חיים החפץ (בעל

מווילנא108. הורוביץ אליהו פנחס זצ "ל )רבי  הברית " "ספר  (בעל 

ספרדים  גדולי
אזולאי109. אברהם  זצ "ל )רבי לאברהם חסד (בעל 

זצ"ל 110. איסטרולסה אברהם רבי 

זצ"ל 111. כלפון אברהם  רבי

זצ"ל 112. אמוזג בן אליהו רבי 

מאני113. סולימן בן אליהו זצ "ל )רבי אליהו כסא (בעל

פאפו114. יצחק  בר אליעזר זצ "ל )רבי יועץ פלא (בעל

פאפו115. טוב שם בר אליעזר זצ "ל )רבי  אליעזר  דמשק  (בעל 

זצ"ל 116. חורי חיים  רבי 

אזולאי117. דוד  יוסף חיים זצ "ל )רבי  (החיד"א

זצ"ל 118. פלאג'י חיים  רבי

עטר119. בן חיים  זצ "ל )רבי הקדוש החיים אור (בעל

זצ"ל 120. אלקלעי יהודה רבי 

פתייה121. יהודה  זצ "ל )רבי  יהודה לחם בית (בעל 

חייט 122. יהודה  זצ "ל )רבי  יהודה מנחת  (בעל 

אירגס123. יוסף  זצ "ל )רבי  הקדמון אמונים שומר (בעל

חיים124. יוסף זצ "ל )רבי  חי איש בן (בעל 

זצ"ל 125. אנהורי יעקב רבי 

צבי126. בן יצחק אשכנזירבי

זצ"ל 127. עטיה ישעיה בר יצחק רבי

זצ"ל 128. בסולה משה  רבי
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בוזגלו129. משה בן שלום  זצ "ל )רבי מלך כסא (בעל 

