
ֵסֶפר
זֹוַהר ֲחצֹות

ּובֹו ד' ְסָפִרים ִנְפָּתִחים:

ספר א: זֹוַהר ַהִהְתעֹוְררּות, ִּדיָניו ּוִמְנָהָגיו ַּבִּנְגֶלה ּוַבִּנְסָּתר
ָזן, ִּדְבֵרי ַהּפֹוְסִקים ָהִראׁשֹוִנים  ְוִנְפָלא ָמֵלא ִמַּזן ֶאל  ְוהּוא: ִלּקּוט ָּגדֹול 
ְוָהַאֲחרֹוִנים ְּגדֹוֵלי ַהְּמֻקָּבִלים, ְסַפְרִדים, ֲחִסיִדים ְוִליָטִאים, ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י 
ַהָּקדֹוׁש,  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ְוַתְלִמיֵדי  ָהֲאִריַז"ל  ּתֹוַרת  ִעם  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ְזָי"ע. ּובֹו ֲהָלכֹות ְוַהְנָהגֹות, ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ָּבם ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִמָּקטֹן ְוַעד 
ָּכל  ֶאת  ּוְלַקֵיים  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹור  ּוְלַלֵּמד  ִלְלמֹוד  ְוַכָּיאּות,  ָּכָראּוי  ָּגדֹול 
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת. ְוַלּׁשֹוְמִעים יּוְנָעם, ְוָּתבֹא ֲעֵליֶהם ִּבְרַּכת טֹוב, ְוָכל 

ַהִּמְתַאֵּבל ַעל ְירּוָׁשַלִים זֹוֶכה ְורֹוֶאה ְּבִׂשְמָחָתּה, בב"א.
ּבֹו ְיבַֹאר: א. גֹוֶדל ַהִחּיּוב ַלֲערְֹך ִּתיקּון ֲחצֹות, ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבַצַער ַהְּׁשִכיָנה.  
ב. ַמֲעַלת ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ַּבַּלְיָלה, ּוִבְפָרט ְּבִלימּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. ג. ִמי 
ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ָלקּום ַּבֲחצֹות, ְיַקֵּים ַעל ְיֵדי ִיָּׂשׂשָכר ּוְזבּולּון. ד.  ַהְּנִדיִבים 
ָּבָעם ַיְתנּו ִעם ַהּלֹוְמִדים ֶׁשִּיְלְמדּו ְלָכל ַהָּפחֹות ְׁשָעַתִים זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש. ה.  

ָּכל ָהִעָּקר ַהְּגאּוָלה ְּתלּוָיה ְּבִתּקּון ֶזה ּוְבִלּמּוד ּתֹוַרת ַהּסֹוד.

ֵסֶפר ב: ֲחצֹות ָהַרְׁשִּב"י, ּובֹו ב' ֲחָלִקים
ֵחֶלק א': ּבֹו ָיבֹואּו ַמֲאָמֵרי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַהְמַדְּבִרים ֵמִעְנַין ִקיַמת ֲחצֹות 

יקּוֶניָה, ּוְסגּוֹלֶתיָה ַהַּלְיָלה ֲאִמיָרָתּה, ִתּ
ֵחֶלק ב': ּבֹו ָיבֹואּו ַמֲאָמֵרי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַהְמַדְּבִרים ֵמִעְנַין ַהָּגדֹול ֶׁשל 

ִלּמּוד ּתֹוָרה ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ּוְבַאְׁשמֹוֶרת - ִּתּקּונֹו, ּוְסגּוָלתֹו

ספר ג: ֲחצֹות ַהַּצִּדיִקים
ְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב  הּוא ִלּקּוט ָּגדֹול ְוִנְפָלא ָמֵלא ִמַּזן ֶאל ָזן, ִמְּגדֹוֵלי ַתּ
ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ָּבם  ֵיְלכּו  ֲאֶׁשר  ְוַהְנָהגֹות,  ֲהָלכֹות  ּובֹו  ְזָי"ע.  ַהָּקדֹוׁש, 
ִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול ָּכָראּוי ְוַכָּיאּות, ִלְלמֹוד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵיים 
ִּבְרַּכת  ֲעֵליֶהם  ְוָּתבֹא  יּוְנָעם,  ְוַלּׁשֹוְמִעים  ַהּזֹאת.  ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת 

טֹוב, ְוָכל ַהִּמְתַאֵּבל ַעל ְירּוָׁשַלִים זֹוֶכה ְורֹוֶאה ְּבִׂשְמָחָתּה, בב"א.

ספר ד: ֵסֶדר ִּתיקּון ֲחצֹות, ִעם ִּדְבֵרי ַהזֹוַהר ַעל ַהִּתּקּון





ספר א'

זֹוַהר ַהִהְתעֹוְררּות
ִּדיָניו ּוִמְנָהָגיו ַּבִּנְגֶלה ּוַבִּנְסָּתר



ההתעֹוררּות ְְִַַזֹוהר

ּובּנסּתר  ּבּנגלה ּומנהגיו ְְְִִִִֶַַָָָָּדיניו 
צדקךָ " מׁשּפטי  על לךְ  להֹודֹות אקּום  לילה ְְְְְִִֵֶַַָָָ"חצֹות

חצֹות קימת  ּבענין הלכ ֹות עם  והתחּזקּות ְְְְְְְִִִִִַַַָהתע ֹורר ּות


           

            
            

    



א' ּפ רק
חצות תיקו מעלת  גודל

תיקון הנה  ואמירת לילה חצות קימת של רצון ועת המעלה גודל נודע 
בהפלגות  בזוה "ק כמבואר הקדושה  השכינה בצער להשתתף חצות
מבהילים, דברים בסידורו הק' השל"ה שכתב  מה ולמד צא נוראות ,
הכוונות, בשער  זיע"א  הק' האר"י לשון וזה החי, האר"י  בבכתבי ומקורם
ואין לשכרו ותכלית קץ  אין  ושכינתיה  קוב "ה ליחד לילה  בחצות "הקם 
ודבריהם למטה הגוזרים צדיקים  אותם  מכלל ויהיה ממנו , למעלה 

למעלה" בדוקמתקיימים שהוא  הקדושים בספרים ומבואר עכל"ק . ,
הטבע . בשינוי אפילו ישועה להחיש  ומנוסה

בזוה"ק ומפורש  הקדוש רשב"י מפי ויקרא)יוצא  לעסוק(פרשת הקם  מעלת  ,
הזוהר: לשון וזה הלילה בחצות  ע"א)בתורה  כ"ב  דף ג' זכּ אה(חלק 

דּ חסד וחוּ טא  בּ א וֹ רייתא ... וא ׁש ּת דּ ל זמנא  בּ הה וּ א  דּ א ּת ער מאן חוּ לקי ּה 



ההתעֹוררּות ְְִַַזֹוהר

ּובּנסּתר  ּבּנגלה ּומנהגיו ְְְִִִִֶַַָָָָּדיניו 
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א' ּפ רק
חצות תיקו מעלת  גודל

תיקון הנה  ואמירת לילה חצות קימת של רצון ועת המעלה גודל נודע 
בהפלגות  בזוה "ק כמבואר הקדושה  השכינה בצער להשתתף חצות
מבהילים, דברים בסידורו הק' השל"ה שכתב  מה ולמד צא נוראות ,
הכוונות, בשער  זיע"א  הק' האר"י לשון וזה החי, האר"י  בבכתבי ומקורם
ואין לשכרו ותכלית קץ  אין  ושכינתיה  קוב "ה ליחד לילה  בחצות "הקם 
ודבריהם למטה הגוזרים צדיקים  אותם  מכלל ויהיה ממנו , למעלה 

למעלה" בדוקמתקיימים שהוא  הקדושים בספרים ומבואר עכל"ק . ,
הטבע . בשינוי אפילו ישועה להחיש  ומנוסה

בזוה"ק ומפורש  הקדוש רשב"י מפי ויקרא)יוצא  לעסוק(פרשת הקם  מעלת  ,
הזוהר: לשון וזה הלילה בחצות  ע"א)בתורה  כ"ב  דף ג' זכּ אה(חלק 

דּ חסד וחוּ טא  בּ א וֹ רייתא ... וא ׁש ּת דּ ל זמנא  בּ הה וּ א  דּ א ּת ער מאן חוּ לקי ּה 



ההתעוררותזוהר  א'|ב חצות |ּפרק תיקון  מעלת גודל ֶ ֶ 

דּ חלין  וּ מנּ י ּה  דּ מלכּ א , בּ עטרא  נׁש  בּ ר אתע ּט ר ח וּ טא  דּ מהה וּ א  עלייה וּ ,  אתמׁש
ואפילּ וּ ע לּ אין בּ ידוֹ י . דּ ימחי מאן ולית  מלכּ א , ּת רעי בּ כל עאל  ה וּ א  ות ּת אין, 

דּ הא בּ גין דּ ינא . עליּה  דּ יינין לא  עלמא , למידן קיימין דּ דינא  דּ מאריה וֹ ן בּ זמנא 
לא דּ א  וּ בגין דּ מל כּ א , מהיכלא  דּ איה וּ  דּ א ׁש ּת מוֹ דעא  דּ מלכּ א , בּ רׁש ימוּ  אתרׁש ים

עכ"ל דּ צ דּ יק יּ יא , ח וּ לקיה וֹ ן זכּ אה דּ ינא . עלי ּה  דּ יינין

בּ ּת וֹ רה...הקודש:בלשון  ועוֹ סק  זמן  בּ אוֹ ת וֹ  ׁש ּמ תע וֹ רר מי ׁש ל חלק וֹ  אׁש רי 
בּ עטרת  אדם מתעּט ר ח וּ ט  ׁש ּמ אוֹ ת וֹ  עליהם,  נמׁש חסד ׁש ל וחוּ ט
ואין  ,הּמ ל ׁש ערי לכל נכנס הוּ א ותח ּת וֹ נים. עליוֹ נים  פ וֹ חדים וּ מּמ נּ וּ  ,הּמ ל
אין  העוֹ לם, את לדוּ ן עוֹ מדים הדּ ין  ׁש בּ עלי בּ זמן  ואפלּ וּ  בידוֹ . ׁש יּ מחה  מי
מהיכל  ׁש הוּ א ׁש נּ וֹ דע ,הּמ ל ׁש ל בּ ר ׁש ם נרׁש ם ׁש הרי מ וּ ם דּ ין, עליו דּ נים

עכ "ל. ה צּ דּ יקים , ׁש ל חלקם אׁש רי  דּ ין. עליו דנים לא ולכן ,ה ּמ ל

שהוא רואים הלילה, בחצות הקם מעלת את  משבח הזוהר  כמה  כאן 
העליונים  פוחדים וממנו הגמורים הצדיקים כמו בזה נעשה
ברוך  הקדוש המלך, בחותם נרשם כי בידו, שימחה מי ואין והתחתונים
הצרות  כל הלא  כי זיע "א הק ' הבעש "ט בכתבי מבואר הענין ויסוד - הוא .
מתאבלים  כאשר ולכן הקדושה, השכינה בצער  הוא שורשם והרעות
הענינים  כל ממילא מתקנים השכינה , צער  דהיינו הענין שורש  על ומבכים

הישועות. בכל  להיוושע השפע  ומשתלשל

י"ז )הנביאאומר י"ג פרק ּת דמע(ירמיה ודמע גוה  מּפ ני  נפׁש י ּת ב כּ ה  "בּ מס ּת רים 
חז"ל ודרשו ה '". עדר נׁש בּ ה  כּ י דּ מעה  עיני ע"ב )ותרד ה ' דף אמר (חגיגה : 

ומסתרים הוא  ברוך להקדוש  לו יש  מקום  דרב  משמיה  איניא  בר שמואל רב 
ישראל של גאוותן מפני יצחק , בר שמואל רב  אמר גוה , מפני  מאי  שמו ,
גאוותה מפני  אמר נחמני  בר שמואל  רב  כוכבים , לעובדי ונתנה  מהם  שניטלה 

ב וכתוב עכ"ל . שנטלה , שמים  מלכות  ובאדרא)זוה "ק של ע "א , מ"ו  דף  ב  כל(חלק 
מקשיבים וכולם  המלאכים  את  משקיט הקב "ה  לילה חצות  אחר הלומד
עאל הוא  בריך קודשא  ליליא  בפלגות  אבל  הקדוש : הזוהר לשון וזה  לקולו,
ולמלעי למיקם  נש  לבר ליה בעי  וכדין צדיקיא , עם  לאשתעשעא  דעדן בגנתא 
כלהו  דעדן דבגנתא  צדיקיא  וכל  הוא  בריך דקודשא  אתמר והא  באורייתא ,

דכתיב  הוא  הדא לקליה , י "ג)צייתין ח' פרק  השירים חברים א(שיר  בּ גּ נּ ים  היּ וֹ ׁש בת

בגנים (שם)וברש "יא. אומרהיושבת הקב"ה בגנים רועה בגולה הנפוצה את  ישראל לכנסת

חצות ההתעוררותזוהר  תיקון  מעלת א'|גודל ג |ּפרק ֶ ֶ 

כנסת  דא  בגנים  היושבת אוקמוה והא הׁש מיעיני. לקוֹ ל מק ׁש יבים 
דאורייתא  בשבחא  הוא בריך לקודשא ליה  משבחת דאיהי ישראל,
בריך  לקודשא  ליה לשבחא בהדה, דאשתתף  מאן חולקיה זכאה בליליא,

דאורייתא. בשבחא הוא

מובאובכתבי השירים)האר"י  שיר  ספר  הפסוקים חברים :(שער  בּ גּ נּ ים "ה יּ וֹ ׁש בת
הׁש מיעיני ", לקוֹ ל תיבות מקׁש יבים קשיביםמ'בירים ח'ראשי  

הוא ה'קולך ל' עלחמלה,שמיעני , שמות , בפרשת  בזוהר שדרשו כמו
בזוהר  נתבאר [ושם  – זה . והבן וגו', עליו ותחמול בוכה נער והנה  פסוק

הפסוק  על  ו ')הקדוש  ב ' פרק  נער (שמות וה נּ ה  ה יּ לד את  וּת ראהוּ  "וּת פּת ח
בוכה היהודי  שכאשר זה", העברים  מיּ לדי וּת אמר עליו וּת חמל  בּ כה 
כל ממנו ומבטלת  הקדושה , השכינה  עליו חומלת  מיד  בתשובה  ושב 

ורחמים , טוב שפע  לו ומשפעת  וכו', קשין ב 'דינין חלק זוה"ק עוד (ועיין

ע "א קס "ה  החתם ).בדף מרן כי וכנודע  הדורות , בכל ה' יראי  נהגו וכן [
כל  עם חצות תקון סדר לערוך שישי ליל בכל נהג  זיע "א סופר

ישיבתו. בני

ובבתי  כנסיות בבתי  ויושבת אחרים  של
לקולך מדרשות . מקשיבים מלאכי חברים 

מקשיבים דוגמתך אלקים  בני חבריך  השרת 
כנסיות . בבתי קולך לשמוע השמיעניובאים 

שנאמר הם יקדישו כך ל"ח)ואחר  ברן (איוב 
בקר  כוכבי  כךיחד ואחר ישראל, ויריעואלו
אלקים . בני כל 

וע"ב:ב. ע"א קס"ה דף חלק בלשון זוהר
אêאהקודש : מ êפניו, כת äב  לא  לפניו. äְְְְִִֶָָָָָָֹועלז

לפניו, אבל éלäם . õà çŁדע מי אין  Łהרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָלפניו,
להéנס üצרי ה åה, הרקיע  אצל ìŁכנס  ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמי 
הåה  Łהרקיע מäם  éלל, àעצב ולא łàְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמחה
Łהרי  éלל, ורגז  עצב  õŁרה  לא Łם  õáְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹרם,
Łעõמד áד õל éהן זה, ועל łàמחה. הéל Łְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹם
łàמחה  רק  Łדñה לבית נכנס היה לא  ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹלפניו
זה  ועל õáרם. הëקõם  Łהרי  łמחה, äְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָלהרא õת

ק)éת äב באו (תהלים בשמחה ה' את עבדו ָ
בו  להראות  שלא  צריך  שהרי ברננה. לפניו
בצער Łה äא  מי ,üé אם  ôאמר , ואם  ְְִִִֶַַַָֹעצב.
õחקâ üõôמä ,õàל את  לëłח יכ õל êŁא ְְְִִֵֶֶַַַָָֹודחק,

אם העליõן. üלëה לפני רחמים Łñלב õל Łְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָי
àעצב  יéנס ולא éלל, ôפ êה יתêïל לא ,üéְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
äלהéנס õàל את לëłח יכ õל לא  Łהרי éְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלל,
הåה? לאדם ŁçŁ הäñôן מה łàמחה. ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלפניו
äננעל הערים éל ,äנינŁ הרי וâאי  ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָא êא
âמעה  ואין ,äרá נס לא דמע õת וŁערי ,ä רáְְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָֹונס
על  הממìים  אõתם וכל ועצב , צער  üõôמ ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֻא êא
קõŁת חתיכõת מàŁרים êéם  הערים , ְְְֲִִִַַָָָָֻא õתם 
ã תõוא âמע õת , אõתן äמכניסים äְְְְִִִַַָָָמנע äלים

.Łõדñ ה üלëה לפני נכנסת  קס''הôפ êה (דף  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
עצב ע''ב) õ תõמא âחק Ł י מקõם  õתõלא ְְֵֵֶֶַָָואז

ìŁאמר õמé אדם , õ תõא Łל  סג)ודחק (ישעיה ְְֱֶֶֶַַָָ
לא צרתם  העõלם(לו)àכל õתõ א äŁôקת צר. ְְַָָָָָָָ

ôמיד õ קתäŁôŁ éזכר הזה, לëקõם ְְְִֶֶֶַַָָָָָָהעליõן 
äמõצא לáבירה  üלëה ìŁéכנס  הìקבה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאל
נמסר רõצה, היא מה éל  אז àעצב, ãתõ ְְִִֶֶֶַָָָָָא
ח õזרת לא  ôפêה ãתõ וא אדם  õתõ וא àְְְְִֶֶֶָָָָָָֹידיה ,
א Łרי  עליו. חס הäא  üäרà Łõדñוה ְְֵֵַַָָָָָָריקם,
לפני  âמעõת üפõŁ אדם õתõא Łל  õְְְִֵֵֶֶֶָָָחלק

עכ"ל. ,õתêתפà הäא üä רà Łõדñְִִַָָָה



ההתעוררותזוהר  א'|ב חצות |ּפרק תיקון  מעלת גודל ֶ ֶ 

דּ חלין  וּ מנּ י ּה  דּ מלכּ א , בּ עטרא  נׁש  בּ ר אתע ּט ר ח וּ טא  דּ מהה וּ א  עלייה וּ ,  אתמׁש
ואפילּ וּ ע לּ אין בּ ידוֹ י . דּ ימחי מאן ולית  מלכּ א , ּת רעי בּ כל עאל  ה וּ א  ות ּת אין, 

דּ הא בּ גין דּ ינא . עליּה  דּ יינין לא  עלמא , למידן קיימין דּ דינא  דּ מאריה וֹ ן בּ זמנא 
לא דּ א  וּ בגין דּ מל כּ א , מהיכלא  דּ איה וּ  דּ א ׁש ּת מוֹ דעא  דּ מלכּ א , בּ רׁש ימוּ  אתרׁש ים

עכ"ל דּ צ דּ יק יּ יא , ח וּ לקיה וֹ ן זכּ אה דּ ינא . עלי ּה  דּ יינין

בּ ּת וֹ רה...הקודש:בלשון  ועוֹ סק  זמן  בּ אוֹ ת וֹ  ׁש ּמ תע וֹ רר מי ׁש ל חלק וֹ  אׁש רי 
בּ עטרת  אדם מתעּט ר ח וּ ט  ׁש ּמ אוֹ ת וֹ  עליהם,  נמׁש חסד ׁש ל וחוּ ט
ואין  ,הּמ ל ׁש ערי לכל נכנס הוּ א ותח ּת וֹ נים. עליוֹ נים  פ וֹ חדים וּ מּמ נּ וּ  ,הּמ ל
אין  העוֹ לם, את לדוּ ן עוֹ מדים הדּ ין  ׁש בּ עלי בּ זמן  ואפלּ וּ  בידוֹ . ׁש יּ מחה  מי
מהיכל  ׁש הוּ א ׁש נּ וֹ דע ,הּמ ל ׁש ל בּ ר ׁש ם נרׁש ם ׁש הרי מ וּ ם דּ ין, עליו דּ נים

עכ "ל. ה צּ דּ יקים , ׁש ל חלקם אׁש רי  דּ ין. עליו דנים לא ולכן ,ה ּמ ל

שהוא רואים הלילה, בחצות הקם מעלת את  משבח הזוהר  כמה  כאן 
העליונים  פוחדים וממנו הגמורים הצדיקים כמו בזה נעשה
ברוך  הקדוש המלך, בחותם נרשם כי בידו, שימחה מי ואין והתחתונים
הצרות  כל הלא  כי זיע "א הק ' הבעש "ט בכתבי מבואר הענין ויסוד - הוא .
מתאבלים  כאשר ולכן הקדושה, השכינה בצער  הוא שורשם והרעות
הענינים  כל ממילא מתקנים השכינה , צער  דהיינו הענין שורש  על ומבכים

הישועות. בכל  להיוושע השפע  ומשתלשל

י"ז )הנביאאומר י"ג פרק ּת דמע(ירמיה ודמע גוה  מּפ ני  נפׁש י ּת ב כּ ה  "בּ מס ּת רים 
חז"ל ודרשו ה '". עדר נׁש בּ ה  כּ י דּ מעה  עיני ע"ב )ותרד ה ' דף אמר (חגיגה : 

ומסתרים הוא  ברוך להקדוש  לו יש  מקום  דרב  משמיה  איניא  בר שמואל רב 
ישראל של גאוותן מפני יצחק , בר שמואל רב  אמר גוה , מפני  מאי  שמו ,
גאוותה מפני  אמר נחמני  בר שמואל  רב  כוכבים , לעובדי ונתנה  מהם  שניטלה 

ב וכתוב עכ"ל . שנטלה , שמים  מלכות  ובאדרא)זוה "ק של ע "א , מ"ו  דף  ב  כל(חלק 
מקשיבים וכולם  המלאכים  את  משקיט הקב "ה  לילה חצות  אחר הלומד
עאל הוא  בריך קודשא  ליליא  בפלגות  אבל  הקדוש : הזוהר לשון וזה  לקולו,
ולמלעי למיקם  נש  לבר ליה בעי  וכדין צדיקיא , עם  לאשתעשעא  דעדן בגנתא 
כלהו  דעדן דבגנתא  צדיקיא  וכל  הוא  בריך דקודשא  אתמר והא  באורייתא ,

