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ב"ה שהחיינו וקיימנו שמתקיימים מעל אלף שיעורים בזוהר הקדוש ברחבי הארץ.
בידכם לעזור לנו להוסיף ולהעלות במספר השיעורים ,שכל אחד ואחד ינסה את כוחו באירגון שיעורים נוספים לאקמא שכינתא מעפרא.

לבירורים ולפרטים 054-843-6784 :פקס02-995-1300 :

מי כעמך ישראל! מה נהדר לראות ולהוודע איך עם ישראל מתגייס
ללחום מלחמתה של תורה ,מצטרף לחיילים בצבא ה' ע"י הלימוד
היומי בזוהר הקדוש .מה מפעים ומרגש להווכח לתשוקה של העם
כולו להביא את הגאולה השלימה במהרה.
"מפעל הזוהר העולמי" מאז שהתחיל בהפצה של ספרי הזוהר עם
 60,000לומדים עלה מספר הנרשמים ליותר משש מאות אלף.
התחלנו עם  58מתנדבים וכיום אנו  312מתנדבים .התחלנו עם 183
שיעורים ונכון להיום מתקיימים כבר למעלה מאלף שיעורים.
המספרים מדברים בעד עצמם מעצימים את הכח של העם המיוחד,
כוכבי אור אלו מנצנצים בחשכת הגלות ובודאי מקרבים הגאולה.
זה כוחו הרב של הציבור ,כח אדיר למעלה מדרך הטבע ,כח שמגיע
למעלה מן השמים כדברי ה"שם משמואל" )פרשת תצוה  -שנת תר"פ(
וז"ל :אך טענת מרדכי אדרבה באשר קליפת עמלק שולטת בכל מה
שתחת השמים ,ע"כ אין עצה כי אם לאחוז למעלה מעולם הטבע,
והיינו מסירת הנפש שזה דבר למעלה מן הטבע ...,והיא השיבה לך
כנוס את כל היהודים וצומו עלי .והיינו שמסירת נפשה לבד עדיין
אינו מספיק ,וכמו תפלת יחיד שאיננה בקול ומטעם הנ"ל ,אלא
כנוס את כל היהודים וצומו עלי ושיהי' כחה כח הציבור ,וכמו שהגיד
כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה ]בעל האבני נזר מסוכטשוב[ כי כח הציבור היא
למעלה מהכלי ולשון ציבור היא מלשון צבורין ועומדים למעלה מן
הכלי המגביל ,עכ"ד ,וע"כ תפלת ציבור היא בקול כי מאחר שאינה
נגבלת בכלי ע"כ לעולם היא למעלה מהטבע שהוא תחת השמים
ותפלת ציבור היא למעלה מהשמים ,וזהו שאמרו ז"ל )ברכות ח'(.
שאין הקב"ה מואס בתפלתן של רבים ,באשר כחם מגיע למעלה
מהגבלת הטבע ומשליטת החיצונים שהם למטה מהשמים ,וכאשר
תהי' מסתייעת מכח הציבור אז חפץ ה' בידה יצליח ,והסכים עמה
מרדכי ,עכ"ל.
ונקדים מספר "שם עולם" )מהחפץ חיים זצ"ל חלק א  -פרק יט( בענין כח
לימוד תורת הנגלה אפילו של יחיד :ושמעתי בשם הגר"א ז"ל פירוש
על מה שאמר דוד המלך ע"ה שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב.
א' ,מה הוא לשון שש ולא אמר שמח .ועוד ,מהו שהמשיל אמרי ה'
לשלל .ואמר כך ,דלשון ששון בלשון הקודש מונח על דבר שמגודל
השמחה נולד לו תוגה ,ובדרך משל ,שתי מחנות היו נלחמים אחד
נגד השני ,וינצח אדם אחד מהנלחמים את כל המחנה שכנגד ,משום
שקלע אל המטרה להראש שלהם ]במצביא[ .וניתנה לו רשות שיקח
את כל השלל לעצמו ]כפרס[ ,ואך על איזה שעות אחדות ניתנה לו
הרשות .והנה האיש הזה הייתה שמחתו גדולה מאד שהיה שלל רב
של כסף וזהב ,ועמל בכל כחו בשעות אחדות אלו לאסוף הון רב.
אך בנשאו את עיניו ,כל מה שהיה רואה שהמחנה גדול מאד וכסף
וזהב מונח להפקר עלי ארץ ,מגודל שמחתו נולדה לו תוגה בידיעתו
שאין לו רק שעות אחדות לזה ,והוא חושב מי יתן על עת הזו שיהיה
לי כח של עשרה אנשים לאסוף כל השלל תחת רשותי בזמן מועט.
כן הוא הענין הזה ,דוד המלך ע"ה באשר שהוא השיג יקר התורה
ן