עגיב130. שלום זצ "ל )רבי  לחי באר  (בעל 

אלישיב131. שלמה זצ "ל )רבי  הלשם (בעל 

לביא132. שמעון זצ "ל )רבי  יוחאי בר  השיר  המחבר  ובעל  פז כתם (בעל

דורינו גדולי
הכהן133. יעקב בן  אברהם זצ "ל )רבי  ותפלות סגלות (בעל

זצ"ל 134. קוק הכהן  יצחק אברהם  רבי

שליט"א135. מונסה י . אברהם רבי 

אולמן136. יצחק אברהם שליט "א)רבי הבד"ץ (חבר 

ראטה137. אהרן  זצ "ל )רבי  אמונים שומר  (בעל 

ינאי138. הלוי  אליהו  הרב

ראבינאוויטש139. בנימין זצ "ל )רבי הבד"ץ (חבר 

שמואלי140. יששכר בניהו דרשב "ירבי  היכלא המקובלים ישיבת  (ראש 

שליט "א) ירושלים

זצ"ל 141. מושקוביץ צבי  ברוך רבי 

צינער142. גבריאל שליט "א)רבי  גבריאל  נטעי (בעל 

פריש143. דניאל זצ "ל )רבי  מדבש מתוק (בעל

תשס"ב144. החרדית  העדה צדק דין בית חברי  הצדיקים הגאונים 

תשס"ד145. החרדית העדה צדק דין בית  חברי הצדיקים הגאונים 

זצ"ל 146. לאפיאן אליהו רבי הצדיק בהגאון שמואל חיים  רבי

אשלג147. יהודה זצ "ל )רבי הסולם (בעל

שליט"א148. שנפלד יהודה רבי

זצ"ל 149. מסאטמאר טייטלבוים  יואל רבי 

זצ"ל 150. הראב"ד זוננפלד  חיים יוסף רבי 

זצ"ל 151. ישר יוסף רבי

ליברמן152. יוסף  שליט "א)רבי  החומות  שומרי  כולל מתיבתא (ראש 

משינאוו153. שרגא יחזקאל זצ "ל )רבי  יחזקאל דברי (בעל

זצ"ל 154. מסטראפקוב האלברשטאם ליפשיץ שרגא יחזקאל רבי

שליט"א155. ירושלים גאב"ד ווייס  טוביה יצחק רבי 

ווייס156. יעקב יצחק זצ "ל )רבי  יצחק מנחת  בעל  הדור  פוסק (הגאב"ד

זצ"ל 157. כדורי יצחק רבי

זצ"ל 158. אייזנבאך פישל יחיאל רבי 

שליט"א159. שכטר  מאיר יעקב רבי 

שליט"א160. לוגאסי ישראל יעקב רבי 

הלל 161. משה יעקב שליט "א)רבי  שלום אהבת  מתיבתא (ראש

האלברשטאם162. יהודה יקותיאל  זצ "ל )רבי  (מצאנזקלויזנבורג

זצ"ל 163. מרגליות זעליג אשר ישעיה רבי

תרפ"א164. שנת  ירושלים  רבני

זצ"ל 165. דושינסקיא משה ישראל רבי

זצ"ל 166. פישר יעקב ישראל רבי

טוניס 167. הכהן  משה כלפון  הרב

פריינד168. אריה  משה זצ "ל )רבי ירושלים (הגאב "ד

בראנדסדארפער169. מאיר זצ "ל )רבי  הבד"ץ (חבר 

סגרון170. מרדכי  הרב

אשכנזי171. שמואל מרדכי  חב"ד)רבי  כפר  (ראב "ד

הלברשטאם172. משה  זצ "ל )רבי הבד"ץ (חבר 

שטרנבוך173. משה שליט "א)רבי  ירושלים (ראב"ד

לאווי174. סג"ל  פייש משולם  שליט "א)רבי  מטאהש  (האדמו "ר 

יוסף 175. עובדיה שליט "א)רבי  יחו"ד ושו"ת  יבי "א שו"ת (בעל 

שליט"א176. אלבז ראובן  רבי 

מקאשוי177. בלום  רפאל זצ "ל )רבי שמים ברכות שו"ת (בעל 

גראס178. יהודה שלום ואדמו"ררבי  גאב"ד והכשרות, המצות  שמירת  (בעל 

שליט "א) האלמין

מאסקאוויטש179. שלום  זצ "ל )רבי משאץ שלום דעת (בעל

הורוביץ180. שמואל זצ "ל )רבי  שמואל ימי (בעל

וואזנער181. הלוי  שמואל שליט "א)רבי  הלוי שבט  בעל הדור  (פוסק

ספרים 
במחזה182. אברהם  ספר

יצחק 183. אור ספר

דכיא184. מירא  ישרים  אור ספר

יקר 185. אור ספר

לישרים186. אור ספר

ושמחה187. אורה  ספר

נושנת188. ארץ  ספר

רואי189. לחי באר ספר

אשר 190. בית ספר

יוסף 191. בנין ספר

שלמה192. בנין ספר

מנוחה193. ברית ספר

ביומו194. יום  דבר ספר

יהודה195. דברי  ספר

