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 רבינו אהר הלוי
 רבינו בחיי זצ"ל

 אליהו הנביא זכור לטוב

ראשונים

 רבי יהודה החיד
 רבי יו ב אברה ג'יקטילה

)בעל פר החנו זצ"ל(

 רבי דוד ב שלמה אב זמרא
 רבי אברה ב מרדכי אזולאי

)בעל פר חידי זצ"ל(

)הרדב"ז זצ"ל(
)בעל אור

החמה זצ"ל(







רבי אליהו דיווידאש
רבי אלעזר אזכרי )בעל החרדי זצ"ל(
גורי האריז"ל
רבי חיי ויטאל זצ"ל
רבי יהונת אייבשי) בעל יערות דבש זצ"ל(

)בעל ראשית חכמה זצ"ל(

 רבי אברה ווינברג

)בעל יוד העבודה

מלוני זצ"ל(

)בעל אוהב

ישראל זצ"ל(

הרקיע זצ"ל(

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

מנחת אלעזר זצ"ל(

 רבי חיי האלברשטא מצאנז

)בעל דברי

חיי זצ"ל(

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

מגוד זצ"ל(

)בעל שערי

אחרונים

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

)בעל

השל"ה הקדוש זצ"ל(

 רבי מאיר פאפריש זצ"ל
 רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל
 רבי יעקב יו מפולנאה )בעל תולדות

יעקב

יו זצ"ל(

 רבי אברה יעקב פרידמ מאדיגורא זצ"ל
 רבי אברה שמחה הורבי מבארניב זצ"ל
 רבי אהר מקרלי זצ"ל
 רבי אורי מטרעליק זצ"ל
 רבי אליעזר צבי מקאמרנא זצ"ל
 רבי אלימל מליז'נק )בעל נוע אלימל זצ"ל(
 רבי אשר מטולי זצ"ל
 רבי בנימי זאב מלאני זצ"ל ורבי יו
מנעמירוב זצ"ל )בפר וכוחא רבה(
 רבי ברו ממזיבוז זצ"ל
 רבי גרשו העני ליינער מראדזי) בעל זהר















אורה זצ"ל(

גדולי החסידות

 רבי אברה טכאריק זצ"ל
 רבי אברה יהושע העשיל מאפטא






 רבי שמעו בר יוחאי זצ"ל

)באר מי חיי זי"ע(

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

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









רבי משה קורדובירו
רבי משה זכותא )הרמ"ז זצ"ל(
רבי משה חיי לוצאטו )הרמח"ל זצ"ל(
רבי משה ב יו טראני )המבי"ט זצ"ל(
רבי נת שפירא )בעל מגלה עמקות זצ"ל(
רבי שבתי מראשקוב זצ"ל
הבית די מאמטרד
)הרמ"ק זצ"ל(

 רבי מאטאנאב זצ"ל
 רבי משה חיי אפרי מדילקוב

)בעל דגל

מחנה אפרי זצ"ל(

 רבי משה גרינוואלד מחוט
)בעל עבודת

ישראל זצ"ל(

)בעל ערוגת

הבש זצ"ל(

 רבי משה טייטלבוי

)מאיהעל בעל ישמח

 רבי ישראל שפירא מבלאזוב זצ"ל
 רבי יעקב יו מקווירא זצ"ל
 רבי יעקב קטינא )בעל רחמי האב זצ"ל(
 רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל פרי
מקומרנא זצ"ל
 רבי יצחק אייזיק מהומיל זצ"ל
 רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב
 רבי יצחק ב רבי נת מברלב זצ"ל
 רבי יצחק מקווירא זצ"ל
 רבי ירחמיאל ישראל יצחק דנציגר )בעל ישמח

 רבי צבי הירש איכנשטיי מזידיטשוב

ישראל מאלכנדר זצ"ל(

עטרת צבי זצ"ל(

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

 רבי מרדכי מטשערנאביל זצ"ל
 רבי מנח נחו מטשרנוביל

)בעל מאור

עיני זצ"ל(

 רבי מנח מנדל מורגנשטר מקוצק זצ"ל
 רבי מנח מנדל שניאור

)בעל הצמח צדק

מליובאוויטש זצ"ל(

 רבי מנח מנדל שניאור
מליובאוויטש זצ"ל(

)אדמו"ר האחרו

משה זצ"ל(

 רבי משול פייבוש מזבאריז

)בעל יושר דברי

אמת זצ"ל(







רבי נחמ מברלב זצ"ל
רבי נחמ מטולטשי זצ"ל
רבי נת מברלב זצ"ל
רבי פנח מקארי זצ"ל
רבי צבי אלימל שפירא מדינוב

