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וסגולותיו  אהזוהר 1פרק

א  פרק 
ה' יהיה ההוא  ביו" כנגד ,מה  שלושי הזוהר, ללומדי הרבות  הסגולות מתו  כא הבאנו

הקדוש הזוהר לימוד בזכות  שיתקיי אחד", ושמו אחד

עליו.א. יגינו שלו  והחברי שמעו רבי זכות הזוהר בספר  לימוד  ידי ידעל  ד לחיי (זכירה

הבא.ב..ע"ד) לעול  ג עליו  יג בפרטות יוחאי  ב שמעו רבי שזכות במחזהועוד   אברה (ספר

ט"ז) שמי.ג..דרוש ליראת סגולה הקדוש הזוהר לספר ולימוד בסולה משה  רבי  (הקדמת 

(להשגה.ד..התקוני סגולה הזוהר בספר  ע"ב)העסק יא  ד הקודש  רוח  בשער  בזוהר ה..(האריז "ל העסק
ב"ה. סו  לאי להתקשרות האד את להביא  סגולה בתדירות ההתקשרות הקדוש שער ישראל  (שארית 

ב) מאמר ה דרוש  א ' תשובה.ו..שער לבעל גדול תיקו הוא בזוהר האריז"ל )הלימוד  הלימודז..(שבחי 
לנשמה. גדול  תקו הוא מד)בזוהר אות באצבע וקדושתח.(מורה לטהרת מביא הזוהר לימוד 

זוהר)הנפש.  ער  יוע הנשמה.(פלא  ט)ולזכות אות מהרצ"א  מסיר ט.(הגהות הקדוש בזוהר לימוד 
הלב התניא )טמטו לבעל   שערי עולמות.י..(מאה  בונה הזוהר מגבלימוד תי' הזוהר  תקוני  על  מל (כסא 

ס) בבושה.יא.אות ישב לא לבא לעתיד  אז הזה, בעול הקדוש זוהר בספר פרשת הלומד  (זוהר

צו ) פרשת התניא לבעל תורה  בלקוטי ובפרטות  בכללות, ע"א  קפה ד רב יב..וישב  סיוע הוא  התורה סתרי לימוד
התורה. נגלות  אבות)להבנת תורת בספר מסלוני אברה האד יג..(רבי את  מביא בזוהר הלימוד 

הבורא. הכוונות)לאהבת לספר בהגהותיו  לאמונה.יד..(הרמ "ז האד את מביא  בזוהר אמרי(הלימוד

ג) אות ט שער  ושערורות.טו..פנחס ממגפה ומשפחתו האד את מציל הקדוש הזוהר  (ש לימוד 

עג) אות ו  שיניי.טז..שער לכאב  רפואה ח "דמביא ויציב אמת  בספר  נדפס מלובי החוזה לתלמיד  אמת  (מעשי

ל ) קו.יז..עמ ' ולהוצאת לרגלי רפואה ג)והוא  אות ט  שער פנחס לתתא יח..(אמרי נשא  בני וכמה
יומיא בסו בתראה לדרא לתתא יתגלי כד  דיל חיבורא מהאי  נ"דיתפרנסו  ד ו' תיקו)

זהר.יט..ע"א ) הרה למד  האת,  מ צל ע"ג)סגולה א ת ל "ו .   נחס זהר כ .(מדר אמירת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹ
לפרנסה מסל י מ "ג)כל א ת ל"ו.   נחס דעלמא,כא..(מדר דיני כל מיני' חדש מסתלקי  (זהר ְְְְַָָָָֻ

כעוטיה) אהיה שלמה  בד "ה עילאה כב..שה "ש דחכמתא דכיא דאפרסמונא רזי  תרעי תליסר  לי ' פתחי
בהו. שה"ש)תליא חדש תמ.כג..(זהר גליפי דיוקני דכל פופירא בההוא  לי ' חקיק (זהר הקב"ה

שה"ש) דאתי .כד..חדש ועלמא  דא  עלמא ,עלמי תרי  וחסי  עד בג ביה אשתעשע (זהר הקב"ה

שה"ש) [ואעפ"יכה..חדש בהדי ', למקרב אחרא  בסטרא די  נימוסי גרדיני  אינו כל שביק לא
ויטהרוהו למעלה פני משוא שאי ח"ו , ינקה  לא ונקה כעת, יצטערוהו  שלא יצילהו  חייב, שיהי '

מעשיו , זלה "ה)מסיגי  הרמ"ק  בש החמה אור  שה "ש, חדש אבתרי'כו..(זהר  דרדי חכמתה ההיא כפו
אגרא . לי' יהבי הכי בה ב)ואתדבק רמז , חכמתא כז..(זח "ב  דידעי   דאינו לאגרא שיעורא לית

.דמאריהו ביקרא ב)לאסתכלא רמז , דאתי.כח..(זח "ב ובעלמא  די בעלמא  חולקיהו (זח "ב זכאה 

ב) התיקוניכט..רמז , ע"ב)בהקדמת הלכות(י"ד  הנקראת הקבלה דוקא  קבלה... איהי הלכה :

וסגולותיו 2 בהזוהר פרק

כי ולתפארת , ולכבוד  לצוותא עמו  ביתו שהול  מקו ובכל עולמו , לבית האד  ע הולכי ה
לימוד אבל שכרו, מת על נוס מהאד נפרד אינו  לעול הקבלה מלימוד  הנברא המלא

לפניו. ופעולתו אתו שכרו  ע"ב)הפשוט י "ד  ד התיקו"ז  להקדמת   מל לקרא ל..(כסא  שי דל מי  ְְְְִִִֵַָֹוכל
 ינ לעת  ח   ,ה את  מפר הגה הא הרי  לבד ... קריאה אפיל  דה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָזהר

לע עליו ויג ידיעה, לא אאפילה לבע קע"ח :)הה .(הרמ "ז ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ


ב פרק 

מ "ח  תיקו של הקדוש  התיקו של מעלתו על וצוחקי שכופרי ,צדוקי של  מלב להוציא
מ"ח :  תיקו על מקורות  האריז"ל.  שתיק

אל בית ספר שנתא. הוספותוברית "ךליוורנא  עם היחוד, מהאריז"ל.שיר
ישרה ב . דרך לנפש "ךבשנתספר דה)חיים הסכמות.(דפים 10 עם ,
הזוהרג. תשע"גאור סיון  חי143 איש  בן ומבעל מהאריז "ל היחוד שיר  לתיקון  הוספה

מקומות. ומראה  זי"ע,
יושרד. הנהגות זצ"ל.ספר  סרוק  למהר"י
מערבי.ה  יסוד שירספר הוספות עם תרפ"ה , בשנת מטבריה ישראל גדולי 7 בהסכמת

מהאריז "ל, נגנה)היחוד .(דפים
הזוהרו. תשע"ג.אור סיון 131
חכמה ז. מעין גספר בשנת  בקארעץ ם.חתו ן מעילנעון נדפס 

דחיי סמא ספר בשנתח. מא, ל"ט  דפים אב  שירתרפ"דפרקים תיקון  הוספה עם ,
כמו : ספרים  בהרבה נוסחאות כמה [מצאתי זי"ע. חי איש בן ומבעל מהאריז"ל היחוד 

צדיק ]. צמח מערבי, יסוד אל, בית  חיים, אורחות דחייא, סמא  , ישרה דרך
הזוהרט. תשע"גאור סיון חי140 איש בן  ומבעל מהאריז "ל היחוד שיר  לתיקון  הוספה 

מקומות. ומראה  זי"ע,
הזוהר אור תשע"ג.י. סיון 128

היום סדר ספר הנ "ל יא. התיקון  על שהוסיף זיע"א חיים יוסף רבנו  דחיילהצה"ק (סמא 

מ') .דף 
צדיק יב . צמח ליוורנא .ספר

הזוהר אור תשע"גיג. סיון  איש144 בן  ומבעל מהאריז"ל היחוד  שיר לתיקון  הוספה 
קודש . ברית יסוד ותיקון  מקומות ומראה זי"ע, חי 
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וסגולותיו  ג'הזוהר 3פרק

מקרה יד. קרה  צ"ה צ"ו)ספר  המיחליםבשנת (דפים שיראת תיקון הוספה עם  לחסדו,
מהאריז"ל. היחוד
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ג ' פרק

מ "ח  יקן זהר  יקני סגת
זיע"א האר"י  נמר נפלאה  ְְֲִִִֵֵַָָָָָסגלה 

זצוק "ל  אéŁנåי  לäריא  יצחק  äנàר ,Łõדñה האר"י עêאה, ãביâ ארי'ה  מרן ה' Łõְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָקד
äמïי לõæב  זכõר  הìביא  äהçאל מ ïי õôרה וק àל ã לי אניס  לא  רז éל אŁר ְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹזיע"א ,
נפלא äñôן ,üער ויקרת טõבה מרáלית  ועצäם, áדõל סõד ä לנ áילה דרקיעה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָמתיבתא 

ïעõêת õïעלת יõם àכל õ קריאת את אâירõתאŁר äמתñנת האדם לתõעלת ונ áłב õת  ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
.õיתà äבני  האדם על áדõלה àרכה äמŁרה õמתŁ ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָנ

מ בעים אחד Łהäא  הõåהר, äñôני מíפר מ "ח äñôן  Łל יõם àכל õקריאת היא  äז ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָסג äלה
.õספרà זיע "א  יõחאי àר  Łמעõן  ר àי  האלקי הìôא העõלם אõר éŁתב  ְְְֱִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹה äñôנים

õתõ א יאמר  אם äבפרט  יõם  מâי זה äñôן  çŁקרא  מ łçראל אדם לכל הëעלõת הן  äêְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוא
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לקבלת תיקון מ"ח בחינם 0527-651911
 מפעל הזוהר העולמי

050-4134669        050-4119623 

על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות ולרפאות 
)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע( חולאת חזק.  

 לקבלת ספרי זוהר ירושלים
 בני ברק רמת בית שמש

 אצל הרופא קירופרקטר ד"ר איתמר ברים: 054-8441423



וסגולותיו  דהזוהר 5פרק

ד  פרק
ההר: ניסי 

הזוהר לימוד ידי על ישראל  שזכו ומיוחדים נפלאים סיפורים  כמה  יבואו בו
[בדקה]הקדוש 

ýלפרסם ýלה ₣דיע  לידע flòצוה קflאי ýצוח בר  א òר  את לקŁם  נתחþק  בכýְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ה õד"ה האלקי  ה flקùל  ýכדברי  ,ý לתינý אú ל  ל ýי יד₣ על  ורק ₣ù י  ùְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻר ùים,

זיע"א],זיע "א  הסולם מבעל לעיל ה òŁיב₣ת[ראו  רא òי ý ידע ýfiאי òְְִִֵֶַַָָָאמר 
ספר ùל ýflד  ע ₣סקים ý הי כfiýם ùוûאי וע₣ד , מ"ג ýčן על  המהרח"ו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמ ûברי

ה čד₣òה. ה ôכינה  ćד ýת  למען ה úא ýלה  òלהחי וה ùčלה , ְְְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָָָה þ₣הר 

מ"ח  קריאת בלימוד ה הר ְִִִֵַַַֹניסי
אותי!!! א.תפסת אחריסיפור

תיקון זוהר  עותקים מיליון  חצי שהדפסנו
בתל  לחלק חוברות 70.000 שלחנו מ "ח,

שם המרכזית ובתחנה  8אביב  של (בבנין

על קומות) ומספר אחד, יהודי לנו  ומטלפן ,
לא כלום, שומר לא  חילוני , אני עצמו ,
חזיר אוכל כיפור, יום לא  פסח, לא שבת,

רח"ל, ונתנו ועוד, אגד בתחנת כאן הייתי
חו  פעםלי  בו וקראתי  מ"ח תיקון ברת

וצועק  התעוררתי, ומיד דקות, כמה אחד
אני מהיום אותי!!! תפסת  בטלפון, לי
תורה  שומר  כשר יהודי  להיות הולך

ומצוות!!!

ב . ממזכיהרב סיפור ים מבת גבריאל
העולמי הזוהר  מפעל  של הגדולים ,הרבים 
מדרך נפל שאחיו  חבר  לו שיש  לנו, מספר 
חזיר כבר  שאוכל עד לגמרי היהדות 

לחבירו אמר  גבריאל  הרב   שיתן רח"ל.
גדולה  סגולה זה כי מ"ח, התיקון את  לו
לפחות בו ויקרא הנשמה, ולטהרת לתיקון

התיקון  את שקרא אחרי   אחת. פעם
לתשובה לבו נפתח אחת , ואמרפעם

בתשובה לחזור  עצמי על קיבלתי לאחיו,
שזכיתי!!! ב "ה אמיתי, יהודי ולהיות

ג. השנה סיפור שקרה נורא סיפור
ניצל מ"ח תיקון בזכות   שערים במאה

 לחיים!!! דעיניין""ממות  חושו פקיחו
בעולם מתגלה הזוהר של  כוחו  וראו!!!
"תורתו  רח"ל , קשות  גזירות ומבטל  מגן
ישיבה  לבחור  גדול  נס  לנו" מגן
ולימוד בהפצת פועלו שבזכות מירושלים,
נס  מחרידה! מתאונה ניצל  זוהר, ספרי 
לזיכוי הפצה בעקבות שארע ונורא גדול

תמן " "בראשית ספרי של מ "חרבים (תיקון

הזוהר) בירושלים.של  ישיבות בבתי
הלומד כהן, אלון בשם ישיבה, בחור
הזוהר ממפעל להפצה קיבל  בירושלים ,
חבילות אמו, באמצעות  העולמי,

תמ"ן  "בראשית של הבחורקונטרסים   ."
" לישיבת נסע כהן  מרוםאלון שאו

וסגולותיו 6 דהזוהר פרק

בנשיאות עיניכם עיה"ק בירושלים "
 שליט"א . אופר  שלמה  רבי  כלהרה "ג

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

ולספר לשער  שאין נסע . הלימוד , בתום
לציון, בראשון לביתו כהן אלון הבחור
ג'יפ רכב עם  מחרידה  בתאונה והתנגש 
כהן, אלמוג בשם בחור  נהג  שבו צבאי
שבה מגרמניה, לארץ  לחופשה שבא 
הגדולים. הכדורגל משחקני כאחד משמש 
מספר רק דבר , כמעט ארע לא  לג'יפ 

 התקלקל . אלון הרישוי  של  רכבו  אולם
ואלון  לשתיים , ונחצה לגמרי נמעך כהן,

פגע!! כל  ללא יצא

כהן, לאלון פנה כהן אלמוג הג'יפ, נהג
צריך לא "אתה לו, ואמר  הישיבה, בחור
כלום, לך  קרה שלא ב "ה כלום ", לי לשלם

הרכב . נפגע אלוןורק של שאימו  וכפי  
ברדיו, ישודר זה היום לי, אמו סיפרה 

הספר להדפיס כסף תרמה כהן, אלון של
הנס על  יתברך לה' להודות  חי" כל  "נשמת 

שלה. לבן שנעשה המסקנה?מה הגדול
 הזוהר של  העצום כוחו את רואים אנו
ספר של  ובהפצה בלימוד שעוסק מי כל 

נוח! כבתיבת מוגן, הרשב"יהזוהר 
שמתחבר מי  לכל ומגן שומר הקדוש

בתורתו  הנסועוסק של לדיוק לב, שימו 
 יצאהגדול , והבחור  לחלוטין נמעך הרכב

פגע  כל  ללא שנכון , כמו מידה , ובאותה
בכלל נכון בפרט , הוא, שנמעך הרכב

בבחינת עלינו שצרים הגויים בבחינת
תשברנה" וקשתותם בליבם תבוא ,"חרבם 

ליהודי משול  פגע כל ללא שניצל הבחור

את וזיכה שלמד הזוהר מכח שנשמר
הרבים עלולכן , להגן הזוהר לימוד  בכח

היסורים הצרות , מכל  ישראל  עם כלל
ושאר האטום פצצות  הקשות הגזרות 

בישין. רק מרעין שאם רואים ואנו
תיפול " לא ראשינו "שערת בזוהר נעסוק
אימו, ברחם כעובר מוגנים נהייה ואנו

רחמים) מהמילה בא  (רחם עוד, אתם ולמה
הזוהר את  והפיצו לימדו רוצו, מחכים?

ולילה.הקדוש יומם
ד: מ "ג:סיפור תיקון בקריאת  גדול  נס

הכהן  ברקו יוסף מר' נורא מכתב
מאשקלון

העולמי הזוהר  מפעל לכבוד ב "ה,
שליט"א מהאלמין  האדמו "ר בנשיאות

לנתח הוחלט בברכיים הבעיה בעקבות
בסיון לח ' נקבע הניתוח אותי
 תשע"ג. שבועות במוצאי והתאשפזתי 
שליט"א האדמו"ר  עם השיחה בעקבות
לקרוא לי אמרתם ניתוח  לפני שבוע
שהתאשפזתי אחרי הלילה, כל מ "ג תיקון 
לנתוח, אותי  והכין אותי בדק והרופא 
אותו וקראתי מ "ג התיקון  את לקחתי
איזה שכב  לידי  הלילה, כל וחזור  הלוך
הביא הוא  בעיה, אותו  עם מישהוא
הניתוח על שילם משווייץ  פרופסור
צחק והוא  ,$40,000 של סך והפרופסור
אתה לי ואמר  שנרדם , עד הלילה  כל עלי 
 לקרוא , והמשכתי שתקתי פרימיטיבי,
הוא לי  ואמר  הרופא  בא  ,6 בשעה  בבוקר 
ואני בסדר, אמרתי  בתור, שני  ואני ראשון
גם התיקון לימוד את המשכתי בצום,
הלילה, על לי  אמר  שהרב למרות ביום
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ד  פרק
ההר: ניסי 

הזוהר לימוד ידי על ישראל  שזכו ומיוחדים נפלאים סיפורים  כמה  יבואו בו
[בדקה]הקדוש 

ýלפרסם ýלה ₣דיע  לידע flòצוה קflאי ýצוח בר  א òר  את לקŁם  נתחþק  בכýְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ה õד"ה האלקי  ה flקùל  ýכדברי  ,ý לתינý אú ל  ל ýי יד₣ על  ורק ₣ù י  ùְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻר ùים,

זיע"א],זיע "א  הסולם מבעל לעיל ה òŁיב₣ת[ראו  רא òי ý ידע ýfiאי òְְִִֵֶַַָָָאמר 
ספר ùל ýflד  ע ₣סקים ý הי כfiýם ùוûאי וע₣ד , מ"ג ýčן על  המהרח"ו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמ ûברי

ה čד₣òה. ה ôכינה  ćד ýת  למען ה úא ýלה  òלהחי וה ùčלה , ְְְְְְְִִַַַַַַַַַָָָָָָה þ₣הר 

מ"ח  קריאת בלימוד ה הר ְִִִֵַַַֹניסי
אותי!!! א.תפסת אחריסיפור

תיקון זוהר  עותקים מיליון  חצי שהדפסנו
בתל  לחלק חוברות 70.000 שלחנו מ "ח,

שם המרכזית ובתחנה  8אביב  של (בבנין

על קומות) ומספר אחד, יהודי לנו  ומטלפן ,
לא כלום, שומר לא  חילוני , אני עצמו ,
חזיר אוכל כיפור, יום לא  פסח, לא שבת,

רח"ל, ונתנו ועוד, אגד בתחנת כאן הייתי
חו  פעםלי  בו וקראתי  מ"ח תיקון ברת

וצועק  התעוררתי, ומיד דקות, כמה אחד
אני מהיום אותי!!! תפסת  בטלפון, לי
תורה  שומר  כשר יהודי  להיות הולך

ומצוות!!!