יעקב196. דברי  ספר

טוב197. דורש  ספר

אר"ץ198. דרך צובה )ספר ארם יהודי (מנהגי

ציון199. דרכי  ספר 

מלך200. הדרת  ספר 

ישרות201. הנהגות זצ "ל )ספר טוב שם הבעל  (מתלמיד

הקנה202. ספר

הגדול 203. הקנה  ספר
הפליאה.204 ספר

ליוורנו205. דפוס התקונים ספר

משה206. ויקהל ספר

מנטובה207. דפוס זהר ספר

לחיים208. זכירה ספר

ישראל 209. ומועדי  חגי ספר

יאיר 210. חות ספר

שאל 211. חיים ספר

הקדמון212. הקדש טהרת ספר

המנהגים213. טעמי ספר

השלם214. יוחסין  ספר

יוסף 215. יסוד ספר

יראים216. ספרי

הבה "ת217. משפט משה ירים ספר

עבדי218. ישכיל שו"ת

הירק 219. כגן  ספר

יקרים220. לקוטים ספר

עינים221. מאירות ספר

לעולם222. מאיר ספר

הקבלה223. לחכמת מבוא ספר

צדק 224. מבשר ספר

חכמה225. מסילות ספר

יבק 226. מעבר ספר

גנים227. מעין  ספר

אמת228. מעשי  זצ "ל )ספר מלובלין החוזה (לתלמיד

לחכמה229. מצרף  ספר

מלך230. מקדש ספר

היום231. סדר ספר

צופים232. נופת ספר 

ליראיו233. השם סוד ספר

כהלכתו234. פסח  סדור ספר

דחיי235. סמא ספר

העבודה236. עמוד ספר

המלך237. עמק  ספר

החיים238. עץ קונטרס

קדשות239. עשר ספר

חכם240. פי  ספר 

כהנה241. פרחי  ותשובות שאלות

הלולים242. קדש פרי  ספר

יעקב243. קהלת  זצ "ל )ספר הרועים מלא (לבעל 

יעקב244. קהלות  ספר

בוכים245. קול ספר

דביר 246. ותשובות שאלות ספר

צדיק 247. קרנות ספר

ירושלים248. שלום  ספר

הרב249. ערוך שלחן תורה )ספר תלמוד (הלכות

רבה250. הושענא ליל תיקון ספר

בילוגראדו251. דפוס זהר תקוני  ספר

ושליט"א  הספרדית האשכנזית החרדית העדה רבני קריאת
החרדית העדה הבד"ץ תשס"ד)רבני  תשס"ב, תרצ"א, תרפ"א, תר "פ, (בקריאות

זיע "א זוננפלד חיים  יוסף  תרצ"א)רבי  תרפ"א, (בקריאת

זצ"ל  דיסקין ירוחם יצחק תרפ"א)רבי (בקריאת

זצ"ל  מאיר יעקב תרפ"א)רבי (בקריאת

תרצ "א רבני  של רשימה פה לכתוב

שליט"א  הספרדית  העדה רבני קריאת
מועצת ונשיא  לציון  הראשון  שליט "א יוסף  עובדיה הרב הגדול הגאון

תשע"ב )החכמים תשס "ח, תשס"א, תשמ"א , (בקריאת 

זצ "ל כדורי  יצחק ועוד)רבי תשמ"א, וזקן(בקריאת  יצחק נחלת ר"י 
המקובלים.

תשס"ב. האמיתית" לגאולה  "תיקון  ירושלים רבני 
שליט"א אשלג הלוי  בנימין שלמה בלאאמו"ר יוסף יחזקאל הרב

שליט"א צדקה משה  הרב
זצ"ל  משאש שלום הרב

שליט"א מאזוז מאיר הרב
שליט"א אלבז ראובן  הרב

זיסמן ליב יוסף  הרב
שליט"א מקאליב האדמו"ר

שליט"א מוצפי ציון  בן הרב
שליט"א סופר  חיים  יערב הרב

שליט"א שמואלי יששכר בניהו הרב
שליט"א כהן שלום הרב

... רפאל חכם
שליט"א סופר  יוחנן  רבי  מערלוי  האדמו"ר כ "ק

שליט"א מויאל  ניסים  הרב 
שליט"א בצרי דוד רבי

תשס"א  ירושלים רבני 
שליט"א יוסף עובדיה  הרה "ג לציון1. החכמיםהראשון מועצת  נשיא

זצ"ל כדורי יצחק הרה"ג המקובלים 2. יצחקר"י  תורתנחלת ממנחילי 

הקבלה
אליהו מרדכי  הרה"ג הראשיזצ"ל (שליט "א)3. הרה "ג  לציון הראשון

(לשעבר )לישראל 

זצ "ל אייזנבך פישל יחיאל הרה"ג המקובלים4. ר"י  השמים , שער ר"י
האשכנזים

יוסף  פורת "י  שליט"א  צדקה  משה  הרה"ג  .5
זצ"ל  אטון שבתי הרה "ג חכמה6. ראשית ר"י 

מועלם יהודה  הרה"ג זצ"ל (שליט "א)7.

