
ה הר לד על ררע  גיהח מל י ראל  ד לי האב)300 סדר (לפי  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

 רנ דלי    י פר ה דלי  ליטא  דלי   החסידת דלי   ניאחר –  נירא –  ניְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָקדמ
ניקדמ   ְְִִַָספרי

רבינו הנ משה לטובאליהו זכור  זצ"ל ביא  יוחאי בר  שמעו רבי

ראשונים 
הלוי  אהר זצ"ל)רבינו  החנו פר (בעל

 זצ"ל בחיי רבינו 
ידהח יהודה זצ"ל)רבי  ידיח פר  (בעל

ג 'יקטילה אברה ב  יו שערי רבי (בעל

זצ"ל) אורה
נחמ ב משה זצ"ל)רבי "הרמב)
 זצ"ל הרשב"א אדרת  אברה ב שלמה רבי

אחרונים 
שלמה ב דוד זמרארבי  זצ"ל)אב (הרדב"ז
אזולאי מרדכי  ב אברה אוררבי  (בעל

זצ"ל) החמה
ווידאשדי אליהו זצ"ל)רבי  חכמה  ראשית  (בעל
אזכרי אלעזר זצ"ל)רבי  החרדי (בעל
 האריז"ל גורי 
 זצ"ל ויטאל חיי רבי
אייבשי יהונת זצ"ל)רבי  דבש יערות  (בעל

קארו יו זצ"ל)רבי  ערו השולח (בעל 
 זצ"ל קאפיל יעקב רבי
 זצ"ל צמח יעקב רבי
 זצ"ל דלטאש יצחק  רבי
 האריז"ל לוריא יצחק  רבי
הורובי הלוי  אברה ב ישעיה  (בעלרבי

זצ"ל) הקדוש השל"ה
 זצ"ל פאפריש מאיר  רבי 

קורדובירו משה זצ"ל)רבי (הרמ"ק

זכותא משה  זצ"ל)רבי  (הרמ"ז

לוצאטו חיי משה זצ"ל)רבי (הרמח "ל

טראני יו ב משה  זצ"ל)רבי  (המבי "ט

שפירא נת זצ"ל)רבי עמקות מגלה (בעל

 זצ"ל מראשקוב שבתי רבי
 טרדמאמ די הבית 

החסידות גדולי
ווינברג אברה הערבי יוד בודה (בעל

זצ"ל) לונימ
 זצ"ל טכאריק אברה רבי
 מאפטא העשיל יהושע אברה אוהברבי (בעל

זצ"ל) ישראל
 זצ"ל מאדיגורא פרידמ יעקב אברה רבי
 זצ"ל מבארניב  הורבי שמחה  אברה רבי
 זצ"ל מקרלי אהר רבי 
 זצ"ל מטרעליק אורי רבי 
 זצ"ל מקאמרנא צבי  אליעזר רבי
קמליז'נ אלימל זצ"ל)רבי   אלימל נוע (בעל
 זצ"ל טולימ אשר רבי
 יו ורבי זצ"ל לאנימ זאב  בנימי רבי 

זצ "ל רבה)מנעמירוב וכוחא  (בפר
 זצ"ל ממזיבוז ברו רבי
מראדזי ליינער העני גרשו זהררבי  (בעל

זצ"ל) הרקיע
 זצ"ל מקאלאמאייע ליכטנשטיי הלל רבי
 זצ"ל מפאריטש הלל רבי
וואל זאב זצ"ל)רבי מזיטאמיר המאיר אור  (בעל
 ממונקאטש שפירא  אלעזר חיי (בעלרבי

זצ"ל) אלעזר מנחת
מצאנז האלברשטא חיי דברי רבי (בעל

זצ"ל) חיי
 זצ"ל הכה חיי רבי
מטשערנאווי חיי זי"ע)רבי חיי מי (באר 
עהרנריי צבי חיי זצ"ל)רבי  המטה  קצה (בעל
 זצ"ל מאלכנדר העני חנו רבי
העני חנו זצ"ל)רבי מאלעק שמח  הלב  (בעל 
אלתר לייב אריה יהודה אמתרבי השפת (בעל 

זצ"ל) מגוד 

 זצ"ל מזלוטשוב מיכל יחיאל רבי
מפולנאה  יו יעקב יעקברבי תולדות  (בעל

זצ"ל)  יו
ישראל זצ"ל)רבי טוב  ש (בעל
מקאזני המגיד ישראל עבודתרבי  (בעל

זצ"ל) ישראל
 זצ"ל מבלאזוב שפירא ישראל רבי 
 זצ"ל מקווירא יו יעקב רבי
קטינא יעקב זצ"ל)רבי האב רחמי (בעל 
פרי יחיאל יהודה  אייזיק יצחק  רבי

זצ"ל  מקומרנא
 זצ"ל מהומיל אייזיק יצחק רבי 
מזידיטשוב אייזיק יצחק רבי
 זצ"ל מברלב  נת רבי  ב יצחק רבי
 זצ"ל מקווירא יצחק רבי
 דנציגר יצחק  ישראל ירחמיאל ישמחרבי (בעל

זצ"ל) מאלכנדר ישראל 
 זצ"ל מטשורטקוב ישראל רבי
 זצ"ל מרוזי פרידמ ישראל רבי
זצ"ל מוילעדניק  דוב ישראל ישראל)רבי  (שארית
 מפידהיי זצ"ל  שור אהר רבי ב מאיר רבי
מרימאנאוו מענדל  מנח מנחרבי (בעל 

