
ְּתִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה ֹקֶדם ַהִלימּוד:
ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו 
ֵק"י  יֹו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו, 
ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  ְׁשִכיָנָתּה  ְלַאְקָמא  ֵק"י  ְּבָוא"ו 
ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ְׂשֵמָחה,  ַהָּבִנים  ֵאם  עּוֵּזנּו  ְׁשִכיַנת 
ר  ְמַקּׁשֵ ֲהֵריִני  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְוֶנְעַלם  ָטִמיר 
ַהְּתָנִאים  ָּכל  ְלִנְׁשַמת  ַהֶּזה  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד  ַעְצִמי 
ּוְבֹראָׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר  ַהְּכתּוִבים  ַהַּצִּדיִקים 
ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר  ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי 
ְּבנֹו, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו 
ַהֹזַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ּוְּבַהֵדין  ּבֹוְרֵאנּו,  ָרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. 

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ]ב' פעמים[,  )סֹוד ה'(

ְּכֶׁשִהְּנָך ַמְקִּדיׁש ַּדָּקה ִּבְלַבד ְלִלּמּוד ַּדף ֹזַהר 
ּוִמְצָטֵרף ְל-250,000 לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
 250,000 ְמַסֵּים  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב 

ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! 

ִעיר,  ַרב  ְיִׁשיָבה,  ֹראׁש  ַאְדמֹו"ר,  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל 
ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת 
ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  הּוא  רּוַח 
זֹוַהר  ְּבָלְּמדֹו  ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת 

ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור.

 שאלות ותשובות
בבית דין של מעלה

חלק ו

לימדו בכל יום מחוברת זו שבידכם, 
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש 
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ק  דּ ארעא מארי  הגּ אוֹ נים רבּ נים  מּט עם האמ ּת ית" על לגּ א לּ ה לׁש קד  לעיל, הנּ ז כּ ר  דּ י ׁש א ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
נגמר א  קבּ לנוּ , א ׁש ר  הרׁש ימוֹ ת וּ כפי  סיּ וּ מים , אלף לארץ וּ בחוּ צה בּ ארץ לגמר  ה זּ הר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִלּמ וּ ד 
בּ ר מ כּ ל  מבּק ׁש ים ה ּק ד וֹ ׁש ה , ארץ וּ גאוֹ ני רבּ ני  אנחנ וּ , כּ ן על  ס יּ וּ מים. מאוֹ ת ׁש ׁש   לער ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַרק 
עלינוּ  ה בּ א  אלוּ ל בּ כ"ה סיּ וּ מים האלף  גּ מר בּ כדי ּפ עם  ע וֹ ד  ללמד מגת, יד וֹ  א ׁש ר ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
אחד  זהר  ס יּ וּ ם אׁש ּת קד, ׁש ל חברתוֹ  בּ ני עם  ּפ ח וֹ ת , א וֹ  יוֹ תר הראׁש וֹ ן ׁש עוּ ר  כּ פי ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלט וֹ בה
אוֹ יבינוּ  עצת  ויפר ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים אוֹ תם  ה צּ רים  כּ ל וּ לב ּט ל ישׂ ראל , עם מ זּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלע לּ וּ י 
ציּ וֹ ן, בּ נחמת  ונראה לבטח י ׁש כּ ן  וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה , ידיהם  ּת עשׂ ינה ו א מח ׁש בוֹ תם , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִויקלקל
תפא "ר ׁש נת א יּ ר  לחדׁש  א' אמן . בּ ימינ וּ  בּ מהרה  ות כּ וֹ נן ּת בּ נה  יר וּ ׁש לים  רצ וֹ ן. יהי כּ ן  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָאמן 

קטן. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלפרט

וּ להרים  עזּ נוּ , ׁש כינת  לעלּ וּ י הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  בּ ספר לוֹ מדים אנחנ וּ  הרי יאמר : ה לּ ּמ וּ ד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֶֹקדם 
ליׁש נ ּה , העטרה  וּ להחזיר ותחּת וֹ נים , עליוֹ נים  אוֹ תנוּ  הצּ רים  כּ ל  ּפ י  ולסּת ם ישׂ ראל , מזּ ל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶקרן 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן לבטח, י ׁש כּ ן  וישׂ ראל לצרוֹ תינוּ  דּ י  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְויאמר

ׁש ליט"א דּ יסקין ירוּ חם יצחק  ר ּב י הרב מ וֹ "ה  ּכ ב וֹ ד הגּ א וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן  ּת בּ נה הּק דׁש  עיר ירוּ ׁש לים וארץ, ׁש מים עוֹ שׂ ה הם  מעם  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶעזרי 
הּמ צווֹ ת . כּ ל  כּ נגד ׁש ק וּ לה היא  ּת וֹ רה  ׁש ּת למוּ ד לברכה , זכרוֹ נם חכמינ וּ  אמר וּ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָאמן .כּ בר 

