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ָתם
את ֶכם ִּב ְקרו ְֹת ֶכם ז ַֹהר ַעל ְמ ָער ָ
ׂ ְמח ּו ִל ְק ַר ְ
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ו ְּבנוֹ ָש
וְר ִּ
ׂ ֵמ ִחים ְמאֹד ִּב ְקרו ְֹת ֶכם ז ַֹהר
ו ַּב ְּכ ָפר ַה ָּסמו ְּך ָל ֶהם וְכוּ' ו ְּב ֵכן ֵּת ַדע ִּכי ֵהם ְש
ָתם אוֹ ַּב ְּכ ָפר ַה ָּסמו ְּך ָל ֶהם ו ְִאם ַּת ְת ִמיד ּו ִל ְקרוֹת ֵּכן י ִּגָל ּו ָל ֶכם
ַעל ְמ ָער ָ
(מ ִּגיד ֵמי ָׁש ִרים ָּפ ָר ַׁשת ֱאמֹר)
זֹּהרַ .
ֻלהוֹ ְר ִמיזִ ין ַּב ַ
רָזִ ין ִע ָּל ִאין ְוכ ְ
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ׂ ַמח ַעל ַה ִה ְתעו ְֹררוּת
ֵלב ָּכל י ְִר ֵאי ַה ֵּׁשם וְחוֹ ְׁש ֵבי ְׁשמוֹ ִי ְש
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש בכל
ַה ְּקדוֹ ָׁשה ֶׁשל ַה ְת ָמ ַדת ַה ִּל ּמוּד ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ארצינו הקדושה .ו ַּמה ּטו ָֹבה ו ְּקדוֹ ָׁשה ִהיא ַה ִה ְת ַח ְּזקוּת
זֹּהר הקדוש ֶא ֶלף ְּפ ָע ִמים ַעל י ְֵדי
ֶׁשל ְּג ִמירַת ָּכל ֵס ֶפר ַה ַ
חֲבוּרַת ַה ּק ֶֹדׁש ַה ְמצֹטרפות ֵמ ַה ּלו ְֹמ ִדים בזוהר הקדוש.

בחסות:

הרמח"ל
רביה"ק הרמח"ל מגלה:

בספר הזהר נצא מהגלות ברחמים
ֶׁׁ ,ש ְּב ֶא ְמ ָצעוּת ֵס ֶפר
זֹּהר ַה ָּקדוֹש
יָדו ַּע ַמה ֶּׁש ּנ ְִכ ַּתב ַּב ַ
ֲמיםְּ ,ד ַהיְנ ּו
זֹּהר ֶא ְפ ָׁשר ִלזְ ּכוֹת ָל ֵצאת ֵמ ַה ּגָלוּת ְּב ַרח ִ
ַה ַ
ַבנ ּו מ ֶׁשה ַח ּיִים
יח .הרמח"ל (ר ֵּ
ְללֹא י ִּסו ֵּרי ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ׁ) ַמ ְס ִּביר ְּב ִס ְפרוֹ ַא ִּדיר ַּב ָּמרוֹם ָמה עו ֵֹמד
לו ָּצאטוֹ ַה ָּקדוֹש
זֹּהרַ .הּׁשו ָּרה ַה ַּת ְח ּתוֹנָה:
ֵמאֲחו ֵֹרי ַה ְּד ָב ִרים ַה ָּלל ּו ֶׁשל ַה ַ
זֹּהר
יאת ֵס ֶפר ַה ַ
ְּכ ַדאי ְמאֹד ַּדו ְָקא ַע ְכ ָׁשו ִל ְד ּבֹק ִּב ְק ִר ַ
זֹּהר ּפו ֵֹעל
ֻב ִלים ֶׁש ֵּס ֶפר ַה ַ
(כ ּיָדו ַּעָ ,א ְמר ּו ַה ְמק ָּ
ַה ָּקדוֹׁש ַּ
ּגַם ִאם לֹא ְמ ִבי ִנים ֶאת ַה ִּמ ִּלים ֶׁש ּקו ְֹר ִאים).

ְל ַה ּלָן ֵחלֶק ֵמ ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵּמ ִביא הרמח"ל:
ימת
"ת ְניָא ָא ַמר ר' ִׁש ְמעוֹן ְל ַח ְב ַריָא עַד ֵא ָ
ַּ
ֻלָה מ ּו ָכנָה,
ְימא ְּד ַחד ַס ְמכָא" ַה ְּגא ּ
נ ִֵתיב ְּב ַקי ָ
ָדינ ּו
ו ְַה ְיׁש ּועָה ָּתלוּי ְּבי ֵ
ו ְָה ִע ְניָן ַה ּזֶה ָּתלוּי הוּא ְּב ִע ָּק ִרים ְּגדו ִֹלים ֵמ ִע ְּק ֵרי ַה ָח ְכ ָמה,
ּו ֻמ ְׁש ָרׁש ְּב ָע ְמ ֵקי ַה ַהנ ְָהגָהֲ ,א ֶׁשר ֵה ִכין ו ָּפ ַעל ָה ָאדוֹן ַה ּי ִָחיד
ֲלתוַֹ ,לנְחו ָֹתם ַה ֶּד ֶר ְך ֲא ֶׁשר י ִַּגיע ּו ּבוֹ ֶאל
ַעל ַע ּמוֹ ו ְַעל ַנח ָ
ַרב טוּב ַה ְמ ֻכ ּוָן ְּב ֵרא ִׁשית ַה ַּמ ְח ָׁש ָבה .ו ְָצ ִר ְיך ֶׁש ֵּת ַדע ַּכ ָּמה
ׂ ָר ֵאל ְּבגָלו ָּתם ,ו ַּמה ִּת ּק ּו ִנים ְצ ִר ִיכים ֵהם ָל ֶהם
ָח ְסר ּו ִי ְש
(דוִד ַה ֶּמ ֶל ְך
ירם ְל ַק ְדמו ָּתם .ו ַּב ֲחׁשֹב ַה ְמׁשו ֵֹרר ָּ
ְל ַהחֲזִ ָ
ע"ה) ַעל ָה ִע ְניָן ַה ּזֶה ,ו ְֵה ִבין ַה ֶח ְסרוֹנוֹת ַה ְּגדו ִֹלים ָה ֵא ֶּלה,
ָהיָה ִמ ְתאוֹנֵן וְאו ֵֹמר" :אוֹתו ֵֹתינ ּו לֹא ָר ִאינוֵּ ,אין עוֹד
ַבה
ֱמת ָח ְכ ָמה ר ָּ
(ת ִה ִּלים עד ,ט)ִּ .כי ֶּבא ֶ
נ ִָביא" וְכוּ' ְּ
"מ ּיוֹם ֶׁש ָח ַרב
ׂ ָר ֵאל ,וַ ֲחזַ"ל ָא ְמר ּו ִ
ירא ָא ְב ָדה ִמ ִּי ְש
ְוי ִַּק ָ
ָׁׁ ,שר ּו ַח ְכ ַמ ּיָא ְל ֶמ ֱהוֵי ְּכ ִס ְפ ַר ּיָא" כו' (סו ָֹטה
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש
"עד
מ"ט א) .ו ְָהיָה ַה ְמׁשו ֵֹרר ִמ ְת ַּפ ֵּלל ַעל זֹאת וְאו ֵֹמרַ :
ָמ ַתי ֱאל ִֹהים י ְָח ֶרף ָצר" כו' ( ָׁשם עד ,י) .ו ִּב ְפסו ִּקים
ֵא ֶּלה נ ְִכ ָל ִלים סוֹדוֹת ְּגדו ִֹלים ְמאֹד ָּב ִע ְניָן ַה ּזֶהְׁ ,ש ַמע
ו ְָה ֵבן…

ׂ ָתה ִע ְניַן
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ָע ְש
יחת ר ִּ
ְּב ִר ַ
ָצל
ֻלָנ ּו נ ְִברַח ְל ַה ֵּת ָבה ַהזֹּאת ְו ִנ ּנ ֵ
ַה ֵּת ָבהְ ,וכ ּ
ׂ ָתה ִע ְניַן
ַבי ִׁש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי ָע ְש
יחת ר ִּ
ְונ ְִמ ָצא ֶׁש ְּב ִר ַ
זֹּהרֲ ,א ֶׁשר ּבוֹ נ ְִכ ְלל ּו ָּכל
ׂה ַה ַ
ַה ֵּת ָבהֶׁ ,ש ְּבסו ָֹד ּה ַנ ֲע ָש
ַה ִּׁש ִּׁשים ִר ּבוֹא ִנ ְׁש ָמ ִתיןַּ ,כמֻּזְ ָּכר ַּב ִּת ּק ּו ִנים ,ו ְָאז נ ְֶח ָׁשב זֶה
ׂ ָר ֵאלַ ,עד ֶׁש ְּבסוֹף ַה ּי ִָמים לֹא
יחה ְּכ ָל ִלית ְל ָכל ִי ְש
ִל ְב ִר ָ
"כי
ֱמר ( ְי ַׁש ְעיָה נב ,יב)ִּ :
יאהְ ,וזֶה ּו ֶׁש ֶּנא ַ
ֵך ֶא ָּלא י ְִצ ָ
י ְִצ ָטר ְ
ֵיכם
לֹא ְב ִח ָּפזוֹן ֵּת ֵצא ּו ו ִּב ְמנו ָּסה לֹא ֵת ֵלכוּן ִּכי ה ֵֹל ְך ִל ְפנ ֶ
ׂ ָר ֵאל"…
ה' ו ְּמ ַא ִּס ְפ ֶכם ֱאל ֵֹקי ִי ְש

ֵח ִמן ַה ִּס ְטרָא
ּכָל ִמי ֶׁש ּי ְִת ַּד ֵּבק בזוה"ק ּבוֹר ַ
יח
ָצל ֵמ ֶח ְבלֵי ָמ ִׁש ַ
ָא ֳחרָאְ ,ו ִי ּנ ֵ
ֲרי ַר ְׁש ִּב"י)
(אח ֵ
ֲריו ַ
זֹּהר ִנ ְׁש ַאר ַאח ָ
ֱמתִּ ,כי ֵס ֶפר ַה ַ
ו ְָהא ֶ
ֵח ִמן
ָכהֶׁ ,ש ָּכל ִמי ֶׁש ּי ְִת ַּד ֵּבק ּבוֹ נ ְִק ָרא ֶׁש ּבוֹר ַ
ִל ְבר ָ
ֲרית ַה ּי ִָמים)
ֳראַ ,עד ֶׁש ּלֹא י ְִצ ָט ֵר ְך לוֹ ְּ(ב ַאח ִ
ַה ִּס ְט ָרא ָאח ָ
ֱמת
ֲך ַמה ּתו ֶֹע ֶלת נ ְִמ ָצא ְּבזֶה ,ו ְָהא ֶ
יאה ,וְאו ִֹדיע ָ
ֶא ָּלא י ְִצ ָ
יח.
ִּכי ּתו ֶֹע ֶלת ּגָדוֹל הוּאִּ ,כי הוּא ַה ָּצ ָלה ֵמ ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ

ֶך
ֵיהם ֶמל ְ
ֲמיד ֲעל ֶ
"ה ָק ָּב"ה ַמע ִ
סוֹד ָה ִע ְניָן ַ
ֶׁש ְּגזֵרו ָֹתיו ָקׁשוֹת ְּכ ָה ָמן ו ַּמ ֲחזִירָם ְלמו ָּטב"
יח לֹא ָהי ּו ְצ ִר ִיכיםֶ ,א ָּלא ְּכמוֹ ִח ּבוּט
ו ְָה ִע ְניָןִּ :כי ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ֲמא ֶׁש ּנ ְִד ַּבק ּבוֹ,
ַה ֶּק ֶבר ַה ָּצ ִר ְיך ְל ַה ְפ ִריד ִמן ָה ָא ָדם ַהזֻּה ָ
יח) ְּכ ֵדי ְל ַה ְפ ִריד
(ח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ֲב ִלים ֶ
ֵּכן ָהי ּו ְצ ִר ִיכים ַהח ָ
ֲמת ַה ּגָלוּתְּ ,כ ֵדי ֶׁש ּיו ְּכל ּו ִל ְבר ַֹח ַּכ ּנַ"ל,
ׂ ָר ֵאל ֶאת זֻה ַ
ִמ ִּי ְש
ֲמר חז"ל "הקב"ה
ו ְַא ַחר ָּכ ְך י ְַחזְ ר ּו ָל ֵצאתְ .וזֶה סוֹד ַמא ַ
יהם ֶמ ֶל ְך ֶׁש ְּגזֵרו ָֹתיו ָקׁשוֹת ְּכ ָה ָמן ו ַּמ ְחזִ ירָם
ֲל ֶ
ֲמיד ע ֵ
ַמע ִ
(סנ ְֶה ְד ִרין צז ב)ִּ ,כי זֶה ּו ְּכ ָלל ּגָדוֹלְּ :בעוֹד
ְלמו ָּטב" ַ
ֳרא ֵאינוֹ יָכוֹל ְל ַת ֵּקן
ֶׁש ָה ָא ָדם ּתו ְֹך ִּתגְ ּבֹרֶת ַה ִּס ְט ָרא ָאח ָ
ֳרא ִּת ָּׁש ֵאר ְּכפו ָּתה
ַה ִּת ּקוּן ַה ָּצ ִר ְיך .ו ְָצ ִר ְיך ֶׁש ַה ִּס ְט ָרא ָאח ָ
ׂ ָר ֵאל ַּכ ּנַ"ל ,ו ְָל ֵכן ָצ ִר ְיך ָל ֶהם ְׁש ֵּתי
ו ְּקׁשו ָּרה ַּת ַחת ִי ְש
ֻלוֹת:
ַה ְּפע ּ
ֶך
יחהִּ ,כי ְּב ֶדר ְ
ָל ֵצאת ִמן ַה ְּק ִל ּפוֹת ַה ֵהם ְּב ֶד ֶר ְך ְּב ִר ָ
יאה ִאי ֶא ְפ ָׁשר ָּב ִראׁשוֹנָה.
י ְִצ ָ
ָמה,
ו ְַא ַחר ָּכ ְך ֶׁש ּי ְֵצא ּו ַמ ָּמׁש ִמן ַה ְּק ִל ּפוֹת ְּביָד ר ָ
ֶׁש ַה ְּק ִל ּפוֹת ִּת ָּׁש ַא ְרנָה ְּכפוּתוֹת ַּת ְח ָּתם.
ֲמא ,לֹא ָהיָה ֶא ְפ ָׁשר
ַא ְך ֵּכיוָן ֶׁש ּנ ְִד ַּבק ַה ְר ֵּבה ָּב ֶהם ַהזֻּה ָ
יח)ֶׁ ,ש ָאז
(ח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ֲב ִלים ֶ
ָל ֶהם ִל ְבר ַֹח ֶא ָּלא ַעל י ְֵדי ַהח ָ
ימא ִעיר ִמ ְק ָלטְ ,וזֹאת
ָהי ּו חוֹזְ ִרים ִּב ְתׁשו ָּבה ֶׁש ִהיא ִא ָ
יחה.
ִהיא ַה ְּב ִר ָ
"ב ַּצר
ֲך ְּבזֶה סוֹד ּגָדוֹל ַמה ֶּׁש ָא ַמר ַה ָּכתוּבַּ :
וְאו ִֹדיע ָ
ְל ָך ו ְּמ ָצאו ָּך ּכֹל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וְכוּ' ְו ַׁש ְב ָּת ַעד ה'
(ד ָב ִרים ד ,ל)ַּ ,דעִּ ,כי ִה ְת ּג ְַּברוּת ַה ִּס ְטרָא
יך" וְכוּ' ְּ
ֱאל ֶֹה ָ
ָת ּה
ֲל ּי ָ
ׂ ָר ֵאל ,נ ְִמ ַׁש ְך ְל ִפי ע ִ
ֳרא ִלגְ זֹר ח"ו ְּגזֵרוֹת ַעל ִי ְש
ָאח ָ
ַברֶת.
ְל ִה ְת ַא ֵחז ו ְִלינֹק ְּב ַמ ְד ֵרגוֹתִּ ,כי ְּכ ִפי עֲלו ָֹת ּה ָּכ ְך ִמ ְת ּג ֶּ
ַברֶת ִּב ְס ִפירוֹת זו"ן ,ו ְָאז נ ְִד ָח ִקים
ו ְִה ּנֵה ִהיא עו ָֹלה ו ִּמ ְת ּג ֶּ
ימא",
"א ָ
ַעת ְל ִ
ׂ ָר ֵאל ּד ַֹחק ַא ַחר ּד ַֹחקַ .עד ֶׁש ִהיא ַמ ּג ַ
ִי ְש
ימא ִּדינִין
"א ָ
ו ְִהיא חוֹ ֶׁש ֶבת ְל ִה ְת ַּד ֵּבק ָׁשם ּגַם ֵּכןְּ ,בסוֹדִ ,
ֱמת ֵאינ ָּה
ִמ ְת ָע ִרין ִמי ּנ ָּה" (ז ַֹהר ח"ג סה א)ַ ,א ְך ֶּבא ֶ
ָאל
ׂר ֵ
ַבהִ ,י ְש
ימא ִהיא ֵחרוּת .ו ְָאז ַא ְּדר ָּ
יְכו ָֹלהִּ ,כי ִא ָ
ִמ ְת ַּד ְּב ִקין ָּב ּה וּבו ְֹר ִחין ְּבסוֹד ַה ְּתׁשו ָּבה.