)בעל בני

יששכר זצ"ל(

)בעל

 רבי צבי הירש האראווי מבאקשעווי זצ"ל
 רבי צבי הירש מנדבורנה )בעל צמח ה' לצבי זצ"ל(
 רבי צבי הירש שפירא )בעל דרכי תשובה
ממונקאטש זצ"ל(

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







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

התניא זצ"ל(

הזק בעל
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גדולי ליטא
 רבי אפרי זלמ מרגליות מבראד

)בעל המטה

אפרי זצ"ל(

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

)בעל

יוד ושרש העבודה זצ"ל(

 רבי יו ב שלמה מפוז'י זצ"ל
 רבי יעקב מליא )בעל חוות דעת זצ"ל(
 רבי יצחק אייזיק חבר )בעל פתחי שערי זצ"ל(

 רבי ישראל מאיר הכה מראדי

)בעל החפ

חיי זצ"ל(

 רבי פנח אליהו הורובי מווילנא

)בעל "פר

הברית" זצ"ל(

גדולי ספרדים
רבי אברה אזולאי
רבי אברה איטרולה זצ"ל
רבי אברה כלפו זצ"ל
רבי אליהו ב אמוזג זצ"ל
רבי אליהו ב ולימ מאני







)בעל כא

 רבי אליעזר בר יצחק פאפו

)בעל פלא

 רבי אליעזר בר ש טוב פאפו

)בעל דמשק

)בעל חד לאברה זצ"ל(

 רבי חיי חורי זצ"ל
 רבי חיי יו דוד אזולאי
 רבי חיי פלאג'י זצ"ל
 רבי חיי ב עטר )בעל אור החיי הקדוש זצ"ל(
 רבי יהודה אלקלעי זצ"ל
 רבי יהודה פתייה )בעל בית לח יהודה זצ"ל(
 רבי יהודה חייט )בעל מנחת יהודה זצ"ל(
 רבי יו אירג) בעל שומר אמוני הקדמו זצ"ל(
 רבי יו חיי) בעל ב איש חי זצ"ל(
)החיד"א זצ"ל(

אליהו זצ"ל(
יוע זצ"ל(
אליעזר זצ"ל(

 רבי יעקב אנהורי זצ"ל
 רבי יצחק ב צבי אשכנזי
 רבי יצחק בר ישעיה עטיה זצ"ל
 רבי משה בולה זצ"ל
 רבי שלו ב משה בוזגלו )בעל כא מל זצ"ל(
 רבי שלו עגיב )בעל באר לחי זצ"ל(
 רבי שלמה אלישיב )בעל הלש זצ"ל(
 רבי שמעו לביא )בעל כת פז ובעל המחבר
השיר בר יוחאי זצ"ל(

גדולי דורינו
 רבי אברה ב יעקב הכה

)בעל גלות

ותפלות זצ"ל(









רבי אברה יצחק הכה קוק זצ"ל
רבי אברה י .מונה שליט"א
רבי אברה יצחק אולמ) חבר הבד" שליט"א(
רבי אהר ראטה )בעל שומר אמוני זצ"ל(
הרב אליהו הלוי ינאי
רבי בנימי ראבינאוויטש )חבר הבד" זצ"ל(
רבי בניהו יששכר שמואלי )ראש ישיבת

המקובלי היכלא דרשב"י ירושלי שליט"א(

 רבי ברו צבי מושקובי זצ"ל
 רבי גבריאל צינער
 רבי דניאל פריש )בעל מתוק מדבש זצ"ל(
 הגאוני הצדיקי חברי בית די צדק העדה
החרדית תש"ב
 הגאוני הצדיקי חברי בית די צדק העדה
החרדית תש"ד
 רבי חיי שמואל בהגאו הצדיק רבי
אליהו לאפיא זצ"ל
 רבי יהודה אשלג )בעל הול זצ"ל(
 רבי יהודה שנפלד שליט"א
 רבי יואל טייטלבוי מאטמאר זצ"ל
)בעל נטעי גבריאל שליט"א(