ב . ממזכיהרב סיפור ים מבת גבריאל
העולמי הזוהר  מפעל  של הגדולים ,הרבים 
מדרך נפל שאחיו  חבר  לו שיש  לנו, מספר 
חזיר כבר  שאוכל עד לגמרי היהדות 

לחבירו אמר  גבריאל  הרב   שיתן רח"ל.
גדולה  סגולה זה כי מ"ח, התיקון את  לו
לפחות בו ויקרא הנשמה, ולטהרת לתיקון

התיקון  את שקרא אחרי   אחת. פעם
לתשובה לבו נפתח אחת , ואמרפעם

בתשובה לחזור  עצמי על קיבלתי לאחיו,
שזכיתי!!! ב "ה אמיתי, יהודי ולהיות

ג. השנה סיפור שקרה נורא סיפור
ניצל מ"ח תיקון בזכות   שערים במאה

 לחיים!!! דעיניין""ממות  חושו פקיחו
בעולם מתגלה הזוהר של  כוחו  וראו!!!
"תורתו  רח"ל , קשות  גזירות ומבטל  מגן
ישיבה  לבחור  גדול  נס  לנו" מגן
ולימוד בהפצת פועלו שבזכות מירושלים,
נס  מחרידה! מתאונה ניצל  זוהר, ספרי 
לזיכוי הפצה בעקבות שארע ונורא גדול

תמן " "בראשית ספרי של מ "חרבים (תיקון

הזוהר) בירושלים.של  ישיבות בבתי
הלומד כהן, אלון בשם ישיבה, בחור
הזוהר ממפעל להפצה קיבל  בירושלים ,
חבילות אמו, באמצעות  העולמי,

תמ"ן  "בראשית של הבחורקונטרסים   ."
" לישיבת נסע כהן  מרוםאלון שאו
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בנשיאות עיניכם עיה"ק בירושלים "
 שליט"א . אופר  שלמה  רבי  כלהרה "ג

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

ולספר לשער  שאין נסע . הלימוד , בתום
לציון, בראשון לביתו כהן אלון הבחור
ג'יפ רכב עם  מחרידה  בתאונה והתנגש 
כהן, אלמוג בשם בחור  נהג  שבו צבאי
שבה מגרמניה, לארץ  לחופשה שבא 
הגדולים. הכדורגל משחקני כאחד משמש 
מספר רק דבר , כמעט ארע לא  לג'יפ 

 התקלקל . אלון הרישוי  של  רכבו  אולם
ואלון  לשתיים , ונחצה לגמרי נמעך כהן,

פגע!! כל  ללא יצא

כהן, לאלון פנה כהן אלמוג הג'יפ, נהג
צריך לא "אתה לו, ואמר  הישיבה, בחור
כלום, לך  קרה שלא ב "ה כלום ", לי לשלם

הרכב . נפגע אלוןורק של שאימו  וכפי  
ברדיו, ישודר זה היום לי, אמו סיפרה 

הספר להדפיס כסף תרמה כהן, אלון של
הנס על  יתברך לה' להודות  חי" כל  "נשמת 

שלה. לבן שנעשה המסקנה?מה הגדול
 הזוהר של  העצום כוחו את רואים אנו
ספר של  ובהפצה בלימוד שעוסק מי כל 

נוח! כבתיבת מוגן, הרשב"יהזוהר 
שמתחבר מי  לכל ומגן שומר הקדוש

בתורתו  הנסועוסק של לדיוק לב, שימו 
 יצאהגדול , והבחור  לחלוטין נמעך הרכב

פגע  כל  ללא שנכון , כמו מידה , ובאותה
בכלל נכון בפרט , הוא, שנמעך הרכב

בבחינת עלינו שצרים הגויים בבחינת
תשברנה" וקשתותם בליבם תבוא ,"חרבם 

ליהודי משול  פגע כל ללא שניצל הבחור

את וזיכה שלמד הזוהר מכח שנשמר
הרבים עלולכן , להגן הזוהר לימוד  בכח

היסורים הצרות , מכל  ישראל  עם כלל
ושאר האטום פצצות  הקשות הגזרות 

בישין. רק מרעין שאם רואים ואנו
תיפול " לא ראשינו "שערת בזוהר נעסוק
אימו, ברחם כעובר מוגנים נהייה ואנו

רחמים) מהמילה בא  (רחם עוד, אתם ולמה
הזוהר את  והפיצו לימדו רוצו, מחכים?

ולילה.הקדוש יומם
ד: מ "ג:סיפור תיקון בקריאת  גדול  נס

הכהן  ברקו יוסף מר' נורא מכתב
מאשקלון

העולמי הזוהר  מפעל לכבוד ב "ה,
שליט"א מהאלמין  האדמו "ר בנשיאות

לנתח הוחלט בברכיים הבעיה בעקבות
בסיון לח ' נקבע הניתוח אותי
 תשע"ג. שבועות במוצאי והתאשפזתי 
שליט"א האדמו"ר  עם השיחה בעקבות
לקרוא לי אמרתם ניתוח  לפני שבוע
שהתאשפזתי אחרי הלילה, כל מ "ג תיקון 
לנתוח, אותי  והכין אותי בדק והרופא 
אותו וקראתי מ "ג התיקון  את לקחתי
איזה שכב  לידי  הלילה, כל וחזור  הלוך
הביא הוא  בעיה, אותו  עם מישהוא
הניתוח על שילם משווייץ  פרופסור
צחק והוא  ,$40,000 של סך והפרופסור
אתה לי ואמר  שנרדם , עד הלילה  כל עלי 
 לקרוא , והמשכתי שתקתי פרימיטיבי,
הוא לי  ואמר  הרופא  בא  ,6 בשעה  בבוקר 
ואני בסדר, אמרתי  בתור, שני  ואני ראשון
גם התיקון לימוד את המשכתי בצום,
הלילה, על לי  אמר  שהרב למרות ביום
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מנהל  סגנית אלי באה 8:15 בשעה
איתך מדברת אני  לי ואמרה  המחלקה,
שיש שלנו  łפה אחד שפה שפות, ָָבשני
שלכם łàפה שניה, łפה  טכנית, ְָָָָתקלה 

התערבות כאן אמרתייש  עליון, כוח של
שעד  לי הסבירה אומרת, זאת מה לה
ניתוחים 30 בסביבות עושים  היו יום אותו
שיש כזה דבר היה לא  פעם ואף  בשבוע
מה שאלתי טכנית, תקלה 
שלי, המידה את אין   התקלה?והשיבה
שלך המידה שיגיע ברגע ואמרה
[עד  לך , נקרא  אנחנו  לניתוח, שמתאים 
שלפני לציין יש לי], קראו  לא  היום 
כדי מטר , 10 ללכת יכלתי לא הניתוח
אשתי עם נתמך הייתי מטר 10 ללכת
מבית  שהשתחררתי  יום מאותו  והילדים,
פעמים 3 ונוסע והולך הולך אני חולים
הרב עם באשדוד  תורה ללמוד בשבוע

אומר , אני  זה  ואת  שליט"א , זה הורוביץ
מג, תיקון לימוד בזכות לציין רק יש

ניתוח החדר דרך עברתי לבית כשהלכתי
על שהיה הבחור של  אשתו את ושאלתי 

הניתוח? עם קורה מה ליידי ענתה היא
נורא הסתבך הניתוח  כי לשאול, לא עדיף
בידכם יש יקרים  יהודים  רח"ל !!!
על ניסים ולראות הגזירות את  להמתיק 

הזוהר. לימוד  הצה"קידי éŁתב õ מéְֶַַַַָ
ר àי  אזäלאי הëקàל זקנ õאברהם זיע"א  ְְְֲִֵַַַַָָָֻ

הרבהחיד "אŁל הëק àל אברהםŁàם ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
החëה" "אõר õספרà ה"אâראגלאנטי, על ְְְְִִִַַַַַָָָ

ע "ב)דמéŁנא " קכ"ג âף  מïŁטים וזה ,(àŁפר Łת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָ
ìŁפטר אחר הõçם עõד äאפיל :õŁ קד ְְֲִִֶַַַַָָל õŁן
עõסקים ä אנŁ זמן éל ,äינינàמ ְְְִִִֵֵֶַַָָר àŁ"י
Łמעõן  ר àי  àא "אתעטר" האâרא, àְְְְְִִִִִֵַַַָָָדברי 
וי Łõב  ,Łראà àעטרõתיו üמלé ְְְְְֵֶֶַַָָֹֻמעæר

עכל"ק. äבכל àגוון , רגע àכל וע ôה   ְְְְֶַַַָָָָ
זõהר äלמדôŁ אôםהñדŁõמקõם ְְִֶֶַַַָָ

äבו âאי àרחמים ה áא äלה את ְְְְְֲִִֶַַַַָָמקרבים
הרàŁ"י, לנŁמת äמתחàרים  ְְְְְְְִִִִִִַַַַָמתקרים
מעל  נ íים נפלא õת ליäŁעõת  ְְִִִִִֵַָוזõכים
זכ äתא מ Łה  ר àי  הצה"ק  כדברי ְִֶֶַַַַַַָֹה æבע,
הזõהר את לקרא  דא ôŁדל מי וכל ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹזיע"א :

Łõדñם,הäבגמגä לבד àקריאה  ä הריאפיל ְְְְֲֲִִִִֵַַָָ
ŁçŁ הם , את Łמפרä éהõגה õàהäא õéח ְְֵֵֵֶֶֶַַָ

ידיעה  àלא ä אפיל נíים עליו ,לעõłת ויגן  ְְְֲֲִִִִֵַָָָָֹ
ה àא äבעõלם הåה הרמ"זàעõלם  (הáהõת  ֶַַַַָָָָָָָָ

טõבהקע "ח :) לכם יéיר  הרàŁ"י  äבוâאי  .ְְִִֶַַַַָָָ
מגן שהזוה"ק הàרכõת, מ ëק õר  äעïŁäְְְְְִֵַָָות
ïגäעים äמõנע הðר õת מéל äִִִִֵַַַָָמ ðיל

àרואס õנ õת. ועדין õŁראà עיניו מי וכל ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ
ירäץ החçיםâעה, àאילן ויאחז ויחטõף ְְֲִִֵַַַַָָָָֹ
ֲִִִָהאמçôים.


 בוא להיות שותף של הרשב"י בעולם הזה ובעולם הבא

 דרושים 20 תורמים של 2500 ש"ח כל אחד
 עבור ספרי זוהר של הערב רב וכל המסתעף

A-5 42 חלקים בחמשה כרכים גדולים

וסגולותיו 8 הקדושהזוהר הזוהר  מתנגדי נידוי

ה' פרק

ה' מהיכל קורא קול

ראשינו  עטרת נפלה
שאחינו תימן  מערי  שהתגלו מכתבים לנוכח מאמינות ולא  המשתאות התמהות, עינינו לנוכח
האלוקי  התנא של  הזוה"ק הקדושה  תורתינו של  הכתר  את היום ועד מאז כורתים בשרינו,

זיע"א  יוחאי בר שמעון  רבי

שורשם שעיקר הקדוש, הזוהר מתנגדי לנידוי ירושלים. עיה"ק רבני קיבוץ
כמו העולם לכל התפשטו ומשם תימן, מארץ ותחילתם הכופרים מהמשכילים

ועוד וחסידים ליטאים

אתאנחנו בשומעינו ת"ו ירושלים עיה"ק ורבני חכמי  מטה  החתומים
לחפור בלייעל בני אנשים יצאו כי תימן, בארץ נעשתה  אשר השערורייה
התמימים בלב ויכו  עירם בני וידיחו חיים  מים מקור ועזבו נשברים בורות

הקדושה ולתורתו לד' הקדושהנאמנים הזוהר ספר  על  סרה לדבר פיהם ויפערו
שנתפרסמו  זיע"א  המקובלים ספרי ועל זיע"א  רשב"י הקדוש האלקי ' להתנא

ישראל תפוצות בכל  להםונתקבלו אוי  הקדושים ערוך השולחן  ספרי  ועל  ,
העטרה, והרימו המצנפת הסירו תורה, של שמענו מעלבונה  לפומייהו, עפרא

כי כלימתינו ותכסינו בבשתינו נשכבה ברכינו  וכשלו פנינו  נפלו בטננו ותרגז
ד' מפחד  ונכנע בהול  בלב מרעידים ועמדנו בימינו עלתה הזאת  והפרצה  המכשלה

זיע"א  הרשב"י מחברו וכבוד  הזוה"ק ספר  כבוד  קנאת לקנאת גאונו  עמדנו ומהדר 
היו  עומדות אותם, ישמור העליון הרבנים, ובקיבוץ  בהקהל  אחד בלב רגלינו על
ופתחנו  מעלה, של ירושלים כנגד מטה, של ירושלים ירושלים, בשעריך רגלינו

הקודש, הזוהרארון על סרה המדברים בנפשותם  החטאים האנשים והחרמנו
בזה  וכיוצא לארצותם ,הקדוש זה  מכתב  בהגיע ישראל  כל על  חובה וכן

האלה  החטאים להחרים ה' ארון  לפני כולם יעמדו החרם למקומותם נוסח וזהו !!

הקדוש הזוהר מתנגדי נגד עיה"ק רבני של והחרם הנידוי נוסח

ק בגזירת  ובמימר ומקללין עירין ומשמתין ומנדין מחרימין אנו דישין
הזה, התורה בספר הקדוש הקהל דעת ועל המקום דעת על  ומאררין,
יריחו, את יהושע שהחרים  בחרם בו, הכתובות מצות עשרה ושלש מאות בשש
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מנהל  סגנית אלי באה 8:15 בשעה
איתך מדברת אני  לי ואמרה  המחלקה,
שיש שלנו  łפה אחד שפה שפות, ָָבשני
שלכם łàפה שניה, łפה  טכנית, ְָָָָתקלה 

התערבות כאן אמרתייש  עליון, כוח של
שעד  לי הסבירה אומרת, זאת מה לה
ניתוחים 30 בסביבות עושים  היו יום אותו
שיש כזה דבר היה לא  פעם ואף  בשבוע
מה שאלתי טכנית, תקלה 
שלי, המידה את אין   התקלה?והשיבה
שלך המידה שיגיע ברגע ואמרה
[עד  לך , נקרא  אנחנו  לניתוח, שמתאים 
שלפני לציין יש לי], קראו  לא  היום 
כדי מטר , 10 ללכת יכלתי לא הניתוח
אשתי עם נתמך הייתי מטר 10 ללכת
מבית  שהשתחררתי  יום מאותו  והילדים,
פעמים 3 ונוסע והולך הולך אני חולים
הרב עם באשדוד  תורה ללמוד בשבוע

אומר , אני  זה  ואת  שליט"א , זה הורוביץ
מג, תיקון לימוד בזכות לציין רק יש

ניתוח החדר דרך עברתי לבית כשהלכתי
על שהיה הבחור של  אשתו את ושאלתי 

הניתוח? עם קורה מה ליידי ענתה היא
נורא הסתבך הניתוח  כי לשאול, לא עדיף
בידכם יש יקרים  יהודים  רח"ל !!!
על ניסים ולראות הגזירות את  להמתיק 

הזוהר. לימוד  הצה"קידי éŁתב õ מéְֶַַַַָ
ר àי  אזäלאי הëקàל זקנ õאברהם זיע"א  ְְְֲִֵַַַַָָָֻ

הרבהחיד "אŁל הëק àל אברהםŁàם ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
החëה" "אõר õספרà ה"אâראגלאנטי, על ְְְְִִִַַַַַָָָ

ע "ב)דמéŁנא " קכ"ג âף  מïŁטים וזה ,(àŁפר Łת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָ
ìŁפטר אחר הõçם עõד äאפיל :õŁ קד ְְֲִִֶַַַַָָל õŁן
עõסקים ä אנŁ זמן éל ,äינינàמ ְְְִִִֵֵֶַַָָר àŁ"י
Łמעõן  ר àי  àא "אתעטר" האâרא, àְְְְְִִִִִֵַַַָָָדברי 
וי Łõב  ,Łראà àעטרõתיו üמלé ְְְְְֵֶֶַַָָֹֻמעæר

עכל"ק. äבכל àגוון , רגע àכל וע ôה   ְְְְֶַַַָָָָ
זõהר äלמדôŁ אôםהñדŁõמקõם ְְִֶֶַַַָָ

äבו âאי àרחמים ה áא äלה את ְְְְְֲִִֶַַַַָָמקרבים
הרàŁ"י, לנŁמת äמתחàרים  ְְְְְְְִִִִִִַַַַָמתקרים
מעל  נ íים נפלא õת ליäŁעõת  ְְִִִִִֵַָוזõכים
זכ äתא מ Łה  ר àי  הצה"ק  כדברי ְִֶֶַַַַַַָֹה æבע,
הזõהר את לקרא  דא ôŁדל מי וכל ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹזיע"א :

Łõדñם,הäבגמגä לבד àקריאה  ä הריאפיל ְְְְֲֲִִִִֵַַָָ
ŁçŁ הם , את Łמפרä éהõגה õàהäא õéח ְְֵֵֵֶֶֶַַָ

ידיעה  àלא ä אפיל נíים עליו ,לעõłת ויגן  ְְְֲֲִִִִֵַָָָָֹ
ה àא äבעõלם הåה הרמ"זàעõלם  (הáהõת  ֶַַַַָָָָָָָָ

טõבהקע "ח :) לכם יéיר  הרàŁ"י  äבוâאי  .ְְִִֶַַַַָָָ
מגן שהזוה"ק הàרכõת, מ ëק õר  äעïŁäְְְְְִֵַָָות
ïגäעים äמõנע הðר õת מéל äִִִִֵַַַָָמ ðיל

àרואס õנ õת. ועדין õŁראà עיניו מי וכל ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ
ירäץ החçיםâעה, àאילן ויאחז ויחטõף ְְֲִִֵַַַַָָָָֹ
ֲִִִָהאמçôים.
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ה' פרק

ה' מהיכל קורא קול

ראשינו  עטרת נפלה
שאחינו תימן  מערי  שהתגלו מכתבים לנוכח מאמינות ולא  המשתאות התמהות, עינינו לנוכח
האלוקי  התנא של  הזוה"ק הקדושה  תורתינו של  הכתר  את היום ועד מאז כורתים בשרינו,

זיע"א  יוחאי בר שמעון  רבי

שורשם שעיקר הקדוש, הזוהר מתנגדי לנידוי ירושלים. עיה"ק רבני קיבוץ
כמו העולם לכל התפשטו ומשם תימן, מארץ ותחילתם הכופרים מהמשכילים

ועוד וחסידים ליטאים

אתאנחנו בשומעינו ת"ו ירושלים עיה"ק ורבני חכמי  מטה  החתומים
לחפור בלייעל בני אנשים יצאו כי תימן, בארץ נעשתה  אשר השערורייה
התמימים בלב ויכו  עירם בני וידיחו חיים  מים מקור ועזבו נשברים בורות

הקדושה ולתורתו לד' הקדושהנאמנים הזוהר ספר  על  סרה לדבר פיהם ויפערו
שנתפרסמו  זיע"א  המקובלים ספרי ועל זיע"א  רשב"י הקדוש האלקי ' להתנא

ישראל תפוצות בכל  להםונתקבלו אוי  הקדושים ערוך השולחן  ספרי  ועל  ,
העטרה, והרימו המצנפת הסירו תורה, של שמענו מעלבונה  לפומייהו, עפרא

כי כלימתינו ותכסינו בבשתינו נשכבה ברכינו  וכשלו פנינו  נפלו בטננו ותרגז
ד' מפחד  ונכנע בהול  בלב מרעידים ועמדנו בימינו עלתה הזאת  והפרצה  המכשלה

זיע"א  הרשב"י מחברו וכבוד  הזוה"ק ספר  כבוד  קנאת לקנאת גאונו  עמדנו ומהדר 
היו  עומדות אותם, ישמור העליון הרבנים, ובקיבוץ  בהקהל  אחד בלב רגלינו על
ופתחנו  מעלה, של ירושלים כנגד מטה, של ירושלים ירושלים, בשעריך רגלינו

הקודש, הזוהרארון על סרה המדברים בנפשותם  החטאים האנשים והחרמנו
בזה  וכיוצא לארצותם ,הקדוש זה  מכתב  בהגיע ישראל  כל על  חובה וכן

האלה  החטאים להחרים ה' ארון  לפני כולם יעמדו החרם למקומותם נוסח וזהו !!