זצ"ל) ציו
 זצ"ל מטשערנאביל מרדכי רבי
 מטשרנוביל נחו מנח מאוררבי (בעל

זצ"ל) עיני
 זצ"ל מקוצק מורגנשטר מנדל מנח רבי
שניאור מנדל מנח צדקרבי הצמח (בעל

זצ"ל) מליובאוויטש
שניאור מנדל מנח האחרורבי (אדמו"ר

זצ"ל) מליובאוויטש

 זצ"ל מאטאנאב רבי
דילקובמ אפרי חיי משה דגלרבי (בעל

זצ"ל) אפרי מחנה
 טמחו גרינוואלד משה ערוגתרבי (בעל

זצ"ל) הבש
טייטלבוי משה ישמחרבי בעל (מאיהעל

זצ"ל) משה
מזבאריז פייבוש משול דברי רבי יושר  (בעל

זצ"ל) אמת
 זצ"ל מברלב  נחמ רבי 
 זצ"ל מטולטשי  נחמ רבי
 זצ"ל מברלב  נת רבי 
 זצ"ל מקארי פנח רבי
מדינוב שפירא אלימל צבי בני רבי  (בעל

זצ"ל) יששכר
מזידיטשוב איכנשטיי הירש צבי (בעלרבי

זצ"ל) צבי  עטרת
 הארא הירש  צבי  זצ"ל רבי מבאקשעווי ווי
מנדבורנה הירש צבי זצ"ל)רבי לצבי ה' צמח  (בעל
 שפירא הירש צבי תשובה רבי דרכי  (בעל

זצ"ל) ממונקאטש
 זצ"ל מלובלי הכה צדוק רבי
קלמ קלונימו זצ"ל)רבי ושמש המאור (בעל
ליפשי יצחק יעקב ב שבתי  גלתרבי (בעל

זצ"ל) ישראל
 זצ"ל מבודפט  ברו שלמה רבי
 זצ"ל שלימל שלמה רבי
העליר שמואל זצ"ל)רבי צפת (גאב "ד 
 זצ"ל מפשיחא בונ שמחה רבי
מלאדי זלמ שניאור  בעלרבי הזק (אדמור

זצ"ל) התניא

אור הזוהר 75 * בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל

300 ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַהחּוִגים ֶׁשעֹוְררּו ַעל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר )ְלִפי ֵסֶדר ָהָא-ב( ַקְדמֹוִנים 
ַהְּסָפַרִּדים -  ִליָטא - ְּגדֹוֵלי  – ִראׁשֹוִנים – ַאֲחרֹוִנים - ְּגדֹוֵלי ַהֲחִסידּות - ְּגדֹוֵלי 

ְּגדֹוֵלי ּדֹוֵרנּו - ְסָפִרים - ַקְדמֹוִנים



300 ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַהחּוִגים ֶׁשעֹוְררּו ַעל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר אור הזוהר 75 ניסן תשע"ג2

ליטא גדולי
 מבראד מרגליות  זלמ אפרי המטה (בערבי ל

זצ"ל) אפרי

 זצ"ל הגר"א מוילנא אליהו רבי
 מהוראדנא זיקינד  אלכנדר (בעלרבי

זצ"ל) העבודה ושרש  יוד

 זצ"ל מפוז'י שלמה   ב יו רבי
אמלי יעקב זצ"ל)רבי דעת חוות (בעל

חבר אייזיק יצחק זצ"ל)רבי שערי פתחי (בעל

 מראדי הכה מאיר ישראל החפרבי  (בעל
זצ"ל) חיי

מווילנא  הורובי אליהו פנח "פררבי (בעל 
זצ"ל) הברית "

ספרדים  גדולי
אזולאי אברה זצ"ל)רבי  לאברה חד (בעל 

 זצ"ל איטרולה אברה רבי
 זצ"ל כלפו אברה רבי 
 זצ"ל אמוזג ב אליהו רבי
מאני  ולימ ב אליהו כא רבי (בעל

זצ"ל) אליהו

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

פאפו טוב ש בר  אליעזר  דמשקרבי (בעל
זצ"ל) אליעזר

 זצ"ל חורי חיי רבי 
אזולאי דוד יו חיי זצ"ל)רבי (החיד"א

 זצ"ל פלאג'י חיי רבי
עטר  ב חיי זצ"ל)רבי הקדוש החיי אור (בעל

 זצ"ל אלקלעי יהודה  רבי
פתייה יהודה זצ"ל)רבי יהודה  לח בית (בעל

 חייט יהודה  זצ"ל)רבי יהודה  מנחת (בעל

אירג יו זצ"ל)רבי הקדמו אמוני שומר (בעל

חיי יו זצ"ל)רבי חי  איש ב (בעל

 זצ"ל אנהורי יעקב רבי
צבי ב יצחק אשכנזירבי
 זצ"ל עטיה ישעיה  בר יצחק רבי 
 זצ"ל בולה משה רבי
 בוזגלו משה  ב  שלו זצ"ל)רבי  מל כא (בעל 

עגיב שלו זצ"ל)רבי לחי  באר  (בעל

אלישיב שלמה זצ"ל)רבי הלש (בעל

 לביא שמעו המחבררבי ובעל פז  כת (בעל
זצ"ל) יוחאי בר  השיר 

דורינו גדולי
הכה יעקב ב אברה גלות(בעלרבי

זצ"ל) ותפלות

 זצ"ל קוק  הכה יצחק  אברה רבי
 שליט "א מונה י. אברה רבי
אולמ יצחק  אברה שליט"א)רבי "הבד (חבר 

ראטה אהר זצ"ל)רבי  אמוני שומר  (בעל

ינאי הלוי אליהו  הרב 
ראבינאוויטש  בנימי זצ"ל)רבי " הבד (חבר

שמואלי יששכר בניהו ישיבתרבי (ראש
שליט"א) ירושלי דרשב"י היכלא המקובלי

 זצ"ל מושקובי צבי ברו רבי 
צינער גבריאל שליט"א)רבי גבריאל נטעי  (בעל 

פריש דניאל זצ"ל)רבי מדבש מתוק (בעל

 העדה צדק  די בית חברי  הצדיקי הגאוני
תש"ב החרדית 

 העדה צדק  די בית חברי  הצדיקי הגאוני
תש"ד החרדית 

רבי הצדיק בהגאו שמואל חיי רבי 
זצ"ל  לאפיא אליהו 

אשלג יהודה זצ"ל)רבי ולה (בעל

 שליט "א שנפלד יהודה רבי
 זצ"ל מאטמאר טייטלבוי יואל רבי

 זצ"ל הראב "ד זוננפלד חיי יו רבי
 זצ"ל ישר יו רבי
ליברמ יו שומרי רבי כולל מתיבתא (ראש