וה ּת ּק וּ נים . הּק ד וֹ ׁש  זהר  בּ ספר בּ נּ סּת ר , הן בּ נּ גלה הן בּ ּת וֹ רה עמלוֹ  להיוֹ ת  ה זּ וֹ כה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש רי 

מן כּ לּ וֹ  הע וֹ לם כּ ל  את לפטר  אמן, עלינוּ  יגן זכוּ ת וֹ  האקי ה ּת נּ א רׁש בּ "י , הוּ א ◌ִ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ כדאי
א  דּ עה הארץ וּ מלאה הם  א וֹ ר נגלוֹ ת בּ ה גּ ל וּ ת  ּת חזינה ועינינ וּ  ה גּ א לּ ה , את וּ לקרב ת ה דּ ין  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

וּ בקרוֹ ב . בּ עגלא ע וֹ למים ּת ׁש וּ עת בּ הם נ וֹ ׁש ע וי שׂ ראל  צדק, גּ וֹ אל בּ ביאת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהם 

  
            

בּ לּ ּמ וּ ד  להתמיד מק וֹ ם  בּ כל  י שׂ ראל בּ ני  מאחינ וּ  וּ מב ּק ׁש  למעלה, המדבּ ר לכל אני ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַמסכּ ים 
ות וֹ רה  אמן  עלינוּ  יגן זכ וּ ת וֹ  רׁש בּ "י  ה ּק ד וֹ ׁש  הּת נּ א  וּ זכ וּ ת  הנּ ז כּ ר , וּ ב ּס דר הנּ ז כּ ר  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש אמר כּ מ וֹ  אמן , בּ ימינ וּ  בּ מהרה בּ רחמים ישׂ ראל  בּ גא לּ ת  לראוֹ ת לזכּ וֹ ת עלינוּ  יגן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה
ס "ט  בּ א תרפ"א ׁש ני ּפ סח יוֹ ם  החתוּ ם על  וּ באנ וּ  אק בּ צם ". ע ּת ה  בגּ וֹ ים יתנוּ  כּ י  "גּ ם ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא

קטן לפרט  כּ וֹ ׁש נּ "ה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִיפרח

   ( ר טה (פרי  

יראל  אר  ני הר ורא לצ  רא

בּ זה  כּ תבּת י  כּ בר ה ּת ּק וּ נים  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ׁש ל ה ּק ד וֹ ׁש  ה לּ ּמ וּ ד וּ נחיצוּ ת ּת וֹ עלת  דּ ר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַעל
ונזכּ ה  י שׂ ראל, עּמ וֹ  בּ לב  מלּ עילא ּת ׁש וּ בה התעוֹ ררוּ ת  י ּת ן  בּ רחמיו  יתבּ ר ה ם  ׁש עברה. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָׁש נה

המח כּ ה . ונפׁש  לב כּ עתירת קרוֹ בה בּ י ׁש וּ עה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלראוֹ ת

   
ינהא לקהת ואב"ד רב
 אמ ימינ מהרה נות נה  לי יר דה עיר 
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זצ "ל  רובינפיין מרדכי דוד רבי החסיד הגאון הרב  התעורר  מכן  לאחר  שנים עשר 
פאדאליע  פלך קאמארגאראד בעיר  רב  הוא  העולמי. הזוהר מרכז  את  (רוסיא )להקים 

המלמד  מוסר  ספר - הקורא " "קול  בעל ת"ו  ירושלם  בעיה "ק כן ואחר  בזוועהיל ומ "מ 
זצ "ל  המחבר  שכותב  וכפי  הקדוש מהזוהר  מאמרים  כן  גם  נקבצו  ובו דעת  אדם

כפיבהקדמה : יגיע ואת עמלי את וראו נא הביטו אהובים ורעים נכבדים  אחים "אנא 
מזהר מאמרים כמה העתקתי ואשר הרבה קדושים  מספרים וחברתי לקטתי  אספתי אשר
כי הזהר בספר הנמצאים מוסר דברי גם ויבין ישראל ידע למען הקודש ללשון הקדוש

היצר". כח ולשבר הלב רשעת  להכניע  הקדוש  הזהר דברי  מסוגלים כמה ידוע 

הקדוש ובשנת  הלימוד  את ויזם  הקדוש הזוהר  ללימוד העולמי המרכז את  הקים  תרצ"א
דאז. החרדית  עדה ובד"ץ ירושלים רבני  איתו והסכימו הקדוש  בזוהר היומי הדף של

זיע"א ) זוננפלד הגרי "ח מר ביניה)

ספר בסוף  נדברו " "אז  שו"ת  בעל  זצ"ל  זילבר  יהושע בנימין ר ' הגאון  חתנו לשון  וזה 
הקורא": "קול 

