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שמחת הרשב“י
ְקרֹוְתֶכם זַֹהר ַעל ְמָעָרָתם  ְמחּו ִלְקַראְתֶכם בִּ ר יֹוַחאי ּוְבנוֹ שָׂ ְמעוֹן בַּ י שִׁ ְוַרבִּ
ְקרֹוְתֶכם זַֹהר  ֵמִחים ְמאֹד בִּ י ֵהם שְׂ ַדע כִּ מּוְך ָלֶהם ְוכּו' ּוְבֵכן תֵּ ָפר ַהסָּ ּוַבכְּ
ן ִיגָּלּו ָלֶכם  ְתִמידּו ִלְקרֹות כֵּ מּוְך ָלֶהם ְוִאם תַּ ָפר ַהסָּ כְּ ַעל ְמָעָרָתם אוֹ בַּ

ת ֱאמֹר( ָרשַׁ ִרים פָּ יד ֵמישָׁ ּזַֹהר. )ַמגִּ ִאין ְוֻכְלהוֹ ְרִמיִזין בַּ ָרִזין ִעלָּ

ַהִהְתעֹוְררּות  ַמח ַעל  ִישְׂ מוֹ  ֵבי שְׁ ְוחֹושְׁ ם  ִיְרֵאי ַהשֵּׁ ל  ֵלב כָּ
דֹוׁש בכל  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ּמּוד בְּ ל ַהְתָמַדת ַהלִּ ה שֶׁ דֹושָׁ ַהקְּ
קּות  ַהִהְתַחזְּ ִהיא  ה  ּוְקדֹושָׁ ּטֹוָבה  ּוַמה  ארצינו הקדושה. 
ָעִמים ַעל ְיֵדי  ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר הקדוש ֶאֶלף פְּ ִמיַרת כָּ ל גְּ שֶׁ
ֲחבּוַרת ַהּקֶֹדׁש ַהְמצֹטרפות ֵמַהּלֹוְמִדים בזוהר הקדוש. 
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בחסות:



ֵסֶפר  ֶאְמָצעּות  בְּ שֶׁ דֹוׁש,  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ב  ְכתַּ נִּ שֶּׁ ַמה  ָידּוַע 
ַהְינּו  דְּ ַרֲחִמים,  בְּ ֵמַהגָּלּות  ָלֵצאת  ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפשָׁ ַהּזַֹהר 
ים  ַחיִּ ה  משֶׁ נּו  )ַרבֵּ הרמח"ל  יַח.  ָמשִׁ ֶחְבֵלי  ִיּסּוֵרי  ְללֹא 
רֹום ָמה עֹוֵמד  מָּ יר בַּ ִסְפרוֹ ַאדִּ יר בְּ דֹוׁש( ַמְסבִּ לּוָצאטוֹ ַהקָּ
ְחּתֹוָנה:  ל ַהּזַֹהר. ַהשּּׁוָרה ַהתַּ לּו שֶׁ ָבִרים ַהלָּ ֵמֲאחֹוֵרי ַהדְּ
ְקִריַאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ו ִלְדּבֹק בִּ ְוָקא ַעְכשָׁ ַדאי ְמאֹד דַּ כְּ
ּפֹוֵעל  ַהּזַֹהר  ֶפר  סֵּ ִלים שֶׁ ַהְמֻקבָּ יָּדּוַע, ָאְמרּו  דֹוׁש )כַּ ַהקָּ

ּקֹוְרִאים(. ים שֶׁ לִּ גַּם ִאם לֹא ְמִביִנים ֶאת ַהמִּ

ִביא הרמח"ל: מֵּ ָבִרים שֶׁ ן ֵחֶלק ֵמַהדְּ ְלַהלָּ

ֵאיָמת  ַעד  ְלַחְבַרָיא  ְמעוֹן  שִׁ ר'  ָאַמר  ְנָיא  "תַּ
ה מּוָכָנה,  ֻאלָּ ַהגְּ ַחד ַסְמָכא"  ַקְייָמא דְּ ֵנִתיב בְּ

ָיֵדינּו לּוי בְּ ְוַהְיׁשּוָעה תָּ
ֵרי ַהָחְכָמה,  דֹוִלים ֵמִעקְּ ִרים גְּ ִעקָּ לּוי הּוא בְּ ְוָהִעְנָין ַהזֶּה תָּ
ר ֵהִכין ּוָפַעל ָהָאדוֹן ַהיִָּחיד  ָעְמֵקי ַהַהְנָהָגה, ֲאשֶׁ ָרׁש בְּ ּוֻמשְׁ
יעּו ּבוֹ ֶאל  ר ַיגִּ ֶרְך ֲאשֶׁ ַעל ַעּמוֹ ְוַעל ַנֲחָלתוֹ, ַלְנחֹוָתם ַהדֶּ
ה  מָּ ַדע כַּ תֵּ ָבה. ְוָצִריְך שֶׁ ְחשָׁ ית ַהמַּ ֵראשִׁ ַרב טּוב ַהְמֻכוָּן בְּ
ּקּוִנים ְצִריִכים ֵהם ָלֶהם  ָגלּוָתם, ּוַמה תִּ ָרֵאל בְּ ָחְסרּו ִישְׂ
ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  )דָּ ַהְמׁשֹוֵרר  ּוַבֲחׁשֹב  ְלַקְדמּוָתם.  ְלַהֲחִזיָרם 
ה,  דֹוִלים ָהֵאלֶּ ע"ה( ַעל ָהִעְנָין ַהזֶּה, ְוֵהִבין ַהֶחְסרֹונֹות ַהגְּ
עֹוד  ֵאין  ָרִאינּו,  לֹא  "אֹותֹוֵתינּו  ְואֹוֵמר:  ִמְתאֹוֵנן  ָהָיה 
ה  ַרבָּ ָחְכָמה  ֱאֶמת  בֶּ י  כִּ ט(.  עד,  ים  ִהלִּ )תְּ ְוכּו'  ָנִביא" 
ָחַרב  שֶׁ "ִמּיֹום  ָאְמרּו  ַוֲחַז"ל  ָרֵאל,  שְׂ ִמיִּ ָאְבָדה  יָרא  ְוַיקִּ
ִסְפַריָּא" כו' )סֹוָטה  רּו ַחְכַמיָּא ְלֶמֱהֵוי כְּ ׁש, שָׁ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ
ל ַעל זֹאת ְואֹוֵמר: "ַעד  לֵּ מ"ט א(. ְוָהָיה ַהְמׁשֹוֵרר ִמְתפַּ
ּוִבְפסּוִקים  י(.  עד,  ם  )שָׁ כו'  ָצר"  ְיָחֶרף  ֱאלִֹהים  ָמַתי 
ַמע  שְׁ ַהזֶּה,  ִעְנָין  בָּ ְמאֹד  דֹוִלים  גְּ סֹודֹות  ִנְכָלִלים  ה  ֵאלֶּ

ְוָהֵבן… 

ִעְנַין  ָתה  ָעשְׂ יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ִריַחת  בְּ
ָבה ַהּזֹאת ְוִננֵָּצל נּו ִנְבַרח ְלַהתֵּ ָבה, ְוֻכלָּ ַהתֵּ

ִעְנַין  ָתה  ָעשְׂ יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ִריַחת  בְּ שֶׁ ְוִנְמָצא 
ל  כָּ ִנְכְללּו  ּבוֹ  ר  ֲאשֶׁ ַהּזַֹהר,  ה  ַנֲעשָׂ סֹוָדּה  בְּ שֶׁ ָבה,  ַהתֵּ
ב ֶזה  ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחשָׁ תִּ ר בַּ ְזכָּ מֻּ ָמִתין, כַּ ים ִרּבֹוא ִנשְׁ שִּׁ ַהשִּׁ
סֹוף ַהיִָּמים לֹא  בְּ ָרֵאל, ַעד שֶׁ ָלִלית ְלָכל ִישְׂ ִלְבִריָחה כְּ
י  ְעָיה נב, יב(: "כִּ נֱֶּאַמר )ְישַׁ א ְיִציָאה, ְוֶזהּו שֶׁ ִיְצָטֵרְך ֶאלָּ
י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם  ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון כִּ זוֹן תֵּ לֹא ְבִחפָּ

ָרֵאל"… ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִישְׂ ה' ּוְמַאסִּ

ְטָרא  ַהסִּ ִמן  ּבֹוֵרַח  בזוה"ק  ק  בֵּ ְתדַּ יִּ שֶׁ ִמי  ל  כָּ
יַח ָאֳחָרא, ְוִינֵָּצל ֵמֶחְבֵלי ָמשִׁ

"י(  בִּ ַרשְׁ )ַאֲחֵרי  ַאֲחָריו  ַאר  ִנשְׁ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  כִּ ְוָהֱאֶמת, 
ִמן  ּבֹוֵרַח  שֶׁ ִנְקָרא  ּבוֹ  ק  בֵּ ְתדַּ יִּ שֶׁ ִמי  ל  כָּ שֶׁ ִלְבָרָכה, 
ַאֲחִרית ַהיִָּמים(  ּלֹא ִיְצָטֵרְך לוֹ )בְּ ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד שֶׁ ַהסִּ
ֶזה, ְוָהֱאֶמת  א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא בְּ ֶאלָּ
יַח.  ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמשִׁ י הּוא ַהצָּ י ּתֹוֶעֶלת גָּדֹול הּוא,  כִּ כִּ

ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ַמֲעִמיד  "ה  "ַהָקבָּ ָהִעְנָין  סֹוד 
ָהָמן ּוַמֲחִזיָרם ְלמּוָטב" ֵזרֹוָתיו ָקׁשֹות כְּ גְּ שֶׁ

מוֹ ִחּבּוט  א כְּ יַח לֹא ָהיּו ְצִריִכים, ֶאלָּ י ֶחְבֵלי ָמשִׁ ְוָהִעְנָין: כִּ
ק ּבוֹ,  ְדבַּ נִּ ִריְך ְלַהְפִריד ִמן ָהָאָדם ַהזֲֻּהָמא שֶׁ ֶבר ַהצָּ ַהקֶּ
ְלַהְפִריד  ֵדי  כְּ יַח(  ָמשִׁ )ֶחְבֵלי  ַהֲחָבִלים  ְצִריִכים  ָהיּו  ן  כֵּ
נַּ"ל,  ּיּוְכלּו ִלְברַֹח כַּ ֵדי שֶׁ ָרֵאל ֶאת ֻזֲהַמת ַהגָּלּות, כְּ שְׂ ִמיִּ
ְך ַיְחְזרּו ָלֵצאת. ְוֶזה סֹוד ַמֲאַמר חז"ל "הקב"ה  ְוַאַחר כָּ
ּוַמְחִזיָרם  ָהָמן  כְּ ָקׁשֹות  ֵזרֹוָתיו  גְּ שֶׁ ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ַמֲעִמיד 
עֹוד  בְּ גָּדֹול:  ָלל  כְּ ֶזהּו  י  כִּ ב(,  צז  )ַסְנֶהְדִרין  ְלמּוָטב" 
ן  ְטָרא ָאֳחָרא ֵאינוֹ ָיכֹול ְלַתקֵּ ְגּבֶֹרת ַהסִּ ָהָאָדם ּתֹוְך תִּ שֶׁ
פּוָתה  ֵאר כְּ שָּׁ ְטָרא ָאֳחָרא תִּ ַהסִּ ִריְך. ְוָצִריְך שֶׁ ּקּון ַהצָּ ַהתִּ
י  תֵּ ָלֶהם שְׁ ָצִריְך  ְוָלֵכן  נַּ"ל,  כַּ ָרֵאל  ִישְׂ ַחת  תַּ ּוְקׁשּוָרה 

ֻעּלֹות: ַהפְּ

ֶדֶרְך  בְּ י  כִּ ִריָחה,  בְּ ֶדֶרְך  בְּ ַהֵהם  ִלּפֹות  ַהקְּ ִמן  ָלֵצאת 
ִראׁשֹוָנה. ר בָּ ְיִציָאה ִאי ֶאְפשָׁ

ָרָמה,  ָיד  בְּ ִלּפֹות  ַהקְּ ִמן  ׁש  ַממָּ יְֵּצאּו  שֶׁ ְך  כָּ ְוַאַחר 
ם.  ְחתָּ פּותֹות תַּ ַאְרָנה כְּ שָּׁ ִלּפֹות תִּ ַהקְּ שֶׁ

ר  ֶהם ַהזֲֻּהָמא, לֹא ָהָיה ֶאְפשָׁ ה בָּ ק ַהְרבֵּ ְדבַּ נִּ יָון שֶׁ ַאְך כֵּ
ָאז  יַח(, שֶׁ א ַעל ְיֵדי ַהֲחָבִלים )ֶחְבֵלי ָמשִׁ ָלֶהם ִלְברַֹח ֶאלָּ
ְוזֹאת  ִמְקָלט,  ִעיר  ִאיָמא  ִהיא  ְתׁשּוָבה שֶׁ בִּ חֹוְזִרים  ָהיּו 