שליט"א) החומות

משינאוו שרגא יחזקאל דברי רבי (בעל
זצ"ל) יחזקאל

 האלברשטא ליפשי שרגא יחזקאל רבי
זצ"ל  מטראפקוב

 שליט "א ירושלי גאב"ד וויי טוביה יצחק רבי
וויי יעקב יצחק הדוררבי פוק (הגאב "ד

זצ"ל) יצחק מנחת בעל

 זצ"ל כדורי יצחק רבי
 זצ"ל אייזנבא פישל יחיאל רבי 
 שליט "א שכטר מאיר  יעקב רבי 
 שליט "א לוגאי ישראל יעקב רבי 
הלל משה יעקב אהבתרבי מתיבתא (ראש

שליט"א) שלו

 האלברשטא יהודה  יקותיאל רבי 
זצ"ל) (מצאנז קלויזנבורג

 זצ"ל מרגליות זעליג  אשר  ישעיה רבי
 תרפ"א שנת ירושלי רבני
 זצ"ל דושינקיא משה ישראל רבי 

 זצ"ל פישר יעקב ישראל רבי
טוני הכה משה כלפו הרב
פריינד אריה משה זצ"ל)רבי ירושלי (הגאב "ד

דארפערבראנד מאיר זצ"ל)רבי " הבד (חבר

גרו מרדכי הרב
אשכנזי שמואל מרדכי חב "ד)רבי כפר  (ראב "ד 

הלברשטא משה זצ"ל)רבי " הבד (חבר

שטרנבו משה שליט"א)רבי ירושלי (ראב"ד

לאווי ג"ל  פייש משול (האדמו "ררבי
שליט"א) מטאהש

 יו עובדיה ושו"תרבי  יבי"א שו"ת (בעל
שליט"א) יחו"ד

 שליט "א אלבז  ראוב רבי
מקאשוי בלו רפאל ברכותרבי שו"ת (בעל 

זצ"ל) שמי

גרא יהודה  שלו המצותרבי שמירת  (בעל
שליט"א) האלמי ואדמו"ר גאב "ד והכשרות ,

 קאוויטשמא שלו שלורבי  דעת (בעל
זצ"ל) משא

הורובי שמואל זצ"ל)רבי שמואל ימי (בעל

וואזנער הלוי שמואל שבטרבי בעל הדור  (פוק
שליט"א) הלוי

ספרים 
 במחזה אברה פר 
יצחק אור פר
 דכיא מירא ישרי אור פר
 יקר אור פר
 לישרי אור  פר 
 ושמחה אורה פר 
 נושנת אר פר 
רואי לחי באר  פר 
 אשר בית פר
 יו  בני פר
 שלמה בני פר
 מנוחה ברית פר
ביומו יו דבר פר
 יהודה דברי פר
יעקב דברי פר

טוב דורש  פר 
"אר דר צובה)פר  אר יהודי (מנהגי 

ציו דרכי  פר
 מל הדרת  פר
 ישרות הנהגות זצ"ל)פר טוב   ש הבעל (מתלמיד 

 הקנה פר 
 הגדול הקנה  פר 
 הפליאה פר
ליוורנו דפו התקוני פר
 משה ויקהל פר
 מנטובה דפו זהר פר 
 לחיי זכירה פר 
 ישראל ומועדי חגי פר
 יאיר חות  פר
 שאל חיי פר 

הקדמו הקדש טהרת  פר
 המנהגי טעמי פר 
 השל  ייוח פר
 יו יוד פר
 יראי פרי
 הבה"ת משפט משה  ירי פר 
עבדי ישכיל שו"ת
הירק כג פר
 יקרי לקוטי פר 
 עיני מאירות פר 
 לעול מאיר פר 
 הקבלה לחכמת  מבוא פר
צדק מבשר פר
 חכמה מילות פר 
יבק מעבר  פר 
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ליטא גדולי
 מבראד מרגליות  זלמ אפרי המטה (בערבי ל

זצ"ל) אפרי

 זצ"ל הגר"א מוילנא אליהו רבי
 מהוראדנא זיקינד  אלכנדר (בעלרבי

זצ"ל) העבודה ושרש  יוד

 זצ"ל מפוז'י שלמה   ב יו רבי
אמלי יעקב זצ"ל)רבי דעת חוות (בעל

חבר אייזיק יצחק זצ"ל)רבי שערי פתחי (בעל

 מראדי הכה מאיר ישראל החפרבי  (בעל
זצ"ל) חיי

מווילנא  הורובי אליהו פנח "פררבי (בעל 
זצ"ל) הברית "

ספרדים  גדולי
אזולאי אברה זצ"ל)רבי  לאברה חד (בעל 

 זצ"ל איטרולה אברה רבי
 זצ"ל כלפו אברה רבי 
 זצ"ל אמוזג ב אליהו רבי
מאני  ולימ ב אליהו כא רבי (בעל

זצ"ל) אליהו

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

פאפו טוב ש בר  אליעזר  דמשקרבי (בעל
זצ"ל) אליעזר

 זצ"ל חורי חיי רבי 
אזולאי דוד יו חיי זצ"ל)רבי (החיד"א

 זצ"ל פלאג'י חיי רבי
עטר  ב חיי זצ"ל)רבי הקדוש החיי אור (בעל

 זצ"ל אלקלעי יהודה  רבי
פתייה יהודה זצ"ל)רבי יהודה  לח בית (בעל

 חייט יהודה  זצ"ל)רבי יהודה  מנחת (בעל

אירג יו זצ"ל)רבי הקדמו אמוני שומר (בעל

חיי יו זצ"ל)רבי חי  איש ב (בעל

 זצ"ל אנהורי יעקב רבי
צבי ב יצחק אשכנזירבי
 זצ"ל עטיה ישעיה  בר יצחק רבי 
 זצ"ל בולה משה רבי
 בוזגלו משה  ב  שלו זצ"ל)רבי  מל כא (בעל 