הקדוש הזוהר מתנגדי נגד עיה"ק רבני של והחרם הנידוי נוסח

ק בגזירת  ובמימר ומקללין עירין ומשמתין ומנדין מחרימין אנו דישין
הזה, התורה בספר הקדוש הקהל דעת ועל המקום דעת על  ומאררין,
יריחו, את יהושע שהחרים  בחרם בו, הכתובות מצות עשרה ושלש מאות בשש
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כנסת דאנשי ובשמתא נערו, גיחזי  ואת הנערים את אלישע  שקלל  ובקללה
לההוא יהודה רב דשמתיה  ובשמתא למירוז, ברק דשמתיה ובשמתא הגדולה,
משה מימות שנעשו והשמתות והנדוין והחרמות והקללות האלות ובכל  עפרא,

בשם צבאות, ה' י "ה אכתריאל בשם עכשיו עוד ע"ה, הגדול מיכאלרבינו השר
בשםמטטרון בשם רבו כשם  ששמו  בן סנדלפון , בשם לרבו קשרים הקושר

אותיות  ושתים "ארבעים הים, את משה שבקע בשם בסוד אהיה אשראהיה , "
והאופנים הגלגלים בשם הכרובים יושב ישראל, אלקי ד ' בשם המפורש שם
ידברו  אשר  רשעים, וחבורת כנסיה או איש, לכל  השרת ומלאכי הקודש  וחיות
ובכל  זיע"א, הרשב "י  ומחברו הקדוש הזוהר ספר בקדושת פגם ויטילו סרה
הנכבד  השם מפני  הם ארורים ערוך, השולחן ספר  ועל זיע"א המקובלים ספרי
ובארץ, בשמים, הם ארורים הכפורים, ביום גדול כהן מפי היוצא והנורא
ארורים צבאות, ה' י"ה אכתריאל  מפי הם  ארורים  הגבורה, מפני הם ארורים
תהא בעגלא והנורא, הגבור  הגדול האל מפי  ארורים התורה, שר  מפי הם
והכריתם, והשחיתם והכניעם והאבידם השמידם הרוחות אלקי  אל מפלתייהו,
מיתתם, תהיה באסכרה יפנו אשר בכל הם ארורים בהם, יפגעו חבלה מלאכי 
ורדפום ובירקון ובשדפון ובחרב ובחרחור ובדלקת ובקדחת בשחפת ה' יכם 
האלות כל  בם ורבצה להם, סלוח ה' יאבה לא כמדם, קללה ילבשו אבדם, עד
ה' והבדילם השמים מתחת שמם את ד' ומחה הזה, התורה בספר הכתובות
הכתובה הברית אלות בכל אליהם, הנלוים וכל  הם  ישראל שבטי מכל לרעה
דבריהם, לכל כעכו"ם הם כי  נודיע  וגם רצון, יהי כן אמן הזה, התורה בספר 
מדרכם ישובו אשר  עד וכו ', וכו' גט אינו גיטם נסך, יין יינם נבילה, שחיטתם
ושלי "ב  תמים  יהיו יחדו והנסתר הנגלה, התורה חלקי  בכל ויאמינו הרעה 

ואתם היוםושמ"ר  כולכם  חיים אלקיכם  בה' !הדבקים

הזוה"ק מתנגדי את ומחרימים המנדים רבנים (152) קנ"ב חתימת
לפ"ק. תרע"ד שנת שבט לח' בש"א ירושלים בשעריך החותמים כ"ד

הררי1. משה ס "ט הצעיר 

הלוי2. ידיד  טוב  ס "ט יו

.3 סלא  ס "ט אברה

פאדרו4. ס "ט שמואל 

סעדיא5.  ס "ט חיי

.6 הכה דוויי שאול  חיי

.7 חז מרדכי  ציו ס "ט ב

סקא.8 ענתבי   ס "ט אברה
עבוד9. ס "ט אליאו 

.10פילוסו  ס "ט אברה

עבאדי11. בכמוהר "ש ס "ט יצחק 

חבובא12. ס "ט נתנאל

סויסיה13. ס "ט יצחק

הדאיה14.  ס "ט שלו

וסגולותיו 10 הקדושהזוהר הזוהר  מתנגדי נידוי

.15 קצי ס "ט שאול 

לופיס16. ' חר ס "ט יעקב 

.17 הכה עילי  ס "ט אהר

ביג'אנ'ו18. ס "ט אברה

.19 חיי יעקב  ס "ט הצב "י 

.20 ואדו  אברה  ס "ט נסי

שהרבאני21. ס "ט יהושוע

ענתבי22. ס "ט אברה

פירירה23. חיי ס "ט אהר

הלוי24. עזרא ס "ט יחזקאל

.25 הכה דווי ס "ט אליאו

.26 גרסמא דוד יצחק  נא

בהר"י27. יצחק מרדכי רפאל   נא
ז"לשפירא

.28נא זלמ נ"י שניאור דוד יצחק בהר "ר

.29 הורווי שמעו  נ"י נא

.30 אוערבא ליב חיי

.31 פרענקלנא אברה

.32 נא חמדא מרדכי  משה

.33 בראנדנא זאב מרדכי

.34 דודנא מרדכי

.35 וויינטרויבנא מנח שלמה

.36 מפראגענא מרדכי  דוד

.37 נא פרידמא משה

צמר 38. אלי בהר "ד  יצחק מלכ"שמשה ז"ל
לובעצקי 

.39 ווייספיש נא הירש צבי

.40 הערשילנא ב וועלביל 

.41 יצחק נא אלטער 

.42 במהר"ינא שמואל  מנח

.43 נא גאלדשטיי ליב  יעקב

.44 נא הכה יצחק חיי

לפיקא45. בנימי מאיר

.46 אויערבו מאטע יוס

.47 נא כ נח

ז"לאשרהק'48. ניימא מאיר  מו"ה   ב

.49 ווייסענשטער בנימי יהושע

ספעקטאר50. ליב

.51 הכה חיי משה

יוס נ52. נחמ ה"ר ב  יוס זצ"לחמ

ווערנער53. בונ שמחה 

סג"ל54. שפיטצער  שמעו יצחק

ברי55. ז"לדוד

.56 ווייסענשטער שמואל 

בר 'ד57. נ"י זלמ

פארמעט58. דובער 

ספרדי59.  ציו  ב

זעליק 60. אשר  מרגליותישעי' "ברי

קופערשטאק 61. יעקב  יודא

העשיל62. שמואל  אברה

.63 ראטמא יוס

.64 בנימי אברה גרשו ב"ר

רייזילישראל65. ב

וואללעס 66. חיי

ז"ליעקב67. עקיבא ר' בהרב

אלי '68. יחיאלאברה מוהר"ר  הגאו בהרב
זצ"ל מיכל

.69 קויפמ צבי 

קאהאנאווער70. ראבינאווי ישראל 

.71 ליפמא ב"ר צבי   ז"לאהר

לעוויי72. מאיר 

.73 בערקסמ דוב  אברה

.74 בערינהאל נחו

.75 זילבערמא אלי' מאיר

.76 יוס זצ"לירחמיאל  רא"מ בהרה"צ

שלמה77. אאברה ישעי' זצ"לבהרה "צ הר
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כנסת דאנשי ובשמתא נערו, גיחזי  ואת הנערים את אלישע  שקלל  ובקללה
לההוא יהודה רב דשמתיה  ובשמתא למירוז, ברק דשמתיה ובשמתא הגדולה,
משה מימות שנעשו והשמתות והנדוין והחרמות והקללות האלות ובכל  עפרא,

בשם צבאות, ה' י "ה אכתריאל בשם עכשיו עוד ע"ה, הגדול מיכאלרבינו השר
בשםמטטרון בשם רבו כשם  ששמו  בן סנדלפון , בשם לרבו קשרים הקושר

אותיות  ושתים "ארבעים הים, את משה שבקע בשם בסוד אהיה אשראהיה , "
והאופנים הגלגלים בשם הכרובים יושב ישראל, אלקי ד ' בשם המפורש שם
ידברו  אשר  רשעים, וחבורת כנסיה או איש, לכל  השרת ומלאכי הקודש  וחיות
ובכל  זיע"א, הרשב "י  ומחברו הקדוש הזוהר ספר בקדושת פגם ויטילו סרה
הנכבד  השם מפני  הם ארורים ערוך, השולחן ספר  ועל זיע"א המקובלים ספרי
ובארץ, בשמים, הם ארורים הכפורים, ביום גדול כהן מפי היוצא והנורא
ארורים צבאות, ה' י"ה אכתריאל  מפי הם  ארורים  הגבורה, מפני הם ארורים
תהא בעגלא והנורא, הגבור  הגדול האל מפי  ארורים התורה, שר  מפי הם
והכריתם, והשחיתם והכניעם והאבידם השמידם הרוחות אלקי  אל מפלתייהו,
מיתתם, תהיה באסכרה יפנו אשר בכל הם ארורים בהם, יפגעו חבלה מלאכי 
ורדפום ובירקון ובשדפון ובחרב ובחרחור ובדלקת ובקדחת בשחפת ה' יכם 
האלות כל  בם ורבצה להם, סלוח ה' יאבה לא כמדם, קללה ילבשו אבדם, עד
ה' והבדילם השמים מתחת שמם את ד' ומחה הזה, התורה בספר הכתובות
הכתובה הברית אלות בכל אליהם, הנלוים וכל  הם  ישראל שבטי מכל לרעה
דבריהם, לכל כעכו"ם הם כי  נודיע  וגם רצון, יהי כן אמן הזה, התורה בספר 
מדרכם ישובו אשר  עד וכו ', וכו' גט אינו גיטם נסך, יין יינם נבילה, שחיטתם
ושלי "ב  תמים  יהיו יחדו והנסתר הנגלה, התורה חלקי  בכל ויאמינו הרעה 

ואתם היוםושמ"ר  כולכם  חיים אלקיכם  בה' !הדבקים

הזוה"ק מתנגדי את ומחרימים המנדים רבנים (152) קנ"ב חתימת
לפ"ק. תרע"ד שנת שבט לח' בש"א ירושלים בשעריך החותמים כ"ד

הררי1. משה ס "ט הצעיר 

הלוי2. ידיד  טוב  ס "ט יו

.3 סלא  ס "ט אברה

פאדרו4. ס "ט שמואל 

סעדיא5.  ס "ט חיי

.6 הכה דוויי שאול  חיי

.7 חז מרדכי  ציו ס "ט ב

סקא.8 ענתבי   ס "ט אברה
עבוד9. ס "ט אליאו 

.10פילוסו  ס "ט אברה

עבאדי11. בכמוהר "ש ס "ט יצחק 

חבובא12. ס "ט נתנאל

סויסיה13. ס "ט יצחק

הדאיה14.  ס "ט שלו
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.15 קצי ס "ט שאול 

לופיס16. ' חר ס "ט יעקב 

.17 הכה עילי  ס "ט אהר

ביג'אנ'ו18. ס "ט אברה

.19 חיי יעקב  ס "ט הצב "י 

.20 ואדו  אברה  ס "ט נסי

שהרבאני21. ס "ט יהושוע

ענתבי22. ס "ט אברה

פירירה23. חיי ס "ט אהר

הלוי24. עזרא ס "ט יחזקאל

.25 הכה דווי ס "ט אליאו

.26 גרסמא דוד יצחק  נא

בהר"י27. יצחק מרדכי רפאל   נא
ז"לשפירא

.28נא זלמ נ"י שניאור דוד יצחק בהר "ר

.29 הורווי שמעו  נ"י נא

.30 אוערבא ליב חיי

.31 פרענקלנא אברה

.32 נא חמדא מרדכי  משה

.33 בראנדנא זאב מרדכי

.34 דודנא מרדכי

.35 וויינטרויבנא מנח שלמה

.36 מפראגענא מרדכי  דוד

.37 נא פרידמא משה

צמר 38. אלי בהר "ד  יצחק מלכ"שמשה ז"ל
לובעצקי 

.39 ווייספיש נא הירש צבי

.40 הערשילנא ב וועלביל 

.41 יצחק נא אלטער 

.42 במהר"ינא שמואל  מנח

.43 נא גאלדשטיי ליב  יעקב

.44 נא הכה יצחק חיי

לפיקא45. בנימי מאיר

.46 אויערבו מאטע יוס

.47 נא כ נח

ז"לאשרהק'48. ניימא מאיר  מו"ה   ב

.49 ווייסענשטער בנימי יהושע

ספעקטאר50. ליב

.51 הכה חיי משה

יוס נ52. נחמ ה"ר ב  יוס זצ"לחמ

ווערנער53. בונ שמחה 

סג"ל54. שפיטצער  שמעו יצחק

ברי55. ז"לדוד

.56 ווייסענשטער שמואל 

בר 'ד57. נ"י זלמ

פארמעט58. דובער 

ספרדי59.  ציו  ב

זעליק 60. אשר  מרגליותישעי' "ברי

קופערשטאק 61. יעקב  יודא

העשיל62. שמואל  אברה

.63 ראטמא יוס

.64 בנימי אברה גרשו ב"ר

רייזילישראל65. ב

וואללעס 66. חיי

ז"ליעקב67. עקיבא ר' בהרב

אלי '68. יחיאלאברה מוהר"ר  הגאו בהרב
זצ"ל מיכל

.69 קויפמ צבי 

קאהאנאווער70. ראבינאווי ישראל 

.71 ליפמא ב"ר צבי   ז"לאהר

לעוויי72. מאיר 

.73 בערקסמ דוב  אברה

.74 בערינהאל נחו

.75 זילבערמא אלי' מאיר

.76 יוס זצ"לירחמיאל  רא"מ בהרה"צ

שלמה77. אאברה ישעי' זצ"לבהרה "צ הר
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אדלער78. יוס

בענדאעראוו79. אשר גרשו אלטער

בוכוואלד80. מענדיל  מנח

.81 זונענשיי מנח משה

פונק 82. מאיר 

.83 בערשקאווי מרדכי 

מגיד84. ווייס צבי ירושל נטע יליד

מלובלי שמואל85.  נחמ דוד בר'

.86 אויערבא ליב  יהודא חיי

.87 פוקווי צבי שמעו

.88 הורווי הלוי מאיר יצחק

שפירא89. ליב ארי' משה

פרוש 90. נחו אלי'

הלוי91. נת ב "ר  שלו מאיר 

.92 רוטמא נחו

.93 יעקובזאה דוד  אברה

מלאעזא94. אהר  אברה

קדיש 95.  יוס

.96 פרידמ  ברו בצלאל

יאדלער97.  יוחנ  אברה

.98 חעשי יצחק משה

זקש 99. זלמ שניאור
פדידיט100. ליב  שלו
קלעצקי101. ליב יעקב 
ווילנער102. ליב טובי '
שפירא103. צבי
טייבער104. אהר
.105 הורווי דוד חיי
בריולעווי106. דוד 
מיכל107. לעווי חיי בהראזלל"ה 
חיי י108. אברה ב "ר אליעזר ז"לעקב
קיעניגסבערג109. אלי ' אהר
ראזינטאהאל110. שלמה חיי
.111 הכה ליב   ניס
.112 סא גרשו שלמה
טרעסטעטער113. ארי ' יעקב 
ענגער114. בר"י  נת שלמה
הלוייצחק 115. סעדיא ב "ר 
יעקב116. ב משה
בלוויא117. הרש  צבי 
מוזעט118. פסח
.119 אברה זלה "ה אהר משה הרה"צ  ב

ומערבים חסידים פרושים אשכנזים הספרדים דק"ק בד"צ הרבנים של והרעד הזעזוע
הזוה"ק מתנגדי לנוכח

ירושלם בעיה"ק  יכב"ץ חי"ו ספרדים דק"ק  בד"צ חותם

הי"ו. ומערבים חסידים פרושים אשכנזים ספרדים דק"ק הצדק ב"ד גדולים הרבנים הסכמת

ספרי היות על שעושים השערורייה על תימן, מערי שבאו מכתבים שראינו
ספר ועל מחברם ועל עליהם סרה לדבר  הקבלה, וספרי  הקדוש  הזהר 
כאלה, דברים משמוע  לקרעים, ונקרע ליבנו ורעד אחזתנו , פלצות השו"ע,
הננו  שתתעלה תוה"ק בכח  כן כי עצמם , מכנים ישראל בשם אשר  מאנשים
ישראל , מעדת אותם ומבדילים אותם ומפרישים אותם, ומשמתים מחרימים
בהם יחזרו אשר עד  להם, סלוח ה' יאבה ולא התורה, אלות כל בהם ורבצה
בטח, ישכון לנו  ושומע ובנסתר, בנגלה חלקיה בכל בתורה ויאמינו ה' אל וישובו
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רעה. מפחד הספרדים ושאנן דעדת רבא דין בית כ"ד התרע"ט שבט י"ט היום
ירושלם הקדש  עיר ת"ו .פה

