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ספר
"תיבת נח"

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

והוא קול קורא לכל יהודי ויהודי באשר הוא, 
הקדוש,  הזוהר  של  נח  התיבת  לתוך  להכנס 
להינצל מדור המבול הנורא השוטף את הארץ

הקדמה הקדמה הקדמה הקדמה 
לב! שימו

זו  הגליות, כל סוף הסופי , תיקונו לפני  עומד  הנסיון העולם נשאר גליות ארבע שעברנו  אחרי רב , הערב גלות הי
עמלק זרע שהם הקדוש הזוהר אומר  שעליהם רב הערב גלות היא חלקים)האחרון י"ז והערב מיני (הזוהר  וחמשה  .

שמים לשם  כוונתם אין אם דרבנן באיצטלא  הלבושים גם  יש רב בראשית)ערב  .(זוה "ק

יג פרק ט )בזכריה - נאם :(ז עמיתי  גּ בר ועל רעי  על עוּ רי  ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ"חרב
וה  הצּ אן  וּ תפ וּ צין  הרעה את ה צבא וֹ ת הצּ ערים .ה' על ידי ׁש בתי  ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌

וה  יגועוּ  יכּ רתוּ  בּ ּה  ׁש נים ּפ י  ידוד נאם הארץ  בכל  י וּ תר ל והיה ׁש ית ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ה  את  והבאתי  בּ אל בּ ּה . הכּ סף ׁש ית את כּ צרף וּ צרפ ּת ים ׁש  ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ב  יקרא הוּ א  הזּ הב את כּ בחן  אמרּת יוּ בחנּת ים  אתוֹ  אענה ואני  ׁש מי  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
א קי ". ה' יאמר והוּ א  הוּ א  ◌ַ◌ֱ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַעּמ י 

רע ּכ ל נגד  הצּ לה עגן ה ּת וֹ רה נׁש מת - והּת ּק וּ נים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַה זּ הר

דּ אּת מר  קבּ לה, מארי אי נּ וּ ן יבינוּ , יב )בּ הוֹ ן והמשׂ כּ ילים  (דּ נ יּ אל 
מׁש ּת דּ לין דּ קא  אינּ וּ ן א לּ ין הרקיע". כּ זהר יזהירוּ  "והמשׂ כּ ילים 
בּ ּה  דּ מת כּ נּ ׁש ין נח , כּ תיבת דּ איה וּ  ה זּ הר , ספר  דּ אקרי דּ א, בּ זהר
וּ ׁש נים מעיר, אחד  וּ לזמנין מּמ לכ וּ תא . וׁש בע  מעיר, ׁש נים

יתק יּ ים  דּ בהוֹ ן א )מ ּמ ׁש ּפ חה. ה יּ אוֹ רה(ׁש מ וֹ ת היּ לּ וֹ ד הבּ ן כּ ל 
דּ א . דּ ספרא  אוֹ רה ודא  קנ"ג )ּת ׁש ליכוּ ה וּ . ת בּ הע (זהר  

יקרים  גרעינית יהודים  מלחמה לפני כעת  עומד העולם !
כולם  לא משיח . של  שופרו  לשמוע  ונזכה מעט ועוד איומה 

חיים  החפץ האיש מי  לחיות. ?יזכו

קרא אומר קול

כּ ציץ חס דּ וֹ  וכל חציר הבּ שׂ ר כּ ל אקרא  מה ואמר  קרא  אמר ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ"קוֹ ל 
יב  נ הדה, ה' רוּ ח כּ י  ציץ  נבל  חציר יב ׁש  העם. חציר אכן בּ וֹ  ׁש ׁש בה ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

לעוֹ לם  יק וּ ם א הינוּ  וּ דבר ציץ  נבל ז-ט )"חציר  מ  פרק  .(ישעיה  ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ל' תיקון הקודש ]ובזוהר  אוֹ מר[בלשון ק וֹ ל  - הדּ בר  וס וֹ ד  ... :
והיא  ּת פנה, מ ּק דוֹ ׁש ים מי ואל  עוֹ נ הי ׁש  נא  קרא  כּ מוֹ  קרא ,
ׁש אוֹ כלוֹ ת  כּ בהמ וֹ ת  הם הכּ ל  חציר , ה בּ שׂ ר כּ ל  אקרא , מה א וֹ מרת 
ע וֹ שׂ ים  ׁש עוֹ שׂ ים, החסד  כּ ל הדה , כּ ציץ  חס דּ וֹ  וכל  חציר ,
ׁש ע וֹ שׂ ים  חסד כּ ל בּ ּת וֹ רה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל ואפלּ וּ  לעצמם.
וא  הוֹ ל ר וּ ח ה ּמ ה  בשׂ ר כּ י  ויּ ז כּ ר  זמן  בּ א וֹ ת וֹ  עוֹ שׂ ים . לעצמם -
ׁש גּ וֹ רמים  מי להם אוֹ י  מׁש יח, ׁש ל רוּ חוֹ  וזוֹ הי לעוֹ לם , יׁש וּ ב
את  ׁש עוֹ שׂ ים הם  ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם , י ׁש וּ ב וא העוֹ לם  מן  ל וֹ   ׁש יּ ל

וגוֹ רמים  ה ּק בּ לה, בּ חכמת לה ׁש ּת דּ ל רוֹ צים  ו א י בּ ׁש ה, ה ּת וֹ רה 
אוֹ י יבׁש ה , ב' ונׁש ארת  מּמ נּ ה , י' ׁש היא החכמה, מעין ׁש ּמ סּת לּ ק 
והרוּ ח  בּ עוֹ לם , ואבדן  והרג  וּ בזּ ה  וחרב ענ יּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  להם 
רוּ ח  והיא  ׁש נּ תבּ אר , כּ מ וֹ  הּמ ׁש יח , ר וּ ח היא ׁש ּמ סּת לּ קת ה זּ וֹ 
דּ עת  ר וּ ח וּ גבוּ רה , עצה  ר וּ ח וּ בינה  חכמה ר וּ ח והיא  ה ּק ד ׁש ,

הוי"ה . ויראת 

הקדוש הזוהר של היומי הדף  לימוד  חובת על התעוררות
תשע "ג  תמוז

ומאורי  גדולי כל קראו ודור  דור  בכל - ודורשיו דור דוד 
הגאולה את להביא הקדוש  הזוהר ללימוד  האומה

ברחמים והפרטית הכללית

כ-1000 של  מדבריהם  הזוהר" "אור  לספר  קיבצנו  בס"ד
ישראל  מבני אחד  לכל  הזוהר לימוד חיוב על (ועוד צדיקים 

לספר ) להכניסם  הספקנו ולא כך על וציוו אמרו ערכנוהרבה  ועתה
שנות  ישראל גדולי קריאת  את הערוך כשולחן  לפניכם
תשס "ח  תשס"ה  תשס"ד תשס"ב  תשס"א תרצ "א  תרפ "א 

תשע "ג. תשע"ב

הקדוש הזוהר ולימוד שלמה  תשובה עשיית השעה : חובת

רצים, והעולם שמנגן למי  דומים מרקדין)"אנחנו  ומי(דהיינו
רצים . הם  מה בעיניו  לפליאה - הניגון  את  ושומע מבין  שלא

מרקדין אתם ולמה אחריו , רצים  אתם פליאה 'למה היא  כך '?
אחרי רצים אתם למה העולם  !"אצל

זיע "א ) מברסלב נחמן רבי  (הרה"ק 

את  מנגן הרשב"י  הקדוש, הזוהר אצל  הענין הוא  כן כמו 
"א וֹ ריתא  שכתוב: כמו  הגאולה תבוא שבאמצעותו  הזוהר ניגון 
הדא  בנגּ וּ נא, גלוּ תא  מ גּ וֹ  סלקין  ישׂ ראל  בנ גּ וּ נא, ׁש כינ ּת א בנ גּ וּ נא,

דכתיב  א )ה וּ א  טו ה ירה (שמות  את ישׂ ראל  וּ בני מׁש ה  י ׁש יר אז  
לה '". ע "ב )ה זּ את  נא -דף  ועשרין וחד עשרין, הזוהר-תקונא (תיקוני 
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אשר ויש הזוהר, ניגון  הגאולה  לניגון המתעוררים  יש וב "ה 
ה ' קול  אש, להבות  חוצב  ה ' מקול  ומתעלמים אוזניים, אטומי

וחזק . ההולך  השופר  קול  ה ', דרך פנו - במדבר  הקורא

השופר קול הוא הזוהר מבינהניגון הוא הזוהר ששורש  (כידוע

דבינה ) מסטרא הוא הגדול עת ,והשופר בכל עכשיו ברקע הנשמע
- הקורא השופר קול  את  ישמע  מיד אוזניו פותח  שרק  ומי

ה '". אל "שובו

וחפשו מתרדמתכם  הקיצו ונרדמים משנתם ישנים  עורו
את השוכחים אלו בוראכם , וזכרו בתשובה  וחזרו במעשיכם 
יועיל לא אשר וריק  בהבל שנתם  כל ושוגים הזמן בהבלי האמת 
ומעלליכם דרכיכם  והיטיבו לנפשותיכם  הביטו  יציל , ולא 
טובה. לא אשר  ומחשבתו הרעה דרכו מכם  אחד  כל  ויעזוב
להרמב "ם ) תשובה בהלכות וכ "כ כהנא דרב  פסיקתא (מדרש

הקדוש הזוהר  ללימוד קורא קול

תשע "ג  תמוז ב"ה
שליט "א הדור ומאורי מגדולי קורא  קול

מלכי יתיצּ ב וּ  ריק , יה גּ וּ  וּ לאּמ ים  גוֹ ים ש"רגׁש וּ  הזאת , בעת 
את  ננ ּת קה  מׁש יח וֹ , ועל ה ' על יחד נ וֹ סדוּ  ור וֹ זנים  ארץ 

עבתימוֹ " מּמ נּ וּ  ונ ׁש ליכה א-ג )מוֹ סר וֹ תימוֹ  פ "ב  "לכוּ (תהילים  . 
ע וֹ ד " ישׂ ראל ׁש ם  י זּ כר ו א מגּ וֹ י ה')ונכחידם פ"ג .(תהלים  

ומינות  מתגברין  רב והערב מתמעטין חכמים תלמידי
ה 'וא  בכרם  פרצות ופרצו  העולם את להציף  ירדו פיקורסות 

ה ' עם  על לארץ, ובחוץ  הקודש בארץ גזירות  וגוזרים
הטהור, החרדי החינוך  הצרופה, החרדית  היהדות ותורתו 

ישראל . ובחורי

ישראל  גדולי ידי על והנכתב הנאמר ומפורסם  ידוע  הנה
הפרד "ס  לימוד את להשלים שחייבו דרוש ,האמיתיים , (פשט,

סוד) הרירמז, הסו"ד חלק  את מחסירים  אם  כי ויום, יום  בכל 
והרי העליונים  בעולמות ח "ו פירוד  וגורמים  פר "ד נשאר 

הקדוש הזוהר בתיקוני שנכתב וכפי פגום , מ "ג )לימודם  (תיקון

אתברי דלא  ליה "טב  - ללמוד אומר שלא  ומי  לומד  שלא  מי  על
הרג חרב "ביזה  "גורמים שהם נכתב ל ' ובתיקון  בעלמא"
למד  שלא  זה על  בגלגול  לבוא מחוייב זה  ואדם בעולם" ואבדן

התורה סודות החי )את  האר "י  בשם  .(מהרח "ו

ספר את  לומד שאינו מי שכל מהנ "ל יוצא מעמיק  ובמבט 
ואבדן הרג  חרב לבזה בזה , הוא  גורם הרי הקדוש , הזוהר
הכפורים  יום  שאפילו לחבירו  אדם שבין  עבירות ואלו  לעולם,
"עד  לקיים  באפשרותנו  אין כזה  ובאופן עליהם, מכפר  אינו 

רח "ל... כבר  שנאבדו מחמת חבירו" את שירצה 

חז "ל ל.)אמרו תקרי:(קדושין אל "ושננתם" דכתיב  מאי
שליש  שנותיו אדם ישלש לעולם ושלשתם . אלא  "ושננתם "

חיי כמה יודע מי בתלמוד, שליש במשנה  שליש לא במקרא ?
ליומי דרך צריכא  ועל ישלש. עצמו ויום יום דבכל  התוס ' ופי ' !

מהרי"א  הגאון וכן  האריז "ל תלמידי ישראל , גדולי ביארו  זה
יום  בכל ופוסקים  בש"ס כריסו  וימלא שילמד זצ "ל  מזידיטשוב
אדם  שימלא עד להמתין  כי  הסוד  תורת  ילמד  כך ואחר  ויום

חיי כמה יודע  מי  - ובפוסקים  בש "ס החיים כריסו  כף ובעל ?
קנה )פסק  הקבלה .(בסי' לימוד  חובת  ידי יוצא הזוהר  שבלימוד

אמרו חיים  אנו  מפיהם  אשר  זיע"א הדורות  גדולי רבותינו 
ומסוגלש  לנשמתו, גדולה תועלת האדם  עושה  הזוהר  בלימוד 

הלב, טמטום מעליו  ומסיר  מגאוה  ולהנצל  ותשובה לאמונה
הרשב"י וזכות הרע , מיצר ומצילו  ה', ביראת נפשו ומשמח
עולמות ובונה  ונצורות , גדולות ופועל  בעוה "ז, אף  עליו תגן
הנגלה ללימוד גדולה  תועלת מביא  גם  וכן ברקיע, חדשים 
התנא אומר ועליו  החכמה, מעיינות לו שנפתחין  וזוכה
זוכה לשמה  תורה הלומד כל  זי "ע הנס  בעל מאיר רבי האלוקי

הרבה ומקר(מהרח "ו)לדברים רבינו, שכתב וכמו הגאולה. ב 
ועיקר התורה, לימוד ידי על  תהיה  שהגאולה  ז"ל הגר"א 

הזוהר בלימוד  תהיה ובפי 'הגאולה  פב, ד' מהימנא  לרעיא (בפירשו

ו') תיקון .לתיקונים 

לאוכלי אלא תורה  ניתנא  "לא  במכילתא זי "ע הרשב"י אמר 
רוחנית  הארה  מקבלים היו המן שאוכלי כתבו  ובזוה "ק  המן",
שם  החיד"א זה על  וכתב  התורה , בסודות  ללמוד  שכינה וגילוי
בהם , מאיר  המן היה  אשר  לצדיקים דוקא  שזה  אורות, בניצוצי
כלומר, ולקטו" שטו "והעם  בהם שכתוב לאלו כן  שאין מה

אלו ומי  המן , האיר  לא ולהם שטותם, אחר  שהיושהלכו הם  ?
וכו ', ולדוכו  ולטחנו  מרחוק , המן  את  לחפש לטרוח  צריכים
לו וקראו המן  את רצו  לא מדוע הצדיקים  וביאורו  עכת "ד.