אחדים דברים 
כדי זצ "ל  הגהמ "ח חותני של ותולדותיו חייו על החומר  לרכז  הספקתי  שלא היות
לנחוץ  מצאתי  לכן  לד ', קודש היה  כולו  אשר חייו ימי בכל פעל מה צדיק ולפרסם  לדעת 

זוה "ק . על היומי דף  של והמפעל היזמה אודות הכתבים בין שמצאתי מה  לפרסם

מגלות  לצאת שזכה לאחר שגם חותני של גדלותו על מושג  מקצת  להתבונן  אפשר ומזה
כל  היתה ת "ו ירושלם  בעיה "ק  ד ' בנחלת  להסתפח הזקנה בימי  וזכה  וחלוש, שבור  רוסיא

הרבים . את לזכות  שאיפתו 

מכתביו  גם מפרסמים  כתי "ק )ואנו   חובתינו(מעצ מבטאים  הם  אשר  ירושלם  גדולי
בזוה "ק . היומי דף המפעל של  יוזמו את  שהעריצו הערצה ואת הזוהר  בלימוד

בב "א . צדקנו משיח  בביאת  וכן  דעה הארץ שימלא  בתקותינו  חותם אני וע"ז 

   
ועוד הלכה מקור מח"ס

(מכתי"ק ) היומי הדף  של היוזם הקורא קול מח"ס  הגה"צ הקדמת
בעהי "ת

הזאת הצעה קבלו  לפני שני שבע  וויע בעיר שנתוסד הש "ס  של היומי  הד ראינו כאשר
ללימוד [חשיבות] חושב  שידוע  ולפי ישראל, אלפי שלימדו  בעול גדולה  פעולה ועשה בחיבה ,
 תיקו וזהו ישראל עדת  כל לאחד  וכדי  גמרא,  ד מלימוד  הרבה  ונקל זמ מועט  צרי זוהר  ד



המשך בעלון הבא
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ואיש איש  לכל כרוז לכתוב לזה  הסכימו אשר ירושלי וחכמי והלומדי הרבני בעזר כללי, גדול 
בלי  שילמוד  ולהשכיל  להבי ולב לדבר  ופה לראות  עיני לו שיש מי כל ובגולה, ישראל  באר

הקדוש הזוהר בספר אחד   ד ובקדושה ביראה יו בכל נדר

בהאי  יוחאי ב שמעו לרבי' מהימנא  רעיא   לרשב "י ר"מ   אמר נשוא  פרשת  בזוהר כתוב
ספר של החיבור בזכות :הדברי [ביאור ברחמי  גלותא מ ביה יפקו הזוהר ספר דאיהו חיבורא 
משיח ] חבלי ער וללא  וייסורי צרות  ללא  !ברחמי הגלות  מ ישראל בני יצאו הקדוש  הזוהר

בגיני ימ א ,  ס בתראה  "דרא מ ':  ד י)בתיקוני כה  וג וֹ מר.(ויקרא בּ ארץ דּ ר וֹ ר  וּ קראתם  ְְְְְִֵַַָָָָָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
שיגאלו הגר "א פירוש וג וֹ מר- בּ ארץ  דּ רוֹ ר וּ קראתם וּ בגללוֹ  ה יּ מים , בּ ס וֹ ף  האחרוֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ[בּ דּ וֹ ר 

הזוהר ]. לימוד  ידי על

 כל כנגד  תורה ותלמוד כללי ללימוד  אנחנו צריכי כ כללית , לישועה  מחכי שאנו  ולפי
כללי. שהוא לימוד  פירוש

הלימוד ]ההתחלה ניס [של  בחודש  מחר אי "ה  תרצ"א ]תהי' לחדש[שנת ב'  וביו הבעל"ט ,
גמירא. עד אי"ה  כסדר  וכ ג ',  ד ג' וביו ב',  ד

אל   אהפו אז כי  ג': צפניה  שכתוב  מקרא  בימינו ויקוי לאורה מאפילה נצא  התורה, ובזכות 
האר כל  על למל ה' והיה ונאמר אחד  שכ ולעבדו ה' בש כל לקרוא  ברורה  שפה העמי

אחד . ושמו אחד  ה' יהיה ההוא ביו

המשיח ,  ומל הנביא אליהו לנו  וישלח יצמיח , מהרה עבדו דוד  צמח את

זרעו לכל שלו ודובר לעמו טוב דורש
     
הקורא" "קול ,הספרי מחבר 

רבי הגה"צ בראוערמאןהסכמת זצ"לזעליג

תרצ"א ניסן ער "ח בשבת רביעי יום

הזוהר של הלימוד שיתפשיט כדי  רבה במצוה  שעוסק ופרישה  צדיקא גברא  דהאי חיליה יישר
בל"נ. הקט אני וג ,יו בכל אחד   ד הק '

 בראוערמא זעליג