ַבר
ו ְָל ֵכן ָהיָה ָצ ִר ְיך ַה ֶּמ ֶל ְך ֶׁש ְּגזֵרו ָֹתיו ָקׁשוֹתֶׁ ,שהו ֵֹל ְך ו ִּמ ְת ּג ֵּ
ימא ְו ָׁשם ִנ ְׁש ָּבר ּכֹחוֹ,
יע ְל ִא ָ
ִמ ְּס ִפירָה ִל ְס ִפירָה ַעד ֶׁש ַּמ ִּג ַ
ָאל .וְהוּא סוֹד
ׂר ֵ
ַבה ִמ ְתעוֹ ֶררֶת ַה ְּתׁשו ָּבה ְל ִי ְש
ִּכי ַא ְּדר ָּ
יחת
(מ ְׁש ֵלי טז ,יח) ,ו ְַעל ֵּכן ּגַם ְּב ִר ַ
"ל ְפנֵי ֶׁש ֶבר ּ -גָאוֹן" ִ
ִ
יחה זֹאת
מ ֶׁשה ְו ַר ְׁש ִּב"י ָהי ּו ַעל י ְֵדי ַה ְּג ֵזרָה ,ו ְֵכיוָן ֶׁש ִּב ְב ִר ָ
זֹּהרִ ,ה ּנֵה ְּכ ָבר ִע ְניַן ַה ֵּת ָבה ַק ּיָם וְעו ֵֹמד
ׂה ֵס ֶפר ַה ַ
ַנ ֲע ָש
ְל ָכל ִמי ֶׁש ּיִזְ ַּד ֵּמן ֵא ָליוְּ ,ד ַהיְנוּ:
ָצא ִמן
ימא" ְוי ָ
"א ָ
יע ְל ִ
זֹּהר ְּכ ָבר ַמ ִּג ַ
ַה ּנ ְִד ָּבק ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
יחַּ ,כ ֻּמזְ ָּכר
ַה ִּס ְטרָא ָא ֳחרָא ,ו ְֵאין ָצ ִר ְיך לוֹ ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
אתי ְל ַמ ְע ָלה
ׂאָּ ,ב ִע ְניָן ֶׁש ֵה ֵב ִ
ַעיָא ְמ ֵה ְימנָא ָּפ ָר ַׁשת ָנש
ְּבר ְ
ִּב ְת ִח ָּלה.
זֹּהר ֶא ָּלא ִּבזְ ַמן ַה ְר ֵּבה
ַלה ַה ַ
ו ְִה ּנֵהִ ,עם ָּכל זֶה ,לֹא נ ְִת ּג ָּ
יכה
ֻלה ַהזֹּאת ֵאינ ָּה ְצ ִר ָ
ׂוֹתוִֹּ ,כי ֲהלֹא ַה ְּפע ָּ
ַא ֲחרֵי ֵה ָעש
ָאל ְּבסוֹד
ׂר ֵ
ֶׁׁ :ש ּי ְִב ְרח ּו ִי ְש
ְל ִה ָּמ ֵצא ֶא ָּלא ִּבזְ ַמ ּנ ָּהֵּ ,פר ּוש
ֻלתוֹ ֵאינוֹ ֶא ָּלא ְּבסוֹף יו ַֹמ ּיָא ְּב ָד ָרא
זֹּהר ַה ּזֶהִּ ,כי ְּפע ָּ
ַה ַ
יחא ְּ(בסוֹף ַה ּי ִָמיםְּ ,בדוֹרוֹ ֶׁשל ֶמ ֶל ְך
ְּד ַמ ְל ָּכא ְמ ִׁש ָ
יח).
ַה ָּמ ִׁש ַ
זֹּהר נָגִ יׁש ְל ָכל ָא ָדם
ָמינ ּו ָאנוּ ,ז ִָכינ ּו ֶׁש ֵּס ֶפר ַה ַ
ו ְִה ּנֵהְּ ,בי ֵ
יצת ַּכ ְפ ּתוֹר ִּב ְל ַבד ,ו ְּללֹא ָּכל
ְּב ָכל ַק ְצווֹת ֵּת ֵבלִּ ,ב ְל ִח ַ
זֹּהר
ֻלת ֵס ֶפר ַה ַ
ַּת ְׁשלוּםְ ,ונ ְִר ֶאה ֶׁשזּ וֹ ַּכ ּוָנַת ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ְּפע ַּ
ֲסית ִל ְתקו ַּפת
ֻחרֶת ַיח ִ
ַלה ִּב ְתקו ָּפה ְמא ֶ
( ֶׁש ָא ְמנָם נ ְִת ּג ָּ
ָאל ְּבסוֹף ַה ּי ִָמים,
ׂר ֵ
יכה ְל ִה ָּמ ֵצא ִל ְכ ַלל ִי ְש
רשב"י) ְצ ִר ָ
יחְּ ,כלו ַֹמר ְּבדוֹרֵנ ּו ָאנוּ ,ו ְָל ֵכן
ְּבדוֹרוֹ ֶׁשל ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
ָמינ ּו ֵאינ ָּה
זֹּהר ְּבי ֵ
נ ְִר ֶאה ֶׁש ַה ּנְגִ יׁשוּת ַה ְּגדו ָֹלה ֶׁשל ֵס ֶפר ַה ַ
ִמ ְק ִרית ְּכ ָלל ו ְִע ָּקר.
יאה
ו ְּכ ָבר ָק ְרא ּו ָּכל ְּגדו ֵֹלי ַה ּדוֹר ֶאת ַה ִּצ ּבוּר ִל ְק ִר ָ
זֹּהר ִּב ְתקו ָּפה זוְֹ .ו ָׁש ַמ ְע ִּתי ְּב ֵׁשם ְּגדו ִֹליםֶׁ ,ש ּנָכוֹן
ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
יאה ֶׁשל ָּד ָבר מו ָּעט
ֲפ ּל ּו ְק ִר ָ
ֶׁש ָא ָדם י ְַק ִציב ְל ַע ְצמוֹ א ִ
זֹּהר ִמ ֵּדי יוֹם ,ו ְּב ָכ ְך יו ַּכל בע"ה ִל ְד ּבֹק ְּב ֵס ֶפר
ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ֱמתֶׁ ,ש ֵּמ ֵע ֶבר ַל ְּד ָב ִרים ָהאֲמו ִּרים ְל ַמ ְע ָלה
זֹּהר .ו ְָהא ֶ
ַה ַ
יח עֲבוּר
זֹּהר ְל ַב ֵּטל ֶאת ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ
ְּב ִע ְניַן ּכֹחוֹ ֶׁשל ֵס ֶפר ַה ַ
זֹּהר ְמ ָמרֵק ֶאת
ָה ָא ָדם ַה ָּד ֵבק ּבוֲֹ ,הרֵי יָדו ַּע ֶׁש ֵּס ֶפר ַה ַ
ֻלה
יאה ּבוֹ ִהיא ְסג ָּ
ִנ ְׁש ַמת ָה ָא ָדם ִמ ָּכל ָּד ָבר רַע ,ו ְַה ְּק ִר ָ
ְל ָכל ַה ְיׁשוּעוֹת ו ְַה ַה ְצ ָלחוֹת.

רב"ך  -רבו של הרמח"ל  -המקובל האלוקי רבי בנימין הכהן ,רבו של הרמח"ל( ,בעמ"ס גבול בנימין ,אלון
בכות ,פירוש על איכה ,אבות עולם [על מסכת אבות] ,עת הזמיר [שירים ע"פ הסוד בדרך רבו הרמ"ז] ,ושו"ת על
ד' טורים ,כמו כן יש הגהות על אוצרות חיים למהרח"ו ,ספר הכוונות)[ ,זקן המקובלים באיטליה בזמנו],
רבי בנימין הכהן זצ"ל היה תלמידו הגדול של המקובל האלוקי בעל הרמ"ז רבי משה זכותא ,ועל רבי משה זכותא
נאמר שהוא רבן של כל המקובלים באיטליה.
ב

ִא ְּגרוֹת רמח"ל ִ -א ֶּגרֶת ט"ו (רמח"ל לרב"ך)
ֶפׁש כ"ת ֲא ֶׁשר י ְָק ָרה
יקר נ ֶ
ָא ְמנָםִ ,ל ַ
ֻכ ָרח ֲאנִי ְלג ַּלוֹת לוֹ ִמ ִּס ְת ֵרי
ְמאֹד ,מ ְ
ֻר ֵׁש ִיתי ו ְַכ ֲא ֶׁשר יו ַּכל
ֱאל ִֹקיםַּ ,כ ֲא ֶׁשר ה ְ
ׂ ְכלוֹ
ׂ ֵאתְ .וי ְִר ֶאה ְוי ִָבין ֵעין ִש
ַה ִּמ ְכ ָּתב ְש
ָקר ו ְַה ָּטהוֹר ע ֶֹמק ַה ְּד ָב ִריםֲ ,א ֶׁשר
ַה ּי ָ
ָע ְמק ּו ַמ ְח ְׁשבוֹת ה':
ֻר ָּבן
ִה ְׁש ַּת ְל ְׁשלוּת ַה ָח ְכ ָמה ַא ֲחרֵי ַהח ְ

ָחה ָהיָה ֶּפ ַתח
ַּכ ֲא ֶׁשר ָּפתו ַּח ִל ְרו ָ
ַה ַה ְׁש ָּפ ָעה ִּב ְהיוֹת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַק ּיָם,
ֻר ָּבנוֹ ,ו ְָל ַקח הס"א ּכ ַֹח
ֵּכן נ ְִס ַּתם ִּבזְ ַמן ח ְ
ְּככ ַֹח ֲא ֶׁשר ָל ְק ָחה ַעל ִּפי ֶח ְט ֵאי אֲבו ֵֹתינ ּו
ֲא ֶׁשר ָח ְטאוּ .ו ֵּמאו ָֹת ּה ַה ָּׁש ָעה ִּ -ג ְלגּ ו ֵּלי
ְּד ָב ִרים נ ְִת ּג ְַל ְּגל ּו ְל ַמ ְע ָלהְ ,ל ִפי ַה ַּמ ְד ֵרגוֹת
ַה ְּצ ִריכוֹת ְל ִה ַּת ֵּקן .ו ְָכל יוֹם ָמאוֹר ָח ָדׁש
הוּא ,ו ְּל ִפי ֶט ַבע ַה ָּמאוֹר ַההוּא ,ו ְּל ִפי
ַה ְּפגָם ַה ּנ ְִפ ָּגם ּבוֹ ,ו ְּל ִפי ַה ִּת ּקוּן ַה ְּפ ָר ִטי
ַה ָּצ ִר ְיך לוָֹּ ,כ ְך נ ְִמ ְׁשכ ּו ְּד ָב ִרים ְל ַמ ָּטה
ִת ְּקנ ּו
ָּבעו ָֹלם ַה ּזֶה .ו ְַכ ָּמה ִּת ּק ּונִים נ ַּ
ׂ ָר ֵאל ִּבזְ ַמן ּגָלו ָּתםֲ ,הלֹא ֵה ָּמה ִּת ּקוּן
ְל ִי ְש
ַה ִּמ ְׁשנָהִּ ,ת ּקוּן ַה ְּג ָמ ָראִּ ,ת ּקוּן ַה ִּמ ְד ָר ִׁשים,
ֻּלם
ֻּלם ֵהם ִּת ּק ּו ִנים ְּפ ָר ִטים ,כ ָּ
ֶׁשכ ָּ
ׂים
ְצ ִר ִיכים ִאיׁש ִּבזְ ַמ ּנוֹ ַּדו ְָקא ,ו ְֵהם ַנ ֲע ִש
יעה ְל ָה ִאיר ַמ ְד ֵרגָה ַא ַחת,
ַּב ְּז ַמן ֶׁש ּבוֹ ִה ִּג ָ
ית ֵקן.
ֶׁש ָּב ּה ָּתלוּי ַה ִּת ּקוּן ַההוּא ִל ָ
ִע ַּקר ַה ִּת ּקוּן עַל י ְֵדי ַהז ַֹּהר