הקלוקל  צפונות לחם  כל  ואת  קלקלתם  את מגלה היה המן כי  ?
כיצד  ?לבם,

טרחו לא ובכלל  האוהל , פתח  ליד המן  בא שלצדיקים
בסתר, חטא  שח"ו  גדול ישיבה וראש  אדמו"ר היה ואם  לצאת,
נצרך  והיה אהלו , מפתח מאוד רחוק יורד המן היה למחרת מיד 
היה  כי  המן  את רצו  לא ולכן הרשעים, כל  כמו  ולחפש לשוטט

ברבים . קלקלתם את  מגלה

ומנהלים  ישיבות וראשי  ואדמורי"ם  רבנים  יש עתה כן  כמו 
שמא  מפחד הקדוש, הזוהר לימוד את  רוצים  שלא ומלמדים ,

איצטלא  לאותה  ראויים אינם כי  עליהם , להיותיגלה (ויכול

מה לב  שמים  ולא לנו" מגן "תורתו במירון ושרים  וקופצים  שרוקדים 

תורתו) לומדים  לא  אם  עליהם , יגן איך כי  מפיהם , לה יוצא ואוי  ,
ודם  בשר  מפחד  אם כי  כלימה , לאותה  לה  ואוי בושה לאותה 

הדיןחוששים, יום  בבוא עולם של מלכו מפני יבושו לא  האיך 
כך כי הם , הארץ  עמי כי פקודה , ליום יענו מה והנורא, הגדול 
זוה "ק לומד שלא שמי הקדוש בזוהר  מהימנא  הרעיא  קוראם 

הארץ. עם כינקרא זי "ע, החיים " "האור  הקדוש  הבטיחנו וכבר
בזוה"ק שאמרו  ר "תה'היהש'המ'מה  שיהיה  כימשהוא  ,

ומשה  אחרון , גואל והוא ראשון  גואל הוא רבינו משה ממש
אמר וכבר בטלנים , של  עם לגאול רוצה לא  התורה  נותן רבנו 
לנו שהבטיח כמו להיגאל, כדי  נאחז במה ע"ה, רבנו משה  לנו

מה  ברעיא בזוה "ק רבנו  קכ"ד:)ימנאמשה  דף  נשא :(פרשת
ספר דּ איה וּ   דּ יל חבּ וּ רא בּ האי הרקיע כּ ז וֹ הר יזהיר וּ  והמ שׂ כּ ילים 
נּס יוֹ ן, צּ רי לא  בּ אלּ ין ּת ׁש וּ בה. ע לּ אה  דּ אימא  ז וֹ הרא מן  ה זּ הר ,
ספר האי  דּ איהוּ  דח יּ י, מאילנא למטעם ישׂ ראל דּ עתידין  וּ בגין

בּ ה וֹ ן, ויתק יּ ים בּ רחמי. גּ ל וּ תא מן בּ יּה  יפק וּ ן לב )ה זּ הר , (דּ ברים  
נכר אל  ע ּמ וֹ  ואין  ינח נּ וּ  בּ דד  עכ"ל .""ה ' . 

הפסוק  על ויחי  בפרשת  הקדוש  החיים האור כתב ועוד 
על  יורה  זה וגו', מיין " עניים  חכלילי וגו ' עירה , לגפן  "אוסרי 
וצריך  ברחמים , וניגאל מהצרות נינצל  בה שרק  התורה  לימוד 

הפסוק  על בספרי  כדפירשתי תורה , של  יינה  בנו (שירשיהיה

ד') רומזהשירים  שיין פירש ושם וגו' היין " בית אל "הביאני ,
הפסוק  על  פירש בגמרא  וברש"י התורה, פ 'ר'ד'ס כל  ללימוד

ובגמרא סוד, גימטריה  יין ב ')הזה פח , דף רש"י:(שבת פירש
כאדם  סודה , לדעת  וטרודים  כחם, בכל עסוקים  - למיימינים 

ע"כ . עיקר, שהיא  ימינו ביד  המשתמש

בספרו זי "ע, אלפיה יצחק רבי  והקדוש
היא  התורה  נתינת  דעיקר כתב, יצחק שיח 
הרשב"י הבטחת  וזוהי  ע "כ , לסודותיה,
קטנים  ילדים  גם לגאולה  שסמוך ע"ה ,
כבר להשי"ת  ותודה ה ', סודות  ילמדו
ביומו, יום דבר הרשב"י חזון בנו מתקיים 
רב  הערב לרבני יעזור לא  דבר , של  כללו 
רמה", ביד  יוצאים ישראל "ובני כלום,
ברי"ש  גלי, בריש האונקלוס  ותרגם
הרחמים , למידת הרומז  ג"ם  גימטריה  גלי  רשב"י , אותיות

עה "פ  המקובלים בשם  בחיי רבינו מד)כדכתב כו פרק  (ויקרא

גדול  הפרש יש הקבלה  מדרך כי ודע וז "ל: וגו ', זאת " גּ ם  "ואף
אף  לשון כי  רבוי, לשון ששניהם אע "פ  גם, ללשון  אף לשון  בין
מלשון רחמים, למדת ירמוז  גם ולשון הדין , למדת ירמוז

כענין חסדים , ל)גמילות והשמיעה (שם  בקולי, שמע  וגם 
ידי שעל  כלומר, הקדושים. דבריו  עיי"ש וכו', ברחמים,
תורתו, את בלומדינו  ע "ה  הרשב"י  נשמת  את עלינו  שנמשיך 
זי"ע , גלאנטי  אברהם רבי  בשם לאברהם  החסד שכתב  כמו
ויושב  מתעטר  הרשב"י  בא  הרשב"י, תורת לומדים אנו שכאשר 

הנק  הרחמים  מדת  את  עלינו  נמשיך זה  ידי על  "גם".בגוון, ראת

בפירוש  רבינו משה  קכ"ד:)ואמר  נשוא דא (זוהר "בספרא 
ברחמי מגלותא  חכם !"יפקון  תלמיד  דעל מלך , הכסא ביאר וכן

מוטל  החיוב וכל העם , לומדים וממנו ביותר , מוטלת החובה 
הקדוש. זוהר  לומד אינו אם  הארץ מעם יותר  ופוגם ראשו, על

בלימוד  תלויה  שהגאולה הנ "ל הדברים  את  ראינו כאשר 
קנייבסקי הגר"ח  למרן  פנימה הקודש אל נכנסו  הזוהר
וסיפרנו הקדוש, הזוהר  והפצת  לימוד מענין ודיברנו שליט "א ,
אותנו ובירך  הקדוש, הזוהר לימוד בענין מאמריו  שהכנסנו 

בשמו. הדברים לפרסם  ואמר גדולה , בהצלחה

זוהר ללמוד  צריכים כולם  שליט "א : קנייבסקי הגר "ח מרן
הקדוש

חיים  רבי  הגדול הגאון  התורה  שר  מרן
שליט "א  לאברכיםקנייבסקי  שואל

זוה"ק? הם  לומדים אם אליו , הבאים 
ש "ס סיימנו לא  עדיין  לו !!!ועונים

ללא כי  ודעו נוגע? זה מה  להם , ואומר 
ומורה העליון , עדן  לגן  להיכנס  זוכים  לא זוה"ק לימוד
הדורות גדולי מכל ידוע וכן בגירסא , גם  זוהר ללמוד לאברכים

לטהרתה. לנשמה  מאוד מועיל  בגירסא אפילו הזוהר דלימוד

שיעורר מוסר ספר ואין זוהר  ללמוד  תורה  לבני חובה
כמותו  ויחזק

לבחורים  שאין בשמו  שפורסם  מה  נכון  "האם  שאלוהו :
הקדוש  זוהר  דברים ללמוד "הרבה  הלשון: בזה וענה  "?

להתרגש  לך  מה  בשמי. כך אומרים שאומר ח"ו  אדרבה!? אלא 
ומחזק מעורר מוסר ספר שאין זצ "ל  איש  החזון ממרן מקובלני
בו לעסוק  תורה  לבני בפרט קדושה  וחובה הקדוש , הזוהר  !כמו

תובב "א  ירושלים עיה "ק  רבני  יצאו וכבר
זצ"ל) זוננפלד חיים  יוסף  רבי  מרן (ביניהם 

יהודי לכל גלויה בקריאה  תרפ"א בשנת
שם  הוא  יוםבאשר בכל  שיעור שיקבע 

בגירסא גם הקדוש הזוהר בספר ויום
ברחמים, הגאולה לקרב  בכדי  בעלמא,
רבני תוקף במשנה והסכימו וחזרו 
לס ' בהסכמתם הנ "ל קורא' ל 'קול  ויבלח"ט זצ"ל הבד "ץ

ישראל ה  גדולי יצאו  וכבר מדבש ", "מתוק פי' עם זוה"ק
זצ"ל  כדורי יצחק  רבי ולהבחל"ח  שליט"א יוסף עובדיה הרב  (ביניהם 

ראשיועוד) ורבנן הדור ומאורי גדולי מרנן  וכן, קדושה בקריאה
קודש  בקריאת  וקוראים  ומעודדים מעוררים שליט"א הישיבות 
ולקבוע לאורייתא חילים  להגביר יכונה: ישראל  בשם  אשר לכל 

הקדוש. הזוהר  מספר יומי  עמוד  הפחות לכל ללמוד  עצמו

נאמר: זיע"א  חיים  החפץ מרן יוםובשם בכל  ללמוד  "יש 
הגאולה ". לקרב  בכדי  הקדוש  זוהר  שעה  חצי 

נמצא  זצ"ל שך  הרב הישיבה  ראש מרן  ובשם
הנאציםכתוב, מצפורני נצלה  ספרד  שיהדות

ופשיטות בתמימות רגילים שהיו בזכות ימ "ש 
והוא הקדוש . מהזוהר מאמר  יום  בכל ללמוד
רגילים שהיו  היהודים כן כמו ומפורסם. ידוע
לפני אליהו" "פתח  מאמר  יום בכל  לקרוא

אירופה. משואת אז ניצלו התפילות 

להגאל  רוצה  אינו  ברחמים מי הגאולה  לקרב רוצה  אינו מי ?
עוזנו שכינת  של  וצערה  ישראל  של צערן בדרשות?ולהקל  (עי '

ולאז'ין) חיים  קודש ר ' מבית  ההוראה, מבית פסק שיצא אחרי 
אחד  שכל  ישיבה )הקודשים, בחור זוהר(ואף ללמוד  צריך 

יוצא  ואינו  יוצאים אותם רואה  מי  ?הקדוש ,

קודש": ה"קריאות סדר להלן

בארץ  זצ"ל  נחום יוסף רבי  בשם  אחד  צדיק תרפ "א  בשנת
ישראל ישראל, עם  למען רבות ופעל ובנסתר , בנגלה היה גדול (גאון

הגאולה ) לגאולה והחשת "תיקון היה הכבירים ממפעליו  אחד
אחד  כל  ידי  על הקדוש  הזוהר  לימוד ידי על  שיהיה האמיתית "

) והגולה  בארץ ישראל מבני הגן)ואחד  עץ  פרי  בספר  .כמבואר

התעורר הוא  הקשות והגזרות  הנוראות  הצרות  כל לאור
תקופה  שבאותה  ישראל לגדולי  והלך  ותעצמות , עוז ולבש
ואכן הגאולה, להבאת הקדוש הזוהר לימוד נחיצות על  ועוררם

השנה תרפ "א )באותה  בקריאה (בשנת  ישראל ארץ  גדולי יצאו
ללמוד  שיעור שיקבע ואחד  אחד לכל בגירסאקדושה (ואף 

ל-1000בעלמא ) להגיע היתה והמטרה יום, בכל  הקדוש בזוהר 
הזוהר. על  זצ"ל סיומים  זוננפלד חיים  יוסף ר ' מרן היה החתומים  (בין

דינו) .ובית 

דארעא  תקיפי  דאז רבותינו  ממודעת  העתק להלן
ברחובות  נתלו אשר  הזוהר לימוד  בענין זיע"א  דישראל 

דירושלים : קרתא 
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אשר ויש הזוהר, ניגון  הגאולה  לניגון המתעוררים  יש וב "ה 
ה ' קול  אש, להבות  חוצב  ה ' מקול  ומתעלמים אוזניים, אטומי

וחזק . ההולך  השופר  קול  ה ', דרך פנו - במדבר  הקורא

השופר קול הוא הזוהר מבינהניגון הוא הזוהר ששורש  (כידוע

דבינה ) מסטרא הוא הגדול עת ,והשופר בכל עכשיו ברקע הנשמע
- הקורא השופר קול  את  ישמע  מיד אוזניו פותח  שרק  ומי

ה '". אל "שובו

וחפשו מתרדמתכם  הקיצו ונרדמים משנתם ישנים  עורו
את השוכחים אלו בוראכם , וזכרו בתשובה  וחזרו במעשיכם 
יועיל לא אשר וריק  בהבל שנתם  כל ושוגים הזמן בהבלי האמת 
ומעלליכם דרכיכם  והיטיבו לנפשותיכם  הביטו  יציל , ולא 
טובה. לא אשר  ומחשבתו הרעה דרכו מכם  אחד  כל  ויעזוב
להרמב "ם ) תשובה בהלכות וכ "כ כהנא דרב  פסיקתא (מדרש

הקדוש הזוהר  ללימוד קורא קול

תשע "ג  תמוז ב"ה
שליט "א הדור ומאורי מגדולי קורא  קול

מלכי יתיצּ ב וּ  ריק , יה גּ וּ  וּ לאּמ ים  גוֹ ים ש"רגׁש וּ  הזאת , בעת 
את  ננ ּת קה  מׁש יח וֹ , ועל ה ' על יחד נ וֹ סדוּ  ור וֹ זנים  ארץ 

עבתימוֹ " מּמ נּ וּ  ונ ׁש ליכה א-ג )מוֹ סר וֹ תימוֹ  פ "ב  "לכוּ (תהילים  . 
ע וֹ ד " ישׂ ראל ׁש ם  י זּ כר ו א מגּ וֹ י ה')ונכחידם פ"ג .(תהלים  

ומינות  מתגברין  רב והערב מתמעטין חכמים תלמידי
ה 'וא  בכרם  פרצות ופרצו  העולם את להציף  ירדו פיקורסות 

ה ' עם  על לארץ, ובחוץ  הקודש בארץ גזירות  וגוזרים
הטהור, החרדי החינוך  הצרופה, החרדית  היהדות ותורתו 

ישראל . ובחורי

ישראל  גדולי ידי על והנכתב הנאמר ומפורסם  ידוע  הנה
הפרד "ס  לימוד את להשלים שחייבו דרוש ,האמיתיים , (פשט,

סוד) הרירמז, הסו"ד חלק  את מחסירים  אם  כי ויום, יום  בכל 
והרי העליונים  בעולמות ח "ו פירוד  וגורמים  פר "ד נשאר 

הקדוש הזוהר בתיקוני שנכתב וכפי פגום , מ "ג )לימודם  (תיקון

אתברי דלא  ליה "טב  - ללמוד אומר שלא  ומי  לומד  שלא  מי  על
הרג חרב "ביזה  "גורמים שהם נכתב ל ' ובתיקון  בעלמא"
למד  שלא  זה על  בגלגול  לבוא מחוייב זה  ואדם בעולם" ואבדן

התורה סודות החי )את  האר "י  בשם  .(מהרח "ו

ספר את  לומד שאינו מי שכל מהנ "ל יוצא מעמיק  ובמבט 
ואבדן הרג  חרב לבזה בזה , הוא  גורם הרי הקדוש , הזוהר
הכפורים  יום  שאפילו לחבירו  אדם שבין  עבירות ואלו  לעולם,
"עד  לקיים  באפשרותנו  אין כזה  ובאופן עליהם, מכפר  אינו 

רח "ל... כבר  שנאבדו מחמת חבירו" את שירצה 

חז "ל ל.)אמרו תקרי:(קדושין אל "ושננתם" דכתיב  מאי
שליש  שנותיו אדם ישלש לעולם ושלשתם . אלא  "ושננתם "

חיי כמה יודע מי בתלמוד, שליש במשנה  שליש לא במקרא ?
ליומי דרך צריכא  ועל ישלש. עצמו ויום יום דבכל  התוס ' ופי ' !