יוס פורת ישיבת  ף מראשי 
שליט"א שמואלי ישכר בניהו שלום8. נהר המקובלים ר"י

שליט"א אלבז ראובן הרה"ג  החיים9. אור ר"י
שליט"א מוצפי ציון  בן הרה "ג ציון10. בני  ר"י 

שליט"א החסידות גדולי הא "ב)קריאת (לפי

שליט"א מקאליב האדמו"ר כ"ק 
שליט"א מערלוי האדמו"ר כ"ק 

שליט"א מביאלא האדמו"ר הזוהר )כ "ק לחומש (בהסכמתו

שליט"א. מבעלזא האדמו"ר כ "ק
שליט"א מקלויזנבורג האדמו"ר כ "ק

שליט"א מהאלמין האדמו"ר כ "ק
הקדוש  זוהר ללימוד שליט"א ולהבחל "ח זצ"ל ישיבות ראשי קריאת 
יעקב באר ישיבת  ראש זצ "ל שפירא  שמואל  משה רבי הגדול הגאון

זוהר ) פניני לספר (בהסכמתו

זצ"ל ליפקוביץ יהודה מיכל רבי  הזוהר )הגאון לחומש ר "י(בהסכמתו  ,
הקטנה פוניבז'

אופקים. ר"י זצ"ל קאמיל חיים רבי 

נלהבים  והסכמה  ברכה מכתבי שלחו  שליט"א הדור גדולי
לפי  שחתמו הרבנים בין שמותם. ואלו העולמי " הזוהר ל"מפעל

א ב סדר
קרויז שלום שלום(שליט "א)הגה"צ דברי שו"ת מח "ס ברוקלין, זצ"ל ,

ז "ח.
פרץ ניסים ב"ב(שליט "א)הגה"צ זצ"ל,

י ם שליט"א ברלנד אליעזר הרה"ג
חלקים. י"ד שע "ז  מח"ס שליט"א, המבורגר זבולון  הרה"ג 

ים מח "ס חכם תורת  ר"י  שליט"א  מארגנשטערן  מאיר יצחק  הרה"ג
החכמה.

והגליל . מירון רב שליט"א שטרן מאיר הרה "ג
פרת. מושב שליט"א יצחקי מרדכי אברהם  הרה"ג 

לציון. ראשון שליט"א נחשוני משה  הרה "ג
ב"ב. שליט"א  טוביאס מנדל מנחם הרה"ג

אשדוד שליט"א שווייצער  יודא  שלמה הרה"ג
שמש  בית  שביעית, אריגת מח"ס שליט"א פישר, דוד  שלמה  הרה"ג 

נגד שהיו הדרדעים  מקהילת ח "ו  ולא  הקדוש בזוהר שמאמינים  האמיתיים  תימן קהילת של קורא קול נוסח
את  ה ' סוד  בספר [ראה תרע "ד. בשנת שנה מאה  לפני ישראל גדולי כל ידי על והוחרמו  הקדוש הזוהר לימוד 
למוחרמים שייך הקדוש הזוהר נגד  שהוא תימן מקהילת רב שכל בבהירות  רואים הנ "ל מכל הדרדעים], נגד החרם

ממנו . תורה לשמוע לא ובוודאי  אמות, בד' לעמוד  ואסור הטועה , בדרכם  וממשיך הנ"ל,

בד"ץ חברי שליט"א הקהילה רבני מאת וחיזוקה , יע"א  תימן קדושה  קהילה מסורת משמר על לעמוד קורא קול
צ  פעולת  הוראה דיקובית

צדיק  פעולת קורא בקול החתומים  הרבנים שמות (בעמודאלו

:הבא )
ראש  שליט"א  ראצבי  ניסים  נחום כמוהר"ר בן יצחק רבי  הגדול הגאון

ברק  בני  צדיק  פעולת קהילת 
מח"ס  עילית בביתר מו"ץ שליט"א יהב שמואל אבינועם רבי הגאון