עגיב שלו זצ"ל)רבי לחי  באר  (בעל

אלישיב שלמה זצ"ל)רבי הלש (בעל

 לביא שמעו המחבררבי ובעל פז  כת (בעל
זצ"ל) יוחאי בר  השיר 

דורינו גדולי
הכה יעקב ב אברה גלות(בעלרבי

זצ"ל) ותפלות

 זצ"ל קוק  הכה יצחק  אברה רבי
 שליט "א מונה י. אברה רבי
אולמ יצחק  אברה שליט"א)רבי "הבד (חבר 

ראטה אהר זצ"ל)רבי  אמוני שומר  (בעל

ינאי הלוי אליהו  הרב 
ראבינאוויטש  בנימי זצ"ל)רבי " הבד (חבר

שמואלי יששכר בניהו ישיבתרבי (ראש
שליט"א) ירושלי דרשב"י היכלא המקובלי

 זצ"ל מושקובי צבי ברו רבי 
צינער גבריאל שליט"א)רבי גבריאל נטעי  (בעל 

פריש דניאל זצ"ל)רבי מדבש מתוק (בעל

 העדה צדק  די בית חברי  הצדיקי הגאוני
תש"ב החרדית 

 העדה צדק  די בית חברי  הצדיקי הגאוני
תש"ד החרדית 

רבי הצדיק בהגאו שמואל חיי רבי 
זצ"ל  לאפיא אליהו 

אשלג יהודה זצ"ל)רבי ולה (בעל

 שליט "א שנפלד יהודה רבי
 זצ"ל מאטמאר טייטלבוי יואל רבי

 זצ"ל הראב "ד זוננפלד חיי יו רבי
 זצ"ל ישר יו רבי
ליברמ יו שומרי רבי כולל מתיבתא (ראש

שליט"א) החומות

משינאוו שרגא יחזקאל דברי רבי (בעל
זצ"ל) יחזקאל

 האלברשטא ליפשי שרגא יחזקאל רבי
זצ"ל  מטראפקוב

 שליט "א ירושלי גאב"ד וויי טוביה יצחק רבי
וויי יעקב יצחק הדוררבי פוק (הגאב "ד

זצ"ל) יצחק מנחת בעל

 זצ"ל כדורי יצחק רבי
 זצ"ל אייזנבא פישל יחיאל רבי 
 שליט "א שכטר מאיר  יעקב רבי 
 שליט "א לוגאי ישראל יעקב רבי 
הלל משה יעקב אהבתרבי מתיבתא (ראש

שליט"א) שלו

 האלברשטא יהודה  יקותיאל רבי 
זצ"ל) (מצאנז קלויזנבורג

 זצ"ל מרגליות זעליג  אשר  ישעיה רבי
 תרפ"א שנת ירושלי רבני
 זצ"ל דושינקיא משה ישראל רבי 

 זצ"ל פישר יעקב ישראל רבי
טוני הכה משה כלפו הרב
פריינד אריה משה זצ"ל)רבי ירושלי (הגאב "ד

דארפערבראנד מאיר זצ"ל)רבי " הבד (חבר

גרו מרדכי הרב
אשכנזי שמואל מרדכי חב "ד)רבי כפר  (ראב "ד 

הלברשטא משה זצ"ל)רבי " הבד (חבר

שטרנבו משה שליט"א)רבי ירושלי (ראב"ד

לאווי ג"ל  פייש משול (האדמו "ררבי
שליט"א) מטאהש

 יו עובדיה ושו"תרבי  יבי"א שו"ת (בעל
שליט"א) יחו"ד

 שליט "א אלבז  ראוב רבי
מקאשוי בלו רפאל ברכותרבי שו"ת (בעל 

זצ"ל) שמי

גרא יהודה  שלו המצותרבי שמירת  (בעל
שליט"א) האלמי ואדמו"ר גאב "ד והכשרות ,

 קאוויטשמא שלו שלורבי  דעת (בעל
זצ"ל) משא

הורובי שמואל זצ"ל)רבי שמואל ימי (בעל

וואזנער הלוי שמואל שבטרבי בעל הדור  (פוק
שליט"א) הלוי

ספרים 
 במחזה אברה פר 
יצחק אור פר
 דכיא מירא ישרי אור פר
 יקר אור פר
 לישרי אור  פר 
 ושמחה אורה פר 
 נושנת אר פר 
רואי לחי באר  פר 
 אשר בית פר
 יו  בני פר
 שלמה בני פר
 מנוחה ברית פר
ביומו יו דבר פר
 יהודה דברי פר
יעקב דברי פר

טוב דורש  פר 
"אר דר צובה)פר  אר יהודי (מנהגי 

ציו דרכי  פר
 מל הדרת  פר
 ישרות הנהגות זצ"ל)פר טוב   ש הבעל (מתלמיד 

 הקנה פר 
 הגדול הקנה  פר 
 הפליאה פר
ליוורנו דפו התקוני פר
 משה ויקהל פר
 מנטובה דפו זהר פר 
 לחיי זכירה פר 
 ישראל ומועדי חגי פר
 יאיר חות  פר
 שאל חיי פר 

הקדמו הקדש טהרת  פר
 המנהגי טעמי פר 
 השל  ייוח פר
 יו יוד פר
 יראי פרי
 הבה"ת משפט משה  ירי פר 
עבדי ישכיל שו"ת
הירק כג פר
 יקרי לקוטי פר 
 עיני מאירות פר 
 לעול מאיר פר 
 הקבלה לחכמת  מבוא פר
צדק מבשר פר
 חכמה מילות פר 
יבק מעבר  פר 

 גני מעי פר 
 אמת מעשי  זצ"ל)פר  מלובלי החוזה (לתלמיד

 לחכמה מצר פר 
 מל מקדש  פר
 היו דר פר
 צופי נופת פר
ליראיו הש וד פר 
כהלכתו פח דור  פר
דחיי מא פר