מהרי"א  הגאון וכן  האריז "ל תלמידי ישראל , גדולי ביארו  זה
יום  בכל ופוסקים  בש"ס כריסו  וימלא שילמד זצ "ל  מזידיטשוב
אדם  שימלא עד להמתין  כי  הסוד  תורת  ילמד  כך ואחר  ויום

חיי כמה יודע  מי  - ובפוסקים  בש "ס החיים כריסו  כף ובעל ?
קנה )פסק  הקבלה .(בסי' לימוד  חובת  ידי יוצא הזוהר  שבלימוד

אמרו חיים  אנו  מפיהם  אשר  זיע"א הדורות  גדולי רבותינו 
ומסוגלש  לנשמתו, גדולה תועלת האדם  עושה  הזוהר  בלימוד 

הלב, טמטום מעליו  ומסיר  מגאוה  ולהנצל  ותשובה לאמונה
הרשב"י וזכות הרע , מיצר ומצילו  ה', ביראת נפשו ומשמח
עולמות ובונה  ונצורות , גדולות ופועל  בעוה "ז, אף  עליו תגן
הנגלה ללימוד גדולה  תועלת מביא  גם  וכן ברקיע, חדשים 
התנא אומר ועליו  החכמה, מעיינות לו שנפתחין  וזוכה
זוכה לשמה  תורה הלומד כל  זי "ע הנס  בעל מאיר רבי האלוקי

הרבה ומקר(מהרח "ו)לדברים רבינו, שכתב וכמו הגאולה. ב 
ועיקר התורה, לימוד ידי על  תהיה  שהגאולה  ז"ל הגר"א 

הזוהר בלימוד  תהיה ובפי 'הגאולה  פב, ד' מהימנא  לרעיא (בפירשו

ו') תיקון .לתיקונים 

לאוכלי אלא תורה  ניתנא  "לא  במכילתא זי "ע הרשב"י אמר 
רוחנית  הארה  מקבלים היו המן שאוכלי כתבו  ובזוה "ק  המן",
שם  החיד"א זה על  וכתב  התורה , בסודות  ללמוד  שכינה וגילוי
בהם , מאיר  המן היה  אשר  לצדיקים דוקא  שזה  אורות, בניצוצי
כלומר, ולקטו" שטו "והעם  בהם שכתוב לאלו כן  שאין מה

אלו ומי  המן , האיר  לא ולהם שטותם, אחר  שהיושהלכו הם  ?
וכו ', ולדוכו  ולטחנו  מרחוק , המן  את  לחפש לטרוח  צריכים
לו וקראו המן  את רצו  לא מדוע הצדיקים  וביאורו  עכת "ד.

הקלוקל  צפונות לחם  כל  ואת  קלקלתם  את מגלה היה המן כי  ?
כיצד  ?לבם,

טרחו לא ובכלל  האוהל , פתח  ליד המן  בא שלצדיקים
בסתר, חטא  שח"ו  גדול ישיבה וראש  אדמו"ר היה ואם  לצאת,
נצרך  והיה אהלו , מפתח מאוד רחוק יורד המן היה למחרת מיד 
היה  כי  המן  את רצו  לא ולכן הרשעים, כל  כמו  ולחפש לשוטט

ברבים . קלקלתם את  מגלה

ומנהלים  ישיבות וראשי  ואדמורי"ם  רבנים  יש עתה כן  כמו 
שמא  מפחד הקדוש, הזוהר לימוד את  רוצים  שלא ומלמדים ,

איצטלא  לאותה  ראויים אינם כי  עליהם , להיותיגלה (ויכול

מה לב  שמים  ולא לנו" מגן "תורתו במירון ושרים  וקופצים  שרוקדים 

תורתו) לומדים  לא  אם  עליהם , יגן איך כי  מפיהם , לה יוצא ואוי  ,
ודם  בשר  מפחד  אם כי  כלימה , לאותה  לה  ואוי בושה לאותה 

הדיןחוששים, יום  בבוא עולם של מלכו מפני יבושו לא  האיך 
כך כי הם , הארץ  עמי כי פקודה , ליום יענו מה והנורא, הגדול 
זוה "ק לומד שלא שמי הקדוש בזוהר  מהימנא  הרעיא  קוראם 

הארץ. עם כינקרא זי "ע, החיים " "האור  הקדוש  הבטיחנו וכבר
בזוה"ק שאמרו  ר "תה'היהש'המ'מה  שיהיה  כימשהוא  ,

ומשה  אחרון , גואל והוא ראשון  גואל הוא רבינו משה ממש
אמר וכבר בטלנים , של  עם לגאול רוצה לא  התורה  נותן רבנו 
לנו שהבטיח כמו להיגאל, כדי  נאחז במה ע"ה, רבנו משה  לנו

מה  ברעיא בזוה "ק רבנו  קכ"ד:)ימנאמשה  דף  נשא :(פרשת
ספר דּ איה וּ   דּ יל חבּ וּ רא בּ האי הרקיע כּ ז וֹ הר יזהיר וּ  והמ שׂ כּ ילים 
נּס יוֹ ן, צּ רי לא  בּ אלּ ין ּת ׁש וּ בה. ע לּ אה  דּ אימא  ז וֹ הרא מן  ה זּ הר ,
ספר האי  דּ איהוּ  דח יּ י, מאילנא למטעם ישׂ ראל דּ עתידין  וּ בגין

בּ ה וֹ ן, ויתק יּ ים בּ רחמי. גּ ל וּ תא מן בּ יּה  יפק וּ ן לב )ה זּ הר , (דּ ברים  
נכר אל  ע ּמ וֹ  ואין  ינח נּ וּ  בּ דד  עכ"ל .""ה ' . 

הפסוק  על ויחי  בפרשת  הקדוש  החיים האור כתב ועוד 
על  יורה  זה וגו', מיין " עניים  חכלילי וגו ' עירה , לגפן  "אוסרי 
וצריך  ברחמים , וניגאל מהצרות נינצל  בה שרק  התורה  לימוד 

הפסוק  על בספרי  כדפירשתי תורה , של  יינה  בנו (שירשיהיה

ד') רומזהשירים  שיין פירש ושם וגו' היין " בית אל "הביאני ,
הפסוק  על  פירש בגמרא  וברש"י התורה, פ 'ר'ד'ס כל  ללימוד

ובגמרא סוד, גימטריה  יין ב ')הזה פח , דף רש"י:(שבת פירש
כאדם  סודה , לדעת  וטרודים  כחם, בכל עסוקים  - למיימינים 

ע"כ . עיקר, שהיא  ימינו ביד  המשתמש

בספרו זי "ע, אלפיה יצחק רבי  והקדוש
היא  התורה  נתינת  דעיקר כתב, יצחק שיח 
הרשב"י הבטחת  וזוהי  ע "כ , לסודותיה,
קטנים  ילדים  גם לגאולה  שסמוך ע"ה ,
כבר להשי"ת  ותודה ה ', סודות  ילמדו
ביומו, יום דבר הרשב"י חזון בנו מתקיים 
רב  הערב לרבני יעזור לא  דבר , של  כללו 
רמה", ביד  יוצאים ישראל "ובני כלום,
ברי"ש  גלי, בריש האונקלוס  ותרגם
הרחמים , למידת הרומז  ג"ם  גימטריה  גלי  רשב"י , אותיות

עה "פ  המקובלים בשם  בחיי רבינו מד)כדכתב כו פרק  (ויקרא

גדול  הפרש יש הקבלה  מדרך כי ודע וז "ל: וגו ', זאת " גּ ם  "ואף
אף  לשון כי  רבוי, לשון ששניהם אע "פ  גם, ללשון  אף לשון  בין
מלשון רחמים, למדת ירמוז  גם ולשון הדין , למדת ירמוז

כענין חסדים , ל)גמילות והשמיעה (שם  בקולי, שמע  וגם 
ידי שעל  כלומר, הקדושים. דבריו  עיי"ש וכו', ברחמים,
תורתו, את בלומדינו  ע "ה  הרשב"י  נשמת  את עלינו  שנמשיך 
זי"ע , גלאנטי  אברהם רבי  בשם לאברהם  החסד שכתב  כמו
ויושב  מתעטר  הרשב"י  בא  הרשב"י, תורת לומדים אנו שכאשר 

הנק  הרחמים  מדת  את  עלינו  נמשיך זה  ידי על  "גם".בגוון, ראת

בפירוש  רבינו משה  קכ"ד:)ואמר  נשוא דא (זוהר "בספרא 
ברחמי מגלותא  חכם !"יפקון  תלמיד  דעל מלך , הכסא ביאר וכן

מוטל  החיוב וכל העם , לומדים וממנו ביותר , מוטלת החובה 
הקדוש. זוהר  לומד אינו אם  הארץ מעם יותר  ופוגם ראשו, על

בלימוד  תלויה  שהגאולה הנ "ל הדברים  את  ראינו כאשר 
קנייבסקי הגר"ח  למרן  פנימה הקודש אל נכנסו  הזוהר
וסיפרנו הקדוש, הזוהר  והפצת  לימוד מענין ודיברנו שליט "א ,
אותנו ובירך  הקדוש, הזוהר לימוד בענין מאמריו  שהכנסנו 

בשמו. הדברים לפרסם  ואמר גדולה , בהצלחה

זוהר ללמוד  צריכים כולם  שליט "א : קנייבסקי הגר "ח מרן
הקדוש

חיים  רבי  הגדול הגאון  התורה  שר  מרן
שליט "א  לאברכיםקנייבסקי  שואל

זוה"ק? הם  לומדים אם אליו , הבאים 
ש "ס סיימנו לא  עדיין  לו !!!ועונים

ללא כי  ודעו נוגע? זה מה  להם , ואומר 
ומורה העליון , עדן  לגן  להיכנס  זוכים  לא זוה"ק לימוד
הדורות גדולי מכל ידוע וכן בגירסא , גם  זוהר ללמוד לאברכים

לטהרתה. לנשמה  מאוד מועיל  בגירסא אפילו הזוהר דלימוד

שיעורר מוסר ספר ואין זוהר  ללמוד  תורה  לבני חובה
כמותו  ויחזק

לבחורים  שאין בשמו  שפורסם  מה  נכון  "האם  שאלוהו :
הקדוש  זוהר  דברים ללמוד "הרבה  הלשון: בזה וענה  "?

להתרגש  לך  מה  בשמי. כך אומרים שאומר ח"ו  אדרבה!? אלא 
ומחזק מעורר מוסר ספר שאין זצ "ל  איש  החזון ממרן מקובלני
בו לעסוק  תורה  לבני בפרט קדושה  וחובה הקדוש , הזוהר  !כמו

תובב "א  ירושלים עיה "ק  רבני  יצאו וכבר
זצ"ל) זוננפלד חיים  יוסף  רבי  מרן (ביניהם 

יהודי לכל גלויה בקריאה  תרפ"א בשנת
שם  הוא  יוםבאשר בכל  שיעור שיקבע 

בגירסא גם הקדוש הזוהר בספר ויום
ברחמים, הגאולה לקרב  בכדי  בעלמא,
רבני תוקף במשנה והסכימו וחזרו 
לס ' בהסכמתם הנ "ל קורא' ל 'קול  ויבלח"ט זצ"ל הבד "ץ

ישראל ה  גדולי יצאו  וכבר מדבש ", "מתוק פי' עם זוה"ק
זצ"ל  כדורי יצחק  רבי ולהבחל"ח  שליט"א יוסף עובדיה הרב  (ביניהם 

ראשיועוד) ורבנן הדור ומאורי גדולי מרנן  וכן, קדושה בקריאה
קודש  בקריאת  וקוראים  ומעודדים מעוררים שליט"א הישיבות 
ולקבוע לאורייתא חילים  להגביר יכונה: ישראל  בשם  אשר לכל 

הקדוש. הזוהר  מספר יומי  עמוד  הפחות לכל ללמוד  עצמו

נאמר: זיע"א  חיים  החפץ מרן יוםובשם בכל  ללמוד  "יש 
הגאולה ". לקרב  בכדי  הקדוש  זוהר  שעה  חצי 

נמצא  זצ"ל שך  הרב הישיבה  ראש מרן  ובשם
הנאציםכתוב, מצפורני נצלה  ספרד  שיהדות

ופשיטות בתמימות רגילים שהיו בזכות ימ "ש 
והוא הקדוש . מהזוהר מאמר  יום  בכל ללמוד
רגילים שהיו  היהודים כן כמו ומפורסם. ידוע
לפני אליהו" "פתח  מאמר  יום בכל  לקרוא

אירופה. משואת אז ניצלו התפילות 

להגאל  רוצה  אינו  ברחמים מי הגאולה  לקרב רוצה  אינו מי ?
עוזנו שכינת  של  וצערה  ישראל  של צערן בדרשות?ולהקל  (עי '

ולאז'ין) חיים  קודש ר ' מבית  ההוראה, מבית פסק שיצא אחרי 
אחד  שכל  ישיבה )הקודשים, בחור זוהר(ואף ללמוד  צריך 

יוצא  ואינו  יוצאים אותם רואה  מי  ?הקדוש ,

קודש": ה"קריאות סדר להלן

בארץ  זצ"ל  נחום יוסף רבי  בשם  אחד  צדיק תרפ "א  בשנת
ישראל ישראל, עם  למען רבות ופעל ובנסתר , בנגלה היה גדול (גאון

הגאולה ) לגאולה והחשת "תיקון היה הכבירים ממפעליו  אחד
אחד  כל  ידי  על הקדוש  הזוהר  לימוד ידי על  שיהיה האמיתית "

) והגולה  בארץ ישראל מבני הגן)ואחד  עץ  פרי  בספר  .כמבואר

התעורר הוא  הקשות והגזרות  הנוראות  הצרות  כל לאור
תקופה  שבאותה  ישראל לגדולי  והלך  ותעצמות , עוז ולבש
ואכן הגאולה, להבאת הקדוש הזוהר לימוד נחיצות על  ועוררם

השנה תרפ "א )באותה  בקריאה (בשנת  ישראל ארץ  גדולי יצאו
ללמוד  שיעור שיקבע ואחד  אחד לכל בגירסאקדושה (ואף 

ל-1000בעלמא ) להגיע היתה והמטרה יום, בכל  הקדוש בזוהר 
הזוהר. על  זצ"ל סיומים  זוננפלד חיים  יוסף ר ' מרן היה החתומים  (בין

דינו) .ובית 

דארעא  תקיפי  דאז רבותינו  ממודעת  העתק להלן
ברחובות  נתלו אשר  הזוהר לימוד  בענין זיע"א  דישראל 

דירושלים : קרתא 
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מארי  הגּ אוֹ נים הר ּב נים מּט עם  האמּת ית לגּ א לּ ה  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִּת ּק וּ ן
לפ "ק תרפ "א ּב ׁש נת קדּ יׁש א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ ארעא

העוֹ למוֹ ת  אוֹ ר  האהי, הּת נּ א  ׁש ל  הזּ הר ספר כּ י  לכּ ל יד וּ ע 
הארץ  מרעיׁש  האי ׁש  זה  עליו: הנּ אמר  וה ּת ח ּת וֹ נים , העלי וֹ נים
ׁש מעוֹ ן כּ ר בּ י  אי ּמ י ּה  דּ ילידה אמרוּ , וּ ב גּ מרא  ממלכוֹ ת , מר גּ יז

ּת יליד א  א ואי י"ז:)ּת יליד  ראׁש נוּ (מכות עטרת  הוּ א 
בּ וֹ קעת  ּת וֹ רת וֹ  א ׁש ר  אמן , עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  הר ׁש בּ "י ותפארּת נוּ ,
שׂ רפים  בּ ין  ועוֹ ברת  עוֹ למוֹ ת, רבב וֹ ת  ורבבי  אלפים  לאלפי
עד  אׁש  אוֹ כלת אׁש  נהרי  מקוֹ ם  הּק דׁש , וח יּ וֹ ת וחׁש מ לּ ים ואוֹ פנּ ים 
בּ ּה  וּ ב וֹ נה בּ ּה  ו שׂ מח ה וּ א ,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  דּ ּק ה דּ ממה  ק וֹ ל 