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

 רבי יחזקאל שרגא משינאוו

)בעל דברי

יחזקאל זצ"ל(

 רבי יחזקאל שרגא ליפשי האלברשטא
מטראפקוב זצ"ל
 רבי יצחק טוביה וויי גאב"ד ירושלי שליט"א
 רבי יצחק יעקב וויי) הגאב"ד פוק הדור
בעל מנחת יצחק זצ"ל(







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



רבי

מטאהש שליט"א(

 רבי עובדיה יו

)בעל שו"ת יבי"א ושו"ת

יחו"ד שליט"א(

 רבי ראוב אלבז שליט"א
 רבי רפאל בלו מקאשוי

)בעל שו"ת ברכות

שמי זצ"ל(
אהבת

שלו שליט"א(

יקותיאל

יהודה











רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל
הרב כלפו משה הכה טוני
רבי משה אריה פריינד )הגאב"ד ירושלי זצ"ל(
רבי מאיר בראנדדארפער )חבר הבד" זצ"ל(
הרב מרדכי גרו
רבי מרדכי שמואל אשכנזי )ראב"ד כפר חב"ד(
רבי משה הלברשטא) חבר הבד" זצ"ל(
רבי משה שטרנבו) ראב"ד ירושלי שליט"א(
רבי משול פייש ג"ל לאווי )האדמו"ר

האלברשטא

)מצאנזקלויזנבורג זצ"ל(

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

 רבי שלו יהודה גרא

)בעל שמירת המצות

והכשרות ,גאב"ד ואדמו"ר האלמי שליט"א(

 רבי שלו מאקאוויטש

)בעל דעת שלו

משא זצ"ל(

 רבי שמואל הורובי
 רבי שמואל הלוי וואזנער )פוק הדור בעל שבט
)בעל ימי שמואל זצ"ל(

הלוי שליט"א(

ספרים
















פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר
פר

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

 פר דורש טוב
 פר דר אר"
 פר דרכי ציו
 פר הדרת מל
 פר הנהגות ישרות )מתלמיד הבעל ש טוב זצ"ל(
 פר הקנה
 פר הקנה הגדול
 פר הפליאה
 פר התקוני דפו ליוורנו
 פר ויקהל משה
 פר זהר דפו מנטובה
 פר זכירה לחיי
 פר חגי ומועדי ישראל
 פר חות יאיר
 פר חיי שאל
)מנהגי יהודי אר צובה(

















פר טהרת הקדש הקדמו
פר טעמי המנהגי
פר יוחי השל
פר יוד יו
פרי יראי
פר ירי משה משפט הבה"ת
שו"ת ישכיל עבדי
פר כג הירק
פר לקוטי יקרי
פר מאירות עיני
פר מאיר לעול
פר מבוא לחכמת הקבלה
פר מבשר צדק
פר מילות חכמה
פר מעבר יבק
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מעי גני
מעשי אמת )לתלמיד החוזה מלובלי זצ"ל(
מצר לחכמה
מקדש מל
דר היו
נופת צופי
וד הש ליראיו
דור פח כהלכתו
מא דחיי
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 פר עמוד העבודה

 פר קהלות יעקב

 פר עמק המל

 פר קול בוכי

 קונטר ע החיי

 פר שאלות ותשובות דביר

 פר עשר קדשות

 פר קרנות צדיק

 פר פי חכ

 פר שלו ירושלי

 שאלות ותשובות פרחי כהנה

 פר שלח ערו הרב

 פר פרי קדש הלולי

 פר תיקו ליל הושענא רבה

 פר קהלת יעקב

)לבעל מלא הרועי זצ"ל(

)הלכות תלמוד תורה(

 פר תקוני זהר דפו בילוגראדו

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  5760עמודים 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
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ּזֹוהר
עֹוררּו ַעל לִ ּמּוד ַה ַ
ּ 300גְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל מִ ּכָ ל ַהחּוגִ ים ֶׁש ְ