ב

וערכה ,ואמר הנחמדים מזהב ומפז רב וגו' ,היה שמח מאד עליה
ממש כאדם המוצא שלל רב ששמח מאד על שהוא רואה שבכל
רגע ורגע הוא משתכר כסף וזהב למכביר ,ברגע זה הוא מוצא
תכשיט ששוה מאה דינרין וברגע זה תכשיט ששוה אלף דינרין .כן
הוא ממש בלימוד התורה ,בכל רגע ורגע שהוא לומד ואומר איזו
תיבה הוא מקיים מצות עשה דאורייתא של לימוד התורה ,בזו העת
הוא לומד מקרא ובזו הוא לומד משנה ובזו הלכות .וכן כהאי גוונא
לענין קיום המצות ,ועבור כל פרט ופרט יש למעלה עונג בפני עצמו.
אך מגודל השמחה נולדה לו תוגה ,באשר שידע שימי האדם הם
קצרים והוא חושב מי יתן שאוכל ללמוד ולחטוף בזו העת אלפים
פעמים כזה ,כי הלא ישאר עוד הרבה והרבה יותר מונח להפקר
ממה שלקחתי בידי ,עכ"ל.
ופתרון מצאנו ,שיוכל ללמוד ולחטוף באותו זמן אלפי אלפים וריבי
רבבות פעמים ככה .ככתוב בספר כסא מלך לתיקו"ז )תקון מג אות ס(:
למוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות ,וכל שכן אם יזכה ללמוד
ולהבין פירוש מאמר אחד ,יעשה בו תקון למעלה בשעה אחת ,מה
שלא יעשה בלמוד הפשט שנה תמימה כו'.
עוד כתוב שם :למודו כל השנה אינו כלום אם אינו מעטרו ביום אחד
בלמוד הקבלה ,כי שקול הוא כנגד כולם.
ובפרט בלימוד זוהר הקדוש בשבת קודש שעולה פי אלף פעמים
יותר מן הנעשה בעסק התורה של ימי החול) .בעל "בן איש חי" ורבי מרדכי
שרעבי זצ"ל(

אשרי הזוכה להיות עמלו בתורה ,הן בנגלה ,הן בנסתר בספר זוהר
הקדוש והתקונים ,וכדאי הוא רשב"י התנא האלוקי זיע"א לפטור
את כל העולם כולו מן הדין ולקרב את הגאולה) .מתוך מכתב בד"ץ תרפ"א
ללימוד הזוהר בשם הגה"ק רבי יצחק ירוחם בהגאון החסיד מוהר"ר משה יהושע לייב
זצ"ל דיסקין(

כידוע ,עשרה מישראל הם כמנין שכינה ,כשעשרה לומדים יחד יש
להם כח כ ,385 -מנין שכינה )עיין גדולי ישראל והזוהר דף יב בהקדמה( .על
כן מי יוכל לשער ולתאר כוחם של יותר מעשרה הלומדים שיעור
בזוהר הקדוש ,שמצטרף לאין ערוך.
ענין זה רמוז בגמרא )עירובין נ"ד( :אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא
חטוף ואכול חטוף ושתי דעלמא דאזלינן מינה כהלולא דמיא.
אכילה היא רמז להלכות ושתיה היא רמז לאגדות שיש בהן סודות
התורה שנמשלו ליין ,והוא כעין מה שאמרו חז"ל על הפסוק לכו
לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי ,לחמי אלו הלכות ושתו וכו' אלו
אגדות.
ָתא"  -ו ִּמ ְת ַע ְּדנִים
ַסי ְרָוי ָ
מובא באקדמות" :ו ִּמ ְת ַּפנ ְִקין ְו ָרוֵיְּ ,בכ ֵ
ָתא" ַ -ייִן
אשית ,נ ְִטיר ֵּבי ַנ ֲעו ָ
ֲמר ְמ ַרת ְד ִמ ְּב ֵר ִׁ
וְרוֹוִים ְּבכוֹסוֹת ְרָויָה ".ח ַ
ֶקב .וכן "יין" בגימטריא "סוד" ,לרמז
אשית ָׁשמוּר ְּבי ֶ
ָע ִסיס ֶׁש ִּמ ְּב ֵר ִׁ
שהלומדים תורת הסוד יזכו לשתות מיי"ן המשומר לצדיקים
לעתיד לבוא .הלואי ונזכה בב"א.
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מפעל "הזוהר העולמי" מייסד בימים
אלו את שיעורי "אור הרשב"י" ,בו
ילמדו בעז"ה את הזוהר הקדוש

 24שעות ביממה,

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

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!

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

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  9951300-02או באימייל hazohar@gmail.com

להצטרפות למסירת  /לימוד ב"אור הרשב"י"

חלק מהשיעורים:

כותל קבר רחל
ליל חמישי יום שלישי

הרב שלום יהודה גראס אדמו"ר מהאלמין שליט"א 12:00
הרב מאיר חיים דיין שליט"א ,ראש הכולל
12:15
הרב שמואל נתנאל בלום שליט"א
12:30
שיעור.
מגיד
הרב אליהו חיים פלדמן שליט"א,
12:45

הרב ברוך גולומבו שליט"א
ר' יעקב אביטן שליט"א

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

שם הרב
כתובת
טלפון
שעה
יום
מקום השיעור
מסירת שיעור או לימוד
נא למלאות ולשלוח בפקס 02-9951300
עיר
נייד
בהתנדבות?