עלמא . על  וּ מרחם  חדׁש ים עוֹ למ וֹ ת 

הבּ א : העוֹ לם  לח יּ י זכרוֹ נוֹ  חיד"א הגּ אוֹ ן  כּ תב מה  חזי  ּפ וּ ק
קאמר. מאי ידע דּ לא אפלּ וּ  לּמ וּ ד  כּ ל  על  מר וֹ מם  הזּ הר  לּמ וּ ד 

"מל "כּ ּס א  מ "ג)והרב ּת ּק וּ ן על ה זּ הר(ּפ רוּ ׁש  ל ּמ וּ ד אמר 
עליוֹ נים . ע וֹ למוֹ ת בּ וֹ נה בּ גירסא 

ספר בּ האי  ׁש מע וֹ ן: לרבּ י לברכה זכר וֹ נ וֹ  אליּ הוּ  אמר  עוֹ ד
בּ דף  עוֹ ד בּ תראה . בּ דרא אתגּ ליא כּ ד גּ לוּ תא מן  ית ּפ רקוּ ן ה זּ הר 
כּ זהר יזהיר וּ  והּמ שׂ כּ ילים  ׁש מעוֹ ן. לר בּ י ר בּ ינוּ  מׁש ה ל ׁש וֹ ן  קכ"ד:
צרי א בּ אילּ ין הזּ הר  ספר  דּ איה וּ  דּ יל חבּ וּ רא  בּ האי הרקיע 

מׁש יח  חבלי יסבּ ל  א  ה זּ הר בּ ספר  ה לּ וֹ מד כּ י ל וֹ מר : רצה – נּס יוֹ ן
ה זּ הר ספר  הוּ א דּ א  דחיּ י מאילנא  למטעם  עתידין דּ ישׂ ראל  וּ בגין

בּ רחמי. מ גּ ל וּ תא בּ יּה  יפקוּ ן 
הרקיע" כּ זהר יזהירוּ  "וה ּמ שׂ כּ ילים הּת ּק וּ נים : בּ הקדּ מת  עוֹ ד
את כּ נׁש וּ  כּ ד  יזהיר וּ  וחבר יּ יא , ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  אלּ ין וה ּמ שׂ כּ ילים  וג וֹ '

וּ לכל למעב  עּמ הוֹ ן  וּ לאל יּ ה וּ  להוֹ ן  אתיהיב  ר ׁש וּ תא  חבּ וּ רא, האי  ד 
בּ את כּ סיא  מלאכ יּ א  וּ לכל  בּ ינייה וּ  לנחתא דּ מתיב ּת אן  נׁש מתין 
וּ לכל  קדּ יׁש ין  ׁש מהן  לכל רׁש וּ  יהיב כּ לּ א  על ועלּ ת  שׂ כל. וּ בארח 
דילי ּה , בּ דר גּ א ׁש ם כּ ל  טמירין  רזין  לוֹ ן  לגלּ אה  כּ נּ וּ יין וּ לכל  הו יּ ין 
אתיהיב  דּ לא טמירין רזין לוֹ ן  לג לּ אה  ספירן  לעשׂ ר יהיב וּ ר ׁש וּ תא

מׁש יחא . דמלכּ א דרא  דּ ייתי  עד לוֹ ן  לג לּ אה  ר ׁש וּ 
הזּ הר. בּ לּמ וּ ד ּת לוּ יה הגּ אלּ ה כּ י  האמוּ ר  מן הּמ וּ רם

א וֹ ת וֹ  ונ ּק ח ה זּ הר , ל ּמ וּ ד  בּ ּט וּ ל  בּ עוֹ לם  גּ וֹ רם מה  נכ ּת ב  וע ּת ה 
לחיּ י זכרוֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים  רבּ י הא הי  המק בּ ל  הגּ ד וֹ ל הרב מ דּ ברי
ה כּ ת וּ ב  אמן , עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האר"י הרב ּת למיד  הבּ א, העוֹ לם 
ה דּ ל  בּ עיר , הצּ עיר אני ל ׁש וֹ נוֹ : וזה  ההקדּ מוֹ ת, ׁש ער  בּ הקדּ מת 
זכרוֹ נוֹ  ויטאל  יוֹ סף  הרב אבי  לאד וֹ ני  בּ ן ויטאל חיּ ים  בּ אלפי ,
ויׁש בּת י כּ חי ּת ׁש ׁש  לכח ׁש ׁש ים בּ ן  בּ היוֹ תי ה בּ א , העוֹ לם  לחיּ י 
ואנחנוּ  קיץ, כּ לה  קציר, עבר  כּ י  ּת מהים , וּ מחׁש ב וֹ תי  מ ׁש ּת וֹ מם 
וא  לבשׂ רנ וּ  מזוֹ ר אין  למחלתנ וּ , עלתה א  ּת ר וּ פה  נ וֹ ׁש ענוּ , א
ּפ נה  כּ י  לנוּ  א וֹ י מקדּ ׁש נ וּ , בּ ית וּ לחרבּ ן למכּ תנוּ  ארוּ כה עלתה
בּ א . א  דּ וד בּ ן ועדין ה ּק צּ ים כּ ל וכל וּ  ערב , צללי  נטוּ  וגם ה יּ וֹ ם
קצּ נוּ  נתאר זּ ה מה  ועל זּ ה מה  ולדעת לחקר ּפ ני  את ואּת נה 

יׁש י בּ ן בּ א  א  וּ מדּ וּ ע  ?וגלוּ תנ וּ  
הוּ בא  אחד מּמ אמר דּ וי , ולבּ י בּ קר בּ י  ואנינה  לי און וּ מצאתי
אהים  ור וּ ח כּ תיב ּת נּ ינא לׁש וֹ נ וֹ : וזה  ל ' ּת ּק וּ ן  הּת ּק וּ נים בּ ספר
כּ י ויּ ז כּ וֹ ר זמנא בּ ההוּ א וכ וּ ' אקרא  מה אוֹ מרת והיא  וכוּ ' מרחפת

י ׁש וּ ב וא   ה וֹ ל ר וּ ח ה ּמ ה  לט )ב שׂ ר  עח  איה וּ (ּת הלּ ים  ודא לעלמא, 
ית וּ ב  ולא  עלמא  מן  ליּה  דּ יזיל דּ גרמין מאן  ל וֹ ן וי דמ ׁש יח, רוּ חא

ב  ולא  יבּ ׁש ה , לאוֹ רייתא  דּ עבדין אינוּ ן דּ א לּ ין  עאןלעלמא , 
דקבּ לה  בחכמה  הזּ הר )לא ׁש ּת דלא  לּמ וּ ד לוֹ מר דגרמין(ר וֹ צה  , 

וי יבי ׁש ה, ב' ואׁש ּת ארת מינ ּה , י ' דאיהי דחכמה  נביעוּ  דּ אס ּת לּ ק 
רוּ ח  והאי בּ עלמא , וא בּ דן והרג  וּ ביזה וחרבּ א  עניּ וּ תא דּ גרמין ל וֹ ן
ה ּק ד ׁש , ר וּ ח ואיה וּ  דאּת מר, כּ מה ד ּמ ׁש יח ר וּ ח איה וּ  דּ אס ּת לּ ק 
ה ם  ויראת  דּ עת ר וּ ח וּ גבוּ רה  עצה ר וּ ח וּ בינה  חכמה  ר וּ ח ואיהוּ 

ב ) יא כּ אן.(יׁש עיה עד . 

ׁש מה ל האלף  ּב ס וֹ ד  ּפ עמים  אלף  והּת ּק וּ נים הזּ הר  ֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִילמד וּ 

מ ׁש יח , ׁש ל ונ ׁש מתוֹ  הרחמים מעוֹ רר ה וּ א  ה זּ הר  לּמ וּ ד כּ י הרי 
בּ ט וּ ח  בּ וֹ  והלּ וֹ מד לבטח , יׁש כּ ן  וישׂ ראל הּמ קדּ ׁש  וי בּ נה  וית גּ לּ ה
עיר ור בּ ני חכמי אנחנוּ  כּ ן  על אׁש ר מׁש יח , חבלי  צער  יס בּ ל  ׁש א
דּ ינים , וּ בּת י  אמן, בּ ימינוּ  בּ מהרה  ות כּ וֹ נן ּת בּ נה  ירוּ ׁש לים  ה ּק ד ׁש 
לגמר בּ כדי  לארץ וּ בחוּ ץ בּ ארץ  הזּ הר לּמ וּ ד לי ּס ד נתע וֹ ררנוּ 
י וֹ ם  לטוֹ בה , עלינ וּ  ה בּ א  אל וּ ל  בּ כ"ה ה ּס יּ וּ ם  ויהיה  הזּ הר, ה ּס פר
בּ ס וֹ ד  ּפ עמים אלף  וה ּת ּק וּ נים  ה זּ הר  וילמדוּ  העוֹ לם , בּ ריאת 

ׁש מה .  ל האלף
סוֹ חרים , ר בּ נים, חכמים אחינ וּ  לכם , קוֹ ראים  אנחנ וּ  ולכן
עּמ נ וּ , חלק לקחת ואמצוּ  חזק וּ  מלאכ וֹ ת , בּ עלי בּ ּת ים , בּ עלי
אחד  וכל  הזּ את , בּ חברה והתחבּ רוּ  זכוּ  אני. גּ בּ וֹ ר יאמר  והח לּ ׁש 
איזה  ילמד  ה דּ בקים  וּ בין  הּפ נאי  וּ בׁש עת מה זּ הר, חלק יחטף
בּ ארץ  בּ ין והמנהלים  ה גּ בּ אים  לכם  יּת נוּ  א ׁש ר  ה ּס דר  כּ פי  עלין 

אביכם  אתכם , מטהר  מי דּ עוּ  ישׂ ראל, אׁש ריכם  לארץ. בּ חוּ ץ בּ ין
רבבוֹ ן ור בּ י  אלפין  אלף נעשׂ ית  וּ מלּ ה מ לּ ה כּ ל דּ עוּ , ׁש בּ מים ,

הח ּמ ה . א וֹ ר בּ הק דּ מת  כּ נּ ז כּ ר  בּ מים , עלי וֹ נים  עוֹ למ וֹ ת 

רבעוֹ , אוֹ  חציוֹ  א וֹ  אלוּ ל כ "ה עד  ׁש לם זהר ילמד  חבר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָּכ ל
ּכ ּמ ה לדעת ּב כדי חברים ד' א וֹ  ג ' על ׁש לם ס יּ וּ ם ּכ ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לזוּ ג 
וּ כבר ּפ עמים, אלף  להׁש לים ועיר עיר ּב כל יׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִסיּ וּ מים 

ּב זה להׁש ּת דּ ל הרּב ים את מזּכ ה חברת ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִמ נּ ינוּ 

לארץ , וּ בח וּ ץ  בּ ארץ קד ׁש  עם וּ מנהלי  גּ בּ אי אחינוּ , וא ּת ם ,
ועד", לע וֹ לם כּ כּ וֹ כבים  הר בּ ים  "וּ מצדּ יקי  נאמר עליכם  א ׁש ר 
כּ חוֹ , כּ פי וחבר  חבר  לכל  וסדר  מ ׁש מרוֹ ת  מ ׁש מרוֹ ת  ועשׂ וּ  עמדוּ 
א וֹ  חצי וֹ  אוֹ  אלוּ ל כ"ה עד ׁש לם  זהר ילמד חבר כּ ל כּ י בּ אפן
כּ ּמ ה  לדעת  בּ כדי  חברים ד ' אוֹ  ג' על ׁש לם סיּ וּ ם  כּ ל וּ לזוּ ג רבעוֹ ,
מנּ ינוּ  וּ כבר ּפ עמים . אלף להׁש לים ועיר  עיר בּ כל יׁש  ס יּ וּ מים
ח וּ ץ  אנׁש י גּ ם כּ י בּ זה .וּ בר וּ ר  להׁש ּת דּ ל הרבּ ים את מזכּ ה חברת
בּ ית  בּ מס לּ ת  הּק ד ׁש  עיר  אנ ׁש י עם  ׁש לּ הם הלּ ּמ וּ ד יעלה לארץ
לׁש נה  ונכּ נס בּ זה , זה  ערבים  ישׂ ראל כּ ל בּ סוֹ ד ה ּק דׁש ים  קדׁש 
כּ ל  ועל ישׂ ראל ע ּמ וֹ  על  בּ רחמים  ויׁש וּ עה גּ אלּ ה ׁש נת  חדׁש ה 
סדר ּפ עם עוֹ ד  נחזר  עוֹ ד יצטר אם  הּס יּ וּ ם ואחר כּ לּ וֹ , העוֹ לם 
ויגן עלינ וּ  יגן  אמן , עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  הר ׁש בּ "י הּת נּ א  וּ זכוּ ת ׁש ני

ׁש ל וֹ ם . וא ּת ם  עליכם 

דּ ארעא מארי הגּ אוֹ נים ר ּב נים מּט עם חדׁש ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָמוֹ דעה
לארץ וּ בח וּ צה ּב ארץ  לגמר  ה זּ הר  לּמ וּ ד  על לׁש קד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א
רק נגמר  א קּב לנוּ  א ׁש ר  הר ׁש ימ וֹ ת וּ כפי ס יּ וּ מים, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶאלף 

ס יּ וּ מים מאוֹ ת ׁש ׁש   ְלער◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

הוּ א  א ׁש ר  ה ּק דוֹ ׁש , ה זּ הר ל ּמ וּ ד מעלת  לכבוֹ דם יד וּ ע כּ בר 
וחרבּ א  וּ מ וֹ תנא  ורעוֹ ת  ק ׁש וֹ ת  וּ גזרוֹ ת  ּפ רענ יּ וֹ ת  מיני כּ ל מבּט ל 
"ּת ּק וּ ן י שׂ ראל עם  עוֹ ררנ וּ  כּ בר ׁש עברה  והנה  מעלמא , וּ בזּ ה

ק  דּ ארעא מארי הגּ אוֹ נים  רבּ נים  מ ּט עם  האמּת ית " דּ יׁש א לגּ א לּ ה 
לארץ  וּ בחוּ צה בּ ארץ לגמר  הזּ הר  לּמ וּ ד  על לׁש קד לעיל , ה נּ זכּ ר
 לער רק  נגמר  א קבּ לנוּ , אׁש ר הרׁש ימוֹ ת וּ כפי סיּ וּ מים , אלף 
ה ּק ד וֹ ׁש ה , ארץ וּ גא וֹ ני  ר בּ ני אנחנ וּ , כּ ן  על ס יּ וּ מים. מא וֹ ת  ׁש ׁש 
בּ כדי ּפ עם  ע וֹ ד ללמד מגת , ידוֹ  א ׁש ר  ישׂ ראל בּ ר מכּ ל מבּק ׁש ים 
ׁש עוּ ר כּ פי לט וֹ בה עלינוּ  הבּ א  אלוּ ל בּ כ"ה סיּ וּ מים האלף גּ מר
זהר סיּ וּ ם א ׁש ּת קד, ׁש ל  חברתוֹ  בּ ני עם ּפ ח וֹ ת , א וֹ  יוֹ תר  הרא ׁש וֹ ן 
עלי וֹ נים  אוֹ תם  הצּ רים כּ ל  וּ לב ּט ל  ישׂ ראל , עם מ זּ ל לע לּ וּ י  אחד 
ּת ע שׂ ינה  וא  מח ׁש בוֹ תם , ויקלקל  א וֹ יבינ וּ  עצת ויפר  ותח ּת וֹ נים,
כּ ן אמן  ציּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה  לבטח  י ׁש כּ ן וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה , ידיהם 
לחדׁש  א ' אמן . בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן  ּת בּ נה  יר וּ ׁש לים  רצוֹ ן . יהי