ֻּלם.
זֹּהר הוּא ָהעו ֶֹלה ַעל כ ָּ
ַא ְך ִּת ּקוּן ַה ַ
ִימ ּיוּת ַע ְצמוֹ,
ו ְִה ּנֵה סוֹדוֹ הוּא הוּא ַה ְּפנ ִ
ִּכי ָּכל ַה ְּפ ָׁשט ְּב ִחיצוֹ ִנ ּיוּת הוּא ,ו ְַכ ֲא ֶׁשר
ִימ ּיוּת ַ -על
ָּכל ַה ַהנ ְָהגָה ִע ָּקרוֹ ִּב ְפנ ִ
זֹּהר .וְיו ֵֹתר
ֵּכן ִע ַּקר ַה ִּת ּק ּונִים הוּא ַה ַ
זֹּהר הוּא
ֲב ֵאר ַה ָּד ָברִּ .כי ַה ַ
ִּב ְפ ָרט א ָ
ַּדו ְָקא ְּב ִחי' ַה ִּט ָּפה ַה ּיו ֵֹצאת ִמן ַהיְסוֹד,
יע .ו ְּכ ָבר נו ַֹדע,
ָק ַ
ו ְַעל ֵּכן נ ְִק ָרא ז ַֹהר ָהר ִ
ֻל ּה
ֶׁש ָּכל ַה ַהנ ְָהגָה ַעל י ְֵדי ַה ִּז ּווּג ִהיאְ ,וכ ָּ
נ ְִכ ֶל ֶלת ְּב ַה ְׁש ָּפ ַעת ַה ִּט ָּפה .ו ְִה ּנֵה ְּכ ֶׁש ּי ְִהיֶה
ָת ּה
יע ְּב ִחינ ָ
זְ כוּתֶׁ ,ש ַה ִּט ָּפה ַהזֹּאת ַּת ִּג ַ
ַעד ְל ַמ ָּטה ָּבעו ָֹלם ַה ָּׁש ֵפל ִ -ה ּנֵה ָּכל
ָד ּה ִּת ּקוּן
ַה ְּד ָב ִרים י ְִהי ּו ִמ ְת ַת ְּק ִנים ַעל י ָ
ׂה ַה ּכֹל ְל ָכל ַה ְּצ ָד ִדין.
ּגָדוֹלִּ .כי ָּב ּה ַנ ֲע ֶש
ָכה ַר ְׁש ִּב"י ִל ְהיוֹת ַה ְּכ ִלי ָה ֶא ְמ ָצ ִעי
ו ְִה ּנֵה ז ָ
זֹּהר.
ׂה ַה ַ
ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ִּת ּקוּן זֶה ,ו ְָע ָש
ָצא ֶא ָּלא ֵח ֶלק
ֱמתֶׁ ,ש ּלֹא י ָ
ֲבל ָהא ֶ
אָ
ֶא ָחד אוֹר ֵמאו ָֹת ּה ַה ְּב ִחינָהְ ,וזֶה ְלצ ֶֹר ְך
ׂ ָר ֵאל ו ְָכל ָהעו ָֹלם ִּבזְ ַמן
ַמה ֶּׁש ּי ְַק ּיֵם ִי ְש
ֲמ ִּתי הוּא ֶׁש ּי ְִהיֶה
ַה ּגָלוּתַ .א ְך ַה ִּת ּקוּן ָהא ִ
ִע ְניָן זֶה ַק ּיָם ָּת ִמידֶׁ ,ש ּלֹא י ִָּפ ֵסקִּ .כי ֵכן
ֲד ִׁשים
ֲד ָׁשהְּ ,בסוֹד "ח ָ
ַה ַה ְׁש ָּפ ָעה ֵּת ֵצא ח ָ
ַל ְּב ָק ִרים" ִּכי זֶה סוֹד ַה ָּמן ַה ָּבא ִּבזְ כוּת
מ ֶׁשהֶׁ ,שהוּא ְּכ ָללוּת ַהס' ַה ִּׁש ִּׁשים ִר ּבוֹא,
ֻּלם
ו ַּמ ְמ ִׁש ְיך ַה ְׁש ָּפ ַעת ַה ִּז ּווּג ְּבכ ַֹח כ ָּ
ְּכ ֶא ָחד.

ֲרי ָה ַר ְׁש ִּב"י ע"ה ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם
ו ְִה ּנֵה ַאח ֵ
ָחזְ ָרה הס"א ו ְִס ְית ָמהִּ ,כי לֹא ָהיָה ִּת ּקוּן
ֶא ָּלא ְל ָׁש ָעה .וְסוֹד ָה ִע ְניָןִּ :כי ַה ִּת ּק ּו ִנים
ֲכנָה ֶׁש ִּנ ְׁש ְל ָמה
ׂים ְל ִפי ַהה ָ
ַה ַּנ ֲע ִש
ֻב ִלים  -זֶה ַי ֲעמֹדִּ ,כי נ ְִמ ָׁש ְך ִמ ּכ ַֹח
ַּב ְמק ָּ
ֲבל
הֱיוֹת ַה ְּד ָב ִרים ְּב ַה ְק ָּב ָל ָתם ָּכ ָראוּי .א ָ
ֵיׁש ְּפ ָע ִמים ֶׁש ְּל ִפי ַה ַּמ ְד ֵרגָה ַה ִּמ ְתעוֹרֶרֶת
ֲכנַת
ַבר ֶה ָא ָרה ָה ֶע ְליוֹנָה ,ו ִּמ ְּב ִלי ה ָ
 ִּת ְת ּג ֵּׂה
ַבר ו ְַת ֲעבֹר ו ְַת ֲע ֶש
ַה ַּת ְח ּתוֹ ִנים ִּת ְת ּג ֵּ
ַה ָּד ָבר ַההוּא .ו ְָאז לֹא ַּת ֲעמֹד ַה ְר ֵּבה,
ִּכי ִּת ְס ַּת ֵּלק ַא ַחר ָּכ ְךֶ .א ָּלא ֶׁש ִּת ּק ּונ ָּה
ֻכים ְל ִה ְת ּג ַּלוֹת .ו ְָהאוֹת
ִש ֵמר ְלי ִָמים ֲאר ִּ
י ָּׁ
יאת ִמ ְצ ַריִם .ו ְַעל ֵּכן
ַדלוּת י ְִצ ַ
ַעל זֶהּ :ג ְ
ַא ַחר ַר ְׁש ִּב"י נ ְִס ְּתמ ּו ַה ְּד ָב ִרים .ו ְַא ַחר
יע ַמ ְד ֵרגוֹת ֶה ָארוֹת ְל ָה ִאיר
ָּכ ְך ְּב ַה ִּג ַ
ֲד ָׁשה ֵמעֵין ֶה ָארַת ַהז ַֹּהר
רמח"ל – ֶה ָארָה ח ָ
ֲר"י
ֲח ִריםַ .עד ֶׁש ָּבא ָהא ִ
נ ְִרא ּו ִּת ּק ּו ִנים א ֵ
ָצה
ירה ו ְַע ָּתה ִּב ְרצוֹת ה' ְל ֵה ִיטיב ְל ַע ּמוֹ ר ָ
זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא ,ו ְָאז ֵה ִא ָ
זֹּהר
ֲד ָׁשה ִמ ְּב ִחינַת ַה ַ
ֶה ָא ָרה ִמ ְּב ִחינַת ַה ֶה ָא ָרה ָה ִראׁשוֹנָהְ ,לג ַּלוֹת עוֹד או ָֹרה ח ָ
ירה ִּבזְ ַמן ָה ַר ְׁש ִּב"י ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹםּ .גַם ֵּכןֶׁ ,שהוּא ֵמ ֶה ָארַת ַה ִּט ָּפה ַּכ ּנַ"ל .וְהוּא
ֶׁש ֵה ִא ָ
זֹּהר ְּב ַח ְס ּדוֹ ָּב ַחר ִּבי .ו ַּמה א ַֹמר ְּבזֶהִ ,אם ַעל
ִתן לוֹ ְל ָפ ֵרׁש ַּדו ְָקא ִע ְניַן ַה ַ
ו ְָאז נ ַּ
ֱמתֶׁ ,שרַק ֶח ֶסד ה'
ׁ? ֵהן א ֶ
ָתי י ְִדרֹש
ֲכנ ִ
ֶׁשל ַר ְׁש ִּב"י ָע ָליו ַה ָּׁשלוֹם ,וְהוּא ְׁש ֵלמוּת ה ָ
ֱמת
ָתיַ .א ְך ָהא ֶ
ֲכנ ִ
ׂה זֹאתְ ,ולֹא ַּכה ָ
ָע ָש
ֶה ָא ָרה ָה ִראׁשוֹנָה.
ו ְִה ּנֵה י ְִר ֶאה ְּכבוֹד ּתוֹרָתוֶֹׁ ,ש ּלֹא ָּד ְמ ָתה הוּאִּ ,כי ָׁש ִנים ָׁש ַק ְד ִּתי ַעל ִע ְניַן ַה ּיִחו ִּדים
יע ָׁש ָעה
ַחד יִחו ִּדיםִּ ,כ ְמ ַעט ְּב ָכל ְר ִב ַ
ֲכנַת ְלי ֵ
ֻצ ְר ָכה ְל ַר ְׁש ִּב"י ַלה ָ
ֲכנָה ֶׁשה ְ
ַהה ָ
ֻצ ַר ְך ְמ ָע ָרה ו ְַעל י ְֵדי יִחוּד ֶא ָחדַּ ,כ ֲא ֶׁשר ֲאנִי ַמ ְת ִמיד ּגַם ַע ָּתה
ֲר"יִּ .כי ְלזֶה ה ְ
ָהא ִ
ָא ִיתי ַל ֲעמֹד ְּב ָט ֳהרָה.
ֻצ ַר ְך ְּפ ִריׁשוּת ּתו ָֹדה ָל ֵא-לְ .וגַם ר ִ
יחה ו ְּבזִ ְקנוּתוֹ ,ו ְּלזֶה ה ְ
ְּב ִר ָ
ׂ ִיתי ַה ְר ֵּבהִּ ,כי ִאם
ֲח ִריםַ ,א ְך ַּת ֲע ִנ ּיוֹת לֹא ָע ִש
ִמ ְּב ִחירָתוֹ ְּבי ְַלדוּתוּ .ו ְַכ ָּמה א ֵ
ֲסידוּת יו ֵֹתר זֹאת ָהי ְָתה ִלי ַ -ה ְת ָמ ַדת ַה ּיִחו ִּדים.
ּׂו ְּפ ִריׁשוּת ו ְִסגּ ו ִּפים וַח ִ
ֶׁש ָעש
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ְוׁש ֶֹרׁש ַה ּכֹל ֶ -ה ָארַת ַה ַּמ ְד ֵרגָה ֲא ֶׁשר
ׂה ָהא ִ
ָׁש ִנים ִמ ַּמה ֶּׁש ָע ָש
ָהעו ָֹלם ַה ָּבא ,ו ְַאף ַעל ִּפי ֵכן לֹא ָהי ּו ָׁש ְל ָטה ַּב ְּז ַמן ַההוּא ,ו ְָל ַקח ַה ָק ָּב"ה או ִֹתי
ִל ְכ ִלי ַּכ ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ.
ָּכמוֹהוְּ ,ולֹא ָקרוֹב ֵא ָליו.
ֱמתִּ ,כי ְּכמוֹ ֶׁשֵּיׁש ַה ְר ֵּבה ִק ִּצים
ַא ְך ָהא ֶ
ִּג ּלוּי ַה ַּמ ִּגיד לרמח"ל
ַל ְּגא ָּ
ׂה ְּב ִק ּצוּרְּ .ביוֹם
ֻלהִּ ,כי ְּב ַה ְר ֵּבה ַמ ְד ֵרגוֹת יְכו ִֹלים ַא ְך ַה ָּצ ַעת ַה ַּמ ֲע ֶש
ָאלְּ ,כמוֹ ֶׁש ָּכ ַתב ָהא ִ
ְל ִה ּג ֵ
ֲר"י ַע ְצמוֹ רֹאׁש ח ֶֹדׁש ִסיוָן התפ"ז** ִּ ,ב ְהיו ִֹתי
י
פ
ִ
ּל
ְ
ו
ֹת"*
ו
א
ר
ְ
ל
ִ
ר
ס
ָ
י
כ
ּ
ִ
ה'
א
ַר
ְ
י
ּ
ַ
ו
"
ַן
ְּב ִע ְני
ֲק ִיצי
ַחד יִחוּד ֶא ָחד ,נ ְִר ַּד ְמ ִּתי ו ַּבה ִ
ְמי ֵ
י
ר
ֵ
ד
ְ
ס
ִ
ם
ה
ֵ
ך
ְ
כ
ָ
ּ
ת
ל
ֶ
ֹא
ֶ
ו
גּ
ה
ַ
ָה
ג
ר
ֵ
ד
ַה ַּמ ְ
יתנָא
"לגְ ָל ָאה נ ְִח ָ
ָׁש ַמ ְע ִּתי קוֹל או ֵֹמרִ :
י
פ
ִ
ל
ּ
ְ
ש
ׁ
ֶ
ה,
ר
ָ
א
ָ
ה
ֶ
ל
כ
ָ
ב
ּ
ְ
ּא
ו
ה
ך
ְ
כ
ָ
ּ
ה.
ֻל
ָ
ּ
א
ַה ְּג
רָזִ ין ְט ִמ ִירין ְּד ַמ ְל ָּכא ַק ִּדי ָׁשא" .ו ְּמ ַעט
ירה ָּ -כ ְך ִהיא ַהה ָ
ַה ַּמ ְד ֵרגָה ַה ְּמ ִא ָ
ַק ִּתי .ו ְַה ּקוֹל
ֲכנָה ָע ַמ ְד ִּתי ַמ ְר ִעיד ,ו ְַא ַחר נ ְִת ַח ּז ְ
ֲר"י ו ְָה ְל ָאה
יכה ָל ּה .ו ְִה ּנֵה ִמ ְּז ַמן ָהא ִ
ַה ְּצ ִר ָ
לֹא ָּפ ַסק ,ו ְָא ַמר סוֹד ַמה ֶּׁש ָא ַמר.
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זכאין אינון עמא דקב"ה חכי לאוטבא
שמוֹ ַה ּטוֹב הו ֵֹל ְך ַעד ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץַ .א ְך להו ,הה"ד" ,ולכן יחכה ה' לחננכם ולכן
ְׁ
ַע ְמד ּו ירום לרחמכם" (ישעיה ל ,יח) .דהא טיבו
ֻב ָה ִקים לֹא ז ִָכינ ּו ֶׁש ּי ַ
ַּת ְל ִמ ִידים מ ְ
לא אתמשך לישראל לתתא עד דאתהנו
ֹן
ט
ק
ָ
ם
א
ִ
ר
ב
ָ
ד
ָ
ּ
ל
כ
ָ
ּ
ה'
ְל ָפנָיו .ו ֵּמ ֵאת
מיניה כלהו עלמין לעילא ,בג"כ" ,יחכה
ו ְִאם ּגָדוֹל הוּאַ .א ְך או ְֹמ ִרים ִמ ְק ָצת לחננכם" ,יחכה ודאי .וכל כך למה ,בגין
של ָא ָדם ְּב ָפנָיוַ .על ֵּכן לֹא דמאתר עלאה דעלאין שרי לאוטבא
ִׁש ְבחוֹ ֶׁ
ש ִאי להו ולרחמא עלייהו ,ובג"ד" ,ולכן ירום
ָקיםַ ,מה ֶּׁ
או ְֹמ ִרים ֶא ָּלא ָרא ֵׁשי ְּפר ִ
לרחמכם"" ,ירום" – לעילא . " . . .ענינם
ֶא ְפ ָׁ
שר זו ָּל ָתםְ ,ל ַה ְראוֹת ִל ְכבוֹד ּתוֹרָתוֹ של הגילויים הנ"ל היה הגאולה ותרין