ג

 אדם 1

 1שים שלום ,החצב

הרב רפאל שליט''א

מוצש"ק 20:30-22:30

 1ר' מאיר ,6
 1ויז'ניץ ,רשב"י 11
 1זכור לאברהם ,בן קיסמא 19
 7שער התורה ,רבי יהודא הנשיא 32

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

03-9093139

כל יום 9:00-9:30

 1קדושי אשדוד ,רובע ג

הרב משה ארמוני שליט''א

יום ה' 10:00-12:00

 1אהבת אחים ,הציונות 72
 1אוהל רחל ,חובבי ציון 451

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

יום ד' 9:00-10:15

077-7800949

 1חזון איש ,חזון איש 9

הרב יצחק כהן שליט''א

יום ה'  08-9225567 19:30-21:00הרב יצחק קוגלר שליט''א

הרב שלמה מלכה שליט''א

050-2201073

הרב יצחק כהן שליט''א

יום ד' 21:15-22:30

 אלעד 10

 אשדוד 1

 אשקלון 2

 באר יעקב 1
 באר שבע 1
1

 בית אליעזרי 1
 1התמר

 בית לחם 50
 50קבר רחל,

 בית שאן 7

 7נר דוד ואוהל רחל ,השבעה,

 בית שמש 115

שבת 8:30-9:00

02-5868041/057-7957226
050-8509188

הרב אודי הוד שליט''א

א' ה' מהנץ עד השקיעה
הרב דוד לוי שליט''א

כל יום 16:50-17:50

הרב שמואל אהרן פישר שליט''א
הרב איתן כהן שליט''א

שבת  10דקות לאחר קבלת שבת

 1עטרת ישעיה האלמין,
 7אור הרשב"י ,נחל לכיש ,24/3רמה א
 1אור הרשב"י ,נחל לכיש  ,24/6רמה א
 1אור הרשב"י ,נחל לכיש  ,9/3רמה א
 1אור הרשב"י ,נחל ניצנים  ,12/10רמה א WIN VINO
הרב דוד כהן שליט''א
 1שמחת חיים ,נחל שורק ,רמה א
הרב איתמר ברים שליט''א
 2עטרת ישעיה האלמין
הרב אייל גולמבו שליט''א
 1עטרת ישעיה האלמין
 7עטרת ישעיה האלמין נחל לכיש  ,24רמה א
הרב שלמה דוד פישר שליט''א
 1עטרת ישעיה האלמין
 1אור הרשב"י ,נחל לכיש  ,24/3רמה א
 1אור נחמן ,נחל קישון  ,19/14רמה א
 1ביאלע לענטשנא ,נהר הירדן  ,28רמה ב
הרב גיל ניסים צמרי שליט''א
 1עין גדי ,נחל עין גדי  ,36/7רמה א
הרב מאיר חיים דיין שליט''א
 1עטרת ישעיה האלמין
הרב ישראל חיים קאהן שליט''א
 7תולדות אהרן ,רמה ב
 7תפארת הנחל ,רח' אור שמח  ,3קריה חרדית
 1אור הרשב"י ,מהרי"ל דיסקין  ,7/16קריה חרדית
הרב דוד גווירצמאן שליט''א
 7כולל אוהל אסתר
 7כולל חצות מגני ומצלי
 2נחלת חן ,רמבעה"נ ,רמה ב
 1אנשי נחל נובע נהר הירדן  ,34רמה ב
 7נחלי אמונה קרעטשניף ,רבי יהושע ,רמה ב הרב ישראל חיים קאהן שליט''א
 1אור הרשב"י ,נחל אוריה  ,7/3רמה א הרב אליהו פלדמן שליט''א לאחר
 1אור הרשב"י ,נחל לכיש  ,24/8רמה א הרב ניר סייג שליט''א
 1וויז'ניץ ,רבי יהושע ,רמה ב

ד

03-9092534
050-4146622
052-71213510

ליל שבת לאחר הסעודה
ליל שבת לאחר הסעודה
יום א' 16:30
יום ה' 21:00-21:30
שבת  15ד' ל.מנחה  15ד' א.ערבית
ליל שבת 20:30-21:30

מרן אדמו"ר שליט''א

ליל שבת  15דקות לפני מנחה
לאחר שבת לאחר הסעודה
ליל שבת 20:00-20:15
מוצש"ק 22:00
יום ב'
שבת  10דקות לאחר התפילה
לאחר תפילת הנץ
ליל שבת לאחר הסעודה
כל יום 2:00-5:00
 2:00-5:00לפנות בוקר14:00-17:00 ,
יום ג' 20:30
כל יום 8:00-9:00
שבת לאחר הסעודה
יום ב' 13:30

02-9997304
כל יום 21:00

02-9924129

כל יום 16:00-16:45

02-999-8744

כל יום 18:00-19:00
כל יום 4:00-7:00

057-3112266
02-5400940
077-3200742

 5אור יוסף ,נחל לכיש  ,24רמה א
 7אור הרשב"י ,נהר הירדן  ,21/1רמה ב
 1אור ניסן ,נהר הירדן ,50/2רמה א

הרב מאיר חיים דיין שליט''א

הרב דוד לוי שליט''א
 1אור רשב"י באשר ,נחל עין גדי  ,43/7רמה א הרב אייל שרבני שליט''א
הרב נח שיינבערג שליט''א
 1נחלי אמונה קרעטשניף
הרב אייל שהרבני שליט''א
 2יפה נוף של נחום
הרב אבנר מיכאלי שליט''א
 1בית בנימין ,ארלוזרוב 375/4
הרב ינון שלום שליט''א
 1זכות אבות ,הקישון  ,30רמת א'
הרב נח שיינברג שליט''א
 1קרעטשניף ,יהודה הנשיא

 7אור הרשב"י ,רבי אלעזר  ,41רמה ב'
 1עטרת ישעיה האלמין נחל לכיש  24רמה א

מרן אדמו"ר שליט''א
הרב שלום בוסקילה שליט''א
הרב חים אופיר שליט''א
הרב רוני עסיס שליט''א
הרב יצחק לוי שליט''א
הרב יעקב שבח שליט''א
הרב אייל שהרבני שליט''א
הרב קריל יפה שליט''א
הרב מאיר חיים דיין שליט''א