ִריָחה. ִהיא ַהבְּ

ר  צַּ "בַּ תּוב:  ַהכָּ ָאַמר  שֶּׁ ַמה  גָּדֹול  סֹוד  ֶזה  בְּ ְואֹוִדיֲעָך 
ה'  ַעד  ְבתָּ  ְושַׁ ְוכּו'  ה   ָהֵאלֶּ ָבִרים  ַהדְּ ּכֹל  ּוְמָצאּוָך  ְלָך 
ְטָרא  רּות ַהסִּ י ִהְתגַּבְּ ע, כִּ ָבִרים ד, ל(, דַּ ֱאלֶֹהיָך" ְוכּו' )דְּ
ְך ְלִפי ֲעִליָָּתּה  ָרֵאל, ִנְמשַׁ ֵזרֹות ַעל ִישְׂ ָאֳחָרא ִלְגזֹר ח"ו גְּ
ֶרת.  ְך ִמְתגַּבֶּ ִפי ֲעלֹוָתּה כָּ י כְּ ַמְדֵרגֹות, כִּ ְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק בְּ
ְסִפירֹות זו"ן, ְוָאז ִנְדָחִקים  ֶרת בִּ ְוִהנֵּה ִהיא עֹוָלה ּוִמְתגַּבֶּ
ִהיא ַמגַַּעת ְל"ִאיָמא",  ָרֵאל ּדַֹחק ַאַחר ּדַֹחק. ַעד שֶׁ ִישְׂ
יִנין  סֹוד, "ִאיָמא דִּ ן, בְּ ם גַּם כֵּ ק שָׁ בֵּ ֶבת ְלִהְתדַּ ְוִהיא חֹושֶׁ
ֵאיָנּה  ֱאֶמת  בֶּ ַאְך  א(,  סה  ח"ג  )זַֹהר  ִמינָּּה"  ִמְתָעִרין 
ָרֵאל  ִישְׂ ה,  ַרבָּ ַאדְּ ְוָאז  ֵחרּות.  ִהיא  ִאיָמא  י  כִּ ְיכֹוָלה, 

ׁשּוָבה. סֹוד ַהתְּ ּה ּובֹוְרִחין בְּ ִקין בָּ בְּ ִמְתדַּ

ר  הֹוֵלְך ּוִמְתגַּבֵּ ֵזרֹוָתיו ָקׁשֹות, שֶׁ גְּ ֶלְך שֶׁ ְוָלֵכן ָהָיה ָצִריְך ַהמֶּ
ר ּכֹחוֹ,  בָּ ם ִנשְׁ יַע ְלִאיָמא ְושָׁ גִּ מַּ ִפיָרה ִלְסִפיָרה ַעד שֶׁ ִמסְּ
סֹוד  ְוהּוא  ָרֵאל.  ְלִישְׂ ׁשּוָבה  ַהתְּ ִמְתעֹוֶרֶרת  ה  ַרבָּ ַאדְּ י  כִּ
ִריַחת  ן גַּם בְּ ֵלי טז, יח(,  ְוַעל כֵּ ֶבר - גָּאוֹן" )ִמשְׁ "ִלְפֵני שֶׁ
ְבִריָחה זֹאת  בִּ ֵזָרה, ְוֵכיָון שֶׁ "י ָהיּו ַעל ְיֵדי ַהגְּ בִּ ה ְוַרשְׁ משֶׁ
ְועֹוֵמד  ַקיָּם  ָבה  ַהתֵּ ִעְנַין  ָבר  כְּ ִהנֵּה  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ה  ַנֲעשָׂ

ַהְינּו: ן ֵאָליו, דְּ מֵּ ְזדַּ יִּ ְלָכל ִמי שֶׁ

ִמן  ְוָיָצא  ְל"ִאיָמא"  יַע  ַמגִּ ָבר  כְּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ק  ְדבָּ ַהנִּ
ר  ְזכָּ מֻּ כַּ יַח,  ָמשִׁ ֶחְבֵלי  לוֹ  ָצִריְך  ְוֵאין  ָאֳחָרא,  ְטָרא  ַהסִּ
ֵהֵבאִתי ְלַמְעָלה  ִעְנָין שֶׁ ת ָנׂשא, בָּ ָרשַׁ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא פָּ בְּ

ה. ְתִחלָּ בִּ

ה  ְזַמן ַהְרבֵּ א בִּ ה ַהּזַֹהר ֶאלָּ ל ֶזה, לֹא ִנְתגַּלָּ ְוִהנֵּה, ִעם כָּ
ְצִריָכה  ֵאיָנּה  ַהּזֹאת  ה  ֻעלָּ ַהפְּ ֲהלֹא  י  כִּ ֵהָעשֹׂותוֹ,  ַאֲחֵרי 
סֹוד  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ְבְרחּו  יִּ שֶׁ רּוׁש:  פֵּ ְזַמנָּּה,  בִּ א  ֶאלָּ ֵצא  ְלִהמָּ
ָדָרא  יֹוַמיָּא בְּ סֹוף  א בְּ ֶאלָּ ֵאינוֹ  תוֹ  ֻעלָּ י פְּ ַהּזַֹהר ַהזֶּה, כִּ
ֶמֶלְך  ל  שֶׁ דֹורוֹ  בְּ ַהיִָּמים,  סֹוף  )בְּ יָחא  ְמשִׁ א  ַמְלכָּ דְּ

יַח(.  שִׁ ַהמָּ

ֶפר ַהּזַֹהר ָנִגיׁש ְלָכל ָאָדם  סֵּ ָיֵמינּו ָאנּו, ָזִכינּו שֶׁ ְוִהנֵּה, בְּ
ל  כָּ ּוְללֹא  ְלַבד,  בִּ ְפּתֹור  כַּ ְלִחיַצת  בִּ ֵבל,  תֵּ ַקְצוֹות  ָכל  בְּ
ת ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ֻעלַּ פְּ ָבִרים שֶׁ וַָּנת ַהדְּ ּזוֹ כַּ לּום, ְוִנְרֶאה שֶׁ שְׁ תַּ
ִלְתקּוַפת  ַיֲחִסית  ְמֻאֶחֶרת  ְתקּוָפה  בִּ ה  ִנְתגַּלָּ ָאְמָנם  )שֶׁ
ַהיִָּמים,  סֹוף  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ִלְכַלל  ֵצא  ְלִהמָּ רשב"י( ְצִריָכה 
ְוָלֵכן  ָאנּו,  דֹוֵרנּו  בְּ לֹוַמר  כְּ יַח,  שִׁ ַהמָּ ֶמֶלְך  ל  שֶׁ דֹורוֹ  בְּ
ָיֵמינּו ֵאיָנּה  ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר בְּ דֹוָלה שֶׁ ִגיׁשּות ַהגְּ ַהנְּ ִנְרֶאה שֶׁ

ר. ָלל ְוִעקָּ ִמְקִרית כְּ

ִלְקִריָאה  ּבּור  ַהצִּ ַהּדֹור ֶאת  דֹוֵלי  גְּ ל  כָּ ָקְראּו  ּוְכָבר 
נָּכוֹן  דֹוִלים, שֶׁ ם גְּ שֵׁ י בְּ ַמְעתִּ ְתקּוָפה זוֹ. ְושָׁ ֵסֶפר ַהּזַֹהר בִּ בְּ
מּוָעט  ָבר  דָּ ל  שֶׁ ְקִריָאה  ֲאִפּלּו  ְלַעְצמוֹ  ָאָדם ַיְקִציב  שֶׁ
ֵסֶפר  י יֹום, ּוְבָכְך יּוַכל בע"ה ִלְדּבֹק בְּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִמדֵּ בְּ
ְלַמְעָלה  ָהֲאמּוִרים  ָבִרים  ַלדְּ ֵעֶבר  מֵּ שֶׁ ְוָהֱאֶמת,  ַהּזַֹהר. 
יַח ֲעבּור  ל ֶאת ֶחְבֵלי ָמשִׁ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְלַבטֵּ ִעְנַין ּכֹחוֹ שֶׁ בְּ
ַהּזַֹהר ְמָמֵרק ֶאת  ֶפר  סֵּ ָידּוַע שֶׁ ֲהֵרי  ּבוֹ,  ֵבק  ָהָאָדם ַהדָּ
ה  ִריָאה ּבוֹ ִהיא ְסֻגלָּ ָבר ַרע, ְוַהקְּ ל דָּ ַמת ָהָאָדם ִמכָּ ִנשְׁ

ְלָכל ַהְיׁשּועֹות ְוַהַהְצָלחֹות.

רביה"ק הרמח"ל מגלה:

בספר הזהר נצא מהגלות ברחמים

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.

הרמח"ל

ב



רֹות רמח"ל - ִאגֶֶּרת ט"ו )רמח"ל לרב"ך( ִאגְּ
ְיָקָרה  ר  ֲאשֶׁ כ"ת  ֶנֶפׁש  ִליַקר  ָאְמָנם, 
ְתֵרי  ִמסִּ לוֹ  ְלַגּלֹות  ֲאִני  ֻמְכָרח  ְמאֹד, 
יּוַכל  ר  ְוַכֲאשֶׁ יִתי  ֻהְרשֵׁ ר  ֲאשֶׁ כַּ ֱאלִֹקים, 
ְכלוֹ  שִׂ ֵעין  ְוָיִבין  ְוִיְרֶאה  ֵאת.  שְׂ ב  ְכתָּ ַהמִּ
ר  ֲאשֶׁ ָבִרים,  ַהדְּ עֶֹמק  הֹור  ְוַהטָּ ַהיָָּקר 

בֹות ה': ָעְמקּו ַמְחשְׁ

ן לּות ַהָחְכָמה ַאֲחֵרי ַהֻחְרבָּ ְלשְׁ תַּ ִהשְׁ

ַתח  פֶּ ָהָיה  ִלְרָוָחה  תּוַח  פָּ ר  ֲאשֶׁ כַּ
ַקיָּם,  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ ְהיֹות  בִּ ָעה  פָּ ַהַהשְׁ
נוֹ, ְוָלַקח הס"א ּכַֹח  ְזַמן ֻחְרבָּ ם בִּ ן ִנְסתַּ כֵּ
י ֶחְטֵאי ֲאבֹוֵתינּו  ר ָלְקָחה ַעל פִּ כַֹח ֲאשֶׁ כְּ
ְלּגּוֵלי  גִּ  - ָעה  ַהשָּׁ ּוֵמאֹוָתּה  ָחְטאּו.  ר  ֲאשֶׁ
ְדֵרגֹות  לּו ְלַמְעָלה, ְלִפי ַהמַּ ְלגְּ ָבִרים ִנְתגַּ דְּ
ָחָדׁש  ָמאֹור  יֹום  ְוָכל  ן.  קֵּ ְלִהתַּ ִריכֹות  ַהצְּ
ּוְלִפי  ַההּוא,  אֹור  ַהמָּ ֶטַבע  ּוְלִפי  הּוא, 
ָרִטי  ַהפְּ ּקּון  ַהתִּ ּוְלִפי  ּבוֹ,  ם  ְפגָּ ַהנִּ ָגם  ַהפְּ
ה  ְלַמטָּ ָבִרים  דְּ כּו  ִנְמשְׁ ְך  כָּ לוֹ,  ִריְך  ַהצָּ
נּו  קְּ ִנתַּ ּקּוִנים  תִּ ה  ְוַכמָּ ַהזֶּה.  עֹוָלם  בָּ
ּקּון  ה תִּ ְזַמן גָּלּוָתם, ֲהלֹא ֵהמָּ ָרֵאל בִּ ְלִישְׂ
ים,  ְדָרשִׁ ּקּון ַהמִּ ָמָרא, תִּ ּקּון ַהגְּ ָנה, תִּ שְׁ ַהמִּ
ם  כֻּלָּ ָרִטים,  פְּ ּקּוִנים  תִּ ֵהם  ם  כֻּלָּ שֶׁ
ים  ְוָקא, ְוֵהם ַנֲעשִׂ ְזַמּנוֹ דַּ ְצִריִכים ִאיׁש בִּ
יָעה ְלָהִאיר ַמְדֵרָגה ַאַחת,  ּבוֹ ִהגִּ ַמן שֶׁ זְּ בַּ

ּקּון ַההּוא ִליָתֵקן. לּוי ַהתִּ ּה תָּ בָּ שֶׁ

ּקּון ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר ר ַהתִּ ִעקַּ

ם.  כֻּלָּ ַעל  ָהעֹוֶלה  הּוא  ַהּזַֹהר  ּקּון  תִּ ַאְך 
ַעְצמוֹ,  ִניִמּיּות  ַהפְּ הּוא  הּוא  סֹודוֹ  ְוִהנֵּה 
ר  ְוַכֲאשֶׁ הּוא,  ִחיצֹוִנּיּות  בְּ ט  שָׁ ַהפְּ ל  כָּ י  כִּ
ַעל   - ְפִניִמּיּות  בִּ רוֹ  ִעקָּ ַהַהְנָהָגה  ל  כָּ
ְויֹוֵתר  ַהּזַֹהר.  הּוא  ּקּוִנים  ַהתִּ ר  ִעקַּ ן  כֵּ
הּוא  ַהּזַֹהר  י  כִּ ָבר.  ַהדָּ ֲאָבֵאר  ְפָרט  בִּ
ַהְיסֹוד,  ִמן  ַהּיֹוֵצאת  ה  פָּ ַהטִּ ִחי'  בְּ ְוָקא  דַּ
ּוְכָבר נֹוַדע,  ן ִנְקָרא זַֹהר ָהָרִקיַע.  ְוַעל כֵּ
ּה  ּוּוג ִהיא, ְוֻכלָּ ל ַהַהְנָהָגה ַעל ְיֵדי ַהזִּ כָּ שֶׁ
ְהֶיה  יִּ שֶׁ ה. ְוִהנֵּה כְּ פָּ ַעת ַהטִּ פָּ ַהשְׁ ִנְכֶלֶלת בְּ
ִחיָנָתּה  בְּ יַע  גִּ תַּ ַהּזֹאת  ה  פָּ ַהטִּ שֶׁ ְזכּות, 
ל  כָּ ִהנֵּה   - ֵפל  ַהשָּׁ עֹוָלם  בָּ ה  ְלַמטָּ ַעד 
ּקּון  תִּ ָיָדּה  ַעל  ִנים  ִמְתַתקְּ ִיְהיּו  ָבִרים  ַהדְּ
ָדִדין.  ה ַהּכֹל ְלָכל ַהצְּ ּה ַנֲעשֶׂ י בָּ גָּדֹול. כִּ
ִלי ָהֶאְמָצִעי  "י ִלְהיֹות ַהכְּ בִּ ְוִהנֵּה ָזָכה ַרשְׁ