דכתיב  הוא  הדא לקליה , י "ג)צייתין ח' פרק  השירים חברים א(שיר  בּ גּ נּ ים  היּ וֹ ׁש בת

בגנים (שם)וברש "יא. אומרהיושבת הקב"ה בגנים רועה בגולה הנפוצה את  ישראל לכנסת

חצות ההתעוררותזוהר  תיקון  מעלת א'|גודל ג |ּפרק ֶ ֶ 

כנסת  דא  בגנים  היושבת אוקמוה והא הׁש מיעיני. לקוֹ ל מק ׁש יבים 
דאורייתא  בשבחא  הוא בריך לקודשא ליה  משבחת דאיהי ישראל,
בריך  לקודשא  ליה לשבחא בהדה, דאשתתף  מאן חולקיה זכאה בליליא,

דאורייתא. בשבחא הוא

מובאובכתבי השירים)האר"י  שיר  ספר  הפסוקים חברים :(שער  בּ גּ נּ ים "ה יּ וֹ ׁש בת
הׁש מיעיני ", לקוֹ ל תיבות מקׁש יבים קשיביםמ'בירים ח'ראשי  

הוא ה'קולך ל' עלחמלה,שמיעני , שמות , בפרשת  בזוהר שדרשו כמו
בזוהר  נתבאר [ושם  – זה . והבן וגו', עליו ותחמול בוכה נער והנה  פסוק

הפסוק  על  ו ')הקדוש  ב ' פרק  נער (שמות וה נּ ה  ה יּ לד את  וּת ראהוּ  "וּת פּת ח
בוכה היהודי  שכאשר זה", העברים  מיּ לדי וּת אמר עליו וּת חמל  בּ כה 
כל ממנו ומבטלת  הקדושה , השכינה  עליו חומלת  מיד  בתשובה  ושב 

ורחמים , טוב שפע  לו ומשפעת  וכו', קשין ב 'דינין חלק זוה"ק עוד (ועיין

ע "א קס "ה  החתם ).בדף מרן כי וכנודע  הדורות , בכל ה' יראי  נהגו וכן [
כל  עם חצות תקון סדר לערוך שישי ליל בכל נהג  זיע "א סופר

ישיבתו. בני

ובבתי  כנסיות בבתי  ויושבת אחרים  של
לקולך מדרשות . מקשיבים מלאכי חברים 

מקשיבים דוגמתך אלקים  בני חבריך  השרת 
כנסיות . בבתי קולך לשמוע השמיעניובאים 

שנאמר הם יקדישו כך ל"ח)ואחר  ברן (איוב 
בקר  כוכבי  כךיחד ואחר ישראל, ויריעואלו
אלקים . בני כל 

וע"ב:ב. ע"א קס"ה דף חלק בלשון זוהר
אêאהקודש : מ êפניו, כת äב  לא  לפניו. äְְְְִִֶָָָָָָֹועלז

לפניו, אבל éלäם . õà çŁדע מי אין  Łהרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָלפניו,
להéנס üצרי ה åה, הרקיע  אצל ìŁכנס  ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמי 
הåה  Łהרקיע מäם  éלל, àעצב ולא łàְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמחה
Łהרי  éלל, ורגז  עצב  õŁרה  לא Łם  õáְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹרם,
Łעõמד áד õל éהן זה, ועל łàמחה. הéל Łְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹם
łàמחה  רק  Łדñה לבית נכנס היה לא  ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹלפניו
זה  ועל õáרם. הëקõם  Łהרי  łמחה, äְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָלהרא õת

ק)éת äב באו (תהלים בשמחה ה' את עבדו ָ
בו  להראות  שלא  צריך  שהרי ברננה. לפניו
בצער Łה äא  מי ,üé אם  ôאמר , ואם  ְְִִִֶַַַָֹעצב.
õחקâ üõôמä ,õàל את  לëłח יכ õל êŁא ְְְִִֵֶֶַַַָָֹודחק,

אם העליõן. üלëה לפני רחמים Łñלב õל Łְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָי
àעצב  יéנס ולא éלל, ôפ êה יתêïל לא ,üéְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
äלהéנס õàל את לëłח יכ õל לא  Łהרי éְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלל,
הåה? לאדם ŁçŁ הäñôן מה łàמחה. ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלפניו
äננעל הערים éל ,äנינŁ הרי וâאי  ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָא êא
âמעה  ואין ,äרá נס לא דמע õת וŁערי ,ä רáְְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָֹונס
על  הממìים  אõתם וכל ועצב , צער  üõôמ ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֻא êא
קõŁת חתיכõת מàŁרים êéם  הערים , ְְְֲִִִַַָָָָֻא õתם 
ã תõוא âמע õת , אõתן äמכניסים äְְְְִִִַַָָָמנע äלים

.Łõדñ ה üלëה לפני נכנסת  קס''הôפ êה (דף  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ
עצב ע''ב) õ תõמא âחק Ł י מקõם  õתõלא ְְֵֵֶֶַָָואז

ìŁאמר õמé אדם , õ תõא Łל  סג)ודחק (ישעיה ְְֱֶֶֶַַָָ
לא צרתם  העõלם(לו)àכל õתõ א äŁôקת צר. ְְַָָָָָָָ

ôמיד õ קתäŁôŁ éזכר הזה, לëקõם ְְְִֶֶֶַַָָָָָָהעליõן 
äמõצא לáבירה  üלëה ìŁéכנס  הìקבה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאל
נמסר רõצה, היא מה éל  אז àעצב, ãתõ ְְִִֶֶֶַָָָָָא
ח õזרת לא  ôפêה ãתõ וא אדם  õתõ וא àְְְְִֶֶֶָָָָָָֹידיה ,
א Łרי  עליו. חס הäא  üäרà Łõדñוה ְְֵֵַַָָָָָָריקם,
לפני  âמעõת üפõŁ אדם õתõא Łל  õְְְִֵֵֶֶֶָָָחלק

עכ"ל. ,õתêתפà הäא üä רà Łõדñְִִַָָָה



ההתעוררותזוהר  ב'|ד בחצות |פרק  לקום בכוחו שאין  האדם יעשה מה

ב' פרק
בחצות  לקו בכוחו   שאי  האד יעשה מה

השכינה והנה  צער  לב  על שם  איש ואין הלבבות, נתמעטו  הדורות בחולשת
לקום  בשבוע או בחודש  פעם לפחות להשתדל יראה הנה הקדושה,
לקום  יתאמץ פנים כל ועל הקדוש , האר "י שסידר הסדר ולערוך בחצות

שכתוב וכמו ה' עבדי מכלל ולהיות שיכול, לילה באיזה פרקבחצות (תהילים

א') דייקא ,קל"ד בּ לּ ילוֹ ת " ידוד  בּ בית  העמדים  ידוד עבדי  כּ ל ידוד  את  בּ רכוּ  "ה נּ ה 
השחר  עמוד לפני  שעה  איזו לקום  פנים  כל  על יתאמץ  יכול שאינו לילה ובאיזה 

ע "ה המלך  דוד שאמר ט')כמו נ "ז פרק וכ נּ וֹ ר (תהילים ה נּ בל עוּ רה  כב וֹ די  "ע וּ רה
חר" חייםגאעירה  אורח ערוך בשולחן  שנפסק  וכמו א), סעיף א "יתגבר (סימן 

בכתבי וכתוב  השחר", מעורר הוא  שיהא  בוראו לעבודת  בבוקר לעמוד  כארי 
מהקליפה ניצול  אז בתורה  ויום לילה  ומחבר השחר עלות  קודם  כשקם  האר"י 

אז, אותה)שמתעוררת  ומכניע תול"ע, אותיות בהיפוך עולת  הבעל(הנקראת תלמידי  צוו וכן .
עצמו  את  ירגיל ויישן, יחזור שלא  כדי  משנתו כשיתעורר מיד  זי "ע , טוב  שם 
שכתוב, כמו הקב "ה , המלכים  מלכי מלך לפני שוכב הוא  מי לפני מיד להתבונן
בשר  מלך לפני  שוכב  היה  ואילו וכו', מלא " אני  הארץ  ואת  השמים  את "הלא 
זה : נוסח  שניעור מיד לומר עצמו להרגיל  וטוב וכו'. בנפשו מתחייב היה  ודם 
אמונתך: רבה  בחמלה . נשמתי בי  שהחזרת וקים  חי מלך לפניך אני מודה 
יצחק שמו אם כגון – נשמה  אותיות  בשילוב  שמו אותיות  במחשבתו ויצייר
ובזה ה ', בעבודת  ויצליח נשמתו כח יגביר ובזה – ינצשחמקה  – נישצמחהק 

בזריזות . ויקום  עליו הנצב ה ' את  יזכור

כל  חלק  נוטלי ישראל , כנסת על  חסד של  חוט  מוש כשהקב"ה
בלילה עמה  המתחברי

–וכתב הקדוש דר השל"ה  פרק  חולין כ"ב )(מסכת  מוסר  תוכחת חיים רנהך וכשקול :
הקול ומקשיב  מעלה  צבא  כל  הקב"ה  מחריש  מלמטה , עולה  תורה  של
שכתוב כענין ההוא , הקול  מקשיבים  המלאכים  צבא  וכל  ישראל וכנסת  ההוא ,

יג) ח, וכשהקב "ה(שה "ש השמיעיני. לקולך מקשיבים  חברים  בגנים  היושבת  ,
עמה המתחברים כל  חלקם  נוטלים  ישראל , כנסת על חסד של חוט  מושך 
וגו' לך להודות  אקום  לילה חצות  אמר זה , דבר יודע  דוד שהיה  ולפי  בלילה .

ז'ג. זה  פסוק לאמר  נפלאה סגולה לשעה והוא  לכוון מכן ולאחר – והפוך ישר  פעמים 

להרגו"ההתעוררותזוהר  השכם להרגך ב'|"הבא ה|פרק 

סב ) קיט, וכתיב (תהלים ט), נז , את(תהלים מעיר אני רז"ל ודרשו וגו', כבודי עורה  ,
והוא הסוס, כשינת  אלא  ישן היה  שלא  לפי  אותי , מעיר השחר ואין השחר
שירות מכמה  מעוטרת  הכלה  באה  השחר עמוד וכשעלה נעלם . סוד
דודה . בחיק  ויושבת  וממטה , ממעלה  כלולה  תודה, מיני  וכמה  ותושבחות 

הטוב , התיקון באותה  אותה  ביתו וכשרואה  בני כל בספר, לכתוב מצוּ ה
חסד של חוט עליהם ומושך בלילות, ה' בבית נכתר העומדים החוט ומאותו .

הדין  בעלי ואין ותחתונים , עליונים  ממנו ויראים המלך , בכתר צדיק  אותו
ולפיכך ביתו, מבני  שהוא  וניכר המלך בסימן רשום  שהוא  לפי  עליו, שולטים 
בו, מאירה  הקדושה  שהנשמה  עצמו על מעיד בזה  והנזהר אותו. דנין  אין
מזהיר  היה  רצויה  שעה  שהיא  ובשביל לעבודתו. מתעורר ביוצרו  ומאהבתו

ואומר יט)הנביא  ב , וכתיב (איכה אשמורות, לראש  בלילה  רוני קומי ט), כו, ,(ישעיה
הנץ עם  שיתפלל  עד  משיתחיל  יפסיק  שלא ליזהר וצריך בלילה . אויתיך  נפשי 

עכ"ל. החמה ,

שבחצות התורה בעסק להרגו  עד – להרגו"  השכ להרג "הבא

וישלח וכתב  פרשת חי איש  בן  בספרו הטוב ראשונה)הרי"ח וז"ל:(שנה  ,
ישראל אם  כי יעקב  עוד שמך  יקרא  לא  יעקב, שמך אלהים  לו ויאמר
אשר  ישראל שם  ליתרון טעם  בס "ד נ"ל  ישראל, שמו את  ויקרא שמך, יהיה 

ל והוא ,נתן אלו ו, צדיקים  דשלשה דוד, משה  יעקב מספר, הוא  ישראל כי 
והיינו  הוא , ברוך שבשם ו"ה בחינת  הם  כי  אחד, בחיבור להיות  צריכין

ע "ה, רבנו משה וכן וא "ו באות מלגאו,יעקב ומשה  מלבר שיעקב  אלא 
אחרונה , ה "א  בחי' הוא  ודוד  ז"ל , האר"י רבינו ובדברי  בזוה"ק  כנזכר
דכתיב מרע "ה  על  לו רמז יצאו" מחלציך "ומלכים  השי"ת  לו אמר ולכן
שזכה המלכים ראש  שהוא  ע "ה , המלך דוד  ועל מלך, בישורון ויהי ביה 
ו"ה אותיות  לחבר צריך  כי  ישראל, בשם  שלשתם  ונרמזו המלכות , ונטל 
מן  נשמותיהם  שיצאו ישראל ולכן ושלום , חס  יתפרדו שלא  ביחד תמיד
להורות וגם  בו, שנקראו ישראל של  זה  לשם  זכו ג"כ ו"ה , בחינת  חיבור
בתורה לעסוק  צריך  ולכן ו"ה , אותיות  לחבר בתורה  לעסוק תמיד צריכין כי
סוד הוא  היום  כי ולילה ", יומם בו "והגית  שכתוב  כמו ובלילה  ביום 
והלילה היום  לחבר ג"כ להשתדל צריך  ולכך  ה "א , סוד  היא  והלילה וא "ו

התורה . בעסק 

ויצליח. יועיל ובס"ד בבוקר, לקום  שרוצה



ההתעוררותזוהר  ב'|ד בחצות |פרק  לקום בכוחו שאין  האדם יעשה מה

ב' פרק
בחצות  לקו בכוחו   שאי  האד יעשה מה

השכינה והנה  צער  לב  על שם  איש ואין הלבבות, נתמעטו  הדורות בחולשת
לקום  בשבוע או בחודש  פעם לפחות להשתדל יראה הנה הקדושה,
לקום  יתאמץ פנים כל ועל הקדוש , האר "י שסידר הסדר ולערוך בחצות

שכתוב וכמו ה' עבדי מכלל ולהיות שיכול, לילה באיזה פרקבחצות (תהילים

א') דייקא ,קל"ד בּ לּ ילוֹ ת " ידוד  בּ בית  העמדים  ידוד עבדי  כּ ל ידוד  את  בּ רכוּ  "ה נּ ה 
השחר  עמוד לפני  שעה  איזו לקום  פנים  כל  על יתאמץ  יכול שאינו לילה ובאיזה 

ע "ה המלך  דוד שאמר ט')כמו נ "ז פרק וכ נּ וֹ ר (תהילים ה נּ בל עוּ רה  כב וֹ די  "ע וּ רה
חר" חייםגאעירה  אורח ערוך בשולחן  שנפסק  וכמו א), סעיף א "יתגבר (סימן 

בכתבי וכתוב  השחר", מעורר הוא  שיהא  בוראו לעבודת  בבוקר לעמוד  כארי 
מהקליפה ניצול  אז בתורה  ויום לילה  ומחבר השחר עלות  קודם  כשקם  האר"י 

אז, אותה)שמתעוררת  ומכניע תול"ע, אותיות בהיפוך עולת  הבעל(הנקראת תלמידי  צוו וכן .
עצמו  את  ירגיל ויישן, יחזור שלא  כדי  משנתו כשיתעורר מיד  זי "ע , טוב  שם 
שכתוב, כמו הקב "ה , המלכים  מלכי מלך לפני שוכב הוא  מי לפני מיד להתבונן
בשר  מלך לפני  שוכב  היה  ואילו וכו', מלא " אני  הארץ  ואת  השמים  את "הלא 
זה : נוסח  שניעור מיד לומר עצמו להרגיל  וטוב וכו'. בנפשו מתחייב היה  ודם 
אמונתך: רבה  בחמלה . נשמתי בי  שהחזרת וקים  חי מלך לפניך אני מודה 
יצחק שמו אם כגון – נשמה  אותיות  בשילוב  שמו אותיות  במחשבתו ויצייר
ובזה ה ', בעבודת  ויצליח נשמתו כח יגביר ובזה – ינצשחמקה  – נישצמחהק 

בזריזות . ויקום  עליו הנצב ה ' את  יזכור

כל  חלק  נוטלי ישראל , כנסת על  חסד של  חוט  מוש כשהקב"ה
בלילה עמה  המתחברי

–וכתב הקדוש דר השל"ה  פרק  חולין כ"ב )(מסכת  מוסר  תוכחת חיים רנהך וכשקול :
הקול ומקשיב  מעלה  צבא  כל  הקב"ה  מחריש  מלמטה , עולה  תורה  של
שכתוב כענין ההוא , הקול  מקשיבים  המלאכים  צבא  וכל  ישראל וכנסת  ההוא ,

יג) ח, וכשהקב "ה(שה "ש השמיעיני. לקולך מקשיבים  חברים  בגנים  היושבת  ,
עמה המתחברים כל  חלקם  נוטלים  ישראל , כנסת על חסד של חוט  מושך 
וגו' לך להודות  אקום  לילה חצות  אמר זה , דבר יודע  דוד שהיה  ולפי  בלילה .

ז'ג. זה  פסוק לאמר  נפלאה סגולה לשעה והוא  לכוון מכן ולאחר – והפוך ישר  פעמים 

להרגו"ההתעוררותזוהר  השכם להרגך ב'|"הבא ה|פרק 

סב ) קיט, וכתיב (תהלים ט), נז , את(תהלים מעיר אני רז"ל ודרשו וגו', כבודי עורה  ,
והוא הסוס, כשינת  אלא  ישן היה  שלא  לפי  אותי , מעיר השחר ואין השחר
שירות מכמה  מעוטרת  הכלה  באה  השחר עמוד וכשעלה נעלם . סוד
דודה . בחיק  ויושבת  וממטה , ממעלה  כלולה  תודה, מיני  וכמה  ותושבחות 

הטוב , התיקון באותה  אותה  ביתו וכשרואה  בני כל בספר, לכתוב מצוּ ה
חסד של חוט עליהם ומושך בלילות, ה' בבית נכתר העומדים החוט ומאותו .

הדין  בעלי ואין ותחתונים , עליונים  ממנו ויראים המלך , בכתר צדיק  אותו
ולפיכך ביתו, מבני  שהוא  וניכר המלך בסימן רשום  שהוא  לפי  עליו, שולטים 
בו, מאירה  הקדושה  שהנשמה  עצמו על מעיד בזה  והנזהר אותו. דנין  אין
מזהיר  היה  רצויה  שעה  שהיא  ובשביל לעבודתו. מתעורר ביוצרו  ומאהבתו

ואומר יט)הנביא  ב , וכתיב (איכה אשמורות, לראש  בלילה  רוני קומי ט), כו, ,(ישעיה
הנץ עם  שיתפלל  עד  משיתחיל  יפסיק  שלא ליזהר וצריך בלילה . אויתיך  נפשי 

עכ"ל. החמה ,

שבחצות התורה בעסק להרגו  עד – להרגו"  השכ להרג "הבא

וישלח וכתב  פרשת חי איש  בן  בספרו הטוב ראשונה)הרי"ח וז"ל:(שנה  ,
ישראל אם  כי יעקב  עוד שמך  יקרא  לא  יעקב, שמך אלהים  לו ויאמר
אשר  ישראל שם  ליתרון טעם  בס "ד נ"ל  ישראל, שמו את  ויקרא שמך, יהיה 

ל והוא ,נתן אלו ו, צדיקים  דשלשה דוד, משה  יעקב מספר, הוא  ישראל כי 
והיינו  הוא , ברוך שבשם ו"ה בחינת  הם  כי  אחד, בחיבור להיות  צריכין

ע "ה, רבנו משה וכן וא "ו באות מלגאו,יעקב ומשה  מלבר שיעקב  אלא 
אחרונה , ה "א  בחי' הוא  ודוד  ז"ל , האר"י רבינו ובדברי  בזוה"ק  כנזכר
דכתיב מרע "ה  על  לו רמז יצאו" מחלציך "ומלכים  השי"ת  לו אמר ולכן
שזכה המלכים ראש  שהוא  ע "ה , המלך דוד  ועל מלך, בישורון ויהי ביה 
ו"ה אותיות  לחבר צריך  כי  ישראל, בשם  שלשתם  ונרמזו המלכות , ונטל 
מן  נשמותיהם  שיצאו ישראל ולכן ושלום , חס  יתפרדו שלא  ביחד תמיד
להורות וגם  בו, שנקראו ישראל של  זה  לשם  זכו ג"כ ו"ה , בחינת  חיבור
בתורה לעסוק  צריך  ולכן ו"ה , אותיות  לחבר בתורה  לעסוק תמיד צריכין כי
סוד הוא  היום  כי ולילה ", יומם בו "והגית  שכתוב  כמו ובלילה  ביום 
והלילה היום  לחבר ג"כ להשתדל צריך  ולכך  ה "א , סוד  היא  והלילה וא "ו

התורה . בעסק 

ויצליח. יועיל ובס"ד בבוקר, לקום  שרוצה



ההתעוררותזוהר  ג'|ו זוהר|פרק בחצות הלומדים חכמים תלמידי  ידי יחזיק

צריך על עוד  בלילה , בתורה לעסוק כדי באשמורת לקום שצריך מלבד כן
לעשות כדי התורה בעסק  היום תחלת עם  הלילה  סוף שיחבר  להזהר

בשלימות ו"ה חיבור ז "ל,בזה חכמינו  אמרו ולכן  השכם: להרגך הבא 
לקום האדם  שצריך  יצה "ר, על דקאי המוסר  חכמי וכתבו להרגו ,
יותר מעולה  שהוא לילה , הנקרא  שבחצות  התורה בעסק להרגו  באשמורת

ליל, הנקרא הראשון  בחצות  התורה  למפרעמעסק ליל"ה בזה, ואמרתי
אדם  ובן  זאת יעשה אנוש  ואשרי ל'הרגו, י'שכימו  ל'הרוג  ה'בא ר "ת הוא 
בתורה, לעסוק השני  בחצות לילה  בכל באשמורת ניעור שיהיה בה, יחזיק
הפליג כמה בזוה "ק ולמד צא דברים , לכמה זה בעת תורה לימוד מועיל כי