ֲמ ּתוֹ ֶׁשל ָּד ָברִּ :כי ַעד ְּכבוֹד ּתוֹרָתוֹ
אִ
ֲר"י זִ ְכרוֹנוֹ
יעה ַה ֶה ָא ָרה ֵמ ֶה ָארַת ָהא ִ
ִה ִּג ָ
ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא ,ו ִּב ְהיוֹת ְּכבוֹד ּתוֹרָתוֹ
ִמּׁש ֶֹרׁש ַקיִןִ ,מּׁש ֶֹרׁש י ְֶחזְ ֵקאל ַה ּנ ִָביא ,וּבוֹ
ִנ ְׁש ַלם ִּת ּקוּן ַה ֶה ָארָה ָה ִראׁשוֹנָה ַ -על
ׂא,
ֲט ֵאינ ּו הוּא ָנ ָש
ֵּכן ִה ּנֵה ַּבעֲווֹנו ֵֹתינ ּו ח ָ
ֲברַת
ו ַּמ ְכאו ֵֹבינ ּו הוּא ְס ָב ָלםְ .וגַם ַהע ָ
"האי ַמאן
ָה ָע ְר ָלה נ ְִמ ְס ָרה לוִֹּ .כי ַ
ֲדים" וְכוּ' ,וְהוּא ִמּׁשֹ ֶרׁש ְּגב ּורָה
ִּד ְב ַמא ִ
ָכ ְר ִּתי.
ֲא ֶׁשר ז ַ
ָא ְמנָם ִּב ְהיוֹת ְּכ ָבר ָׁש ֵלם ַה ִּת ּקוּן ָה ִראׁשוֹן
ֶך ְל ַת ְל ִמ ִידים
 ַעל ֵּכן לֹא ָהיָה צֹר ְֶך ְלאו ָֹת ּה ַה ֶה ָארָה
ֲח ִריםִּ ,כי ֵאין צֹר ְ
אֵ
ְל ִה ְת ַּפ ֵּׁשט עוֹד.

*  .עיין שער הפסוקים שמות ג ,ד .

משיחין.

ו ְָא ַמר סוֹד ַא ֵחרַ .עד ֶׁש ַא ַחר ָּכ ְך ְּביוֹם
ֶא ָחד ִּג ָּלה ִלי ֶׁשהוּא ַמ ִּגיד ָׁשלו ַּח ִמן
ָטים
ַה ָּׁש ַמיִם***  ,ו ָּמ ַסר ִלי יִחו ִּדים ְּפר ִ
ְל ַכ ּוֵן ְּב ָכל יוֹם .ו ְָאז ָיבֹא .וַ ֲאנִי לֹא רו ֶֹאה
אוֹתוֶֹ ,א ָּלא ׁשו ֵֹמ ַע קוֹלוֹ ְמ ַד ֵּבר ִמ ּתו ְֹך
ָתן ִלי ְרׁשוּת ִל ְׁשאֹל ּגַם
ִּפי .ו ְַא ַחר ָּכ ְך נ ַ
ָתן ִלי
ֳד ִׁשים נ ַ
ֵּכן .ו ְַא ַחר ָּכ ְך ִּכ ְמ ָׁשלֹׁש ח ָ
ׂוֹת ְּב ָכל יוֹםְּ ,כ ֵדי
ָטים ַל ֲעש
ִּת ּק ּונִים ְּפר ִ
ֶׁש ֶאזְ ֶּכה ְלגִ ּלוּי ֵא ִל ּיָה ּו זַ"ל .ו ְָאז ִצ ּוָה
ִלי ְל ַח ֵּבר ֵס ֶפר ַעל ק ֶֹה ֶלתֶׁ ,שהוּא ָהיָה
ְמ ָפ ֵרׁש ִלי ַה ּסוֹד ֶׁשל ַה ְּפסו ִּקים ָּכל ֶא ָחד.
ו ְַא ַחר ָּכ ְך ָּבא ֵא ִל ּיָהוּ ,ו ְָא ַמר סוֹדוֹת ַמה
ֶּׁש ָא ַמר .וְהוּא ָא ַמר ֶׁש ַע ָּתה יָבוֹא ִמט"ט
ָד ְע ִּתי ֶׁשהוּא הוּא,
ַבא .ו ְּבבוֹאוֹ י ַ
ׂרָא ר ָּ
ָש
ִמ ְּפנֵי ִּד ְברֵי ֵא ִל ּיָה ּו ֶׁש ָא ַמר ִלי  .ו ֵּמ ָאז
ו ְָה ְל ָאה ִה ַּכ ְר ִּתיםָּ ,כל ֶא ָחד ִּב ְפנֵי ַע ְצמוֹ.
ְוגַם ֵיׁש ְנ ָׁשמוֹת ִמ ְת ּג ַּלוֹתֶׁ ,ש ֵאינִי יו ֵֹד ַע
ְׁש ָמם .ו ְּב ִכ ְת ֵבי ַה ִח ּד ּו ִׁשים ֲא ֶׁשר או ְֹמ ִרים,
ֶא ְכ ּתֹב ַה ּיוֹם ָה ֶא ָחד ִא ִּתי .ו ְָכל ַה ְּד ָב ִרים
ׂה .וְרו ֶֹאה
ָה ֵא ֶּלה ְּבנ ְָפ ִלי ַעל ָּפנַי ֲאנִי עוֹ ֶש
ֶאת ַה ְּנ ָׁשמוֹת ָה ֵא ֶּלה ַה ְּקדוֹׁשוֹתְּ ,כ ִמ ּתו ְֹך
חֲלוֹם ַמ ָּמׁש ְּבצוּרַת ָא ָדם.
ֲדיִן
ֱמת ו ֶּבאֱמ ּונָה ֲאנִי או ֵֹמרֶׁ ,שע ַ
ו ֶּבא ֶ
ֲר"י
ׂגַת ָהא ִ
ֲצית ַה ָּש
לֹא ִה ּג ְַע ִּתי ַעד ַמח ִ
זִ ְכרוֹנוֹ ְל ַח ּיֵי ָהעו ָֹלם ַה ָּבא ,רַק ֶׁשהוּא לֹא
ֵיתי ִל ְכ ּתֹב .וַ ֲאנִי
ֻר ָׁשה ִל ְכ ּתֹב ,וַ ֲאנִי ֻצ ּו ִ
הְ
ִימ ּיוּת
ִּג ָּלה ִליּ ,תו ָֹדה ָל ֵא-לַ ,ה ַּמ ִּגיד ִּב ְפנ ִ
ַה ָח ְכ ָמה ְּד ָב ִרים נ ְִפ ָל ִאיםֲ ,א ֶׁשר לֹא
ֲר"י ְסתו ִּמים
נו ְֹדע ּו ֵמ ַה ְר ֵּבהִּ .כי ִּד ְברֵי ָהא ִ
ְמאֹד .ו ִּב ְפרָט ִע ְניַן ַה ַּק ְׁשיָא ֵא ְיך ַקו
ּׂיָה****.
הא"ס ַי ֲעבֹר ְּבתו ְֹך ֲע ִש
ְּכלָלוּת ַה ָח ְכ ָמהְׁ :שלֹ ָׁשה ְּד ָב ִרים

ו ְּכ ָללוּת ָה ִע ְניָן ג' ְּד ָב ִרים ֵהם ְּכ ָללוּת
ידת ָהאוֹר
ָט ּיוּת ַה ַהנ ְָהגָה ,י ְִר ַ
ַה ָח ְכ ָמהְּ :פר ִ
ְּב ַה ְד ָרגַת ּכֹחוֹ ,ו ְַה ְר ָּכ ַבת ַה ְּמאוֹרוֹתִּ .כי ָּכל
ַה ּצוּרוֹת ַמה ֶּׁש ָאנ ּו ְמ ַצ ּי ְִרים  -לֹא ַמ ְראוֹת
ֶך ָה ֵאיכוּת .וְהוּא
ֶך ַה ַּכ ּמוּתֶ ,א ָּלא ֵער ְ
ֵער ְ
ֵה ֶפ ְך ֵמ ִע ְנ ְינֵי ַה ַּג ְׁש ִמ ּיוּתִּ ,כי ָּכל ַה ָח ְכ ָמה
ִהיא רַק ִס ְדרֵי ַה ַהנ ְָהגָה ְל ִפי ֶמזֶג
החד"ר .ו ְּכ ָבר ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה י ְִר ֶאה
ְּכבוֹד ּתוֹרָתוֹ ַּב ְּכ ָל ִלים ֲא ֶׁשר ָׁש ַל ְח ִּתי
ֲתנוֹ נר"וָּ .כל
ַבי כמוהר"ר ח ָ
ְלמו ִֹרי ְור ִּ
ֵא ֶּלה ַה ְּד ָב ִרים ָּד ַח ְק ִּתי ו ְָכ ַת ְב ִּתי ְל ָה ִפיק
ְרצוֹן ְּכבוֹד ּתוֹרָתוֹ .ו ֵּמ ֲא ֶׁשר י ְִהיֶה ְּבסוֹף
ים-אין ִלי ְרׁשוּת ְל ַד ֵּבר ְּכ ָללִּ ,כי
ַה ְּד ָב ִר ֵ
ְסתו ִּמים וַחֲתו ִּמים.
***  .שם המגיד שהתגלה לרמח"ל הוא:
שמועיא"ל ,ראה אגרות כט ,ראה ג"כ
החיד"א קונטרים מסעות ,אור הגנוז עמ'
קח.
****  .עיין קל"ח פ"ח  ,עמ' כז .עי' ג"כ
אגרת מ"ו של הר"י אירגס .ראה ג"כ
אגרת נ'.
ג

ִא ֶּגרֶת פ"ו (רמח"ל למהר"י בסאן)
ֵפת ַה ּתוֹרָה
ׂר ַ
ֻמה ּו ְש
ֵפת ָּפרָה ֲאד ָּ
ׂר ַ
ְש

ו ְֶאל ֲא ֶׁשר ְׁש ָא ַלנִי ַעל ִע ְניַן ְּגזֵרַת ַה ְּס ָפ ִרים
ֲא ֶׁשר ִּב ְמ ִדינַת ַה ּכ ֶֹמר*ְּ ,כ ָבר יו ֵֹד ַע ְּכבוֹד
ּתוֹרָתוֹ ֲא ֶׁשר ֲאנִי ָמ ַׁש ְכ ִּתי י ִָדי ִמ ַּד ֵּבר ָּד ָבר
ֲח ִרים
ָּב ִע ְנָי ִנים ָה ֵא ֶּלהַ .א ְך ִאם ָּכ ְך ֲאנִי ַלא ֵ
 לֹא ֶא ְהיֶה ָּכ ְך ִעם ְּכבוֹד ּתוֹרָתוֹ ָּכל ֲא ֶׁשראו ַּכלָּ ,כל ֶׁש ֵּכן ֶׁש ֵאין זֶה ָּד ָבר ָק ָטן ֶא ָּלא
ּגָדוֹל ְמאֹד .ו ַּב ְּת ִח ָּלה א ַֹמר ִע ְניָן זֶה ֶׁשל
ַבים
ְּגזֵרוֹת ַה ּתו ָֹרה ֶׁש ָהי ּו ַּבעֲווֹנו ֵֹתינ ּו ָהר ִּ
ׁ**.
ֵמ ַאיִן י ְָצאוִּּ ,כי ֵאין ָּד ָבר ְּבלֹא ׁש ֶֹרש
ֻקת ַה ּתו ָֹרה" ו ְַת ְרגּ וּמוֹ
וְסוֹד זֶה "זֹאת ח ַּ
ָּ'דא ְּגזֵרַת או ַֹרי ְָתא' ,וְנו ַֹדע ֶׁש ָּכאן נ ְִר ָמז
ִע ְניָן זֶה .וְסוֹד ַה ָּד ָבר הוּא ַמ ָּמׁש ִע ְניַן
ֻמהֶׁ ,ש ַה ְּׁש ִכינָה מו ֶֹסרֶת ַע ְצ ָמ ּה
ַה ָּפ ָרה ָה ֲאד ָּ
ׂ ָר ֵאל,
ׂ ֵר ַפת ַה ִּדין ֶה ָחזָק ְל ַה ִּציל ֶאת ִי ְש
ִל ְש
ִתנֶת ְל ָטהֳרַת ְט ֵמ ִאים ֶׁש ֵאין ָל ֶהם
ו ְִהיא ַה ּנ ֶּ
ֻּמ ָאה
ֳרה ֶא ָּלא ִהיאֵ .הם ַה ּנ ְִט ָמ ִאים ַּבט ְ
ָטה ָ
ֻמ ַאת ֵמתֶׁ ,ש ָּל ֵכן
יפה ְּ -ד ַהיְנ ּו ט ְ
ַה ּיו ֵֹתר ַּת ִּק ָ
ֵאין ָל ֶהם ִּת ּקוּן ֶא ָּלא זֶה .ו ְִהיא ַע ְצ ָמ ּה
יבנִי
ֻּמ ָאה ֶׁשל ַה ּגָלוּת ְּבסוֹד "הוֹ ִׁש ַ
ַהט ְ
"היא
ְב ַמ ֲח ַׁש ִּכים ְּכ ֵמ ֵתי עו ָֹלם" ,ו ְַעל ֵּכן ִ
ֲבל
ָהעו ָֹלה ַעל מו ְֹק ָד ּה ָּכל ַה ַּלי ְָלה" כוּ' .א ָ
ָצ ִר ְיך ֶׁש ּי ְִהיֶה ִה ְתעו ְֹררוּת ְלזֶה ְל ַמ ָּטה ,ו ְָל ֵכן
ַּב ְּז ַמן ֶׁש ָהיָה בה"מ ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַק ּיָם
ָהי ְָתה ֵא ֶפר ַה ָּפ ָרה .ו ְֵכיוָן ֶׁש ָח ַרב ַה ַּביִת
ֻצ ְר ָכה ַה ּתו ָֹרה ַע ְצ ָמ ּה בעה"ר
ו ְֵאין ָּפ ָרה ,ה ְ
ֵפה
ׂר ָ
ימ ֵסר ָּכ ְך ִל ְש
ַבים ִל ָ
ְּב ָעווֹנוֹת ָהר ִּ
ׂ ָר ֵאלְ ,וזֶה ְמ ַת ֵּקן ּגַם ֵּכן ּגָלוּת
ַּבעֲבוּר ִי ְש
ַה ּתו ָֹרה .ו ְִה ּנֵה ְּכמוֹ ֶׁש ְּכ ֶׁש ָּכ ְל ָתה ָּפ ָרה ַא ַחת
* .בכ"ב אייר שנת התצא היתה גזרת
הכומר ברומי לשרוף בפומבי ספרי קודש
ר"ל ,ראה ברלינר כתבים נבחרים ,ירושלים
תש"ט  ,כרך א' עמ' .9
** דהיינו שכל מאורע יש כנגדו שרש
למעלה בהנהגה .