ה ַהּזַֹהר. ּקּון ֶזה, ְוָעשָׂ יְך תִּ ְלַהְמשִׁ

ֵחֶלק  א  ֶאלָּ ָיָצא  ּלֹא  שֶׁ ָהֱאֶמת,  ֲאָבל 
ְלצֶֹרְך  ְוֶזה  ִחיָנה,  ַהבְּ ֵמאֹוָתּה  אֹור  ֶאָחד 
ְזַמן  בִּ ָהעֹוָלם  ְוָכל  ָרֵאל  ִישְׂ ַקיֵּם  יְּ שֶּׁ ַמה 
ְהֶיה  יִּ י הּוא שֶׁ ּקּון ָהֲאִמתִּ ַהגָּלּות. ַאְך ַהתִּ
י ֵכן  ֵסק. כִּ ּלֹא ִיפָּ ִמיד, שֶׁ ִעְנָין ֶזה ַקיָּם תָּ
ים  סֹוד "ֲחָדשִׁ ה, בְּ ֵצא ֲחָדשָׁ ָעה תֵּ פָּ ַהַהשְׁ
ְזכּות  א בִּ ן ַהבָּ י ֶזה סֹוד ַהמָּ ָקִרים" כִּ ַלבְּ
ים ִרּבֹוא,  שִּׁ ָללּות ַהס' ַהשִּׁ הּוא כְּ ה, שֶׁ משֶׁ
ם  כֻּלָּ כַֹח  בְּ ּוּוג  ַהזִּ ַעת  פָּ ַהשְׁ יְך  ּוַמְמשִׁ

ֶאָחד. כְּ

לֹום  ַהשָּׁ ָעָליו  "י ע"ה  בִּ ָהַרשְׁ ַאֲחֵרי  ְוִהנֵּה 
ּקּון  י לֹא ָהָיה תִּ ָחְזָרה הס"א ְוִסיְתָמה, כִּ
ּקּוִנים  ַהתִּ י  כִּ ָהִעְנָין:  ְוסֹוד  ָעה.  ְלשָׁ א  ֶאלָּ
ְלָמה  שְׁ נִּ שֶׁ ַהֲהָכָנה  ְלִפי  ים  ַהנֲַּעשִׂ
ִמּכַֹח  ְך  ִנְמשָׁ י  כִּ ַיֲעמֹד,  ֶזה   - ִלים  ְמֻקבָּ בַּ
ָראּוי. ֲאָבל  ָלָתם כָּ ַהְקבָּ ָבִרים בְּ ֱהיֹות ַהדְּ
ְתעֹוֶרֶרת  ְדֵרָגה ַהמִּ ִפי ַהמַּ לְּ ָעִמים שֶׁ ֵיׁש פְּ
ִלי ֲהָכַנת  ר ֶהָאָרה ָהֶעְליֹוָנה, ּוִמבְּ ְתגַּבֵּ - תִּ
ה  ְוַתֲעשֶׂ ְוַתֲעבֹר  ר  ְתגַּבֵּ תִּ ְחּתֹוִנים  ַהתַּ
ה,  ַהְרבֵּ ֲעמֹד  תַּ לֹא  ְוָאז  ַההּוא.  ָבר  ַהדָּ
ּקּוָנּה  תִּ שֶׁ א  ֶאלָּ ְך.  כָּ ַאַחר  ק  לֵּ ְסתַּ תִּ י  כִּ
ּלֹות. ְוָהאֹות  ים ְלִהְתגַּ ֵמר ְלָיִמים ֲאֻרכִּ ִישָּׁ
ן  כֵּ ְוַעל  ִמְצַרִים.  ְיִציַאת  גְַּדלּות  ֶזה:  ַעל 
ְוַאַחר  ָבִרים.  ַהדְּ מּו  ִנְסתְּ "י  בִּ ַרשְׁ ַאַחר 
ְלָהִאיר  ֶהָארֹות  ַמְדֵרגֹות  יַע  ַהגִּ בְּ ְך  כָּ
א ָהֲאִר"י  בָּ ּקּוִנים ֲאֵחִרים. ַעד שֶׁ ִנְראּו תִּ
ֵהִאיָרה  ְוָאז  א,  ַהבָּ ָהעֹוָלם  ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ 
ָהִראׁשֹוָנה,  ַהֶהָאָרה  ִחיַנת  ִמבְּ ֶהָאָרה 
לֹום.  ַהשָּׁ ָעָליו  "י  בִּ ָהַרשְׁ ְזַמן  בִּ ֵהִאיָרה  שֶׁ
ַהּזַֹהר  ִעְנַין  ְוָקא  דַּ ְלָפֵרׁש  לוֹ  ן  ִנתַּ ְוָאז 
ֵלמּות  שְׁ ְוהּוא  לֹום,  ַהשָּׁ ָעָליו  "י  בִּ ַרשְׁ ל  שֶׁ

ֶהָאָרה ָהִראׁשֹוָנה.

ְמָתה  דָּ ּלֹא  שֶׁ ּתֹוָרתוֹ,  בֹוד  כְּ ִיְרֶאה  ְוִהנֵּה 
ַלֲהָכַנת  "י  בִּ ְלַרשְׁ ֻהְצְרָכה  שֶׁ ַהֲהָכָנה 
ְיֵדי  ְוַעל  ְמָעָרה  ֻהְצַרְך  ְלֶזה  י  כִּ ָהֲאִר"י. 
ִריׁשּות  פְּ ֻהְצַרְך  ּוְלֶזה  ּוְבִזְקנּותוֹ,  ִריָחה  בְּ
ֲאֵחִרים,  ה  ְוַכמָּ ַיְלדּותּו.  בְּ ִחיָרתוֹ  ִמבְּ
יֹוֵתר  ַוֲחִסידּות  ְוִסּגּוִפים  ִריׁשּות  ָעשּׂו פְּ שֶׁ
ְלַחיֵּי  ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ה  ָעשָׂ שֶּׁ ה  ִממַּ ִנים  שָׁ
ָהיּו  לֹא  ֵכן  י  פִּ ַעל  ְוַאף  א,  ַהבָּ ָהעֹוָלם 

מֹוהּו, ְולֹא ָקרֹוב ֵאָליו.  כָּ

ים  ִקצִּ ה  ַהְרבֵּ יֵּׁש  שֶׁ מוֹ  כְּ י  כִּ ָהֱאֶמת,  ַאְך 
ְיכֹוִלים  ַמְדֵרגֹות  ה  ַהְרבֵּ בְּ י  כִּ ה,  ֻאלָּ ַלגְּ
ַעְצמוֹ  ָהֲאִר"י  ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ְלִהגֵָּאל, 
ּוְלִפי  ִלְראֹות"*  ָסר  י  כִּ ה'  "ַויְַּרא  ִעְנַין  בְּ
ִסְדֵרי  ֵהם  ְך  כָּ  - ַהּגֹוֶאֶלת  ְדֵרָגה  ַהמַּ
ִפי  לְּ שֶׁ ֶהָאָרה,  ָכל  בְּ הּוא  ְך  כָּ ה.  ֻאלָּ ַהגְּ
ַהֲהָכָנה  ִהיא  ְך  כָּ  - ִאיָרה  ַהמְּ ְדֵרָגה  ַהמַּ
ַמן ָהֲאִר"י ְוָהְלָאה  ִריָכה ָלּה. ְוִהנֵּה ִמזְּ ַהצְּ
מבחי'  ם  ְוֻכלָּ ָרֵאל,  ִישְׂ בְּ דֹוִלים  גְּ ָעְמדּו 
ַמן.  אֹותוֹ ַהזְּ ָקה בְּ לְּ ְסתַּ נִּ ַהֶהָאָרה ַהִהיא שֶׁ

ָבִרים ִמּדֹור ְלדֹור. ְוָהְלכּו ַהדְּ

ּתֹוָרתוֹ  בֹוד  כְּ ְלַהְדַרת  יד  ַאגִּ ה  ַעתָּ ְוִהנֵּה 
ֵאַלי  ה'  הֹוִדיַע  ר  ֲאשֶׁ כַּ ֱאֶמת,  ֲאָמִרים 
ְבֵטי  י רֹאׁש שִׁ בֹוד ּתֹוָרתוֹ, כִּ ַרת כְּ בְּ ַעל דִּ
ִלְהיֹות  ה'  הּו  ִזכָּ ּוְכָבר  הּוא.  ָרֵאל  ִישְׂ
ַאְך  ָאֶרץ.  ַאְפֵסי  ַעד  הֹוֵלְך  ַהּטֹוב  מוֹ  שְׁ
יַַּעְמדּו  שֶׁ ָזִכינּו  לֹא  ֻמְבָהִקים  ְלִמיִדים  תַּ
ָקטֹן  ִאם   - ָבר  דָּ ל  כָּ ה'  ּוֵמֵאת  ְלָפָניו. 
ִמְקָצת  אֹוְמִרים  ַאְך  הּוא.  גָּדֹול  ְוִאם 
לֹא  ן  כֵּ ַעל  ָפָניו.  בְּ ָאָדם  ל  שֶׁ ְבחוֹ  שִׁ
ִאי  שֶּׁ ַמה  ָרִקים,  פְּ י  ָראשֵׁ א  ֶאלָּ אֹוְמִרים 
ּתֹוָרתוֹ  ִלְכבֹוד  ְלַהְראֹות  זּוָלָתם,  ר  ֶאְפשָׁ

* . עיין שער הפסוקים שמות ג, ד . 

ּתֹוָרתוֹ  בֹוד  כְּ ַעד  י  כִּ ָבר:  דָּ ל  שֶׁ ֲאִמּתוֹ 
ִזְכרֹונוֹ  ָהֲאִר"י  ֵמֶהָאַרת  ַהֶהָאָרה  יָעה  ִהגִּ
בֹוד ּתֹוָרתוֹ  א, ּוִבְהיֹות כְּ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ
ִמשֶֹּׁרׁש ַקִין, ִמשֶֹּׁרׁש ְיֶחְזֵקאל ַהנִָּביא, ּובוֹ 
ַעל   - ָהִראׁשֹוָנה  ַהֶהָאָרה  ּקּון  תִּ ַלם  ִנשְׁ
א,  ָנשָׂ הּוא  ֲחָטֵאינּו  ֲעוֹונֹוֵתינּו  בַּ ִהנֵּה  ן  כֵּ
ַהֲעָבַרת  ְוַגם  ְסָבָלם.  הּוא  ּוַמְכאֹוֵבינּו 
ַמאן  "ַהאי  י  כִּ לוֹ.  ִנְמְסָרה  ָהָעְרָלה 
בּוָרה  גְּ ִמשֶֹּׁרׁש  ְוהּוא  ְוכּו',  ְבַמֲאִדים"  דִּ

י. ר ָזַכְרתִּ ֲאשֶׁ

ּקּון ָהִראׁשוֹן  ֵלם ַהתִּ ָבר שָׁ ְהיֹות כְּ ָאְמָנם בִּ
ְלַתְלִמיִדים  צֶֹרְך  ָהָיה  לֹא  ן  כֵּ ַעל   -
ַהֶהָאָרה  ְלאֹוָתּה  צֶֹרְך  ֵאין  י  כִּ ֲאֵחִרים, 

ט עֹוד. שֵּׁ ְלִהְתפַּ

ה ֵמֵעין ֶהָאַרת ַהּזַֹהר רמח"ל – ֶהָאָרה ֲחָדשָׁ

ָרָצה  ְלַעּמוֹ  ְלֵהיִטיב  ה'  ְרצֹות  בִּ ה  ְוַעתָּ
ִחיַנת ַהּזַֹהר  ה ִמבְּ ְלַגּלֹות עֹוד אֹוָרה ֲחָדשָׁ
נַּ"ל. ְוהּוא  ה כַּ פָּ הּוא ֵמֶהָאַרת ַהטִּ ן, שֶׁ גַּם כֵּ
ֶזה, ִאם ַעל  י. ּוַמה אַֹמר בְּ ַחר בִּ ַחְסּדוֹ בָּ בְּ
ֶחֶסד ה'  ַרק  ֱאֶמת, שֶׁ ֵהן  ִיְדרֹׁש?  ֲהָכָנִתי 
ָהֱאֶמת  ַאְך  ֲהָכָנִתי.  כַּ ְולֹא  זֹאת,  ה  ָעשָׂ
חּוִדים  י ַעל ִעְנַין ַהיִּ ַקְדתִּ ִנים שָׁ י שָׁ הּוא, כִּ
ָעה  שָׁ ְרִביַע  ָכל  בְּ ְמַעט  כִּ ִיחּוִדים,  ְלַיֵחד 
ה  ר ֲאִני ַמְתִמיד גַּם ַעתָּ ֲאשֶׁ ִיחּוד ֶאָחד, כַּ
ָטֳהָרה.  ּתֹוָדה ָלֵא-ל. ְוַגם ָרִאיִתי ַלֲעמֹד בְּ
ִאם  י  כִּ ה,  ַהְרבֵּ יִתי  ָעשִׂ לֹא  ֲעִנּיֹות  תַּ ַאְך 
חּוִדים.  ַהיִּ ַהְתָמַדת   - ִלי  ָהְיָתה  זֹאת 
ר  ֲאשֶׁ ְדֵרָגה  ַהמַּ ֶהָאַרת   - ַהּכֹל  ְוׁשֶֹרׁש 
"ה אֹוִתי  ַמן ַההּוא, ְוָלַקח ַהָקבָּ זְּ ְלָטה בַּ שָׁ