סורנאגה120. דוד  אנגיל121.ס "ט חיי וידאל  ב "ר ס "ט נחמ
אשריקי122. ס"טשמעון 

תובב"א  ירושלם בעיה "ק יכב "ץ  חי "ו ספרדים דק "ק בד"צ חותם מקום *

הזהר מתנגדי בדבר הרבות השמועות על האשכזים רבני של והרוגז הרעד

דקהל צדק דין  בית ירושלםחותם בעיה"ק  חסידים אשכנזים

מטה,גם החתומים ותכונן תבנה ירושלם קדישא קרתא דפה  צדק  דין הבית
צריך  אין ולמפורסמות לעיל , החתומים הי "ו  הרבנים דברי בזה ראיה מאשרים

הזוהר ספר ומכש"כ ישראל, תפוצות  בכל  המפורסמים המקובלים  ספרי שכל 
מחלקי  הוא אמן, עלינו יגן זכותו , יוחאי בן שמעון הר' הקדוש להתנא המקובל

הקדושה, והוא תורתנו בתוה"ק, חלק לו אין ח"ו, בהם מודה  ואינו המסתפק וכל
ישראל, מעדת ומובדל הצפון מופרש לרב  עולם, לחיי  יזכה בהם המאמין וכל

הקדושה. תורתנו כבוד למען הבע"ח  הבד "צ כעתירת

תוב"א . ירושלם פעה "ק תרע"ד שבט ט ' ה' יום היום
.123נא נחו משה 

 וואללענשטיי
.124בהרא"דנא ליב פראנק ונא125.ארי' פסח  צבי

ת"ו.* ירושלים בעיה "ק הי"ו אשכנזים דקהל צדק  ב"ד חותם מקום

כלשמוע  אשר הרעות  השמועות  על אחזתנו ופלצות רעדה  בטנינו, ותרגז שמענו
ובמדינת ה' מקדש את לחלל פריצים באו איך דמעות, כנחל יוריד השומע 
לבם, זדון אשר  וחטאים רעים בליעל בני אנשים  יצאו כי הרעה , נהייתה  שמה תימן
עינינו  מאור  הקדוש, הזוהר ספר על סרה לדבר תורתנו, בקדושת  יד להרים  השיאם
ספרי  ושאר עלינו יגן זכותו יוחאי, בן  שמעון רבי הקדוש האלקי להתנא המקובל
דברי  דבריהם כל אשר ישראל, תפוצות  בכל  ונתפרסמו שנתקבלו הקדושים קבלה
הקודש  כתבי  ככל וקדושים נמסרות , שמסיני  התורה מחלקי  אחד המה , חיים אלקים
ואין  ישראל, מכלל  עצמו את הוציא  בהם המפקפק וכל טהורות , אמרות  ה ' אמרות 
הדור, גדולי כל על מוטל קדוש חוב  בימיו, עלתה שכך לדור אוי בתורתינו, חלק לו
קנאה, כמעיל לעטות  מושבותיהם  מקומות בכל ישראל בית  כל  ינהרו  ואחריהם 

צבאות ה' שחיללוה,קנאת  רשעים קרני לגדע תורתינו, עלבון לתבוע זאת תעשה 
ישראל, מעדת ומובדלים מופרשים מנודים מוחרמים  המה  כי ברבים  קלונם ולגלות 
ונפל כרעו המה  יהיו, וארורים הם  ארורים  מאסו, תורתו ואת ביזו, ה' דבר כי  ו יען
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אדלער78. יוס

בענדאעראוו79. אשר גרשו אלטער

בוכוואלד80. מענדיל  מנח

.81 זונענשיי מנח משה

פונק 82. מאיר 

.83 בערשקאווי מרדכי 

מגיד84. ווייס צבי ירושל נטע יליד

מלובלי שמואל85.  נחמ דוד בר'

.86 אויערבא ליב  יהודא חיי

.87 פוקווי צבי שמעו

.88 הורווי הלוי מאיר יצחק

שפירא89. ליב ארי' משה

פרוש 90. נחו אלי'

הלוי91. נת ב "ר  שלו מאיר 

.92 רוטמא נחו

.93 יעקובזאה דוד  אברה

מלאעזא94. אהר  אברה

קדיש 95.  יוס

.96 פרידמ  ברו בצלאל

יאדלער97.  יוחנ  אברה

.98 חעשי יצחק משה

זקש 99. זלמ שניאור
פדידיט100. ליב  שלו
קלעצקי101. ליב יעקב 
ווילנער102. ליב טובי '
שפירא103. צבי
טייבער104. אהר
.105 הורווי דוד חיי
בריולעווי106. דוד 
מיכל107. לעווי חיי בהראזלל"ה 
חיי י108. אברה ב "ר אליעזר ז"לעקב
קיעניגסבערג109. אלי ' אהר
ראזינטאהאל110. שלמה חיי
.111 הכה ליב   ניס
.112 סא גרשו שלמה
טרעסטעטער113. ארי ' יעקב 
ענגער114. בר"י  נת שלמה
הלוייצחק 115. סעדיא ב "ר 
יעקב116. ב משה
בלוויא117. הרש  צבי 
מוזעט118. פסח
.119 אברה זלה "ה אהר משה הרה"צ  ב

ומערבים חסידים פרושים אשכנזים הספרדים דק"ק בד"צ הרבנים של והרעד הזעזוע
הזוה"ק מתנגדי לנוכח

ירושלם בעיה"ק  יכב"ץ חי"ו ספרדים דק"ק  בד"צ חותם

הי"ו. ומערבים חסידים פרושים אשכנזים ספרדים דק"ק הצדק ב"ד גדולים הרבנים הסכמת

ספרי היות על שעושים השערורייה על תימן, מערי שבאו מכתבים שראינו
ספר ועל מחברם ועל עליהם סרה לדבר  הקבלה, וספרי  הקדוש  הזהר 
כאלה, דברים משמוע  לקרעים, ונקרע ליבנו ורעד אחזתנו , פלצות השו"ע,
הננו  שתתעלה תוה"ק בכח  כן כי עצמם , מכנים ישראל בשם אשר  מאנשים
ישראל , מעדת אותם ומבדילים אותם ומפרישים אותם, ומשמתים מחרימים
בהם יחזרו אשר עד  להם, סלוח ה' יאבה ולא התורה, אלות כל בהם ורבצה
בטח, ישכון לנו  ושומע ובנסתר, בנגלה חלקיה בכל בתורה ויאמינו ה' אל וישובו
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רעה. מפחד הספרדים ושאנן דעדת רבא דין בית כ"ד התרע"ט שבט י"ט היום
ירושלם הקדש  עיר ת"ו .פה

סורנאגה120. דוד  אנגיל121.ס "ט חיי וידאל  ב "ר ס "ט נחמ
אשריקי122. ס"טשמעון 

תובב"א  ירושלם בעיה "ק יכב "ץ  חי "ו ספרדים דק "ק בד"צ חותם מקום *

הזהר מתנגדי בדבר הרבות השמועות על האשכזים רבני של והרוגז הרעד

דקהל צדק דין  בית ירושלםחותם בעיה"ק  חסידים אשכנזים

מטה,גם החתומים ותכונן תבנה ירושלם קדישא קרתא דפה  צדק  דין הבית
צריך  אין ולמפורסמות לעיל , החתומים הי "ו  הרבנים דברי בזה ראיה מאשרים

הזוהר ספר ומכש"כ ישראל, תפוצות  בכל  המפורסמים המקובלים  ספרי שכל 
מחלקי  הוא אמן, עלינו יגן זכותו , יוחאי בן שמעון הר' הקדוש להתנא המקובל

הקדושה, והוא תורתנו בתוה"ק, חלק לו אין ח"ו, בהם מודה  ואינו המסתפק וכל
ישראל, מעדת ומובדל הצפון מופרש לרב  עולם, לחיי  יזכה בהם המאמין וכל

הקדושה. תורתנו כבוד למען הבע"ח  הבד "צ כעתירת

תוב"א . ירושלם פעה "ק תרע"ד שבט ט ' ה' יום היום
.123נא נחו משה 

 וואללענשטיי
.124בהרא"דנא ליב פראנק ונא125.ארי' פסח  צבי

ת"ו.* ירושלים בעיה "ק הי"ו אשכנזים דקהל צדק  ב"ד חותם מקום

כלשמוע  אשר הרעות  השמועות  על אחזתנו ופלצות רעדה  בטנינו, ותרגז שמענו
ובמדינת ה' מקדש את לחלל פריצים באו איך דמעות, כנחל יוריד השומע 
לבם, זדון אשר  וחטאים רעים בליעל בני אנשים  יצאו כי הרעה , נהייתה  שמה תימן
עינינו  מאור  הקדוש, הזוהר ספר על סרה לדבר תורתנו, בקדושת  יד להרים  השיאם
ספרי  ושאר עלינו יגן זכותו יוחאי, בן  שמעון רבי הקדוש האלקי להתנא המקובל
דברי  דבריהם כל אשר ישראל, תפוצות  בכל  ונתפרסמו שנתקבלו הקדושים קבלה
הקודש  כתבי  ככל וקדושים נמסרות , שמסיני  התורה מחלקי  אחד המה , חיים אלקים
ואין  ישראל, מכלל  עצמו את הוציא  בהם המפקפק וכל טהורות , אמרות  ה ' אמרות 
הדור, גדולי כל על מוטל קדוש חוב  בימיו, עלתה שכך לדור אוי בתורתינו, חלק לו
קנאה, כמעיל לעטות  מושבותיהם  מקומות בכל ישראל בית  כל  ינהרו  ואחריהם 

צבאות ה' שחיללוה,קנאת  רשעים קרני לגדע תורתינו, עלבון לתבוע זאת תעשה 
ישראל, מעדת ומובדלים מופרשים מנודים מוחרמים  המה  כי ברבים  קלונם ולגלות 
ונפל כרעו המה  יהיו, וארורים הם  ארורים  מאסו, תורתו ואת ביזו, ה' דבר כי  ו יען
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תורה והטהורה הקדושה ובתורתו בו ונשמחה נגילה  ה', בשם  ונתעודד קמנו ואנחנו
עד זרעינו וזרע ולזרעינו לנו תמים, יהיו יחדיו והנסתר, הנגלה  ושבע"פ, שבכתב
בכלל ויזכינו עלינו ה ' נועם  ויהי  רצון. יהי כן שלים , ויחודא  אמיץ  בקשר עולם
ומלאה הארץ , מן יעביר הטומאה רוח  עת  עמנו, יעשה אשר בישועתו לראות  ישראל 

בב"א. ה ' את דיעה  הארץ

לכבוד  הכו"ח אמן  בימינו במהרה ותכונן  תבנה  ירושלם הקדש עיר דפה  צדק דין  הבית  כ"ד
הקדושה. ולתורתו ה '

.126דודנא  ז"לליפמא איזראעלנא127.במהר "י עיה "ק מאיר פה ד"צ 
בערינשטיין נאם128. ישעי' בצלאל

ת"ו.* ירושלם בעיה"ק חסידים אשכנזים דקהל צדק דין  בית  חותם מקום

תימןה מערי הפריצים כת מכתבי מראות על המערבים עדת של הגדול והתמהון הלם
בזוה"ק פגם המטילים

ירושלם בעיה"ק  המערבים עדת דקהל צדק דין  בית חותם

פוקרים,תמהנו פריצים כת יצאו ,איך  תימן מערי שבאו המכתבים מראות
רבי  האלקי להתנא הקדוש הזוהר  ספר הוא שמים בקודשי  פגם המטילים
עלינו  יגנו זכותם המקובלים ספרים ושאר  אמן עלינו יגן זכותו  יוחאי בן שמעון

כאלה דברים משמוע  בשרינו שערת  ,תסמר לפומייהו עפרא וכו ' אנחנו אמן כן  כי
אליהם, הנלווים וכל הם ישראל , מעדת  אותם  ומפרישים  אותם ומשמתים מחרימים
עד להם, סלוח ה' יאבה לא ימותו, ערירים ישאו חטאם , יהיו וארורים הם ארורים

ישובו , ישראל אשר  ככל והנגלות הנסתרות התורה, חלקי  בכל להאמין ד' אל
ת"ו  בירושלם המערבים דק"ק הצדק דין בית דברי כה ושמ "ר ושלי "ב הקדושים,

לפ"ק. תרע "ד שבט בש"א
בטיטו הצעיר129. ס"טנחמ

יצ"ו   המערבי לעדת  רב
לעג 'ימיהצב "י130. י' ס "ט אליהו

מרסייאנוהצעיר131. ס"טאברהם 

ת"ו* ירושלם בעיה"ק  המערבים  עדת דקהל צדק  דין בית חותם מקום 

תימן מבני הפריצים עדת נגד בירושלים באשי חכם פרנקו משה של הזעזוע דברי

הגדול ,ספרי הפרץ על דמעה, כנחל  הורידי קינה, שפיים על שאי והלילי  תורה 
תורה, ועול  שמים  עול  פרקו  אשר תימן במדינות עמנו במני  פריצים קמו כי 

וקדוש השל  גדול  חלק על סוררה , כפרה סרה  ודיברו שמך ויחללו שקוצים  יכו
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רבי  להתנא ישראל, כל אצל  המקובל  הקדוש הזוהר ספר על  הקדושה , מתורה 
ורבנו  הקדושים  הקבלה  ספרי יתר על וגם אמן, עלינו יגן זכותו יוחאי, בן שמעון

שמעם  כל אשר דברים , עליהם ויחפאו וחבריו, זצוק"ל  אזניו האר"י שתי תצלנה 
שנהפכה להם נוח  שברם , על להם אוי ואפיקורסות , למינות חיים  אלהים  דבר והפכו
החובה וע"כ ובמעלם במרדם  עודם האלה  החטאים והאנשים  פניהם , על שליתם 
כי  הגולה, מקהל להבדילם  בלבו נגע ה' יראת אשר מישראל איש  כל על מוטלת 
בדי  יאכלו ישראל באלקי ונחלה חלק להם ואין ישראל מכלל יצאו  האלה  האנשים

הארץ , בקרב ולקללה  לאלה  יהיה  ושמם  ירושלם,עורם  עיה"ק  רבני כל וכבר
ותוה"ק, צבאות  ד' קנאת לבשו ואשכנזים ספרדים בדה"צ הרה"ג מע"כ  ובראשם

ישראל. עדת מכלל הללו הרשעים את והבדילו  והפרישו , ונדו, ידי והחרימו, וגם
בפירוש  מבטא הנני הקדושה, תורתנו ובשם ה', בשם ובכן הי"ו הרבנים כל עם  תכון

הם  הרי  המזימתה, עשו אשר אלה בלייעל בני ומופרשיםכי ומנודים מוחרמים
ה' עדת ימיהם,,מקהל כל יהיו  וארורים המה, המקארורים יצאו, רעה אל מרעה

ויאמינו  ה' אל ישובו אשר עד ויפולו , יכרעו המה  בחוריהן, תמקנה  ועיניהם בשרם ,
לשונו, את  כלב יחרץ לא ישראל בני  ולכל שקלקלו, מה ויתקנו חלקיה בכל  בתורה
נעשה ה' בשם ואנחנו ה', את דעה הארץ ומלאה הארץ מן יעביר הטומאה רוח ואת
פה, שבעל  ותורה שבכתב  תורה  הקדושה , ובתורתו בו ונשמחה נגילה ונצליח,
וגומר עלינו אלהינו ה' נועם ויהי  עולם , עד  זרעינו וזרע  ולזרעינו לנו והנסתר  הנגלה
וזיע ברתת החותם כעתירת אפריון ונוה ציון בבנין ה' באור לאור נזכה  כולנו ויחד 
שבט  לח ' בש"א  ותכונן תבנה  ירושלים הקודש עיר פה  הקדושה  ותורתו ה' לכבוד

לפ "ק. שמחה  ותאזרני שקי פתחתי ס"ט בא  ליצירה התרע"ד

פרנקוע"ח132. ואגפיהמשה בירושלים באשי חכם

החותם מקום

יע"א והגליל יהודה ומושבות אביב ותל יפו ת"ו ירושלם הקודש בארץ התימנים חו"ר דברי

כזב ראה דברי מתשובות שנדפסה החוברת ענות קול נוראה  שערוריה ראינו
החובל רב שחיברה רבתיומרמה בתימן אשר "צנעה" ושמומעי "ת  חיאי',

קפא"הש''ןב הזוה"ק יב"שלמה דברי על שפה בלעגי  לדבר משנתו, ויבשה ,
עליו  דעתו  זחיחות והראה רוחו כל הוציא ובה ר "ל, מאד נורא באופן והמקובלים

וא גאוני  היום,נגד ועד  דור מדור עליהם, נשען ישראל בית עמוד  אשר  עולם דירי
דבריהם ישראל כל וקבלו והמצוה התורה בביאורי לאורם ישראל בית כל והולכים
את סגולה ליחידי שעליהם ברוה "ק גילו  אשר והם פה, פוצה באין מסיני  כתורה
כ"א ביאור להם שאין בתוה"ק, מכוסה אשר הגנוז אור  והפיצו בתוה"ק, הנסתר
מחכמתו  שחלק ברוך  ישראל  כל  וברכו התוה"ק כבוד  את והגדילו הנסתר  ע"ד
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תורה והטהורה הקדושה ובתורתו בו ונשמחה נגילה  ה', בשם  ונתעודד קמנו ואנחנו
עד זרעינו וזרע ולזרעינו לנו תמים, יהיו יחדיו והנסתר, הנגלה  ושבע"פ, שבכתב
בכלל ויזכינו עלינו ה ' נועם  ויהי  רצון. יהי כן שלים , ויחודא  אמיץ  בקשר עולם
ומלאה הארץ , מן יעביר הטומאה רוח  עת  עמנו, יעשה אשר בישועתו לראות  ישראל 

בב"א. ה ' את דיעה  הארץ

לכבוד  הכו"ח אמן  בימינו במהרה ותכונן  תבנה  ירושלם הקדש עיר דפה  צדק דין  הבית  כ"ד
הקדושה. ולתורתו ה '

.126דודנא  ז"לליפמא איזראעלנא127.במהר "י עיה "ק מאיר פה ד"צ 
בערינשטיין נאם128. ישעי' בצלאל