 1אור הרשב"י רח' הגליל 15/1
 1מסילת ישרים
 7אור הרשב"י ,נחל שורק  ,40/3רמה א
 1אור החמה המשלט 12
 1אור הרשב"י שדרות הירקון  30/2רמה א
 1יפה נוף של נחום
 2ראדושיץ בן עזאי
 1אור יוסף נחל לכיש  24רמה א
 1ריב"ל
הרב אייל שהרבני שליט''א
 1יפה נוף של נחום

 ביתן אהרון 1
1

 בני ברק 66

 1בית הכנסת הספרדי ,רמת אלחנן
 3קהל חסידים ,רמת אלחנן

יום א' 8:30-10:30
יום ד' 13:30-14:30
ימים ב' ד' 19:30-20:30
יום 16:00-16:30
ליל שישי  2שעות לפני הנץ
ד' 14:00
כל יום
שבת לפני התפילה
כל יום
לאחר ערבית
ערש"ק חצי שעה לפני מנחה
יום ה' 20:00-21:00
פעמיים בשבוע
יום א' 17:00-17:30
מחצות לילה עד הבוקר
מוצש"ק

הרב יצחק כהן שליט''א

כל יום 18:00 16:00
כל יום 19:00
שבת  15דקות לפני צאש"ק
כל יום 13:00 11:00

 1עץ יוסף ,שח"ל  ,34גבעת מרדכי

הרב עשור יוסף גבאי שליט''א
הרב עוזי שוויצה שליט''א

19:45 ,6:00
מוצ"ש שעתיים לאחר הבדלה

 7כולל חצות לילה

הרב נפתלי שליט''א

 בת ים 15

025-7640197

ליל שבת משעה  11עד הבוקר
ימים א' ג' ה' 22:30-00:30
כל יום 19:00 ,13:00-15:00
03-6163940
מוצש"ק 23:00
050-8440110/03-5792896
יום ה' 14:30
03-579-3355
כל יום
054-8464306
ליל שבת שעתיים
052-6999099
יום ד' 10:00-12:30
כל יום לפני התפילה ,יום א' 21:00-22:00
054-3150777/03-618-0777
כל יום לאחר ערבית
כל יום 15:00 13:00

הרב משה עמיאל שליט''א
הרב משה עמיאל שליט''א
הרב משה עמיאל שליט''א
הרב משה עמיאל שליט''א

2

02-996461
050-7692114
052-7270300
052-380276
077-7005382

052-5458553
052-5458553

שעה וחצי לפני מנחה
שבת 14:00
ג 20:00
ד 19:00

 בת חפר 3

02-9924251

הרב שלמה מור שליט''א

7

 1מורשת התורה ,הנדיב 20
 1מורשת התורה ,הנדיב 30
 1מורשת התורה ,הנדיב 30
 1מורשת התורה ,הנדיב 30

052-4715663

09-8663003

 1חוג חתם סופר ,בית יוסף
הרב הלל הלוי שליט''א
 1שאר ישוב ,גרינברג  ,7קרית הרצוג
הרב אברהם שמחה אשלג שליט''א
 7שד"ל 4
הרב יוחנן באנון שליט''א
 1אוהל אברהם ,הרצל 54
 1ישיבת אור דוד ,רח' המכבים  ,108פרדס כץ הרב דניאל זר שליט''א
הרב ישראל פנחסי שליט''א
 7כולל האר"י ,הרב הירש 19
 7היכל ישראל ,רבי עקיבה פינת יונה הנביא 150
 7שאר ישוב ,גרינברג  .7קרית הרצוג
הרב אריה וויינשטאק שליט''א
 1כולל אילנא דחיי ,בר אילן 1
הרב הברהם לוי שליט''א
 7היכל צבי ,סימטון 10
 7שאר ישוב ,גרינברג  ,7קרית הרצוג
 1שאר ישוב ,גרינברג  ,7קרית הרצוג
הרב הברהם לוי שליט''א
 7היכל צבי .סימטון 10

 בנימינה 4

א' ה' 17:00-17:30
 23:30-1:00חצות לילה

02-5400940
02-999-7304

050-7820145
03-5708652
03-5708652

050-9113532/04-6288879
050-9113532
050-9113532
050-9113532
02-2646917
09-8988174
כל יום 17:30 16:30

ה

 7כולל חצות לילה

כל יום שעה לפני הנץ

 1ישיבת המיישר ,אורט ישראל  ,1איזור התעשיה

הרב הגה"צ המקובל בניהו שמואלי שליט"א

הרב מרדכי אפרתי שליט''א
 2שבט אחים ,על יד מגדל המים
הרב מרדכי אפרתי שליט''א
 1המרכזי סוף רחוב נימבובר
 1שלום ורעות פרדס רוזנבלום ע"י מגדל המים הרב יאיר הלוי שליט''א

ימים א' ד' לאחר ערבית

 גבעת שמואל 4

 גדרה 1
1

 הרצליה 9

 7שלום חי הרב קוק 67/1
 1הרב קוק 67

1

יום ג' 7:30

הרב אליהו אלוש שליט''א
הרב בנימין גבאי שליט''א
הרב בנימין גבאי שליט''א
הרב משה אלבז שליט''א