ר ָחֵפץ. ֲאשֶׁ ִלְכִלי כַּ

יד לרמח"ל גִּ ּלּוי ַהמַּ גִּ

יֹום  בְּ ִקּצּור.  בְּ ה  ֲעשֶׂ ַהמַּ ַעת  ַהצָּ ַאְך 
ְהיֹוִתי  בִּ  , התפ"ז**  ִסיָון  חֶֹדׁש  רֹאׁש 
ּוַבֲהִקיִצי  י  ְמתִּ ִנְרדַּ ֶאָחד,  ִיחּוד  ְמַיֵחד 
ְנִחיָתָנא  "ִלְגָלָאה  אֹוֵמר:  קֹול  י  ַמְעתִּ שָׁ
ּוְמַעט  א".  ישָׁ ַקדִּ א  ַמְלכָּ דְּ ְטִמיִרין  ָרִזין 
י. ְוַהּקֹול  י ַמְרִעיד, ְוַאַחר ִנְתַחזְַּקתִּ ָעַמְדתִּ

ָאַמר.  ַסק, ְוָאַמר סֹוד ַמה שֶּׁ לֹא פָּ

י  ְלתִּ דַּ תַּ ִהשְׁ ַהִהיא  ָעה  שָּׁ בַּ ַהב'  יֹום  בְּ
ַהּקֹול  ְוָחַזר  ֶחֶדר,  בַּ י  ְלַבדִּ ִלְהיֹות 

שנכתבו  המגיד  של  הגילויים  ראה   .  **
רנו-רסו:  עמ'  רמח"ל  אוצרות  יום,  באותו 
תפ"ז:לגלאה  ה  סיון  ר"ח  ד'  יום  בהנו"א 
קדישא.  דמלכא  טמירין  רזין  נחיתנא 
לאוטבא  חכי  דקב"ה  עמא  אינון  זכאין 
ולכן  לחננכם  ה'  יחכה  "ולכן  הה"ד,  להו, 
ירום לרחמכם" )ישעיה ל, יח(. דהא טיבו 
לא אתמשך לישראל לתתא עד דאתהנו 
"יחכה  בג"כ,  לעילא,  עלמין  כלהו  מיניה 
בגין  למה,  כך  וכל  ודאי.  יחכה  לחננכם", 
לאוטבא  שרי  דעלאין  עלאה  דמאתר 
ירום  "ולכן  ובג"ד,  עלייהו,  ולרחמא  להו 
לרחמכם", "ירום" – לעילא   . . . "  .ענינם 
ותרין  הגאולה  היה  הנ"ל  הגילויים  של 

משיחין.

יֹום  בְּ ְך  כָּ ַאַחר  שֶׁ ַעד  ַאֵחר.  סֹוד  ְוָאַמר 
ִמן  לּוַח  שָׁ יד  ַמגִּ הּוא  שֶׁ ִלי  ה  לָּ גִּ ֶאָחד 
ָרִטים  פְּ ִיחּוִדים  ִלי  ּוָמַסר   , ַמִים***  ַהשָּׁ
ָכל יֹום. ְוָאז ָיבֹא. ַוֲאִני לֹא רֹוֶאה  ְלַכוֵּן בְּ
ִמּתֹוְך  ר  ְמַדבֵּ קֹולוֹ  ׁשֹוֵמַע  א  ֶאלָּ אֹותוֹ, 
גַּם  אֹל  ִלשְׁ ְרׁשּות  ִלי  ָנַתן  ְך  כָּ ְוַאַחר  י.  פִּ
ִלי  ָנַתן  ים  ֳחָדשִׁ לֹׁש  ְמשָׁ כִּ ְך  כָּ ְוַאַחר  ן.  כֵּ
ֵדי  כְּ יֹום,  ָכל  בְּ ַלֲעשֹׂות  ָרִטים  פְּ ּקּוִנים  תִּ
ִצוָּה  ְוָאז  ַז"ל.  ֵאִליָּהּו  ְלִגּלּוי  ה  ֶאְזכֶּ שֶׁ
ָהָיה  הּוא  שֶׁ קֶֹהֶלת,  ַעל  ֵסֶפר  ר  ְלַחבֵּ ִלי 
ל ֶאָחד.  סּוִקים כָּ ל ַהפְּ ְמָפֵרׁש ִלי ַהּסֹוד שֶׁ
א ֵאִליָּהּו, ְוָאַמר סֹודֹות ַמה  ְך בָּ ְוַאַחר כָּ
ָיבֹוא ִמט"ט  ה  ַעתָּ ְוהּוא ָאַמר שֶׁ ָאַמר.  שֶּׁ
הּוא,  הּוא  י שֶׁ ָיַדְעתִּ ּוְבבֹואוֹ  א.  ַרבָּ ָרא  שָׂ
ּוֵמָאז   . ִלי  ָאַמר  שֶׁ ֵאִליָּהּו  ְבֵרי  דִּ ֵני  ִמפְּ
ְפֵני ַעְצמוֹ.  ל ֶאָחד בִּ ים, כָּ ְרתִּ ְוָהְלָאה ִהכַּ
יֹוֵדַע  ֵאיִני  שֶׁ ּלֹות,  ִמְתגַּ מֹות  ְנשָׁ ֵיׁש  ְוַגם 
ר אֹוְמִרים,  ים ֲאשֶׁ ָמם. ּוְבִכְתֵבי ַהִחּדּושִׁ שְׁ
ָבִרים  י. ְוָכל ַהדְּ ֶאְכּתֹב ַהּיֹום ָהֶאָחד ִאתִּ
ה. ְורֹוֶאה  ַני ֲאִני עֹושֶׂ ָנְפִלי ַעל פָּ ה בְּ ָהֵאלֶּ
ִמּתֹוְך  דֹוׁשֹות, כְּ ה ַהקְּ מֹות ָהֵאלֶּ שָׁ ֶאת ַהנְּ

צּוַרת ָאָדם. ׁש בְּ ֲחלֹום ַממָּ

ֲעַדִין  שֶׁ אֹוֵמר,  ֲאִני  ּוֶבֱאמּוָנה  ּוֶבֱאֶמת 
ָהֲאִר"י  ַגת  ַהשָּׂ ַמֲחִצית  ַעד  י  ִהגְַּעתִּ לֹא 
הּוא לֹא  א, ַרק שֶׁ ִזְכרֹונוֹ ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ
ַוֲאִני  ִלְכּתֹב.  ֻצוֵּיִתי  ַוֲאִני  ִלְכּתֹב,  ה  ֻהְרשָׁ
ְפִניִמּיּות  יד בִּ גִּ ה ִלי, ּתֹוָדה ָלֵא-ל, ַהמַּ לָּ גִּ
לֹא  ר  ֲאשֶׁ ִנְפָלִאים,  ָבִרים  דְּ ַהָחְכָמה 
ְבֵרי ָהֲאִר"י ְסתּוִמים  י דִּ ה. כִּ נֹוְדעּו ֵמַהְרבֵּ
ַקו  ֵאיְך  ָיא  שְׁ ַהקַּ ִעְנַין  ּוִבְפָרט  ְמאֹד. 

יָּה****. תֹוְך ֲעשִׂ הא"ס ַיֲעבֹר בְּ

ָבִרים ה דְּ לֹשָׁ ָללּות ַהָחְכָמה: שְׁ כְּ

ָללּות  כְּ ֵהם  ָבִרים  דְּ ג'  ָהִעְנָין  ּוְכָללּות 
ָרִטּיּות ַהַהְנָהָגה, ְיִריַדת ָהאֹור  ַהָחְכָמה: פְּ
ל  י כָּ אֹורֹות. כִּ ַבת ַהמְּ ַהְדָרַגת ּכֹחוֹ, ְוַהְרכָּ בְּ
ִרים - לֹא ַמְראֹות  ָאנּו ְמַציְּ ַהּצּורֹות ַמה שֶּׁ
א ֵעֶרְך ָהֵאיכּות. ְוהּוא  ּמּות, ֶאלָּ ֵעֶרְך ַהכַּ
ַהָחְכָמה  ל  כָּ י  כִּ ִמּיּות,  ַהגַּשְׁ ֵמִעְנְיֵני  ֵהֶפְך 
ֶמֶזג  ְלִפי  ַהַהְנָהָגה  ִסְדֵרי  ַרק  ִהיא 
ה ִיְרֶאה  ָבִרים ָהֵאלֶּ ל ַהדְּ החד"ר. ּוְכָבר כָּ
י  ַלְחתִּ שָׁ ר  ֲאשֶׁ ָלִלים  כְּ בַּ ּתֹוָרתוֹ  בֹוד  כְּ
ל  כָּ נר"ו.  ֲחָתנוֹ  כמוהר"ר  י  ְוַרבִּ ְלמֹוִרי 
י ְלָהִפיק  ְוָכַתְבתִּ י  ַחְקתִּ ָבִרים דָּ ה ַהדְּ ֵאלֶּ
סֹוף  בְּ ִיְהֶיה  ר  ּוֵמֲאשֶׁ ּתֹוָרתוֹ.  בֹוד  כְּ ְרצוֹן 
י  כִּ ָלל,  כְּ ר  ְלַדבֵּ ְרׁשּות  ִלי  ָבִרים-ֵאין  ַהדְּ

ְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים.

. שם המגיד שהתגלה לרמח"ל הוא:   ***
ג"כ  ,ראה  כט  אגרות  ראה  שמועיא"ל, 
עמ'  הגנוז  ,אור  קונטרים מסעות  החיד"א 

קח. 
ג"כ  עי'  כז.  עמ'   , פ"ח  עיין קל"ח   .  ****
ג"כ  ראה  אירגס.  הר"י  של  מ"ו  אגרת 

אגרת נ'. 

ג



ֵרַפת ַהּתֹוָרה ה ּושְׂ ָרה ֲאֻדמָּ ֵרַפת פָּ שְׂ

ָפִרים  ֵזַרת ַהסְּ ָאַלִני ַעל ִעְנַין גְּ ר שְׁ ְוֶאל ֲאשֶׁ
בֹוד  כְּ יֹוֵדַע  ָבר  כְּ ַהּכֶֹמר*,  ְמִדיַנת  בִּ ר  ֲאשֶׁ
ָבר  ר דָּ בֵּ י ָיִדי ִמדַּ ְכתִּ ר ֲאִני ָמשַׁ ּתֹוָרתוֹ ֲאשֶׁ
ְך ֲאִני ַלֲאֵחִרים  ה. ַאְך ִאם כָּ ִעְנָיִנים ָהֵאלֶּ בָּ
ר  ל ֲאשֶׁ בֹוד ּתֹוָרתוֹ כָּ ְך ִעם כְּ - לֹא ֶאְהֶיה כָּ
א  ָבר ָקָטן ֶאלָּ ֵאין ֶזה דָּ ן שֶׁ כֵּ ל שֶׁ אּוַכל, כָּ
ל  שֶׁ ֶזה  ִעְנָין  אַֹמר  ה  ִחלָּ ּוַבתְּ ְמאֹד.  גָּדֹול 
ים  ָהַרבִּ ֲעוֹונֹוֵתינּו  בַּ ָהיּו  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ֵזרֹות  גְּ
ׁשֶֹרׁש**.  לֹא  בְּ ָבר  דָּ ֵאין  י  כִּ ָיְצאּו,  ֵמַאִין 
ְוַתְרּגּומוֹ  ַהּתֹוָרה"  ת  ֻחקַּ "זֹאת  ֶזה  ְוסֹוד 
ִנְרָמז  אן  כָּ שֶׁ ְונֹוַדע  אֹוַרְיָתא',  ֵזַרת  גְּ א  'דָּ
ִעְנַין  ׁש  ַממָּ הּוא  ָבר  ַהדָּ ְוסֹוד  ֶזה.  ִעְנָין 
ִכיָנה מֹוֶסֶרת ַעְצָמּה  ַהשְּׁ ה, שֶׁ ָרה ָהֲאֻדמָּ ַהפָּ
ָרֵאל,  יל ֶאת ִישְׂ ין ֶהָחָזק ְלַהצִּ ֵרַפת ַהדִּ ִלשְׂ
ֵאין ָלֶהם  ֶנת ְלָטֳהַרת ְטֵמִאים שֶׁ תֶּ ְוִהיא ַהנִּ
ְמָאה  טֻּ ְטָמִאים בַּ א ִהיא. ֵהם ַהנִּ ָטֳהָרה ֶאלָּ
ֵכן  לָּ ַהְינּו ֻטְמַאת ֵמת, שֶׁ יָפה - דְּ קִּ ַהּיֹוֵתר תַּ
ַעְצָמּה  ְוִהיא  ֶזה.  א  ֶאלָּ ּקּון  תִּ ָלֶהם  ֵאין 
יַבִני  "הֹושִׁ סֹוד  בְּ ַהגָּלּות  ל  שֶׁ ְמָאה  ַהטֻּ
"ִהיא  ן  כֵּ ְוַעל  עֹוָלם",  ֵמֵתי  כְּ ים  כִּ ְבַמֲחשַׁ
ְיָלה" כּו'. ֲאָבל  ל ַהלַּ ָהעֹוָלה ַעל מֹוְקָדּה כָּ
ה, ְוָלֵכן  ְהֶיה ִהְתעֹוְררּות ְלֶזה ְלַמטָּ יִּ ָצִריְך שֶׁ
ַקיָּם  ׁש  ְקדָּ ַהמִּ ית  בֵּ בה"מ  ָהָיה  שֶׁ ַמן  זְּ בַּ
ִית  ַהבַּ ָחַרב  שֶׁ ְוֵכיָון  ָרה.  ַהפָּ ֵאֶפר  ָהְיָתה 
ָרה, ֻהְצְרָכה ַהּתֹוָרה ַעְצָמּה בעה"ר  ְוֵאין פָּ
ֵרָפה  ִלשְׂ ְך  כָּ ִליָמֵסר  ים  ָהַרבִּ ָעוֹונֹות  בְּ
גָּלּות  ן  כֵּ גַּם  ן  ְמַתקֵּ ְוֶזה  ָרֵאל,  ִישְׂ ֲעבּור  בַּ
ָרה ַאַחת  ְלָתה פָּ כָּ שֶׁ כְּ מוֹ שֶׁ ַהּתֹוָרה. ְוִהנֵּה כְּ

גזרת  היתה  התצא  שנת  אייר  .בכ"ב   *
הכומר ברומי  לשרוף בפומבי ספרי קודש 
ר"ל, ראה ברלינר כתבים נבחרים, ירושלים 

תש"ט , כרך א' עמ' 9. 
שרש  כנגדו  יש  מאורע  שכל  דהיינו    **

למעלה בהנהגה .