ת"ו.* ירושלם בעיה"ק חסידים אשכנזים דקהל צדק דין  בית  חותם מקום

תימןה מערי הפריצים כת מכתבי מראות על המערבים עדת של הגדול והתמהון הלם
בזוה"ק פגם המטילים

ירושלם בעיה"ק  המערבים עדת דקהל צדק דין  בית חותם

פוקרים,תמהנו פריצים כת יצאו ,איך  תימן מערי שבאו המכתבים מראות
רבי  האלקי להתנא הקדוש הזוהר  ספר הוא שמים בקודשי  פגם המטילים
עלינו  יגנו זכותם המקובלים ספרים ושאר  אמן עלינו יגן זכותו  יוחאי בן שמעון

כאלה דברים משמוע  בשרינו שערת  ,תסמר לפומייהו עפרא וכו ' אנחנו אמן כן  כי
אליהם, הנלווים וכל הם ישראל , מעדת  אותם  ומפרישים  אותם ומשמתים מחרימים
עד להם, סלוח ה' יאבה לא ימותו, ערירים ישאו חטאם , יהיו וארורים הם ארורים

ישובו , ישראל אשר  ככל והנגלות הנסתרות התורה, חלקי  בכל להאמין ד' אל
ת"ו  בירושלם המערבים דק"ק הצדק דין בית דברי כה ושמ "ר ושלי "ב הקדושים,

לפ"ק. תרע "ד שבט בש"א
בטיטו הצעיר129. ס"טנחמ

יצ"ו   המערבי לעדת  רב
לעג 'ימיהצב "י130. י' ס "ט אליהו

מרסייאנוהצעיר131. ס"טאברהם 

ת"ו* ירושלם בעיה"ק  המערבים  עדת דקהל צדק  דין בית חותם מקום 

תימן מבני הפריצים עדת נגד בירושלים באשי חכם פרנקו משה של הזעזוע דברי

הגדול ,ספרי הפרץ על דמעה, כנחל  הורידי קינה, שפיים על שאי והלילי  תורה 
תורה, ועול  שמים  עול  פרקו  אשר תימן במדינות עמנו במני  פריצים קמו כי 

וקדוש השל  גדול  חלק על סוררה , כפרה סרה  ודיברו שמך ויחללו שקוצים  יכו
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רבי  להתנא ישראל, כל אצל  המקובל  הקדוש הזוהר ספר על  הקדושה , מתורה 
ורבנו  הקדושים  הקבלה  ספרי יתר על וגם אמן, עלינו יגן זכותו יוחאי, בן שמעון

שמעם  כל אשר דברים , עליהם ויחפאו וחבריו, זצוק"ל  אזניו האר"י שתי תצלנה 
שנהפכה להם נוח  שברם , על להם אוי ואפיקורסות , למינות חיים  אלהים  דבר והפכו
החובה וע"כ ובמעלם במרדם  עודם האלה  החטאים והאנשים  פניהם , על שליתם 
כי  הגולה, מקהל להבדילם  בלבו נגע ה' יראת אשר מישראל איש  כל על מוטלת 
בדי  יאכלו ישראל באלקי ונחלה חלק להם ואין ישראל מכלל יצאו  האלה  האנשים

הארץ , בקרב ולקללה  לאלה  יהיה  ושמם  ירושלם,עורם  עיה"ק  רבני כל וכבר
ותוה"ק, צבאות  ד' קנאת לבשו ואשכנזים ספרדים בדה"צ הרה"ג מע"כ  ובראשם

ישראל. עדת מכלל הללו הרשעים את והבדילו  והפרישו , ונדו, ידי והחרימו, וגם
בפירוש  מבטא הנני הקדושה, תורתנו ובשם ה', בשם ובכן הי"ו הרבנים כל עם  תכון

הם  הרי  המזימתה, עשו אשר אלה בלייעל בני ומופרשיםכי ומנודים מוחרמים
ה' עדת ימיהם,,מקהל כל יהיו  וארורים המה, המקארורים יצאו, רעה אל מרעה

ויאמינו  ה' אל ישובו אשר עד ויפולו , יכרעו המה  בחוריהן, תמקנה  ועיניהם בשרם ,
לשונו, את  כלב יחרץ לא ישראל בני  ולכל שקלקלו, מה ויתקנו חלקיה בכל  בתורה
נעשה ה' בשם ואנחנו ה', את דעה הארץ ומלאה הארץ מן יעביר הטומאה רוח ואת
פה, שבעל  ותורה שבכתב  תורה  הקדושה , ובתורתו בו ונשמחה נגילה ונצליח,
וגומר עלינו אלהינו ה' נועם ויהי  עולם , עד  זרעינו וזרע  ולזרעינו לנו והנסתר  הנגלה
וזיע ברתת החותם כעתירת אפריון ונוה ציון בבנין ה' באור לאור נזכה  כולנו ויחד 
שבט  לח ' בש"א  ותכונן תבנה  ירושלים הקודש עיר פה  הקדושה  ותורתו ה' לכבוד

לפ "ק. שמחה  ותאזרני שקי פתחתי ס"ט בא  ליצירה התרע"ד

פרנקוע"ח132. ואגפיהמשה בירושלים באשי חכם

החותם מקום

יע"א והגליל יהודה ומושבות אביב ותל יפו ת"ו ירושלם הקודש בארץ התימנים חו"ר דברי

כזב ראה דברי מתשובות שנדפסה החוברת ענות קול נוראה  שערוריה ראינו
החובל רב שחיברה רבתיומרמה בתימן אשר "צנעה" ושמומעי "ת  חיאי',

קפא"הש''ןב הזוה"ק יב"שלמה דברי על שפה בלעגי  לדבר משנתו, ויבשה ,
עליו  דעתו  זחיחות והראה רוחו כל הוציא ובה ר "ל, מאד נורא באופן והמקובלים

וא גאוני  היום,נגד ועד  דור מדור עליהם, נשען ישראל בית עמוד  אשר  עולם דירי
דבריהם ישראל כל וקבלו והמצוה התורה בביאורי לאורם ישראל בית כל והולכים
את סגולה ליחידי שעליהם ברוה "ק גילו  אשר והם פה, פוצה באין מסיני  כתורה
כ"א ביאור להם שאין בתוה"ק, מכוסה אשר הגנוז אור  והפיצו בתוה"ק, הנסתר
מחכמתו  שחלק ברוך  ישראל  כל  וברכו התוה"ק כבוד  את והגדילו הנסתר  ע"ד
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ישראל  בני  הוסיפו הזוה"ק גילוי  ע"י  התורה סודות התפרסמו ומעת ליראיו ,
לידי  באו ולא וטהרה ופרישות חומרות כמה עליהם וקבלו קדושתם על  קדושה
שקודם אמנם ואם כידוע. דבריהם, ושל תורה של קטן סייג על אפילו ח "ו זלזול 
דברים איזה שכתבו ויראה בתורה גדולים חכמים אחדים נמצאו הזה החובל לרב
כהיב"ש  גס בזלזול נגדו יצאו לא זאת בכל  זוה"ק, דברי על פקפקו שהם  שנראה
בספרו  ז"ל  קוניץ משה מוהר "ר  החריף הגאון שכתב מה פה נזכיר  ולדוגמא  הזה,
אפס  וז "ל: ז"ל  מהרש"ל האדיר הגאון דברי על שכתב יוחאי, בן  הנק' הנחמד

בתשובתו ז"ל מהרש"ל  הגדול צ"ח(החריף ספר)סי ' את המקובלים מדברי  סר
הרי  וסיעתו מרשב"י איננו הזוה"ק שספר  ח "ו האמין שלא בעבור לא הזוה"ק 
לפי  לדעתו כתב  בתומו אמנם מסופק, אינו ובזה רשב"י שחברהו שם כתב בעצמו
יד  של תפלין בברכת כוותיה, הלכתא לית ה "נ כר "ש, הש"ס  בכל פסקינן שלא
ולא דעתו על עמד  לא הוא גם אך  ע"ש, בחוה"מ להניחם שאוסר  ובמה בישיבה,
הזוה"ק  דברי בהעתיקו ורתת  בקידה שחוח  עומד בגבהו  הנהו אכן  מאמרו, קיים

יש"ש בספרו נ"א(האלה סי' פ"א בשבת)ביצה תפלין להניח גדול עון יש  בודאי וז"ל:
מיתה חייב בחוה"מ  תפלין דהמניח כ' מזו וגדולה  מיתה , שחייב כתב ובזוהר  וי"ט,
ע"ש, וכו' עונש בספק עצמנו להכניס  לנו מה מ"מ  זה דין הביאו לא שהפוסקים  ואף

הב"י  שכתב כלשון ממש לשונו ל"א(בא  סי' הנ"ל ,)א"ח  בתשובתו קפליג דעליה
גם קכ"ח, צד יוחאי " "בן בספרו עי "ש קצת ובאריכות הנ"ל הרב של לשונו ע"כ
כבר ספרים, מטפחת בספרו הזוה"ק נגד ז"ל יעב"ץ הרב הגדול הגאון שיצא מה
כחו. עוצם הראה בו אשר יוחאי בן בספר הנ "ל הגאון ומטפחות במענות השיבו
והמדרשים התלמוד מדברי הנסתר  חכמת של אמיתתה על ראיות להביא באנו  ואם
לרגל  מאד, נסתר  באופן בש"ס  ידועים במקומות נסתפקו בינתם ברוחב אשר
הצרות, בים המטורפת כספינה האומה היתה הזמן באותו אשר חירום, שעת השעה

כ  כבר  והנם מהכיל, היריעה הנז"ל תקצר  יוחאי" "בן בספר  לאחת אחת תובים
כאלה ספרים אין  כי בידעו אלא שלנו, החובל רב לתקופת שקדמו רבים וספרים
כי  בחשבם התמימים, לרבות הריקים תלמידיו לבבות את להרעיש  יכל בזה בתימן
הוא ומי האמונה , בענין גם ומה נכונים, דברים לפניהם והגיש חדשים  המחדש הוא
,כי  לנפשו אוי לו אוי  כביכול , האיומים מדבריו ירתע  לא יכנה  ישראל בשם אשר  זה
מהתורה ישראל בני  לתעות גרם  ורק צדיקים, בחכמים ענה שקר דבר בנפשו
הוא דיבה ומוציא הנסתר חכמת על דיבה והוציא ונסתריה, והתמימה הקדושה 
ה' קנאת קנאו אשר התימן ברית  צנעא מחו"ר  שם לאנשי נמטי  ואפריון כסיל,
כל  ופקקו פרקיו, כל על  תשובות וכתבו  מחברתו, בתרי בין ועברו צבאות,

נגד והוקיעו ישרחוליותיו, קורא אפניו,כל  על  דבור דבר וכחשו  ערמתו, את
בדפוס להוציאו להכא מהתם היה(ושלחוהו כ"א כ"כ בו להאריך הצורך היה לא אמנם  אם 
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כנודע תשיב למי כי דבריו על להשיב ולא הנסתר, חכמת  אמיתת על הראיות את להביא ואין )ראוי .
ועפ"י  בהם, הקורא וילאה הדברים יוכפלו כי הסתירות כל לפרט הצורך  מן עוד
לקרות האסירו ירושלם קדישא קרתא גאוני  וחו"ר בשלמות, פרקיו כל הביאו שהם
אך  ואיסורם. חכמים ע "ד לעבור שלא כדי דבריו  כל להעתיק שלא היה ראוי ספרו,
באותיות, שינוי עשינו  כי  גם  ומה ופרק , פרק כל בצד התשובה, את שמו שהם  כיון
ומצאנו  בזה, לדעתם הסכמנו כן על אשורי באותיות והתשובה רש"י כתב דבריו
ד"ה שנייה הקדמה בסוף  ז"ל  הברית ספר מחבר הרב בזה  שכתב במה להתיר סעד 

עיי"ש. וכו ' יגונב דבר  בחריפותואלי  שהשיב  מה הט"ב  לרי "ח פעלים רב  בשו"ת ועיין המו"ל : [הערת

זה] על

שכתוב ונסיים מקרא בנו ויקיים נדחינו ה' וישיב וברכה שלום בשים
גדולם, ועד למקטנם אותי  ידעו כולם כי  ה ', את דעה הארץ  ומלאה
תעשה צבאות ה' קנאת כי יכפר, רחום והוא המוסר חוק ח "ו פרצנו ואם

בזה. ודי זאת

הצאן : צעירי כ"ד
.133שלמהנא יצ"וחיי כ"צ  חיי נא134.עראקי יצ"ואברה נדא
.135יצחק נא יחיא בהרה"ג 136.יצ"ושלונא נחו יצ"ויחיא

.137נגארנא שלמה  138.יצ"ושלוחבשוש נא אברה יצ"ויאודא

לעדת וראב"ד הראשי הרב שליט"א אלשיך יוסף שלום מרן המקובל הרה"ג הסכמת*)
בבי"א ירושת"ו בעיה"ק התימנים

תרצ"ח.ב "ה חשון לחדש עשרים עיה"ק ירושלם

בכל מי ומפורסם ידוע זה שדבר אחרי השמש, זוהר על להעיד  אבוא אשר  אני 
בזוהר מאמינים בני  מאמינים וכולם מבואו, עד שמש ממזרח ישראל תפוצות
התורה, בסודות ישראל עיני  והאיר הזהיר כי  על הקדוש , זוהר לו וקראו  דור, מדור
שסודות ולפי  כפשוטם הזוהר סודות המפרשים אנשים נמצאו שבדורנו לפי אבל
מוחא כל ולא אנוש, מבינת למעלה והם ומליצה , משל בדרך  רק  נאמרו הזוהר 
טובה ונחזיק  באו לכן הקדוש. בזוהר להכחיש הנ"ל האנשים באו ועי"ז דא, סביל
נכוחות תשובות טענותיהם על והשיבו ה'", "אמונת ספר  שחיבור התימן לחו"ר 
רחום והוא יקבץ  הנדחה ואת האובדות הצאן את ישיב והשי"ת ודעת. טעם בטוב
אמן. גדולם ועד למקטנם אותי  ידעו כולם כי ויקוים  במחנה, השלום וישיב  יכפר 

הצאן 139. אלשיך צעיר יוסף שלום

החותם) (מקום
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ישראל  בני  הוסיפו הזוה"ק גילוי  ע"י  התורה סודות התפרסמו ומעת ליראיו ,
לידי  באו ולא וטהרה ופרישות חומרות כמה עליהם וקבלו קדושתם על  קדושה
שקודם אמנם ואם כידוע. דבריהם, ושל תורה של קטן סייג על אפילו ח "ו זלזול 
דברים איזה שכתבו ויראה בתורה גדולים חכמים אחדים נמצאו הזה החובל לרב
כהיב"ש  גס בזלזול נגדו יצאו לא זאת בכל  זוה"ק, דברי על פקפקו שהם  שנראה
בספרו  ז"ל  קוניץ משה מוהר "ר  החריף הגאון שכתב מה פה נזכיר  ולדוגמא  הזה,
אפס  וז "ל: ז"ל  מהרש"ל האדיר הגאון דברי על שכתב יוחאי, בן  הנק' הנחמד

בתשובתו ז"ל מהרש"ל  הגדול צ"ח(החריף ספר)סי ' את המקובלים מדברי  סר
הרי  וסיעתו מרשב"י איננו הזוה"ק שספר  ח "ו האמין שלא בעבור לא הזוה"ק 
לפי  לדעתו כתב  בתומו אמנם מסופק, אינו ובזה רשב"י שחברהו שם כתב בעצמו
יד  של תפלין בברכת כוותיה, הלכתא לית ה "נ כר "ש, הש"ס  בכל פסקינן שלא
ולא דעתו על עמד  לא הוא גם אך  ע"ש, בחוה"מ להניחם שאוסר  ובמה בישיבה,
הזוה"ק  דברי בהעתיקו ורתת  בקידה שחוח  עומד בגבהו  הנהו אכן  מאמרו, קיים

יש"ש בספרו נ"א(האלה סי' פ"א בשבת)ביצה תפלין להניח גדול עון יש  בודאי וז"ל:
מיתה חייב בחוה"מ  תפלין דהמניח כ' מזו וגדולה  מיתה , שחייב כתב ובזוהר  וי"ט,
ע"ש, וכו' עונש בספק עצמנו להכניס  לנו מה מ"מ  זה דין הביאו לא שהפוסקים  ואף

הב"י  שכתב כלשון ממש לשונו ל"א(בא  סי' הנ"ל ,)א"ח  בתשובתו קפליג דעליה
גם קכ"ח, צד יוחאי " "בן בספרו עי "ש קצת ובאריכות הנ"ל הרב של לשונו ע"כ
כבר ספרים, מטפחת בספרו הזוה"ק נגד ז"ל יעב"ץ הרב הגדול הגאון שיצא מה
כחו. עוצם הראה בו אשר יוחאי בן בספר הנ "ל הגאון ומטפחות במענות השיבו
והמדרשים התלמוד מדברי הנסתר  חכמת של אמיתתה על ראיות להביא באנו  ואם
לרגל  מאד, נסתר  באופן בש"ס  ידועים במקומות נסתפקו בינתם ברוחב אשר
הצרות, בים המטורפת כספינה האומה היתה הזמן באותו אשר חירום, שעת השעה

כ  כבר  והנם מהכיל, היריעה הנז"ל תקצר  יוחאי" "בן בספר  לאחת אחת תובים
כאלה ספרים אין  כי בידעו אלא שלנו, החובל רב לתקופת שקדמו רבים וספרים
כי  בחשבם התמימים, לרבות הריקים תלמידיו לבבות את להרעיש  יכל בזה בתימן
הוא ומי האמונה , בענין גם ומה נכונים, דברים לפניהם והגיש חדשים  המחדש הוא
,כי  לנפשו אוי לו אוי  כביכול , האיומים מדבריו ירתע  לא יכנה  ישראל בשם אשר  זה
מהתורה ישראל בני  לתעות גרם  ורק צדיקים, בחכמים ענה שקר דבר בנפשו
הוא דיבה ומוציא הנסתר חכמת על דיבה והוציא ונסתריה, והתמימה הקדושה 
ה' קנאת קנאו אשר התימן ברית  צנעא מחו"ר  שם לאנשי נמטי  ואפריון כסיל,
כל  ופקקו פרקיו, כל על  תשובות וכתבו  מחברתו, בתרי בין ועברו צבאות,