זה לימוד ותועלת הטהור )בשבח  .(עכ"ל

ג' פרק 
בחצות  הלומדי חכמי תלמידי ידי יחזיק ,לקו בכוחו שאי מי

הקדוש  זוהר

וזבולון ועוד יששכר  בדין הפוסקים  כל עליה שסמכו  העצה לקיים יכול
רמ"ו ) סימן יו "ד לו (שו "ע וייחשב  בחצות, הקמים  את  מכספו להחזיק דהיינו

החיים  כף  בספר מובא וכן בעצמו, עשאה  כאילו מ')לצדקה  סעיף ג' סי'  (פלאג"י

וכן  - בחצות . הלומדים  חכמים  תלמידי  ידי יחזיק  לקום , בכוחו שאין דמי
יכולתו  בכל להתאמץ אדם  לכל  מאד החיוב  וז"ל , אליעזר דמשק  בספר הוא 
על לקיימה , אפשר ואי העולם  בעסקי  מאד  שטרוד ומי חצות  תקון לקיים 
- בו. חלק  לו ויהא יקיימה  שהוא  אוריין בר איזה  להחזיק יראה  פנים כל
כידוע הקדוש , זוהר שעות  2 הפחות לכל ללמוד שמחויב  האברך , עם ויתנה
הלילה , באשמורות  שעות  שתי ועד  הלילה  שמחצות  הקדוש , האדרא  מספר

הסוד. תורת  ללימוד בפרט בשמים, מסוגל  הכי  זמן ב ')הוא  נ "ו פרק  (ישעיה

גורלו  ונעים  חלקו טוב  ומה  בּ ּה ", יחזיק  אדם  וּ בן זּ את  יע שׂ ה  אנוֹ ׁש  "א ׁש רי 
הבטיחו  אשר לכל  יזכה ובכך זולתך ", אלו-הים  ראתה  לא "עין הבא, בעולם 

הקדושים . חז"ל 

הקמים וכל אברכים עם יעשה זבולון, יששכר  עסקת לעשות שיכול אחד
שיח לשפוך רחל לקבר  ילכו יכולים ואם הקדוש , זוהר בחצות ללמוד
הקדוש , זוהר ילמדו ושמה ונורא, קדוש  במקום ישראל  ישועת ולעורר 
הניצוצות  ללקט אותה מסייעים ובזה גדול, הכי השכינה תיקוני  שהוא
למקום  אבינו יעקב ידי על נקבע  וכבר השבי, מבור ונגאלת הקדושים,

שבאצילות ההתעוררותזוהר  בתפארת ד'|פוגם ז|פרק

וישועה, ויחי)תפלה בפרשת  וברש"י ויחי, וזוה"ק וישלח מד"ר מה(כמאחז"ל נודע וכבר ,
לוי  בקדושת  זיע "א  מברדיטשוב  הגה "ק  ויצא)שכתוב ונורא(פרשת עצום  קול כי

זכות גודל  לשער יוכל ומי  עכת "ד. רחל, בקבר להתפלל  שבאים  עת  בכל יוצא 
לישועת שואבת  אבן הייתה  הדורות בכל  אשר רחל, בקבר התפלה  וסגולת 

זיע "א  מוילנא  הגר"א  אשר עד והפרט, ו )הכלל  תיקון לתיקו"ז עיקר (בביאורו  כי  כתב 
רחל. בקבר היא  הגלות בזמן השכינה  השארת

ד' פרק 
שבאצילות בתפארת  פוג התורה, בסודות עסק שלא מי

ס 'וכתב  כי נתבאר, וכבר  וז"ל: י"ז הקדמה  הגלגולים שער  האר"י בכתבי
וכנגדם  באגדה, וכנגדם  הפשט, כפי כלם הם  התורה פירושי רבוא 
שאינה  מישראל נשמה  שאין לפי פרד"ס . בר"ת הנרמזים  וכו', בקבלה 
ויש פירושים, מיני שני שמשיגה נשמה יש  ואמנם אלו. בחי' מד' כלולה
פירושים  רבוא ס' כל משגת היתה  מרע "ה של  נשמתו והנה ויותר. יותר
לחדש , עתיד ותיק  שתלמיד מה  כל אפילו שידע  רז"ל וכמ"ש  שבתורה,
ישראל, נשמות רבוא ס ' כל כוללת היתה שנשמתו לפי הוא, הדבר  וטעם
הנשמות  בחי' כפי  בתורה, פירושים כ"כ ישיגו ישראל חכמי שאר גם  ולכן
בספירת  פוגם בתורה, עוסק  שאינו  האדם  כי דע , גם בו... הנכללות
שבכל  בת"ת היא  התורה  כי  אבי"ע , עולמות מד' עולם שבכל התפארת ,
ד'רש , ר'מז, פ'שט, והם , פרד"ס , וסימנם מדרגות ד' בה יש  האמנם עולם.
ועליו  המעלות, כל לסוף זוכה ארבעתם לעומק לירד שזכה  ומי ס 'וד.
התורה  בפשטי אפילו לעסוק  רצה  שלא מי האמנם לו. למחכה יעשה נאמר
פוגם  לדבר, ראיה להביא רצה שלא  ומי שבעשיה . בת"ת פוגם והמקרא,
שבבריאה. בת"ת פוגם  התורה, בדרשות עסק  שלא ומי שביצירה. בת "ת

עכ "ד. שבאצילות , בתפארת  פוגם התורה , בסודות עסק  שלא  ומי

נשמע ברמה  וקולה אמנו , רחל זכות בזה  מעוררי בודאי

ויראה ועל  תורה מופלגי עליה בני נאספים כזה סגולה  במקום כאשר  כן
על  שוקדים מכן ולאחר חצות תקון באמירת השכינה צער  על לקונן
בלימוד  יעסקו בוודאי הבוקר , אור  עד תורה של ובעמלה בטהרה תלמודם
שכתב כמו הקדושה, השכינה  תיקוני הם שהם ובתיקונים, הקדוש  זוהר 
ומחדש לו, ששייך התורה חלק את מגלה לא שאדם זמן  שכל  החיד"א



ההתעוררותזוהר  ג'|ו זוהר|פרק בחצות הלומדים חכמים תלמידי  ידי יחזיק

צריך על עוד  בלילה , בתורה לעסוק כדי באשמורת לקום שצריך מלבד כן
לעשות כדי התורה בעסק  היום תחלת עם  הלילה  סוף שיחבר  להזהר

בשלימות ו"ה חיבור ז "ל,בזה חכמינו  אמרו ולכן  השכם: להרגך הבא 
לקום האדם  שצריך  יצה "ר, על דקאי המוסר  חכמי וכתבו להרגו ,
יותר מעולה  שהוא לילה , הנקרא  שבחצות  התורה בעסק להרגו  באשמורת

ליל, הנקרא הראשון  בחצות  התורה  למפרעמעסק ליל"ה בזה, ואמרתי
אדם  ובן  זאת יעשה אנוש  ואשרי ל'הרגו, י'שכימו  ל'הרוג  ה'בא ר "ת הוא 
בתורה, לעסוק השני  בחצות לילה  בכל באשמורת ניעור שיהיה בה, יחזיק
הפליג כמה בזוה "ק ולמד צא דברים , לכמה זה בעת תורה לימוד מועיל כי

זה לימוד ותועלת הטהור )בשבח  .(עכ"ל

ג' פרק 
בחצות  הלומדי חכמי תלמידי ידי יחזיק ,לקו בכוחו שאי מי

הקדוש  זוהר

וזבולון ועוד יששכר  בדין הפוסקים  כל עליה שסמכו  העצה לקיים יכול
רמ"ו ) סימן יו "ד לו (שו "ע וייחשב  בחצות, הקמים  את  מכספו להחזיק דהיינו

החיים  כף  בספר מובא וכן בעצמו, עשאה  כאילו מ')לצדקה  סעיף ג' סי'  (פלאג"י

וכן  - בחצות . הלומדים  חכמים  תלמידי  ידי יחזיק  לקום , בכוחו שאין דמי
יכולתו  בכל להתאמץ אדם  לכל  מאד החיוב  וז"ל , אליעזר דמשק  בספר הוא 
על לקיימה , אפשר ואי העולם  בעסקי  מאד  שטרוד ומי חצות  תקון לקיים 
- בו. חלק  לו ויהא יקיימה  שהוא  אוריין בר איזה  להחזיק יראה  פנים כל
כידוע הקדוש , זוהר שעות  2 הפחות לכל ללמוד שמחויב  האברך , עם ויתנה
הלילה , באשמורות  שעות  שתי ועד  הלילה  שמחצות  הקדוש , האדרא  מספר

הסוד. תורת  ללימוד בפרט בשמים, מסוגל  הכי  זמן ב ')הוא  נ "ו פרק  (ישעיה

גורלו  ונעים  חלקו טוב  ומה  בּ ּה ", יחזיק  אדם  וּ בן זּ את  יע שׂ ה  אנוֹ ׁש  "א ׁש רי 
הבטיחו  אשר לכל  יזכה ובכך זולתך ", אלו-הים  ראתה  לא "עין הבא, בעולם 

הקדושים . חז"ל 

הקמים וכל אברכים עם יעשה זבולון, יששכר  עסקת לעשות שיכול אחד
שיח לשפוך רחל לקבר  ילכו יכולים ואם הקדוש , זוהר בחצות ללמוד
הקדוש , זוהר ילמדו ושמה ונורא, קדוש  במקום ישראל  ישועת ולעורר 
הניצוצות  ללקט אותה מסייעים ובזה גדול, הכי השכינה תיקוני  שהוא
למקום  אבינו יעקב ידי על נקבע  וכבר השבי, מבור ונגאלת הקדושים,

שבאצילות ההתעוררותזוהר  בתפארת ד'|פוגם ז|פרק

וישועה, ויחי)תפלה בפרשת  וברש"י ויחי, וזוה"ק וישלח מד"ר מה(כמאחז"ל נודע וכבר ,
לוי  בקדושת  זיע "א  מברדיטשוב  הגה "ק  ויצא)שכתוב ונורא(פרשת עצום  קול כי

זכות גודל  לשער יוכל ומי  עכת "ד. רחל, בקבר להתפלל  שבאים  עת  בכל יוצא 
לישועת שואבת  אבן הייתה  הדורות בכל  אשר רחל, בקבר התפלה  וסגולת 

זיע "א  מוילנא  הגר"א  אשר עד והפרט, ו )הכלל  תיקון לתיקו"ז עיקר (בביאורו  כי  כתב 
רחל. בקבר היא  הגלות בזמן השכינה  השארת

ד' פרק 
שבאצילות בתפארת  פוג התורה, בסודות עסק שלא מי

ס 'וכתב  כי נתבאר, וכבר  וז"ל: י"ז הקדמה  הגלגולים שער  האר"י בכתבי
וכנגדם  באגדה, וכנגדם  הפשט, כפי כלם הם  התורה פירושי רבוא 
שאינה  מישראל נשמה  שאין לפי פרד"ס . בר"ת הנרמזים  וכו', בקבלה 
ויש פירושים, מיני שני שמשיגה נשמה יש  ואמנם אלו. בחי' מד' כלולה
פירושים  רבוא ס' כל משגת היתה  מרע "ה של  נשמתו והנה ויותר. יותר
לחדש , עתיד ותיק  שתלמיד מה  כל אפילו שידע  רז"ל וכמ"ש  שבתורה,
ישראל, נשמות רבוא ס ' כל כוללת היתה שנשמתו לפי הוא, הדבר  וטעם
הנשמות  בחי' כפי  בתורה, פירושים כ"כ ישיגו ישראל חכמי שאר גם  ולכן
בספירת  פוגם בתורה, עוסק  שאינו  האדם  כי דע , גם בו... הנכללות
שבכל  בת"ת היא  התורה  כי  אבי"ע , עולמות מד' עולם שבכל התפארת ,
ד'רש , ר'מז, פ'שט, והם , פרד"ס , וסימנם מדרגות ד' בה יש  האמנם עולם.
ועליו  המעלות, כל לסוף זוכה ארבעתם לעומק לירד שזכה  ומי ס 'וד.
התורה  בפשטי אפילו לעסוק  רצה  שלא מי האמנם לו. למחכה יעשה נאמר
פוגם  לדבר, ראיה להביא רצה שלא  ומי שבעשיה . בת"ת פוגם והמקרא,
שבבריאה. בת"ת פוגם  התורה, בדרשות עסק  שלא ומי שביצירה. בת "ת

עכ "ד. שבאצילות , בתפארת  פוגם התורה , בסודות עסק  שלא  ומי

נשמע ברמה  וקולה אמנו , רחל זכות בזה  מעוררי בודאי

ויראה ועל  תורה מופלגי עליה בני נאספים כזה סגולה  במקום כאשר  כן
על  שוקדים מכן ולאחר חצות תקון באמירת השכינה צער  על לקונן
בלימוד  יעסקו בוודאי הבוקר , אור  עד תורה של ובעמלה בטהרה תלמודם
שכתב כמו הקדושה, השכינה  תיקוני הם שהם ובתיקונים, הקדוש  זוהר 
ומחדש לו, ששייך התורה חלק את מגלה לא שאדם זמן  שכל  החיד"א



ההתעוררותזוהר  ד'|ח הרשב"י |פרק נשמת  להמשיך הזוה"ק לימוד זכות

השכינה, צער  וזה הקליפות, בין  נמצאת התורה נשמתו , שקיבלה חידושים
נאמר זה תורה"ועל של מעלבונה  לנו  חברים ד"אוי בהתאחדות כן על ,

הקדוש , זוהר בלימוד עליה אמנובני רחל  זכות בזה  מעוררים  בודאי
מנוחתה ממקום  תקום הזכות ובזו  דילה, עילאה לרוחא נייחא  וגורמים

ברמה המשליכיםוקולה  חביבי בני חזו לאמר, בניה, על מבכה רחל נשמע 
קונם . רצון לעשות ואונם  נפשם  ומוסרים  מהם, רבים  חשבונות

אלינו הרשב "י  נשמת להמשי הזוה "ק  לימוד זכות  כולנה ועל 
לדרך והנה מעל גלויות ישועות  לראות בידם, ועלתה כן עשו  רבים

רחל  זכות רבוותא, זכותא הני לצירופא חזי  כי זה, בזכות הטבע ,
להחזקת  והטהורה הנקיה הצדקה  וזכות לילה, חצות סגולת וזכות  אמנו
זכויות  עושין בודאי  אלו כל אשר שבדור, עליה  מבני התורה עמלי
הרשב "י נשמת להמשיך הזוה"ק  לימוד זכות כולנה ועל חבילות, חבילות
ליוצרו  רוח  נחת ועושה  למעלה, גדולים שעשועים עושה בזה  כי – אלינו

נאמר  ועליו  מ "ג)– פ"א אבות אמר(פרקי סוכו איש  אנטיגנוס  כעבדים : תהיו אל
הרב את המשמשים כעבדים  היו אלא פרס לקבל מנת  על הרב את המשמשים

פרס לקבל שלא מנת  לאברהם)על  ולשם(חסד א ּת כם", האמת  דּ בריכם  "ויבּ חנוּ  ,
לימודיכם . שמים 

חבורותד. לעשות שצריך  נורא מכתב
הקדוש הזוהר  בלימוד  קדושות
קשות גזירות לביטול הקבלה  ובחכמת

במהרה  הגאולה  קץ ולקירוב

בעל  בהוצאת  הפסוקים  שער  האר"י  בכתבי 
הקדוש  מהגאון ההסכמה מובא  הסולם ,

האלוקי  הכהן המקובל דוויק שאול חיים רבי 
"השד"ה " המכונה  כל זצ "ל  ואשרי ... וז"ל: ,

תורה  תעלומות, לאור  להוציא  בידו, מחזיק
היא חיים עץ  גדול, שכרו כי בהינומא , יצאה
חכמת להגדיל המחזיק ובפרט בה , למחזיקים
כי  לומדיה, ביד ולהחזיק ולהאדירה , האמת
מקרבים בכוונה ותפילה הזה  הקדוש הלימוד
ברעיא בזוה"ק שכתוב כמו  הגאולה, קץ

נשא בפרשת ע"ב)מהימנא קכ"ה בהאי (דף
ותיקוני  וכו', מגלותא  ישראל יפקון ספרא
שם האריך בתחילתו ל' תיקון הקדוש  הזוהר 

שמבטל  כתב, שם  בתחילתו מ"ג ובתיקון בזה,
קץ  ולקרב מישראל קשות  גזירןת כמה
תחזקנה  קדוש עם  חיל  אנשי  ולכן הגאולה,

לע דגל ידיכם  להרים  קדושות, חבורות שות
על  אשר  הזה, הקדוש  בלימוד  להחזיק התורה
משעיבוד לחירו ,ת מעבדות יוצאים  אנו ידו
למלך ה' והיה גדול, לאור  ומאפילה  לגאולה
אחד, ושמו אחד ה' ויהיה הארץ, כל על 
שאנן , נוא ירושלים  בקרוב לראות ונזכה
בדוכנו, ולוי בעבודתו וכהן מכונו על ומקדש
שכתוב  מקרא  בנו ויקויים  קריב, בזמן בעגלא
ציון" שיבת  את ה ' בשוב יראו בעין עין "כי
עליון. מלך  במהרה עלינו וימלוך אפיריון  ובנין 
הקדושה... התורה לכבוד  החותם  דברי כה
הכהן  דוויק שאול חיים  הצב"י כ"ד
אוצרות  ספר  על שלימה איפה בעהח"ס
יהוידע, בן בנייהו וספר חיים,
נהר  ועלי אמת שפת ספר על והו"ב

השכינה ההתעוררותזוהר  גלות על ולקונן לבכות ה'|החובה  ט|פרק

לכל אשר התורה  ללומדי  תרומת להתנות  זאת, ישכילו  חכמו לו 
הרשב "י בתורת   לימוד יתבלו הפחות 

מביא ובספר  החיד"א מבעל דוד  קדושים)ראש  והשמירה(בפרשת דההגנה  ,
גם בסגולתו, בו יזכו ומצלי , דאגוני התורה ללומדי  המובטחת
גדולה המחזיק , דמעלת ביותר והפליג  הדין, בעלמא  גם  אף החיים  עץ  מחזיקי 
גדולה המחזיק  ואילו בה , דעסיק בעידנא  רק  אגוני  הרי דהלומד הלומד , על
ישכילו  חכמו לו בה . עסיק  דלא  בעידנא ובין בה  דעסיק  בעידנא בין שמירתו
לימודם יתבלו הפחות  לכל אשר התורה  ללומדי  תרומתם  להתנות  זאת ,
בלימוד כי – הקדוש  זוהר לימוד שעתיים  הפחות  [לכל זי"ע  הרשב"י  בתורת 
הנגלה , תורת  שלימה  שנה  לימוד של  שכר מקבל  אתה  הקדוש  זוהר אחת  שעה 

תיקו"ז ) על מלך מהימנא(כסא הרעיא  שאמר כמו לגאולה . העיקר הוא  כי  –[
אכי"ר. במהרה , ברחמי  מגלותא  יפקון דא  "בספרא 

ה ' פרק 
השכינה גלות על ולקונ לבכות  החובה 

והגזירות מורי הצרות  רחמנים , בני  רחמנים יקרים אחים (שלאורבותי

ומתחדשים ,תבואנה) הולכים  ישראל, הכלל  על ובין הפרט על  בין
חז"ל  ע"א)וכמאמר מ"ט דף יהושע(סוטה ר' משום  אומר גמליאל בן שמעון "רבן :

קללתו  מרובה  ויום  יום  בכל רבא אמר וכו': אין המקדש  בית  שחרב  מיום 
בוקר". יתן מי תאמר ובערב  ערב  יתן מי תאמר "בבקר שנאמר: חבירו משל 

האסונות את  ימנע   בכ הרי  בתיקונו  שיעסוק עת בכל 
את והנה לבטל  כדי לעשות עוד אפשר מה וסגולות עצות מחפשים אנו

בגלל  הוא  להגזירות שהעיקר מוכח ומזה ישועה, ולהביא הגזירות
את  ימנע  בכך הרי  בתיקונו שיעסוק עת בכל כן אם המקדש , בית חורבן
השמים, מן בנוי לירד עתיד המקדש  שבית הקדוש  בזוהר  וכתוב  האסונות.