 חברון 70

כל לילה
מוצ"ש

 70מערת המכפלה

הרב חיים אליהו שליט''א
 1תפראת מוהר"ן גבעת אולגה
הרב חיים דרעי שליט''א
 5ישיבת הרמח"ל הרב ראובן כהן
 1אור הרשב"י שבטי ישראל  16 6גבעת אולגה הרב בנימין רובאום שליט''א

א' ה'

 חדרה 14

 חולון 6

 1כולל מעוז יעקב הגר"א 35
 1כולל מעוז יעקב הגר"א 35

הרב אבשלום אברהם שליט''א
הרב אבשלום אברהם שליט''א

 1אור הרשב"י
 1אור הרשב"י
 1כולל לימוד המעפילים  37תל גיבורים

הרב רפאל דוידוב שליט''א

1

לאחר ערבית
ליל שבת
ד 19:00

הרב פרץ שליט''א

ב 13:00 8:00

 2מורשת רפאל ילג מעל ח"ק  13הדר
 2מורשת רפאל ילג מעל ח"ק  13הדר

הרב מרדכי בן דוד שליט''א
הרב מרדכי בן דוד שליט''א
הרב מרדכי בן דוד שליט''א
הרב מרדכי בן דוד שליט''א

א 9:30-9:00
ד' 7:00-8:30
ג 20:00-21:15
ד 20:00-21:15

 1בית המדרש

הרב אידן טובים שליט''א

יום ד' 22:30-23:30

 חיפה 6

 1יגדיל תורה מורשת רפאל בילו 7
 1יגדיל תורה מורשת רפאל בילו 7

 חמד 1

 טבריה 77

 70ישיבת מאורות רפאל
הרב יצחק כהן שליט''א
 1בית אל הנביאים שיכון ג' ש"א
 1רבי חיים פינטו השיזף  356/1מורדות טבריה הרב יצחק כהן שליט''א
הרב ישראל בן ארוש שליט''א
 5משכן יעקב שלמה המלך

 יצהר 1

 1כולל חצות

050-2170951
050-7225591/050-8765514
04-6247844
04-6339167
052-7133786/077-5014013
077-5014013 052-7133786
052-3790289/052-2236411
03-6517946
03-5545777/052-22236411
050-4132046
050-4132046
04-8678040
04-8678040

 050-7809009הרב מאיד דהאן שליט''א
054-5888040
ימי א-ה 19:30-20:30

הרב אברהם פרידלנדר שליט''א

 יקנעם עילית 1

054-8191400
04-9592974

הרב יונתן קליין שליט''א

 1ישיבת שער השמים רש"י  7גאולה
יום ה' 7:30-9:00
 1ישיבת אור ודרך רח' בר גיורא  28מקור ברוך
 1טוויג רשב"ם ,מקור ברוך
16:00-17:30
 1כולל היכל פנחס ,חומה שלישית  ,12מאה שערים ,הרב יוסף גרינבלט שליט''א
 7דרכי צדק פורסוב ברדיטשוב  6מאה שערים ,כ"ק מרן אדמו"ר רבי עקיבא ראבינוביץ שליט''א 17:00-19:00

ו

050-4613207
050-4613207
09-9544806

כל יום מהנץ עד השקיעה
יום ב'  052-2823329 20:30-22:00הרב אמיר דיין שליט''א

 1יחד שבטי ישראל אכזיב 120 12

 ירושלים 160

050-7373305/03-5323231
050-3999448

כל יום מהנץ עד השקיעה

 7עץ החיים שיכון עובדין

יום ג' 6:00-8:00

02-5375356
02-6280750
הרב יצחק גוטליב שליט''א

כל יום 9:15-9:45
הרב יוסף פריש שליט''א
 7תולדות אברהם יצחק מאה שערים
כל יום 19:00-20:00
 7אושפצין חסד לאברהם  8מאה שערים הרב חיים יוסף פריש שליט''א
יום ה' 13:00-14:00
הרב חכם יצחק צרור שליט''א
 1ישיבת שער השמים
הרב ראובן גראס ר"י שער השמים שליט''א 5:00-6:00
 7ישיבת שער השמים רש"י 7
050-7858393
 5בית חב"ד פסגת זאב צפון ימים ד-ה 8:00-10:00
הרב שרגא סמיולץ שליט''א
 7ישיבת אור ודרך בר גיורא 8
הרב אורי בריזל שליט''א ב' 17:00-17:45
 1ישיבת שער השמים רש"י 7
02-5389176
הרב יהושע סלם שליט''א
 1ברכת חיים החורש  90רמות
הרב יצחק נעים שליט''א ליל שישי 5:30 4:00
 1אור החיים פסגת זאב
הרב אריה מוסקי שליט''א פעם בשבוע 054-6571330
רמות א'
א' ה' 19:00 15:30
הרב דניאל הכהן דוידוב שליט''א
 5מקור חיים רמת שלמה
א' ה'
 5ישיבת פורת יוסף יוסף מתתיהו גאולה
הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א א'-ה' 19:00-20:30
 5תורת חכם אהלי יוסף בר אילן
הרב יצחק מלכה שליט''א
 1שיעורי אור הרשב"י שריבוים  3 7רמת בית הכרם
ה' 7:45
אור הרשב"י פסגת רמות  805/20קרית אונגוור רמות הרב חיים צבי רובין שליט''א
ליל שישי מחצות הלילה
 1ישיבת שערי רחמים שילה  16נחלאות הרב שחר שמואל ששון שליט''א
שבת 16:00 14:30
 1מקור חיים גולדכנוף  1 6רמת שלמה הרב דניאל הכהן דוידוב שליט''א