נגד והוקיעו ישרחוליותיו, קורא אפניו,כל  על  דבור דבר וכחשו  ערמתו, את
בדפוס להוציאו להכא מהתם היה(ושלחוהו כ"א כ"כ בו להאריך הצורך היה לא אמנם  אם 
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כנודע תשיב למי כי דבריו על להשיב ולא הנסתר, חכמת  אמיתת על הראיות את להביא ואין )ראוי .
ועפ"י  בהם, הקורא וילאה הדברים יוכפלו כי הסתירות כל לפרט הצורך  מן עוד
לקרות האסירו ירושלם קדישא קרתא גאוני  וחו"ר בשלמות, פרקיו כל הביאו שהם
אך  ואיסורם. חכמים ע "ד לעבור שלא כדי דבריו  כל להעתיק שלא היה ראוי ספרו,
באותיות, שינוי עשינו  כי  גם  ומה ופרק , פרק כל בצד התשובה, את שמו שהם  כיון
ומצאנו  בזה, לדעתם הסכמנו כן על אשורי באותיות והתשובה רש"י כתב דבריו
ד"ה שנייה הקדמה בסוף  ז"ל  הברית ספר מחבר הרב בזה  שכתב במה להתיר סעד 

עיי"ש. וכו ' יגונב דבר  בחריפותואלי  שהשיב  מה הט"ב  לרי "ח פעלים רב  בשו"ת ועיין המו"ל : [הערת

זה] על

שכתוב ונסיים מקרא בנו ויקיים נדחינו ה' וישיב וברכה שלום בשים
גדולם, ועד למקטנם אותי  ידעו כולם כי  ה ', את דעה הארץ  ומלאה
תעשה צבאות ה' קנאת כי יכפר, רחום והוא המוסר חוק ח "ו פרצנו ואם

בזה. ודי זאת

הצאן : צעירי כ"ד
.133שלמהנא יצ"וחיי כ"צ  חיי נא134.עראקי יצ"ואברה נדא
.135יצחק נא יחיא בהרה"ג 136.יצ"ושלונא נחו יצ"ויחיא

.137נגארנא שלמה  138.יצ"ושלוחבשוש נא אברה יצ"ויאודא

לעדת וראב"ד הראשי הרב שליט"א אלשיך יוסף שלום מרן המקובל הרה"ג הסכמת*)
בבי"א ירושת"ו בעיה"ק התימנים

תרצ"ח.ב "ה חשון לחדש עשרים עיה"ק ירושלם

בכל מי ומפורסם ידוע זה שדבר אחרי השמש, זוהר על להעיד  אבוא אשר  אני 
בזוהר מאמינים בני  מאמינים וכולם מבואו, עד שמש ממזרח ישראל תפוצות
התורה, בסודות ישראל עיני  והאיר הזהיר כי  על הקדוש , זוהר לו וקראו  דור, מדור
שסודות ולפי  כפשוטם הזוהר סודות המפרשים אנשים נמצאו שבדורנו לפי אבל
מוחא כל ולא אנוש, מבינת למעלה והם ומליצה , משל בדרך  רק  נאמרו הזוהר 
טובה ונחזיק  באו לכן הקדוש. בזוהר להכחיש הנ"ל האנשים באו ועי"ז דא, סביל
נכוחות תשובות טענותיהם על והשיבו ה'", "אמונת ספר  שחיבור התימן לחו"ר 
רחום והוא יקבץ  הנדחה ואת האובדות הצאן את ישיב והשי"ת ודעת. טעם בטוב
אמן. גדולם ועד למקטנם אותי  ידעו כולם כי ויקוים  במחנה, השלום וישיב  יכפר 

הצאן 139. אלשיך צעיר יוסף שלום

החותם) (מקום
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יע"א צנעא תימן וגאוני רבני הסכמת

עועיםהן ורוח השושנים בין החוח צמח שנים, שבועות שלש לפני  עונים, מרוב
כמנשה לבם וירב מורים, המה כי  בשמותם קראו היהירים, בלב  נכנסה
ובחוצפא והללו, קלטו לבם ותועבת חללו, בישראל קודש כל וכיהוירים,
שפה ובלעגי הטהורה, ישראל אמונת על סרה, ודברו דיבה הוציאו ואפקירותא
וגדולי  ונביאיהם, חוזיהם ישראל אמוני שלומי בכבוד ונגעו פגעו תרמית, ולשון
מעט ובמשך לדורותיהם. והלאה ה' צוה אשר  היום למן וגאוניהם, חכמיהם
ברדפם נגואלו אשר ופוחזים ריקים בוערים, נערים אליהם נספחו האלה, השנים
לשמצה והיו נבדלו וכאשר  המצוה, ואת התורה את בעזבם  ונואלו תאוה, כל
הקרב  לכל  קללה מהם ולוקח בעיניהם, נחשבו  זר וכמו הקהל ריחקום  ולזעוה,
הבמות, תפת את ויבנו במעלוליהם , בחרו המה גם משכנותיהם, אל הקרב
וחכמי  הזה"ק ספר נגד  כאלו כמתלהמים נרגן  דברי  מלחמות, ספר וקראוהו
על  אלא גזר לא כי בלבם, הנמהרים תפוש למען מפטפט הוא הנסתרת, הקבלה

לבדם... הזכרים 

צניםאמנם מבקש, הוא תואנה רק כי פקוחה, בעין הביטו נכוחה, דרך הולכי 
לשרש  כדי  תחלה, הענף לכרות חורש , און מחשבות ובלבו עיקש, בדרך פחים
והאוילים ירצה, לא הוא פגול ומפלצה  לפסל  זה ספר ויהי  נקלה, על העיקר 
רוחו  את ה' [האיר] העיר עתה והן בלטיהם. הדפיסוהו לעצביהם, המשתחוים
זה לאור  והוציאו מתקנאים, כבודו ולשם יראים, הם ה' את שמו, אוהבי בלב 

נקרא: בשם אשר ומזהיר, הדרים לכל המאיר הבהיר, ה'הספר  בד אמונת רך הולך 
ספר מחבר  פני על ולטפח זרים, טפלו שקר  כי והשרים העמים להראות תמים,
נטיעותיו, לגדע  בליסטראות באבני לחייו על ולהכות בוערות בגחלים המלחמות
דברי  חזקים, מוצק  כראי מזוקקים, ובמופתים באותות וזיופיו, קלונו ולגלות
כל  את בושת ולהלביש התועים מלב  הספק  להוציא  נשמעים, בנחת חכמים
ואוהב  נביאיו, וחזיון ה ' דבר את הירא יישר , לחילייהו אמרינן לזאת  המתעים.
עיניו  למול זה ספר  והיה ימצא, חן ה' ובעיני  מוצא, לכסף יתן מאוייו, בכל  ה' את
יכלמו  ופושעים וצהלה, בעוז בם, ילכו צדיקים למשמרת עולם, לזכר  לתפארת

לכסלה. עוד ישובו ולא

יצ"וסאל הצ '140. אלואדעי אב '  ב

יצ"וסעידה'141. אלעזירי יוס ' 

יצ"ויחיאהצ '142. ערוסי שלו י' ב

יצ"ושלו הצ '143. קלזא יוס '

יעקבהצ '144. יצ"ואב ' עמראני

הכההצ '145. אהר במוה"ר  יצ"ואברה 

יצחאק הצ '146. מוסי  ' יצ"וסאל

שמ הצ '147. שלו מ'ו ב  יצ"ויוס
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חבארההצ '148. יודא '  יצ"וחיי

צביריהצ '149. יודא יעקב לא"א ב יצ"ויוס
צאלחהצ '150. סלי ' חיי
נחו הצ '151. יצ"ויחיא

הספרעיני ותועלת החת"ל  בתימן הזמן גאוני הסכמת שפר אמרי יביטו לנכח
בשם הנקרא ה '"הזה הישרים"אמונת לתמוך ה', לפני  היא גדולה ,

והאמונה הצדק לדרך פתאים לב ולהשיב ואמונתם, בקבלתם להחזיק בלבותם,
עם בעזרתו להשתתף מממונו  לתרום חלק נוטל הזוכה וכל בינה, רוח תעי וידעו
הרבים וזכות ה', מאת ברכה ישא הזה , היקר הספר לאור להוציא המשתדלים,

תרצ "ד  תמוז כ "ג ו' יום ועליהם, עליו תגן

יצ"ועמרם הצ'152. קרח יחיא מ"ו בן 



יש  למי  ומבקש  שואל  רבנו  משה   - אלי!  לה'  מי 
את הזכות לקרב את עם ישראל לאבינו שבשמים? 
ספרי  הקדושים  ספרים  בהדפסת  המשתתף  כל 
י"ח  הזוהר  תורת  חלקים,   5 והמסתעף  רב  הערב 
הקודש  בלשון  הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים 
בתי  לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות 
לכל  יזכו   ישראל,  עם  להצלת  ויותר,  מדרשיות 
הברכות והבטחות שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת 
תרומה )דף קכ"ח(. האם יש מחשב  שיוכל לחשבן 
בכסף קטן?   את הזכות הגדולה שיכולים לזכות 

התורם משלם ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911
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עועיםהן ורוח השושנים בין החוח צמח שנים, שבועות שלש לפני  עונים, מרוב
כמנשה לבם וירב מורים, המה כי  בשמותם קראו היהירים, בלב  נכנסה
ובחוצפא והללו, קלטו לבם ותועבת חללו, בישראל קודש כל וכיהוירים,
שפה ובלעגי הטהורה, ישראל אמונת על סרה, ודברו דיבה הוציאו ואפקירותא
וגדולי  ונביאיהם, חוזיהם ישראל אמוני שלומי בכבוד ונגעו פגעו תרמית, ולשון
מעט ובמשך לדורותיהם. והלאה ה' צוה אשר  היום למן וגאוניהם, חכמיהם
ברדפם נגואלו אשר ופוחזים ריקים בוערים, נערים אליהם נספחו האלה, השנים
לשמצה והיו נבדלו וכאשר  המצוה, ואת התורה את בעזבם  ונואלו תאוה, כל
הקרב  לכל  קללה מהם ולוקח בעיניהם, נחשבו  זר וכמו הקהל ריחקום  ולזעוה,
הבמות, תפת את ויבנו במעלוליהם , בחרו המה גם משכנותיהם, אל הקרב
וחכמי  הזה"ק ספר נגד  כאלו כמתלהמים נרגן  דברי  מלחמות, ספר וקראוהו
על  אלא גזר לא כי בלבם, הנמהרים תפוש למען מפטפט הוא הנסתרת, הקבלה

לבדם... הזכרים 

צניםאמנם מבקש, הוא תואנה רק כי פקוחה, בעין הביטו נכוחה, דרך הולכי 
לשרש  כדי  תחלה, הענף לכרות חורש , און מחשבות ובלבו עיקש, בדרך פחים
והאוילים ירצה, לא הוא פגול ומפלצה  לפסל  זה ספר ויהי  נקלה, על העיקר 
רוחו  את ה' [האיר] העיר עתה והן בלטיהם. הדפיסוהו לעצביהם, המשתחוים
זה לאור  והוציאו מתקנאים, כבודו ולשם יראים, הם ה' את שמו, אוהבי בלב 

נקרא: בשם אשר ומזהיר, הדרים לכל המאיר הבהיר, ה'הספר  בד אמונת רך הולך 
ספר מחבר  פני על ולטפח זרים, טפלו שקר  כי והשרים העמים להראות תמים,
נטיעותיו, לגדע  בליסטראות באבני לחייו על ולהכות בוערות בגחלים המלחמות
דברי  חזקים, מוצק  כראי מזוקקים, ובמופתים באותות וזיופיו, קלונו ולגלות
כל  את בושת ולהלביש התועים מלב  הספק  להוציא  נשמעים, בנחת חכמים
ואוהב  נביאיו, וחזיון ה ' דבר את הירא יישר , לחילייהו אמרינן לזאת  המתעים.
עיניו  למול זה ספר  והיה ימצא, חן ה' ובעיני  מוצא, לכסף יתן מאוייו, בכל  ה' את
יכלמו  ופושעים וצהלה, בעוז בם, ילכו צדיקים למשמרת עולם, לזכר  לתפארת

לכסלה. עוד ישובו ולא

יצ"וסאל הצ '140. אלואדעי אב '  ב

יצ"וסעידה'141. אלעזירי יוס ' 

יצ"ויחיאהצ '142. ערוסי שלו י' ב

יצ"ושלו הצ '143. קלזא יוס '

יעקבהצ '144. יצ"ואב ' עמראני

הכההצ '145. אהר במוה"ר  יצ"ואברה 

יצחאק הצ '146. מוסי  ' יצ"וסאל

שמ הצ '147. שלו מ'ו ב  יצ"ויוס
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חבארההצ '148. יודא '  יצ"וחיי

צביריהצ '149. יודא יעקב לא"א ב יצ"ויוס
צאלחהצ '150. סלי ' חיי
נחו הצ '151. יצ"ויחיא

הספרעיני ותועלת החת"ל  בתימן הזמן גאוני הסכמת שפר אמרי יביטו לנכח
בשם הנקרא ה '"הזה הישרים"אמונת לתמוך ה', לפני  היא גדולה ,

והאמונה הצדק לדרך פתאים לב ולהשיב ואמונתם, בקבלתם להחזיק בלבותם,
עם בעזרתו להשתתף מממונו  לתרום חלק נוטל הזוכה וכל בינה, רוח תעי וידעו
הרבים וזכות ה', מאת ברכה ישא הזה , היקר הספר לאור להוציא המשתדלים,

תרצ "ד  תמוז כ "ג ו' יום ועליהם, עליו תגן

יצ"ועמרם הצ'152. קרח יחיא מ"ו בן 
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ו  פרק

הרבני רשימת

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

קדמוני
רבינו1. משה
לטוב2. זכור הנביא אליהו
זצ"ל3. יוחאי בר  שמעו רבי

ראשוני
הלוי4. אהר זצ"ל )רבינו החנו ספר (בעל

זצ"ל5. בחיי רבינו 

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

ג 'יקטילה7. אברה ב  יוס זצ"ל)רבי  אורה שערי  (בעל 

.8 נחמ ב משה זצ"ל )רבי " הרמב)

זצ"ל9. הרשב"א אדרת אברה ב שלמה רבי
אחרוני

זמרא10. אב שלמה ב דוד זצ"ל )רבי (הרדב"ז 

אזולאי 11. מרדכי  ב  אברה זצ"ל)רבי החמה אור (בעל

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

אזכרי.13 אלעזר  זצ"ל )רבי החרדי (בעל

האריז"ל14. גורי 

זצ"ל15. ויטאל  חיי רבי 

.16אייבשי יהונת זצ"ל )רבי  דבש יערות (בעל 

קארו17.  יוס זצ"ל )רבי  ערו השולח (בעל 

זצ"ל18. קאפיל יעקב רבי 

זצ"ל19. צמח יעקב רבי

זצ"ל20. דלטאש  יצחק  רבי

האריז"ל21. לוריא יצחק רבי

.22 הורובי הלוי  אברה ב ישעיה  (בעלרבי 

זצ"ל ) הקדוש השל "ה 

זצ"ל23. פאפריש  מאיר  רבי 

קורדובירו24. משה זצ"ל )רבי (הרמ"ק

זכותא25. משה זצ"ל )רבי (הרמ"ז 

לוצאטו26. חיי משה זצ"ל )רבי (הרמח"ל

טראני27. יוס ב משה  זצ"ל )רבי (המבי"ט

שפירא28. נת זצ"ל )רבי עמקות מגלה (בעל

זצ"ל29. מראשקוב שבתי רבי

.30 מאמסטרד די הבית
החסידות גדולי

ווינברג 31. אברה העברבי יסוד זצ"ל )(בעל   מסלוני ודה 

זצ"ל32. טכאריק אברה רבי

מאפטא33. העשיל יהושע  אברה (בעלרבי

זצ"ל ) ישראל אוהב

זצ"ל34. מסאדיגורא  פרידמ יעקב אברה רבי 

זצ"ל35. מבארניב  הורבי שמחה  אברה רבי 

זצ"ל36. מקרלי אהר רבי

זצ"ל37. מסטרעליסק אורי רבי 

זצ"ל38. מקאמרנא צבי אליעזר  רבי 

מליז'נסק39. אלימל זצ"ל )רבי  אלימל נוע (בעל 

זצ"ל40. מסטולי אשר רבי

ורבי41. זצ"ל   מסלאני זאב  בנימי רבי
זצ"ל  מנעמירוב  רבה)יוס וכוחא (בספר

זצ"ל42. ממזיבוז ברו רבי

.43מראדזי ליינער העני  גרשו (בעלרבי 
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זצ"ל ) הרקיע  זהר

זצ"ל44. מקאלאמאייע   ליכטנשטיי הלל רבי

זצ"ל45. מפאריטש  הלל  רבי 

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

ממונקאטש47. שפירא אלעזר חיי (בעלרבי

זצ"ל ) אלעזר מנחת

מצאנז48. האלברשטא חיי זצ "ל )רבי חיי דברי (בעל

זצ"ל49. הכה חיי רבי

.50מטשערנאווי חיי זי"ע)רבי  חיי מי (באר

.51עהרנריי צבי  חיי זצ"ל )רבי  המטה קצה (בעל 

זצ"ל.52 מאלכסנדר העני חנו רבי
.53העני חנו זצ"ל )רבי מאלעסק שמח הלב (בעל 

אלתר 54. לייב  אריה יהודה השפתרבי  (בעל

זצ"ל ) מגוד  אמת 

זצ"ל55. מזלוטשוב מיכל יחיאל  רבי
מפולנאה56. יוס יעקב זצ "ל )רבי  יוס יעקב תולדות (בעל 

ישראל57. זצ"ל )רבי טוב ש (בעל

.58 מקאזני המגיד ישראל זצ "ל )רבי ישראל  עבודת (בעל 

זצ"ל59. מבלאזוב שפירא  ישראל  רבי

זצ"ל60. מסקווירא יוס יעקב רבי

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

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

זצ"ל63. מהומיל אייזיק יצחק רבי

מזידיטשוב64. אייזיק יצחק רבי

זצ"ל65. מברסלב נת רבי ב יצחק  רבי

זצ"ל66. מסקווירא יצחק  רבי

דנציגר67. יצחק ישראל  ירחמיאל  (בעלרבי

זצ"ל ) מאלכסנדר ישראל  ישמח

זצ"ל68. מטשורטקוב ישראל  רבי 

זצ"ל69. מרוזי  פרידמ ישראל רבי
זצ "ל70. מוילעדניק דוב  ישראל ישראל )רבי (שארית 

.71מפידהיי זצ "ל   שור אהר רבי   ב מאיר  רבי

מרימאנאוו72. מענדל   מנח זצ"ל)רבי  ציו  מנח (בעל 

זצ"ל73. מטשערנאביל מרדכי  רבי
מטשרנוביל74. נחו מנח זצ"ל)רבי  עיני מאור (בעל

זצ"ל75. מקוצק  מורגנשטר מנדל   מנח רבי

.76 שניאורס מנדל מנח צדק רבי הצמח (בעל

זצ"ל ) מליובאוויטש

.77שניאורס מנדל   מנח האחרורבי (אדמו "ר

זצ"ל ) מליובאוויטש

זצ"ל78. מסאטאנאב רבי

מסדילקוב79. אפרי חיי משה דגלרבי  (בעל

זצ"ל ) אפרי מחנה

מחוסט80. גרינוואלד משה  זצ "ל)רבי הבש ערוגת  (בעל

.81טייטלבוי משה  זצ"ל )רבי משה ישמח  בעל  (מאיהעל 

מזבאריז 82. פייבוש   משול יושררבי (בעל

זצ"ל ) אמת דברי

זצ"ל83. מברסלב נחמ רבי

זצ"ל84. מטולטשי  נחמ רבי

זצ"ל85. מברסלב נת רבי

זצ"ל86. מקארי פנחס  רבי 

מדינוב 87. שפירא  אלימל צבי בנירבי (בעל

זצ"ל ) יששכר

מזידיטשוב88. איכנשטיי הירש  צבי  רבי 
זצ"ל ) צבי עטרת (בעל 

הארא90. הירש  צבי זצ "לרבי  מבאקשעווי  ווי

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

שפירא92. הירש  צבי תשובהרבי דרכי (בעל 

זצ"ל ) ממונקאטש

זצ"ל93. מלובלי הכה צדוק רבי

.94 קלמ קלונימוס זצ"ל )רבי  ושמש המאור (בעל

.95ליפשי יצחק יעקב ב שבתי (בעלרבי

זצ"ל ) ישראל סגלת 

זצ"ל96. מבודפסט  ברו שלמה רבי

זצ"ל97. שלימל שלמה רבי
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ו  פרק