 העבודה עמוד פר

 המל עמק  פר

 החיי  ע קונטר

 קדשות עשר פר 

 חכ פי פר

 כהנה פרחי ותשובות שאלות

 הלולי קדש פרי פר 

יעקב קהלת זצ"ל)פר הרועי מלא (לבעל

יעקב קהלות  פר 

 בוכי קול פר

 דביר ותשובות שאלות פר 

צדיק קרנות פר 

 ירושלי שלו פר

הרב ערו שלח תורה)פר תלמוד (הלכות

 רבה הושענא ליל תיקו פר 

בילוגראדו דפו זהר  תקוני  פר

קול קורא לקירוב הגאולה ברחמים
אחינו בית ישראל התבוננו וראו תהפוכות עולם מתרחשים לנגד עינינו וכדברי מרן החפץ חיים זיע"א במשל הידוע כאשר בעל הבית 
רוצה לסגור את החנות אז מתרחשים דברים במהירות, כן מה שרואות עינינו הוא בודאי לרמז ולעורר את עם ישראל – היכונו לגאולה. 
וידוע שכמה פעמים כמעט וזכינו לגאולה, אך עוונותינו מעכבים ועוד שאמרו צדיקים מוטב שיתעכב המשיח - ולא ייפגע שום יהודי. אלא 

אנו מצווים לידבק במידת הקב"ה, ולראות לבלתי ידח ממנו נידח ולראות לקרב הגאולה ברחמים.
מחכים אנו לאליהו הנביא זכור לטוב שיבוא ויבשרנו. בואו ונראה מה אמר )אליהו זוטא פרק א(: לא חרב העולם העולם אלא בפשעה 
של תורה, ולא חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה, וכל הצרות הבאות על ישראל אינן אלא מפני פשעה של תורה, שנאמר: 

"בפשע יעקב כל זאת" )מיכה א, ה(.
ומפורש בזוהר הקדוש שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד, וכתב האור החיים הקדוש זי"ע דאין משה רבינו רוצה לגאול 
עם של בטלנים - ואלו שלא לומדים זוהר הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות. וכתב המקובל האלקי רבי יצחק אלפיה זיע"א 
)בספרו "שיח יצחק" עמ' שכ"ד( כי עיקר נתינת התורה לסודותיה. ובתיקוני זוהר )תיקון ל( כתוב דאלו שלא רוצים ללמוד סודות התורה 

הם אלו שגורמים את כל הצרות רח"ל.
וזכינו מן שמיא על ידי הרמח"ל הקדוש שתיקן לנו ללמוד זוהר הקדוש בחבורה ובאחדות, וגילה שרק לימוד זה מציל מן הפורענות, ובו 

ועל ידו ניגאל ברחמים. וכבר יצאו כל גדולי ישראל הן בדור שעבר )משנת תרפ"א( וכן בדורנו אנו )שנת תשס"ח( להתעורר ולהתחזק 

בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה, שרק על ידי לימוד זה נינצל.
עתה באנו בקריאה קדושה – בֹאּו וטלו חלק בזכות המיוחדת של סיום ה"זוהר" על ידי לימוד ששה עמודים בלבד ובתוך מספר דקות )כשבע 

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

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

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

בנו דברי הנביא ישעיה )פרק ט' כ"ב( "הקטן יהיה לאלף". וכולנו נזכה לגאולה ברחמים בקרוב כמאמר הרעיא מהימנא "בספרא דא יפקון 
מגלותא ברחמי". אמן כן יהי רצון.    

 ג' ניסן ה'תשע"ב: רבי פרץ ניסים בני ברק - רבי אברהם חי בני ברק - רבי אליעזר ברלנד י-ם - רבי אריה ברדה תל-אביב - 
 רבי בנייהו יששכר שמואלי י-ם - רבי יהודה כלפון תל-אביב - רבי יחיאל אביחצירא רמלה - רבי יצחק מאיר מארגנשטרן י-ם

  - רבי מאיר שטרן מירון - רבי ניסן משה גראס קרית ספר - רבי רזיאל אלול ס.ט בת-ים - 
רבי שלום יהודה גראס אדמו"ר האלמין בית שמש - רבי שלום ארוש י-ם



300 ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַהחּוִגים ֶׁשעֹוְררּו ַעל ִלּמּוד ַהּזֹוַהר אור הזוהר 75 ניסן תשע"ג4

כתבים מגדולי ישראל זצ"ל - ולהבחל"ח שליט"א
ָּדָבר ָּגדֹול ְמֹאד הּוא ְלַהְנִהיג ִלְלֹמד ַּדף ֹזַהר ְּבָכל יֹום, ְוהּוא ִּכְתִריס ִּבְפֵני ַהֻּפְרָעֻנּיֹות ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהֹּקֶדׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהְמַקְּיִמים ֵּכן ְּבָכל יֹום