מאורות משה רקנטי רמות ג'

מוצ"ש שעה לפני מוצ"ש
הרב שרון מזרחי שליט''א
 1מגן דוד דהומי קרית מנחם
ד' 17:00-17:45
הרב אורי בריזל שליט''א
 1ישיבת שער השמים רש"י 7
כל יום מהנץ עד השקיעה
 70כותל המערבי
מוצש"ק לאחר ערבית
הרב פנחס מוסבי שליט''א
 1בית הרואה רמות ד'
מוצש"ק לאחר ערבית
הרב אליהו מרציאנו שליט''א
 1זהר מיכל זאב פלק  18הר חומה
הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א ליל שישי 20:45
 1תורת חכם
הרב יצחק מאיר מורגנשטרן שליט''א יום ב' 20:45
 1תורת חכם אהלי יוסף בר אילן
7:00-10:30
 1בית יוסף שמעון הצדיק  19ארזי הבירה
ימים א' ב' ג' ד' לאחר ערבית
 4אלומים הקטן נחליאלי ליד מאפיית גרליץ  1רמת אשכול
הרב אליהו אפללו שליט''א
 1אורות החומה יצחק ניסים  76קרית שמואל
יום ג' בין מנחה וערבית
 1תפלה לדוד ומשה טהון  12קרית יובל הרב יעקב ביטון שליט''א
יום א' לאחר ערבית
הרב שמואל שושני שליט''א
 1קהילת יעקב יהודה  2בקעה
שבת 15:00-16:00
הרב אבשלום שליט''א
 1פנימית בית הילד השיש  9גילה
ימים א' ג' ה' 9:00-10:15
 3יד שלמה רבי חיים וויטאל  19גבעת שאול הרב נפתלי הלוי שליט''א
הרב יוסף סוויסה שליט''א
 1יוסף חיים דוב הוז  2 8קטמון
יום ב' 20:00-21:00
 1קצינלנבויגן  73הר נוף
שבתאי שליט''א
הרב שלמה
 1שרה ויוסף פסגת זאב
מוצש"ק חצי שעה לאחר ערבית
 1זכור לאברהם המזלות פסגת זאב צפון הרב יוסף חיון שליט''א
יום ג' 21:00-22:30
 1בית המדרש מאיר גרשון  21פסגת זאב מזרח הרב יצחק כהן שליט''א
 1ביאלע אוסטרבא נגארה  13גבעת שאול יום ה' 13:45-14:45

 כפר סבא 1

 1כולל אש דת טירת צבי

 לוד 1
1

 לונדון 1

הרב מיכאל חזות שליט''א

 1מרכז רוחני מאור החיים דובדבן 12

הרב ישראל ביטון שליט''א

מוצש"ק לאחר ערבית

 1אור הרשב"י ת.ד72 .

הרב סעדיה לוי שליט''א

 מושב אלישיב 1

 מושב בית גמליאל 1
 1מנחת שי

050-8332259
052-8221067
02-5022809 02-5022900
050-8332259
02-6242314
052-8221067/02-5711456
050-6655737

מוצש"ק לאחר ערבית

02-645027

02-6564414
הרב מנשה קלימי שליט''א

08-9241174

הגה"צ ר' ארי' ווייס שליט''א

 מגדל העמק מצפה העמק 1

כל יום 15:30-16:30

הרב אבנר שליט''א

שבת בבוקר לפני התפילה

 1וויז'ניץ

הרב מנחם ווייס שליט''א
02-6518148

הרב יצחק כהן שליט''א

04-6441113
052-3779870

יום ד' 19:30-20:45

הרב בני יוסקוביץ שליט''א

ז

גאולי תימן 1
 מושב ל
 1אור הרשב"י

 מושב זכריה 1

 1תפארת מל"ו הזית 16

 מושב חיבת ציון 1
 1אור הרשב"י

 מושב פורת 3
 1בית המדרש

1
1

 מושב קדימה 7
 7האלון 3 19

הרב סעדיה לוי שליט''א ב' 18:30 17:30
הרב יוסף עזיז שליט''א ג 19:00 18:30

02-9917379

הרב סעדיה לוי שליט''א ה' 21:30 20:30

052-3779870

הרב מרדכי אברהם יצחקי שליט''א
הרב מרדכי יצחקי שליט''א
הרב חיים מזרחי שליט''א

מוצש"ק אחרי ר"ת

הרב אליהו רוחניאן שליט''א

כל יום

 מירון 84

 70אור הרשב"י
 7מוקד הרשב"י ע"י כולל חצות מגני ומצילי הרב אהרן גרינוואלד שליט''א
הרב שמעון אנשין שליט''א
 7אור הרשב"י

 נהריה 1

052-3779870

04-6288879/050-9113532
052-7150688

כל יום מהנץ עד השקיעה
כל יום 15:00-15:30
כל יום 15:30-16:00

1800-800-3333
1800-800-3333

 1שומרי שבת גבעת טרומפלדור

הרב יצחק כהן שליט''א

יום א' 20:00-22:00

04-9521596

 1כתר תורה

הרב משה ארמוני שליט''א

יום ה' 20:00-21:30

 054-6671943הרב ישי בר חן שליט''א

 ניצן 1

 נשר 9

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

 1יד לאחים הגיבורים בין-דור
 1אור מרדכי סיני  3בין-דור

 7היכל דוד גבעת עמוס

 נתיבות 5

 1יד המביא מול ישיבת הנגב

 3אור הרשב"י
 1אור הרשב"י

הרב ישכר אביטן שליט''א

 נתניה 5

 1שפעת רביבים נורדאו מול בית חב"ד קרית נורדאו הרב יצחק אטר שליט''א
 1ברכת אברהם שי עגנון 25