קטן. לפרט תפא"ר  ׁש נת  איּ ר 
ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר בּ ספר  לוֹ מדים  אנחנ וּ  הרי יאמר : ה לּ ּמ וּ ד קדם
כּ ל  ּפ י ולסּת ם  י שׂ ראל, מ זּ ל קרן וּ להרים עזּ נ וּ , ׁש כינת  לעלּ וּ י
ליׁש נ ּה , העטרה וּ להחזיר ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים  א וֹ תנ וּ  ה צּ רים 

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 רבּ י הרב מ וֹ "ה  ּכ בוֹ ד הגּ אוֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

ה ּק דׁש  עיר  יר וּ ׁש לים וארץ , ׁש מים ע וֹ שׂ ה  ה ם  מעם  עזרי
זכרוֹ נם  חכמינוּ  אמרוּ  אמן.כּ בר בּ ימינוּ  בּ מהרה  ותכּ וֹ נן  ּת בּ נה
אׁש רי ה ּמ צווֹ ת . כּ ל כּ נגד ׁש קוּ לה היא ּת וֹ רה  ׁש ּת למ וּ ד  לברכה,
זהר בּ ספר בּ נּ סּת ר , הן  בּ נּ גלה  הן  בּ ּת וֹ רה עמלוֹ  להיוֹ ת  ה זּ וֹ כה 

וה ּת ּק וּ נים . הּק ד וֹ ׁש 

אמן, עלינ וּ  יגן זכוּ תוֹ  האקי הּת נּ א ר ׁש בּ "י, הוּ א וּ כדאי 
ועינינוּ  ה גּ א לּ ה , את  וּ לקרב הדּ ין מן  כּ לּ וֹ  הע וֹ לם כּ ל  את לפטר

א  דּ עה  הארץ וּ מלאה  הם א וֹ ר נגלוֹ ת בּ הגּ לוּ ת ה ם ּת חזינה ת 
עוֹ למים  ּת ׁש וּ עת  בּ ה ם  נוֹ ׁש ע וישׂ ראל צדק , גּ וֹ אל  בּ ביאת 

וּ בקרוֹ ב . בּ עגלא

הרב  מוֹ רינ וּ  החסיד  בּ ה גּ א וֹ ן יר וּ חם  יצחק נא וּ ם 
דּ יסקין לברכה צ דּ יק זכר  לי בּ  יהוּ דא  יה וֹ ׁש ע מ ׁש ה  ר בּ י 

ישׂ ראל  בּ ני מאחינ וּ  וּ מב ּק ׁש  למעלה, המד בּ ר לכל אני  מס כּ ים
וּ זכוּ ת  הנּ ז כּ ר , וּ בּס דר  הנּ ז כּ ר  ה ּק ד וֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד להתמיד  מקוֹ ם  בּ כל
יגן הּק ד וֹ ׁש ה ותוֹ רה  אמן עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  ר ׁש בּ "י הּק דוֹ ׁש  ה ּת נּ א
בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ רחמים  י שׂ ראל  בּ גא לּ ת לרא וֹ ת  לזכּ וֹ ת עלינ וּ 
אקבּ צם". ע ּת ה  בגּ וֹ ים יתנוּ  כּ י  "גּ ם הנּ ביא ׁש אמר כּ מוֹ  אמן,
כּ וֹ ׁש נּ "ה  יפרח ס "ט בּ א  תרפ"א ׁש ני  ּפ סח י וֹ ם החתוּ ם על וּ באנ וּ 

קטן לפרט 

     
     

ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר ׁש ל  ה ּק ד וֹ ׁש  ה לּ ּמ וּ ד  וּ נחיצ וּ ת  ּת וֹ עלת   דּ ר על 
בּ רחמיו ית בּ ר ה ם ׁש עברה. ׁש נה  בּ זה כּ תבּת י  כּ בר  ה ּת ּק וּ נים 
לראוֹ ת  ונזכּ ה  ישׂ ראל, עּמ וֹ  בּ לב  מלּ עילא ּת ׁש וּ בה התעוֹ ררוּ ת יּת ן

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

   
   
       

דוד  רבי החסיד הגאון הרב התעורר  מכן לאחר שנים עשר
הוא  העולמי. הזוהר  מרכז את להקים זצ"ל רובינפיין מרדכי

פאדאליע פלך קאמארגאראד  בעיר בזוועהיל (רוסיא )רב ומ"מ
ספר - הקורא " "קול  בעל ת"ו  ירושלם  בעיה "ק כן ואחר 
מהזוהר מאמרים  כן גם נקבצו  ובו  דעת אדם המלמד מוסר 

בהקדמה : זצ "ל המחבר שכותב  וכפי אחיםהקדוש "אנא 
כפי יגיע ואת  עמלי את וראו נא הביטו אהובים ורעים  נכבדים 
ואשר הרבה קדושים  מספרים  וחברתי לקטתי  אספתי אשר
ידע למען הקודש  ללשון הקדוש מזהר מאמרים כמה  העתקתי
ידוע כי הזהר בספר הנמצאים  מוסר דברי  גם  ויבין  ישראל 
ולשבר הלב רשעת להכניע הקדוש  הזהר דברי מסוגלים  כמה

היצר". כח

הזוהרובשנת  ללימוד  העולמי המרכז את  הקים תרצ"א
הקדוש  בזוהר  היומי  הדף של  הקדוש הלימוד את ויזם  הקדוש

דאז. החרדית עדה ובד"ץ ירושלים  רבני  איתו  (ביניהם והסכימו

זיע "א ) זוננפלד הגרי"ח מרן

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

אחדים דברים 

של  ותולדותיו  חייו  על  החומר לרכז הספקתי שלא  היות 
בכל  פעל  מה צדיק  ולפרסם לדעת כדי זצ"ל  הגהמ "ח חותני
לפרסם  לנחוץ מצאתי  לכן לד', קודש היה כולו  אשר  חייו  ימי
היומי דף  של והמפעל  היזמה  אודות  הכתבים בין שמצאתי  מה

זוה "ק . על
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מארי  הגּ אוֹ נים הר ּב נים מּט עם  האמּת ית לגּ א לּ ה  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִּת ּק וּ ן
לפ "ק תרפ "א ּב ׁש נת קדּ יׁש א  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ ארעא

העוֹ למוֹ ת  אוֹ ר  האהי, הּת נּ א  ׁש ל  הזּ הר ספר כּ י  לכּ ל יד וּ ע 
הארץ  מרעיׁש  האי ׁש  זה  עליו: הנּ אמר  וה ּת ח ּת וֹ נים , העלי וֹ נים
ׁש מעוֹ ן כּ ר בּ י  אי ּמ י ּה  דּ ילידה אמרוּ , וּ ב גּ מרא  ממלכוֹ ת , מר גּ יז

ּת יליד א  א ואי י"ז:)ּת יליד  ראׁש נוּ (מכות עטרת  הוּ א 
בּ וֹ קעת  ּת וֹ רת וֹ  א ׁש ר  אמן , עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  הר ׁש בּ "י ותפארּת נוּ ,
שׂ רפים  בּ ין  ועוֹ ברת  עוֹ למוֹ ת, רבב וֹ ת  ורבבי  אלפים  לאלפי
עד  אׁש  אוֹ כלת אׁש  נהרי  מקוֹ ם  הּק דׁש , וח יּ וֹ ת וחׁש מ לּ ים ואוֹ פנּ ים 
בּ ּה  וּ ב וֹ נה בּ ּה  ו שׂ מח ה וּ א ,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפני  דּ ּק ה דּ ממה  ק וֹ ל 

עלמא . על  וּ מרחם  חדׁש ים עוֹ למ וֹ ת 

הבּ א : העוֹ לם  לח יּ י זכרוֹ נוֹ  חיד"א הגּ אוֹ ן  כּ תב מה  חזי  ּפ וּ ק
קאמר. מאי ידע דּ לא אפלּ וּ  לּמ וּ ד  כּ ל  על  מר וֹ מם  הזּ הר  לּמ וּ ד 

"מל "כּ ּס א  מ "ג)והרב ּת ּק וּ ן על ה זּ הר(ּפ רוּ ׁש  ל ּמ וּ ד אמר 
עליוֹ נים . ע וֹ למוֹ ת בּ וֹ נה בּ גירסא 

ספר בּ האי  ׁש מע וֹ ן: לרבּ י לברכה זכר וֹ נ וֹ  אליּ הוּ  אמר  עוֹ ד
בּ דף  עוֹ ד בּ תראה . בּ דרא אתגּ ליא כּ ד גּ לוּ תא מן  ית ּפ רקוּ ן ה זּ הר 
כּ זהר יזהיר וּ  והּמ שׂ כּ ילים  ׁש מעוֹ ן. לר בּ י ר בּ ינוּ  מׁש ה ל ׁש וֹ ן  קכ"ד:
צרי א בּ אילּ ין הזּ הר  ספר  דּ איה וּ  דּ יל חבּ וּ רא  בּ האי הרקיע 

מׁש יח  חבלי יסבּ ל  א  ה זּ הר בּ ספר  ה לּ וֹ מד כּ י ל וֹ מר : רצה – נּס יוֹ ן
ה זּ הר ספר  הוּ א דּ א  דחיּ י מאילנא  למטעם  עתידין דּ ישׂ ראל  וּ בגין

בּ רחמי. מ גּ ל וּ תא בּ יּה  יפקוּ ן 
הרקיע" כּ זהר יזהירוּ  "וה ּמ שׂ כּ ילים הּת ּק וּ נים : בּ הקדּ מת  עוֹ ד
את כּ נׁש וּ  כּ ד  יזהיר וּ  וחבר יּ יא , ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  אלּ ין וה ּמ שׂ כּ ילים  וג וֹ '

וּ לכל למעב  עּמ הוֹ ן  וּ לאל יּ ה וּ  להוֹ ן  אתיהיב  ר ׁש וּ תא  חבּ וּ רא, האי  ד 
בּ את כּ סיא  מלאכ יּ א  וּ לכל  בּ ינייה וּ  לנחתא דּ מתיב ּת אן  נׁש מתין 
וּ לכל  קדּ יׁש ין  ׁש מהן  לכל רׁש וּ  יהיב כּ לּ א  על ועלּ ת  שׂ כל. וּ בארח 
דילי ּה , בּ דר גּ א ׁש ם כּ ל  טמירין  רזין  לוֹ ן  לגלּ אה  כּ נּ וּ יין וּ לכל  הו יּ ין 
אתיהיב  דּ לא טמירין רזין לוֹ ן  לג לּ אה  ספירן  לעשׂ ר יהיב וּ ר ׁש וּ תא

מׁש יחא . דמלכּ א דרא  דּ ייתי  עד לוֹ ן  לג לּ אה  ר ׁש וּ 
הזּ הר. בּ לּמ וּ ד ּת לוּ יה הגּ אלּ ה כּ י  האמוּ ר  מן הּמ וּ רם

א וֹ ת וֹ  ונ ּק ח ה זּ הר , ל ּמ וּ ד  בּ ּט וּ ל  בּ עוֹ לם  גּ וֹ רם מה  נכ ּת ב  וע ּת ה 
לחיּ י זכרוֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים  רבּ י הא הי  המק בּ ל  הגּ ד וֹ ל הרב מ דּ ברי
ה כּ ת וּ ב  אמן , עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האר"י הרב ּת למיד  הבּ א, העוֹ לם 
ה דּ ל  בּ עיר , הצּ עיר אני ל ׁש וֹ נוֹ : וזה  ההקדּ מוֹ ת, ׁש ער  בּ הקדּ מת 
זכרוֹ נוֹ  ויטאל  יוֹ סף  הרב אבי  לאד וֹ ני  בּ ן ויטאל חיּ ים  בּ אלפי ,
ויׁש בּת י כּ חי ּת ׁש ׁש  לכח ׁש ׁש ים בּ ן  בּ היוֹ תי ה בּ א , העוֹ לם  לחיּ י 
ואנחנוּ  קיץ, כּ לה  קציר, עבר  כּ י  ּת מהים , וּ מחׁש ב וֹ תי  מ ׁש ּת וֹ מם 
וא  לבשׂ רנ וּ  מזוֹ ר אין  למחלתנ וּ , עלתה א  ּת ר וּ פה  נ וֹ ׁש ענוּ , א
ּפ נה  כּ י  לנוּ  א וֹ י מקדּ ׁש נ וּ , בּ ית וּ לחרבּ ן למכּ תנוּ  ארוּ כה עלתה
בּ א . א  דּ וד בּ ן ועדין ה ּק צּ ים כּ ל וכל וּ  ערב , צללי  נטוּ  וגם ה יּ וֹ ם
קצּ נוּ  נתאר זּ ה מה  ועל זּ ה מה  ולדעת לחקר ּפ ני  את ואּת נה 

יׁש י בּ ן בּ א  א  וּ מדּ וּ ע  ?וגלוּ תנ וּ  
הוּ בא  אחד מּמ אמר דּ וי , ולבּ י בּ קר בּ י  ואנינה  לי און וּ מצאתי
אהים  ור וּ ח כּ תיב ּת נּ ינא לׁש וֹ נ וֹ : וזה  ל ' ּת ּק וּ ן  הּת ּק וּ נים בּ ספר
כּ י ויּ ז כּ וֹ ר זמנא בּ ההוּ א וכ וּ ' אקרא  מה אוֹ מרת והיא  וכוּ ' מרחפת

י ׁש וּ ב וא   ה וֹ ל ר וּ ח ה ּמ ה  לט )ב שׂ ר  עח  איה וּ (ּת הלּ ים  ודא לעלמא, 
ית וּ ב  ולא  עלמא  מן  ליּה  דּ יזיל דּ גרמין מאן  ל וֹ ן וי דמ ׁש יח, רוּ חא

ב  ולא  יבּ ׁש ה , לאוֹ רייתא  דּ עבדין אינוּ ן דּ א לּ ין  עאןלעלמא , 
דקבּ לה  בחכמה  הזּ הר )לא ׁש ּת דלא  לּמ וּ ד לוֹ מר דגרמין(ר וֹ צה  , 

וי יבי ׁש ה, ב' ואׁש ּת ארת מינ ּה , י ' דאיהי דחכמה  נביעוּ  דּ אס ּת לּ ק 
רוּ ח  והאי בּ עלמא , וא בּ דן והרג  וּ ביזה וחרבּ א  עניּ וּ תא דּ גרמין ל וֹ ן
ה ּק ד ׁש , ר וּ ח ואיה וּ  דאּת מר, כּ מה ד ּמ ׁש יח ר וּ ח איה וּ  דּ אס ּת לּ ק 
ה ם  ויראת  דּ עת ר וּ ח וּ גבוּ רה  עצה ר וּ ח וּ בינה  חכמה  ר וּ ח ואיהוּ 

ב ) יא כּ אן.(יׁש עיה עד . 