הרבני רשימת

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

קדמוני
רבינו1. משה
לטוב2. זכור הנביא אליהו
זצ"ל3. יוחאי בר  שמעו רבי

ראשוני
הלוי4. אהר זצ"ל )רבינו החנו ספר (בעל

זצ"ל5. בחיי רבינו 

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

ג 'יקטילה7. אברה ב  יוס זצ"ל)רבי  אורה שערי  (בעל 

.8 נחמ ב משה זצ"ל )רבי " הרמב)

זצ"ל9. הרשב"א אדרת אברה ב שלמה רבי
אחרוני

זמרא10. אב שלמה ב דוד זצ"ל )רבי (הרדב"ז 

אזולאי 11. מרדכי  ב  אברה זצ"ל)רבי החמה אור (בעל

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

אזכרי.13 אלעזר  זצ"ל )רבי החרדי (בעל

האריז"ל14. גורי 

זצ"ל15. ויטאל  חיי רבי 

.16אייבשי יהונת זצ"ל )רבי  דבש יערות (בעל 

קארו17.  יוס זצ"ל )רבי  ערו השולח (בעל 

זצ"ל18. קאפיל יעקב רבי 

זצ"ל19. צמח יעקב רבי

זצ"ל20. דלטאש  יצחק  רבי

האריז"ל21. לוריא יצחק רבי

.22 הורובי הלוי  אברה ב ישעיה  (בעלרבי 

זצ"ל ) הקדוש השל "ה 

זצ"ל23. פאפריש  מאיר  רבי 

קורדובירו24. משה זצ"ל )רבי (הרמ"ק

זכותא25. משה זצ"ל )רבי (הרמ"ז 

לוצאטו26. חיי משה זצ"ל )רבי (הרמח"ל

טראני27. יוס ב משה  זצ"ל )רבי (המבי"ט

שפירא28. נת זצ"ל )רבי עמקות מגלה (בעל

זצ"ל29. מראשקוב שבתי רבי

.30 מאמסטרד די הבית
החסידות גדולי

ווינברג 31. אברה העברבי יסוד זצ"ל )(בעל   מסלוני ודה 

זצ"ל32. טכאריק אברה רבי

מאפטא33. העשיל יהושע  אברה (בעלרבי

זצ"ל ) ישראל אוהב

זצ"ל34. מסאדיגורא  פרידמ יעקב אברה רבי 

זצ"ל35. מבארניב  הורבי שמחה  אברה רבי 

זצ"ל36. מקרלי אהר רבי

זצ"ל37. מסטרעליסק אורי רבי 

זצ"ל38. מקאמרנא צבי אליעזר  רבי 

מליז'נסק39. אלימל זצ"ל )רבי  אלימל נוע (בעל 

זצ"ל40. מסטולי אשר רבי

ורבי41. זצ"ל   מסלאני זאב  בנימי רבי
זצ"ל  מנעמירוב  רבה)יוס וכוחא (בספר

זצ"ל42. ממזיבוז ברו רבי

.43מראדזי ליינער העני  גרשו (בעלרבי 

וסגולותיו 20 הרבני הזוהר רשימת

זצ"ל ) הרקיע  זהר

זצ"ל44. מקאלאמאייע   ליכטנשטיי הלל רבי

זצ"ל45. מפאריטש  הלל  רבי 

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

ממונקאטש47. שפירא אלעזר חיי (בעלרבי

זצ"ל ) אלעזר מנחת

מצאנז48. האלברשטא חיי זצ "ל )רבי חיי דברי (בעל

זצ"ל49. הכה חיי רבי

.50מטשערנאווי חיי זי"ע)רבי  חיי מי (באר

.51עהרנריי צבי  חיי זצ"ל )רבי  המטה קצה (בעל 

זצ"ל.52 מאלכסנדר העני חנו רבי
.53העני חנו זצ"ל )רבי מאלעסק שמח הלב (בעל 

אלתר 54. לייב  אריה יהודה השפתרבי  (בעל

זצ"ל ) מגוד  אמת 

זצ"ל55. מזלוטשוב מיכל יחיאל  רבי
מפולנאה56. יוס יעקב זצ "ל )רבי  יוס יעקב תולדות (בעל 

ישראל57. זצ"ל )רבי טוב ש (בעל

.58 מקאזני המגיד ישראל זצ "ל )רבי ישראל  עבודת (בעל 

זצ"ל59. מבלאזוב שפירא  ישראל  רבי

זצ"ל60. מסקווירא יוס יעקב רבי

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

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

זצ"ל63. מהומיל אייזיק יצחק רבי

מזידיטשוב64. אייזיק יצחק רבי

זצ"ל65. מברסלב נת רבי ב יצחק  רבי

זצ"ל66. מסקווירא יצחק  רבי

דנציגר67. יצחק ישראל  ירחמיאל  (בעלרבי

זצ"ל ) מאלכסנדר ישראל  ישמח

זצ"ל68. מטשורטקוב ישראל  רבי 

זצ"ל69. מרוזי  פרידמ ישראל רבי
זצ "ל70. מוילעדניק דוב  ישראל ישראל )רבי (שארית 

.71מפידהיי זצ "ל   שור אהר רבי   ב מאיר  רבי

מרימאנאוו72. מענדל   מנח זצ"ל)רבי  ציו  מנח (בעל 

זצ"ל73. מטשערנאביל מרדכי  רבי
מטשרנוביל74. נחו מנח זצ"ל)רבי  עיני מאור (בעל

זצ"ל75. מקוצק  מורגנשטר מנדל   מנח רבי

.76 שניאורס מנדל מנח צדק רבי הצמח (בעל

זצ"ל ) מליובאוויטש

.77שניאורס מנדל   מנח האחרורבי (אדמו "ר

זצ"ל ) מליובאוויטש

זצ"ל78. מסאטאנאב רבי

מסדילקוב79. אפרי חיי משה דגלרבי  (בעל

זצ"ל ) אפרי מחנה

מחוסט80. גרינוואלד משה  זצ "ל)רבי הבש ערוגת  (בעל

.81טייטלבוי משה  זצ"ל )רבי משה ישמח  בעל  (מאיהעל 

מזבאריז 82. פייבוש   משול יושררבי (בעל

זצ"ל ) אמת דברי

זצ"ל83. מברסלב נחמ רבי

זצ"ל84. מטולטשי  נחמ רבי

זצ"ל85. מברסלב נת רבי

זצ"ל86. מקארי פנחס  רבי 

מדינוב 87. שפירא  אלימל צבי בנירבי (בעל

זצ"ל ) יששכר

מזידיטשוב88. איכנשטיי הירש  צבי  רבי 
זצ"ל ) צבי עטרת (בעל 

הארא90. הירש  צבי זצ "לרבי  מבאקשעווי  ווי

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

שפירא92. הירש  צבי תשובהרבי דרכי (בעל 

זצ"ל ) ממונקאטש

זצ"ל93. מלובלי הכה צדוק רבי

.94 קלמ קלונימוס זצ"ל )רבי  ושמש המאור (בעל

.95ליפשי יצחק יעקב ב שבתי (בעלרבי

זצ"ל ) ישראל סגלת 

זצ"ל96. מבודפסט  ברו שלמה רבי

זצ"ל97. שלימל שלמה רבי
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העליר98. שמואל זצ"ל )רבי צפת (גאב"ד 

זצ"ל99. מפשיסחא בונ שמחה  רבי
מלאדי100. זלמ שניאור  בעלרבי הזק (אדמור

זצ"ל ) התניא

ליטא גדולי
מבראד101. מרגליות  זלמ אפרי (בעלרבי 

זצ"ל ) אפרי המטה

זצ"ל102. הגר"א מוילנא אליהו רבי

מהוראדנא103. זיסקינד אלכסנדר (בעלרבי

זצ"ל ) העבודה ושרש  יסוד

זצ"ל104. מפוז 'י שלמה  ב יוס רבי

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

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

.107מראדי הכה מאיר ישראל  (בעלרבי

זצ"ל ) חיי  החפ

מווילנא108. הורובי אליהו פנחס (בעלרבי 

זצ"ל ) הברית " "ספר

ספרדי גדולי
אזולאי109. אברה זצ"ל )רבי לאברה חסד (בעל

זצ"ל110. איסטרולסה אברה רבי

זצ"ל111. כלפו אברה רבי

זצ"ל112. אמוזג  ב אליהו  רבי
מאני113.  סולימ ב אליהו זצ"ל )רבי אליהו כסא  (בעל 

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

פאפו 115. טוב  ש בר  אליעזר דמשק רבי (בעל 

זצ"ל ) אליעזר

זצ"ל116. חורי  חיי רבי

אזולאי117. דוד יוס  חיי זצ"ל )רבי  (החיד"א

זצ"ל118. פלאג'י חיי רבי

עטר119. ב  חיי זצ"ל )רבי הקדוש החיי אור (בעל 

זצ"ל120. אלקלעי יהודה  רבי

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

חייט122. יהודה זצ"ל )רבי יהודה מנחת (בעל 

אירגס123. יוס זצ"ל )רבי  הקדמו אמוני שומר (בעל

.124 חיי יוס זצ"ל )רבי  חי איש  ב (בעל

זצ"ל125. אנהורי יעקב רבי

צבי126.  ב יצחק אשכנזירבי

זצ"ל127. עטיה ישעיה בר יצחק רבי

זצ"ל128. בסולה משה רבי

בוזגלו129. משה ב שלו זצ"ל)רבי   מל כסא (בעל

עגיב130. שלו זצ"ל )רבי לחי באר (בעל 

אלישיב131. שלמה זצ"ל )רבי הלש (בעל

לביא132. שמעו המחבררבי ובעל פז כת (בעל

זצ"ל ) יוחאי בר השיר

דורינו גדולי
.133הכה יעקב ב אברה זצ "ל )רבי ותפלות סגלות  (בעל 

זצ"ל134. קוק הכה יצחק   אברה רבי 

שליט "א135. מונסה י. אברה רבי 

.136אולמ יצחק  אברה שליט "א)רבי   " הבד (חבר

ראטה137. אהר זצ"ל )רבי  אמוני שומר (בעל

ינאי138. הלוי  אליהו  הרב

ראבינאוויטש 139. בנימי זצ"ל )רבי   " הבד (חבר

שמואלי 140. יששכר בניהו ישיבתרבי  (ראש

שליט "א) ירושלי דרשב"י היכלא המקובלי

זצ"ל141. מושקובי צבי ברו רבי

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

פריש 143. דניאל  זצ"ל )רבי מדבש מתוק (בעל 

צדק 144. די בית חברי   הצדיקי  הגאוני
תשס"ב החרדית העדה

צדק 145. די בית חברי   הצדיקי  הגאוני
תשס"ד החרדית העדה

רבי146. הצדיק   בהגאו שמואל  חיי רבי
זצ"ל לאפיא אליהו

אשלג147. יהודה זצ"ל )רבי הסול (בעל

שליט "א148. שנפלד יהודה רבי

זצ"ל149. מסאטמאר טייטלבוי יואל  רבי
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זצ"ל150. הראב"ד זוננפלד חיי יוס רבי

זצ"ל151. ישר יוס רבי

.152 ליברמ יוס שומרירבי כולל מתיבתא (ראש 

שליט "א) החומות 

משינאוו 153. שרגא יחזקאל דברירבי (בעל

זצ"ל ) יחזקאל

.154 ליפשי שרגא יחזקאל  רבי
זצ"ל מסטראפקוב  האלברשטא

.155 ירושלי גאב"ד ווייס טוביה יצחק רבי
שליט "א

ווייס156. יעקב יצחק  הדוררבי  פוסק (הגאב"ד

זצ"ל ) יצחק מנחת  בעל

זצ"ל157. כדורי יצחק  רבי

זצ"ל158.  אייזנבא פישל  יחיאל רבי 

שליט "א159. שכטר  מאיר  יעקב  רבי 

שליט "א160. לוגאסי  ישראל  יעקב  רבי

הלל 161. משה יעקב אהבתרבי מתיבתא (ראש

שליט "א) שלו

.162 האלברשטא יהודה יקותיאל  רבי
זצ"ל ) (מצאנז קלויזנבורג

זצ"ל163. מרגליות זעליג  אשר ישעיה רבי

תרפ"א164. שנת  ירושלי רבני

זצ"ל165. דושינסקיא משה ישראל  רבי

זצ"ל166. פישר יעקב  ישראל  רבי

טוניס 167. הכה משה כלפו הרב 

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

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

.170 סגרו מרדכי הרב

אשכנזי 171. שמואל  מרדכי  חב"ד)רבי כפר (ראב"ד

.172 הלברשטא משה זצ"ל )רבי   "הבד (חבר

.173 שטרנבו משה  שליט "א)רבי ירושלי (ראב"ד

לאווי174. סג"ל פייש  משול (האדמו"ררבי 

שליט "א) מטאהש

.175יוס עובדיה ושו"תרבי יבי"א שו"ת (בעל

שליט "א) יחו"ד

שליט "א176. אלבז  ראוב רבי

מקאשוי177. בלו רפאל ברכותרבי  שו "ת (בעל 

זצ"ל ) שמי

גראס178. יהודה שלו המצותרבי שמירת  (בעל

שליט "א) האלמי ואדמו "ר גאב"ד והכשרות,

מאסקאוויטש 179. שלו שלו רבי  דעת (בעל 

זצ"ל )  משא

.180הורובי שמואל  זצ"ל )רבי שמואל ימי (בעל 

וואזנער181. הלוי  שמואל  בעלרבי  הדור (פוסק

זצ"ל ) הלוי שבט 

ספרי
במחזה182. אברה ספר 
יצחק 183. אור  ספר
דכיא184. מירא  ישרי אור ספר
יקר185. אור  ספר 
.186 לישרי אור  ספר 
ושמחה187. אורה ספר
נושנת 188. אר ספר
רואי189. לחי באר  ספר 
אשר190. בית ספר 
.191יוס  בני ספר 
שלמה192. בני ספר 
מנוחה193. ברית ספר 
ביומו194.  יו דבר  ספר 
יהודה195. דברי ספר
יעקב196. דברי  ספר
טוב197. דורש ספר
.198" אר דר צובה)ספר  אר יהודי (מנהגי

.199 ציו דרכי ספר

.200 מל הדרת ספר 

ישרות 201. הנהגות  זצ"ל)ספר טוב ש הבעל  (מתלמיד
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העליר98. שמואל זצ"ל )רבי צפת (גאב"ד 

זצ"ל99. מפשיסחא בונ שמחה  רבי
מלאדי100. זלמ שניאור  בעלרבי הזק (אדמור

זצ"ל ) התניא

ליטא גדולי
מבראד101. מרגליות  זלמ אפרי (בעלרבי 

זצ"ל ) אפרי המטה

זצ"ל102. הגר"א מוילנא אליהו רבי

מהוראדנא103. זיסקינד אלכסנדר (בעלרבי

זצ"ל ) העבודה ושרש  יסוד

זצ"ל104. מפוז 'י שלמה  ב יוס רבי

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

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

.107מראדי הכה מאיר ישראל  (בעלרבי

זצ"ל ) חיי  החפ

מווילנא108. הורובי אליהו פנחס (בעלרבי 

זצ"ל ) הברית " "ספר

ספרדי גדולי
אזולאי109. אברה זצ"ל )רבי לאברה חסד (בעל

זצ"ל110. איסטרולסה אברה רבי

זצ"ל111. כלפו אברה רבי

זצ"ל112. אמוזג  ב אליהו  רבי
מאני113.  סולימ ב אליהו זצ"ל )רבי אליהו כסא  (בעל 

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

פאפו 115. טוב  ש בר  אליעזר דמשק רבי (בעל 

זצ"ל ) אליעזר

זצ"ל116. חורי  חיי רבי

אזולאי117. דוד יוס  חיי זצ"ל )רבי  (החיד"א

זצ"ל118. פלאג'י חיי רבי

עטר119. ב  חיי זצ"ל )רבי הקדוש החיי אור (בעל 

זצ"ל120. אלקלעי יהודה  רבי

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

חייט122. יהודה זצ"ל )רבי יהודה מנחת (בעל 

אירגס123. יוס זצ"ל )רבי  הקדמו אמוני שומר (בעל

.124 חיי יוס זצ"ל )רבי  חי איש  ב (בעל

זצ"ל125. אנהורי יעקב רבי

צבי126.  ב יצחק אשכנזירבי

זצ"ל127. עטיה ישעיה בר יצחק רבי

זצ"ל128. בסולה משה רבי

בוזגלו129. משה ב שלו זצ"ל)רבי   מל כסא (בעל

עגיב130. שלו זצ"ל )רבי לחי באר (בעל 

אלישיב131. שלמה זצ"ל )רבי הלש (בעל

לביא132. שמעו המחבררבי ובעל פז כת (בעל

זצ"ל ) יוחאי בר השיר

דורינו גדולי
.133הכה יעקב ב אברה זצ "ל )רבי ותפלות סגלות  (בעל 

זצ"ל134. קוק הכה יצחק   אברה רבי 

שליט "א135. מונסה י. אברה רבי 

.136אולמ יצחק  אברה שליט "א)רבי   " הבד (חבר

ראטה137. אהר זצ"ל )רבי  אמוני שומר (בעל

ינאי138. הלוי  אליהו  הרב

ראבינאוויטש 139. בנימי זצ"ל )רבי   " הבד (חבר

שמואלי 140. יששכר בניהו ישיבתרבי  (ראש

שליט "א) ירושלי דרשב"י היכלא המקובלי

זצ"ל141. מושקובי צבי ברו רבי

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

פריש 143. דניאל  זצ"ל )רבי מדבש מתוק (בעל 

צדק 144. די בית חברי   הצדיקי  הגאוני
תשס"ב החרדית העדה

צדק 145. די בית חברי   הצדיקי  הגאוני
תשס"ד החרדית העדה

רבי146. הצדיק   בהגאו שמואל  חיי רבי
זצ"ל לאפיא אליהו

אשלג147. יהודה זצ"ל )רבי הסול (בעל

שליט "א148. שנפלד יהודה רבי

זצ"ל149. מסאטמאר טייטלבוי יואל  רבי
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זצ"ל150. הראב"ד זוננפלד חיי יוס רבי