המקדש . בית את בונים עלמא בהאי ישראל מעשי ידי ועל

שממנה האמא שהיא השכינה  מצער לנו  איכפת לא כי 
ניזוני ישראל 

לאחד ומפורסם  שנסע  טשערנוביל בית מאדמורי אחד על הסיפור 
בעל  והלך חצות , תיקון  עשיית בעת בלילה ובכה העיירות



ההתעוררותזוהר  ד'|ח הרשב"י |פרק נשמת  להמשיך הזוה"ק לימוד זכות

השכינה, צער  וזה הקליפות, בין  נמצאת התורה נשמתו , שקיבלה חידושים
נאמר זה תורה"ועל של מעלבונה  לנו  חברים ד"אוי בהתאחדות כן על ,

הקדוש , זוהר בלימוד עליה אמנובני רחל  זכות בזה  מעוררים  בודאי
מנוחתה ממקום  תקום הזכות ובזו  דילה, עילאה לרוחא נייחא  וגורמים

ברמה המשליכיםוקולה  חביבי בני חזו לאמר, בניה, על מבכה רחל נשמע 
קונם . רצון לעשות ואונם  נפשם  ומוסרים  מהם, רבים  חשבונות

אלינו הרשב "י  נשמת להמשי הזוה "ק  לימוד זכות  כולנה ועל 
לדרך והנה מעל גלויות ישועות  לראות בידם, ועלתה כן עשו  רבים

רחל  זכות רבוותא, זכותא הני לצירופא חזי  כי זה, בזכות הטבע ,
להחזקת  והטהורה הנקיה הצדקה  וזכות לילה, חצות סגולת וזכות  אמנו
זכויות  עושין בודאי  אלו כל אשר שבדור, עליה  מבני התורה עמלי
הרשב "י נשמת להמשיך הזוה"ק  לימוד זכות כולנה ועל חבילות, חבילות
ליוצרו  רוח  נחת ועושה  למעלה, גדולים שעשועים עושה בזה  כי – אלינו

נאמר  ועליו  מ "ג)– פ"א אבות אמר(פרקי סוכו איש  אנטיגנוס  כעבדים : תהיו אל
הרב את המשמשים כעבדים  היו אלא פרס לקבל מנת  על הרב את המשמשים

פרס לקבל שלא מנת  לאברהם)על  ולשם(חסד א ּת כם", האמת  דּ בריכם  "ויבּ חנוּ  ,
לימודיכם . שמים 

חבורותד. לעשות שצריך  נורא מכתב
הקדוש הזוהר  בלימוד  קדושות
קשות גזירות לביטול הקבלה  ובחכמת

במהרה  הגאולה  קץ ולקירוב

בעל  בהוצאת  הפסוקים  שער  האר"י  בכתבי 
הקדוש  מהגאון ההסכמה מובא  הסולם ,

האלוקי  הכהן המקובל דוויק שאול חיים רבי 
"השד"ה " המכונה  כל זצ "ל  ואשרי ... וז"ל: ,

תורה  תעלומות, לאור  להוציא  בידו, מחזיק
היא חיים עץ  גדול, שכרו כי בהינומא , יצאה
חכמת להגדיל המחזיק ובפרט בה , למחזיקים
כי  לומדיה, ביד ולהחזיק ולהאדירה , האמת
מקרבים בכוונה ותפילה הזה  הקדוש הלימוד
ברעיא בזוה"ק שכתוב כמו  הגאולה, קץ

נשא בפרשת ע"ב)מהימנא קכ"ה בהאי (דף
ותיקוני  וכו', מגלותא  ישראל יפקון ספרא
שם האריך בתחילתו ל' תיקון הקדוש  הזוהר 

שמבטל  כתב, שם  בתחילתו מ"ג ובתיקון בזה,
קץ  ולקרב מישראל קשות  גזירןת כמה
תחזקנה  קדוש עם  חיל  אנשי  ולכן הגאולה,

לע דגל ידיכם  להרים  קדושות, חבורות שות
על  אשר  הזה, הקדוש  בלימוד  להחזיק התורה
משעיבוד לחירו ,ת מעבדות יוצאים  אנו ידו
למלך ה' והיה גדול, לאור  ומאפילה  לגאולה
אחד, ושמו אחד ה' ויהיה הארץ, כל על 
שאנן , נוא ירושלים  בקרוב לראות ונזכה
בדוכנו, ולוי בעבודתו וכהן מכונו על ומקדש
שכתוב  מקרא  בנו ויקויים  קריב, בזמן בעגלא
ציון" שיבת  את ה ' בשוב יראו בעין עין "כי
עליון. מלך  במהרה עלינו וימלוך אפיריון  ובנין 
הקדושה... התורה לכבוד  החותם  דברי כה
הכהן  דוויק שאול חיים  הצב"י כ"ד
אוצרות  ספר  על שלימה איפה בעהח"ס
יהוידע, בן בנייהו וספר חיים,
נהר  ועלי אמת שפת ספר על והו"ב

השכינה ההתעוררותזוהר  גלות על ולקונן לבכות ה'|החובה  ט|פרק

לכל אשר התורה  ללומדי  תרומת להתנות  זאת, ישכילו  חכמו לו 
הרשב "י בתורת   לימוד יתבלו הפחות 

מביא ובספר  החיד"א מבעל דוד  קדושים)ראש  והשמירה(בפרשת דההגנה  ,
גם בסגולתו, בו יזכו ומצלי , דאגוני התורה ללומדי  המובטחת
גדולה המחזיק , דמעלת ביותר והפליג  הדין, בעלמא  גם  אף החיים  עץ  מחזיקי 
גדולה המחזיק  ואילו בה , דעסיק בעידנא  רק  אגוני  הרי דהלומד הלומד , על
ישכילו  חכמו לו בה . עסיק  דלא  בעידנא ובין בה  דעסיק  בעידנא בין שמירתו
לימודם יתבלו הפחות  לכל אשר התורה  ללומדי  תרומתם  להתנות  זאת ,
בלימוד כי – הקדוש  זוהר לימוד שעתיים  הפחות  [לכל זי"ע  הרשב"י  בתורת 
הנגלה , תורת  שלימה  שנה  לימוד של  שכר מקבל  אתה  הקדוש  זוהר אחת  שעה 

תיקו"ז ) על מלך מהימנא(כסא הרעיא  שאמר כמו לגאולה . העיקר הוא  כי  –[
אכי"ר. במהרה , ברחמי  מגלותא  יפקון דא  "בספרא 

ה ' פרק 
השכינה גלות על ולקונ לבכות  החובה 

והגזירות מורי הצרות  רחמנים , בני  רחמנים יקרים אחים (שלאורבותי

ומתחדשים ,תבואנה) הולכים  ישראל, הכלל  על ובין הפרט על  בין
חז"ל  ע"א)וכמאמר מ"ט דף יהושע(סוטה ר' משום  אומר גמליאל בן שמעון "רבן :

קללתו  מרובה  ויום  יום  בכל רבא אמר וכו': אין המקדש  בית  שחרב  מיום 
בוקר". יתן מי תאמר ובערב  ערב  יתן מי תאמר "בבקר שנאמר: חבירו משל 

האסונות את  ימנע   בכ הרי  בתיקונו  שיעסוק עת בכל 
את והנה לבטל  כדי לעשות עוד אפשר מה וסגולות עצות מחפשים אנו

בגלל  הוא  להגזירות שהעיקר מוכח ומזה ישועה, ולהביא הגזירות
את  ימנע  בכך הרי  בתיקונו שיעסוק עת בכל כן אם המקדש , בית חורבן
השמים, מן בנוי לירד עתיד המקדש  שבית הקדוש  בזוהר  וכתוב  האסונות.

המקדש . בית את בונים עלמא בהאי ישראל מעשי ידי ועל

שממנה האמא שהיא השכינה  מצער לנו  איכפת לא כי 
ניזוני ישראל 

לאחד ומפורסם  שנסע  טשערנוביל בית מאדמורי אחד על הסיפור 
בעל  והלך חצות , תיקון  עשיית בעת בלילה ובכה העיירות



ההתעוררותזוהר  ה'|י  אני |פרק חנון  כי  ושמעתי אלי  יצעק  כי והיה

המקדש , בית חורבן על והשיב  בוכה , הוא מה על אותו  לשאול האכסניא
לו  השיב הגאולה , כשתהיה יהיה מה אותו ושאל הגאולה, על ומבקש 
צאן  כאן לי  יש  והרי אותו  שאל לירושלים, אותנו ויקח יגאלנו שהמשיח
צרות  הרבה יש  הרי לו השיב  הכל, את יעזוב אני ואיך ומרעה, ובקר
שהמשיח טוב  יותר הרי  לו אמר  יפסק, הכל הקודש  בארץ  ושם  מהגויים
אנו  ובקר..., הצאן עם כאן  נשאר  ואנחנו ישראל, לארץ  הגויים כל את יקח

ככ  כולנו  באמת אבל עליו  השכינה מחייכים מצער לנו  איכפת לא  כי  ה,
הנביא צווח זה ועל ניזונים, ישראל שממנה האמא אב )שהיא נ ' פרק :(ישעיה

עוֹ נה ". ואין קראתי איׁש  ואין בּ אתי  מ דּ וּ ע  א ּמ כם , ׁש לּ חה  "וּ בפ ׁש עיכם

אני חנו כי  ושמעתי אלי יצעק כי והיה 
"אלה ובפרשת  בפסוק: פעמיים "משכן" שכתוב  מהי רש"י מבאר פקודי 

המקדש בית  – למשכן לרמז  העדות", משכן  המשכן פקודי 
זלמן  ר ' והקשה ישראל. של עוונותיהן על חורבנין בשני שנתמשכן 
כותבת  משכון  לגבי הרי למשכון , המקדש  בית את לקח ה' אם מוואלאזין

כה)התורה כב  לא(שמות יתברך  ה' מדוע  כן ואם  לו", תשיבנו השמש  בא  "עד 
להחזיר  שצריך בתורתו, כותב  שהוא כמו המקדש , בית  את  לנו החזיר

שכתוב ותירץ , כו )משכון? פסוק יצעק(שם כי  "והיה  המשכון מחזיר אינו אם 
המשכון  את  המלווה  יעכב  שלא  מצוה  התורה ולכן אני", חנון כי  ושמעתי  אלי 
כאשר  אבל  מהמלוה . ויפרע  המשכון בעל  של לצעקותיו יאזין ה ' כי  אצלו,
אם אכפת, לא  זה אחד  לאף  צועק , לא  אחד ואף  המקדש , בית  הוא המשכון

את  חסר הרי  – המשכון את  יחזיר הוא ברוך  הקדוש  מדוע  כ"ו )כן כ"ב  פרק  (שמות

מדבריו, כאן רואים  - אלי ". יצעק  כּ י  אם "והיה  בנו, אלא תלוי הדבר שאין 
יהיה  ה' מאתנו, שלקח המשכון את  לנו שישיב  יתברך לה ' ונצעק  נתחזק
כמו  מאתנו, שלקח המשכון את לנו ויחזיר בתורתו הציווי את  לקיים מוכרח

כ"ו )שכתוב: כ"ב  פרק -(שמות אני ". ח נּ וּ ן כּ י ו ׁש מע ּת י  אלי יצעק כּ י  והוסיף"והיה 
זלמן, ביתר' את לנו ישיב יתברך שה' ויזעק  יתפלל יחיד אדם אם  שגם

מקבל שהיה  השכינה  השראת ואת השפע את השמים מן לו  יעניקו המקדש,
קיים, היה  לו המקדש, עכת "ד.בבית

מידה כנגד מידה עמנו מתנהג   יתבר הוא  כי 
אב )היּ עב"ץבּ ס דּ וּ ר ט' בּ ידינוּ ,(הלכת  זה ע וֹ ן א לּ א  היה  לא "אלמלא  מוּ בא : , ְְִָ

בּ עיני וה וּ א גּ ל וּ תינוּ  להארי דּ י  כּ רא וּ י, ירוּ ׁש לים  על מתא בּ לים  ׁש אין

המקדש ההתעוררותזוהר  בית  על  רחמים  לבקש ה'|צריכים  יא|פרק

ה ּמ פלג וֹ ת הה ׁש מדוֹ ת  לכל וחזקה  עצ וּ מה  גּ לוּ יה ה יּ וֹ תר ה ּק רוֹ בה  ה ּס בּ ה 
על ּפ זוּ רנוּ  מק וֹ ם בּ כל בּ גּ ל וּ ת , מצא וּ נוּ  א ׁש ר ה ּמ בהיל וֹ ת וה נּ וֹ ראוֹ ת  ה גּ דוֹ לוֹ ת 
ולא ירוּ ׁש לים  את  ׁש כחנוּ  וכוּ '... בּ גּ וֹ ים  להרגּ יע  לנוּ  ה נּ ח לא  נרדּ פנוּ  צ וּ ארנוּ 

לבּ נוּ  על עינינעלתה  מל הרא החרן את  ור אים ל תל  אים יר לים בי  אנ פרט (עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

(!לנ אי מריים יג וֹ ננוּ ולא על יג וֹ ן ונוֹ סף  לדוֹ ר מ דּ וֹ ר נׁש כּ חנוּ  מלּ ב  כּ מת  כּ ן על ְְִִַָֹ
מדה כעין דהוא  לבאר [ויש  עכת "ד. לדברינוּ  יוֹ דה  אמת  א וֹ הב  וכל וּ מכא וֹ בינוּ 
ה ּק דוֹ ׁש ים בּ ּס פרים  מוּ בא  לדבריו, רמז מצאתי ה ' בּ חסדי ואני  - מדה ]. כנגד
ה ' ימין חיל עוֹ שׂ ה  ה ' "ימין ׁש כּ ת וּ ב  כּ מוֹ  יׁש וּ ע וֹ ת  ה ּפ וֹ עלת  ה יּ ד היא  ימין ׁש יּ ד
על בּ ּמ זמוֹ ר וה נּ ה  אוֹ יב ", ּת רעץ ה ' ימינ בּ כּ ח  נא דּ רי  ה ' ימינ" רוֹ ממה",
ירוּ ׁש לים א ׁש כּ ח  "אם  מוּ בא  ה גּ לוּ ת  על המדבּ ר ה ּמ זמוֹ ר ׁש ה וּ א  בּ בל נהרוֹ ת 

ימיני" ם)ּת ׁש כּ ח ע ין זה, הארי הלה  לחכמת מפח יעקב  קה ת ספר נפלאים רמזים (וע ין ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

על יׁש וּ ע וֹ ת  בּ עצמנוּ  מוֹ נעים  ה כינה גּ לוּ ת  על צ וֹ עקים  לא אנוּ  אם א וֹ מרת  זאת 
מוּ בא וכן צרוֹ ת  לעצמנוּ  מזמינים  וחלילה  וחס ישׂ ראל  את  ה ּמ וֹ ׁש יע  יד ידי 

ה בּ רית  ט"ז )בּ ספר כ' ט' מאמר  א מדּ ה(חלק כּ נגד  מ דּ ה  ע ּמ נוּ  מתנהג  ית בּ ר ה וּ א  "כּ י  ֲֵֶַָ
עליכם ". אחוּ ס  לא  אני  אף  עלי  לא  עצמכם  על כּ אב  חסים אינכם א ּת ם  וא וֹ מר

לצאתצריכי יוכלו  כ ורק המקדש, בית על רחמי לבקש
לגאולה ומשעבוד גדול  לאור מאפילה 

שמואלאיתא  בית מטות )בספר ישראל(פר ' בני  שיזכו רוצה  יתברך  "ה ' וז"ל:
היו  לא  מנוחה  להם  היה ואילו המקדש , בית  חורבן על  רחמים ויבקשו
בני שאם  כלומר - עכ"ל . בגלות " מנוחה  להם אין ולכן רחמים , מבקשים
בית על רחמים לבקש  צריכים  ומהצרות , מהגלות  לצאת  רוצים  ישראל

לגאולה . ומשעבוד גדול לאור מאפילה  לצאת  יוכלו כך  ורק  המקדש ,

לה אי ...? חיי לנו  למה דוד בית  ומלכות   ירושלי לנו אי בא
לחיות למה 

דבש איתא  אייבשיץ)ביערות יהונתן  ר ' אין (להגאון וז"ל : א ' דרוש  א ' חלק 
בנין  על הפוגות  באין דמעה  להוריד צריך כי להאריך, צורך

האנושית , שלמות  תכלית  הוא  כי דוד , קרן והחזרת לנו ירושלים  אין באם
ללא  ישראל שכלל  פירושו חיים? לנו למה  דוד בית ומלכות  ירושלים

לחיות למה  להם אין לבקש ירושלים, צריך לחיות  שרוצה  מי  כל  ולכן ,
עכת "ד. זה , על רחמים 



ההתעוררותזוהר  ה'|י  אני |פרק חנון  כי  ושמעתי אלי  יצעק  כי והיה

המקדש , בית חורבן על והשיב  בוכה , הוא מה על אותו  לשאול האכסניא
לו  השיב הגאולה , כשתהיה יהיה מה אותו ושאל הגאולה, על ומבקש 
צאן  כאן לי  יש  והרי אותו  שאל לירושלים, אותנו ויקח יגאלנו שהמשיח
צרות  הרבה יש  הרי לו השיב  הכל, את יעזוב אני ואיך ומרעה, ובקר
שהמשיח טוב  יותר הרי  לו אמר  יפסק, הכל הקודש  בארץ  ושם  מהגויים
אנו  ובקר..., הצאן עם כאן  נשאר  ואנחנו ישראל, לארץ  הגויים כל את יקח

ככ  כולנו  באמת אבל עליו  השכינה מחייכים מצער לנו  איכפת לא  כי  ה,
הנביא צווח זה ועל ניזונים, ישראל שממנה האמא אב )שהיא נ ' פרק :(ישעיה

עוֹ נה ". ואין קראתי איׁש  ואין בּ אתי  מ דּ וּ ע  א ּמ כם , ׁש לּ חה  "וּ בפ ׁש עיכם

אני חנו כי  ושמעתי אלי יצעק כי והיה 
"אלה ובפרשת  בפסוק: פעמיים "משכן" שכתוב  מהי רש"י מבאר פקודי 

המקדש בית  – למשכן לרמז  העדות", משכן  המשכן פקודי 
זלמן  ר ' והקשה ישראל. של עוונותיהן על חורבנין בשני שנתמשכן 
כותבת  משכון  לגבי הרי למשכון , המקדש  בית את לקח ה' אם מוואלאזין

כה)התורה כב  לא(שמות יתברך  ה' מדוע  כן ואם  לו", תשיבנו השמש  בא  "עד 
להחזיר  שצריך בתורתו, כותב  שהוא כמו המקדש , בית  את  לנו החזיר

שכתוב ותירץ , כו )משכון? פסוק יצעק(שם כי  "והיה  המשכון מחזיר אינו אם 
המשכון  את  המלווה  יעכב  שלא  מצוה  התורה ולכן אני", חנון כי  ושמעתי  אלי 
כאשר  אבל  מהמלוה . ויפרע  המשכון בעל  של לצעקותיו יאזין ה ' כי  אצלו,
אם אכפת, לא  זה אחד  לאף  צועק , לא  אחד ואף  המקדש , בית  הוא המשכון

את  חסר הרי  – המשכון את  יחזיר הוא ברוך  הקדוש  מדוע  כ"ו )כן כ"ב  פרק  (שמות

מדבריו, כאן רואים  - אלי ". יצעק  כּ י  אם "והיה  בנו, אלא תלוי הדבר שאין 
יהיה  ה' מאתנו, שלקח המשכון את  לנו שישיב  יתברך לה ' ונצעק  נתחזק
כמו  מאתנו, שלקח המשכון את לנו ויחזיר בתורתו הציווי את  לקיים מוכרח

כ"ו )שכתוב: כ"ב  פרק -(שמות אני ". ח נּ וּ ן כּ י ו ׁש מע ּת י  אלי יצעק כּ י  והוסיף"והיה 
זלמן, ביתר' את לנו ישיב יתברך שה' ויזעק  יתפלל יחיד אדם אם  שגם

מקבל שהיה  השכינה  השראת ואת השפע את השמים מן לו  יעניקו המקדש,
קיים, היה  לו המקדש, עכת "ד.בבית

מידה כנגד מידה עמנו מתנהג   יתבר הוא  כי 
אב )היּ עב"ץבּ ס דּ וּ ר ט' בּ ידינוּ ,(הלכת  זה ע וֹ ן א לּ א  היה  לא "אלמלא  מוּ בא : , ְְִָ

בּ עיני וה וּ א גּ ל וּ תינוּ  להארי דּ י  כּ רא וּ י, ירוּ ׁש לים  על מתא בּ לים  ׁש אין

המקדש ההתעוררותזוהר  בית  על  רחמים  לבקש ה'|צריכים  יא|פרק

ה ּמ פלג וֹ ת הה ׁש מדוֹ ת  לכל וחזקה  עצ וּ מה  גּ לוּ יה ה יּ וֹ תר ה ּק רוֹ בה  ה ּס בּ ה 
על ּפ זוּ רנוּ  מק וֹ ם בּ כל בּ גּ ל וּ ת , מצא וּ נוּ  א ׁש ר ה ּמ בהיל וֹ ת וה נּ וֹ ראוֹ ת  ה גּ דוֹ לוֹ ת 
ולא ירוּ ׁש לים  את  ׁש כחנוּ  וכוּ '... בּ גּ וֹ ים  להרגּ יע  לנוּ  ה נּ ח לא  נרדּ פנוּ  צ וּ ארנוּ 

לבּ נוּ  על עינינעלתה  מל הרא החרן את  ור אים ל תל  אים יר לים בי  אנ פרט (עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

(!לנ אי מריים יג וֹ ננוּ ולא על יג וֹ ן ונוֹ סף  לדוֹ ר מ דּ וֹ ר נׁש כּ חנוּ  מלּ ב  כּ מת  כּ ן על ְְִִַָֹ
מדה כעין דהוא  לבאר [ויש  עכת "ד. לדברינוּ  יוֹ דה  אמת  א וֹ הב  וכל וּ מכא וֹ בינוּ 
ה ּק דוֹ ׁש ים בּ ּס פרים  מוּ בא  לדבריו, רמז מצאתי ה ' בּ חסדי ואני  - מדה ]. כנגד
ה ' ימין חיל עוֹ שׂ ה  ה ' "ימין ׁש כּ ת וּ ב  כּ מוֹ  יׁש וּ ע וֹ ת  ה ּפ וֹ עלת  ה יּ ד היא  ימין ׁש יּ ד
על בּ ּמ זמוֹ ר וה נּ ה  אוֹ יב ", ּת רעץ ה ' ימינ בּ כּ ח  נא דּ רי  ה ' ימינ" רוֹ ממה",
ירוּ ׁש לים א ׁש כּ ח  "אם  מוּ בא  ה גּ לוּ ת  על המדבּ ר ה ּמ זמוֹ ר ׁש ה וּ א  בּ בל נהרוֹ ת 

ימיני" ם)ּת ׁש כּ ח ע ין זה, הארי הלה  לחכמת מפח יעקב  קה ת ספר נפלאים רמזים (וע ין ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

על יׁש וּ ע וֹ ת  בּ עצמנוּ  מוֹ נעים  ה כינה גּ לוּ ת  על צ וֹ עקים  לא אנוּ  אם א וֹ מרת  זאת 
מוּ בא וכן צרוֹ ת  לעצמנוּ  מזמינים  וחלילה  וחס ישׂ ראל  את  ה ּמ וֹ ׁש יע  יד ידי 

ה בּ רית  ט"ז )בּ ספר כ' ט' מאמר  א מדּ ה(חלק כּ נגד  מ דּ ה  ע ּמ נוּ  מתנהג  ית בּ ר ה וּ א  "כּ י  ֲֵֶַָ
עליכם ". אחוּ ס  לא  אני  אף  עלי  לא  עצמכם  על כּ אב  חסים אינכם א ּת ם  וא וֹ מר

לצאתצריכי יוכלו  כ ורק המקדש, בית על רחמי לבקש
לגאולה ומשעבוד גדול  לאור מאפילה 

שמואלאיתא  בית מטות )בספר ישראל(פר ' בני  שיזכו רוצה  יתברך  "ה ' וז"ל:
היו  לא  מנוחה  להם  היה ואילו המקדש , בית  חורבן על  רחמים ויבקשו
בני שאם  כלומר - עכ"ל . בגלות " מנוחה  להם אין ולכן רחמים , מבקשים
בית על רחמים לבקש  צריכים  ומהצרות , מהגלות  לצאת  רוצים  ישראל

לגאולה . ומשעבוד גדול לאור מאפילה  לצאת  יוכלו כך  ורק  המקדש ,

לה אי ...? חיי לנו  למה דוד בית  ומלכות   ירושלי לנו אי בא
לחיות למה 

דבש איתא  אייבשיץ)ביערות יהונתן  ר ' אין (להגאון וז"ל : א ' דרוש  א ' חלק 
בנין  על הפוגות  באין דמעה  להוריד צריך כי להאריך, צורך