ִהֵּנה ִהִּגיׁש ְלָפֵנינּו ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש ְׁשִליָט"א )ַזַצ"ל( ַהְסָּכמֹות ֵמַרָּבִנים 
ֶׁשִּבְּקׁשּו  ְוכּו'  תרצ"א  ַנת  ִמּׁשְ ַהּקֹוֵדם  ִמּדֹור  ְירּוָׁשַלִים  ְּגדֹוֵלי  ַהַּצִּדִיקים  ַהְּגאֹוִנים 
לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ִמי  ֶׁשָּכל  ְוכּו'  ּתֹוָרה  ִמְּבֵני  ּוְלַבֵּקׁש  ַהָּקדֹוׁש,  ַהֹּזַהר  ִלּמּוד  ְּגֻדַּלת  ְלַפְרֵסם 
ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכר  ָהַרב  ְוִהְתעֹוֵרר  ָקם  ְוַעָּתה  ֶנֶדר.  ְּבִלי  יֹום  ְּבָכל  ֹזַהר  ַּדף  ִלְלֹמד  ִיְׁשַּתֵּדל 
ּוִבֵּקׁש  ִויְלָנא,  ְּדפּוס  ְלִפי  יֹום,  ְּבָכל  ֹזַהר  ַּדף  ְלִלּמּוד  יֹוִמי  לּוַח  ּוְלַסֵּדר  ַלֲעׂשֹות  ּוִבְרצֹונֹו 
ֲהָפַצת  ְלַמַען  ְקדֹוָׁשה  ְקִריָאה  ַעל  ָחְתמּו  ִּבְׁשָעתֹו  ִּכי  ְוָרִאינּו  ָּכְך.  ַעל  ֵמִאָּתנּו  ַהְסָּכָמה 
ת ָמָרן ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד זצוק"ל  ַרְעיֹון ַהָּקדֹוׁש ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, ְּכבֹוד ְקֻדּׁשַ
זי"ע,  ִיְׂשָרֵאל זצוק"ל  ְּגדֹוֵלי  ְנִביִאים  ֶחֶבל  ִעּמֹו  ְוִאּתֹו  ַהֹּקֶדׁש ת"ו,  ִעיר  ְּדֹפה  ַהַגֲאַב"ד 
ְוַגם ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי בד"ץ ֶׁשל ֲעָדֵתנּו זצ"ל, ְוָחְתמּו ִּבְקִריאֹות ֹקֶדׁש ַעל ָּכְך 
ְוָאַמר  ֵהִביא  ְּכָבר  ַּדף קכד:(  ָנׂשא  )ָּפָרַׁשת  ַקִּדיָׁשא  ְמֵהיְמָנא  ּוְבַרְעָיא  ְּבִניָסן תרצ"א. 
ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא 
ְּבַרֲחֵמי, ּוַבִּתּקּוִנים )ַּדף מ'( ִאיָתא: ּוְבָדָרא ַּבְתָראי ְּבסֹוף יֹוַמָּיא ְּבִגיֵניּה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור 
ְּבַרֲחֵבי  ּוְברּוָחִנּיּות  ְּבַגְׁשִמּיּות  ְלַיֲעֹקב  ִהיא  ָצָרה  ֶׁשֵעת  ָּכֹזאת  ְּבֵעת  ְוִהֵּנה  ְוכּו'.  ָּבָאֶרץ 

ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן, ּוִבְתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבַאְרצֹות ְּפזּוֵרנּו, ֵעיֵנינּו ְנׂשּואֹות ְלָאִבינּו 
ְׁשֵאִרית  ִיְׁשֹמר  ִיְׂשָרֵאל  ְוׁשֹוֵמר  ְּפֵליָטֵתנּו,  ְׁשֵאִרית  ַעל  ַרֲחָמיו  ֶׁשִּיְתעֹוְררּו  ַמִים  ֶׁשַּבּׁשָ
ַאְרצֹו  ַעּמֹו  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ְּבִהְתַּגּלּות  ְּבָקרֹוב  ִלְראֹות  ְוֶׁשִּנְזֶּכה  ְוכּו',  ִיְׂשָרֵאל 
ם ְּבִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ּוְבָרִמים ְּגדֹוִלים ְיַקְּבֶצּנּו  ְוַנֲחָלתֹו ּוְבָכל ָהעֹוָלם ּוִביׁשּוַעת ַהּׁשֵ

ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו.
ְּגֵזרֹות  ּוְלַבֵּטל  ַהֻּפְרָעֻנּיֹות  ִּבְפֵני  ִּכְתִריס  ְוהּוא  ְלֵעיל,  ַּכִּנְזַּכר  ְלַהְנִהיג  הּוא  ְמֹאד  ָּגדֹול  ָּדָבר 

ָקׁשֹות ְוכּו' ּוְלַהְׁשִּפיַע ֶׁשַפע ֹקֶדׁש ַעל ַעם ַהֹּקֶדׁש, ְוַאְׁשֵרי ַהְמַקְּיִמים ֵּכן ְּבָכל  יֹום.
... ָלֵכן ִמן ָהָראּוי ֶׁשְּיֵהא ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְּבָכל ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל, ְלַמַען ָירּוץ ַהּקֹוֵרא ּבֹו 
ה ּוְבָטֳהָרה ּוִבְדִחילּו ּוִבְרִחימּו ְּבִסַּיְעָּתא  ֶׁשָּיִבין ָּכל ִמָּלה ְוִיְזּכּו ִלְלֹמד ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל ִּבְקֻדּׁשָ
ָלנּו  ַּתֲעֹמד  ְּבַוַּדאי  ְּבָטֳהָרה,  ּתֹוָרתֹו  ֶׁשִּיְלְמדּו  ָהַרְׁשִּב"י  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ּוְזכּות  ִּדְׁשַמָּיא. 
ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּוַׁשע ַּבְּכָלל ּוַבְּפָרט ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבָקרֹוב ִלְראֹות ִּביׁשּוָעָתן ִׂשְמָחָתן ְוֶנָחָמָתן 
ה'  ֶאת  ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ּוָמְלָאה  בב"א,  ְּגדֹוִלים  ְּבַרֲחִמים  ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  ְּבִביַאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 

ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים, בב"א.
)ַהְסָּכַמת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ב, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל ַיֲעֹקב ִפיֵׁשר זצ"ל, ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער זצ"ל, ָהַרב מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם זצ"ל, ָהַרב ִּבְנָיִמין ַראִּביָנאִוויְטׁש זצ"ל, ָהַרב ִיְׂשָרֵאל 
מֶׁשה ּדּוִׁשיְנְסִקיא זצ"ל. ולהבחל"ח: ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ְׁשִליָט"א, ָהַרב ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּוְלַמן ְׁשִליָט"א - ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל(, ובמכתב מיוחד ְמַהָּגאֹון 
ַהַּצִּדיק ּפֹוֵסק ַהּדֹור ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי ָוואְזֶנער ְׁשִליָט"א. ובמכתב אחר, וז"ל: ּוְכָבר ִהְסִּכימּו ַּגם הגה"ק ָהַרב מֶׁשה ַאְרֵיה ְפַרייְנד זצוקללה"ה גאב"ד ֹּפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש, ְוִיָּבֵדל ְלַחִּיים טֹוִבים ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ָּדִוד הֹורֹוִויץ 
ֲחֵבר ַהֵּבית ִּדין ֶצֶדק ְּדֹפה ִעיר ַהֹּקֶדׁש ְירּוָׁשַלִים... ְוַהְסָּכַמת ַהְּגאֹוִנים ַהַּצִּדיִקים ַחְבֵרי ֵּבית ִּדין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית תשס"ד: ָהַרב ִיְצָחק טּוְבָיה ַווייס ַגֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים ְׁשִליָט"א, ָהַרב מֶׁשה ְׁשֶטְרְנּבּוְך ַרֲאַב"ד ְירּוָׁשַלִים 
ְׁשִליָט"א. ּוְלַהְבִדיל ֵּבין ַחִּיים ְלַחִּיים: ָהַרב ֵמִאיר ְּבַראְנְדְסָדאְרֶפער ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ָהַרב מֶׁשה ַהְלֶּבְרְׁשָטאם ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה - ְלֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמְּדַבׁש ְלַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ָּדִניֵאל ְפִריׁש זצ"ל, 
ועוררו על לימוד דף זוהר יומי(, הגה"צ ַרִּבי יֹוֵסף ִליֶּבְרַמן ְׁשִליָט"א ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ּכֹוֵלל ׁשֹוְמֵרי ַהחֹומֹות, הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעֹקב ֵמִאיר ֶׁשְכֵטר ְׁשִליָט"א, הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ַיֲעֹקב מֶׁשה ִהֵּלל ְׁשִליָט"א ֹראׁש ְמִתיְבָּתא 

ַמִים ַאֲהַבת ָׁשלֹום הגה"צ ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ְיִחיֵאל ִפיְׁשל ַאייְזְנָּבאְך זצ"ל, ֹראׁש ְמִתיְבָּתא ַׁשַער ַהּׁשָ

לקרא  עליו,  ישראל שיקבל  איש  לכל  בזה  קוראים  אנו  עוד 
כפי  אחד  כל  יום,  בכל  הקדוש  הזוהר  של  אחד  דף  לפחות 
הבנתו, שאפילו הגירסה לבד מסוגלת הרבה לטהרת הנפש, 
באותיות  מיוחדות,  בחוברות  )ויודפס  כידוע,  הגאולה  וקירוב 
כל  של  שיעור  לפי  ומחולק  וקצר,  קל  בפירוש  ומלווה  עינים,  מאירות 

הקדוש  הזוהר  בספר  והקריאה  הלימוד  ובזכות  ויום(,  יום 

רבים,  וברחמים  בחסד  הזה,  והמר  הרע  מהגלות  נצא 
חיבורא  בגין  יוחא,  בר  שמעון  רבי  הקדוש  התנא  כמאמר 
ויקבל  תפלתינו,  ישמע  תפלות  ושומע  מגלותא.  יפקון  דא 
עולם גאולת  לגאלינו,  וחיש  נאקתינו,  לפניו  ותבא   שועתינו, 

 בשובה ונחת בב"א. 

מתוך מכתב 'קריאה של חבה'

הגר"א בפירושו למשלי, וזל"ק: שמי שלא למד חכמת 
והגר"א  עכל"ק.  לאמיתו,  דין  שידע  אפשר  אי  הנסתר 
רב(.  מעשה  )תוס'  ויום  יום  בכל  זוהר  ללמוד  הורה 
הגר"א  פני  )מרואי  קדוש  אמרי  בעל  ר"י  ובצוואת 
כמו  ממש  גדול  חיובם  מוסר  ספרי  ללמוד  וז"ל:  זי"ע(, 
להתפלל ולהניח תפילין וכו', וזוהר טוב מאוד ללמוד, 
פשיטה למי שמבין עמקותו מעט, אלא אפילו ללמוד 
לפי פשוטו גם יש בו מוסר גדול ולשונו מסוגל, עכ"ל. 
וכן צוה הגאון רבנו יעקב מליסא זי"ע )בעל הנתיבות(, 
ציון  בן  רבי  הגדול  הגאון  וכן  שבת,  בכל  זוהר  ללמוד 
אבא שאול זי"ע ר"י פורת יוסף היה רגיל לומר לבחורים 
לזכך  ובפרט לפני השינה,  יום  כל  זוהר  ב' דפים  לקרוא 
רבי  הגאון  הנגלה.  להבנת  להם  מועיל  וגם  הנשמה 
שמואל קושלוויץ זצ"ל, בספר נתיבות שמואל )עה"ת 
ע' רנ"א(, מספר שכשהיה בן ישיבה צעיר בראדין, ישן 
בחדרו של החפץ חיים כג' חודשים, בלילה לפני השנה 
ניגש אליו הח"ח ובידו ספר רזיאל ]המלאך[, ואמר לי 
הזה  "בספר  וז"ל:  השינה,  קודם  לילה  כל  בו  שאהגה 
כאשר תעיין ותהגה בו תהיה לך קצת השגה מגדלות 
ורוממות השי"ת כי ראוי לכל איש ישראל שתהיה לו 
ה'  בחסד  נחשבים  אנו  באשר  כי  ה',  מגדלות  השגה 
עלינו כבנים למקום, הרי מהראוי שכל איש מישראל 
תהיה לו איזה השגה מגדלות אבינו שבשמים וערכו", 
זי"ע. ומוסיף שם שרק אחרי שנים הבין  עכ"ל הח"ח 
את כוונת הח"ח שנער רך בשנים יהגה בספר קבלה 
לפני השינה, ע"כ. ורבנו הגאון הסטייפלער זי"ע אמר 
שאם אינו מבין לשון הזוהר יקרא בלי להבין. )ארחות 
רבי  האלוקי  המקובל  שכתב  מה  וידוע  ח"א(.  רבנו 