ימים א' ג' ה'
מוצש"ק לאחר ערבית

054-7683090/08-9941381
050-5910222
052-6329681
052-6329681/052-9320681
050-6730654
050-5383822

 1ברכת אברהם חי שי עגנון  26קרית נורדאו
 1קרית נורדאו

הרב אפרים חזקוב שליט''א
הרב יעקב גלאם שליט''א
הרב יעקב לוי שליט''א

 1המרכזי חסידי רח' בית ישראל

הרב שלמה גאלדשטיין שליט''א

 5בית שלום יהושע חנקין
 5בית שלום יהושע חנקין

הרב רן יוסף חיים אבוחצירא שליט''א א'-ה' 21:00 20:00
הרב רן יוסף חיים אבוחצירא שליט''א א' ה' 17:00 15:00

050-8756827
050-8756827

ליל שישי  20:00ערב

02-9973659/050-8441162

 1עטרת כהנים אנילביץ 15

 עמנואל 1

 עפולה 10
 פסגות 1

 1משפחת אייזן

 פקיעין 2

 1ישיבת פקיעין

1

 פרדס חנה 7

 7אבן החיים שכונת רמז 156

 פתח תקוה 18

ח

הרב יוסף טגדי שליט''א

הרב רפאל בובליל שליט''א

יום א' 6:30-6:40
מוצ"ש אחרי מעריב

09-7921012/052-8476100

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

04-6373515/050-4521686

 1היכל יעקב כצנלסון

הרב יהודה שרבני שליט''א

 1אור הרשב"י
 1אהבת חיים טולידנו 14
 1אהל חיים בר כוכבא 23
 1אהל ציון יוסף חיים 6
 1הקטרת שלמה 5
 1כולל חסד לאברהם שלמה 5
 1משפחת ולד אברבנאל 14
 1עץ חיים הושע
 7רפאל המלאך פפר פינת סוקולוב
 1חסד לאברהם ישראל ישעיהו 28

הרב אליעזר דוד גבאי שליט''א
הרב יהודה שרבני שליט''א
הרב יהודה שרבני שליט''א
הרב יהודה שרבני שליט''א
הרב אידן טובים שליט''א

 1בית הכנסת הספרדי הרב אוירבך כפר גנים ג'

02

 צפת 8

 7בנימין הצדיק לוחמי הגיטאות
 1ובא לציון שכונת רמת רזים

הרב אלון פרחי שליט''א
הרב ששון בטאט שליט''א

הרב יעקב כהן שליט''א
הרב יעקב כהן שליט''א

 קרית אתא 5

 2ליל ששי חצות עד הנץ
 1כולל שערי חיים )לשעבר מדרשה ליהדות( העצמאות
הרב יוסף הרוש שליט''א
2

 קרית גת 1

 1אור הרשב"י רח' מרגלית,

 קרית מלאכי 1
1

 קרית עקרון 1
 1שובה ישראל

 קרית שלום 3
1

 2המרכזי ,הכינור
6

 ראש העין 1

יום ה' 18:00-19:00
ליל שבת 22:00 21:00-
יום ג' 20:45-22:00
יום א' 17:45-19:00
יום ד' 17:45-19:00
יום א' 20:30-21:30
יום ה' 21:00-23:00
יום ב' 17:00-18:30
16:00-17:00
יום ה' 21:00-22:45

052-2926570
03-9234738/050-7228886
03-9089202
052-2926573
050-2926573
052-2926570
052-7632720
03-9092902
03-9046985
03-9320388
03-9046985
03-90929
050-5948670
050-5948670