ּקּון ֶאָחד  ְך תִּ ָהָיה ָצִריְך ַלֲעשֹׂות ַאֶחֶרת, כָּ
ר  ִהְתגַּבֵּ ְתַקיֵּם, ֲאָבל בְּ מִּ ִמְתַקיֵּם ַעד ְזַמן שֶׁ
ּקּון  תִּ ָצִריְך   - ְוָחִליָלה  ַחס  ְטרּוִגים  ַהקִּ
ְהיּו  יִּ י ַהגֵָּדר ְלֶזה הּוא שֶׁ ַאֵחר. ְוָהֱאֶמת, כִּ
ְבֵרי ּתֹוָרה,  ָרֵאל ְמִמיִתים ַעְצָמם ַעל דִּ ִישְׂ
ָימּות  י  ַהּתֹוָרה ָאָדם כִּ ֶנֱאַמר "זֹאת  ְוָלֵכן 
ם  הּושַׂ ן  כֵּ ְוַעל  ַז"ל.  ְרׁשּו  דָּ שֶׁ מוֹ  כְּ אֶֹהל"  בָּ
ה זֹאת ְולֹא  ָפָרשָׁ ן בְּ סּוק ִליָדֵרׁש כֵּ ֶזה ַהפָּ

ה ַאֶחֶרת. ָפָרשָׁ בְּ

גָּדֹול  ְטרּוג  קִּ שֶׁ אי,  ַודַּ הּוא  ֱאֶמת  ה  ְוַעתָּ
ְצִריָכה  ְוָהְיָתה  ָרֵאל  ִישְׂ ַעל  ִנְתעֹוֵרר 
ְוָחִליָלה  ַחס  ָרֵאל  ִישְׂ ַעל  ִליָמֵסר  ַהּתֹוָרה 
בֹוא.  תָּ ְולֹא  ֲעֶלה  תַּ לֹא  ֵרָפה,  ִלשְׂ ֲאִפּלּו 
ה  י לֹא ַעתָּ ה כִּ ּוָבֶזה לֹא אּוַכל ְלַגּלֹות ַהְרבֵּ
י ַהּתֹוָרה  ִהְתִחיל, ְוָהָיה לוֹ ְזַמן. ְוֶזה ֱאֶמת, כִּ
ם  ְלָזִרים ְושָׁ ִנְמֶסֶרת  ִאּלּו  ַעְצָמּה כְּ ַמְרָאה 
ָדי  ִלמֻּ בְּ ּתֹוָרה  ֲחתֹום  עּוָדה  תְּ צֹור  ֶנֱאַמר: 
ֶקת  לֶּ ִמְסתַּ א  ַאְדַרבָּ י  כִּ  , טז(  ח,  ְעָיה  )ְישַׁ
ל  שֶׁ ֶעְליֹוָנה  ִמיָרה  שְׁ ַחת  תַּ ֶנת  ְוִנתֶּ ִמיָָּדם 
יִתי  "ְוִחכִּ ְוָלֵכן  ָרֵאל,  ִישְׂ ּבֹוֵרי  ִמגִּ ּבֹוִרים  גִּ
י  כִּ ח,יז(,  ם  )שָׁ ְוכּו'  ָניו"  פָּ יר  ְסתִּ ַהמַּ ַלה' 
ר  ר ִליָמֵלט ֵמֶהְסתֵּ ִנים ִאי ֶאְפשָׁ ל פָּ ַעל כָּ
ַיד  בְּ ָנה  ִנתְּ לֹא  י  כִּ ְקָוה,  תִּ ֵיׁש  ַאְך  ִנים.  פָּ
ַהּכֹל  ְוֶאת  יִקים.  ַעתִּ ָבִרים  ְוַהדְּ ְטֵמִאים, 
ת"ל ֶהְרָאנּו ֱאלֵֹקינּו, ְולֹא אּוַכל ְלַהְרִחיב. 
ה ָהיּו ִקְטרּוֵגי  קֹומֹות ָהֵאלֶּ מְּ י בַּ ְוָהֱאֶמת, כִּ
ַעְצָמם  ֵהִמיתּו  יֹוֵתר לֹא  י  יֹוֵתר, כִּ ַהּתֹוָרה 
ָכל  בְּ ֵכן  י  כִּ ָהעֹוָלם,  ֲהָנאֹות  ַאֲחֵרי  ְוָהְלכּו 

ִאיַטְלָיא.

ִלי ֶהְפֵסק ֵזרֹות ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ ּטּול ַהגְּ בִּ

ה  ָבר ִנְתַרבָּ אי כְּ י ַודַּ יד, כִּ י ַאגִּ ְוזֹאת ָיַדְעתִּ
ַחס  יַע  ְלַהגִּ ָיכֹול  ָהָיה  שֶׁ ַעד  ְטרּוג  ַהקִּ
ּתֹוָדה  ְוָאנּו  גָּדֹול.  ָמקֹום  ֶאל  ְוָחִליָלה 

ְלָכל  ִיְהֶיה  ה',  ְוִיְרֶצה  ְמנּו  ִהְקדַּ ָלֵא-ל 
ים  י ֶזה ה' ֳחָדשִׁ ה. כִּ כָּ ָרֵאל ְרפּוָאה ַלמַּ ִישְׂ
ַהּנֹוָלד  ֶאת  ָרִאינּו  ָבר  כְּ ֵקרּוב***  בְּ
ה  ר אַֹמר ַעתָּ ֲאשֶׁ ִתּקּון גָּדֹול, כַּ ְוִהְתַחְלנּו בְּ
ַהְיעּוָצה  ָהֵעָצה  ְוזֹאת  ּתֹוָרתוֹ.  ִלְכבֹוד 
ְמֵרם  ֵני ִאיַטְלָיא, ִישְׁ ְלָכל ְקִהּלֹות קֶֹדׁש בְּ
ת זוֹ ָטְמנּו שֹׂוְנֵאיֶהם.  צּוָרם, ִליָנֵצל ֵמֶרשֶׁ
ְולֹא  זֹאת  ַעל  ַח  ְלַפקֵּ ָלֶהם  ָהָיה  אי  ּוְבַודַּ
ֶזה  ְמאֹד.  ְוָעצּום  ָבר  ַהדָּ ַרב  י  כִּ לּו,  ַיְחדְּ
י  כִּ נּו,  ִמְדָרשֵׁ ֵבית  בְּ ְמנּו  שַׂ ר  ֲאשֶׁ ֶדר  ַהסֵּ
ס' ַהּזַֹהר  "י בְּ בִּ ַתב ַרשְׁ כָּ ָבר ָיַדְענּו ַמה שֶּׁ כְּ
ַהאי  דְּ עֹוד  'בְּ ע"א:  קנא  ף  דַּ ַויֵֵּצא  פ' 
ְלָטא ְוָיְכָלא וע"ד  ּבּור שָׁ ַסק דִּ קֹול לֹא פָּ
ם  ְושָׁ ְלִמְפָסק',  אֹוַרְיָתא  ִאְצְטִריְך  לֹא 

יְמָיא ִייֲחדּון  ַחכִּ ל ִזְמָנא דְּ ְלַמְעָלה ְמַעט: 'כָּ
ן  הּו'. ְוַעל כֵּ אֹוַרְיָתא ָלא ָיִכיל סמ' בְּ ּה בְּ בֵּ
ִיְהֶיה לוֹ  ּלֹא  ִלּמּוד שֶׁ ַע  ִלְקבֹּ ַעְצֵמנּו  ְמנּו  שַׂ

ָלל. ֶהְפֵסק כְּ

 .**** ְדָרׁש  ַהמִּ ית  בֵּ ל  שֶׁ טוֹ  פָּ ִמשְׁ ֶזה 
ְלַקיֵּם  ְלֶזה  בּו  ִהְתַנדְּ ר  ֲאשֶׁ ַחְרנּו  בָּ ְבָעה  שִׁ
ִמן  ִמיד  תָּ לֹוְמִדים  ם  כֻּלָּ ין  בֵּ ִלְהיֹות  ָלֶהם 
ֶיֱחׁשּו.  לֹא  ַהיִָּמים  ל  כָּ ָהֶעֶרב,  ַעד  ַהּבֶֹקר 
ַהזֶּה  ּמּוד  ַהלִּ שֶׁ ַנאי,  תְּ יֵניֶהם  בֵּ ָעשּׂו  ְוֵהם 
ְוַעל  ָרֵאל.  ִישְׂ ל  כָּ ְלִתּקּון  א  ֶאלָּ ִיְהֶיה  לֹא 
ה  ַיֲעשֶׂ ְולֹא  בּו,  ֵיָחשְׁ ֶאָחד  ִאיׁש  כְּ ם  כֻּלָּ ן  כֵּ
ִביל  שְׁ בִּ א  ֶאלָּ ַעְצמוֹ,  ִביל  שְׁ בִּ ֶאָחד  ׁשּום 
ָרֵאל. ּוְבֵסֶדר ֶזה ַיְתִחילּו: ִמיָּד ַאַחר  ל ִישְׂ כָּ
ֶאָחד  ָמקֹום  בְּ ֶאָחד  ב  ֵישֵׁ ֲחִרית  שַׁ ת  ִפלַּ תְּ
ָקבּוַע  עּור  שִׁ ִיְלמֹד  ם  ְושָׁ ְלֶזה  הּוַכן  ר  ֲאשֶׁ
ַעְצמוֹ,  ֶפר  ַהסֵּ ּנּו  ִממֶּ ח  ְוִיקַּ ב'  ּבֹוא  ַעד  לוֹ 
ם ַיְתִחיל, ַעד ּבֹוא  הּוא ְמַסיֵּם שָׁ קֹום שֶׁ ּוִממָּ

***  זאת אומרת  )לפי תאריך המכתב : כ' 
התצ"א  שבט  טבת-  שבשלהי  התצ"א(   סיון 
קמה החבורה הקדושה של הרמח"ל שהעמידו 

תקנות הישיבה ,ראה תעודה ג'.
****  השווה עם תקנות הישיבה , תעודה ג' 

, אות א, ב, ד. 

ְוֵיְלכּו ַעד  יפּו  ְוֵכן ַיקִּ ּנּו.  ח ִממֶּ ְוִיקַּ י  ִלישִׁ ַהשְּׁ
יֹומוֹ. ְוָכל ֶאָחד  ַבר יֹום בְּ ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, דְּ
י"ח,  ל  לֵּ ִמְתפַּ כְּ ינוֹ  דִּ ְיֵהא  ִלּמּודוֹ  ַעת  שְׁ בִּ
ֶהְפֵסק  ִמין  ׁשּום  בְּ ְלַהְפִסיק  יּוַכל  ּלֹא  שֶׁ
יְַּתִחיל  שֶׁ ַעד  ִלּמּודוֹ  ְיַסיֵּם  ְולֹא  עֹוָלם.  בָּ שֶׁ
קֹול  ֵסק  ִיפָּ לֹא  ֶאָחד  ֶרַגע  שֶׁ אֶֹפן  בְּ ַהב', 
ּקּוִנים  תִּ ַהּזַֹהר,  ס'  הּוא  ּמּוד  ְוַהלִּ ַהּתֹוָרה. 
בּוַע  ָכל שָׁ ְוזַֹהר ָחָדׁש - ְוִנְמִצינּו לֹוְמִדים בְּ
ל  ֶזה ְלַבטֵּ ַחר ה' בָּ י בָּ ל ֶזה. ְוֶזה ָיַדְענּו כִּ כָּ
ְלחֹוָמה  ִלְהיֹות  ּוִבְפָרט  ָקׁשֹות,  ֵזרֹות  גְּ ל  כָּ

ה ַחס ְוָחִליָלה.  שָׁ ֵזָרה ַהקָּ ֶאל ַהגְּ

ֶאת  ָרֵאל  ִישְׂ ַחְכֵמי  ִליכּו  ַישְׁ ַאל  ה  ְוַעתָּ
ִאְלָמֵלא  ֲאִני  י  כִּ ָום,  גֵּ ַאֲחֵרי  ַהזֶּה  ָבר  ַהדָּ
ָכל  בְּ ֶזה  ָבר  דָּ קֹוֵבַע  ָהִייִתי  ֵחיִלי  ר  ִאישַׁ
ח ֶאת ָהֵעָצה  בֹוד ּתֹוָרתוֹ ִיקַּ ָמקֹום. ֲאָבל כְּ
מֹוָה  כָּ ֵאין  י  כִּ ִלְזכּות,  לוֹ  ְוִיְהֶיה  ַהּזֹאת 
ְמקֹומוֹ  בִּ א'  ְוָכל   , ָרֵאל  ִישְׂ ְלָכל  ְלטֹוָבה 
הּוא  ה  ָקשֶׁ ָבר  דָּ לֹא  י  כִּ ַלֲעשֹׂותוֹ,  יּוַכל 
ֶזה ּתֹוָדה ָלֵא-ל,  ָלל. ַוֲאַנְחנּו ַמְצִליִחים בְּ כְּ
ִעְנַין  בְּ ְוָנִאים  ים  ַרבִּ ְסָדִרים  ָלנּו  ְועֹוד 

ּמּוד ַהזֶּה. ַהלִּ

ִטים ְוַהּתֹורֹות  פָּ שְׁ ים ַהמִּ ִרית ַהֻחקִּ ְבֵרי ַהבְּ ה דִּ בהנו"א. ֵאלֶּ
ַעל  אּו  בָּ ר  ֲאשֶׁ ים,  דֹושִׁ ַהקְּ ַהֲחֵבִרים  ֲעֵליֶהם  לּו  ִקבְּ ר  ֲאשֶׁ
ִריְך הּוא  א בְּ ם ִיחּוד קו"ש קּוְדשָׁ ֶהָחתּום, ְלַקיֵּם ֲעֵליֶהם ְלשֵׁ
דֹורוֹ  מּוֵאל בְּ שְׁ דֹורוֹ כִּ ם – יבכש"ב ִיְפַתח בְּ יּה כֻּלָּ ִכיְנתֵּ ּושְׁ
ִאיׁש ֶאָחד ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲעבֹוָדה  ם ִלְהיֹות כְּ י ַנֲעשּׂו כֻּלָּ - כִּ
ם ְלָכל ָהֲעבֹוָדה  ֻכלָּ ב ֶאָחד ֵמֶהם כְּ ַהּזֹאת ֲעבֹוַדת ה' ְלֵהָחשֵׁ

ַהּזֹאת. 