זצ"ל151. ישר יוס רבי

.152 ליברמ יוס שומרירבי כולל מתיבתא (ראש 

שליט "א) החומות 

משינאוו 153. שרגא יחזקאל דברירבי (בעל

זצ"ל ) יחזקאל

.154 ליפשי שרגא יחזקאל  רבי
זצ"ל מסטראפקוב  האלברשטא

.155 ירושלי גאב"ד ווייס טוביה יצחק רבי
שליט "א

ווייס156. יעקב יצחק  הדוררבי  פוסק (הגאב"ד

זצ"ל ) יצחק מנחת  בעל

זצ"ל157. כדורי יצחק  רבי

זצ"ל158.  אייזנבא פישל  יחיאל רבי 

שליט "א159. שכטר  מאיר  יעקב  רבי 

שליט "א160. לוגאסי  ישראל  יעקב  רבי

הלל 161. משה יעקב אהבתרבי מתיבתא (ראש

שליט "א) שלו

.162 האלברשטא יהודה יקותיאל  רבי
זצ"ל ) (מצאנז קלויזנבורג

זצ"ל163. מרגליות זעליג  אשר ישעיה רבי

תרפ"א164. שנת  ירושלי רבני

זצ"ל165. דושינסקיא משה ישראל  רבי

זצ"ל166. פישר יעקב  ישראל  רבי

טוניס 167. הכה משה כלפו הרב 

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

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

.170 סגרו מרדכי הרב

אשכנזי 171. שמואל  מרדכי  חב"ד)רבי כפר (ראב"ד

.172 הלברשטא משה זצ"ל )רבי   "הבד (חבר

.173 שטרנבו משה  שליט "א)רבי ירושלי (ראב"ד

לאווי174. סג"ל פייש  משול (האדמו"ררבי 

שליט "א) מטאהש

.175יוס עובדיה ושו"תרבי יבי"א שו"ת (בעל

שליט "א) יחו"ד

שליט "א176. אלבז  ראוב רבי

מקאשוי177. בלו רפאל ברכותרבי  שו "ת (בעל 

זצ"ל ) שמי

גראס178. יהודה שלו המצותרבי שמירת  (בעל

שליט "א) האלמי ואדמו "ר גאב"ד והכשרות,

מאסקאוויטש 179. שלו שלו רבי  דעת (בעל 

זצ"ל )  משא

.180הורובי שמואל  זצ"ל )רבי שמואל ימי (בעל 

וואזנער181. הלוי  שמואל  בעלרבי  הדור (פוסק

זצ"ל ) הלוי שבט 

ספרי
במחזה182. אברה ספר 
יצחק 183. אור  ספר
דכיא184. מירא  ישרי אור ספר
יקר185. אור  ספר 
.186 לישרי אור  ספר 
ושמחה187. אורה ספר
נושנת 188. אר ספר
רואי189. לחי באר  ספר 
אשר190. בית ספר 
.191יוס  בני ספר 
שלמה192. בני ספר 
מנוחה193. ברית ספר 
ביומו194.  יו דבר  ספר 
יהודה195. דברי ספר
יעקב196. דברי  ספר
טוב197. דורש ספר
.198" אר דר צובה)ספר  אר יהודי (מנהגי

.199 ציו דרכי ספר

.200 מל הדרת ספר 

ישרות 201. הנהגות  זצ"ל)ספר טוב ש הבעל  (מתלמיד
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הקנה202. ספר 

הגדול203. הקנה ספר 
הפליאה.204 ספר
ליוורנו205. דפוס  התקוני ספר 
משה206. ויקהל ספר 
מנטובה207. דפוס זהר ספר
.208 לחיי זכירה ספר
ישראל209. ומועדי חגי ספר 
יאיר210. חות ספר
שאל211.  חיי ספר 
.212 הקדמו הקדש טהרת ספר 
.213 המנהגי טעמי ספר
.214 השל  יוחסי ספר
.215יוס יסוד ספר
.216 יראי ספרי
הבה"ת 217. משפט  משה  ירי ספר
עבדי218. ישכיל שו"ת
הירק 219. כג ספר 
.220 יקרי לקוטי ספר 
.221 עיני מאירות ספר
.222 לעול מאיר  ספר 
הקבלה223. לחכמת מבוא ספר
צדק 224. מבשר ספר
חכמה225. מסילות ספר
יבק 226. מעבר  ספר
.227 גני מעי ספר 
אמת 228. מעשי זצ"ל )ספר  מלובלי החוזה (לתלמיד

לחכמה229.  מצר ספר

.230 מל מקדש ספר 

.231 היו סדר  ספר

.232 צופי נופת ספר 

ליראיו233.  הש סוד ספר

כהלכתו234. פסח סדור ספר 

דחיי235. סמא ספר 

העבודה236. עמוד ספר 

.237 המל עמק ספר

.238 החיי ע קונטרס

קדשות 239. עשר ספר 

.240 חכ פי ספר 

כהנה241. פרחי ותשובות שאלות

.242 הלולי קדש פרי ספר

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

יעקב244. קהלות ספר

.245 בוכי קול ספר

דביר246. ותשובות שאלות ספר 

צדיק 247. קרנות ספר 

.248 ירושלי  שלו ספר 

הרב249. ערו שלח תורה)ספר  תלמוד (הלכות 

רבה250. הושענא ליל תיקו ספר

בילוגראדו251. דפוס זהר תקוני ספר
האשכנזית החרדית העדה רבני  קריאת

ושליט "א הספרדית 
החרדית העדה  "הבד תר"פ ,רבני (בקריאות

תשס "ד) תשס "ב, תרצ"א, תרפ "א,

זיע "א  זוננפלד   חיי  יוס תרצ "א )רבי תרפ "א , (בקריאת 

זצ"ל דיסקי ירוח 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

שליט "א יוס עובדיה  הרב הגדול  הגאו
החכמי מועצת ונשיא לציו בקריאתהראשו)

תשע "ב) תשס "ח, תשס "א, תשמ"א,

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

תשס "ב . האמיתית " לגאולה   תיקו"  ירושלי רבני 
 בנימי שלמה בלאאמו"ר  יוס יחזקאל  הרב
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שליט "א אשלג  הלוי
שליט "א צדקה משה הרב 

זצ"ל משאש  שלו הרב
שליט "א מאזוז  מאיר הרב 
שליט "א אלבז  ראוב הרב

 זיסמ ליב  יוס הרב
שליט "א מקאליב  האדמו"ר

שליט "א מוצפי  ציו ב הרב 
שליט "א סופר  חיי יערב הרב

שליט "א שמואלי  יששכר בניהו הרב
שליט "א כה  שלו הרב

... רפאל  חכ
שליט"א סופר יוחנ רבי  מערלוי  האדמו "ר כ"ק 

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

תשס"א  ירושלי רבני
שליט "א יוס עובדיה  הרה"ג  .1 הראשו

 לציו החכמי מועצת נשיא
זצ "ל כדורי יצחק הרה"ג  .2 המקובלי ר "י 

יצחק  הקבלהנחלת תורת ממנחילי
אליהו מרדכי הרה "ג  הראשו זצ "ל(שליט "א)3.

לישראל הראשי הרה"ג   (לשעבר)לציו

זצ"ל   אייזנב פישל יחיאל  הרה"ג ר"י4.
 האשכנזי המקובלי ר "י , השמי שער

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

 מועל יהודה הרה"ג זצ"ל(שליט "א)7.
יוס  פורת ישיבת  מראשי

שליט"א שמואלי  ישכר  בניהו ר"י8.
 שלו נהר המקובלי

שליט"א אלבז  ראוב הרה"ג .9 החיי אור ר"י
שליט"א מוצפי ציו ב הרה"ג בני10. ר"י

 ציו

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  (בהסכמתו כ"ק

הזוהר) לחומש

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

שליט "א מהאלמי האדמו "ר כ"ק
ולהבחל"ח זצ "ל  ישיבות ראשי  קריאת

הקדוש  זוהר ללימוד שליט"א
זצ"ל שפירא שמואל  משה רבי הגדול  הגאו

יעקב  באר ישיבת זוהר)ראש פניני לספר (בהסכמתו 

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

.אופקי ר "י  זצ "ל קאמיל  חיי רבי
ברכה  מכתבי  שלחו שליט"א  הדור גדולי
ואלו העולמי" הזוהר  ל"מפעל נלהבי והסכמה

אב סדר לפי שחתמו הרבני בי .שמות
קרויז  שלו ברוקלי,(שליט "א)הגה "צ  זצ"ל,

ז"ח.  שלו דברי שו"ת מח"ס
פר ניסי ב"ב (שליט "א)הגה"צ זצ"ל,

 י שליט"א ברלנד אליעזר הרה "ג 
שע"ז מח"ס שליט "א, המבורגר זבולו הרה"ג 

.חלקי י"ד
שליט "א מארגנשטער מאיר יצחק  הרה"ג 

החכמה.  י מח "ס חכ תורת  ר "י 
והגליל . מירו רב שליט"א שטר מאיר הרה"ג 
פרת. מושב שליט "א יצחקי מרדכי אברה הרה"ג
.לציו  ראשו שליט"א נחשוני משה הרה"ג 
ב "ב. שליט "א טוביאס מנדל   מנח הרה"ג 

אשדוד שליט "א שווייצער  יודא שלמה  הרה"ג 
מח "ס  שליט "א פישר, דוד שלמה הרה"ג 

שמש  בית שביעית, אריגת
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הקנה202. ספר 

הגדול203. הקנה ספר 
הפליאה.204 ספר
ליוורנו205. דפוס  התקוני ספר 
משה206. ויקהל ספר 
מנטובה207. דפוס זהר ספר
.208 לחיי זכירה ספר
ישראל209. ומועדי חגי ספר 
יאיר210. חות ספר
שאל211.  חיי ספר 
.212 הקדמו הקדש טהרת ספר 
.213 המנהגי טעמי ספר
.214 השל  יוחסי ספר
.215יוס יסוד ספר
.216 יראי ספרי
הבה"ת 217. משפט  משה  ירי ספר
עבדי218. ישכיל שו"ת
הירק 219. כג ספר 
.220 יקרי לקוטי ספר 
.221 עיני מאירות ספר
.222 לעול מאיר  ספר 
הקבלה223. לחכמת מבוא ספר
צדק 224. מבשר ספר
חכמה225. מסילות ספר
יבק 226. מעבר  ספר
.227 גני מעי ספר 
אמת 228. מעשי זצ"ל )ספר  מלובלי החוזה (לתלמיד

לחכמה229.  מצר ספר

.230 מל מקדש ספר 

.231 היו סדר  ספר

.232 צופי נופת ספר 

ליראיו233.  הש סוד ספר

כהלכתו234. פסח סדור ספר 

דחיי235. סמא ספר 

העבודה236. עמוד ספר 

.237 המל עמק ספר

.238 החיי ע קונטרס

קדשות 239. עשר ספר 

.240 חכ פי ספר 

כהנה241. פרחי ותשובות שאלות

.242 הלולי קדש פרי ספר

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

יעקב244. קהלות ספר

.245 בוכי קול ספר

דביר246. ותשובות שאלות ספר 

צדיק 247. קרנות ספר 

.248 ירושלי  שלו ספר 

הרב249. ערו שלח תורה)ספר  תלמוד (הלכות 

רבה250. הושענא ליל תיקו ספר

בילוגראדו251. דפוס זהר תקוני ספר
האשכנזית החרדית העדה רבני  קריאת

ושליט "א הספרדית 
החרדית העדה  "הבד תר"פ ,רבני (בקריאות

תשס "ד) תשס "ב, תרצ"א, תרפ "א,

זיע "א  זוננפלד   חיי  יוס תרצ "א )רבי תרפ "א , (בקריאת 

זצ"ל דיסקי ירוח 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

שליט "א יוס עובדיה  הרב הגדול  הגאו
החכמי מועצת ונשיא לציו בקריאתהראשו)

תשע "ב) תשס "ח, תשס "א, תשמ"א,

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

תשס "ב . האמיתית " לגאולה   תיקו"  ירושלי רבני 
 בנימי שלמה בלאאמו"ר  יוס יחזקאל  הרב
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שליט "א אשלג  הלוי
שליט "א צדקה משה הרב 

זצ"ל משאש  שלו הרב
שליט "א מאזוז  מאיר הרב 
שליט "א אלבז  ראוב הרב

 זיסמ ליב  יוס הרב
שליט "א מקאליב  האדמו"ר

שליט "א מוצפי  ציו ב הרב 
שליט "א סופר  חיי יערב הרב

שליט "א שמואלי  יששכר בניהו הרב
שליט "א כה  שלו הרב

... רפאל  חכ
שליט"א סופר יוחנ רבי  מערלוי  האדמו "ר כ"ק 

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

תשס"א  ירושלי רבני
שליט "א יוס עובדיה  הרה"ג  .1 הראשו

 לציו החכמי מועצת נשיא
זצ "ל כדורי יצחק הרה"ג  .2 המקובלי ר "י 

יצחק  הקבלהנחלת תורת ממנחילי
אליהו מרדכי הרה "ג  הראשו זצ "ל(שליט "א)3.

לישראל הראשי הרה"ג   (לשעבר)לציו

זצ"ל   אייזנב פישל יחיאל  הרה"ג ר"י4.
 האשכנזי המקובלי ר "י , השמי שער

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

 מועל יהודה הרה"ג זצ"ל(שליט "א)7.
יוס  פורת ישיבת  מראשי

שליט"א שמואלי  ישכר  בניהו ר"י8.
 שלו נהר המקובלי

שליט"א אלבז  ראוב הרה"ג .9 החיי אור ר"י
שליט"א מוצפי ציו ב הרה"ג בני10. ר"י

 ציו

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  (בהסכמתו כ"ק

הזוהר) לחומש

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

שליט "א מהאלמי האדמו "ר כ"ק
ולהבחל"ח זצ "ל  ישיבות ראשי  קריאת

הקדוש  זוהר ללימוד שליט"א
זצ"ל שפירא שמואל  משה רבי הגדול  הגאו

יעקב  באר ישיבת זוהר)ראש פניני לספר (בהסכמתו 

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

.אופקי ר "י  זצ "ל קאמיל  חיי רבי
ברכה  מכתבי  שלחו שליט"א  הדור גדולי
ואלו העולמי" הזוהר  ל"מפעל נלהבי והסכמה

אב סדר לפי שחתמו הרבני בי .שמות
קרויז  שלו ברוקלי,(שליט "א)הגה "צ  זצ"ל,

ז"ח.  שלו דברי שו"ת מח"ס
פר ניסי ב"ב (שליט "א)הגה"צ זצ"ל,

 י שליט"א ברלנד אליעזר הרה "ג 
שע"ז מח"ס שליט "א, המבורגר זבולו הרה"ג 

.חלקי י"ד
שליט "א מארגנשטער מאיר יצחק  הרה"ג 

החכמה.  י מח "ס חכ תורת  ר "י 
והגליל . מירו רב שליט"א שטר מאיר הרה"ג 
פרת. מושב שליט "א יצחקי מרדכי אברה הרה"ג
.לציו  ראשו שליט"א נחשוני משה הרה"ג 
ב "ב. שליט "א טוביאס מנדל   מנח הרה"ג 

אשדוד שליט "א שווייצער  יודא שלמה  הרה"ג 
מח "ס  שליט "א פישר, דוד שלמה הרה"ג 

שמש  בית שביעית, אריגת



אמר רבי נחמן מברסלב זיע"א
ליקוטי מוהר"ן )ח"א - תורה קכב( - ְוַגם ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל לא ְיַׁשֵּקר

ְוַגם ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל לא ְיַׁשֵּקר
ִּכי ֶזה ָידּוַע, ֶׁשִּמַּדת ַהִּנָּצחֹון ֵאיָנּה סֹוֶבֶלת ָהֱאֶמת

ִּכי ַאף ִאם ֵיָרֶאה ָלֵעיַנִים ְּדַבר ֱאֶמת
ִיְדֶחה אֹותֹו ֵמֲחַמת ַהִּנָּצחֹון

ְוֶזה ְמבָרר ְמאד
 ַאך לא ְּכִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם ִמַּדת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא

 ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ַאף ְּבַהִּנָּצחֹון הּוא ֱאֶמת
ְוֵאינֹו ְמַׁשֵּקר ַחס ְוָׁשלֹום,

וכמובן ששורש העניין הוא הגאווה של האדם שהופכת אותו לטיפש ממש 
וכולי. ורק מי שהוא נכלל בהשי"ת ממש, רק הוא יש לו ענווה בשלמות, והוא 
נמצא באמת האמיתית תמיד, והוא נקי לגמרי מנצחנות למרות שהוא תמיד 

צודק, כמו השי"ת ממש, שהוא תמיד צודק וזה מחמת האמת ולא מחמת 
הנצחנות אלא רק מחמת האמת.

ויש כאן סוד והוא כי השקר מזיק לעיניים בגשמיות וברוחניות. כי על אחד 
אומר שהוא, שניים כמובא כאן - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נא - ְּכֶׁשַאֶּתם 

ַמִּגיִעין ְלַאְבֵני ַׁשִיׁש ָטהֹור
ובאמת נצחנות אינו שייך במה שהוא אחד.

ובאמת אלמלא היתה לאדם גאווה, הרי שאפילו השאלות של החלל הפנוי היו 
נעלמות אצלו.

כי כל השאלות הם בחינת שני הפכים.
והחלל הפנוי הוא בחינת בריאת העולם וצמצום.

ובשורש הכל אחד ממש.
והגאווה של האדם ומידת הנצחנות שלו, לא מאפשרים לו לראות את 

האמת שאין שום שאלה כלל. ושאפילו השאלות של החלל הפנוי, אפילו שם 
אין שום שאלה כלל.

בכל מקרה, על ידי הגאווה, על ידי זה הבריאה לא נכללת בבחינת לפני 
הבריאה, ואז יש את השאלות של החלל הפנוי.

אך על ידי ענווה, על ידי זה הכל נכלל בשורש, ואין שום שאלה כלל.