וחו"מ  גיטין  על שיח נועם
צדיק  פעולת בד"ץ מו"ץ שליט "א צדוק אבישי רבי  הגאון

של  אורן שו"ת מח "ס ספר בקרית  מו"ץ  שליט"א  צדוק  אורן רבי הגאון
חכמים

בירושלים מו"ץ שליט "א סיאני  יואל רבי הגאון
משה רבי הגאון ההלכה אור מח "ס שליט"א לוי ליאור מאיר רבי  הגאון

צדיק  ונוה משה בארות מח"ס שליט"א ראצבי
ומח"ס  נתניה  ציון בן  בשכונת רב שליט"א  בשארי  עמנואל רבי  הגאון

מלך בת 
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בוזגלו129. משה בן שלום  זצ "ל )רבי מלך כסא (בעל 

עגיב130. שלום זצ "ל )רבי  לחי באר  (בעל 

אלישיב131. שלמה זצ "ל )רבי  הלשם (בעל 

לביא132. שמעון זצ "ל )רבי  יוחאי בר  השיר  המחבר  ובעל  פז כתם (בעל

דורינו גדולי
הכהן133. יעקב בן  אברהם זצ "ל )רבי  ותפלות סגלות (בעל

זצ"ל 134. קוק הכהן  יצחק אברהם  רבי

שליט"א135. מונסה י . אברהם רבי 

אולמן136. יצחק אברהם שליט "א)רבי הבד"ץ (חבר 

ראטה137. אהרן  זצ "ל )רבי  אמונים שומר  (בעל 

ינאי138. הלוי  אליהו  הרב

ראבינאוויטש139. בנימין זצ "ל )רבי הבד"ץ (חבר 

שמואלי140. יששכר בניהו דרשב "ירבי  היכלא המקובלים ישיבת  (ראש 

שליט "א) ירושלים

זצ"ל 141. מושקוביץ צבי  ברוך רבי 

צינער142. גבריאל שליט "א)רבי  גבריאל  נטעי (בעל 

פריש143. דניאל זצ "ל )רבי  מדבש מתוק (בעל

תשס"ב144. החרדית  העדה צדק דין בית חברי  הצדיקים הגאונים 

תשס"ד145. החרדית העדה צדק דין בית  חברי הצדיקים הגאונים 

זצ"ל 146. לאפיאן אליהו רבי הצדיק בהגאון שמואל חיים  רבי

אשלג147. יהודה זצ "ל )רבי הסולם (בעל

שליט"א148. שנפלד יהודה רבי

זצ"ל 149. מסאטמאר טייטלבוים  יואל רבי 

זצ"ל 150. הראב"ד זוננפלד  חיים יוסף רבי 

זצ"ל 151. ישר יוסף רבי

ליברמן152. יוסף  שליט "א)רבי  החומות  שומרי  כולל מתיבתא (ראש 

משינאוו153. שרגא יחזקאל זצ "ל )רבי  יחזקאל דברי (בעל

זצ"ל 154. מסטראפקוב האלברשטאם ליפשיץ שרגא יחזקאל רבי

שליט"א155. ירושלים גאב"ד ווייס  טוביה יצחק רבי 

ווייס156. יעקב יצחק זצ "ל )רבי  יצחק מנחת  בעל  הדור  פוסק (הגאב"ד

זצ"ל 157. כדורי יצחק רבי

זצ"ל 158. אייזנבאך פישל יחיאל רבי 

שליט"א159. שכטר  מאיר יעקב רבי 

שליט"א160. לוגאסי ישראל יעקב רבי 

הלל 161. משה יעקב שליט "א)רבי  שלום אהבת  מתיבתא (ראש

האלברשטאם162. יהודה יקותיאל  זצ "ל )רבי  (מצאנזקלויזנבורג

זצ"ל 163. מרגליות זעליג אשר ישעיה רבי

תרפ"א164. שנת  ירושלים  רבני

זצ"ל 165. דושינסקיא משה ישראל רבי

זצ"ל 166. פישר יעקב ישראל רבי

טוניס 167. הכהן  משה כלפון  הרב

פריינד168. אריה  משה זצ "ל )רבי ירושלים (הגאב "ד

בראנדסדארפער169. מאיר זצ "ל )רבי  הבד"ץ (חבר 

סגרון170. מרדכי  הרב