ׁש מה ל האלף  ּב ס וֹ ד  ּפ עמים  אלף  והּת ּק וּ נים הזּ הר  ֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִילמד וּ 

מ ׁש יח , ׁש ל ונ ׁש מתוֹ  הרחמים מעוֹ רר ה וּ א  ה זּ הר  לּמ וּ ד כּ י הרי 
בּ ט וּ ח  בּ וֹ  והלּ וֹ מד לבטח , יׁש כּ ן  וישׂ ראל הּמ קדּ ׁש  וי בּ נה  וית גּ לּ ה
עיר ור בּ ני חכמי אנחנוּ  כּ ן  על אׁש ר מׁש יח , חבלי  צער  יס בּ ל  ׁש א
דּ ינים , וּ בּת י  אמן, בּ ימינוּ  בּ מהרה  ות כּ וֹ נן ּת בּ נה  ירוּ ׁש לים  ה ּק ד ׁש 
לגמר בּ כדי  לארץ וּ בחוּ ץ בּ ארץ  הזּ הר לּמ וּ ד לי ּס ד נתע וֹ ררנוּ 
י וֹ ם  לטוֹ בה , עלינ וּ  ה בּ א  אל וּ ל  בּ כ"ה ה ּס יּ וּ ם  ויהיה  הזּ הר, ה ּס פר
בּ ס וֹ ד  ּפ עמים אלף  וה ּת ּק וּ נים  ה זּ הר  וילמדוּ  העוֹ לם , בּ ריאת 

ׁש מה .  ל האלף
סוֹ חרים , ר בּ נים, חכמים אחינ וּ  לכם , קוֹ ראים  אנחנ וּ  ולכן
עּמ נ וּ , חלק לקחת ואמצוּ  חזק וּ  מלאכ וֹ ת , בּ עלי בּ ּת ים , בּ עלי
אחד  וכל  הזּ את , בּ חברה והתחבּ רוּ  זכוּ  אני. גּ בּ וֹ ר יאמר  והח לּ ׁש 
איזה  ילמד  ה דּ בקים  וּ בין  הּפ נאי  וּ בׁש עת מה זּ הר, חלק יחטף
בּ ארץ  בּ ין והמנהלים  ה גּ בּ אים  לכם  יּת נוּ  א ׁש ר  ה ּס דר  כּ פי  עלין 

אביכם  אתכם , מטהר  מי דּ עוּ  ישׂ ראל, אׁש ריכם  לארץ. בּ חוּ ץ בּ ין
רבבוֹ ן ור בּ י  אלפין  אלף נעשׂ ית  וּ מלּ ה מ לּ ה כּ ל דּ עוּ , ׁש בּ מים ,

הח ּמ ה . א וֹ ר בּ הק דּ מת  כּ נּ ז כּ ר  בּ מים , עלי וֹ נים  עוֹ למ וֹ ת 

רבעוֹ , אוֹ  חציוֹ  א וֹ  אלוּ ל כ "ה עד  ׁש לם זהר ילמד  חבר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָּכ ל
ּכ ּמ ה לדעת ּב כדי חברים ד' א וֹ  ג ' על ׁש לם ס יּ וּ ם ּכ ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לזוּ ג 
וּ כבר ּפ עמים, אלף  להׁש לים ועיר עיר ּב כל יׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִסיּ וּ מים 

ּב זה להׁש ּת דּ ל הרּב ים את מזּכ ה חברת ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִמ נּ ינוּ 

לארץ , וּ בח וּ ץ  בּ ארץ קד ׁש  עם וּ מנהלי  גּ בּ אי אחינוּ , וא ּת ם ,
ועד", לע וֹ לם כּ כּ וֹ כבים  הר בּ ים  "וּ מצדּ יקי  נאמר עליכם  א ׁש ר 
כּ חוֹ , כּ פי וחבר  חבר  לכל  וסדר  מ ׁש מרוֹ ת  מ ׁש מרוֹ ת  ועשׂ וּ  עמדוּ 
א וֹ  חצי וֹ  אוֹ  אלוּ ל כ"ה עד ׁש לם  זהר ילמד חבר כּ ל כּ י בּ אפן
כּ ּמ ה  לדעת  בּ כדי  חברים ד ' אוֹ  ג' על ׁש לם סיּ וּ ם  כּ ל וּ לזוּ ג רבעוֹ ,
מנּ ינוּ  וּ כבר ּפ עמים . אלף להׁש לים ועיר  עיר בּ כל יׁש  ס יּ וּ מים
ח וּ ץ  אנׁש י גּ ם כּ י בּ זה .וּ בר וּ ר  להׁש ּת דּ ל הרבּ ים את מזכּ ה חברת
בּ ית  בּ מס לּ ת  הּק ד ׁש  עיר  אנ ׁש י עם  ׁש לּ הם הלּ ּמ וּ ד יעלה לארץ
לׁש נה  ונכּ נס בּ זה , זה  ערבים  ישׂ ראל כּ ל בּ סוֹ ד ה ּק דׁש ים  קדׁש 
כּ ל  ועל ישׂ ראל ע ּמ וֹ  על  בּ רחמים  ויׁש וּ עה גּ אלּ ה ׁש נת  חדׁש ה 
סדר ּפ עם עוֹ ד  נחזר  עוֹ ד יצטר אם  הּס יּ וּ ם ואחר כּ לּ וֹ , העוֹ לם 
ויגן עלינ וּ  יגן  אמן , עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  הר ׁש בּ "י הּת נּ א  וּ זכוּ ת ׁש ני

ׁש ל וֹ ם . וא ּת ם  עליכם 

דּ ארעא מארי הגּ אוֹ נים ר ּב נים מּט עם חדׁש ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָמוֹ דעה
לארץ וּ בח וּ צה ּב ארץ  לגמר  ה זּ הר  לּמ וּ ד  על לׁש קד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַקדּ יׁש א
רק נגמר  א קּב לנוּ  א ׁש ר  הר ׁש ימ וֹ ת וּ כפי ס יּ וּ מים, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶאלף 

ס יּ וּ מים מאוֹ ת ׁש ׁש   ְלער◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

הוּ א  א ׁש ר  ה ּק דוֹ ׁש , ה זּ הר ל ּמ וּ ד מעלת  לכבוֹ דם יד וּ ע כּ בר 
וחרבּ א  וּ מ וֹ תנא  ורעוֹ ת  ק ׁש וֹ ת  וּ גזרוֹ ת  ּפ רענ יּ וֹ ת  מיני כּ ל מבּט ל 
"ּת ּק וּ ן י שׂ ראל עם  עוֹ ררנ וּ  כּ בר ׁש עברה  והנה  מעלמא , וּ בזּ ה

ק  דּ ארעא מארי הגּ אוֹ נים  רבּ נים  מ ּט עם  האמּת ית " דּ יׁש א לגּ א לּ ה 
לארץ  וּ בחוּ צה בּ ארץ לגמר  הזּ הר  לּמ וּ ד  על לׁש קד לעיל , ה נּ זכּ ר
 לער רק  נגמר  א קבּ לנוּ , אׁש ר הרׁש ימוֹ ת וּ כפי סיּ וּ מים , אלף 
ה ּק ד וֹ ׁש ה , ארץ וּ גא וֹ ני  ר בּ ני אנחנ וּ , כּ ן  על ס יּ וּ מים. מא וֹ ת  ׁש ׁש 
בּ כדי ּפ עם  ע וֹ ד ללמד מגת , ידוֹ  א ׁש ר  ישׂ ראל בּ ר מכּ ל מבּק ׁש ים 
ׁש עוּ ר כּ פי לט וֹ בה עלינוּ  הבּ א  אלוּ ל בּ כ"ה סיּ וּ מים האלף גּ מר
זהר סיּ וּ ם א ׁש ּת קד, ׁש ל  חברתוֹ  בּ ני עם ּפ ח וֹ ת , א וֹ  יוֹ תר  הרא ׁש וֹ ן 
עלי וֹ נים  אוֹ תם  הצּ רים כּ ל  וּ לב ּט ל  ישׂ ראל , עם מ זּ ל לע לּ וּ י  אחד 
ּת ע שׂ ינה  וא  מח ׁש בוֹ תם , ויקלקל  א וֹ יבינ וּ  עצת ויפר  ותח ּת וֹ נים,
כּ ן אמן  ציּ וֹ ן, בּ נחמת ונראה  לבטח  י ׁש כּ ן וישׂ ראל ּת וּ ׁש יּ ה , ידיהם 
לחדׁש  א ' אמן . בּ ימינוּ  בּ מהרה ותכּ וֹ נן  ּת בּ נה  יר וּ ׁש לים  רצוֹ ן . יהי

קטן. לפרט תפא"ר  ׁש נת  איּ ר 
ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר בּ ספר  לוֹ מדים  אנחנ וּ  הרי יאמר : ה לּ ּמ וּ ד קדם
כּ ל  ּפ י ולסּת ם  י שׂ ראל, מ זּ ל קרן וּ להרים עזּ נ וּ , ׁש כינת  לעלּ וּ י
ליׁש נ ּה , העטרה וּ להחזיר ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים  א וֹ תנ וּ  ה צּ רים 

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 רבּ י הרב מ וֹ "ה  ּכ בוֹ ד הגּ אוֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

ה ּק דׁש  עיר  יר וּ ׁש לים וארץ , ׁש מים ע וֹ שׂ ה  ה ם  מעם  עזרי
זכרוֹ נם  חכמינוּ  אמרוּ  אמן.כּ בר בּ ימינוּ  בּ מהרה  ותכּ וֹ נן  ּת בּ נה
אׁש רי ה ּמ צווֹ ת . כּ ל כּ נגד ׁש קוּ לה היא ּת וֹ רה  ׁש ּת למ וּ ד  לברכה,
זהר בּ ספר בּ נּ סּת ר , הן  בּ נּ גלה  הן  בּ ּת וֹ רה עמלוֹ  להיוֹ ת  ה זּ וֹ כה 

וה ּת ּק וּ נים . הּק ד וֹ ׁש 

אמן, עלינ וּ  יגן זכוּ תוֹ  האקי הּת נּ א ר ׁש בּ "י, הוּ א וּ כדאי 
ועינינוּ  ה גּ א לּ ה , את  וּ לקרב הדּ ין מן  כּ לּ וֹ  הע וֹ לם כּ ל  את לפטר

א  דּ עה  הארץ וּ מלאה  הם א וֹ ר נגלוֹ ת בּ הגּ לוּ ת ה ם ּת חזינה ת 
עוֹ למים  ּת ׁש וּ עת  בּ ה ם  נוֹ ׁש ע וישׂ ראל צדק , גּ וֹ אל  בּ ביאת 

וּ בקרוֹ ב . בּ עגלא

הרב  מוֹ רינ וּ  החסיד  בּ ה גּ א וֹ ן יר וּ חם  יצחק נא וּ ם 
דּ יסקין לברכה צ דּ יק זכר  לי בּ  יהוּ דא  יה וֹ ׁש ע מ ׁש ה  ר בּ י 

ישׂ ראל  בּ ני מאחינ וּ  וּ מב ּק ׁש  למעלה, המד בּ ר לכל אני  מס כּ ים
וּ זכוּ ת  הנּ ז כּ ר , וּ בּס דר  הנּ ז כּ ר  ה ּק ד וֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד להתמיד  מקוֹ ם  בּ כל
יגן הּק ד וֹ ׁש ה ותוֹ רה  אמן עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  ר ׁש בּ "י הּק דוֹ ׁש  ה ּת נּ א
בּ ימינוּ  בּ מהרה בּ רחמים  י שׂ ראל  בּ גא לּ ת לרא וֹ ת  לזכּ וֹ ת עלינ וּ 
אקבּ צם". ע ּת ה  בגּ וֹ ים יתנוּ  כּ י  "גּ ם הנּ ביא ׁש אמר כּ מוֹ  אמן,
כּ וֹ ׁש נּ "ה  יפרח ס "ט בּ א  תרפ"א ׁש ני  ּפ סח י וֹ ם החתוּ ם על וּ באנ וּ 

קטן לפרט 

     
     

ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר ׁש ל  ה ּק ד וֹ ׁש  ה לּ ּמ וּ ד  וּ נחיצ וּ ת  ּת וֹ עלת   דּ ר על 
בּ רחמיו ית בּ ר ה ם ׁש עברה. ׁש נה  בּ זה כּ תבּת י  כּ בר  ה ּת ּק וּ נים 
לראוֹ ת  ונזכּ ה  ישׂ ראל, עּמ וֹ  בּ לב  מלּ עילא ּת ׁש וּ בה התעוֹ ררוּ ת יּת ן

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

   
   
       

דוד  רבי החסיד הגאון הרב התעורר  מכן לאחר שנים עשר
הוא  העולמי. הזוהר  מרכז את להקים זצ"ל רובינפיין מרדכי

פאדאליע פלך קאמארגאראד  בעיר בזוועהיל (רוסיא )רב ומ"מ
ספר - הקורא " "קול  בעל ת"ו  ירושלם  בעיה "ק כן ואחר 
מהזוהר מאמרים  כן גם נקבצו  ובו  דעת אדם המלמד מוסר 

בהקדמה : זצ "ל המחבר שכותב  וכפי אחיםהקדוש "אנא 
כפי יגיע ואת  עמלי את וראו נא הביטו אהובים ורעים  נכבדים 
ואשר הרבה קדושים  מספרים  וחברתי לקטתי  אספתי אשר
ידע למען הקודש  ללשון הקדוש מזהר מאמרים כמה  העתקתי
ידוע כי הזהר בספר הנמצאים  מוסר דברי  גם  ויבין  ישראל 
ולשבר הלב רשעת להכניע הקדוש  הזהר דברי מסוגלים  כמה

היצר". כח

הזוהרובשנת  ללימוד  העולמי המרכז את  הקים תרצ"א
הקדוש  בזוהר  היומי  הדף של  הקדוש הלימוד את ויזם  הקדוש

דאז. החרדית עדה ובד"ץ ירושלים  רבני  איתו  (ביניהם והסכימו

זיע "א ) זוננפלד הגרי"ח מרן

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

אחדים דברים 

של  ותולדותיו  חייו  על  החומר לרכז הספקתי שלא  היות 
בכל  פעל  מה צדיק  ולפרסם לדעת כדי זצ"ל  הגהמ "ח חותני
לפרסם  לנחוץ מצאתי  לכן לד', קודש היה כולו  אשר  חייו  ימי
היומי דף  של והמפעל  היזמה  אודות  הכתבים בין שמצאתי  מה

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

הרבים . את לזכות  שאיפתו 

מכתביו גם מפרסמים  כתי "ק )ואנו אשר(מעצם  ירושלם  גדולי 
את  שהעריצו הערצה  ואת הזוהר בלימוד  חובתינו  מבטאים  הם

בזוה "ק . היומי דף המפעל של  יוזמו

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

   
   

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

בעהי "ת

 שני שבע  וויע בעיר שנתוסד הש"ס  של היומי  הד ראינו כאשר
שלימדו בעול גדולה פעולה ועשה בחיבה, הזאת הצעה  קבלו  לפני
צרי זוהר   ד ללימוד  [חשיבות] חושב שידוע  ולפי ישראל, אלפי
ישראל  עדת כל לאחד  וכדי גמרא ,  ד מלימוד הרבה  ונקל זמ מועט
אשר ירושלי וחכמי והלומדי הרבני בעזר כללי, גדול תיקו וזהו 
כל  ובגולה , ישראל  באר ואיש איש לכל  כרוז לכתוב  לזה הסכימו

בלי  שילמוד ולהשכיל להבי ולב  לדבר ופה לראות עיני לו שיש מי
הקדוש הזוהר בספר אחד   ד ובקדושה ביראה יו בכל נדר

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

משיח ] חבלי ער וללא 
בגיני י מא,  ס בתראה  "דרא  מ ':  ד י)בתיקוני כה (ויקרא ְְְְִֵַַָָָָָ

ר ר קראת בגלל ,מי ה  ס  האחר [ר וג מר .  אר רר קראתְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הזוהר]. לימוד ידי על שיגאלו הגר"א  פירוש  מרוג  ארְֵֶָָ

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

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

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

אחד . ושמו אחד  ה' יהיה
הנביא אליהו  לנו וישלח יצמיח , מהרה עבדו דוד צמח את

המשיח ,  ומל
זרעו לכל שלו ודובר לעמו טוב דורש
     
   

רבי הגה"צ בראוערמאןהסכמת זצ"לזעליג
תרצ"א ניסן ער "ח בשבת רביעי יום

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

 בראוערמא זעליג

רבי הגה"צ זוננפעלד הסכמת חיים זצ"ליוסף 
א', ד ילמוד  ביכלתו שאי מי [פני כל [ועל  ועכ"פ שבוע , מדי הפרשה ללמוד  בידו שהיכולת  מי  כל על  מצוה  בוודאי אבל (ביו )ב "ה 

בנדר, יקבל לא
ברחמיו, הישועה   ק לנו  יחיש השי"ת
קרובה  לישועה המחכה
 חיי יוס
החותמת  מקו

ר ' מרן  מהגאב"ד לדף מעבר אשר  באות אות הכתב זאנענפעלד העתק חיים שליט "א,יוסף 

א '  ד ילמוד  ביכלתו  שאי מי פני כל ועל שבוע , מדי  הפרשה ללמוד  בידו  שהיכולת  מי  כל על מצוה בוודאי יקבל (ביו )ב "ה  לא  אבל
בנדר.