האנושית , שלמות  תכלית  הוא  כי דוד , קרן והחזרת לנו ירושלים  אין באם
ללא  ישראל שכלל  פירושו חיים? לנו למה  דוד בית ומלכות  ירושלים

לחיות למה  להם אין לבקש ירושלים, צריך לחיות  שרוצה  מי  כל  ולכן ,
עכת "ד. זה , על רחמים 



ההתעוררותזוהר  ו'|יב המקדש |פרק בית  בנין תבעו שלא אלא נפלו לא

ומתפללי  מבקשי בניו  שיהיו יתבר לפניו  הוא רוח נחת  וכבר 
זאת על 

ישריםצא מסילת בספר שכתב  ממה החסידות )ולמד חלקי בביאור י"ט וז"ל:(פרק 
הכונה על  מצותיו במעשה  עובד שהוא  העבודה מלבד כזה  החסיד והנה
מצד החורבן, ועל הגלות  על ממש  צער תמיד שיצטער צריך ודאי  הנה  הזאת ,
יהיה שבה  לפי לגאולה , ויתאוה  יתברך, לכבודו כביכול  מיעוט גורם  שזה מה 
למעלה , שהבאנו אליהו דבי התנא  שכתב  מה  והוא  יתברך , השם  לכבוד עילוי
ישראל בני גאולת  על תמיד  ויתפלל  וכו', ירושלים לכבוד  ומיצר ומתאוה 

שאתפללוהשבת  ספון אני  ומה  אני מי אדם  יאמר ואם לעילוי . שמים  כבוד 
הישועה ? ותצמח  הגליות  יכנסו תפלתי  המפני וכו', ירושלים  ועל  הגלות  על

ששנינו כאותה  בצדו, ל "ח)תשובתו שכל(סנהדרין כדי  יחידי אדם  נברא לפיכך  :
בניו  שיהיו יתברך  לפניו הוא  רוח נחת  וכבר העולם , נברא  בשבילי  יאמר אחד 
הזמן  הגיע  שלא  מפני  בקשתם  תעשה  שלא  ואף  זאת , על  ומתפללים  מבקשים
עכ"ל. בזה , שמח והקב "ה  שלהם  את  עשו הם  הנה  שיהיה , טעם  מאיזה  או

ו ' פרק 
 בני תבעו שלא אלא נפלו לא   דוד בימי  שנפלו   אלפי אות כל 

המקדש  בית 

טוב מובא  שוחר  י"ז )במדרש  המלך(תהילים דוד בימי  שהיתה  המגפה  על
לדוד הנביא  גד  אומר המגפה  אחרי  נפש !!! אלף שבעים  בה  שנהרגו
כך על אמרו מזבח". לה ' והקם  עלה  לו  ויאמר וגו' דוד  אל גד  "ויבא  המלך
לבנו, מכה  שהיה  לאחד דומה , הדבר למה  "משל תהילים : במדרש  חכמינו

לו אמר שהכהו לאחר אותו. מכה  הוא  למה  הבן יודע  היה  לבנו )ולא  לך(האב  ,
אותן  כל כך , בו. השגחת  ולא  ימים  כמה  היום  שצויתיך  פלוני  דבר עשה 
והלא המקדש . בית  בנין תבעו שלא  אלא  נפלו לא  - דוד בימי  שנפלו אלפים 
כך בימיהם , חרב  ולא  בימיהם  נבנה  שלא  אלו אם  ומה  וחומר, קל דברים 
והיה בימינו שחרב אנו המקדש . בית  בנין תבעו שלא  על ונענשו להם , נעשה 
- וכמה . כמה  אחת  על רחמים , מבקשים  ולא  מתאבלין אנו ואין בימינו,
בכל תפלות  שלש  מתפללין ישראל  שיהו הראשונים  חסידים  התקינו לפיכך ,
בונה ותקנו לירושלים . עבודה  וסדר לציון שכינתך  השב  אנא , ויום , יום 
רבינו". משה  בצווי המזון. וברכת  בתפלה , עצמה , בפני  ברכה  ה ', ירושלים 
הוא לכך  הקרובה הסיבה  - שהיו השמדות  כל  " כי  היעב "ץ בעל  לומד  ומכאן

ב ׂשמחתּהההתעוררותזוהר  ורֹואה זֹוכה ירּוׁשלים על הּמתאּבל ו'|ּכל יג |פרק ָ ַ ִ ְ ַ ֵ ַ ְ ָ ַ ִ ֶ ְ ֶ ְ ִ ְ ָ ָ 

ביקשנו  שלא  זה  על  עונש  נקבל שעוד היינו - ." ירושלים  על אבל חסרון מפני 
נפשנו  בכל רחמים  לבקש  אותנו מחייבים  האלו הדברים  וכמה  זה , על  רחמים 

השכינה . גלות  ועל המקדש  בית  בנין על ומאודנו

 מחתב וראה  זכה  לייר על ה תאל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָל
השכינה הגר "ח הקמת למען מתפללים היינו שאם אמר, מולאזין

היינו  כבר שלמה, בגאולה יתברך כבודו ושיתגלה הקדושה,
לבּ נוּ , דוה זה  ו"על הגשמי, מצבינו על רק מתפללים שאנו אלא נגאלים,

ב וֹ " הלּ כוּ  ׁש וּ עלים  ׁש מם צ יּ וֹ ן  הר  על עינינוּ , ח ׁש כ וּ  אלּ ה העל פרק (איכה 
-י"זי "ח) חז"ל. ע"ב )ואמרו ל דף  הוא(תענית ירושלים  על והבכי  הצער שהאבל

זוֹ כה - ירוּ ׁש לים  על ה ּמ תא בּ ל כּ ל  אמרוּ , "מ כּ אן ירושלים. בנין את  שמביא  זה 
בּ שׂ מחת ּה ". רוֹ אה  אינוֹ  - ירוּ ׁש לים על מתא בּ ל וּ ׁש אינוֹ  ב שׂ מחתּה , ורוֹ אה

האי  ללמד , הפשוטי להאנשי להשפיע   צריכי הדור גדולי
הגאולה על  לבקש  צריכי

בימיתנא  ישראל בני מאסו  דברים בג ' יוחאי, בן שמעון  רבי משום
אמר וכו'. המקדש  ובבית  דוד בית במלכות שמים, במלכות רחבעם:
ישראל  אין [נ.א . לישראל טוב  סימן  מראין אין מנסיא: בן שמעון רבי

שנאמר שלשלתם ויבקשו  שיחזרו עד לעולם], גאולה  סימן  פרקרואין (הושע

דה) מצּ בהג ואין זבח ואין שׂ ר ואין מל אין ישׂ ראל  בּ ני י ׁש ב וּ  רבּ ים  ימים  "כּ י 
דּ וד ואת  אלהיהם  ידוד את  וּ בק ׁש וּ  י שׂ ראל בּ ני  יׁש ב וּ  אחר וּ תרפים. אפ וֹ ד ואין
ישראל בני ישובו "אחר ה יּ מים ". בּ אחרית  ט וּ בוֹ  ואל ידוד אל  וּ פחדוּ  מל כּ ם 
בית "מלכות  זו מלכם " דוד  "ואת  שמים  מלכות  זה אלוקיהם " ה' את  ויבקשו
הזה ", הטוב  "ההר שנאמר: המקדש  בית  זה  טובו" ואל  ה ' אל ופחדו דוד",

ק"ו ) ח' פרק  א' שמואל  שמעוני שאנו .(ילקוט בנוסח החיד"א  כתב זה קילקול ולתיקון
מרדנו  שמים , במלכות "מרדנו כיפור: יום תפילות  של בתחנון אומרים

מבקשים". אנחנו ושלשתם  - המקדש בבית  מאסנו דוד, בית  רואיםבמלכות
המקדש , בית  על לבקש  כל  קודם  צריכים יהיו ישראל  שבני הנביא, מדברי 

דוד בית  מלכות  ועל  שמים , מלכות  ומובא(משיח)ועל  הגאולה. תלוי  ובזה  ,
הקדוש  החיים בהר )באור לשונו:(פרשת וזה  בני, ליבות  בהעיר תהיה  והגאולה

אביכם ?! שולחן מעל גולים  בחוץ , תשבו כי  לכם הטוב  להם, ויּ אמר אדם
אתוכו' ה' יבקש ומהם ישראל, גדולי הארץ אדוני כל הדין את ליתן עתידים 

העלוב, הבית  שהגדוליםעלבון החלק  את יותר רואים  ומכאן - שם . עיין



ההתעוררותזוהר  ו'|יב המקדש |פרק בית  בנין תבעו שלא אלא נפלו לא

ומתפללי  מבקשי בניו  שיהיו יתבר לפניו  הוא רוח נחת  וכבר 
זאת על 

ישריםצא מסילת בספר שכתב  ממה החסידות )ולמד חלקי בביאור י"ט וז"ל:(פרק 
הכונה על  מצותיו במעשה  עובד שהוא  העבודה מלבד כזה  החסיד והנה
מצד החורבן, ועל הגלות  על ממש  צער תמיד שיצטער צריך ודאי  הנה  הזאת ,
יהיה שבה  לפי לגאולה , ויתאוה  יתברך, לכבודו כביכול  מיעוט גורם  שזה מה 
למעלה , שהבאנו אליהו דבי התנא  שכתב  מה  והוא  יתברך , השם  לכבוד עילוי
ישראל בני גאולת  על תמיד  ויתפלל  וכו', ירושלים לכבוד  ומיצר ומתאוה 

שאתפללוהשבת  ספון אני  ומה  אני מי אדם  יאמר ואם לעילוי . שמים  כבוד 
הישועה ? ותצמח  הגליות  יכנסו תפלתי  המפני וכו', ירושלים  ועל  הגלות  על

ששנינו כאותה  בצדו, ל "ח)תשובתו שכל(סנהדרין כדי  יחידי אדם  נברא לפיכך  :
בניו  שיהיו יתברך  לפניו הוא  רוח נחת  וכבר העולם , נברא  בשבילי  יאמר אחד 
הזמן  הגיע  שלא  מפני  בקשתם  תעשה  שלא  ואף  זאת , על  ומתפללים  מבקשים
עכ"ל. בזה , שמח והקב "ה  שלהם  את  עשו הם  הנה  שיהיה , טעם  מאיזה  או

ו ' פרק 
 בני תבעו שלא אלא נפלו לא   דוד בימי  שנפלו   אלפי אות כל 

המקדש  בית 

טוב מובא  שוחר  י"ז )במדרש  המלך(תהילים דוד בימי  שהיתה  המגפה  על
לדוד הנביא  גד  אומר המגפה  אחרי  נפש !!! אלף שבעים  בה  שנהרגו
כך על אמרו מזבח". לה ' והקם  עלה  לו  ויאמר וגו' דוד  אל גד  "ויבא  המלך
לבנו, מכה  שהיה  לאחד דומה , הדבר למה  "משל תהילים : במדרש  חכמינו

לו אמר שהכהו לאחר אותו. מכה  הוא  למה  הבן יודע  היה  לבנו )ולא  לך(האב  ,
אותן  כל כך , בו. השגחת  ולא  ימים  כמה  היום  שצויתיך  פלוני  דבר עשה 
והלא המקדש . בית  בנין תבעו שלא  אלא  נפלו לא  - דוד בימי  שנפלו אלפים 
כך בימיהם , חרב  ולא  בימיהם  נבנה  שלא  אלו אם  ומה  וחומר, קל דברים 
והיה בימינו שחרב אנו המקדש . בית  בנין תבעו שלא  על ונענשו להם , נעשה 
- וכמה . כמה  אחת  על רחמים , מבקשים  ולא  מתאבלין אנו ואין בימינו,
בכל תפלות  שלש  מתפללין ישראל  שיהו הראשונים  חסידים  התקינו לפיכך ,
בונה ותקנו לירושלים . עבודה  וסדר לציון שכינתך  השב  אנא , ויום , יום 
רבינו". משה  בצווי המזון. וברכת  בתפלה , עצמה , בפני  ברכה  ה ', ירושלים 
הוא לכך  הקרובה הסיבה  - שהיו השמדות  כל  " כי  היעב "ץ בעל  לומד  ומכאן

ב ׂשמחתּהההתעוררותזוהר  ורֹואה זֹוכה ירּוׁשלים על הּמתאּבל ו'|ּכל יג |פרק ָ ַ ִ ְ ַ ֵ ַ ְ ָ ַ ִ ֶ ְ ֶ ְ ִ ְ ָ ָ 

ביקשנו  שלא  זה  על  עונש  נקבל שעוד היינו - ." ירושלים  על אבל חסרון מפני 
נפשנו  בכל רחמים  לבקש  אותנו מחייבים  האלו הדברים  וכמה  זה , על  רחמים 

השכינה . גלות  ועל המקדש  בית  בנין על ומאודנו

 מחתב וראה  זכה  לייר על ה תאל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָל
השכינה הגר "ח הקמת למען מתפללים היינו שאם אמר, מולאזין

היינו  כבר שלמה, בגאולה יתברך כבודו ושיתגלה הקדושה,
לבּ נוּ , דוה זה  ו"על הגשמי, מצבינו על רק מתפללים שאנו אלא נגאלים,

ב וֹ " הלּ כוּ  ׁש וּ עלים  ׁש מם צ יּ וֹ ן  הר  על עינינוּ , ח ׁש כ וּ  אלּ ה העל פרק (איכה 
-י"זי "ח) חז"ל. ע"ב )ואמרו ל דף  הוא(תענית ירושלים  על והבכי  הצער שהאבל

זוֹ כה - ירוּ ׁש לים  על ה ּמ תא בּ ל כּ ל  אמרוּ , "מ כּ אן ירושלים. בנין את  שמביא  זה 
בּ שׂ מחת ּה ". רוֹ אה  אינוֹ  - ירוּ ׁש לים על מתא בּ ל וּ ׁש אינוֹ  ב שׂ מחתּה , ורוֹ אה

האי  ללמד , הפשוטי להאנשי להשפיע   צריכי הדור גדולי
הגאולה על  לבקש  צריכי

בימיתנא  ישראל בני מאסו  דברים בג ' יוחאי, בן שמעון  רבי משום
אמר וכו'. המקדש  ובבית  דוד בית במלכות שמים, במלכות רחבעם:
ישראל  אין [נ.א . לישראל טוב  סימן  מראין אין מנסיא: בן שמעון רבי

שנאמר שלשלתם ויבקשו  שיחזרו עד לעולם], גאולה  סימן  פרקרואין (הושע

דה) מצּ בהג ואין זבח ואין שׂ ר ואין מל אין ישׂ ראל  בּ ני י ׁש ב וּ  רבּ ים  ימים  "כּ י 
דּ וד ואת  אלהיהם  ידוד את  וּ בק ׁש וּ  י שׂ ראל בּ ני  יׁש ב וּ  אחר וּ תרפים. אפ וֹ ד ואין
ישראל בני ישובו "אחר ה יּ מים ". בּ אחרית  ט וּ בוֹ  ואל ידוד אל  וּ פחדוּ  מל כּ ם 
בית "מלכות  זו מלכם " דוד  "ואת  שמים  מלכות  זה אלוקיהם " ה' את  ויבקשו
הזה ", הטוב  "ההר שנאמר: המקדש  בית  זה  טובו" ואל  ה ' אל ופחדו דוד",

ק"ו ) ח' פרק  א' שמואל  שמעוני שאנו .(ילקוט בנוסח החיד"א  כתב זה קילקול ולתיקון
מרדנו  שמים , במלכות "מרדנו כיפור: יום תפילות  של בתחנון אומרים

מבקשים". אנחנו ושלשתם  - המקדש בבית  מאסנו דוד, בית  רואיםבמלכות
המקדש , בית  על לבקש  כל  קודם  צריכים יהיו ישראל  שבני הנביא, מדברי 

דוד בית  מלכות  ועל  שמים , מלכות  ומובא(משיח)ועל  הגאולה. תלוי  ובזה  ,
הקדוש  החיים בהר )באור לשונו:(פרשת וזה  בני, ליבות  בהעיר תהיה  והגאולה

אביכם ?! שולחן מעל גולים  בחוץ , תשבו כי  לכם הטוב  להם, ויּ אמר אדם
אתוכו' ה' יבקש ומהם ישראל, גדולי הארץ אדוני כל הדין את ליתן עתידים 

העלוב, הבית  שהגדוליםעלבון החלק  את יותר רואים  ומכאן - שם . עיין



ההתעוררותזוהר  ז'|יד ּגדֹול|פרק ּכ ּכל ה ּוא חצֹות  ָ ָ ָ ֲ ִּתיקּון 

להאנשים להשפיע צריכים  הדור גדולי  הקטנים , את להזהיר צריכים 
הגאולה , על לבקש  צריכים האיך וללמדם  גדולים , רחמים  לבקש  הפשוטים ,

במהרה . הגאולה  תהיה  כך ורק  וכך

והצלחה רפואה מביאה היא המקדש בית  לבני והדרישה התפילה 

כתוב ובדברי יז )הנביאים  ל ארּפ א,:(ירמיה   וּ מּמ כּ וֹ תי ל ארכה  אעלה  "כּ י 
לּה ". אין דּ רׁש  - היא צ יּ וֹ ן ,ל קרא וּ  נדּ חה  כּ י ה'. הזהנאם מהפסוק  

אחרות .לומדים , רבות  לצרות  גורם לציון הדרישה חוסר התפילהכי ומאידך
והצלחה . רפואה  מביאה  היא  המקדש  בית  לבנין לוהדרישה  ארכה "אעלה 

." ארּפ א  וּ מּמ כּ וֹ תי

ז ' פרק 

י תר חב ה א  די עד דל  ל  ה א חצת   יקְֲִֵֵֶַָָָָָ
הרה ְִַָמלימד

אאיתא  הּק צרים , הּק יץ בּ לילי  הוּ א אם והנּ ה לׁש וֹ נוֹ : וזה הכּ וּ נ וֹ ת בּ ׁש ער 
בּ ּת וֹ רה  לעסוֹ ק ּת חוּ ׁש  אל החר , לעּמ וּ ד קר וֹ ב יהיה מנתוֹ  כּ ׁש יּ ק וּ ם
ּת עסק זמן  יאר  אם  ּכ ואחר הבּ כיּ ה, סדר ּת עשׂ ה רק  ׁש עה, בּ א וֹ תּה 

מזּ הבּ ּת וֹ רה , ּת תבּ ּט ל ׁש לּ א  מאד רב ותזּ הר  ענין  הוּ א  כּ י אחד, לילה אפילוּ  
בּ נפׁש  גּ דוֹ לה ּת וֹ עלת  "ע וֹ שׂ ה ז "ל, האר "י זה על אמר  ועוֹ ד  ה ּת וֹ עלת.

ח ׁש וּ בהאדם". ׁש הוּ א  ּכ כּ די עד גּ דוֹ ל  ּכ כּ ל הוּ א חצ וֹ ת ׁש ּת ּק וּ ן כּ אן  רוֹ אים 
עדיף חצ וֹ ת  ּת יק וּ ן ׁש אמירת ה ּפ וֹ סקים כּ ל ּפ סק וּ  וכן  הּת וֹ רה , מלימוּ ד יוֹ תר

מסליחוֹ ת. אפילוּ 

על וכן  חצוֹ ת אחר ה נּ ע שׂ ים  הּת ּק וּ נים  שׂ כר  גּ ד וֹ ל זכּ וּ תא, מׁש ה רבּ י כּ תב 
ּת פ לּ וֹ ת  ׁש אר  כּ ל על ע וֹ לה וה וּ א הבּ ית, חר בּ ן ועל הכינה  גּ לוּ ת
הנּ וֹ דע כּ תב וכן עכת"ד. אפן, בּ ׁש וּ ם  לבּט לוֹ  ואין  הה וּ א, בּ זּ מן  וּ סליחוֹ ת 

כ"א)בּ יהוּ דה את ד' ר יסדּ רוּ :(ר ים דּ בר, כּ ל קדם העם, דּ לּ ת בּ ין ה לּ וֹ מדים בּ ין ְְִ
בּ עווֹ נוֹ תינוּ  הזּ מן בּ זה וּ בפרט הכינה, גּ לוּ ת על דּ מעה  לה וֹ ריד חצ וֹ ת ּת ּק וּ ן

גּ ל וּ תינוּ , אר וזהוּ  ל ּק לּפ ה , כּ ח ונוֹ תנים הרׁש עים מת גּ בּ רים  ורא וּ יהרבּ ים  
חצוֹ ת , ּת ּק וּ ן ידי  על  כּ חן וּ להּת י ׁש  ה ּק ל ּפ וֹ ת, נגד בּ תחבּ וּ לוֹ ת  מלחמה  לעשׂ וֹ ת 

- ׁש ם . עיּ ין הרא ׁש וֹ נים . הדּ וֹ רוֹ ת  היוּ  מא ׁש ר יוֹ תר בּ זה  ל זּ הר רבורא וּ י וּ במע שׂ ה 
חצ וֹ ת "(ס"א)להגּ ר"א ּת ּק וּ ן ולעשׂ וֹ ת בּ חצ וֹ ת  לק וּ ם  "ׁש יּ ׁש  ּפ סק : עיי"ש ., 

הּׁשכינה ההתעוררותזוהר  ּגלּות על מצטער ׁשּלא ז'|מי טו|פרק ִ ֶ ִֹ ְ ַ ֵ ַ ָ ַ ְ ִ ָ 

לרא ת לתחה ,  ת להנט  ל כרי לא ע ה  אר צדקתיו  ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹל
ליויר צ יראל  ְְְִִִִִֵַַָָמחת 

הלםוע יּ ן ה לּ וי קדת מת )בּ ספר  ר ת מ"ו פ"ב אב ת "לא (רקי  הּמ תחיל דּ בּ וּ ר ְִֵַַָָָ
על  מצטער  ׁש לּ א מי לג בּ י מסקנוֹ ת ׁש ּת י ׁש ם וּ מביא למד" ה בּ ייׁש ן

ה כינה. גּ לוּ ת
אפ ׁש רא. היה ׁש יּ ׁש (לפר)ולכן ירוּ ׁש לים  על מתא בּ ל  ׁש אינוֹ  מי דּ כל ה ּמ אמר, ְֵָ

חלּ וּ ל על האביל וּ ת  וּ ביחוּ ד למעלה , ה נּ זכּ ר אבילוּ ת  בּ חינוֹ ת  מיני  כּ ּמ ה  בּ ּה 
,ית בּ ר ׁש מוֹ  ח לּ וּ ל על מתא בּ ל  ׁש אינוֹ  ׁש אחרי  ה גּ וֹ יים . בּ ין הגּ דוֹ ל  כּ לׁש מוֹ  לכן 