ניסן תשע"ג

כתבים מגדולי ישראל זצ"ל  -ולהבחל"ח שליט"א

ָּדבָ ר ּגָ דֹול ְמאֹד הּוא לְ ַהנְ ִהיג לִ לְ מֹד ַּדף ז ַֹהר ּבְ כָ ל יֹום ,וְ הּוא ּכִ ְת ִריס ּבִ פְ נֵ י ַה ֻּפ ְר ָענֻ ּיֹות ּולְ בַ ֵּטל ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות וְ כּו' ּולְ ַה ְׁש ִּפ ַיע ֶׁש ַפע ק ֶֹדׁש ַעל ַעם ַהּק ֶֹדׁש ,וְ ַא ְׁש ֵרי ַה ְמ ַקּיְ ִמים ּכֵ ן ּבְ כָ ל יֹום
ִהּנֵ ה ִהּגִ יׁש לְ ָפנֵ ינּו ָה ַרב ַה ַּצ ִּדיק ַר ִּבי ָּדנִ ֵיאל ְפ ִריׁש ְׁשלִ ָיט"א (זַ ַצ"ל) ַה ְסּכָ מֹות ֵמ ַר ָּבנִ ים
ּקֹודם ִמ ְּשׁנַ ת תרצ"א וְ כּו' ֶׁש ִּב ְּקׁשּו
רּוׁשלַ יִ ם ִמּדֹור ַה ֵ
ַהּגְ אֹונִ ים ַה ַּצ ִּדיִ קים ּגְ דֹולֵ י יְ ָ
ּתֹורה וְ כּו' ֶׁשּכָ ל ִמי ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לֹו
לְ ַפ ְר ֵסם ּגְ ֻדּלַ ת לִ ּמּוד ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁשּ ,ולְ ַב ֵּקׁש ִמ ְּבנֵ י ָ
עֹורר ָה ַרב ַהּנִ זְ ּכָ ר לְ ֵעיל,
יִ ְׁש ַּת ֵּדל לִ לְ מֹד ַּדף ז ַֹהר ְּבכָ ל יֹום ְּבלִ י נֶ ֶדר .וְ ַע ָּתה ָקם וְ ִה ְת ֵ
יֹומי לְ לִ ּמּוד ַּדף ז ַֹהר ְּבכָ ל יֹום ,לְ ִפי ְּדפּוס וִ ילְ נָ אִּ ,וב ֵּקׁש
לּוח ִ
ִּוב ְרצֹונֹו לַ ֲעׂשֹות ּולְ ַס ֵּדר ַ
דֹוׁשה לְ ַמ ַען ֲה ָפ ַצת
ַה ְסּכָ ָמה ֵמ ִא ָּתנּו ַעל ּכָ ְך .וְ ָר ִאינּו ּכִ י ִּב ְׁש ָעתֹו ָח ְתמּו ַעל ְק ִר ָיאה ְק ָ
יֹוסף ַחּיִ ים זֹונֶ נְ ֶפלְ ד זצוק"ל
ַר ְעיֹון ַה ָּקדֹוׁש ַהּנִ זְ ּכָ ר לְ ֵעילּ ,כְ בֹוד ְק ֻד ַּשׁת ָמ ָרן ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ֵ
ַהגַ ֲא ַב"ד ְּדפֹה ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ת"ו ,וְ ִאּתֹו ִעּמֹו ֶח ֶבל נְ ִב ִיאים ּגְ דֹולֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל זצוק"ל זי"ע,
וְ גַ ם ַהּגְ אֹונִ ים ַה ַּצ ִּד ִיקים ַח ְב ֵרי בד"ץ ֶׁשל ֲע ָד ֵתנּו זצ"ל ,וְ ָח ְתמּו ִּב ְק ִריאֹות ק ֶֹדׁש ַעל ּכָ ְך
יׁשא ָ(ּפ ָר ַׁשת נָ ׂשא ַּדף קכדּ ):כְ ָבר ֵה ִביא וְ ָא ַמר
ְּבנִ ָיסן תרצ"אְּ .וב ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א ַק ִּד ָ
לּותא
ַּד ֲע ִת ִידין יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִמ ְט ַעם ֵמ ִאילָ נָ א ְד ַחּיֵ יְּ ,ד ִאיהּו ַהאי ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ,יִ ְפקּון ֵּביּה ִמן ּגָ ָ
אתם ְּדרֹור
יֹומּיָ א ְּבגִ ינֵ יּה ְּוק ָר ֶ
ְּב ַר ֲח ֵמיַּ ,וב ִּתּקּונִ ים ַ(ּדף מ') ִא ָיתאְּ :וב ָד ָרא ַּב ְת ָראי ְּבסֹוף ַ
רּוחנִ ּיּות ְּב ַר ֲח ֵבי
ָּב ָא ֶרץ וְ כּו' .וְ ִהּנֵ ה ְּב ֵעת ּכָ זֹאת ֶׁש ֵעת ָצ ָרה ִהיא לְ יַ ֲעקֹב ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ְּוב ָ