לּו ֲעֵליֶהם: ר ִקבְּ ְוֶזה ֲאשֶׁ

בבה"ת  ַיְפִסיק  לֹא  ר  ֲאשֶׁ ִמיִדי  תְּ ִלּמּוד  ִלְקּבַֹע  ִראׁשֹוָנה, 
דֹוׁש. ִלְלמֹד  ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ דֹוׁש ַהזֶּה בְּ ה ַהקָּ ִפלָּ ֵבית ַהתְּ בְּ
ת ַהּבֶֹקר ְוַעד  ִחלַּ ל ִאיׁש ֵמֶהם ֶחְלקוֹ ֶזה ַאַחר ֶזה ֵמַאַחר תְּ כָּ
ת, יֹום  בָּ ִמיד, חּוץ ִמשַּׁ ל ַהיִָּמים תָּ ת ִמְנַחת ֶעֶרב כָּ ִפלַּ ֵעת תְּ
ְוֶעֶרב  ת  בָּ ּוֵמֶעֶרב שַׁ ָאב  ְוֶעֶרב ט' בְּ ָאב  ּופּוִרים, ט' בְּ טֹוב 
ּמּוד  לִּ ר ִהְתנּו בַּ ָנִאים ֲאשֶׁ יֹום טֹוב ֵמֲחצֹות ְוָהְלָאה, ְלִפי ַהתְּ

ַהזֶּה ִלְפֵני ה':

ּלֹא  שֶׁ ַהְינּו  דְּ ֶנֶדר,  ֲעֵליֶהם  ַהזֶּה  ּמּוד  ַהלִּ ִיְהֶיה  ּלֹא  שֶׁ א: 
ָכל  ֲעווֹן ְנָדִרים, ֲאָבל ִיְהֶיה ֲעֵליֶהם בְּ לֹום בַּ ל ַחס ְושָׁ שֵּׁ ְלִהְתכַּ

ָבר ְוֵלב ְלַהְרֵהר. ּיּוַכל ַלדָּ ּתֶֹקף ְוחֶֹמר גָּדֹול שֶׁ

א ְמקֹום  בֹא ֶאָחד ְלַמלֵּ א בְּ ָלל ֶאלָּ ּמּוד כְּ ּלֹא ַיְפִסיק ַהלִּ ב: שֶׁ
לֹא  ְלַמַען  ָהִראׁשוֹן  ַיְפִסיק  ֶטֶרם  א  ַהבָּ ַהב'  ַיְתִחיל  ֲחֵברוֹ, 

ָלל. ּמּוד כְּ ַיְפִסיק ַהלִּ

ְקרֹוָבה,  ֶדֶרְך ְרחֹוָקה אוֹ  ֵיֵלְך בְּ ֵמַהֲחֵבִרים  ִאם ֶאָחד  ג: שֶׁ
ִאּלּו ָהָיה גַּם  כְּ ב לוֹ  ִויַחשֵּׁ ֲעדוֹ  ִלימּו בַּ ָאִרים ַישְׁ שְׁ ֲחֵבָריו ַהנִּ

ֶהם. הּוא ִעמָּ

ׁשּום  ָרס בְּ ל פְּ ּמּוד ַהזֶּה לֹא ַעל ְמַנת ְלַקבֵּ ִיְהֶיה ַהלִּ ּלֹא  ד: שֶׁ
ָבה ּוְפִניָּה ַאֶחֶרת ָחִליָלה,  ָכר אוֹ ְלׁשּום ַצד ַמְחשָׁ ַצד ִצּפּוי שָׂ
ָרֵאל ַעם  ל ִישְׂ ה ּוְלִתּקּון כָּ דֹושָׁ ִכיָנה ַהקְּ י ִאם ַרק ְלִתּקּון ַהשְּׁ כִּ
י  כִּ ִמזֶּה  ָכר  שָׂ ָלֶהם  ִיְהֶיה  ְולֹא  ְליֹוְצָרם  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעשֹׂות  ה' 
ה ּוְלַיֵחד קו"ש  ה ְוָכֵאלֶּ ֵאלֶּ ּקּוִנים כָּ ִאם ִלְזּכֹות ַלֲעשֹׂות עֹוד תִּ

ָרֵאל. ל ִישְׂ ּוְלִתּקּון כָּ

ְכָחה ֶיֱאַרע  לֹום ֵאיֶזה אֶֹנס אוֹ ָטעּות אוֹ שִׁ ִאם ַחס ְושָׁ ה: שֶׁ
ה  ַיֲעשֶׂ לֹא  ְהֶיה,  יִּ שֶׁ ַצד  ֵאיֶזה  בְּ ַהזֶּה  ּמּוד  ַהלִּ ְלַהְפִסיק 
ָלל  כְּ ה  ְלַמטָּ ְולֹא  ְלַמְעָלה  לֹא  ַרע  ם  רֹשֶׁ ׁשּום  ֶזה  ֶהְפֵסק 
ן ְולֹא ְלַעוֵּת  ּמּוד ַהזֶּה ַרק ְלַתקֵּ לִּ יֶהם בַּ ְוִיְהֶיה ַמֲעשֵׂ ר,  ְוִעקָּ

ר. ָלל ְוִעקָּ כְּ

ל כמוהר"ר  ָלִלי שֶׁ ּמּוד ַהכְּ ּמּוד ַהזֶּה ַהלִּ ּיּוְכלּו ְלָצֵרף ַללִּ ו: שֶׁ
ֲחִצי  יָבה בַּ ְישִׁ הּוא לֹוֵמד בַּ ּמּוד שֶׁ ם נר"ו, ַהלִּ ים ַרבָּ ה ַחיִּ משֶׁ

ַהּיֹום.

ל ֶאָחד ֵמַהֲחֵבִרים ְלַזּכֹות ִלְפָעִמים גַּם ְלַאֵחר  ּיּוְכלּו כָּ ז: שֶׁ
ִלְלמֹד  ּיּוַכל  שֶׁ הּוא.  ה  דֹושָׁ ַהקְּ ַהֶחְבָרה  ַלל  ִמכְּ לֹא  ר  ֲאשֶׁ
ֵמַהֲחֵבִרים  ֶאָחד  ָלַמד  ִאּלּו  כְּ ב  ִויַחשֵּׁ ָעתוֹ  שְׁ בִּ ְמקֹומוֹ  בִּ

ים ַעְצָמם. דֹושִׁ ַהקְּ

ּמּוד ַהזֶּה. לִּ ְיָלה בַּ לַּ ן יֹום בַּ ר גַּם כֵּ לּו ֲעֵליֶהם ְלַחבֵּ ח: ִקבְּ

ְלִתּקּון  ֵמַהֲחֵבִרים  ֶאָחד  ְלׁשּום  ַהזֶּה  ּמּוד  ַהלִּ ב  ֵיָחשֵׁ ּלֹא  שֶׁ ט: 
ֵלָמה  שְׁ וָָּנה  ַהכַּ ּבוֹ  ְהֶיה  תִּ ַרק  ֲעוֹונֹות,  ַרת  ְלַכפָּ ֲאִפּלּו  ָרִטי  פְּ

ָרֵאל. ל ִישְׂ ה ּוְלִתּקּון כָּ דֹושָׁ ִכיָנה ַהקְּ ְלַגְמֵרי ְלִתּקּון ַהשְּׁ

ֵמַהֲחֵבִרים  ֶאָחד  ְלׁשּום  ָקבּוַע  ְזַמן  ׁשּום  ִיְהֶיה  ּלֹא  שֶׁ י: 
ַמן  זְּ בַּ ַנְפׁשוֹ  ָכל ֲאַות  ל ֶאָחד ָיבֹוא כְּ א כָּ ּמּוד ַהזֶּה, ֶאלָּ ַללִּ

יָכְלּתוֹ. ְהֶיה בִּ יִּ שֶׁ
ִרית ַהזֶּה: ְוִיְהיּו ַהֲחתּוִמים ּכֹוְרֵתי ֱאמּוָנה ַעל ַהבְּ

מריני,  שבתי  בכמוהר"ר  יצחק  כ'  טריויס,  מכל  בכמ"ר  חזקיה  ישראל  כ' 
ישראל  יעקב  כמהח"ר  מוילנה,  ליב  יהודה  בכמוהר"ר  יקותיאל  כמהח"ר 
בכמהח"ר אברהם חזק, כ' שלמה בכמ"ר אברהם דינה, כ' מכל בכמ"ר גד 
טירני, כ' יעקב חיים בכמ"ר אשר קאסטיל פראנקו.

ִאגֶֶּרת פ"ו )רמח"ל למהר"י בסאן(

ל הרמח"ל יָבה שֶׁ נֹות ַהְישִׁ קָּ ִאגֶֶּרת ג' – תַּ

שיעורים בזוהר הקדוש

סביב השעון , 24 שעות ביממה!

ָבר ְוֵלב ְלַהְרֵהר. ּיּוַכל ַלדָּ ּתֶֹקף ְוחֶֹמר גָּדֹול שֶׁ

ד



שיעורים בזוהר הקדוש

סביב השעון , 24 שעות ביממה!

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

את הזוהר הקדוש

24 שעות ביממה, 
)כפי שתיקן רביה"ק הרמח"ל 

זצ"ל, שילמדו ברצף בלי הפסק( 

במקומות הקדושים: 
הכותל המערבי,

קבר רחל וציון הרשב"י. 
בזהר  זצ"ל,  לרשב"י  השלום  עליו  רבנו  משה  אומר  כך 
ספר  דאיהו  דילך  חבורא  "בהאי  נשא:  פרשת  הקדוש 
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 24 שעות ביממה.

להצטרפות למסירת / לימוד ב"אור הרשב"י"
שם הרב  כתובת   
עיר    

טלפון      נייד   
בהתנדבות?   יום   שעה  

מקום השיעור   
מסירת שיעור או לימוד  

נא למלאות ולשלוח בפקס 02-9951300

חלק מהשיעורים:
כותלשיעור ע"י

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

נפרסם בעלונים בעז"ה את פרטי השיעורים המתקיימים בכל אתר ואתר, 
כמו כן ניתן לקבל את פרטי השיעורים, 

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

ה



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

שעות   12 הכוכבים  צאת  עד  החמה  נץ  מזמן 
המחולקים  זוהר   שיעורי  מתקיימים  ברציפות 
מתחיל  מסיים  אחד  כשאברך  אברכים,  ידי  על 
השני ללא הפסק ביניהם, שלפי הרמח"ל תקנה זו 

תקרע גזירות קשות ותמנע אסונות.

זצ"ל,  הרמח"ל  תקנת  את  לחזק  מבקש  כן  על 
הזוהר  פי  על  הגאולה  שנת  שהיא  תש"ע  בשנת 
ולייסד שיעורים אלו בכל מקום  ולקיים  הקדוש, 
אתר  ובכל  מדרש,  בבית  בכולל  בישיבה,  לימוד 
צדקינו,  משיח  נשמת  כידוע,  היה,  )להרמח"ל  ואתר. 

וידע את הסוד איך לקרב הגאולה(.

מקומות בהם מתקיימים כבר 
שיעורי זוהר 12 שעות ברציפות:

1.ירושלים: כותל המערבי.
2.מירון: ציון הרשב"י.
3.בית לחם: קבר רחל.

4.חברון: מערת המכפלה.
5.טבריה: ישיבת מאורות רפאל. 