ׂוֹת ַא ֶחרֶתָּ ,כ ְך ִּת ּקוּן ֶא ָחד
ָהיָה ָצ ִר ְיך ַל ֲעש
ַבר
ֲבל ְּב ִה ְת ּג ֵּ
ִמ ְת ַק ּיֵם ַעד זְ ַמן ֶׁש ִּמ ְת ַק ּיֵם ,א ָ
ילה ָ -צ ִר ְיך ִּת ּקוּן
ַה ִּק ְטרוּגִ ים ַחס ו ְָח ִל ָ
ָדר ְלזֶה הוּא ֶׁש ּי ְִהי ּו
ֱמתִּ ,כי ַה ּג ֵ
ַא ֵחר .ו ְָהא ֶ
ׂ ָר ֵאל ְמ ִמ ִיתים ַע ְצ ָמם ַעל ִּד ְב ֵרי ּתו ָֹרה,
ִי ְש
ֱמר "זֹאת ַה ּתו ָֹרה ָא ָדם ִּכי יָמוּת
ו ְָל ֵכן ֶנא ַ
ׂם
ָּבא ֶֹהל" ְּכמוֹ ֶׁש ָּד ְרׁש ּו זַ"ל .ו ְַעל ֵּכן ה ּו ַש
יד ֵרׁש ֵּכן ְּב ָפ ָר ָׁשה זֹאת ְולֹא
זֶה ַה ָּפסוּק ִל ָ
ְּב ָפ ָר ָׁשה ַא ֶח ֶרת.
ַדאיֶׁ ,ש ִּק ְטרוּג ּגָדוֹל
ֱמת הוּא ו ַּ
ו ְַע ָּתה א ֶ
יכה
ׂ ָר ֵאל ו ְָהי ְָתה ְצ ִר ָ
נ ְִתעו ֵֹרר ַעל ִי ְש
ילה
ׂ ָר ֵאל ַחס ו ְָח ִל ָ
ימ ֵסר ַעל ִי ְש
ַה ּתו ָֹרה ִל ָ
ֲלה ְולֹא ָּתבוֹא.
ֵפה ,לֹא ַּתע ֶ
ׂר ָ
ֲפ ּל ּו ִל ְש
אִ
ו ָּבזֶה לֹא או ַּכל ְלג ַּלוֹת ַה ְר ֵּבה ִּכי לֹא ַע ָּתה
ֱמתִּ ,כי ַה ּתו ָֹרה
ִה ְת ִחיל ,ו ְָהיָה לוֹ זְ ַמןְ .וזֶה א ֶ
ַמ ְר ָאה ַע ְצ ָמ ּה ְּכ ִא ּל ּו נ ְִמ ֶסרֶת ְלז ִָרים ְו ָׁשם
ֻּדי
ֱמר :צוֹר ְּתעו ָּדה חֲתוֹם ּתו ָֹרה ְּב ִלמ ָ
ֶנא ַ
ַבא ִמ ְס ַּת ֶּל ֶקת
( ְי ַׁש ְעיָה ח ,טז) ִּ ,כי ַא ְדר ָּ
ירה ֶע ְליוֹנָה ֶׁשל
ִתנֶת ַּת ַחת ְׁש ִמ ָ
ָדם ְונ ֶּ
ִמ ּי ָ
ׂ ָר ֵאל ,ו ְָל ֵכן "ו ְִח ִּכ ִיתי
ִּג ּבו ִֹרים ִמ ִּג ּבו ֵֹרי ִי ְש
ַלה' ַה ַּמ ְס ִּתיר ָּפנָיו" וְכוּ' ( ָׁשם ח,יז)ִּ ,כי
ימ ֵלט ֵמ ֶה ְס ֵּתר
ַעל ָּכל ָּפ ִנים ִאי ֶא ְפ ָׁשר ִל ָ
ָּפ ִניםַ .א ְך ֵיׁש ִּת ְקוָהִּ ,כי לֹא נ ְִּתנָה ְּביַד
ְט ֵמ ִאים ,ו ְַה ְּד ָב ִרים ַע ִּת ִיקים .ו ְֶאת ַה ּכֹל
ת"ל ֶה ְר ָאנ ּו ֱאל ֵֹקינוְּ ,ולֹא או ַּכל ְל ַה ְר ִחיב.
ֱמתִּ ,כי ַּב ְּמקוֹמוֹת ָה ֵא ֶּלה ָהי ּו ִק ְטר ּוגֵי
ו ְָהא ֶ
ַה ּתו ָֹרה יו ֵֹתרִּ ,כי יו ֵֹתר לֹא ֵה ִמית ּו ַע ְצ ָמם
ֲרי ֲהנָאוֹת ָהעו ָֹלםִּ ,כי ֵכן ְּב ָכל
ו ְָה ְלכ ּו ַאח ֵ
יט ְליָא.
ִא ַ
ִּב ּטוּל ַה ְּגזֵרוֹת עַל י ְֵדי ִל ּמוּד ַהז ַֹּהר ְּב ִלי ֶה ְפ ֵסק

ַבה
ַדאי ְּכ ָבר נ ְִתר ָּ
ָד ְע ִּתי ַא ִּגידִּ ,כי ו ַּ
ְוזֹאת י ַ
יע ַחס
ַה ִּק ְטרוּג ַעד ֶׁש ָהיָה יָכוֹל ְל ַה ִּג ַ
ילה ֶאל ָמקוֹם ּגָדוֹל .ו ְָאנ ּו ּתו ָֹדה
ו ְָח ִל ָ

ָל ֵא-ל ִה ְק ַּד ְמנ ּו ְוי ְִר ֶצה ה' ,י ְִהיֶה ְל ָכל
ֳד ִׁשים
ׂ ָר ֵאל ְרפו ָּאה ַל ַּמ ָּכהִּ .כי זֶה ה' ח ָ
ִי ְש
ָאינ ּו ֶאת ַה ּנו ָֹלד
ְּב ֵקרוּב*** ְּכ ָבר ר ִ
ו ְִה ְת ַח ְלנ ּו ְּב ִת ּקוּן ּגָדוֹלַּ ,כ ֲא ֶׁשר א ַֹמר ַע ָּתה
ִל ְכבוֹד ּתוֹרָתוְֹ .וזֹאת ָה ֵע ָצה ַהיְעו ָּצה
יט ְליָאִ ,י ְׁש ְמרֵם
ְל ָכל ְק ִה ּלוֹת ק ֶֹדׁש ְּבנֵי ִא ַ
יהם.
ְא ֶ
ׂוֹנ ֵ
ָצל ֵמ ֶר ֶׁשת זוֹ ָט ְמנ ּו ש
צו ָּרםִ ,לינ ֵ
ַדאי ָהיָה ָל ֶהם ְל ַפ ֵּק ַח ַעל זֹאת ְולֹא
ו ְּבו ַּ
י ְַח ְּדלוִּּ ,כי ַרב ַה ָּד ָבר ו ְָעצוּם ְמאֹד .זֶה
ׂ ְמנ ּו ְּב ֵבית ִמ ְד ָר ֵׁשנוִּּ ,כי
ַה ֵּס ֶדר ֲא ֶׁשר ַש
זֹּהר
ָד ְענ ּו ַמה ֶּׁש ָּכ ַתב ַר ְׁש ִּב"י ְּבס' ַה ַ
ְּכ ָבר י ַ
ֵצא ַּדף קנא ע"א'ְּ :בעוֹד ְּד ַהאי
פ' וַ ּי ֵ
קוֹל לֹא ָּפ ַסק ִּד ּבוּר ָׁש ְל ָטא ְוי ְָכ ָלא וע"ד
לֹא ִא ְצ ְט ִר ְיך או ַֹרי ְָתא ְל ִמ ְפ ָסק'ְ ,ו ָׁשם
ַה ְּׁש ִלי ִׁשי ְוי ִַּקח ִמ ֶּמ ּנוּ .ו ְֵכן י ִַּקיפ ּו ְוי ְֵלכ ּו ַעד
ְל ַמ ְע ָלה ְמ ַעט'ָּ :כל זִ ְמנָא ְּד ַח ִּכ ְימיָא יִיחֲדוּן
ֵצאת ַה ּכו ָֹכ ִביםְּ ,ד ַבר יוֹם ְּביוֹמוֹ .ו ְָכל ֶא ָחד
ֵּב ּה ְּבאו ַֹרי ְָתא ָלא י ִָכיל סמ' ְּבהוּ' .ו ְַעל ֵּכן
ִּב ְׁש ַעת ִל ּמוּדוֹ י ְֵהא ִּדינוֹ ְּכ ִמ ְת ַּפ ֵּלל י"ח,
ׂ ְמנ ּו ַע ְצ ֵמנ ּו ִל ְק ּבֹ ַע ִל ּמוּד ֶׁש ּלֹא י ְִהיֶה לוֹ
ַש
ֶׁש ּלֹא יו ַּכל ְל ַה ְפ ִסיק ְּבׁשוּם ִמין ֶה ְפ ֵסק
ֶה ְפ ֵסק ְּכ ָלל.
ֶׁש ָּבעו ָֹלםְ .ולֹא י ְַס ּיֵם ִל ּמוּדוֹ ַעד ֶׁש ּי ְַת ִחיל
זֶה ִמ ְׁש ָּפטוֹ ֶׁשל ֵּבית ַה ִּמ ְד ָרׁש ****ַ .הב'ְּ ,בא ֶֹפן ֶׁש ֶרגַע ֶא ָחד לֹא י ִָּפ ֵסק קוֹל
זֹּהרִּ ,ת ּק ּו ִנים
ִׁש ְב ָעה ָּב ַח ְרנ ּו ֲא ֶׁשר ִה ְתנ ְַּדב ּו ְלזֶה ְל ַק ּיֵם ַה ּתוֹרָה .ו ְַה ִּל ּמוּד הוּא ס' ַה ַ
ָל ֶהם ִל ְהיוֹת ֵּבין כ ָּ
ֻּלם לו ְֹמ ִדים ָּת ִמיד ִמן ְוז ַֹהר ָח ָדׁש ְ -ונ ְִמ ִצינ ּו לו ְֹמ ִדים ְּב ָכל ָׁשבו ַּע
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ילה.
ֶאל ַה ְּג ֵזרָה ַה ָּק ָׁשה ַחס ו ְָח ִל ָ
ׂה
ֵח ְׁשבוְּ ,ולֹא ַי ֲע ֶש
ֻּלם ְּכ ִאיׁש ֶא ָחד י ָ
ֵּכן כ ָּ
ָאל ֶאת
ׂר ֵ
ו ְַע ָּתה ַאל ַי ְׁש ִליכ ּו ַח ְכ ֵמי ִי ְש
ׁשוּם ֶא ָחד ִּב ְׁש ִביל ַע ְצמוֶֹ ,א ָּלא ִּב ְׁש ִביל
ַה ָּד ָבר ַה ּזֶה ַאחֲרֵי ֵּגוָםִּ ,כי ֲאנִי ִא ְל ָמ ֵלא
ׂ ָר ֵאל .ו ְּב ֵס ֶדר זֶה י ְַת ִחילוִּ :מ ּיָד ַא ַחר
ָּכל ִי ְש
ִיתי קו ֵֹב ַע ָּד ָבר זֶה ְּב ָכל
ִאי ַׁשר ֵח ִילי ָהי ִ
ֲרית ֵי ֵׁשב ֶא ָחד ְּב ָמקוֹם ֶא ָחד
ְּת ִפ ַּלת ַׁשח ִ
ֲבל ְּכבוֹד ּתוֹרָתוֹ י ִַּקח ֶאת ָה ֵע ָצה
ָמקוֹם .א ָ
ֲא ֶׁשר הו ַּכן ְלזֶה ְו ָׁשם י ְִלמֹד ִׁשעוּר ָקבו ַּע
ַהזֹּאת ְוי ְִהיֶה לוֹ ִלזְ כוּתִּ ,כי ֵאין ָּכמו ָֹה
לוֹ ַעד ּבוֹא ב' ְוי ִַּקח ִמ ֶּמ ּנ ּו ַה ֵּס ֶפר ַע ְצמוֹ,
ָאל  ,ו ְָכל א' ִּב ְמקוֹמוֹ
ׂר ֵ
ְלטו ָֹבה ְל ָכל ִי ְש
ו ִּמ ָּמקוֹם ֶׁשהוּא ְמ ַס ּיֵם ָׁשם י ְַת ִחילַ ,עד ּבוֹא
ׂוֹתוִֹּ ,כי לֹא ָּד ָבר ָק ֶׁשה הוּא
יו ַּכל ַל ֲעש
*** זאת אומרת (לפי תאריך המכתב :
התצ"אכ' ְּכ ָלל .וַ ֲאנ ְַחנ ּו ַמ ְצ ִל ִיחים ְּבזֶה ּתו ָֹדה ָל ֵא-ל,
סיון התצ"א) שבשלהי טבת -שבט
ָאים ְּב ִע ְניַן
ַבים ְונ ִ
קמה החבורה הקדושה של הרמח"ל שהעמידו וְעוֹד ָלנ ּו ְס ָד ִרים ר ִּ
ַה ִּל ּמוּד ַה ּזֶה.
תקנות הישיבה ,ראה תעודה ג'.
**** השווה עם תקנות הישיבה  ,תעודה ג'
 ,אות א ,ב ,ד.