זּורנּוֵ ,עינֵ ינּו נְ ׂשּואֹות לְ ָא ִבינּו
ֶא ֶרץ ַהּק ֶֹדׁש ִּת ָּבנֶ ה וְ ִתּכֹונֵ ןִּ ,וב ְתפּוצֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַא ְרצֹות ְּפ ֵ
ׁשֹומר יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְׁשמֹר ְׁש ֵא ִרית
עֹוררּו ַר ֲח ָמיו ַעל ְׁש ֵא ִרית ְּפלֵ ָיט ֵתנּו ,וְ ֵ
ֶׁש ַּב ָּשׁ ַמיִ ם ֶׁשּיִ ְת ְ
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ כּו' ,וְ ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לִ ְראֹות ְּב ָקרֹוב ְּב ִה ְתּגַ ּלּות ּכְ בֹוד ְׁשמֹו יִ ְת ָּב ַרְך ַעל ַעּמֹו ַא ְרצֹו
יׁשּועת ַה ֵּשׁם ְּב ִב ַיאת ְמ ִׁש ַיח ִצ ְד ֵקנּו ְּוב ָר ִמים ּגְ דֹולִ ים יְ ַק ְּב ֶצּנּו
וְ נַ ֲחלָ תֹו ְּובכָ ל ָהעֹולָ ם ִּוב ַ
ֵמ ַא ְר ַּבע ּכַ נְ פֹות ָה ָא ֶרץ לְ ַא ְר ֵצנּו.
ָּד ָבר ּגָ דֹול ְמאֹד הּוא לְ ַהנְ ִהיג ּכַ ּנִ זְ ּכַ ר לְ ֵעיל ,וְ הּוא ּכִ ְת ִריס ִּב ְפנֵ י ַה ֻּפ ְר ָענֻ ּיֹות ּולְ ַב ֵּטל ּגְ זֵ רֹות
ָקׁשֹות וְ כּו' ּולְ ַה ְׁש ִּפ ַיע ֶׁש ַפע ק ֶֹדׁש ַעל ַעם ַהּק ֶֹדׁש ,וְ ַא ְׁש ֵרי ַה ְמ ַקּיְ ִמים ּכֵ ן ְּבכָ ל יֹום.
ּקֹורא ּבֹו
 ...לָ כֵ ן ִמן ָה ָראּוי ֶׁשּיְ ֵהא ַהּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ַהּזֶ ה ְּבכָ ל ָּב ֵּתי יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ ַמ ַען יָ רּוץ ַה ֵ
ֶׁשּיָ ִבין ּכָ ל ִמּלָ ה וְ יִ זְ ּכּו לִ לְ מֹד ּכַ ּנִ זְ ּכַ ר לְ ֵעיל ִּב ְק ֻד ָּשׁה ְּוב ָט ֳה ָרה ִּוב ְד ִחילּו ִּוב ְר ִחימּו ְּב ִסּיַ ְע ָּתא
ּתֹורתֹו ְּב ָט ֳה ָרהְּ ,בוַ ַּדאי ַּת ֲעמֹד לָ נּו
ֹלקי ָה ַר ְׁש ִּב"י ֶׁשּיִ לְ ְמדּו ָ
ִּד ְׁש ַמּיָ אּ .וזְ כּות ַה ַּתּנָ א ָה ֱא ִ
יׁשּוע ָתן ִׂש ְמ ָח ָתן וְ נֶ ָח ָמ ָתן
ּולְ כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ִהּו ַָׁשע ַּבּכְ לָ ל ַּוב ְּפ ָרט ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה ְּב ָקרֹוב לִ ְראֹות ִּב ָ
ּגֹואל ֶצ ֶדק ְּב ַר ֲח ִמים ּגְ דֹולִ ים בב"אָּ ,ומלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ֶאת ה'
ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִב ַיאת ֵ
ּכַ ַּמיִ ם לַ ּיָ ם ְמכַ ִּסים ,בב"א.