ציּ וֹ ן  ישׂ ראל בּ שׂ מחת  לראוֹ ת לתחיּ ה, להנטוֹ תוֹ  לוֹ  יזּ כרוּ  לא ע שׂ ה  אׁש ר צדקוֹ תיו
נחת.וירוּ ׁש לים  לעשׂ וֹ ת  ולא  מלּמ דה. אנׁש ים  מצווֹ ת היוּ  מעשׂ יו כּ ל ספק  בּ לי  כּ י  

.ית בּ ר הגּ דוֹ ל  לׁש מוֹ  לׁש מ וֹ רוּ ח וּ דבק וּ ת  אהבה  בּ חינת  איזה  מיג היה  אם  כּ י  
לּפ ה יד  לשׂ ים  ויּ תאּפ ק  הרבּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  חלּ וּ ל וֹ  וראה  יוּ כל איככה  ,ית בּ ר

ּת כ וּ פה . אביל וּ ת  זה  על מלּ התא בּ ל
ה ּמ אמרב . בּ אוּ ר אל נבוֹ א ל וֹ מרוּ מעּת ה רצה ירוּ ׁש לים  על הּמ תאבּ ל כּ ל  

גּ דל  ּת מיד וּ לשׂ כלוֹ  לעצמ וֹ  מז כּ יר  הוּ א  ואז וּ דברים, בּ לב בּ פעל  ׁש ּמ תא בּ ל
לשׂ כלוֹ  מנּ יח אינ וֹ  וּ בזה  מּמ נּ וּ , ה נּ ע דּ ר  והּת ענוּ ג  והלמוּ ת  ה נּ עימוּ ת
האמּת יּ ים ה ּת ענ וּ גים  נעימוּ ת  ייג  ׁש לּ א עד  ּכ כּ ל  וּ להת גּ ם להתעבּ וֹ ת 

כּ נּ "ל ׁש נּ עדּ רוּ ... וּ בינתוֹ  שׂ כלוֹ  ּת מיד  ּוּ מזכ מלּט ׁש  ה וּ א הזּ וֹ  בּ אבילוּ ת אבל 
ע ּק ר ׁש זּ ה  שׂ כלוֹ   ּמזכ ׁש הוּ א  לוֹ מר  רצה  זוֹ כה , ׁש אמר וזה  היטב , בּ אר הכּ ל

וּ בהיר,  ז נע שׂ ה  לוֹ מר רצה זוֹ כה, ואוֹ מרוֹ  בּ נחמתּה האדם, ר וֹ אה  ולכן  
ושׂ שׂ  הּמ ע ּת ד, הּט וֹ ב וּ נעימ וּ ת  היקר  גּ דל  ׁש ּמ יג לוֹ מר , רצה  ו שׂ מחתּה ,
הוּ א אז  וכ וּ ', לוֹ מר רצה  מתא בּ ל ׁש אינ וֹ  וכל בּ וֹ , וּ מתע נּ ג  וּ מתנחם  ו שׂ מח
החיל  ה גּ לוּ ת צר וֹ ת הּת לא וֹ ת ההרגּ ל  אחר וּ להתעבּ וֹ ת להתגּ ם שׂ כל וֹ  מנּ יח
יתעבּ ה ליוֹ ם  יוֹ ם  וּ מדּ י ה כל, יעזבה וּ  יוֹ מים  יוֹ ם, האבל  יעזוֹ ב אם  ולכן  ה זּ ה ,

הנּ עימ וּ ת ייג ולא  הכל  כּ לל.ויתגּ ם עליו  יתאבּ ל ולא  ה נּ עים והיקר  
בּ שׂ מחתּה  לשׂ מח ייג וּ ה  לא הּט וֹ בה  ׁש ּת בוֹ א ׁש אפ לּ וּ  עד עוֹ ד, יתגּ ם  וּ מזּ ה

בּ נעימוּ תּה , מזדּ כּ וּ להתענּ ג ׁש אינוֹ  לוֹ מר , רצה ז וֹ כה, אינוֹ  ׁש אמר וזה 
מיג אינ וֹ  רוֹ אה  ׁש הוּ א אף  לוֹ מר  רצה בּ נחמתּה , ר וֹ אה אינוֹ  ולכן שׂ כלוֹ ,
רצה  כּ נּ וֹ דע, הכל  עין ראיּ ת הוּ א כּ אן  ה נּ זכּ רת ראיּ ה וּ לׁש וֹ ן כּ נּ "ל, הּת ענוּ ג

ייג". והּמ תאבּ ל כּ נּ "ל, מיג  ׁש אינ וֹ  זכת לוֹ מר  מלדי  מדלי  היחד אחד ברי א) ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֻ

(ז הערה ל בין ודי יראל , .על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

אחרועּת ה עד ער ׁש יּ אר רצ וּ י אוּ לי בּ יׁש יבה ה בּ חוּ ר לח ׁש ב  יבוֹ א ׁש ּמ א 
חצוֹ ת, ּת ּק וּ ן ידי על ׁש נּ ע שׂ ה ה גּ דוֹ ל בּ ה ּת ּק וּ ן להׁש ּת ּת ף  כּ די חצ וֹ ת



ההתעוררותזוהר  ז'|יד ּגדֹול|פרק ּכ ּכל ה ּוא חצֹות  ָ ָ ָ ֲ ִּתיקּון 

להאנשים להשפיע צריכים  הדור גדולי  הקטנים , את להזהיר צריכים 
הגאולה , על לבקש  צריכים האיך וללמדם  גדולים , רחמים  לבקש  הפשוטים ,

במהרה . הגאולה  תהיה  כך ורק  וכך

והצלחה רפואה מביאה היא המקדש בית  לבני והדרישה התפילה 

כתוב ובדברי יז )הנביאים  ל ארּפ א,:(ירמיה   וּ מּמ כּ וֹ תי ל ארכה  אעלה  "כּ י 
לּה ". אין דּ רׁש  - היא צ יּ וֹ ן ,ל קרא וּ  נדּ חה  כּ י ה'. הזהנאם מהפסוק  

אחרות .לומדים , רבות  לצרות  גורם לציון הדרישה חוסר התפילהכי ומאידך
והצלחה . רפואה  מביאה  היא  המקדש  בית  לבנין לוהדרישה  ארכה "אעלה 

." ארּפ א  וּ מּמ כּ וֹ תי

ז ' פרק 

י תר חב ה א  די עד דל  ל  ה א חצת   יקְֲִֵֵֶַָָָָָ
הרה ְִַָמלימד

אאיתא  הּק צרים , הּק יץ בּ לילי  הוּ א אם והנּ ה לׁש וֹ נוֹ : וזה הכּ וּ נ וֹ ת בּ ׁש ער 
בּ ּת וֹ רה  לעסוֹ ק ּת חוּ ׁש  אל החר , לעּמ וּ ד קר וֹ ב יהיה מנתוֹ  כּ ׁש יּ ק וּ ם
ּת עסק זמן  יאר  אם  ּכ ואחר הבּ כיּ ה, סדר ּת עשׂ ה רק  ׁש עה, בּ א וֹ תּה 

מזּ הבּ ּת וֹ רה , ּת תבּ ּט ל ׁש לּ א  מאד רב ותזּ הר  ענין  הוּ א  כּ י אחד, לילה אפילוּ  
בּ נפׁש  גּ דוֹ לה ּת וֹ עלת  "ע וֹ שׂ ה ז "ל, האר "י זה על אמר  ועוֹ ד  ה ּת וֹ עלת.

ח ׁש וּ בהאדם". ׁש הוּ א  ּכ כּ די עד גּ דוֹ ל  ּכ כּ ל הוּ א חצ וֹ ת ׁש ּת ּק וּ ן כּ אן  רוֹ אים 
עדיף חצ וֹ ת  ּת יק וּ ן ׁש אמירת ה ּפ וֹ סקים כּ ל ּפ סק וּ  וכן  הּת וֹ רה , מלימוּ ד יוֹ תר

מסליחוֹ ת. אפילוּ 

על וכן  חצוֹ ת אחר ה נּ ע שׂ ים  הּת ּק וּ נים  שׂ כר  גּ ד וֹ ל זכּ וּ תא, מׁש ה רבּ י כּ תב 
ּת פ לּ וֹ ת  ׁש אר  כּ ל על ע וֹ לה וה וּ א הבּ ית, חר בּ ן ועל הכינה  גּ לוּ ת
הנּ וֹ דע כּ תב וכן עכת"ד. אפן, בּ ׁש וּ ם  לבּט לוֹ  ואין  הה וּ א, בּ זּ מן  וּ סליחוֹ ת 

כ"א)בּ יהוּ דה את ד' ר יסדּ רוּ :(ר ים דּ בר, כּ ל קדם העם, דּ לּ ת בּ ין ה לּ וֹ מדים בּ ין ְְִ
בּ עווֹ נוֹ תינוּ  הזּ מן בּ זה וּ בפרט הכינה, גּ לוּ ת על דּ מעה  לה וֹ ריד חצ וֹ ת ּת ּק וּ ן

גּ ל וּ תינוּ , אר וזהוּ  ל ּק לּפ ה , כּ ח ונוֹ תנים הרׁש עים מת גּ בּ רים  ורא וּ יהרבּ ים  
חצוֹ ת , ּת ּק וּ ן ידי  על  כּ חן וּ להּת י ׁש  ה ּק ל ּפ וֹ ת, נגד בּ תחבּ וּ לוֹ ת  מלחמה  לעשׂ וֹ ת 

- ׁש ם . עיּ ין הרא ׁש וֹ נים . הדּ וֹ רוֹ ת  היוּ  מא ׁש ר יוֹ תר בּ זה  ל זּ הר רבורא וּ י וּ במע שׂ ה 
חצ וֹ ת "(ס"א)להגּ ר"א ּת ּק וּ ן ולעשׂ וֹ ת בּ חצ וֹ ת  לק וּ ם  "ׁש יּ ׁש  ּפ סק : עיי"ש ., 

הּׁשכינה ההתעוררותזוהר  ּגלּות על מצטער ׁשּלא ז'|מי טו|פרק ִ ֶ ִֹ ְ ַ ֵ ַ ָ ַ ְ ִ ָ 

לרא ת לתחה ,  ת להנט  ל כרי לא ע ה  אר צדקתיו  ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹל
ליויר צ יראל  ְְְִִִִִֵַַָָמחת 

הלםוע יּ ן ה לּ וי קדת מת )בּ ספר  ר ת מ"ו פ"ב אב ת "לא (רקי  הּמ תחיל דּ בּ וּ ר ְִֵַַָָָ
על  מצטער  ׁש לּ א מי לג בּ י מסקנוֹ ת ׁש ּת י ׁש ם וּ מביא למד" ה בּ ייׁש ן

ה כינה. גּ לוּ ת
אפ ׁש רא. היה ׁש יּ ׁש (לפר)ולכן ירוּ ׁש לים  על מתא בּ ל  ׁש אינוֹ  מי דּ כל ה ּמ אמר, ְֵָ

חלּ וּ ל על האביל וּ ת  וּ ביחוּ ד למעלה , ה נּ זכּ ר אבילוּ ת  בּ חינוֹ ת  מיני  כּ ּמ ה  בּ ּה 
,ית בּ ר ׁש מוֹ  ח לּ וּ ל על מתא בּ ל  ׁש אינוֹ  ׁש אחרי  ה גּ וֹ יים . בּ ין הגּ דוֹ ל  כּ לׁש מוֹ  לכן 

ציּ וֹ ן  ישׂ ראל בּ שׂ מחת  לראוֹ ת לתחיּ ה, להנטוֹ תוֹ  לוֹ  יזּ כרוּ  לא ע שׂ ה  אׁש ר צדקוֹ תיו
נחת.וירוּ ׁש לים  לעשׂ וֹ ת  ולא  מלּמ דה. אנׁש ים  מצווֹ ת היוּ  מעשׂ יו כּ ל ספק  בּ לי  כּ י  

.ית בּ ר הגּ דוֹ ל  לׁש מוֹ  לׁש מ וֹ רוּ ח וּ דבק וּ ת  אהבה  בּ חינת  איזה  מיג היה  אם  כּ י  
לּפ ה יד  לשׂ ים  ויּ תאּפ ק  הרבּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  חלּ וּ ל וֹ  וראה  יוּ כל איככה  ,ית בּ ר

ּת כ וּ פה . אביל וּ ת  זה  על מלּ התא בּ ל
ה ּמ אמרב . בּ אוּ ר אל נבוֹ א ל וֹ מרוּ מעּת ה רצה ירוּ ׁש לים  על הּמ תאבּ ל כּ ל  

גּ דל  ּת מיד וּ לשׂ כלוֹ  לעצמ וֹ  מז כּ יר  הוּ א  ואז וּ דברים, בּ לב בּ פעל  ׁש ּמ תא בּ ל
לשׂ כלוֹ  מנּ יח אינ וֹ  וּ בזה  מּמ נּ וּ , ה נּ ע דּ ר  והּת ענוּ ג  והלמוּ ת  ה נּ עימוּ ת
האמּת יּ ים ה ּת ענ וּ גים  נעימוּ ת  ייג  ׁש לּ א עד  ּכ כּ ל  וּ להת גּ ם להתעבּ וֹ ת 

כּ נּ "ל ׁש נּ עדּ רוּ ... וּ בינתוֹ  שׂ כלוֹ  ּת מיד  ּוּ מזכ מלּט ׁש  ה וּ א הזּ וֹ  בּ אבילוּ ת אבל 
ע ּק ר ׁש זּ ה  שׂ כלוֹ   ּמזכ ׁש הוּ א  לוֹ מר  רצה  זוֹ כה , ׁש אמר וזה  היטב , בּ אר הכּ ל

וּ בהיר,  ז נע שׂ ה  לוֹ מר רצה זוֹ כה, ואוֹ מרוֹ  בּ נחמתּה האדם, ר וֹ אה  ולכן  
ושׂ שׂ  הּמ ע ּת ד, הּט וֹ ב וּ נעימ וּ ת  היקר  גּ דל  ׁש ּמ יג לוֹ מר , רצה  ו שׂ מחתּה ,
הוּ א אז  וכ וּ ', לוֹ מר רצה  מתא בּ ל ׁש אינ וֹ  וכל בּ וֹ , וּ מתע נּ ג  וּ מתנחם  ו שׂ מח
החיל  ה גּ לוּ ת צר וֹ ת הּת לא וֹ ת ההרגּ ל  אחר וּ להתעבּ וֹ ת להתגּ ם שׂ כל וֹ  מנּ יח
יתעבּ ה ליוֹ ם  יוֹ ם  וּ מדּ י ה כל, יעזבה וּ  יוֹ מים  יוֹ ם, האבל  יעזוֹ ב אם  ולכן  ה זּ ה ,

הנּ עימ וּ ת ייג ולא  הכל  כּ לל.ויתגּ ם עליו  יתאבּ ל ולא  ה נּ עים והיקר  
בּ שׂ מחתּה  לשׂ מח ייג וּ ה  לא הּט וֹ בה  ׁש ּת בוֹ א ׁש אפ לּ וּ  עד עוֹ ד, יתגּ ם  וּ מזּ ה

בּ נעימוּ תּה , מזדּ כּ וּ להתענּ ג ׁש אינוֹ  לוֹ מר , רצה ז וֹ כה, אינוֹ  ׁש אמר וזה 
מיג אינ וֹ  רוֹ אה  ׁש הוּ א אף  לוֹ מר  רצה בּ נחמתּה , ר וֹ אה אינוֹ  ולכן שׂ כלוֹ ,
רצה  כּ נּ וֹ דע, הכל  עין ראיּ ת הוּ א כּ אן  ה נּ זכּ רת ראיּ ה וּ לׁש וֹ ן כּ נּ "ל, הּת ענוּ ג

ייג". והּמ תאבּ ל כּ נּ "ל, מיג  ׁש אינ וֹ  זכת לוֹ מר  מלדי  מדלי  היחד אחד ברי א) ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֻ

(ז הערה ל בין ודי יראל , .על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

אחרועּת ה עד ער ׁש יּ אר רצ וּ י אוּ לי בּ יׁש יבה ה בּ חוּ ר לח ׁש ב  יבוֹ א ׁש ּמ א 
חצוֹ ת, ּת ּק וּ ן ידי על ׁש נּ ע שׂ ה ה גּ דוֹ ל בּ ה ּת ּק וּ ן להׁש ּת ּת ף  כּ די חצ וֹ ת



ההתעוררותזוהר  ז'|טז הּׁשכינה |פרק ּגלּות על מצטער ׁשּלא  ָ ִ ְ ַ ָ ַ ֵ ַ ְ ִֹ ֶ ִמי

אינוֹ  עיפוּ ת מחמת למחרת וגם ה יּ ׁש יבה, סדרי יׁש בּ ׁש   ּכ ידי  על ׁש אם  ודּ אי
ל בּ חוּ ר ס בּ ה אינ וֹ  אבל  , ּכ לע שׂ וֹ ת לבחוּ ר נכוֹ ן לא  כּ ראוּ י, ללמד  יכוֹ ל
כּ מ וֹ  ׁש לּ וֹ , ענין אינוֹ  הכינה גּ לוּ ת על וּ צעקה חצ וֹ ת  ׁש ּת ּק וּ ן לחׁש ב, יׁש יבה
ּת ּק וּ ן  לה גּ יד בּ יׁש יב וֹ ת נהגוּ  ׁש לּ א  לי ׁש ענוּ  מבּ חוּ רים  ּת ׁש וּ בה ק בּ לּת י ׁש כּ בר 
ׁש יּ ׁש  מי לכל וּ מתחנּ ן הפל אני וּ ּפ וֹ נה  גּ דוֹ ל, ו ׁש יבּ וּ ׁש  טעוּ ת וזוֹ הי חצוֹ ת,
ׁש היא, ס בּ ה מכּ ל ׁש אם וּ להסבּ יר  להבהיר יׁש יבה, בּ חוּ רי על הׁש ּפ עה לוֹ 

חצ וֹ ת לתּק וּ ן הראוּ יה  בּ ׁש עה ער יםהוא מ מרת א מחית, ממחה  א  (לדגמא ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָֻ

(' וכ כּ ן י יעשׂ ה  לא  ואם  חצ וֹ ת , לתּק וּ ן דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה ויּ ק דּ י ׁש  החׁש יב וּ ת  גּ דל ידע ְִִ
חׁש וּ בה מצוה  אליו  ּׁש י ׁש לא  זוֹ , בּ מחׁש ב ּת וֹ   ימׁש י ,אבר כּ ׁש יּ היה  גּ ם 
מהא וֹ ר  לעיל הבאתי וּ כבר בּ פעל , הרב  לצערינוּ  רוֹ אים  כּ מוֹ  זוּ , ונשׂ גּ בה 

ה יּ קר  הענין על  לה ׁש ּפ יע  בּ כחוֹ  ׁש יּ ׁש  מי ׁש כּ ל  ה ּק דוֹ ׁש  ע וֹ שׂ ההחיּ ים  ולא  ה זּ ה  
– הדּ ין. את  יּת ן לבּ וֹ !!!כּ ן, אל יּת ן והחי 

ס "ג)או "חובש "ע תק "פ י וֹ ם(ס ' בּ כל  מתענּ ים  ׁש יּ היוּ  ׁש גּ זרוּ  ׁש אוֹ מר מי  י ׁש  מ וּ בא :
וּ לעתיד ה '. ח לּ וּ ל ועל  ׁש נּ שׂ רפה, ה ּת וֹ רה  ועל ה בּ ית  חרבּ ן על וה ' ב '

וע יּ ין וּ ל שׂ מחה ..." ל שׂ שׂ וֹ ן ה '  ֹיהפ ו" ׁש הביא וּ בּ רוּ רהבּ מ ׁש נהלבוֹ א  החיּ ים  וכף  
ה לּ ל וּ " ה דּ ברים  על ית ּפ לּ ל ּפ נים  כּ ל  על להתע נּ וֹ ת  יכוֹ ל ׁש אינוֹ  "וּ מי  המ "א  בּ ׁש ם 

שו"ע  ג)וע יּ ין ב , ס"ק .(ס"א 

לשונו:כתב  וזה יתברך, שמו  חילול על מתאבל שאינו מי על הגר "א
לראות  לתחיה, להנטותו לו יזכרו  לא עשה, אשר  צדקותיו כל לכן 

וירושלים. ציון ישראל אנשיםבשמחת מצוות היו  מעשיו  כל ספק בלי כי
משיג היה  אם  כי יתברך , הגדול לשמו רוח נחת  לעשות ולא מלומדה,
חילולו וראה יוכל איככה יתברך , לשמו  ודביקות  אהבה  בחינת איזה 
אבילות זה  על מלהתאבל לפה  יד  לשים  ויתאפק הרבים , בעוונותינו 

מפניתכופה בשמחתה לראות זוכה הוא שמתאבל מי כי  כתב , עוד  ?
אבל  הטוב , את  טוב  כשיהיה  אז ויבין  בגשמיות , כך כל נפל לא שהוא
שיהיה  הטוב את  להבין  כלל יוכל לא מגושם, ונשאר מתאבל שאינו  מי
אלוקינו  בית בנין למען  קדוש  עם  ישראל והתעוררו  עורו ע"כ. כן, אחרי
"ראוי ס "ג  א' סי' או"ח בשו "ע שנפסק  וכפי  ישראל, גאולת להחיש 
ובפרט - המקדש ". בית חורבן  על ודואג  מיצר להיות שמים ירא לכל
בית  חורבן על להתאבל נהגו  עולם  מדורות  אשר המצרים בין בימי
חצות  תקון אמירת מנהג  חשיבות אודות בפוסקים  מוזכר וכבר המקדש .