ִא ֶּגרֶת ג' – ַּת ָּקנוֹת ַה ְי ִׁש ָיבה ֶׁשל הרמח"ל
ֻקים ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ו ְַה ּתוֹרוֹת
בהנו"אֵ .א ֶּלה ִּד ְב ֵרי ַה ְּב ִרית ַהח ִּ
ֲב ִרים ַה ְּקדוֹ ִׁשיםֲ ,א ֶׁשר ָּבא ּו ַעל
יהם ַהח ֵ
ֲל ֶ
ֲא ֶׁשר ִק ְּבל ּו ע ֵ
יהם ְל ֵׁשם יִחוּד קו"ש קו ְּד ָׁשא ְּב ִר ְיך הוּא
ֲל ֶ
ֶה ָחתוּםְ ,ל ַק ּיֵם ע ֵ
ֻּלם – יבכש"ב י ְִפ ַתח ְּבדוֹרוֹ ִּכ ְׁשמו ֵּאל ְּבדוֹרוֹ
ְת ּיה כ ָּ
ּו ְׁש ִכינ ֵּ
ֻּלם ִל ְהיוֹת ְּכ ִאיׁש ֶא ָחד ַל ֲעבֹד ֶאת ָהעֲבו ָֹדה
ּׂו כ ָּ
 ִּכי ַנ ֲעשֻלם ְל ָכל ָהעֲבו ָֹדה
ַהזֹּאת עֲבו ַֹדת ה' ְל ֵה ָח ֵׁשב ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְּככ ָּ
ַהזֹּאת.
ֵיהם:
ְוזֶה ֲא ֶׁשר ִק ְּבל ּו ֲעל ֶ
ִראׁשוֹנָהִ ,ל ְק ּב ַֹע ִל ּמוּד ְּת ִמ ִידי ֲא ֶׁשר לֹא י ְַפ ִסיק בבה"ת
ִׁ .ל ְלמֹד
זֹּהר ַה ָּקדוֹש
ְּב ֵבית ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ָּקדוֹׁש ַה ּזֶה ְּב ֵס ֶפר ַה ַ
ָּכל ִאיׁש ֵמ ֶהם ֶח ְלקוֹ זֶה ַא ַחר זֶה ֵמ ַא ַחר ְּת ִח ַּלת ַה ּב ֶֹקר ו ְַעד
ֵעת ְּת ִפ ַּלת ִמנ ְַחת ֶע ֶרב ָּכל ַה ּי ִָמים ָּת ִמיד ,חוּץ ִמ ַּׁש ָּבת ,יוֹם
טוֹב וּפו ִּרים ,ט' ְּב ָאב ו ְֶע ֶרב ט' ְּב ָאב ו ֵּמ ֶע ֶרב ַׁש ָּבת ו ְֶע ֶרב
ָאים ֲא ֶׁשר ִה ְתנ ּו ַּב ִּל ּמוּד
יוֹם טוֹב ֵמחֲצוֹת ו ְָה ְל ָאהְ ,ל ִפי ַה ְּתנ ִ
ַה ּזֶה ִל ְפנֵי ה':
ֶדרְּ ,ד ַהיְנ ּו ֶׁש ּלֹא
יהם נ ֶ
ֲל ֶ
אֶׁ :ש ּלֹא י ְִהיֶה ַה ִּל ּמוּד ַה ּזֶה ע ֵ
יהם ְּב ָכל
ֲל ֶ
ֲבל י ְִהיֶה ע ֵ
ְל ִה ְת ַּכ ֵּׁשל ַחס ְו ָׁשלוֹם ַּבעֲווֹן נ ְָד ִרים ,א ָ
ּת ֶֹקף ְוח ֶֹמר ּגָדוֹל ֶׁש ּיו ַּכל ַל ָּד ָבר ו ְֵלב ְל ַה ְר ֵהר.
ד

בֶׁ :ש ּלֹא י ְַפ ִסיק ַה ִּל ּמוּד ְּכלָל ֶא ּלָא ְּבבֹא ֶא ָחד ְל ַמ ּלֵא ְמקוֹם
ֲברוֹ ,י ְַת ִחיל ַהב' ַה ָּבא ֶטרֶם י ְַפ ִסיק ָה ִראׁשוֹן ְל ַמעַן לֹא
חֵ
י ְַפ ִסיק ַה ִּל ּמוּד ְּכלָל.
ֲב ִרים י ֵֵל ְך ְּב ֶד ֶר ְך ְרחו ָֹקה אוֹ ְקרו ָֹבה,
גֶׁ :ש ִאם ֶא ָחד ֵמ ַהח ֵ
ִיח ֵּׁשב לוֹ ְּכ ִא ּל ּו ָהיָה ּגַם
ֲב ָריו ַה ִּנ ְׁש ָא ִרים ַי ְׁש ִלימ ּו ַּבעֲדוֹ ו ַ
חֵ
הוּא ִע ָּמ ֶהם.
דֶׁ :ש ּלֹא י ְִהיֶה ַה ִּל ּמוּד ַה ּזֶה לֹא עַל ְמנַת ְל ַק ֵּבל ְּפרָס ְּבׁשוּם
ׂכָר אוֹ ְלׁשוּם ַצד ַמ ְח ָׁש ָבה ו ְּפ ִנ ּיָה ַא ֶחרֶת ָח ִלילָה,
ַצד ִצ ּפוּי ָש
ָאל עַם
ׂר ֵ
ִּכי ִאם רַק ְל ִת ּקוּן ַה ְּׁש ִכינָה ַה ְּקדוֹ ָׁשה ו ְּל ִת ּקוּן ּכָל ִי ְש
ׂכָר ִמ ּזֶה ִּכי
ָהם ָש
ַחת רו ַּח ְליו ְֹצרָם ְולֹא י ְִהיֶה ל ֶ
ׂוֹת נ ַ
ה' ַל ֲעש
ַחד קו"ש
ָא ּלֶה ו ְּלי ֵ
ָא ּלֶה ְוכ ֵ
ׂוֹת עוֹד ִּת ּק ּונִים ּכ ֵ
ִאם ִלז ְּכוֹת ַל ֲעש
ָאל.
ׂר ֵ
ו ְּל ִת ּקוּן ּכָל ִי ְש
הֶׁ :ש ִאם ַחס ְו ָׁשלוֹם ֵאיזֶה אֹנֶס אוֹ ָטעוּת אוֹ ִׁש ְכ ָחה ֶי ֱארַע
ׂה
ְל ַה ְפ ִסיק ַה ִּל ּמוּד ַה ּזֶה ְּב ֵאיזֶה ַצד ֶׁש ּי ְִהיֶה ,לֹא ַי ֲע ֶש
ֶה ְפ ֵסק זֶה ׁשוּם רֹ ֶׁשם ַרע לֹא ְל ַמ ְע ָלה ְולֹא ְל ַמ ָּטה ְּכ ָלל
יהם ַּב ִּל ּמוּד ַה ּזֶה ַרק ְל ַת ֵּקן ְולֹא ְל ַע ּוֵת
ֶׂ
ו ְִע ָּקרְ ,וי ְִהיֶה ַמ ֲע ֵש
ְּכ ָלל ו ְִע ָּקר.

וֶׁ :ש ּיו ְּכל ּו ְל ָצרֵף ַל ִּל ּמוּד ַה ּזֶה ַה ִּל ּמוּד ַה ְּכ ָל ִלי ֶׁשל כמוהר"ר
ֲצי
יבה ַּבח ִ
ַבם נר"וַ ,ה ִּל ּמוּד ֶׁשהוּא לו ֵֹמד ַּב ְי ִׁש ָ
מ ֶׁשה ַח ּיִים ר ָּ
ַה ּיוֹם.
ֲב ִרים ְלז ַּכוֹת ִל ְפ ָע ִמים ּגַם ְל ַא ֵחר
זֶׁ :ש ּיו ְּכל ּו ָּכל ֶא ָחד ֵמ ַהח ֵ
ֲא ֶׁשר לֹא ִמ ְּכ ַלל ַה ֶח ְברָה ַה ְּקדוֹ ָׁשה הוּאֶׁ .ש ּיו ַּכל ִל ְלמֹד
ֲב ִרים
ִיח ֵּׁשב ְּכ ִא ּל ּו ָל ַמד ֶא ָחד ֵמ ַהח ֵ
ִּב ְמקוֹמוֹ ִּב ְׁש ָעתוֹ ו ַ
ַה ְּקדוֹ ִׁשים ַע ְצ ָמם.
יהם ְל ַח ֵּבר ּגַם ֵּכן יוֹם ַּב ַּלי ְָלה ַּב ִּל ּמוּד ַה ּזֶה.
ֲל ֶ
חִ :ק ְּבל ּו ע ֵ
ֲב ִרים ְל ִת ּקוּן
ֵח ֵׁשב ַה ִּל ּמוּד ַה ּזֶה ְלׁשוּם ֶא ָחד ֵמ ַהח ֵ
טֶׁ :ש ּלֹא י ָ
ֵמה
ַפרַת עֲווֹנוֹת ,רַק ִּת ְהיֶה ּבוֹ ַה ַּכָּונָה ְׁשל ָ
ֲפ ּל ּו ְלכ ָּ
ָטי א ִ
ְּפר ִ
ָאל.
ׂר ֵ
ְלג ְַמרֵי ְל ִת ּקוּן ַה ְּׁש ִכינָה ַה ְּקדוֹ ָׁשה ו ְּל ִת ּקוּן ּכָל ִי ְש
ֲב ִרים
יֶׁ :ש ּלֹא י ְִהיֶה ׁשוּם זְ ַמן ָקבו ַּע ְלׁשוּם ֶא ָחד ֵמ ַהח ֵ
ַל ִּל ּמוּד ַה ּזֶהֶ ,א ָּלא ָּכל ֶא ָחד יָבוֹא ְּכ ָכל ֲאוַת נ ְַפׁשוֹ ַּב ְּז ַמן
יכ ְל ּתוֹ.
ֶׁש ּי ְִהיֶה ִּב ָ
ְוי ְִהי ּו ַהחֲתו ִּמים ּכו ְֹר ֵתי אֱמ ּונָה ַעל ַה ְּב ִרית ַה ּזֶה:
כ' ישראל חזקיה בכמ"ר מכל טריויס ,כ' יצחק בכמוהר"ר שבתי מריני,
כמהח"ר יקותיאל בכמוהר"ר יהודה ליב מוילנה ,כמהח"ר יעקב ישראל
בכמהח"ר אברהם חזק ,כ' שלמה בכמ"ר אברהם דינה ,כ' מכל בכמ"ר גד
טירני ,כ' יעקב חיים בכמ"ר אשר קאסטיל פראנקו.

שי
עור

ים

בזוהר הקדוש
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י
ב
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 24ש
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מה !

מפעל "הזוהר העולמי" מייסד
בימים אלו את שיעורי "אור
הרשב"י" ,בו ילמדו בעז"ה
את הזוהר הקדוש

 24שעות ביממה,

עו ת

(כפי שתיקן רביה"ק הרמח"ל
זצ"ל ,שילמדו ברצף בלי הפסק)

במקומות הקדושים:
הכותל המערבי,
קבר רחל וציון הרשב"י.

כך אומר משה רבנו עליו השלום לרשב"י זצ"ל ,בזהר
הקדוש פרשת נשא" :בהאי חבורא דילך דאיהו ספר
הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי" .באור הדברים :בזכות
החבור שלך ,ספר הזהר הקדוש ,יצאו בני ישראל מן הגלות
ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח!

הנכם מוזמנים להצטרף למסירת שיעורי "אור הרשב"י"
(אפשרות למילגה)

אמרו לנו חז"ל :המתחיל הוא העיקר.

מובא בספה"ק (ישמח משה ,פרשת כי תבא דף ק"ל ע"א) וז"ל:
וידוע דלכל דבר יש שלשה חלקים היינו ראש תוך סוף ,והנה המתחיל והגומר הוא העיקר ,עכ"ל.

כל הרוצה לזכות ולהיות מן הראשונים שמוסרים שיעורים במקומות הקדושים,
מוזמן לשלוח פקס כדי שנוכל לארגן משמרות לימוד הזוהר
במנינים קבועים  24שעות ביממה.
נפרסם בעלונים בעז"ה את פרטי השיעורים המתקיימים בכל אתר ואתר,

כמו כן ניתן לקבל את פרטי השיעורים,

ע"י בקשה בפקס  02-9951300או באימייל hazohar@gmail.com

חלק מהשיעורים:
שיעור ע"י

כותל
ליל חמישי

קבר רחל
יום שלישי

הרב שלום יהודה גראס אדמו"ר מהאלמין שליט"א
הרב מאיר חיים דיין שליט"א ,ראש הכולל
הרב שמואל נתנאל בלום שליט"א
הרב אליהו חיים פלדמן שליט"א ,מגיד שיעור.
הרב ברוך גולומבו שליט"א
ר' יעקב אביטן שליט"א

12:00
12:15
12:30
12:45

1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45

להצטרפות למסירת  /לימוד ב"אור הרשב"י"
כתובת
שם הרב
עיר
נייד
טלפון
בהתנדבות?
שעה
יום
מקום השיעור
מסירת שיעור או לימוד
נא למלאות ולשלוח בפקס 02-9951300
ה

ɶ ɶאדם-שים שלום ,החצב

הרב רפאל שליט" ɶא

ɶ ɶאלעדɶ4ɶ-ɶשיעורים
ר' מאיר 6
ויז'ניץ ,רשב"י 11
זכור לאברהם ,בן קיסמא 19
שער התורה ,רבי יהודא הנשיא 32

הרב דוד בובליל שליט"א
הרב פקשר שליט"א
הרב יוסף עמר שליט"א
הרב דניאל סולמני שליט"א

ɶ ɶאשדוד-קדושי אשדוד ,רובע ג

הרב משה ארמוני שליט" ɶא

ɶ ɶאשקלוןɶ2ɶ-ɶשיעורים
אהבת אחים ,הציונות 72
אוהל רחל ,חובבי ציון 451
ɶ ɶבארɶיעקב-חזון איש ,חזון איש 9

הרב יצחק כהן שליט" ɶא

יום ה' ɶ19:30-21:00

הרב יצחק קוגלר שליט"א08-9225567-

ɶ ɶביתɶאליעזרי-רחוב התמרɶ

הרב שלמה מלכה שליט"אɶ
הרב יצחק כהן שליט" ɶא
הרב דוד לוי שליט" ɶא

יום ד' 21:15-22:30
כל יום 16:50-17:50

מסילת ישרים
יפה נוף של נחום

הרב אבנר מיכאלי שליט"א
הרב יצחק לוי שליט"א
הרב שלום בוסקילה שליט"א
הרב חים אופיר שליט"א
הרב אייל שהרבני שליט"א

ראדושיץ ,בן עזאי

הרב קריל יפה שליט"א

אור יוסף ,נחל לכיש  ,24רמה א
אור יוסף ,נחל לכיש  ,24רמה א

הרב מאיר חיים דיין שליט"א
הרב רוני עסיס שליט"א
הרב מאיר חיים דיין שליט"א

נחמן ,נחל קישון  ,19/14רמה א
אור ɶ

ɶ

ריב"ל

מקומות בהם מתקיימים כבר
שיעורי זוהר  12שעות ברציפות:
.1ירושלים :כותל המערבי.
.2מירון :ציון הרשב"י.
.3בית לחם :קבר רחל.
.4חברון :מערת המכפלה.
.5טבריה :ישיבת מאורות רפאל.
ַבנ ּו ָע ָליו
ו ְָכ ְך יְ ֻק ּיַם ַמה ֶׁש ָא ַמר מ ֶׁשה ר ֵּ
זֹּהר ַה ָּקדוֹׁש
ָ"ע ַּב ַ
ַה ָּׁשלוֹם ְל ַר ְׁש ִּב"י זְ י ָ
יל ְך ְּד ִאיה ּו
"ב ַהאי ִח ּבו ָּרא ִּד ָ
ׂאְּ ,
ָּפ ָר ַׁשת ָנש
ֲמי".
זֹּהר י ְִפקוּן ֵּב ּיה ִמן ּגָלו ָּתא ְּב ַרח ֵ
ֵס ֶפר ַה ַ
ֵּבאוּר ַה ְּד ָב ִריםִּ :בזְ כוּת ַה ִח ּבוּר ֶׁש ְּל ָךֵ ,ס ֶפר
ׂ ָר ֵאל ִמן ַה ּגָלוּת
ׁ ,י ְֵצא ּו ְּבנֵי ִי ְש
זֹּהר ַה ָּקדוֹש
ַה ַ
ֲמים ְללֹא ָצרוֹת ְוי ִּסו ִּרים ו ְּללֹא ַצ ַער
ְּב ַרח ִ
יח!
ֶח ְב ֵלי ָמ ִׁש ַ

למארגנים שיעורים בזוהר הקדוש

נא לידע את מפעל הזוהר העולמי
במספר פקס 02-995-3100
מספר הלומדים בשיעור הזוהר
על מנת שנוכל לשלוח חינם לכל לומד
בשיעור את הספרים על הזוהר היוצאים לאור.
ו

כל יום 9:00-9:30
יום ה' 10:00-12:00

02-5868041/057-7957226

הרב יעקב בן שמעון שליט"א
הרב יהודה בן דוד שליט"א

ɶ ɶביתɶשמשɶ44ɶ-ɶשיעורים
בית בנימין ,ארלוזרוב 375/4
אור החמה ,המשלט 12
אור הרשב"י ,רח' הגליל 15/1

וידע את הסוד איך לקרב הגאולה).