ברחמיו הישועה   ק לנו יחוש השי "ת
קרובה  לישועה  ז"פ המחכה  חיי  יוס

תרצ"א  ניס ז' .החות מקו

רבי הגה"צ ווערנערהסכמת בונם זצ"לשמחה 

 יפקו הזוהר הקדוש בלימוד [חכמי [התלמידי  הת"ח יתעסקו  א מצפי אנו  אשר הקדוש  הלימוד  להחזיק  מצוה  לעושי  סני אהיה 
,התיקוני על  מל כסא  בהקדמת איתא  כ ,ברחמי מגלותא  ביה 

תוב"ב ירושלי עיה "ק תרצ"א ניס לחודש  ט ' בעה "ח
ווערנער   בונ שמחה 
החותמת  מקו

הגה רביהסכמת זילבערמאן"צ יהודא זצ"לגרשון

ד "י  ישראל קר להרמת  מאד ונורא גדול תועלת היא  כי הזוה"ק  בלימוד ולהחזיק מצוה  לעושי  סני להיות  לקרא  ועוד כיהודא  אני ג
 המצפי עמו, בעני יראה  וחסדיו רחמיו ברוב  והשי"ת  זה , בעני הקדושי הספרי בכל היא הדור וכתוב  בבי "א , גוא"צ בביאת גליות  ולקיבו

,[ואמ אמ] או "א  אכי "ר ברו"ג ובפרט בכלל לישועה

תרצ"אהכו "ח  ניס י"ג  ת"ויו פעיה "ק לפ"ק
 זילבערמא יהודא גרשו
החות מקו

רבי הגה "צ מאירדוד הסכמת יוסף מוהר"ר הצדיק הרב בן  זצללה"היצחק

בעהי"ת 

א "ס ב "ב תו "ת הקודש עיר ירושלים

בכל  לאמר אפילו או ללמוד  ונשגב נורא וקדוש מרו עני זה, טוב  בעני ובפרט עמה לכתוב גדולי במקו לעמוד  כדאי, שאיני הג
אשרי  בכ וכו', ימלל מי ארעא, תהו עד שמי שמי  רקיע  מרו המעלות  ברו הוא  זהרו שאור הזוהר, ספר והנורא  הקדוש בהספר  ד יו
ה ' יראי נדברו אז ולקיי בכנופיא, זה  ללמוד  שיזכו  במקו ובפרט כנ"ל, ללמוד   יתבר ה ' בנחלת  להסתפח  הזה  טוב לאור שיזכה האיש

רעהו, אל הזה .איש בטוב חלק לקחת  אחפו  חפ העני אני וג
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חותני של  גדלותו על  מושג מקצת  להתבונן  אפשר ומזה 
בימי וזכה וחלוש, שבור רוסיא  מגלות  לצאת שזכה  לאחר שגם 
כל  היתה  ת"ו ירושלם  בעיה"ק ד' בנחלת  להסתפח הזקנה 

הרבים . את לזכות  שאיפתו 

מכתביו גם מפרסמים  כתי "ק )ואנו אשר(מעצם  ירושלם  גדולי 
את  שהעריצו הערצה  ואת הזוהר בלימוד  חובתינו  מבטאים  הם

בזוה "ק . היומי דף המפעל של  יוזמו

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

   
   

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

בעהי "ת

 שני שבע  וויע בעיר שנתוסד הש"ס  של היומי  הד ראינו כאשר
שלימדו בעול גדולה פעולה ועשה בחיבה, הזאת הצעה  קבלו  לפני
צרי זוהר   ד ללימוד  [חשיבות] חושב שידוע  ולפי ישראל, אלפי
ישראל  עדת כל לאחד  וכדי גמרא ,  ד מלימוד הרבה  ונקל זמ מועט
אשר ירושלי וחכמי והלומדי הרבני בעזר כללי, גדול תיקו וזהו 
כל  ובגולה , ישראל  באר ואיש איש לכל  כרוז לכתוב  לזה הסכימו

בלי  שילמוד ולהשכיל להבי ולב  לדבר ופה לראות עיני לו שיש מי
הקדוש הזוהר בספר אחד   ד ובקדושה ביראה יו בכל נדר

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

משיח ] חבלי ער וללא 
בגיני י מא,  ס בתראה  "דרא  מ ':  ד י)בתיקוני כה (ויקרא ְְְְִֵַַָָָָָ

ר ר קראת בגלל ,מי ה  ס  האחר [ר וג מר .  אר רר קראתְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הזוהר]. לימוד ידי על שיגאלו הגר"א  פירוש  מרוג  ארְֵֶָָ

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

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

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

אחד . ושמו אחד  ה' יהיה
הנביא אליהו  לנו וישלח יצמיח , מהרה עבדו דוד צמח את

המשיח ,  ומל
זרעו לכל שלו ודובר לעמו טוב דורש
     
   

רבי הגה"צ בראוערמאןהסכמת זצ"לזעליג
תרצ"א ניסן ער "ח בשבת רביעי יום

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

 בראוערמא זעליג

רבי הגה"צ זוננפעלד הסכמת חיים זצ"ליוסף 
א', ד ילמוד  ביכלתו שאי מי [פני כל [ועל  ועכ"פ שבוע , מדי הפרשה ללמוד  בידו שהיכולת  מי  כל על  מצוה  בוודאי אבל (ביו )ב "ה 

בנדר, יקבל לא
ברחמיו, הישועה   ק לנו  יחיש השי"ת
קרובה  לישועה המחכה
 חיי יוס
החותמת  מקו

ר ' מרן  מהגאב"ד לדף מעבר אשר  באות אות הכתב זאנענפעלד העתק חיים שליט "א,יוסף 

א '  ד ילמוד  ביכלתו  שאי מי פני כל ועל שבוע , מדי  הפרשה ללמוד  בידו  שהיכולת  מי  כל על מצוה בוודאי יקבל (ביו )ב "ה  לא  אבל
בנדר.

ברחמיו הישועה   ק לנו יחוש השי "ת
קרובה  לישועה  ז"פ המחכה  חיי  יוס

תרצ"א  ניס ז' .החות מקו

רבי הגה"צ ווערנערהסכמת בונם זצ"לשמחה 

 יפקו הזוהר הקדוש בלימוד [חכמי [התלמידי  הת"ח יתעסקו  א מצפי אנו  אשר הקדוש  הלימוד  להחזיק  מצוה  לעושי  סני אהיה 
,התיקוני על  מל כסא  בהקדמת איתא  כ ,ברחמי מגלותא  ביה 

תוב"ב ירושלי עיה "ק תרצ"א ניס לחודש  ט ' בעה "ח
ווערנער   בונ שמחה 
החותמת  מקו

הגה רביהסכמת זילבערמאן"צ יהודא זצ"לגרשון

ד "י  ישראל קר להרמת  מאד ונורא גדול תועלת היא  כי הזוה"ק  בלימוד ולהחזיק מצוה  לעושי  סני להיות  לקרא  ועוד כיהודא  אני ג
 המצפי עמו, בעני יראה  וחסדיו רחמיו ברוב  והשי"ת  זה , בעני הקדושי הספרי בכל היא הדור וכתוב  בבי "א , גוא"צ בביאת גליות  ולקיבו

,[ואמ אמ] או "א  אכי "ר ברו"ג ובפרט בכלל לישועה

תרצ"אהכו "ח  ניס י"ג  ת"ויו פעיה "ק לפ"ק
 זילבערמא יהודא גרשו
החות מקו

רבי הגה "צ מאירדוד הסכמת יוסף מוהר"ר הצדיק הרב בן  זצללה"היצחק

בעהי"ת 

א "ס ב "ב תו "ת הקודש עיר ירושלים

בכל  לאמר אפילו או ללמוד  ונשגב נורא וקדוש מרו עני זה, טוב  בעני ובפרט עמה לכתוב גדולי במקו לעמוד  כדאי, שאיני הג
אשרי  בכ וכו', ימלל מי ארעא, תהו עד שמי שמי  רקיע  מרו המעלות  ברו הוא  זהרו שאור הזוהר, ספר והנורא  הקדוש בהספר  ד יו
ה ' יראי נדברו אז ולקיי בכנופיא, זה  ללמוד  שיזכו  במקו ובפרט כנ"ל, ללמוד   יתבר ה ' בנחלת  להסתפח  הזה  טוב לאור שיזכה האיש

רעהו, אל הזה .איש בטוב חלק לקחת  אחפו  חפ העני אני וג
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תרצ"א]. [ה' אתרצ"ה שנת ספירה י"ט אייר ד ' ג' יו

הקט מאירנאו יוס מוהר "ר הצדיק הרב  ב יצחק זצללה "ה דוד
ופוסקי גמרא  על  כ"י חמד כר ספר  המחבר בעל

הקדוש  הרעיו בעול עלה ,קוד שני שמשבע  הגאולה, קוד השמי מ היא שזאת האות פהוזה  שבעל מתורה היומי ד וכאשרשל ,
למדו שני בעזהי"ת  פנימיותבשבע  שהוא תורה, סתרי מקבלה היומי  ד להלימוד  הקדוש הרעיו שעלה התנוצ הקדוש, התלמוד  כל

המקווה צדקנו משיח  ע אפריו  בבני ברחמי לציו בשובו  עינינו  ותחזינה  קרובה , לגאולה הי"ת  יזכנו  הקדוש, בהזוהר  התורה , ונשמת
דור. מדור

הגה "צ  ראשקעס הסכמת מרדכי זצ "לרבי

נדר, בלי הקדוש מהזהר היומי  ד ללמוד  מהחברי ולהיות  מסכי מטה] חות] ח "מ אני  ג

תבב "א, עיה"ק  ירושל פה תרצ"א, שנת אייר  לח ' ד ' ג' יו [החתו] ה"ח על באתי  ולראיה

ראשקעסנאו יאנישאק מרדכי רב

חותמת 

הגה "צ  ראבינשטייןהסכמת הכהן  אלימלך זצ "לרבי

תובב "א עיה "ק ירושלים פה  למבנ"י  ל "ה ה' יום ב"ה 

ואביטה עיני  גל שהתפלל ע "ה  המל דוד  המשורר מדברי  כי הזוה "ק  ספר לימוד  של המצוה גודל את ולחזק  לאשר בל"נ  באתי אנכי ג
אהבה לבחינת וזכה בו, ולדבקה מצוה ולקיי הדביקות , לבחינת לבוא האד זוכה זה ידי  ועל הקבלה , חכמת ג שלמד מתורת נפלאות
את לקבל במהרה  שנזכה הגאולה התקרבת מביא  הזה והלימוד הזוה"ק  בספר  ללמוד  רבה  מצוה לכ ותפילה, תורה בעיד לבו  ולהתלהב

בבי "א הקודש נזר 

 ראבינשטיי הכה אלימל

וכו ' אלימל ופרי אלימל חידושי בעהמ"ח  עיה "ק בירושלי כעת  מראחוב  הרב 

חותמת 

הגה "צ  קאנסקיוואליא הסכמת אבד"ק ווילדמאן אלטר  יהושע זצ "לרבי

בהררי  יסודתו אשר אחד   ד יו בכל הזוה"ק , הספר  הלימוד  של הזאת  והנוראה  הגדולה המצוה  גודל את  ולחזק  לאשר באתי אנכי ג
וא מגלותא ישראל בני יפקו הזה הלימוד  שעי "ז הבטיחו רשב"י  רבינו והנורא  הקדוש מר של קדישא החבריא  אשר מרומי בגבהי קודש
את עליו  שיקבל איש כל אשר ואקוה מהזוה"ק , היומי  הד  יו בכל ג "כ  ללמוד  הזאת קדישא  מהחבריא אי"ה  בל"נ  עלי מקבל אנכי  ג

לגאולה נזכה ועי"ז יצליח  יפנה  אשר ובכל ובגשמיות ברוחניות  כללית בישועה יושע  בל"נ אפילו  מהזוה "ק  היומי   הד הזה הקדוש הלימוד 
.אמ בימינו במהרה שלימה

תובב"א , עיה "ק ירושלי פה  תרצ"א  אייר לחודש ימי ד ' ג' יו הכו "ח 
ווילדמא הק' אלטר יהושע

עמק  ספר בעהמ"ח ישראל , אר ל "ט  כנסת תוב "א  עיה "ק ירושלי חופ "ק  כעת ביליראדקי, אבד"ק לפני קאנסקיוואליא אבד "ק
,החסידי תורת ,אמ ואמרו יהושע, ברכת  יהושע,  בני יהושע,
בקודש  ולמעלה  מלאזענסק אלימל ר ' הרבי  קדישא סבא להאי ונכד   ני מיזאטש אבד"ק  אלימל הצדיק   הגאו הרב בלאאמו"ר
ועכי"א  זי"ע  זצוקללה "ה כול והתוי"ט  עמוקות והמגלה להרמ"א  ונכד  ני

           

בעהי"ת 
           

         
         

" ארח יהודה "בית

הקורא קול הספרי מחבר  זלל"ה חיי ב "ר מרדכי  דוד  י ' הרב 

דוד משה  ב"ר מנח ישראל ר'

יעקב ב"ר מאיר ר'

 בלאו צבי  נתנאל ב "ר יהושע  ר'

שו"ב יחיאל אלתר ב"ר יצחק  ר '

רוסל  אריה יודא  ב"ר צבי חנו ר'

זאב משה  ב "ר יעקוב  ברו ר'

יעקוב ב "ר אליעזר באגאשר '

זילבערבערג. ישראל ב"ר פייוויל משה ר'

הפרשה שבוע  בכל וקורא  אומר הכה יחיאל  ב"ר אהר ר'

בב "א . גאולה ויגאלנו  ה'  יוסי זאת ובשכר ככתוב... זוהר אחד  ד ללמוד ועיקר ] [כלל  כו"ע  נדר בלי מקבל הח "מ  אנכי  ג
הי"ו [ פילואו] ...  אברה נא
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תרצ"א]. [ה' אתרצ"ה שנת ספירה י"ט אייר ד ' ג' יו

הקט מאירנאו יוס מוהר "ר הצדיק הרב  ב יצחק זצללה "ה דוד
ופוסקי גמרא  על  כ"י חמד כר ספר  המחבר בעל

הקדוש  הרעיו בעול עלה ,קוד שני שמשבע  הגאולה, קוד השמי מ היא שזאת האות פהוזה  שבעל מתורה היומי ד וכאשרשל ,
למדו שני בעזהי"ת  פנימיותבשבע  שהוא תורה, סתרי מקבלה היומי  ד להלימוד  הקדוש הרעיו שעלה התנוצ הקדוש, התלמוד  כל

המקווה צדקנו משיח  ע אפריו  בבני ברחמי לציו בשובו  עינינו  ותחזינה  קרובה , לגאולה הי"ת  יזכנו  הקדוש, בהזוהר  התורה , ונשמת
דור. מדור

הגה "צ  ראשקעס הסכמת מרדכי זצ "לרבי

נדר, בלי הקדוש מהזהר היומי  ד ללמוד  מהחברי ולהיות  מסכי מטה] חות] ח "מ אני  ג

תבב "א, עיה"ק  ירושל פה תרצ"א, שנת אייר  לח ' ד ' ג' יו [החתו] ה"ח על באתי  ולראיה