אשכנזי171. שמואל מרדכי  חב"ד)רבי  כפר  (ראב "ד

הלברשטאם172. משה  זצ "ל )רבי הבד"ץ (חבר 

שטרנבוך173. משה שליט "א)רבי  ירושלים (ראב"ד

לאווי174. סג"ל  פייש משולם  שליט "א)רבי  מטאהש  (האדמו "ר 

יוסף 175. עובדיה שליט "א)רבי  יחו"ד ושו"ת  יבי "א שו"ת (בעל 

שליט"א176. אלבז ראובן  רבי 

מקאשוי177. בלום  רפאל זצ "ל )רבי שמים ברכות שו"ת (בעל 

גראס178. יהודה שלום ואדמו"ררבי  גאב"ד והכשרות, המצות  שמירת  (בעל 

שליט "א) האלמין

מאסקאוויטש179. שלום  זצ "ל )רבי משאץ שלום דעת (בעל

הורוביץ180. שמואל זצ "ל )רבי  שמואל ימי (בעל

וואזנער181. הלוי  שמואל שליט "א)רבי  הלוי שבט  בעל הדור  (פוסק

ספרים 
במחזה182. אברהם  ספר

יצחק 183. אור ספר

דכיא184. מירא  ישרים  אור ספר

יקר 185. אור ספר

לישרים186. אור ספר

ושמחה187. אורה  ספר

נושנת188. ארץ  ספר

רואי189. לחי באר ספר

אשר 190. בית ספר

יוסף 191. בנין ספר

שלמה192. בנין ספר

מנוחה193. ברית ספר

ביומו194. יום  דבר ספר

יהודה195. דברי  ספר

יעקב196. דברי  ספר

טוב197. דורש  ספר

אר"ץ198. דרך צובה )ספר ארם יהודי (מנהגי

ציון199. דרכי  ספר 

מלך200. הדרת  ספר 

ישרות201. הנהגות זצ "ל )ספר טוב שם הבעל  (מתלמיד

הקנה202. ספר

הגדול 203. הקנה  ספר
הפליאה.204 ספר

ליוורנו205. דפוס התקונים ספר

משה206. ויקהל ספר

מנטובה207. דפוס זהר ספר

לחיים208. זכירה ספר

ישראל 209. ומועדי  חגי ספר

יאיר 210. חות ספר

שאל 211. חיים ספר

הקדמון212. הקדש טהרת ספר

המנהגים213. טעמי ספר

השלם214. יוחסין  ספר

יוסף 215. יסוד ספר

יראים216. ספרי

הבה "ת217. משפט משה ירים ספר

עבדי218. ישכיל שו"ת

הירק 219. כגן  ספר

יקרים220. לקוטים ספר

עינים221. מאירות ספר

לעולם222. מאיר ספר

הקבלה223. לחכמת מבוא ספר

צדק 224. מבשר ספר

חכמה225. מסילות ספר

יבק 226. מעבר ספר

גנים227. מעין  ספר

אמת228. מעשי  זצ "ל )ספר מלובלין החוזה (לתלמיד

לחכמה229. מצרף  ספר

מלך230. מקדש ספר

היום231. סדר ספר

צופים232. נופת ספר 

ליראיו233. השם סוד ספר

כהלכתו234. פסח  סדור ספר

דחיי235. סמא ספר

העבודה236. עמוד ספר

המלך237. עמק  ספר

החיים238. עץ קונטרס

קדשות239. עשר ספר

חכם240. פי  ספר 

כהנה241. פרחי  ותשובות שאלות

הלולים242. קדש פרי  ספר

יעקב243. קהלת  זצ "ל )ספר הרועים מלא (לבעל 

יעקב244. קהלות  ספר

בוכים245. קול ספר

דביר 246. ותשובות שאלות ספר

צדיק 247. קרנות ספר

ירושלים248. שלום  ספר

הרב249. ערוך שלחן תורה )ספר תלמוד (הלכות

רבה250. הושענא ליל תיקון ספר

בילוגראדו251. דפוס זהר תקוני  ספר

ושליט"א  הספרדית האשכנזית החרדית העדה רבני קריאת
החרדית העדה הבד"ץ תשס"ד)רבני  תשס"ב, תרצ"א, תרפ"א, תר "פ, (בקריאות