שבת 8:30-9:00

יום ד' 9:00-10:15

ɶ ɶביתɶשאן-נר דוד ואוהל רחל ,השבעה

מזמן נץ החמה עד צאת הכוכבים  12שעות
ברציפות מתקיימים שיעורי זוהר המחולקים
על ידי אברכים ,כשאברך אחד מסיים מתחיל
השני ללא הפסק ביניהם ,שלפי הרמח"ל תקנה זו
תקרע גזירות קשות ותמנע אסונות.
על כן מבקש לחזק את תקנת הרמח"ל זצ"ל,
בשנת תש"ע שהיא שנת הגאולה על פי הזוהר
הקדוש ,ולקיים ולייסד שיעורים אלו בכל מקום
לימוד בישיבה ,בכולל בבית מדרש ,ובכל אתר
ואתר( .להרמח"ל היה ,כידוע ,נשמת משיח צדקינו,

03-9093139
03-9092534
050-4146622
052-71213510

050-8509188
077-7800949

ɶ ɶבארɶשבעɶ

שיעורי זוהר ברצף לפי סדר
הלימוד שתיקן הרמח"ל זצ"ל

מוצש"ק 20:30-22:30

נחל שורק ,40/3

רמה א

הרב גיל ניסים צמרי שליט"א
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
הרב שלמה דוד פישר שליט"א
הרב שמואל אהרן פישר שליט"א
הרב א"ל גולמבו שליט"א
הרב מאיר חיים דיין שליט"א
ד"ר איתמר ברים שליט"א
הרב דוד כהן שליט"א
WIN VINO

עין גדי ,נחל עין גדי  ,36/7רמה ɶא
עטרת ישעיה אלמין ,נחל לכיש  ,24רמה אɶ

שמחת חיים ,נחל שורק ,רמה ɶא
אור הרשב"י ,נחל ניצנים  ,12/10רמה אɶ
הרשב"י ,נחל לכיש  ,9/3רמה א
אור ɶ
הרשב"י ,נחל לכיש  ,24/6רמה א
אור ɶ
אור הרשב"י ,נחל לכיש  ,24/3רמה ɶא
אור הרשב"יɶ,נחל לכיש  ,24/8רמה ɶא
הרשב"י ,נחל לכיש  ,24/3רמה א
אור ɶ
אור הרשב"י ,שדרות הירקון  30/2רמה אɶ
אור הרשב"י ,נחל אוריה  ,7/3רמה ɶא
אור רשב"י ,באשר ,נחל עין גדי  ,43/7רמה אɶ
אור ניסן ,רח' נהר הירדן  50/2רמה א
אור הרשב"י ,נהר הירדן  ,21/1רמה ב
אנשי נחל נובע ,הר הירדן  ,34רמה ב
וויז'ניץ ,רבי יהושע ,רמה ב
ביאלע לענטשנא ,נהר הירדן  ,28רמה ב
תולדות אהרן ,רמה ב
נחלי אמונה קרעטשניף ,רבי יהושע ,רמה ב
רמבעה"נ ,רמה ב

נחלת חן,
כולל חצות מגני ומצלי
כולל אוהל אסתר
אור הרשב"י ,מהרי"ל דיסקין  ,7/16קריה חרדית
תפארת הנחל ,רח' אור שמח  ,3קריה חרדית

ɶ ɶביתןɶאהרוןɶ
ɶ ɶבנימינהɶ,מורשת התורה,הנדיב ɶ20

ɶ
ɶ
הרב איתן כהן שליט"א
הרב ניר סייג שליט"אɶ

ɶ
הרב יעקב שבח שליט"א
הרב אליהו פלדמן שליט"א
הרב אייל שרבני שליט"א
הרב דוד לוי שליט"א

050-2201073
הרב אודי הוד שליט"א
02-9997304

יום 16:00-16:30
לאחר ערבית

052-380276
02-996461
050-7692114
052-4715663

ימים ב' ד' 19:30-20:30
יום ה' 20:00-21:00
מוצש"ק
פעמיים בשבוע
מחצות לילה עד הבוקר
יום א' 17:00-17:30
פעמיים בשבוע
יום א' 17:00-17:30
ליל שבת 20:00-20:15
יום ב'
כל יום 16:00-16:45
ליל שבת  15דקות לפני מנחה
 10דקות לאחר קבלת שבת
ליל שבת 20:30-21:30
שבת  10דקות לאחר התפילה
 15ד' ל.מנחה  15ד' א.ערבית
יום ה' 21:00-21:30
יום א' 16:30
ליל שבת לאחר הסעודה
ליל שבת לאחר הסעודה
יום ד' 21:00
יום ב' 13:30
ליל שבת לאחר הסעודה
ערש"ק חצי שעה לפני מנחה
ליל שבת לאחר הסעודה
יום א' 8:30-10:30

025-7640197
052-7270300
02-999-8744

02-9924129

077-7005382
077-3200742
02-999-7304
02-5400940

 23:30-1:00חצות לילה
יום ג' 20:30
מוצש"ק 22:00
הגה"צ המ"ר ישראל חיים קאהן שליט"א כל יום 18:00-19:00
הגה"צ המ"ר ישראל חיים קאהן שליט"א כל יום 8:00-9:00
הגה"צ המ' רבי נח שיינבערג שליט"א יום ד' 13:30-14:30
 2:00-5:00לפנות בוקר | 14:00-17:00
כל יום 2:00-5:00
כל יום 4:00-7:00
הרב דוד גווירצמאן שליט"א
ליל שבת לאחר הסעודה
לאחר תפילת הנץ
הרב שלמה מור שליט" ɶא
שעה וחצי לפני מנחהɶ
הרב משה עמיאל שליט" ɶא

02-5400940
057-3112266

09-8663003
04-6288879/050-9113532

ɶ ɶבניɶברקɶ14ɶ-ɶשיעורים
הרב אברהם שמחה אשלג שליט"א
רח' שד"ל 4
הרב יוחנן באנון שליט"א .
אוהל אברהם ,הרצל 54
היכל ישראל ,רבי עקיבה  150פינת יונה הנביא הרב מנחם מענדיל טוביאס שליט"א

חוג חתם סופר ,בית יוסף
כולל אילנא דחיי ,בר אילן 1
כולל האר"י ,הרב הירש 19
ישיבת אור דוד ,רח' המכבים  ,108פרדס כץ

הרב ישראל פנחסי שליט"א
הרב דניאל זר שליט"א

כל יום
ליל שבת שעתיים
כל יום לאחר ערבית
מוצש"ק 23:00

03-579-3355
054-8464306
03-618-0777/054-3150777
03-6163940
הרב אריה וויינשטאק 050-7820145

כל יום לפני התפילה | יום א' 21:00-22:00
יום ד' 12:30 -10:00

052-6999099

שאר ישוב,

גרינברג  ,7קרית הרצוג

הרב הלל הלוי שליט"א

לאברכים בלבד כל יום אחרי השיעור בכולל
קהל חסידים ,רמת אלחנן
בית הכנסת הספרדי ,רמת אלחנן

הרב יצחק כהן שליט"א

יום ה' 14:30
שבת  15דקות לפני צאש"ק
כל יום 19:00 | 13:00-15:00
ימים א' ג' ה' 22:30-00:30
ליל שבת משעה  11עד אור הבוקר
מוצ"ש שעתיים לאחר הבדלהɶ
19:45 | 6:00

ɶ ɶבתɶחפרɶ3ɶ-ɶשיעוריםɶ
גבעת מרדכי ,עץ יוסף ,שח"ל 34

הרב עוזי שוויצה שליט"אɶ
הרב עשור יוסף גבאי שליט"א

ɶ ɶבתɶים-איזורɶהתעשיה
ישיבת המיישר ,אורט ישראל ɶ1

הגה"צ המקובל בניהו שמואלי שליט"א יום ג' 6:00-8:00

03-5792896/050-8440110

052-5458553
052-5458553
09-8988174
02-2646917

ɶ ɶגבעתɶשמואלɶ3ɶ-ɶשיעורים
הרב מרדכי אפרתי שליט"א
המרכזי ,סוף רחוב נימבובר
הרב מרדכי אפרתי שליט"א
שבט אחים ,על יד מגדל המים
שלום ורעות ,פרדס רוזנבלום ע"י מגדל המים הרב יאיר הלוי שליט"א

ɶ ɶגדר ɶה
ɶ ɶהרצליהɶ
ɶ ɶחדרה-עץ החיים ,שיכון עובדין
ɶ ɶחולוןɶ4ɶ-ɶשיעורים
כולל מעוז יעקבɶ,הגר"א ɶ35
ɶ ɶחיפהɶ3ɶ-ɶשיעורים
יגדיל תורה ,מורשת רפאל ,בילו 7
מורשת רפאל ,ילג  13מעל ח"ק ,הדר

ɶ

ɶחמד-בית המדרש

ɶ ɶטבריהɶ3ɶ-ɶשיעורים
משכן יעקב ,רח' שלמה המלךɶ
בית א-ל ,הנביאים ,שיכון ג' ש"א
רבי חיים פינטו ,השיזף  ,356/1מורדות טבריה
ɶ ɶיצהר-כולל חצות,
ɶ ɶיקנעםɶעילית-יחד שבטי ישראל ,אכזיב ɶ120 ,12
ɶ ɶירושליםɶ16ɶ-ɶשיעורים
ישיבת שער השמים ,רח' רש"י  ,7גאולה

אושפצין ,חסד לאברהם  ,8מאה שערים
תולדות אברהם יצחק ,מאה שערים
דרכי צדק פורסוב ,ברדיטשוב  ,6מאה שערים
כולל היכל פנחס ,חומה שלישית  ,12מאה שערים
טוויג רשב"ם ,מקור ברוך

ימים א' ד' לאחר ערבית
יום ג' 7:30

03-5323231/050-7373305

הרב אליהו אלוש שליט"אɶ
הרב משה אלבז שליט" ɶא

050-3999448
09-9544806

לאחר ערביתɶ
הרב רפאל דוידוב שליט"א
הרב אבשלום אברהם שליט"א
הרב מרדכי בן דוד שליט"א
הרב מרדכי בן דוד שליט"א

הרב אידן טובים שליט"אɶ

03-6517946
052-2236411/03-5545777/052-3790289
077-5014013/052-7133786
יום ד'  7:00ערב | ליל שבת

ימים ג' וד' 20:00-21:15
יום ד'  | 7:00-8:30יום א' 9:30-9:00
יום ד' 22:30-23:30

הרב ישראל בן ארוש שליט"אɶ

ימי א-ה ɶ19:30-20:30

הרב יצחק כהן שליט"א
הרב יצחק כהן שליט"א

יום ב' 20:30-22:00

הרב אברהם פרידלנדר שליט"אɶ

04-6339167

04-8678040
050-4132046

054-5888040
הרב אמיר דיין שליט"א 052-2823329
הרב מאיד דהאן שליט"א 050-7809009
054-8191400
04-9592974

הרב יונתן קליין שליט"א
הרב ראובן גראס שליט"א-ר"י שער השמים 5:00-6:00
ימים ב' ד' 17:00-17:45
הרב אורי בריזל שליט"א
יום ה'  13:00-14:00שיעור בשער הכוונות סידור הרש"ש 02-6518148
חכם יצחק צרור שליט"א
הרב מנחם ווייס שליט"א
כל יום 19:00-20:00
הרב חיים יוסף פריש שליט"א
כל יום 9:15-9:45
הרב יוסף פריש שליט"א
הרב יצחק גוטליב שליט"א
17:00-19:00
כ"ק מרן אדמו"ר רבי עקיבא ראבינוביץ שליט"א
לאחר השיעור מתקיימת תפילת ערבית 02-6280750
16:00-17:30
הרב יוסף גרינבלט שליט"א