אלו. בימים 

חצות ההתעוררותזוהר  תיקון  לעשות צריך אחד ז'|כל יז|פרק

חצות תיקו לעשות   צרי אחד כל 
שאייש  גבוה מעל גבוה דבר הוא חצות  שתיקון שחושבים אנשים

לא  עוד וזה יועילו הם  מה כי לעשות, פשוטים  לאנשים אפשר
הקדו  התיקונים ולעשות לומר זה מדרגתם את ושמעתי הללו, שים

בדו  שלכאורה משפיעים מפי  כן  ששומעים  אברכים כמה מפי  בפירוש 
משום  או  חצות, תיקון עושים אבותיהם את ראו  שלא כיון מליבם, כן
שראינו  מה  כל לאור  לכן ישנו... כבר כשהם שעשו  משום או עשו שלא
דעת, בר  לכל הוא פשוט  ודבר  הדברים לבאר  כלל צריך אין לעיל
תיקון  לעשות  צריך אחד שכל הוא, למעלה שהבאנו  הגאונים כל שדעת
פשוטים  לאנשים שייך לא שזה זה על אומרים לא פנים כל ועל חצות,

הקדוש , החיים אור מבעל שהבאנו וכמו להיפך , עולםאלא שגדולי
זה , על ישראל את עוררו  שלא  זה  על הדין  את  ליתן וכל עתידים 

בתיקון  ולעסוק להתעורר  עצמו ויזרז לעצמו הנפש  חשבון יעשה  אחד
התיקון  את שיעשה וודאי בחצות ער הוא אם פנים כל ועל זה , קדוש 
חולקים  כלל ואין ומבוררים פשוטים והדברים לוקח, זה זמן כמה כי

זה. על

ע"א)ברכותובגמרא  ג' ׁש לׁש (דף  רב , אמר ׁש מוּ אל  בּ ר יצחק רב  אמר :
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  י וֹ ׁש ב  וּ מׁש מר מׁש מר כּ ל  ועל  ה לּ ילה , הוי  מׁש מרוֹ ת 

א וֹ י  וא וֹ מר, כּ ארי, וׁש וֹ אג  את(החרבי)ה וּ א  החרב ּת י  ׁש בּ ע וֹ נוֹ תיהם ] [לבּ נים  ְֱִֶֶַ
אמר  ּת ניא , הע וֹ לם ... א ּמ וֹ ת  לבין בּ ני  את  והגליתי  היכלי את  ו שׂ רפּת י  בּ יתי 
מחרב וֹ ת אחת  לחרבּ ה  ונכנס ּת י  בּ דּ ר  ּמה ל הייתי אחת  ּפ עם  יוֹ סי , רבּ י 
והמּת ין  ה ּפ תח על  לי  וׁש מר לּט וֹ ב , זכוּ ר אל יּ ה וּ  וּ בא  להת ּפ לּ ל, ירוּ ׁש לים 
רבּ י,  עלי ׁש ל וֹ ם  לי, אמר ּת פ לּ תי , ׁש ּס יּ מּת י  לאחר ּת פ לּ תי . ׁש ּס יּ מּת י  עד  לי
בּ חרבּ ה ׁש מע ּת  ּק וֹ ל מה  בּ ני , לי, ואמר וּ מוֹ רי ... רבּ י  עלי ׁש ל וֹ ם  לוֹ , ואמרּת י 

אוֹ י  וא וֹ מרת , כּ יוֹ נה  ׁש ּמ נהמת  ק וֹ ל - בּ ת  ׁש מע ּת י  ל וֹ , ואמרּת י  (שהחרבתי)זוֹ ? 
את והגליתי היכלי  את  ושׂ רפ ּת י בּ יתי את  החרבּת י ] ׁש בּ ע וֹ נוֹ תיהם  [לבּ נים 
זוֹ  ׁש עה  לא  , רא ׁש וחיּ י  , ח יּ י בּ ני, לי , אמר כּ וֹ כבים. הע וֹ בדי לבין בּ ני

א וֹ מ ולא בּ לבד  . ּכ א וֹ מרת  ּפ עמים  ׁש ל ׁש  וי וֹ ם יוֹ ם  בּ כל  א לּ א , ּכ (עוד )רת  
א לּ א  בּ לבד ], זמן)[זוֹ  וּ לב ּת י(בכל  כּ נס יּ וֹ ת  לבּת י  נכנסין ׁש יּ שׂ ראל [בּ ׁש עה ] 
וע וֹ נין, ׁש מי ּה (אמן)מדרׁש וֹ ת  מברך)"יהא  בּ רוּ (רבא ה ּק ד וֹ ׁש  ["מבר [ה גּ ד וֹ ל 

כּ .(כביכול)ה וּ א  בּ בית וֹ  א וֹ תוֹ  ׁש ּמ קלּ סין ה ּמ ל א ׁש רי וא וֹ מר, רא ׁש וֹ  מנענע 
ׁש גּ ל וּ  לבּ נים להם  וא וֹ י כּ וֹ כבים . הע וֹ בדי לבין בּ ניו את  ׁש הגלה  לאב  לּ וֹ  וּ מה 

אביהם . ׁש לחן מעל 



ההתעוררותזוהר  ז'|טז הּׁשכינה |פרק ּגלּות על מצטער ׁשּלא  ָ ִ ְ ַ ָ ַ ֵ ַ ְ ִֹ ֶ ִמי

אינוֹ  עיפוּ ת מחמת למחרת וגם ה יּ ׁש יבה, סדרי יׁש בּ ׁש   ּכ ידי  על ׁש אם  ודּ אי
ל בּ חוּ ר ס בּ ה אינ וֹ  אבל  , ּכ לע שׂ וֹ ת לבחוּ ר נכוֹ ן לא  כּ ראוּ י, ללמד  יכוֹ ל
כּ מ וֹ  ׁש לּ וֹ , ענין אינוֹ  הכינה גּ לוּ ת על וּ צעקה חצ וֹ ת  ׁש ּת ּק וּ ן לחׁש ב, יׁש יבה
ּת ּק וּ ן  לה גּ יד בּ יׁש יב וֹ ת נהגוּ  ׁש לּ א  לי ׁש ענוּ  מבּ חוּ רים  ּת ׁש וּ בה ק בּ לּת י ׁש כּ בר 
ׁש יּ ׁש  מי לכל וּ מתחנּ ן הפל אני וּ ּפ וֹ נה  גּ דוֹ ל, ו ׁש יבּ וּ ׁש  טעוּ ת וזוֹ הי חצוֹ ת,
ׁש היא, ס בּ ה מכּ ל ׁש אם וּ להסבּ יר  להבהיר יׁש יבה, בּ חוּ רי על הׁש ּפ עה לוֹ 

חצ וֹ ת לתּק וּ ן הראוּ יה  בּ ׁש עה ער יםהוא מ מרת א מחית, ממחה  א  (לדגמא ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָֻ

(' וכ כּ ן י יעשׂ ה  לא  ואם  חצ וֹ ת , לתּק וּ ן דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה ויּ ק דּ י ׁש  החׁש יב וּ ת  גּ דל ידע ְִִ
חׁש וּ בה מצוה  אליו  ּׁש י ׁש לא  זוֹ , בּ מחׁש ב ּת וֹ   ימׁש י ,אבר כּ ׁש יּ היה  גּ ם 
מהא וֹ ר  לעיל הבאתי וּ כבר בּ פעל , הרב  לצערינוּ  רוֹ אים  כּ מוֹ  זוּ , ונשׂ גּ בה 

ה יּ קר  הענין על  לה ׁש ּפ יע  בּ כחוֹ  ׁש יּ ׁש  מי ׁש כּ ל  ה ּק דוֹ ׁש  ע וֹ שׂ ההחיּ ים  ולא  ה זּ ה  
– הדּ ין. את  יּת ן לבּ וֹ !!!כּ ן, אל יּת ן והחי 

ס "ג)או "חובש "ע תק "פ י וֹ ם(ס ' בּ כל  מתענּ ים  ׁש יּ היוּ  ׁש גּ זרוּ  ׁש אוֹ מר מי  י ׁש  מ וּ בא :
וּ לעתיד ה '. ח לּ וּ ל ועל  ׁש נּ שׂ רפה, ה ּת וֹ רה  ועל ה בּ ית  חרבּ ן על וה ' ב '

וע יּ ין וּ ל שׂ מחה ..." ל שׂ שׂ וֹ ן ה '  ֹיהפ ו" ׁש הביא וּ בּ רוּ רהבּ מ ׁש נהלבוֹ א  החיּ ים  וכף  
ה לּ ל וּ " ה דּ ברים  על ית ּפ לּ ל ּפ נים  כּ ל  על להתע נּ וֹ ת  יכוֹ ל ׁש אינוֹ  "וּ מי  המ "א  בּ ׁש ם 

שו"ע  ג)וע יּ ין ב , ס"ק .(ס"א 

לשונו:כתב  וזה יתברך, שמו  חילול על מתאבל שאינו מי על הגר "א
לראות  לתחיה, להנטותו לו יזכרו  לא עשה, אשר  צדקותיו כל לכן 

וירושלים. ציון ישראל אנשיםבשמחת מצוות היו  מעשיו  כל ספק בלי כי
משיג היה  אם  כי יתברך , הגדול לשמו רוח נחת  לעשות ולא מלומדה,
חילולו וראה יוכל איככה יתברך , לשמו  ודביקות  אהבה  בחינת איזה 
אבילות זה  על מלהתאבל לפה  יד  לשים  ויתאפק הרבים , בעוונותינו 

מפניתכופה בשמחתה לראות זוכה הוא שמתאבל מי כי  כתב , עוד  ?
אבל  הטוב , את  טוב  כשיהיה  אז ויבין  בגשמיות , כך כל נפל לא שהוא
שיהיה  הטוב את  להבין  כלל יוכל לא מגושם, ונשאר מתאבל שאינו  מי
אלוקינו  בית בנין למען  קדוש  עם  ישראל והתעוררו  עורו ע"כ. כן, אחרי
"ראוי ס "ג  א' סי' או"ח בשו "ע שנפסק  וכפי  ישראל, גאולת להחיש 
ובפרט - המקדש ". בית חורבן  על ודואג  מיצר להיות שמים ירא לכל
בית  חורבן על להתאבל נהגו  עולם  מדורות  אשר המצרים בין בימי
חצות  תקון אמירת מנהג  חשיבות אודות בפוסקים  מוזכר וכבר המקדש .

אלו. בימים 

חצות ההתעוררותזוהר  תיקון  לעשות צריך אחד ז'|כל יז|פרק

חצות תיקו לעשות   צרי אחד כל 
שאייש  גבוה מעל גבוה דבר הוא חצות  שתיקון שחושבים אנשים

לא  עוד וזה יועילו הם  מה כי לעשות, פשוטים  לאנשים אפשר
הקדו  התיקונים ולעשות לומר זה מדרגתם את ושמעתי הללו, שים

בדו  שלכאורה משפיעים מפי  כן  ששומעים  אברכים כמה מפי  בפירוש 
משום  או  חצות, תיקון עושים אבותיהם את ראו  שלא כיון מליבם, כן
שראינו  מה  כל לאור  לכן ישנו... כבר כשהם שעשו  משום או עשו שלא
דעת, בר  לכל הוא פשוט  ודבר  הדברים לבאר  כלל צריך אין לעיל
תיקון  לעשות  צריך אחד שכל הוא, למעלה שהבאנו  הגאונים כל שדעת
פשוטים  לאנשים שייך לא שזה זה על אומרים לא פנים כל ועל חצות,

הקדוש , החיים אור מבעל שהבאנו וכמו להיפך , עולםאלא שגדולי
זה , על ישראל את עוררו  שלא  זה  על הדין  את  ליתן וכל עתידים 

בתיקון  ולעסוק להתעורר  עצמו ויזרז לעצמו הנפש  חשבון יעשה  אחד
התיקון  את שיעשה וודאי בחצות ער הוא אם פנים כל ועל זה , קדוש 
חולקים  כלל ואין ומבוררים פשוטים והדברים לוקח, זה זמן כמה כי

זה. על

ע"א)ברכותובגמרא  ג' ׁש לׁש (דף  רב , אמר ׁש מוּ אל  בּ ר יצחק רב  אמר :
 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  י וֹ ׁש ב  וּ מׁש מר מׁש מר כּ ל  ועל  ה לּ ילה , הוי  מׁש מרוֹ ת 

א וֹ י  וא וֹ מר, כּ ארי, וׁש וֹ אג  את(החרבי)ה וּ א  החרב ּת י  ׁש בּ ע וֹ נוֹ תיהם ] [לבּ נים  ְֱִֶֶַ
אמר  ּת ניא , הע וֹ לם ... א ּמ וֹ ת  לבין בּ ני  את  והגליתי  היכלי את  ו שׂ רפּת י  בּ יתי 
מחרב וֹ ת אחת  לחרבּ ה  ונכנס ּת י  בּ דּ ר  ּמה ל הייתי אחת  ּפ עם  יוֹ סי , רבּ י 
והמּת ין  ה ּפ תח על  לי  וׁש מר לּט וֹ ב , זכוּ ר אל יּ ה וּ  וּ בא  להת ּפ לּ ל, ירוּ ׁש לים 
רבּ י,  עלי ׁש ל וֹ ם  לי, אמר ּת פ לּ תי , ׁש ּס יּ מּת י  לאחר ּת פ לּ תי . ׁש ּס יּ מּת י  עד  לי
בּ חרבּ ה ׁש מע ּת  ּק וֹ ל מה  בּ ני , לי, ואמר וּ מוֹ רי ... רבּ י  עלי ׁש ל וֹ ם  לוֹ , ואמרּת י 

אוֹ י  וא וֹ מרת , כּ יוֹ נה  ׁש ּמ נהמת  ק וֹ ל - בּ ת  ׁש מע ּת י  ל וֹ , ואמרּת י  (שהחרבתי)זוֹ ? 
את והגליתי היכלי  את  ושׂ רפ ּת י בּ יתי את  החרבּת י ] ׁש בּ ע וֹ נוֹ תיהם  [לבּ נים 
זוֹ  ׁש עה  לא  , רא ׁש וחיּ י  , ח יּ י בּ ני, לי , אמר כּ וֹ כבים. הע וֹ בדי לבין בּ ני

א וֹ מ ולא בּ לבד  . ּכ א וֹ מרת  ּפ עמים  ׁש ל ׁש  וי וֹ ם יוֹ ם  בּ כל  א לּ א , ּכ (עוד )רת  
א לּ א  בּ לבד ], זמן)[זוֹ  וּ לב ּת י(בכל  כּ נס יּ וֹ ת  לבּת י  נכנסין ׁש יּ שׂ ראל [בּ ׁש עה ] 
וע וֹ נין, ׁש מי ּה (אמן)מדרׁש וֹ ת  מברך)"יהא  בּ רוּ (רבא ה ּק ד וֹ ׁש  ["מבר [ה גּ ד וֹ ל 

כּ .(כביכול)ה וּ א  בּ בית וֹ  א וֹ תוֹ  ׁש ּמ קלּ סין ה ּמ ל א ׁש רי וא וֹ מר, רא ׁש וֹ  מנענע 
ׁש גּ ל וּ  לבּ נים להם  וא וֹ י כּ וֹ כבים . הע וֹ בדי לבין בּ ניו את  ׁש הגלה  לאב  לּ וֹ  וּ מה 

אביהם . ׁש לחן מעל 



ההתעוררותזוהר  ט '|יח פרק

רא הא   הער הכינה , על  אמר:  לא ה ְְִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהיד
הּמ לא וּ בעת  הּמ גּ יד זצוק"ל, קארוֹ  יוֹ סף ר' מרן  ׁש לּ מד  ׁש ב וּ עוֹ ת ליל  ּת יקוּ ן  

כּ לל, לתאר וֹ  אפׁש ר ואי  נּ וֹ רא, ה וּ א ׁש לּ ּה  ׁש ה צּ ער  ה כינה  על לוֹ  אמר
ריבי  ור וֹ ב  אלפים  אלפי מאלף  אחד מׁש ערים היּ יתם "ואלּ וּ  ה לּ ׁש וֹ ן : בּ זה
ולא בּ לבּ כם  שׂ מחה  נכנסת היתה  לא  בּ וֹ , ׁש ר וּ יה  אני אׁש ר מהצּ ער רבבוֹ ת

בּ עפר". מוּ ׁש לכת  אני בּ סיבּ תכם כּ י בּ זוֹ כרכם בּ פיכם  האלוקישׂ ח וֹ ק  המקובל (עדת ֵ

ועד ) די", "לכה על – זצוק"ל  אלקבץ הוי למה .רבי ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ

מנין צרפנוּ  לארגּ ן ׁש יּ וּ כל מי אׁש רי הּק דוֹ ׁש , הח יּ ים מהא וֹ ר  נוֹ ראה ּת פלּ ה 
מדּ וֹ ת  י"ג  ּפ עמים ג' יגּ ידוּ  מנין יׁש  אם וכוּ ' ה כּ נסת  בּ ית בּ כּ וֹ לל,

טעמים) יאמר נצר (ביחיד ואמת : חסד – ורב  א ּפ ים  אר וח נּ וּ ן רחוּ ם  א -ל ה ' – ה ' : ְְִִִַָָֹ
ונּק ה . וחּט אה  ופ ׁש ע  עוֹ ן נשׂ א  לאלפים  חסד

ונׁש מתנוּ יהי רוּ חנוּ  נפׁש נוּ  אוֹ ר  ידידוּ ת אלקינוּ  מלכּ נוּ  אבינ וּ  מ לּ פני רצ וֹ ן 
לע וֹ לם  ח וֹ זר וֹ ת ׁש אינן מדּ וֹ ת  עשׂ רה לׁש לׁש  כּ ר ּת  אׁש ר  בּ רית למען 
והחזר קדׁש נוּ  לבית ׁש כינת וה ׁש ב  וח בּ תנוּ , אהבתנ וּ  זכר ,מ לּ פני
נפׁש נוּ  כּ פרידת מ ּמ נּ וּ   ּפ רידת קׁש ה כּ י  קדם, כּ ימי בּ נ וּ  להׁש ּת עׁש ע
, קדׁש מעוֹ ן ואל ,ׁש כינת גּ אלּ ת  אל נפׁש נוּ  וכלתה מעינוּ , המוּ  מגּ וּ פנוּ ,

מתח נּ נים הנּ נוּ  נכספנוּ , יי  ולרצוֹ נ(כיםב)גּ ל וּ ת על הרחמן אב  יי לפני ִ
על והערבה  ה נּ עימה  בּ אהבת נפ ׁש נוּ  וד בּ ק  ׁש כינת יי ה וֹ ׁש יעה  ה כינה ,

רצוֹ ן יהי  כּ ן אמן בּ היכלּה  מל כּ נוּ  וייע וּ ל ונׁש מתנוּ , רוּ חנוּ  (הע קנפ ׁש נוּ  ְַָ

רדיטב ) .מר ְְִִִַ

ט ' צ"ג)פרק  (ּפ רק היּ ׁש ר קב  -

יוֹ חנןא . ר בּ י א)אמר עד לא ף בּ עוֹ לם(רכת ּפ יו שׂ חוֹ ק  ׁש יּ מ לּ א  לאדם  אס וּ ר : ְַַָ
ׁש נּ אמר ב )ה זּ ה , קכו רבּ י(הים על עליו אמרוּ  ּפ ינוּ ", שׂ חוֹ ק  י ּמ לא  "אז : ְִִ

רבּ יּה . י וֹ חנן מרבּ י ׁש מע  מכי  ּפ יו שׂ חוֹ ק  מ לּ א  ׁש לּ א לקי ׁש , בּ ן ׁש מע וֹ ן

הוּ א ב. הלּ ב וּ טחוֹ ל, וכבד לב  בּ אדם  בּ רא  יתבּ ר הם כּ י הוּ א והענין
מצּ ד  מּת חּת יו והּט ח וֹ ל ימין , מצּ ד מּת חּת יו - והכּ בד בּ אמצע, למעלה
ׁש הכּ בד  לפי "אדוֹ ם", ה נּ קרא ע שׂ ו ׁש ל ׁש ר ׁש  על מרּמ ז  הוּ א הכּ בד שׂ מאל.
אדם, הוּ א ׁש לּ וֹ  והר אדם, ותב ׁש ילוֹ  "אדוֹ ם", עשׂ ו נקרא  ולכן  דּ ם, כּ לּ וֹ 

והּט ח וֹ  דּ ין. ישׂ ראל,וכ לּ וֹ  על מרּמ ז  והלּ ב  הרׁש עה. לילי "ת על מר ּמ ז הוּ א ל 
אם  כּ י דּ מים  ּכ כּ ל נטל לא כּ ן ועל לאלהיהם. הם קדוֹ ׁש ים כּ י  קדוֹ ׁש , עם 
מה  טהוֹ ר. לדם נדּ ה דּ ם בּ ין - לדם דּ ם בּ ין מבחין טהוֹ ר, דּ ם  , ּוהז הבּ ר וּ ר

ּכֹוכבים ההתעוררותזוהר  עב ֹודת  עֹובד ּכאּלּו ט '|ה ּכֹועס יט|פרק ַ ֵ ְ ִ ֵ ֲ ַ ָ ִ 

מבחין  ואינ וֹ  טמא, דּ ם  כּ ל אצלוֹ ] [ּפ רוּ ׁש : לג בּ יּה  ׁש וֹ אב - הכּ בד כּ ן אין
בּ כעס . ּת מיד  הוּ א והכּ בד לדם, דּ ם בּ ין 

כבי עבדת עבד א ְֲִִֵֵַַָהעס 

לברכהג. זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  כּ ן  ףועל ג' בחלק  ב , ע ד כז ף א  חלק  (זהר  ְֵֵֶֶַַַַֹ

א) ע ד כּ יקעט כּ תב ּת י, כּ בר כּ י זרה ", עב וֹ דה  עוֹ בד כּ א לּ וּ  ה כּ וֹ עס  "כּ ל : ַ
אחרים ", "אלהים  ׁש נּ קרא  סמא "ל ׁש ל  כּ ח  הוּ א  כּ י  ה כּ בד, מצּ ד ה וּ א  ה כּ עס 
בּ חל וֹ ם בּ לּ ילה  אדם  לבני  להתראוֹ ת  ׁש דּ רכּ ּה  לילי "ת, מצּ ד ה וּ א  וה ּט חוֹ ל 
ה ּט חוֹ ל ולכן לב ּט לה , זרע  מּמ נּ וּ  ׁש יּ צא  ׁש גּ וֹ רמת  עד א ה , כּ דמוּ ת  וּ בהקיץ 

ב )שׂ וֹ חק  עד  סא לישׂ ראל(רכת מאיר היה  אזי ק יּ ם , ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ בהי וֹ ת  . ְַָ
נאמר ׁש עליהם  העלי וֹ נים , ע וֹ למוֹ ת  מני  א וֹ רוֹ ת  ג)ׁש ני  א  "יהי(ראית אוֹ ר : ְִֵ

בּ נוּ אוֹ ר"ויהי  א ׁש ר ולאה , רחל  הא ּמ הוֹ ת  נׁש מוֹ ת  הן הא לּ וּ  העוֹ למוֹ ת  וּ מרׁש  
ׁש לּ א לילי"ת , וזוּ גת וֹ  הסמא "ל את  מכניעים  היוּ  והם  ישׂ ראל , בּ ית  ׁש ּת יהן