זיע "א זוננפלד חיים  יוסף  תרצ"א)רבי  תרפ"א, (בקריאת

זצ"ל  דיסקין ירוחם יצחק תרפ"א)רבי (בקריאת

זצ"ל  מאיר יעקב תרפ"א)רבי (בקריאת

תרצ "א רבני  של רשימה פה לכתוב

שליט"א  הספרדית  העדה רבני קריאת
מועצת ונשיא  לציון  הראשון  שליט "א יוסף  עובדיה הרב הגדול הגאון

תשע"ב )החכמים תשס "ח, תשס"א, תשמ"א , (בקריאת 

זצ "ל כדורי  יצחק ועוד)רבי תשמ"א, וזקן(בקריאת  יצחק נחלת ר"י 
המקובלים.

תשס"ב. האמיתית" לגאולה  "תיקון  ירושלים רבני 
שליט"א אשלג הלוי  בנימין שלמה בלאאמו"ר יוסף יחזקאל הרב

שליט"א צדקה משה  הרב
זצ"ל  משאש שלום הרב

שליט"א מאזוז מאיר הרב
שליט"א אלבז ראובן  הרב

זיסמן ליב יוסף  הרב
שליט"א מקאליב האדמו"ר

שליט"א מוצפי ציון  בן הרב
שליט"א סופר  חיים  יערב הרב

שליט"א שמואלי יששכר בניהו הרב
שליט"א כהן שלום הרב

... רפאל חכם
שליט"א סופר  יוחנן  רבי  מערלוי  האדמו"ר כ "ק

שליט"א מויאל  ניסים  הרב 
שליט"א בצרי דוד רבי

תשס"א  ירושלים רבני 
שליט"א יוסף עובדיה  הרה "ג לציון1. החכמיםהראשון מועצת  נשיא

זצ"ל כדורי יצחק הרה"ג המקובלים 2. יצחקר"י  תורתנחלת ממנחילי 

הקבלה
אליהו מרדכי  הרה"ג הראשיזצ"ל (שליט "א)3. הרה "ג  לציון הראשון

(לשעבר )לישראל 

זצ "ל אייזנבך פישל יחיאל הרה"ג המקובלים4. ר"י  השמים , שער ר"י
האשכנזים

יוסף  פורת "י  שליט"א  צדקה  משה  הרה"ג  .5
זצ"ל  אטון שבתי הרה "ג חכמה6. ראשית ר"י 

מועלם יהודה  הרה"ג זצ"ל (שליט "א)7.

יוס פורת ישיבת  ף מראשי 
שליט"א שמואלי ישכר בניהו שלום8. נהר המקובלים ר"י

שליט"א אלבז ראובן הרה"ג  החיים9. אור ר"י
שליט"א מוצפי ציון  בן הרה "ג ציון10. בני  ר"י 

שליט"א החסידות גדולי הא "ב)קריאת (לפי

שליט"א מקאליב האדמו"ר כ"ק 
שליט"א מערלוי האדמו"ר כ"ק 

שליט"א מביאלא האדמו"ר הזוהר )כ "ק לחומש (בהסכמתו

שליט"א. מבעלזא האדמו"ר כ "ק
שליט"א מקלויזנבורג האדמו"ר כ "ק

שליט"א מהאלמין האדמו"ר כ "ק
הקדוש  זוהר ללימוד שליט"א ולהבחל "ח זצ"ל ישיבות ראשי קריאת 
יעקב באר ישיבת  ראש זצ "ל שפירא  שמואל  משה רבי הגדול הגאון