בשער הכוונות
שיעור בעץ חיים או בסידור הרש"ש

שיעור בנגלות הזוהר 02-5375356

יום ה' 7:30-9:00
ישיבת אור ודרך ,רח' בר גיורא  ,28מקור ברוך
כל יום 15:30-16:30
הרב שרגא סמיולץ שליט"א
הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א א'-ה' 19:00-20:30
תורת חכם ,אהלי יוסף ,בר אילן
בסידור הרש"ש  -אידיש
ליל שישי 20:45
ספה"ק עץ חיים למתחילים בלשון הקודש
יום ב' 20:45
7:00-10:30
בית יוסף ,שמעון הצדיק  ,19ארזי הבירה
ימים א' ב' ג' ד' לאחר ערבית
אלומים הקטן ,נחליאלי  1ליד מאפיית גרליץ ,רמת אשכול
ɶ ɶסביבותɶירושליםɶ16ɶ-ɶשיעורים
מוצש"ק לאחר ערבית
הרב אליהו אפללו שליט"א
אורות החומה ,יצחק ניסים  ,76קרית שמואל
יום ג' בין מנחה וערבית
הרב יעקב ביטון שליט"א
תפלה לדוד ומשה ,טהון  ,12קרית יובל
יום א' לאחר ערבית
הרב שמואל שושני שליט"א
קהילת יעקב ,יהודה  ,2בקעה
יום ה' 13:45-14:45
ביאלע אוסטרבא ,נגארה  ,13גבעת שאול
ימים א' ג' ה' 9:00-10:15
הרב נפתלי הלוי שליט"א
יד שלמה ,רבי חיים וויטאל  ,19גבעת שאול
מוצש"ק לאחר ערבית
הרב אליהו מרציאנו שליט"א
זהר מיכל ,זאב פלק  ,18הר חומה
יום ב' 20:00-21:00
קצינלנבויגן  ,73הר נוף
02-6242314
הרב שחר שמואל ששון שליט"א ליל שישי מחצות הלילה
ישיבת שערי רחמים ,שילה  ,16נחלאות
02-6564414
הרב שלמה שבתאי שליט"א
שרה ויוסף ,פסגת זאב
050-7858393
ימים ד-ה 8:00-10:00
בית חב"ד ,פסגת זאב צפון
מוצש"ק חצי לאחר ערבית
הרב יוסף חיון שליט"א
זכור לאברהם ,המזלות ,פסגת זאב צפון
הרב מנשה קלימי שליט"א
יום ג' 21:00-22:30
הרב יצחק כהן שליט"א
בית המדרש ,מאיר גרשון  ,21פסגת זאב מזרח
הרב יוסף סוויסה שליט"א
יוסף חיים ,דוב הוז  ,8/2קטמון
02-5389176
הרב יהושע סלם שליט"א
ברכת חיים ,החורש  ,90רמות
מוצש"ק לאחר ערבית
הרב פנחס מוסבי שליט"א
בית הרואה ,רמות ד'
02-645027
שבת 15:00-16:00
הרב אבשלום שליט"א
פנימית בית הילד ,השיש  ,9גילה
הרב אבנר שליט"א
ɶ ɶכפרɶסבאɶ-ɶכולל אש דת ,טירת צבי
08-9241174
הרב מיכאל חזות שליט" ɶא
ɶ ɶלודɶ
שבת בבוקר לפני התפילה
הגה"צ ר' ארי' ווייס שליט"אɶ
ɶ ɶלונדון-וויז'ניץɶ
ɶ ɶמגדלɶהעמקɶ-ɶמצפהɶהעמק
04-6441113
מוצש"ק לאחר ערבית
הרב ישראל ביטון שליט"א
מרכז רוחני מאור החיים ,דובדבן 12
ז

ֵסק ִׁשע ּורֵי אוֹר
ָחת ָהע ֶ
ֻלָה ְל ַה ְצל ַ
ְסג ּ
ָה ַר ְׁש ִּב"י ַּב ֲחנֻּיוֹת
ִׁשע ּורֵי "אוֹר ָה ַר ְׁש ִּב"י" ִה ְת ַרחֲב ּו ִל ְתחוּם
נו ָֹסף ֶׁשל ֲחנֻ ּיוֹת ְו ִׁש ְט ֵחי ִמ ְס ָחרָּ .כל ָהרו ֶֹצה
ִלזְ ּכוֹת ְל ַה ְצ ָל ָחה ְּב ֵע ֶסק ַמ ְת ִחיל ְּבי ִּסוּד
ִׁשעוּר "אוֹר ָה ַר ְׁש ִּב"י"ִ ,מ ְס ַּפר ַּד ּקוֹת ְּביוֹם
ָסים ַלחֲנוּת
ַבים ַה ּנ ְִכנ ִ
ּבוֹ ְמז ִַּכים ֶאת ָהר ִּ
ִל ְׁשמ ַֹע ִּד ְב ֵרי זו ַֹהר ַה ָקדו ֹּש.
ר' ָּדוִד לוֹק נ"י ַּב ַעל חֲנוּת ִל ְמ ִכירַת יֵינוֹת
ָכה ִל ְהיוֹת
ו ִּפ ּצו ִּחים ִל ְכבוֹד ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ז ָ
זֹּהר ְּב ַפ ְר ֶה ְסיָה ,ו ְּכ ָא ְמ ָרם
ָה ִראׁשוֹן ְּב ִל ּמוּד ַה ַ
ז"ל ַה ַּמ ְת ִחיל הוּא ָה ִע ָּקרֶׁ ,ש ְּמ ַק ֵּבל ֶאת
ֻּלם(ְ ,ר ֵאה שו"ע או"ח סי'
ׂ ָכר ְּכ ֶנגֶד כ ָּ
ַה ָּש
תקפ"ה) ַה ַּמ ְת ִחיל ְּב ִמ ְצוָה או ְֹמ ִרים לוֹ ְּגמֹר
(רמב"ם וא"ח)ְ ,ונ ְִק ַראת ַעל ְׁשמוֹ (רש"י
ְׁשמוֹת ֶּפרֶק לז ָּפסוּק א'ַ ,ע ּיֵן מס' עֲבו ָֹדה
ֻקוֹת ַעל
ַלה ֲעמ ּ
ָזרָה ַּדף י"ט ע"אֵ ,ס ֶפר ְמג ֶּ
זֹּהר ְּב ִדין
(פ ָר ַׁשת ִּפנ ְָחס) ,ע"פ ַה ַ
ַה ּתוֹרָה ָּ
ׂ ָכרוֹ ,עיי"ש).
ֶׁש ּי ִּטֹל ְש

Best Wine store

Win Vino
& More....

bחל ניצנים  12מרכז מסחרי
רמת בית שמש א' (מול קנגרו)
באמצע יום עבודה שיגרתי כשהרבה
אנשים באים לקנות יין שוקולוד וממתקים
טועמים פתאום את מתיקות אור הרשב"י
על ידי הלימוד בספר הזוהר הקדוש
וזוכים לטעום מיין המשומר לצדיקים
לעתיד לבוא
וממנו ילמדו וכן יעשו

ɶ
ɶ
ɶ ɶמירוןɶ2ɶ-ɶשיעורים

יום ד' 19:30-20:45
הרב יצחק כהן שליט" ɶא
הרב מרדכי אברהם יצחקי שליט" ɶא מוצש"ק אחרי ר"תɶ

ɶמ.ביתɶגמליאל-מנחת שי ,ליד יבנה

ɶמושבɶפורת-בית המדרש ,ליד תל מונד,

הרב אהרן גרינוואלד שליט"א
הרב שמעון אנשין שליט"א

מוקד הרשב"י ע"י כולל חצות מגני ומצילי

ɶ ɶנהריה-שומרי שבת ,גבעת טרומפלדור

ɶ

הרב יצחק כהן שליט" ɶא

הרב משה ארמוני שליט"אɶ

ɶניצן-כתר תורה

ɶ ɶנשרɶ3ɶ-ɶשיעורים
היכל דוד ,גבעת עמוס
אור מרדכי ,סיני  ,3שכונת בין-דור
לאחים ,הגיבורים ,שכונת בין-דור
ɶ
יד

כל יום 15:00-15:30
כל יום 15:30-16:00
יום א' ɶ20:00-22:00
יום ה' ɶ20:00-21:30

הרב בני יוסקוביץ שליט"א
הרב חיים מזרחי 04-6288879/050-9113532
1800-800-3333
1800-800-3333
04-9521596
הרב ישי בר חן שליט"א 054-6671943

בין מנחה וערבית
6:00-7:15
שבת ¾ שעה לפני מנחה

ɶ

ɶ ɶנתיבותɶ,יד המביא מרכז רוחני שדות הנגב מול ישיבת הנגב
ɶ ɶנתניהɶ,קריתɶנורדאוɶ3ɶ-ɶשיעורים
ברכת אברהם חי ,רח' שי עגנון ,26
שפעת רביבים ,נורדאו מול בית חב"ד
ɶ ɶעפולהɶ,בית שלום ,יהושע חנקין
ɶ ɶעמנואלɶ,ɶהמרכזי חסידי ,רח' בית ישראל

ɶ

ɶפסגותɶ,משפחת אייזן

הרב ישכר אביטן שליט"א

ימים א' ג' ה'

הרב אפרים חזקוב שליט"א
הרב יעקב גלאם שליט"א
הרב יצחק אטר שליט"א

יום א' 6:30-6:40

054-7683090/08-9943699/08-9941381

מוצש"ק לאחר ערבית
הרב רן יוסף חיים אבוחצירה שליט"אɶימים א'-ה' ɶ8:00-9:00
הרב שלמה גאלדשטיין שליט" ɶא
ליל שישי  20:00ערבɶ

052-9320681/052-6329681
050-6730654
050-5910222
050-8756827
052-8476100/09-7921012
02-9973659 050-8441162

ɶ ɶפקיעיןɶ2ɶ-ɶשיעורים
ישיבת פקיעין

ɶ ɶפרדסɶחנה-אבן החיים ,שכונת רמז 156

הרב יוסף טגדי שליט"א
הרב רפאל בובליל שליט" ɶא

יום ה'  18:45ערב (בערך)
מוצש"ק כשעתיים לאחר ערבית
שעה לפני שחריתɶ

050-4521686/04-6373515

ɶ ɶפתחɶתקוהɶ11ɶ-ɶשיעורים

התבטא פעם צדיק ואמר :בבוא
מלך המשיח ,עם ישראל נקבצו
לך ובאו לך ,ופליטת העם ששים
ושמחים .בעת הזו יתבונן מלך
המשיח בעיניו הטהורות יבחן כל
אחד ואחד לפי מעשיו ,לפתע
ירים ידו ויראה באצבעו ,כולם
ירימו עיניהם בפליאה ויביטו
במחזה ,אז ישמיע מלך המשיח
את קולו ויאמר ,בהפנותו אצבעו
על יהודי מסוים" :בזכותך הגעתי.
לך יש חלק בגאולת העם" כך
יראה על כל יהודי ויהודי שפעל
למען ביאתו.
הלואי שנזכה להיות מן הזוכים
המאושרים ,שהמשיח בכבודו
ובעצמו יעיד עלינו
"בזכותך הגעתי".

רוצים ליידע את מפעל הזוהר העולמי
על שיעור נוסף המתקיים?
מלאו את פרטים הבאים ושלחו לפקס02-995-1300 :

שם הרב
בית המדרש
כתובת
עיר
זמן השיעור
ליצירת קשר :שם
טלפון
פלאפון
ח

אהבת חיים ,טולידנו 14
אהל חיים ,בר כוכבא 23
אהל ציון ,יוסף חיים 6
היכל יעקב ,כצנלסון
הקטרת ,שלמה 5
חסד לאברהם ,ישראל ישעיהו 28
כולל חסד לאברהם ,שלמה 5
משפחת ולד ,אברבנאל 14
עץ חיים הושע
רפאל המלאך ,פפר פינת סוקולוב
ɶ ɶצפתɶ2ɶ-ɶשיעורים
בנימין הצדיק ,לוחמי הגיטאות
ובא לציון ,שכונת רמת רזים

הרב אליעזר דוד גבאי שליט"א
הרב יהודה שרבני שליט"א
הרב יהודה שרבני שליט"א
הרב יהודה שרבני שליט"א
הרב יהודה שרבני שליט"א
הרב אידן טובים שליט"א
הרב ששון בטאט שליט"א

יום ג' 20:45-22:00
יום א' 17:45-19:00
יום ד' 17:45-19:00
יום ה' 18:00-19:00
יום א' 20:30-21:30
יום ה' 21:00-22:45
יום ה' 21:00-23:00
יום ב' 17:00-18:30

הרב אלון פרחי שליט"א

16:00-17:00
הרב יעקב כהן שליט"א
הרב יעקב כהן שליט"א

03-9089202
052-2926573
050-2926573
052-2926570
052-2926570
052-7632720
03-9092902
03-9092902
03-9046985
03-9320388
03-9046985

בין מנחה לערבית
יום ג' 20:00-21:00

050-5948670
050-5948670

ימים ד' ה' 10-45-9:15
ליל ששי חצות עד הנץ | מוצש"ק לאחר הבדלה
מוצש"ק חצי שעה לאחר ערביתɶ

054-4512133

ɶ ɶקריתɶאתאɶ3ɶ-ɶשיעוריםɶ,כולל שערי חיים (לשעבר מדרשה ליהדות) ,העצמאות
הרב יוסף הרוש שליט"א

ɶ ɶקריתɶגת-אור הרשב"י ,רח' מרגלית
ɶ ɶקריתɶמלאכי

ɶ
ɶ ɶקריתɶשלוםɶ3ɶ-ɶשיעורים
ɶקריתɶעקרון-שובה ישראל

המרכזי ,הכינור ɶ,6
ɶ ɶראשɶהעיןɶ
ɶ ɶראשוןɶלציוןɶ3ɶ-ɶשיעוריםɶ
אור הרשב"י ,שיכון המזרח
משפחת לוי ,הרבי מליובביץ 6/3

054-8421915

הרב יעקב רפאל שליט"אɶ
הרב דוד בצלאל שליט" ɶא
03-6810298/050-8772389
הרב אוריאל לוי שליט"א
052-4556806
הרב מיכאל פייזקוב הלוי שליט"א יום ה'  | 18:45-20:15מוצש"ק שעה לפני ערבית
03-9030975/050-6438828
הרב שלום חמדי שליט"אɶ
054-3054780
הרב מיכאל בראון שליט" ɶא
050-8737205
יום ה' 9:30-11
054-3979642/08-6755106
יום ד' 8:45-11:15
054-6347679

יום ד'  ɶ20:00-21:00הרב דוד שלום שליט"א 08-9493687/052-3578159

ɶ ɶרכסיםɶ2ɶ-ɶשיעורים
אור לציון ,שכונת לב אליהו
כולל בית שמאיɶ

הרב עייש שמשון שליט"א
הרב עייש שמשון שליט"א

ɶ ɶרמתɶגן ,הכבאים

הרב ראובן אורבן שליט" ɶא

מוצש"ק לאחר ערבית
10:00-11:00
ɶ9:00-10:00

ɶ ɶרמתɶהשרוןɶ2ɶ-ɶשיעורים
אהל יעקב ,הרב קוק 39
תרחם ציון ,נהרדאה 26

הרב יהודה שרבני שליט"א
הרב שלום בצלאלי שליט"א

יום ב' 20:15-21:15
כל יום 10:30-1:00

ɶ ɶתלɶאביבɶ2ɶ-ɶשיעורים
אור הרשב"י ,נהרים  16נווה שרת
כפר שלום

ורדי ורימי
הרב משה כנעני שליט"א

בשעות הערב

04-9040588
03-5799076
052-2926573
03-5491367
03-6491168
03-6318076

ב"ה שהחיינו וקיימנו להגיע כבר קרוב ל  200שיעורים בזוהר הקדוש ברחבי הארץ
בידכם לעזור לנו להגיע בעז"ה ל 1000-שיעורים על הזוהר הקדוש