ויטׁש זצ"לָ ,ה ַרב יִ ְׂש ָר ֵאל
מׁשה ַהלְ ֶּב ְר ְׁש ָטאם זצ"לָ ,ה ַרב ִּבנְ יָ ִמין ַר ִ
אר ֶפער זצ"לָ ,ה ַרב ֶ
ַ(ה ְסּכָ ַמת ַהּגְ אֹונִ ים ַה ַּצ ִּד ִיקים ַח ְב ֵרי ֵּבית ִּדין ֶצ ֶדק ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית תשס"בָ ,ה ַרב יִ ְׂש ָר ֵאל יַ ֲעקֹב ִפ ֵ
אּבינָ אוִ ְ
יׁשר זצ"לָ ,ה ַרב ֵמ ִאיר ְּב ַראנְ ְד ְס ָד ְ
מׁשה ְׁש ֶט ְרנְ ּבּוְך ְׁשלִ ָיט"אָ ,ה ַרב ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק אּולְ ַמן ְׁשלִ ָיט"א  -לְ ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמ ְּד ַבׁש לְ ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק ַה ְמ ֻק ָּבל ַר ִּבי ָּדנִ ֵיאל ְפ ִריׁש זצ"ל) ,ובמכתב מיוחד ְמ ַהּגָ אֹון
ּדּוׁשינְ ְס ִקיא זצ"ל .ולהבחל"חָ :ה ַרב ֶ
מׁשה ִ
ֶ
טֹובים ַהּגָ אֹון ַר ִּבי ַא ְב ָר ָהם ָּדוִ ד הֹורֹווִ יץ
מׁשה ַא ְריֵ ה ְפ ַריינְ ד זצוקללה"ה גאב"ד ּפֹה ִעיר ַהּק ֶֹדׁש ,וְ יִ ָּב ֵדל לְ ַחּיִ ים ִ
מּואל ַהּלֵ וִ י וָ ואזְ נֶ ער ְׁשלִ ָיט"א .ובמכתב אחר ,וז"לּ :וכְ ָבר ִה ְסּכִ ימּו ּגַ ם הגה"ק ָה ַרב ֶ
ּפֹוסק ַהּדֹור ַר ִּבי ְׁש ֵ
ַה ַּצ ִּדיק ֵ
רּוׁשלַ יִ ם
מׁשה ְׁש ֶט ְרנְ ּבּוְך ַר ֲא ַב"ד יְ ָ
רּוׁשלַ יִ ם ְׁשלִ ָיט"אָ ,ה ַרב ֶ
טּוביָ ה וַ וייס גַ ֲא ַב"ד יְ ָ
ֲח ֵבר ַה ֵּבית ִּדין ֶצ ֶדק ְּדפֹה ִעיר ַהּק ֶֹדׁש יְ ָ
רּוׁשלַ יִ ם ...וְ ַה ְסּכָ ַמת ַהּגְ אֹונִ ים ַה ַּצ ִּד ִיקים ַח ְב ֵרי ֵּבית ִּדין ֶצ ֶדק ָה ֵע ָדה ַה ֲח ֵר ִדית תשס"דָ :ה ַרב יִ ְצ ָחק ְ
מׁשה ַהלְ ֶּב ְר ְׁש ָטאם זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק לִ ְב ָרכָ ה  -לְ ֵס ֶפר ַהּז ַֹהר ִעם ֵּפרּוׁש ָמתֹוק ִמ ְּד ַבׁש לְ ַהּגָ אֹון ַה ַּצ ִּדיק ַה ְמ ֻק ָּבל ַר ִּבי ָּדנִ ֵיאל ְפ ִריׁש זצ"ל,
אר ֶפער זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק לִ ְב ָרכָ הָ ,ה ַרב ֶ
ְׁשלִ ָיט"אּ .ולְ ַה ְב ִדיל ֵּבין ַחּיִ ים לְ ַחּיִ יםָ :ה ַרב ֵמ ִאיר ְּב ַראנְ ְד ְס ָד ְ
מׁשה ִהּלֵ ל ְׁשלִ ָיט"א רֹאׁש ְמ ִת ְיב ָּתא
ׁשֹומ ֵרי ַהחֹומֹות ,הגה"צ ַה ְמ ֻק ָּבל ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ֵמ ִאיר ֶׁשכְ ֵטר ְׁשלִ ָיט"א ,הגה"צ ַה ְמ ֻק ָּבל ַר ִּבי יַ ֲעקֹב ֶ
ועוררו על לימוד דף זוהר יומי) ,הגה"צ ַר ִּבי ֵ
יֹוסף לִ ֶיּב ְר ַמן ְׁשלִ ָיט"א רֹאׁש ְמ ִת ְיב ָּתא ּכֹולֵ ל ְ
יׁשל ַאייזְ נְ ָּבאְך זצ"ל ,רֹאׁש ְמ ִת ְיב ָּתא ַׁש ַער ַה ָּשׁ ַמיִ ם
ַא ֲה ַבת ָׁשלֹום הגה"צ ַה ְמ ֻק ָּבל ַר ִּבי יְ ִח ֵיאל ִפ ְ