ראשקעסנאו יאנישאק מרדכי רב

חותמת 

הגה "צ  ראבינשטייןהסכמת הכהן  אלימלך זצ "לרבי

תובב "א עיה "ק ירושלים פה  למבנ"י  ל "ה ה' יום ב"ה 

ואביטה עיני  גל שהתפלל ע "ה  המל דוד  המשורר מדברי  כי הזוה "ק  ספר לימוד  של המצוה גודל את ולחזק  לאשר בל"נ  באתי אנכי ג
אהבה לבחינת וזכה בו, ולדבקה מצוה ולקיי הדביקות , לבחינת לבוא האד זוכה זה ידי  ועל הקבלה , חכמת ג שלמד מתורת נפלאות
את לקבל במהרה  שנזכה הגאולה התקרבת מביא  הזה והלימוד הזוה"ק  בספר  ללמוד  רבה  מצוה לכ ותפילה, תורה בעיד לבו  ולהתלהב

בבי "א הקודש נזר 

 ראבינשטיי הכה אלימל

וכו ' אלימל ופרי אלימל חידושי בעהמ"ח  עיה "ק בירושלי כעת  מראחוב  הרב 

חותמת 

הגה "צ  קאנסקיוואליא הסכמת אבד"ק ווילדמאן אלטר  יהושע זצ "לרבי

בהררי  יסודתו אשר אחד   ד יו בכל הזוה"ק , הספר  הלימוד  של הזאת  והנוראה  הגדולה המצוה  גודל את  ולחזק  לאשר באתי אנכי ג
וא מגלותא ישראל בני יפקו הזה הלימוד  שעי "ז הבטיחו רשב"י  רבינו והנורא  הקדוש מר של קדישא החבריא  אשר מרומי בגבהי קודש
את עליו  שיקבל איש כל אשר ואקוה מהזוה"ק , היומי  הד  יו בכל ג "כ  ללמוד  הזאת קדישא  מהחבריא אי"ה  בל"נ  עלי מקבל אנכי  ג

לגאולה נזכה ועי"ז יצליח  יפנה  אשר ובכל ובגשמיות ברוחניות  כללית בישועה יושע  בל"נ אפילו  מהזוה "ק  היומי   הד הזה הקדוש הלימוד 
.אמ בימינו במהרה שלימה

תובב"א , עיה "ק ירושלי פה  תרצ"א  אייר לחודש ימי ד ' ג' יו הכו "ח 
ווילדמא הק' אלטר יהושע

עמק  ספר בעהמ"ח ישראל , אר ל "ט  כנסת תוב "א  עיה "ק ירושלי חופ "ק  כעת ביליראדקי, אבד"ק לפני קאנסקיוואליא אבד "ק
,החסידי תורת ,אמ ואמרו יהושע, ברכת  יהושע,  בני יהושע,
בקודש  ולמעלה  מלאזענסק אלימל ר ' הרבי  קדישא סבא להאי ונכד   ני מיזאטש אבד"ק  אלימל הצדיק   הגאו הרב בלאאמו"ר
ועכי"א  זי"ע  זצוקללה "ה כול והתוי"ט  עמוקות והמגלה להרמ"א  ונכד  ני

           

בעהי"ת 
           

         
         

" ארח יהודה "בית

הקורא קול הספרי מחבר  זלל"ה חיי ב "ר מרדכי  דוד  י ' הרב 

דוד משה  ב"ר מנח ישראל ר'

יעקב ב"ר מאיר ר'

 בלאו צבי  נתנאל ב "ר יהושע  ר'

שו"ב יחיאל אלתר ב"ר יצחק  ר '

רוסל  אריה יודא  ב"ר צבי חנו ר'

זאב משה  ב "ר יעקוב  ברו ר'

יעקוב ב "ר אליעזר באגאשר '

זילבערבערג. ישראל ב"ר פייוויל משה ר'

הפרשה שבוע  בכל וקורא  אומר הכה יחיאל  ב"ר אהר ר'

בב "א . גאולה ויגאלנו  ה'  יוסי זאת ובשכר ככתוב... זוהר אחד  ד ללמוד ועיקר ] [כלל  כו"ע  נדר בלי מקבל הח "מ  אנכי  ג
הי"ו [ פילואו] ...  אברה נא



ִׂשְמַחת ָהַרְׁשִּב"י ִעם לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש:
ְיהּוִדים ְיָקִרים: ּבֹואּו ְלֶעְזַרת ה' ַּבִּגּבֹוִרים, ְלַמַען ַהִקים ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֵמַעְפָרא, ְוִלְזּכֹות ֶׁשָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ָידּור 
ְוִלְזּכֹות  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַהּזֹוַהר, ַהְמעּוְנָין  ְּתִהִּלים ִעם ֵּבאּור  ֳעָתִקים ֶׁשל  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ִּבְדִחיפּות  ֵּביֵנינּו. ָאנּו רֹוִצים 
ִלְזֻכּיֹות ֲעצּומֹות "ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ֱאֹלִקים זּוָלֶתָך” - ֶטל:0527-651911. ְלִזיּכּוי ָהַרִּבים ְוַלֲחלּוָקּה ְּבִחָּנם. - ָּכל ֶאָחד 
ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְלַמד/ִיְקָרא , ְלָכל ַהָּפחֹות ַּפַעם ַאַחת ֶּפֶרק ְּתִהִּלים ִעם ֵּבאּור ַהֹּזַהר, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ְמַקֵּבל 

ֶאת ַהָּׂשָכר ְוַהְּזֻכּיֹות ֶׁשל ָּכל ַהְּיהּוִדים לֹוְמֵדי ְּתִהִּלים ִעם ֵּבאּור ַהּזֹוַהר )שד"ח, ְועֹוד(. ְזַמן ִלּמּוד ַהַדף הּוא ַּדַּקה.

ְזכֹור: ִליּמּוד ָׁשָעה זֹוַהר ְּבַׁשָּבת = שווה ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוַרת ַהִּנְגֶלה!! ִאם ֵּכן ִליּמּוד 5 ַּדּקֹות זֹוַהר עם תהלים 
ְּבַׁשָּבת = ֵמָאה ִמְליֹון ֳחָדִׁשים ּתֹוַרת ַהִּנְגֶלה )ִּכֵּסא ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, ָאבֹות ְדר' ָנָתן(, ְועֹוד ָּכפּול 1000 ֵהם ְמַזֵּכי 
ָּכפּול  ּוְבִמְנַין עֹוד  ֹזַהר ח"ב דף קכ.(,  טז,  ִּפְסָקה  ח'  ָּפָרָׁשה  )מד"ר שיה"ש  ַנְפָּתִלי  ָׂשֵרי  ְוִנְקָרִאים  ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ַהּסֹוֲעִדים  ָהַרִּבים 
 - יֹוֵצא  זֹוַהר,  ִעם  ְּתִהִּלים  לֹוְמֵדי  ִמְליֹון  ֲחִצי  ָּכפּול  ְוַהֹּכל  הה"ש(,  )תיקו"ז,  ֶאֶלף  ָּכפּול  עֹוד  ּוְבִמירֹון  ַוֵּיֵצא(,  )זֹוַה"ק  ֶאֶלף 
50,000,000,000,000,000,000, ֶׁשהּוא ]ְּבִמִּלים[ 50 ְקַווְדִריְליֹון ֳחָדִׁשים ּתֹוָרה ִלּמּוד ְּפַׁשט, ּוְלִפי ַהְּבאַמ"ַח )פ' ְּתרּוָמה כ"י( 
יֹוֵצא ִּכי 50 ְקַווְדִריְליֹון 50,000,000,000,000,000,000 ַמְכִּפיל ֶאת ַעְצמֹו ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים, ְּכלֹוַמר, ָּכפּול 
50 ְקַווְדִריְליֹון E 2.5 = .50,000,000,000,000,000,000+39, ּוְלִפי הס"ח עֹוד ָּכפּול 15 ִמְליֹון, ְּכֶנֶגד 15 ִמְליֹון ְיהּוִדים 
ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם = 3.75E+46, ֶׁשהּוא )ְּבִמִּלים( 37 ספטיליארד 500 ספטיליון ֶּבֳחָדִׁשים. ]ַהֶהְסֵּבר ַעל ַהֶחְׁשּבֹון ַהַּנ"ל ְרֵאה ְּבֹכַח ַהזֹוַהר 
ח"ג[. ְזכֹור! ָהַרְׁשִּב"י ִנְקָרא ַׁשָּבת, )ִאְּדָרא( ּוְביֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו ִנְמֵצאת ִנְׁשָמתֹו ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּבֹואּו ֻּכָּלנּו ְוַנֲעֶׂשה 
ְרצֹונֹו, ְוִנְלַמד ּתֹוָרתֹו, )ִּגיִטין סז(. ְוָהַרְׁשִּב"י ע"ה ַיְמִליץ ָעֵלינּו ְזכּות, ְוָּכְך ַּתֲעֶלה ְּתִפָּלֵתינּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא. 

ְקִריָאה ְקדֹוָׁשה ְלַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ָאָּנא חּוסּו ַעל ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַהִּנְמֵצאת ַּבָּגלּות, ְוַהְקִדיׁשּו ַּדָּקה ַאַחת ַאֲחֵרי ָּכל ְּתִפָּלה, ְוִלְּמדּו ַּדָּקה ַּדף ַהּיֹוִמי ֶׁשל 
ַהּזֹוֵהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִצּבּור. ַעל ֵּכן ָּכל ַאְדמֹו"ר, ֹראׁש ְיִׁשיָבה, ַרב ִעיר, ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב ֵּבית ִמְדַרׁש, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל ַּדף 
ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ְטהֹוִרים, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַלַהָּקָּב"ה, ּוְלַהִּציל ֶאת 
ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַהָּצרֹות ְּבָלְּמדֹו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש דף היומי ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור, ְוָכְך, ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיָּכְנסּו ְּבֵתַבת 

ֹנַח, ְוִיָּנְצלּו ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהזֹוַה"ק, ַרִּבי ַחִּיים ִוויָטאל, ְוָהַרְמַח"ל ְזָי"ע, ְוַעֵּין עֹוד אֹור ַהּזֹוַהר. 

ְזכֹור: ַהְמַאְרֵּגן ֶׁשִּיְלְמדּו ַּדָּקה ַאַחת ַּדף תהלים עם ֹזַהר ַּבּיֹום, ְמַקֵּבל ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם ּוְכֶנֶגד ָּכל ַהְיהּוִדים! ָּכל ִמי 
ֶׁשֵּיׁש לֹו ֹמַח ְּבָקְדָקדֹו ִיְתֹּפס ִלְהיֹות ָהִראׁשֹון ְלַאְרֵּגן ַהִּמְנָין ִויַקֵּבל ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם. ֶּתן ַּדְעְּתָך, ִּכי ְּבַדָּקה ַאַחת ֶׁשל 
ִלּמּוד תהלים עם ּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, ְוִלְפֵני ִׁשעּור ַּדף ַהּיֹוִמי, ְוִלְפֵני ָּכל ִׁשעּור ְוִׁשעּור, ַאָּתה זֹוֶכה ְלעֹוָלמֹות 

ֶנַצח, "ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִקים זּוָלְתָך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו".

ְמַסֵּים 250.000  ַאָּתה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב  ַהֹּזַהר,  ּוִמְצָטֵרף ְל-250.000 לֹוְמֵדי  ְלִלּמּוד הזה  ִּבְלַבד  ַּדָּקה  ַמְקִּדיׁש  ְּכֶׁשִהְּנָך 
ְוִיְתַקְּבלּו ְּתִפּלֹוֶתיָך ּוִמְׁשֲאלֹות ִלְּבָך, ִּכי ַהְּתַנאי ְלַקָּבַלת ַהְּתִפּלֹות ּוְקִריַאת ְׁשַמע הּוא  ְּפָעִמים ָּכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר!!! - 
ִלּמּוד ַּבֹּזַהר ָּכל יֹום )תיקו"ז תיקון מ"ג(, ְוזֹוֶכה ְלָקֵרב ַהְּגאּוָּלה ְּבַרֲחִמים )ֹזַהר ח"ג קכ"ד(. - אֹוָתם ֶׁשֵאיָנם ִנְמִנים ֵּבין לֹוְמֵדי 
ַהֹּזַהר, ֲעֵליֶהם ָּכתּוב ְּבֹזַהר ַהָּקדֹוׁש )ִּתּקּון ל' ַּדף עג:(: אֹוי ָלֶהם ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות ְוֶחֶרב ּוִבָּזה ְוֶהֶרג ְוָאְבָדן ָּבעֹוָלם. - ּוִמי 
ֶׁשֹּלא ָעַסק ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֹלא ָרָצה ִלְלמֹוד אֹוָתּה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות ְּבַגן ֵעֶדן ּדֹוִחין אֹוָתּה ִמָּׁשם ְּבִבָּזיֹון 
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבֹזַהר ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְוכּו', ְוֹלא עֹוד ֶׁשֲאִפּלּו ֵיׁש ְּבָידֹו ָּכל ַמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָּבעֹוָלם, ַהְּׂשָרִפים ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש 
ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבָכל יֹום ָויֹום ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבֹזַהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי ְוכּו'. )ֵסֶפר ַהְּבִרית(. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי 
ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר, ְּדִמי ֶׁשֹּלא ָלַמד ּתֹוַרת ֱאֶמת ֶׁשֵהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ִּדְבֹלא ֶזה ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֱאֹלהּותֹו 
ִיְתָּבַרְך, ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו, ַוֲעבֹוָדתֹו. )ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלְך ַּדף קפ"ה(. ֹלא ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני )ֹזַהר ח"ג קנב., ּכֹוַח ַהֹּזַהר(. ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵכל 

ָּבָׂשר ְּבָחָלב ְוחֹוֵרׁש ְּבׁשֹור ַוֲחמֹור ַיְחָּדיו )ִּתּקּון מ"ג ִנְׁשַמת ַהֹּזַהר(.

ָהעֹוְסִקים ְּבֶרֶמז ְוסֹוד, ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ָיכֹול ְלִהְתָּגרֹות ָּבֶהם, ְוִעָּקר ַהְּגאּוָלה ִּתְהֶיה ְּבִלּמּוד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה )ֶאֶבן ְׁשֵלָמה 
ְלַהְגָר"א פ"ח ופי"א(. ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְמעֹוֵרר ְלֻכָּלם ֶׁשִּיְלְמדּו ָּכל ַׁשָּבת ֶאת ַהֹּזַהר ֶׁשל אֹוָתה ָּפָרָׁשה ַוֲאִפילּו ַלַּבחּוִרים )ריב"ש 

מפוז'ין ִּבְנָין יֹוֵסף(. ִלּמּוד ָׁשָעה ַאַחת ֹזַהר ַיֲעֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון ְלַמְעָלה ַמה ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ַּבְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה )ִּכֵּסא ֶמֶלְך(.  

ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ַּדֵּפי תהלים עם ביאור ַהֹּזַהר ְּבָכל ָהעֹוָלם, ֶטל: 052-7651911 - ְמַחְּפִׂשים ּתֹוְרִמים 
ְלַהְדִּפיס ִמיְליֹוֵני ַּדֵּפי תהלים עם ֹזַהר ְלַחְּלָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ְּבִחָּנם. ַהּתֹוְרִמים ְמַׁשְּלִמים ָיָׁשר ִלְדפּוס! ַהִאם 

ֵיׁש ַמְחֵׁשב ֶׁשּיּוַכל ְלַחְׁשֵּבן ֶאת ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְזּכֹות ְּבֶכֶסף ָקָטן. ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 