ɶɶ20:30-22:30 מוצש"ק ɶהרב רפאל שליט"א אדם-שים שלום, החצב 

ɶɶשיעוריםɶ4ɶ-ɶאלעד
03-9093139 הרב דוד בובליל שליט"א  ר' מאיר 6 
03-9092534 שבת 8:30-9:00  הרב פקשר שליט"א  ויז'ניץ, רשב"י 11 

050-4146622 הרב יוסף עמר שליט"א  זכור לאברהם, בן קיסמא 19 

052-71213510 כל יום 9:00-9:30  הרב דניאל סולמני שליט"א  שער התורה, רבי יהודא הנשיא 32 

ɶɶ02-5868041/057-7957226 יום ה' 10:00-12:00  ɶהרב משה ארמוני שליט"א אשדוד-קדושי אשדוד, רובע ג 

ɶɶשיעוריםɶ2ɶ-ɶאשקלון
050-8509188 יום ד' 9:00-10:15  הרב יעקב בן שמעון שליט"א  אהבת אחים, הציונות 72 

077-7800949 הרב יהודה בן דוד שליט"א  אוהל רחל, חובבי ציון 451 

ɶɶ08-9225567-הרב יצחק קוגלר שליט"א ɶ19:30-21:00 'יום ה ɶהרב יצחק כהן שליט"א בארɶיעקב-חזון איש, חזון איש 9 

ɶɶ050-2201073 ɶהרב שלמה מלכה שליט"א ɶשבעɶבאר

ɶɶהרב אודי הוד שליט"א יום ד' 21:15-22:30  ɶהרב יצחק כהן שליט"א ɶאליעזרי-רחוב התמרɶבית

ɶɶ02-9997304 כל יום 16:50-17:50  ɶהרב דוד לוי שליט"א ביתɶשאן-נר דוד ואוהל רחל, השבעה 

ɶɶשיעוריםɶ44ɶ-ɶשמשɶבית
יום 16:00-16:30 הרב אבנר מיכאלי שליט"א  בית בנימין, ארלוזרוב 375/4 

052-380276 לאחר ערבית  הרב יצחק לוי שליט"א  אור החמה, המשלט 12 

02-996461 הרב שלום בוסקילה שליט"א  אור הרשב"י, רח' הגליל 15/1 

050-7692114 הרב חים אופיר שליט"א  מסילת ישרים 

052-4715663 ימים ב' ד'  19:30-20:30  הרב אייל שהרבני שליט"א  יפה נוף של נחום 

יום ה' 20:00-21:00   
מוצש"ק   

פעמיים בשבוע הרב קריל יפה שליט"א  ראדושיץ, בן עזאי 

מחצות לילה עד הבוקר ריב"ל  

025-7640197 יום א' 17:00-17:30  הרב מאיר חיים דיין שליט"א  אור יוסף, נחל לכיש 24, רמה א 

052-7270300 פעמיים בשבוע   הרב רוני עסיס שליט"א  נחל שורק 40/3, רמה א 
יום א' 17:00-17:30  הרב מאיר חיים דיין שליט"א  אור יוסף, נחל לכיש 24, רמה א 

02-999-8744 ליל שבת 20:00-20:15  ɶ ɶאור נחמן, נחל קישון 19/14, רמה א

יום ב' הרב גיל ניסים צמרי שליט"א  ɶעין גדי, נחל עין גדי 36/7, רמה א

כל יום 16:00-16:45 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  ɶעטרת ישעיה אלמין, נחל לכיש 24, רמה א

ליל שבת 15 דקות לפני מנחה הרב שלמה דוד פישר שליט"א   
10 דקות לאחר קבלת שבת הרב שמואל אהרן פישר שליט"א   

ליל שבת  20:30-21:30 הרב א"ל גולמבו שליט"א   
שבת 10 דקות לאחר התפילה הרב מאיר חיים דיין שליט"א   
15 ד' ל.מנחה 15 ד' א.ערבית ד"ר איתמר ברים שליט"א   

יום ה' 21:00-21:30 הרב דוד כהן שליט"א   ɶשמחת חיים, נחל שורק, רמה א

02-9924129 יום א' 16:30    WIN VINO ɶאור הרשב"י, נחל ניצנים 12/10, רמה א

ליל שבת לאחר הסעודה ɶ ɶאור הרשב"י, נחל לכיש 9/3, רמה א

ליל שבת לאחר הסעודה ɶ ɶאור הרשב"י, נחל לכיש 24/6, רמה א

יום ד' 21:00 הרב איתן כהן שליט"א  ɶאור הרשב"י, נחל לכיש 24/3, רמה א

יום ב' 13:30 ɶהרב ניר סייג שליט"א ɶנחל לכיש 24/8, רמה אɶ,אור הרשב"י

ליל שבת לאחר הסעודה ɶ ɶאור הרשב"י, נחל לכיש 24/3, רמה א

077-7005382 ערש"ק חצי שעה לפני מנחה  הרב יעקב שבח שליט"א  ɶאור הרשב"י, שדרות הירקון 30/2 רמה א

077-3200742 ליל שבת לאחר הסעודה   הרב אליהו פלדמן שליט"א  ɶאור הרשב"י, נחל אוריה 7/3, רמה א

יום א' 8:30-10:30  הרב אייל שרבני שליט"א  ɶאור רשב"י, באשר, נחל עין גדי 43/7, רמה א

02-999-7304 הרב דוד לוי שליט"א  אור ניסן, רח' נהר הירדן 50/2 רמה א 

02-5400940 23:30-1:00 חצות לילה  אור הרשב"י, נהר הירדן 21/1, רמה ב  

יום ג' 20:30 אנשי נחל נובע, הר הירדן 34, רמה ב  

וויז'ניץ, רבי יהושע, רמה ב

מוצש"ק 22:00 ביאלע לענטשנא, נהר הירדן 28, רמה ב  

כל יום 18:00-19:00 הגה"צ המ"ר ישראל חיים קאהן שליט"א  תולדות אהרן, רמה ב 

כל יום 8:00-9:00 הגה"צ המ"ר ישראל חיים קאהן שליט"א  נחלי אמונה קרעטשניף, רבי יהושע, רמה ב  

יום ד' 13:30-14:30 הגה"צ המ' רבי נח שיינבערג שליט"א   

02-5400940 2:00-5:00 לפנות בוקר | 14:00-17:00  נחלת חן, רמבעה"נ, רמה ב  

057-3112266 כל יום 2:00-5:00  כולל חצות מגני ומצלי  

כל יום 4:00-7:00 הרב דוד גווירצמאן שליט"א  כולל אוהל אסתר 

ליל שבת לאחר הסעודה אור הרשב"י, מהרי"ל דיסקין 7/16, קריה חרדית  

לאחר תפילת הנץ תפארת הנחל, רח' אור שמח 3, קריה חרדית  

ɶɶ09-8663003 ɶהרב שלמה מור שליט"א ɶאהרוןɶביתן

ɶɶ04-6288879/050-9113532 ɶשעה וחצי לפני מנחה ɶהרב משה עמיאל שליט"א ɶ20 מורשת התורה,הנדיבɶ,בנימינה

ɶɶשיעוריםɶ14ɶ-ɶברקɶבני
03-579-3355 כל יום  הרב אברהם שמחה אשלג שליט"א  רח' שד"ל 4 
054-8464306 ליל שבת שעתיים  הרב יוחנן באנון שליט"א .   אוהל אברהם, הרצל 54 

03-618-0777/054-3150777 כל יום לאחר ערבית  היכל ישראל, רבי עקיבה 150 פינת יונה הנביא הרב מנחם מענדיל טוביאס שליט"א 

03-6163940 מוצש"ק 23:00  חוג חתם סופר, בית יוסף  

הרב אריה וויינשטאק 050-7820145 כולל אילנא דחיי, בר אילן 1 

כל יום לפני התפילה | יום א' 21:00-22:00 הרב ישראל פנחסי שליט"א  כולל האר"י, הרב הירש 19 

052-6999099 יום ד' 10:00- 12:30   הרב דניאל זר שליט"א   ישיבת אור דוד, רח' המכבים 108, פרדס כץ 

ָעָליו  נּו  ַרבֵּ ה  משֶׁ ָאַמר  שֶׁ ַמה  ְיֻקיַּם  ְוָכְך 
דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ְזָי"ָע  "י  בִּ ְלַרשְׁ לֹום  ַהשָּׁ
ִאיהּו  דְּ יָלְך  דִּ ִחּבּוָרא  ַהאי  "בְּ ָנׂשא,  ת  ָרשַׁ פָּ
ַרֲחֵמי".  בְּ גָּלּוָתא  ִמן  יּה  בֵּ ִיְפקּון  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר 
ֵסֶפר  ָך,  לְּ שֶׁ ַהִחּבּור  ְזכּות  בִּ ָבִרים:  ַהדְּ אּור  בֵּ
ִמן ַהגָּלּות  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  ֵיְצאּו בְּ דֹוׁש,  ַהּזַֹהר ַהקָּ
ַצַער  ּוְללֹא  ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ְללֹא  ַרֲחִמים  בְּ

יַח!  ֶחְבֵלי ָמשִׁ

הקדוש בזוהר  שיעורים  למארגנים 
העולמי  הזוהר  מפעל  את  לידע  נא 
02-995-3100 פקס  במספר 
הזוהר בשיעור  הלומדים  מספר 

לומד  לכל  חינם  לשלוח  שנוכל  מנת  על 
לאור.   היוצאים  הזוהר  על  הספרים  את  בשיעור 

ו



03-5792896/050-8440110 יום ה' 14:30  הרב הלל הלוי שליט"א  שאר ישוב,  גרינברג 7, קרית הרצוג 

שבת 15 דקות לפני צאש"ק   
כל יום 13:00-15:00 | 19:00   לאברכים בלבד כל יום אחרי השיעור בכולל  

052-5458553 ימים א' ג' ה' 22:30-00:30  קהל חסידים, רמת אלחנן  

052-5458553 ליל שבת משעה 11 עד אור הבוקר  הרב יצחק כהן שליט"א  בית הכנסת הספרדי, רמת אלחנן 

ɶɶ09-8988174 ɶמוצ"ש שעתיים לאחר הבדלה ɶהרב עוזי שוויצה שליט"א ɶשיעוריםɶ3ɶ-ɶחפרɶבת
02-2646917  19:45 | 6:00 הרב עשור יוסף גבאי שליט"א  גבעת מרדכי, עץ יוסף, שח"ל 34 

בתɶים-איזורɶהתעשיה ɶɶ
יום ג' 6:00-8:00 הגה"צ המקובל בניהו שמואלי שליט"א  ɶ1 ישיבת המיישר, אורט ישראל

ɶɶשיעוריםɶ3ɶ-ɶשמואלɶגבעת
הרב מרדכי אפרתי שליט"א המרכזי, סוף רחוב נימבובר 

ימים א' ד' לאחר ערבית הרב מרדכי אפרתי שליט"א  שבט אחים, על יד מגדל המים 

03-5323231/050-7373305 יום ג' 7:30  הרב יאיר הלוי שליט"א  שלום ורעות, פרדס רוזנבלום ע"י מגדל המים 

ɶɶ050-3999448 ɶהרב אליהו אלוש שליט"א ɶגדרה

ɶɶ09-9544806 ɶהרב משה אלבז שליט"א ɶהרצליה

ɶɶ04-6339167 ɶלאחר ערבית חדרה-עץ החיים, שיכון עובדין  

ɶɶ03-6517946 הרב רפאל דוידוב שליט"א  חולוןɶ4ɶ-ɶשיעורים 
052-2236411/03-5545777/052-3790289  
077-5014013/052-7133786 יום ד' 7:00 ערב | ליל שבת  הרב אבשלום אברהם שליט"א  ɶ35 הגר"אɶ,כולל מעוז יעקב

ɶɶשיעוריםɶ3ɶ-ɶחיפה
04-8678040 ימים ג' וד' 20:00-21:15  הרב מרדכי בן דוד שליט"א  יגדיל תורה, מורשת רפאל, בילו 7 

050-4132046 יום ד' 7:00-8:30 | יום א' 9:30-9:00  הרב מרדכי בן דוד שליט"א  מורשת רפאל, ילג 13 מעל ח"ק, הדר 

ɶɶ22:30-23:30 'יום ד ɶɶהרב אידן טובים שליט"א חמד-בית המדרש 

ɶɶשיעוריםɶ3ɶ-ɶטבריה
054-5888040 ɶ19:30-20:30 ימי א-ה ɶהרב ישראל בן ארוש שליט"א ɶמשכן יעקב, רח' שלמה המלך

הרב אמיר דיין שליט"א  052-2823329 יום ב' 20:30-22:00  הרב יצחק כהן שליט"א  בית א-ל, הנביאים, שיכון ג' ש"א 

הרב מאיד דהאן שליט"א  050-7809009 הרב יצחק כהן שליט"א  רבי חיים פינטו, השיזף 356/1, מורדות טבריה 

ɶɶ054-8191400 ɶהרב אברהם פרידלנדר שליט"א יצהר-כולל חצות,  

ɶɶ04-9592974 ɶ 120 ,12 עילית-יחד שבטי ישראל, אכזיבɶיקנעם

ɶɶשיעוריםɶ16ɶ-ɶירושלים
בשער הכוונות הרב יונתן קליין שליט"א  ישיבת שער השמים, רח' רש"י 7, גאולה 

שיעור בעץ חיים או  בסידור הרש"ש  5:00-6:00 הרב ראובן גראס שליט"א-ר"י שער השמים   
ימים ב' ד' 17:00-17:45  הרב אורי בריזל שליט"א   

שיעור בשער הכוונות סידור הרש"ש  02-6518148 יום ה' 13:00-14:00  חכם יצחק צרור שליט"א   
הרב מנחם ווייס שליט"א כל יום 19:00-20:00  הרב חיים יוסף פריש שליט"א  אושפצין, חסד לאברהם 8, מאה שערים 

כל יום 9:15-9:45 הרב יוסף פריש שליט"א  תולדות אברהם יצחק, מאה שערים 

הרב יצחק גוטליב שליט"א  17:00-19:00 כ"ק מרן אדמו"ר רבי עקיבא ראבינוביץ שליט"א  דרכי צדק פורסוב, ברדיטשוב 6, מאה שערים 

לאחר השיעור מתקיימת תפילת ערבית 02-6280750  16:00-17:30 הרב יוסף גרינבלט שליט"א  כולל היכל פנחס, חומה שלישית 12, מאה שערים 