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

נצא מהגלות הרע והמר הזה ,בחסד וברחמים רבים,
כמאמר התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחא ,בגין חיבורא
דא יפקון מגלותא .ושומע תפלות ישמע תפלתינו ,ויקבל
שועתינו ,ותבא לפניו נאקתינו ,וחיש לגאלינו ,גאולת עולם
בשובה ונחת בב"א.
הגר"א בפירושו למשלי ,וזל"ק :שמי שלא למד חכמת
הנסתר אי אפשר שידע דין לאמיתו ,עכל"ק .והגר"א
הורה ללמוד זוהר בכל יום ויום (תוס' מעשה רב).
ובצוואת ר"י בעל אמרי קדוש (מרואי פני הגר"א
זי"ע) ,וז"ל :ללמוד ספרי מוסר חיובם גדול ממש כמו
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),
ללמוד זוהר בכל שבת ,וכן הגאון הגדול רבי בן ציון
אבא שאול זי"ע ר"י פורת יוסף היה רגיל לומר לבחורים
לקרוא ב' דפים זוהר כל יום ובפרט לפני השינה ,לזכך
הנשמה וגם מועיל להם להבנת הנגלה .הגאון רבי
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
שאהגה בו כל לילה קודם השינה ,וז"ל" :בספר הזה
כאשר תעיין ותהגה בו תהיה לך קצת השגה מגדלות
ורוממות השי"ת כי ראוי לכל איש ישראל שתהיה לו
השגה מגדלות ה' ,כי באשר אנו נחשבים בחסד ה'
עלינו כבנים למקום ,הרי מהראוי שכל איש מישראל
תהיה לו איזה השגה מגדלות אבינו שבשמים וערכו",
עכ"ל הח"ח זי"ע .ומוסיף שם שרק אחרי שנים הבין
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
רבנו ח"א) .וידוע מה שכתב המקובל האלוקי רבי