לימוד תורת הרשב"י  בזכות  זי"ע, שרק  יהודה פתייה 
בזה  כן  אם  הגיוס,  ומגזירת  מאסונות  בזמנו  ניצלו 
על  האיומה המרחפת  הגיוס  לגזרת  גם  מרגוע  נמצא 
סדר  יקבעו  וישיבה,  ישיבה  שבכל  הישיבות,  בני 
לכל הפחות שעה  הזוהר הקדוש  לימוד קבוע בספר 
או  לסיימו.  לנכון  ויראו  גמירא,  ועד  מרישא  ביום, 
ומובטח  ומכל מרעין בישין!  ינצלו מכל הגזירות,  אז 
 - הקדושה.  בתורה  לעסוק  ויוכלו  הגזירה  שתתבטל 
ואלו כבר קימנו עצת הרמח"ל זיע"א ללמוד בחבורה 
זוהר הקדוש בגירסא ברציפות, כבר הונח לנו, ונצלנו 
)דניאל  טהרה,  לרוח  וזכינו  עלינו,  הקמים  כל  מיד 
ישראל!  וגבר  שמיא"  ענני  עם  "וארו  יג(  ז  פרק 
זוהר  - "עיקר תורת  הבעש"ט הוא ללמוד  )סוד ה'(. 
הקדוש" )נדפס בזוהר הישיבה מכתב מכ"ק האדמו"ר 
מקלויזנברג זצ"ל(. - מרן ראש הישיבה הגאון הגדול 
יצא בקריאה  יהודה לייב שטיינמן שליט"א  אהרן  רבי 
זוהר  ללמוד  זיע"א  הרמח"ל  עצת  את  לקיים  גלויה 
הקדוש ברציפות, ואמר לבחור אחד שכל אחד ואחד 
יכול ללמוד זוהר. - מעשה ששאלו את כ"ק האדמו"ר 
מבעלז שליט"א  האם מותר ללמוד זוהר? וענה "על זה 
ְבַּגן  ִלְהיֹות  זֹוֶכה  ַהּסֹוד,  ְׁשָלַמד ּתֹוַרת  ִמי   - אתה שואל?" 
ֵעֶדן ָהֶעְליֹון, ּוּפֹוְתִחין לֹו י"ג ְׁשָעִרים ֶׁשל סֹודֹות ֲאַפְרְסמֹון 

יִרים )ַּדף פ"ו ע"ב( ַהָּטהֹור  )זֹוַהר ָחָדׁש ִׁשיר ַהּׁשִ

מו"ץ  שליט"א  בוגנים  אי"ש  הגה"צ  ששאל  ומעשה 
באלעד, את מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי 
שליט"א: "האם נכון מה שפורסם בשמו שאין לבחורים 
ללמוד זוהר הקדוש?" וענה בזה הלשון: "הרבה דברים 

אומרים בשמי. מה לך להתרגש? ח"ו שאומר כך!, אלא 
אדרבה מקובלני ממרן החזון איש זצ"ל, שאין ספר מוסר 
מעורר ומחזק כמו הזוהר הקדוש, וחובה קדושה בפרט 
מעדים  שמעתי  ועוד  עכ"ל.  בו!  לעסוק  תורה  לבני 
וכששאלו  זוה"ק,  ללמוד  לאברכים  שאומר  נאמנים 
אותו הלא עוד לא גמרנו ש"ס, ענה להם שאי אפשר 
 - עכד"ק.  הזוהר,  לימוד  בלי  העליון  עדן  לגן  לכנס 
רבי  הצדיק  להגאון  פנימה  הקודש  אל  וכשנכנסתי 
חיים קנייבסקי שליט"א, ודיברנו מענין לימוד והפצת 
בענין  מאמריו  שהכנסתי  וסיפרתי  הקדוש,  הזוהר 
גדולה  בהצלחה  אותי  בירך  הקדוש,  הזוהר  לימוד 
מ"ח  תיקון  )תיקו"ז  מוציא,  שאני  הזוהר  ספרי  בכל 
ָחָדׁש  זֹוַהר  וז"ל   - שליט"א(.  מהאלמין  להאדמו"ר 
ָהעֹוְסִקים ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה  יִרים ]ַּדף פ"ו ע"ב[:  ַהּׁשִ ִׁשיר 
ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ְּלַאַחר  ְלַמְעָלה  עֹוֶלה  ִנְׁשָמָתם  ַּכֲאֶׁשר 
ְוֹכחֹות  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשל סֹודֹות  ְּבאֹור  ִמְתַעֶּטֶפת  ִהיא  ָׁשָנה, 
ּוְלִהְתַאֵחז  ָלֶגֶׁשת  ְיכֹוִלים  ֹלא  ְוַהִחיצֹוִנים  ַהְקִלּפֹות 
ֶאת  חֹוֵקק  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ֶאָּלא  עֹוד  ְוֹלא  ַהְּנָׁשמֹות,  ְּבאֹוָתם 
ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶׁשל  ִּבְלבּוׁש  ַחּיּוָתּה  ַּבַחִּיים  עֹוד  ַהְּנָׁשָמה  אֹוָתּה 
ַהְּקדֹוָׁשה, ְוַגם ִמְׁשַּתֲעֵׁשַע ָּבּה, ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא ְׁשיֹוֶרֶׁשת ב' 
עֹוָלמֹות עוה"ז ְועֹוָלם ַהָּבא, ּוִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד סֹודֹות ַהּתֹוָרה, 
ְוָלַמד  ַיֲעֶלה ָלעֹוַה"ב, ֲאִפילּו ֵיׁש לֹו ַמֲעִׂשים טֹוִבים  ַּכֲאֶׁשר 
ש"ס ּופֹוְסִקים ְוכּו', ְוֹלא ָלַמד ּתֹוַרת ַהּסֹוד, ּדֹוִחים אֹותֹו ִמַּגן 
ֵעֶדן ָהֶעְליֹון, ְוִאם הּוא ָלַמד ֲאִפילּו ֶׁשֹּלא ֵהִבין, ְמַלְּמִדים 
אֹותֹו ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ֶאת ּתֹוַרת ַהּסֹוד, ְוָיֹכל ֵליֵׁשב 
ִּביִׁשיבֹות ְּגבֹוהֹות ְוַלֲעֹסק ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה, עכ"ל. )ועיין 

עוד בזוהר בראשית פ' חיי שרה ק"ל:(