שיעור בנגלות הזוהר 02-5375356 טוויג רשב"ם, מקור ברוך 

יום ה' 7:30-9:00 ישיבת אור ודרך, רח' בר גיורא 28, מקור ברוך  

כל יום 15:30-16:30 הרב שרגא סמיולץ שליט"א   
א'-ה' 19:00-20:30 הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט"א  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 19, ארזי הבירה  

ימים א' ב' ג' ד' לאחר ערבית אלומים הקטן, נחליאלי 1  ליד מאפיית גרליץ, רמת אשכול 

ɶɶשיעוריםɶ16ɶ-ɶירושליםɶסביבות
מוצש"ק לאחר ערבית הרב אליהו אפללו שליט"א  אורות החומה, יצחק ניסים 76, קרית שמואל 

יום ג' בין מנחה וערבית הרב יעקב ביטון שליט"א  תפלה לדוד ומשה, טהון 12, קרית יובל 

יום א' לאחר ערבית הרב שמואל שושני שליט"א  קהילת יעקב, יהודה 2, בקעה 

יום ה' 13:45-14:45 ביאלע אוסטרבא, נגארה 13, גבעת שאול  

ימים א' ג' ה' 9:00-10:15 הרב נפתלי הלוי שליט"א  יד שלמה, רבי חיים וויטאל 19, גבעת שאול 

מוצש"ק לאחר ערבית הרב אליהו  מרציאנו שליט"א  זהר מיכל, זאב פלק 18, הר חומה 

יום ב' 20:00-21:00 קצינלנבויגן 73, הר נוף  
02-6242314 ליל שישי מחצות הלילה  הרב שחר שמואל ששון שליט"א  ישיבת שערי רחמים, שילה 16, נחלאות 

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 21, פסגת זאב מזרח 

הרב יוסף סוויסה שליט"א יוסף חיים, דוב הוז 8/2, קטמון 

02-5389176 הרב יהושע סלם שליט"א  ברכת חיים, החורש 90, רמות 

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 9, גילה 

ɶɶהרב אבנר שליט"א כפרɶסבאɶ-ɶכולל אש דת, טירת צבי 

ɶɶ08-9241174 ɶהרב מיכאל חזות שליט"א ɶלוד

ɶɶשבת בבוקר לפני התפילה ɶהגה"צ ר' ארי' ווייס שליט"א ɶלונדון-וויז'ניץ

ɶɶהעמקɶמצפהɶ-ɶהעמקɶמגדל
04-6441113 מוצש"ק לאחר ערבית  הרב ישראל ביטון שליט"א  מרכז רוחני מאור החיים, דובדבן 12 

עּוֵרי אֹור  ה ְלַהְצָלַחת ָהֵעֶסק שִׁ ְסֻגלָּ
ֲחנֻּיֹות "י בַּ בִּ ָהַרשְׁ

ִלְתחּום  ִהְתַרֲחבּו  "י"  בִּ ָהַרשְׁ "אֹור  עּוֵרי  שִׁ
ל ָהרֹוֶצה  ְטֵחי ִמְסָחר. כָּ ל ֲחֻנּיֹות ְושִׁ נֹוָסף שֶׁ
ִיּסּוד  בְּ ַמְתִחיל  ֵעֶסק  בְּ ְלַהְצָלָחה  ִלְזּכֹות 
יֹום  בְּ ּקֹות  דַּ ר  ִמְספַּ "י",  בִּ ָהַרשְׁ "אֹור  עּור  שִׁ
ַלֲחנּות  ְכָנִסים  ַהנִּ ים  ָהַרבִּ ֶאת  ים  ְמַזכִּ ּבוֹ 

ְבֵרי זֹוַהר ַהָקדֹוּש. מַֹע דִּ ִלשְׁ

ֵיינֹות  ִלְמִכיַרת  ַעל ֲחנּות  ִוד לֹוק נ"י בַּ ר' דָּ
ִלְהיֹות  ָזָכה  קֶֹדׁש  ת  בָּ שַׁ ִלְכבֹוד  ּוִפּצּוִחים 
ַפְרֶהְסָיה, ּוְכָאְמָרם  ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ ָהִראׁשוֹן בְּ
ֶאת  ל  ַקבֵּ מְּ שֶׁ ר,  ָהִעקָּ הּוא  ְתִחיל  ַהמַּ ז"ל 
ם,  )ְרֵאה שו"ע או"ח סי'  ֶנֶגד כֻּלָּ ָכר כְּ ַהשָּׂ
מֹר  ִמְצָוה אֹוְמִרים לוֹ גְּ ְתִחיל בְּ תקפ"ה( ַהמַּ
)רש"י  מוֹ  שְׁ ַעל  ְוִנְקַראת  וא"ח(,  )רמב"ם 
סּוק א', ַעיֵּן מס' ֲעבֹוָדה  ֶרק לז פָּ מֹות פֶּ שְׁ
ה ֲעֻמּקֹות ַעל  ף י"ט ע"א, ֵסֶפר ְמַגלֶּ ָזָרה דַּ
ִדין  בְּ ַהּזַֹהר  ע"פ  ְנָחס(,  פִּ ת  ָרשַׁ )פָּ ַהּתֹוָרה 

ָכרוֹ, עיי"ש(. ּטֹל שְׂ יִּ שֶׁ

Best Wine store
Win Vino
& More....

bחל ניצנים 12 מרכז מסחרי
רמת בית שמש א' )מול קנגרו(

כשהרבה  שיגרתי  עבודה  יום  באמצע 
אנשים באים לקנות יין שוקולוד וממתקים 
טועמים פתאום את מתיקות אור הרשב"י 
הקדוש  הזוהר  בספר  הלימוד  ידי  על 
לצדיקים  המשומר  מיין  לטעום  וזוכים 

לעתיד לבוא

וממנו ילמדו וכן יעשו

מרכז רוחני מאור החיים,

ז



ɶɶהרב בני יוסקוביץ שליט"א יום ד' 19:30-20:45  ɶהרב יצחק כהן שליט"א מ.ביתɶגמליאל-מנחת שי, ליד יבנה 

ɶɶ04-6288879/050-9113532 הרב חיים מזרחי ɶמוצש"ק אחרי ר"ת ɶהרב מרדכי אברהם יצחקי שליט"א מושבɶפורת-בית המדרש, ליד תל מונד,  

ɶɶשיעוריםɶ2ɶ-ɶמירון
1800-800-3333 כל יום 15:00-15:30  הרב אהרן גרינוואלד שליט"א  מוקד הרשב"י ע"י כולל חצות מגני ומצילי 

1800-800-3333 כל יום 15:30-16:00  הרב שמעון אנשין שליט"א    

ɶɶ04-9521596 ɶ20:00-22:00 'יום א ɶהרב יצחק כהן שליט"א נהריה-שומרי שבת, גבעת טרומפלדור 

ɶɶ054-6671943 הרב ישי בר חן שליט"א ɶ20:00-21:30 'יום ה ɶהרב משה ארמוני שליט"א ניצן-כתר תורה 

ɶɶשיעוריםɶ3ɶ-ɶנשר
בין מנחה וערבית היכל דוד, גבעת עמוס  

6:00-7:15 אור מרדכי, סיני 3, שכונת בין-דור  

שבת  ¾ שעה לפני מנחה ɶ ɶיד לאחים, הגיבורים, שכונת בין-דור

ɶɶיד המביא מרכז רוחני שדות הנגב מול ישיבת הנגבɶ,נתיבות
054-7683090/08-9943699/08-9941381 ימים א' ג' ה'  הרב ישכר אביטן שליט"א    

ɶɶשיעוריםɶ3ɶ-ɶנורדאוɶקריתɶ,נתניה
052-9320681/052-6329681 יום א' 6:30-6:40  הרב אפרים חזקוב שליט"א  ברכת אברהם חי, רח' שי עגנון 26,  

050-6730654 הרב יעקב גלאם שליט"א    
050-5910222 מוצש"ק לאחר ערבית  הרב יצחק אטר שליט"א  שפעת רביבים, נורדאו מול בית חב"ד 

ɶɶ050-8756827 ɶ8:00-9:00 'ימים א'-הɶהרב רן יוסף חיים אבוחצירה שליט"א עפולה,ɶבית שלום, יהושע חנקין 

ɶɶ052-8476100/09-7921012 ɶהרב שלמה גאלדשטיין שליט"א עמנואלɶ,ɶהמרכזי חסידי, רח' בית ישראל 

ɶɶ02-9973659 050-8441162 ɶליל שישי 20:00 ערב פסגות,ɶמשפחת אייזן  

ɶɶשיעוריםɶ2ɶ-ɶפקיעין
יום ה' 18:45 ערב )בערך( הרב יוסף טגדי שליט"א  ישיבת פקיעין 

מוצש"ק כשעתיים לאחר ערבית    

ɶɶ050-4521686/04-6373515 ɶשעה לפני שחרית ɶהרב רפאל בובליל שליט"א פרדסɶחנה-אבן החיים, שכונת רמז 156 

ɶɶשיעוריםɶ11ɶ-ɶתקוהɶפתח
03-9089202 הרב אליעזר דוד גבאי שליט"א   
052-2926573 יום ג' 20:45-22:00  הרב יהודה שרבני שליט"א  אהבת חיים, טולידנו 14 

050-2926573 יום א' 17:45-19:00  הרב יהודה שרבני שליט"א  אהל חיים, בר כוכבא 23 

052-2926570 יום ד' 17:45-19:00  הרב יהודה שרבני שליט"א  אהל ציון, יוסף חיים 6 

052-2926570 יום ה' 18:00-19:00  הרב יהודה שרבני שליט"א  היכל יעקב, כצנלסון 

052-7632720 יום א' 20:30-21:30  הרב אידן טובים שליט"א  הקטרת, שלמה 5 

03-9092902 יום ה' 21:00-22:45  הרב ששון בטאט שליט"א  חסד לאברהם, ישראל ישעיהו 28 

03-9092902 יום ה' 21:00-23:00  כולל חסד לאברהם, שלמה 5  

03-9046985 יום ב' 17:00-18:30  משפחת ולד, אברבנאל 14  

03-9320388 הרב אלון פרחי שליט"א   עץ חיים הושע 

03-9046985  16:00-17:00 רפאל המלאך, פפר פינת סוקולוב  

ɶɶשיעוריםɶ2ɶ-ɶצפת
050-5948670 בין מנחה לערבית  הרב יעקב כהן שליט"א  בנימין הצדיק, לוחמי הגיטאות 

050-5948670 יום ג' 20:00-21:00  הרב יעקב כהן שליט"א  ובא לציון, שכונת רמת רזים 

)לשעבר מדרשה ליהדות(,  העצמאות ɶɶ כולל שערי חייםɶ,שיעוריםɶ3ɶ-ɶאתאɶקרית
054-4512133 ימים ד' ה'  10-45-9:15  הרב יוסף הרוש שליט"א   

ליל ששי חצות עד הנץ | מוצש"ק לאחר הבדלה   

ɶɶ054-8421915 ɶמוצש"ק חצי שעה לאחר ערבית קריתɶגת-אור הרשב"י, רח' מרגלית  

ɶɶ054-6347679 ɶɶהרב יעקב רפאל שליט"א קריתɶמלאכי 

ɶɶ08-9493687/052-3578159 הרב דוד שלום שליט"א ɶ20:00-21:00 'יום ד ɶהרב דוד בצלאל שליט"א קריתɶעקרון-שובה ישראל 

ɶɶ03-6810298/050-8772389 הרב אוריאל לוי שליט"א  קריתɶשלוםɶ3ɶ-ɶשיעורים 
052-4556806 יום ה' 18:45-20:15 | מוצש"ק שעה לפני ערבית  הרב מיכאל פייזקוב הלוי שליט"א  ɶ,6 המרכזי, הכינור

ɶɶ03-9030975/050-6438828 ɶהרב שלום חמדי שליט"א ɶהעיןɶראש

ɶɶ054-3054780 ɶהרב מיכאל בראון שליט"א ɶשיעוריםɶ3ɶ-ɶלציוןɶראשון
050-8737205 יום ה' 9:30-11  אור הרשב"י, שיכון המזרח  

054-3979642/08-6755106 יום ד' 8:45-11:15  משפחת לוי, הרבי מליובביץ 6/3  

 ɶɶשיעוריםɶ2ɶ-ɶרכסים
מוצש"ק לאחר ערבית הרב עייש שמשון שליט"א  אור לציון, שכונת לב אליהו 

04-9040588  10:00-11:00 הרב עייש שמשון שליט"א  ɶכולל בית שמאי

ɶɶ03-5799076 ɶ9:00-10:00 ɶהרב ראובן אורבן שליט"א רמתɶגן, הכבאים 

ɶɶשיעוריםɶ2ɶ-ɶהשרוןɶרמת
052-2926573 יום ב'  20:15-21:15  הרב יהודה שרבני שליט"א  אהל יעקב, הרב קוק 39 

03-5491367 כל יום 10:30-1:00  הרב שלום בצלאלי שליט"א  תרחם ציון, נהרדאה 26 

ɶɶשיעוריםɶ2ɶ-ɶאביבɶתל
03-6491168 ורדי ורימי  אור הרשב"י, נהרים 16 נווה שרת 

03-6318076 בשעות הערב  הרב משה כנעני שליט"א  כפר שלום 

רוצים ליידע את מפעל הזוהר העולמי 
על שיעור נוסף המתקיים?

מלאו את פרטים הבאים ושלחו לפקס: 02-995-1300 

שם הרב  
בית המדרש  

כתובת  
עיר  

זמן השיעור  

ליצירת קשר: שם  
טלפון  

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

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

למען ביאתו.
הזוכים  מן  להיות  שנזכה  הלואי 
בכבודו  שהמשיח  המאושרים, 

ובעצמו יעיד עלינו
"בזכותך הגעתי".

פלאפון פלאפון 

ח