יהודה פתייה זי"ע ,שרק בזכות לימוד תורת הרשב"י
ניצלו בזמנו מאסונות ומגזירת הגיוס ,אם כן בזה
נמצא מרגוע גם לגזרת הגיוס האיומה המרחפת על
בני הישיבות ,שבכל ישיבה וישיבה ,יקבעו סדר
לימוד קבוע בספר הזוהר הקדוש לכל הפחות שעה
ביום ,מרישא ועד גמירא ,ויראו לנכון לסיימו .או
אז ינצלו מכל הגזירות ,ומכל מרעין בישין! ומובטח
שתתבטל הגזירה ויוכלו לעסוק בתורה הקדושה- .
ואלו כבר קימנו עצת הרמח"ל זיע"א ללמוד בחבורה
זוהר הקדוש בגירסא ברציפות ,כבר הונח לנו ,ונצלנו
מיד כל הקמים עלינו ,וזכינו לרוח טהרה( ,דניאל
פרק ז יג) "וארו עם ענני שמיא" וגבר ישראל!
(סוד ה')" - .עיקר תורת הבעש"ט הוא ללמוד זוהר
הקדוש" (נדפס בזוהר הישיבה מכתב מכ"ק האדמו"ר
מקלויזנברג זצ"ל) - .מרן ראש הישיבה הגאון הגדול
רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א יצא בקריאה
גלויה לקיים את עצת הרמח"ל זיע"א ללמוד זוהר
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
ּתֹורת ַהּסֹוד ,זֹוכֶ ה לִ ְהיֹות ְבּגַ ן
אתה שואל?" ִ -מי ְׁשלָ ַמד ַ
ּוּפֹות ִחין לֹו י"ג ְׁש ָע ִרים ֶׁשל סֹודֹות ֲא ַפ ְר ְסמֹון
ֵע ֶדן ָה ֶעלְ יֹוןְ ,
(זֹוהר ָח ָדׁש ִׁשיר ַה ִּשׁ ִירים ַ(ּדף פ"ו ע"ב)
ַה ָּטהֹור ַ
ומעשה ששאל הגה"צ אי"ש בוגנים שליט"א מו"ץ
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
לבני תורה לעסוק בו! עכ"ל .ועוד שמעתי מעדים
נאמנים שאומר לאברכים ללמוד זוה"ק ,וכששאלו
אותו הלא עוד לא גמרנו ש"ס ,ענה להם שאי אפשר
לכנס לגן עדן העליון בלי לימוד הזוהר ,עכד"ק- .
וכשנכנסתי אל הקודש פנימה להגאון הצדיק רבי
חיים קנייבסקי שליט"א ,ודיברנו מענין לימוד והפצת
הזוהר הקדוש ,וסיפרתי שהכנסתי מאמריו בענין
לימוד הזוהר הקדוש ,בירך אותי בהצלחה גדולה
בכל ספרי הזוהר שאני מוציא( ,תיקו"ז תיקון מ"ח
זֹוהר ָח ָדׁש
להאדמו"ר מהאלמין שליט"א) - .וז"ל ַ
ּתֹורה
עֹוס ִקים ְּבסֹודֹות ַה ָ
ִׁשיר ַה ִּשׁ ִירים ַ[ּדף פ"ו ע"ב]ָ :ה ְ
ּכַ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ָמ ָתם עֹולֶ ה לְ ַמ ְעלָ ה ּלְ ַא ַחר ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים
ּתֹורה ,וְ כֹחֹות
ָׁשנָ הִ ,היא ִמ ְת ַע ֶּט ֶפת ְּבאֹור ֶׁשל סֹודֹות ַה ָ
ַה ְקלִ ּפֹות וְ ַה ִחיצֹונִ ים ֹלא יְ כֹולִ ים לָ גֶ ֶׁשת ּולְ ִה ְת ַא ֵחז
חֹוקק ֶאת
אֹותם ַהּנְ ָׁשמֹות ,וְ ֹלא עֹוד ֶאּלָ א ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה ֵ
ְּב ָ
ּיּותּה ִּבלְ בּוׁש ֶׁשל ַה ְּשׁכִ ינָ ה
אֹותּה ַהּנְ ָׁש ָמה עֹוד ַּב ַחּיִ ים ַח ָ
ָ
גַ
יֹור ֶׁשת ב'
דֹוׁשה ,וְ ם ִמ ְׁש ַּת ֲע ֵׁש ַע ָּבּה ,וְ ֹלא עֹודֶ ,אּלָ א ְׁש ֶ
ַה ְּק ָ
ּתֹורה,
לֹומד סֹודֹות ַה ָ
עֹולָ מֹות עוה"ז וְ עֹולָ ם ַה ָּבאִּ ,ומי ֶׁשֹּלא ֵ
טֹובים וְ לָ ַמד
עֹוה"בֲ ,א ִפילּו יֵ ׁש לֹו ַמ ֲע ִׂשים ִ
ּכַ ֲא ֶׁשר יַ ֲעלֶ ה לָ ַ
ּדֹוחים אֹותֹו ִמּגַ ן
ּתֹורת ַהּסֹודִ ,
ּופֹוס ִקים וְ כּו' ,וְ ֹלא לָ ַמד ַ
ש"ס ְ
ֵע ֶדן ָה ֶעלְ יֹון ,וְ ִאם הּוא לָ ַמד ֲא ִפילּו ֶׁשֹּלא ֵה ִביןְ ,מלַ ְּמ ִדים
יׁשב
ּתֹורת ַהּסֹוד ,וְ יָ כֹל לֵ ֵ
אֹותֹו ָּבעֹולָ מֹות ָה ֶעלְ יֹונִ ים ֶאת ַ
ּתֹורה ,עכ"ל( .ועיין
יׁשיבֹות ּגְ בֹוהֹות וְ לַ ֲעסֹק ְּבסֹודֹות ַה ָ
ִּב ִ
עוד בזוהר בראשית פ' חיי שרה ק"ל):