זוהר ) פניני לספר (בהסכמתו

זצ"ל ליפקוביץ יהודה מיכל רבי  הזוהר )הגאון לחומש ר "י(בהסכמתו  ,
הקטנה פוניבז'

אופקים. ר"י זצ"ל קאמיל חיים רבי 

נלהבים  והסכמה  ברכה מכתבי שלחו  שליט"א הדור גדולי
לפי  שחתמו הרבנים בין שמותם. ואלו העולמי " הזוהר ל"מפעל

א ב סדר
קרויז שלום שלום(שליט "א)הגה"צ דברי שו"ת מח "ס ברוקלין, זצ"ל ,

ז "ח.
פרץ ניסים ב"ב(שליט "א)הגה"צ זצ"ל,

י ם שליט"א ברלנד אליעזר הרה"ג
חלקים. י"ד שע "ז  מח"ס שליט"א, המבורגר זבולון  הרה"ג 

ים מח "ס חכם תורת  ר"י  שליט"א  מארגנשטערן  מאיר יצחק  הרה"ג
החכמה.

והגליל . מירון רב שליט"א שטרן מאיר הרה "ג
פרת. מושב שליט"א יצחקי מרדכי אברהם  הרה"ג 

לציון. ראשון שליט"א נחשוני משה  הרה "ג
ב"ב. שליט"א  טוביאס מנדל מנחם הרה"ג

אשדוד שליט"א שווייצער  יודא  שלמה הרה"ג
שמש  בית  שביעית, אריגת מח"ס שליט"א פישר, דוד  שלמה  הרה"ג 

נגד שהיו הדרדעים  מקהילת ח "ו  ולא  הקדוש בזוהר שמאמינים  האמיתיים  תימן קהילת של קורא קול נוסח
את  ה ' סוד  בספר [ראה תרע "ד. בשנת שנה מאה  לפני ישראל גדולי כל ידי על והוחרמו  הקדוש הזוהר לימוד 
למוחרמים שייך הקדוש הזוהר נגד  שהוא תימן מקהילת רב שכל בבהירות  רואים הנ "ל מכל הדרדעים], נגד החרם

ממנו . תורה לשמוע לא ובוודאי  אמות, בד' לעמוד  ואסור הטועה , בדרכם  וממשיך הנ"ל,

בד"ץ חברי שליט"א הקהילה רבני מאת וחיזוקה , יע"א  תימן קדושה  קהילה מסורת משמר על לעמוד קורא קול
צ  פעולת  הוראה דיקובית

צדיק  פעולת קורא בקול החתומים  הרבנים שמות (בעמודאלו

:הבא )
ראש  שליט"א  ראצבי  ניסים  נחום כמוהר"ר בן יצחק רבי  הגדול הגאון

ברק  בני  צדיק  פעולת קהילת 
מח"ס  עילית בביתר מו"ץ שליט"א יהב שמואל אבינועם רבי הגאון

וחו"מ  גיטין  על שיח נועם
צדיק  פעולת בד"ץ מו"ץ שליט "א צדוק אבישי רבי  הגאון

של  אורן שו"ת מח "ס ספר בקרית  מו"ץ  שליט"א  צדוק  אורן רבי הגאון
חכמים

בירושלים מו"ץ שליט "א סיאני  יואל רבי הגאון
משה רבי הגאון ההלכה אור מח "ס שליט"א לוי ליאור מאיר רבי  הגאון

צדיק  ונוה משה בארות מח"ס שליט"א ראצבי
ומח"ס  נתניה  ציון בן  בשכונת רב שליט"א  בשארי  עמנואל רבי  הגאון

מלך בת 
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נתיבות  לממונות הדין בבית  דיין  שליט"א אהרון רונאל רבי הגאון
שבע באר  שבזי  קהילת ורב

צדיק  פעולת בד"ץ כשרות  מפקח  שליט"א יונה שמריהו רבי  הגאון
צדיק  פעולת בד"ץ מו"ץ שליט "א כרמי  שמואל רבי  הגאון