בין מנחה לערבית
יום ג' 20:00-21:00
מוצש"ק לאחר הבדלה

054-4512133

ימים ד' ה' 9:15-10-45

מוצש"ק חצי שעה לאחר ערבית

054-8421915

הרב יעקב רפאל שליט''א

054-6347679

הרב דוד בצלאל שליט''א

יום ד'  052-3578159/08-9493687 20:00-21:00הרב דוד שלום שליט''א

הרב אוריאל לוי שליט''א

050-8772389/03-6810298

הרב מיכאל פייזקוב הלוי שליט''א

יום ה' מוצש"ק שעה לפני ערבית18:45-20:15 ,

052-4556806

הרב שלום חמדי שליט''א

03-9030975 050-6438828

 1אור הרשב"י שיכון המזרח

יום ה' 9:30-11

 1משפחת לוי הרבי מליובביץ 6/3

יום ד' 8:45-11:15

050-8737205
054-3054780
08-6755106/054-3979642

 1אור לציון שכונת לב אליהו
 1כולל בית שמאי

הרב עייש שמשון שליט''א
הרב עייש שמשון שליט''א

מוצש"ק לאחר ערבית
10:00-11:00

04-9040588

הרב ראובן אורבן שליט''א

9:00-10:00

03-5799076

הרב יהודה שרבני שליט''א
הרב שלום בצלאלי שליט''א

יום ב' 20:15-21:15
כל יום 10:30-1:00

1

 ראשון לציון 3
1

 רכסים 2

 רמת גן 1
 1הכבאים

 רמת השרון 8

 1אהל יעקב הרב קוק 39
 7תרחם ציון נהרדאה 26

הרב מיכאל בראון שליט''א

 תל אביב 2

054-5602997

 1דרום תל אביב

 1אור הרשב"י נהרים
 16נווה שרת

052-2926573
03-5491367

הרב ורדי ורימי שליט''א

03-6491168

ט

אומר יהודי בכל יום " -אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח"
בכמיהה תמידית להתגלות הגואל ,התקוה
פועמת ,והצפיה היא כללית של העם כולו
לשבטיו ולקהילותיו.
לו יצויר ,אנו עומדים בבית הכנסת ,נגש הרב
למרכז ,דופק על הבימה ומכריז" :כל מי שפעל
במשהו לביאת המשיח ,נא לגשת ולהגיד קבל
עם ועדה ,כדי שממנו יראו וכן יעשו" .מיד רצים
כולם ומצטופפים בשורה ארוכה ממתינים לומר
דבריהם...
פתח ראובן ואמר" :אני מכוון  3פעמים בתפילת
שמונה עשרה 'את צמח דוד עבדך מהרה
תצמיח". '...
שמעון הגיד" :אני חי כיהודי ,באורח חיי אני
מקרב את הגואל".
לוי ענה" :אני מזרז הקץ בהתאמצות להשלים 8
שעות רצופות של לימוד מדי יום ביומו".
יהודה גילה" :אני לומד בכל יום  2הלכות
בשמירת הלשון ומקבל על עצמי ליישמם".
יששכר ספר" :סיימתי  40יום פרק שירה".
והשורה מתארכת ,ממתינים עוד הרבה יהודים,
כל אחד חפץ להעשיר את חבירו בידיעה ,כיצד
הוא משתדל לקרב את ביאת המשיח.
רבותי! הכל שריר וקיים ואמת ויציב ונכון,
קדושי אמוני ישראל אכן משתדלים ,מקבלים
על עצמם קבלות טובות ומקרבים זמן גאולתינו,
אבל עדיין חסרה לנו הלהבה שתצית את אור
הגאולה ,עדיין אין לנו את הגפרור הקטן שיהפוך
את מאמצינו המרובים לאש גדולה ולאור עולם.

י

רוצים אנו לגרש את החושך בבת אחת ולגלות
את האור הגנוז .אבל איך?
גילה לנו הרש"ש הקדוש בשכבו על ערש דוי
סמוך לפטירתו ,השאיר לנו מעין צוואה כאשר
אמר לבנו חזקיה יצחק זיע"א" :יודע אני שבזכות
הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה יצא עם ישראל
לחרות ,ובלימוד זה תלויים גאולתינו וביאת משיח
צדקינו "...ותורת הסוד מה יהא עליה? )ספר
הרש"ש עמ' (158
מילותיו האחרונות של אותו צדיק וקדוש
מרחפות בעולם ,תובעות עלבונן ,ומפצירות
לקיימן" ,ותורת הסוד מה יהא עליה?!"...
והקול קורא במדבר פנו דרך לאלוקינו ,הקדישו
מזמנכם היקר בכל יום לשם שמיים ,בשביל
ישועת העם,,בכוחינו לשנות את המצב ,בידינו
הדבר ,בואו נתגייס כולנו הגדולים עם הקטנים,
גאונים עם פשוטי עם ,צדיקים ובינונים ,זקנים
עם נערים ,מגידי שיעורים עם בחורים ,מלמדים
עם תינוקות של בית רבן ,התחילו ללמוד וללמד
לשמור ולעשות ולקיים זוהר הקדוש ,ונפעל
בדרך זו לקרב את ביאת משיחינו.
במיוחד להזהיר גדולים על קטנים ,אב ילמד עם
בנו ,מחנך עם חניכו ומלמד עם תלמידו ,שהרי
אם אין גדיים אין תיישים ,כך יחדור תלמודם
מנערותם ,לתלמודי תורה ,לישיבות ולכוללים,
ותורת הסוד תקבל תנופה.
ַמד ָצ ִר ְיך
וכבר פסק רבי פנחס מקאריץְ :מל ֵּ
ֶׁש ּי ְִל ַמד ז ַֹהרֶׁ ,שהוּא ְּב ִחינַת "עֵץ ַח ּיִים" ,וְי ּוכַל

ַת ְל ִמ ִידיםִּ .כי ְּבזֶה ֶׁש ָהרַב נו ֵֹתן
ְל ַה ְמ ִׁש ְיך ְנ ָׁש ָמה ל ַּ
ֲמ ִּתית.
ִיח ְנ ָׁש ָמה א ִ
ַתינוֹקָּ ,בזֶה ַמ ּנ ַ
ׂכֶל ָי ָׁשר ל ִּ
ֵש
בספר חכם הרזים הוסיף על דברתו :כשאב
שולח בנו למלמד ללמוד אצלו תורה ,דבר
הראשון צריך לברר אם המלמד של בנו לומד
זוהר ,כי אם לא ,אז מי יודע איזה נשמה המלמד
ימשיך לבנו – וגם אי אפשר שיהיה להמלמד
קצת יראת שמים בלי לימוד הזוהר הקדוש
כמבואר בספרים הקדושים.
על כן ,יהודים יקרים ,תנו לימוד לשם שמים,
הקריבו מדקותיכם למען השכינה הקדושה,
לעשות נחת רוח ליוצרינו ,לגרום לפדות נפשינו,
ונלך כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך
המשיח בב"א.
התבטא פעם צדיק ואמר :בבוא מלך המשיח,
עם ישראל נקבצו 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".