ּפ עמים  וּ ׁש ני  לי שׂ ראל, רעה  לע שׂ וֹ ת  ׁש ליטה  ׁש וּ ם  להם  גּ ימטריּ א"אוֹ ר"היה  
מעלה"שׂ חוֹ ק " ׁש ל  ׁש הא וֹ רוֹ ת  העווֹ נוֹ ת  גּ רמוּ  ה בּ ית , נחרב  כּ אׁש ר כּ ן אין מה , 

בּ עווֹ נוֹ תינוּ  בּ נוּ , שׂ וֹ חקת  היא  אזי  ה נּ זכּ רוֹ ת , ה ּק לּפ וֹ ת  ׁש ּת י גּ ברוּ  ואז נס ּת לּ ק וּ ,
י ּמ לא "אז - מ ׁש יחנוּ  וּ כׁש יּ ב וֹ א  ה זּ ה , בּ ע וֹ לם  וּ שׂ חוֹ "ק  שׂ מחה  אין ולכן הרבּ ים ,
ׁש לּ א ,ית בּ ר ה בּ וֹ רא  לרצּ וֹ ת   אי לדעת  האדם   צרי וּ מכּ אן ּפ ינוּ ". שׂ ח וֹ "ק 

ואםל ל שׂ חק , לנוּ  אס וּ ר  כּ י החרבּ ן, בּ ׁש עת  עכׁש ו שׂ וֹ חק וֹ ת ּפ נים  ׁש וּ ם  הרא וֹ ת  
הב' וּ מת גּ בּ רין לשׂ חוֹ ק , לּט ח וֹ ל  כּ ח נוֹ תן ה וּ א  אזי  בּ זה , נזהר אינוֹ  האדם 

לעיל. ה נּ זכּ רוֹ ת  קל ּפ וֹ ת 

ביכל ה כינה , וגלת הית  חר על להתאל ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָֻהחב

מצוה ד. ׁש ל ׁש אינן שׂ מח וֹ ת ׁש אר  גּ ם  אלּ א אס וּ ר, לבד שׂ חוֹ ק מלּ וּ י ולא
בּ דברי וכמבאר  כּ לל. בּ הם להרבּ וֹ ת  אין מצוה ׁש ל שׂ מחה ואפלּ וּ  אס וּ ר,

תזריע  ּפ ר ׁש ת הזּ הר  כּ תב  מה ראה לברכה, זכר וֹ נם ב )חכמינוּ  עד מה :(ף  ַַ

דּ פטירא ה  חד חמ וֹ  חקל, חד מטוֹ  כּ ד  בּ אוֹ רחא, אזלי  הווֹ  יוֹ סי ור בּ י חיּ א "ר בּ י
אפרסמן)דּ קיטפא ל עץ  :ר)עטיפא יוֹ סי : רבּ י  אמר ימין, לצד  בּ דּ ר ׁש היה  ְְֲֵֵֶַ

ׁש כיח בּ עיני  דּ קטרא  לפניעטיפא  כיח ק ה ית חרן  א רפת ל ען י : ר) ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ

( קה ית חר ן את  מיד ה כרים ציקים ".עיני  ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

יõסי ה. ור àי חçא ר àי  :Łקד àל õŁן  הåהר  Łä רïְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ä רא אחד, לłדה äיעáהŁé ,ü רâà הõלכים äְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָהי

יõסי: רàי אמר אפרסמõן. עץ ימין לצד ü רâàְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
...äעינינà מצäי  עŁן Łל עטיפה ְֲֲִִֵֵֶָָָָָעטיפה



ההתעוררותזוהר  ט '|יח פרק

רא הא   הער הכינה , על  אמר:  לא ה ְְִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהיד
הּמ לא וּ בעת  הּמ גּ יד זצוק"ל, קארוֹ  יוֹ סף ר' מרן  ׁש לּ מד  ׁש ב וּ עוֹ ת ליל  ּת יקוּ ן  

כּ לל, לתאר וֹ  אפׁש ר ואי  נּ וֹ רא, ה וּ א ׁש לּ ּה  ׁש ה צּ ער  ה כינה  על לוֹ  אמר
ריבי  ור וֹ ב  אלפים  אלפי מאלף  אחד מׁש ערים היּ יתם "ואלּ וּ  ה לּ ׁש וֹ ן : בּ זה
ולא בּ לבּ כם  שׂ מחה  נכנסת היתה  לא  בּ וֹ , ׁש ר וּ יה  אני אׁש ר מהצּ ער רבבוֹ ת

בּ עפר". מוּ ׁש לכת  אני בּ סיבּ תכם כּ י בּ זוֹ כרכם בּ פיכם  האלוקישׂ ח וֹ ק  המקובל (עדת ֵ

ועד ) די", "לכה על – זצוק"ל  אלקבץ הוי למה .רבי ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ

מנין צרפנוּ  לארגּ ן ׁש יּ וּ כל מי אׁש רי הּק דוֹ ׁש , הח יּ ים מהא וֹ ר  נוֹ ראה ּת פלּ ה 
מדּ וֹ ת  י"ג  ּפ עמים ג' יגּ ידוּ  מנין יׁש  אם וכוּ ' ה כּ נסת  בּ ית בּ כּ וֹ לל,

טעמים) יאמר נצר (ביחיד ואמת : חסד – ורב  א ּפ ים  אר וח נּ וּ ן רחוּ ם  א -ל ה ' – ה ' : ְְִִִַָָֹ
ונּק ה . וחּט אה  ופ ׁש ע  עוֹ ן נשׂ א  לאלפים  חסד

ונׁש מתנוּ יהי רוּ חנוּ  נפׁש נוּ  אוֹ ר  ידידוּ ת אלקינוּ  מלכּ נוּ  אבינ וּ  מ לּ פני רצ וֹ ן 
לע וֹ לם  ח וֹ זר וֹ ת ׁש אינן מדּ וֹ ת  עשׂ רה לׁש לׁש  כּ ר ּת  אׁש ר  בּ רית למען 
והחזר קדׁש נוּ  לבית ׁש כינת וה ׁש ב  וח בּ תנוּ , אהבתנ וּ  זכר ,מ לּ פני
נפׁש נוּ  כּ פרידת מ ּמ נּ וּ   ּפ רידת קׁש ה כּ י  קדם, כּ ימי בּ נ וּ  להׁש ּת עׁש ע
, קדׁש מעוֹ ן ואל ,ׁש כינת גּ אלּ ת  אל נפׁש נוּ  וכלתה מעינוּ , המוּ  מגּ וּ פנוּ ,

מתח נּ נים הנּ נוּ  נכספנוּ , יי  ולרצוֹ נ(כיםב)גּ ל וּ ת על הרחמן אב  יי לפני ִ
על והערבה  ה נּ עימה  בּ אהבת נפ ׁש נוּ  וד בּ ק  ׁש כינת יי ה וֹ ׁש יעה  ה כינה ,

רצוֹ ן יהי  כּ ן אמן בּ היכלּה  מל כּ נוּ  וייע וּ ל ונׁש מתנוּ , רוּ חנוּ  (הע קנפ ׁש נוּ  ְַָ

רדיטב ) .מר ְְִִִַ

ט ' צ"ג)פרק  (ּפ רק היּ ׁש ר קב  -

יוֹ חנןא . ר בּ י א)אמר עד לא ף בּ עוֹ לם(רכת ּפ יו שׂ חוֹ ק  ׁש יּ מ לּ א  לאדם  אס וּ ר : ְַַָ
ׁש נּ אמר ב )ה זּ ה , קכו רבּ י(הים על עליו אמרוּ  ּפ ינוּ ", שׂ חוֹ ק  י ּמ לא  "אז : ְִִ

רבּ יּה . י וֹ חנן מרבּ י ׁש מע  מכי  ּפ יו שׂ חוֹ ק  מ לּ א  ׁש לּ א לקי ׁש , בּ ן ׁש מע וֹ ן

הוּ א ב. הלּ ב וּ טחוֹ ל, וכבד לב  בּ אדם  בּ רא  יתבּ ר הם כּ י הוּ א והענין
מצּ ד  מּת חּת יו והּט ח וֹ ל ימין , מצּ ד מּת חּת יו - והכּ בד בּ אמצע, למעלה
ׁש הכּ בד  לפי "אדוֹ ם", ה נּ קרא ע שׂ ו ׁש ל ׁש ר ׁש  על מרּמ ז  הוּ א הכּ בד שׂ מאל.
אדם, הוּ א ׁש לּ וֹ  והר אדם, ותב ׁש ילוֹ  "אדוֹ ם", עשׂ ו נקרא  ולכן  דּ ם, כּ לּ וֹ 

והּט ח וֹ  דּ ין. ישׂ ראל,וכ לּ וֹ  על מרּמ ז  והלּ ב  הרׁש עה. לילי "ת על מר ּמ ז הוּ א ל 
אם  כּ י דּ מים  ּכ כּ ל נטל לא כּ ן ועל לאלהיהם. הם קדוֹ ׁש ים כּ י  קדוֹ ׁש , עם 
מה  טהוֹ ר. לדם נדּ ה דּ ם בּ ין - לדם דּ ם בּ ין מבחין טהוֹ ר, דּ ם  , ּוהז הבּ ר וּ ר

ּכֹוכבים ההתעוררותזוהר  עב ֹודת  עֹובד ּכאּלּו ט '|ה ּכֹועס יט|פרק ַ ֵ ְ ִ ֵ ֲ ַ ָ ִ 

מבחין  ואינ וֹ  טמא, דּ ם  כּ ל אצלוֹ ] [ּפ רוּ ׁש : לג בּ יּה  ׁש וֹ אב - הכּ בד כּ ן אין
בּ כעס . ּת מיד  הוּ א והכּ בד לדם, דּ ם בּ ין 

כבי עבדת עבד א ְֲִִֵֵַַָהעס 

לברכהג. זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  כּ ן  ףועל ג' בחלק  ב , ע ד כז ף א  חלק  (זהר  ְֵֵֶֶַַַַֹ

א) ע ד כּ יקעט כּ תב ּת י, כּ בר כּ י זרה ", עב וֹ דה  עוֹ בד כּ א לּ וּ  ה כּ וֹ עס  "כּ ל : ַ
אחרים ", "אלהים  ׁש נּ קרא  סמא "ל ׁש ל  כּ ח  הוּ א  כּ י  ה כּ בד, מצּ ד ה וּ א  ה כּ עס 
בּ חל וֹ ם בּ לּ ילה  אדם  לבני  להתראוֹ ת  ׁש דּ רכּ ּה  לילי "ת, מצּ ד ה וּ א  וה ּט חוֹ ל 
ה ּט חוֹ ל ולכן לב ּט לה , זרע  מּמ נּ וּ  ׁש יּ צא  ׁש גּ וֹ רמת  עד א ה , כּ דמוּ ת  וּ בהקיץ 

ב )שׂ וֹ חק  עד  סא לישׂ ראל(רכת מאיר היה  אזי ק יּ ם , ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית  וּ בהי וֹ ת  . ְַָ
נאמר ׁש עליהם  העלי וֹ נים , ע וֹ למוֹ ת  מני  א וֹ רוֹ ת  ג)ׁש ני  א  "יהי(ראית אוֹ ר : ְִֵ

בּ נוּ אוֹ ר"ויהי  א ׁש ר ולאה , רחל  הא ּמ הוֹ ת  נׁש מוֹ ת  הן הא לּ וּ  העוֹ למוֹ ת  וּ מרׁש  
ׁש לּ א לילי"ת , וזוּ גת וֹ  הסמא "ל את  מכניעים  היוּ  והם  ישׂ ראל , בּ ית  ׁש ּת יהן

ּפ עמים  וּ ׁש ני  לי שׂ ראל, רעה  לע שׂ וֹ ת  ׁש ליטה  ׁש וּ ם  להם  גּ ימטריּ א"אוֹ ר"היה  
מעלה"שׂ חוֹ ק " ׁש ל  ׁש הא וֹ רוֹ ת  העווֹ נוֹ ת  גּ רמוּ  ה בּ ית , נחרב  כּ אׁש ר כּ ן אין מה , 

בּ עווֹ נוֹ תינוּ  בּ נוּ , שׂ וֹ חקת  היא  אזי  ה נּ זכּ רוֹ ת , ה ּק לּפ וֹ ת  ׁש ּת י גּ ברוּ  ואז נס ּת לּ ק וּ ,
י ּמ לא "אז - מ ׁש יחנוּ  וּ כׁש יּ ב וֹ א  ה זּ ה , בּ ע וֹ לם  וּ שׂ חוֹ "ק  שׂ מחה  אין ולכן הרבּ ים ,
ׁש לּ א ,ית בּ ר ה בּ וֹ רא  לרצּ וֹ ת   אי לדעת  האדם   צרי וּ מכּ אן ּפ ינוּ ". שׂ ח וֹ "ק 

ואםל ל שׂ חק , לנוּ  אס וּ ר  כּ י החרבּ ן, בּ ׁש עת  עכׁש ו שׂ וֹ חק וֹ ת ּפ נים  ׁש וּ ם  הרא וֹ ת  
הב' וּ מת גּ בּ רין לשׂ חוֹ ק , לּט ח וֹ ל  כּ ח נוֹ תן ה וּ א  אזי  בּ זה , נזהר אינוֹ  האדם 

לעיל. ה נּ זכּ רוֹ ת  קל ּפ וֹ ת 

ביכל ה כינה , וגלת הית  חר על להתאל ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָֻהחב

מצוה ד. ׁש ל ׁש אינן שׂ מח וֹ ת ׁש אר  גּ ם  אלּ א אס וּ ר, לבד שׂ חוֹ ק מלּ וּ י ולא
בּ דברי וכמבאר  כּ לל. בּ הם להרבּ וֹ ת  אין מצוה ׁש ל שׂ מחה ואפלּ וּ  אס וּ ר,

תזריע  ּפ ר ׁש ת הזּ הר  כּ תב  מה ראה לברכה, זכר וֹ נם ב )חכמינוּ  עד מה :(ף  ַַ

דּ פטירא ה  חד חמ וֹ  חקל, חד מטוֹ  כּ ד  בּ אוֹ רחא, אזלי  הווֹ  יוֹ סי ור בּ י חיּ א "ר בּ י
אפרסמן)דּ קיטפא ל עץ  :ר)עטיפא יוֹ סי : רבּ י  אמר ימין, לצד  בּ דּ ר ׁש היה  ְְֲֵֵֶַ

ׁש כיח בּ עיני  דּ קטרא  לפניעטיפא  כיח ק ה ית חרן  א רפת ל ען י : ר) ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ

( קה ית חר ן את  מיד ה כרים ציקים ".עיני  ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ

יõסי ה. ור àי חçא ר àי  :Łקד àל õŁן  הåהר  Łä רïְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
ä רא אחד, לłדה äיעáהŁé ,ü רâà הõלכים äְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָהי

יõסי: רàי אמר אפרסמõן. עץ ימין לצד ü רâàְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
...äעינינà מצäי  עŁן Łל עטיפה ְֲֲִִֵֵֶָָָָָעטיפה



ההתעוררותזוהר  ט '|כ הּׁשכינה |פרק וגלּות ה ּבית חר ּבן  על להתא ּבל  ָ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ַ ַ ַ ְ ֻ ַ ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ַהחּיּוב 

ראה ולכן הּמ קדּ ׁש , בּ ית  ׁש נּ חרב מ יּ וֹ ם שׂ מחה בּ ׁש וּ ם להס ּת כּ ל רׁש וּ ת אין 
דּ מן  ׁש פיכת ועל הּמ ק דּ ׁש  הבּ ית חר בּ ן על להתאבּ ל  הח יּ וּ ב גּ דל כּ ּמ ה

לוֹ מר אדם וצרי ישׂ ראל, קלז )ׁש ל דּ מע וֹ ת(הים   ולׁש ּפ בּ בל", נהרוֹ ת  "על : ְִִ
הריגת על - בּ ּת ה לּ ים  פ "ג  סימן - לאסף " מזמוֹ ר ו"ׁש יר ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית  חרבּ ן על

ננעלוּ  לא  דּ מע וֹ ת ׁש ערי  כּ י  ב )ה צּ דּ יקים , ע ד לב ויׁש (רכ ת לע וֹ לם , נמחקים  ואין ְַָ
ׁש ל ה ּת פ לּ וֹ ת על ממ נּ ה כּ ן גּ ם  וה וּ א  דּ מע וֹ ת , אוֹ תן ׁש ּמ ק בּ ל אחד, ממנּ ה  בּ רקיע 

ירחמיא"ל  וּ ׁש מוֹ  הא וֹ פנּ ים , שׂ רי  מן  מלא וה וּ א  בּ דמע וֹ ת, ׁש הן חלקי שׂ ראל (זהר ֵֶַֹ

ב ) עד רמה ף חיּ וֹ ת,ב  מא וֹ ת  ׁש ׁש  על ׁש וֹ לט וה וּ א  והוּ א ו , אחרינין דּ מעין  ואנּ וּ ן ַַ
יב כּ יוּ ן " מר ׁש לוֹ ם מלאכי  חצּ ה צעקוּ  אראלּ ם "הן  דּ מעוֹ ת ז )אוֹ תן לג ,(י עיה ְְַָ

רתיכין  לוֹ ן נטלי  כּ לּ ה וֹ ן - מעלמין מס ּת לּ קין כּ ד זכּ אין על דּ י ׁש דּ וּ ן דּ מעין וא נּ וּ ן
כּ תיב דּ א  ועל ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית  חרבּ ן על דּ א וֹ ׁש דּ ן דּ מעין בּ א נּ וּ ן לוֹ ן וערבי ע לּ אין

ח) כה א נּ וּ ן (ם "ּפ נים "? א נּ וּ ן מאן ּפ נים ", כּ ל  מעל דּ מעה  אלקים  ה ' "וּ מחה  : ָ
כּ ן וּ בתר עלּ אין, ק דּ י ׁש ין רתיכין הארץ(ם)א לּ ין כּ ל מעל יסיר ע ּמ וֹ  "וחרּפ ת  : ָ

דּ בּ ר". ה ' ּפ י כּ י 
וּ להתא נּ חהכּ לל  הכינה גּ לוּ ת על מר בּ לב להתע וֹ רר האדם  צרי ּת דיר כּ י  

אדמתנוּ , על בּ הי וֹ תנוּ  כּ י לבּ וֹ , אל ולשׂ ים  הּמ ר, הגּ לוּ ת אריכוּ ת על
והיוּ  יוֹ ם, בּ כל הארה מק בּ לים  היינוּ  - הכּ רוּ בים  בּ ין ׁש וֹ רה היתה והכינה

נקראים יט)ישׂ ראל כו  ואל(ברים הכינה  אל  קרוֹ בים והיינוּ  לה '", קד וֹ ׁש  "עם  : ְִָ
עכׁש ו, כּ ן  אין מה ּת ה וֹ ם , בּ עמקי וּ דח וּ פים  נחבּ אים הי וּ  וה ּק לּפ וֹ ת ה ּק דה ,
וּ מכניעים הארץ, וקצווֹ ת  ּפ נּ וֹ ת  בּ כל מפזּ רים  ונסחפים , נדחפים  הן י שׂ ראל
ה כּ ב וֹ ד. כּ ל להם וחוֹ לקין ול ׁש וֹ ן א ּמ ה  כּ ל נגד  גּ דוֹ לה  בּ הכנעה  בּ גּ ל וּ ת  עצמם 

ׁש יּ שׂ ראל ה . בּ ראוֹ תּה  גּ דוֹ לה הנאה לּה  וי ׁש  ו שׂ וֹ חקת מחיּ כת  היא וה לּ ילית
בּ נוּ הן  מקיּ ם מּמ ׁש  אׁש ר  האּמ וֹ ת, נגד עצמן כו )מכניעין מד "כּ י(הים : ְִִ

להם ואנחנוּ  רגליהם , כּ ּפ וֹ ת  ּת חת  למרמס  אנחנוּ  וּ מּמ ׁש  נפׁש נוּ ", לעפר ׁש חה 
מן  קצת  עין נוֹ שׂ אים  כּ ּפ ן ויגיע  י שׂ ראל ׁש ל  טרחם  וכל  ולׁש פחוֹ ת , לעבדים 
מ כּ ים י שׂ ראל, בּ ית  ואנחנוּ  מיּ דם , חזקה  בּ יד ולוֹ קחים  בּ ישׂ ראל  הע וֹ לם  א ּמ וֹ ת 
כּ ל לבּ וֹ  אל אדם  י שׂ ים  לא   והיא ה ם , קד ת  על  ונשׂ רפים  ונׁש חטים  ונהרגים 
לגא לּ ת ה יּ כים  בּ ּמ קוֹ מוֹ ת  בּ תפלּ ת וֹ  לכוּ ן בּ ל בּ וֹ , נוֹ גע  אלהים  ׁש יּ ראת  מי 
כּ ב וֹ דוֹ . ׁש כינת  למען הע וֹ לם  א ּמ וֹ ת  מידי ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש יּ גאלנוּ  ישׂ ראל,

âמעõתו. äואל :Łקד àל õŁן הåהר  Łä רïְְְֵֵֶַַָָֹֹ
äצעק אראêם  "הן âמעõת אõתן  וה äא  ְְְֲֲֵֵֶֶָָָָאחרõת ,
âמעõת äואל יב éיäן", מר Łלõם מלאכי ְְְְֲִֵֵַַָָָָֻחðה
מן  ëŁéסêôקים הâðיקים  על ְְְְִִִִִִֶַַַַַָהïŁìכ õת 

הëר éב õת לõקחõת הâמע õת  éל את ְְְֶֶַַָָָָָהעõלם ,
âמעõת àא õתן א õתן äמער àבõת ְְְְְְֶַָָָָהעליõנõת
"äמחה  éתäב: זה ועל הàית, חרàן על äכïŁìŁְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻ
הם מי   ïנים " éל מעל  âמעה אלקים  ְֱִִִִֵֵַָָָֹה'

ּתֹורה ההתעוררותזוהר  לכתר ז ֹוכה הּׁשכינה, ּגלּות על ט '|הּמצטער כא|פרק ַ ִ ְ ַ ֵ ַ ָ ַ ְ ִ ָ ֶ ְ ֶ ֶ ָ 

רה לכתר זכה  ה כינה, לת על ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה צטער
הכינה ו . גּ לוּ ת על צער ּת דיר ׁש בּ לבּ וֹ  מי "כּ ל בּ ידי, היא  אמ ּת ית  וקבּ לה 

ז"ל האר "י כּ תב  מה ודע ּת וֹ רה", לכתר זוֹ כה  רק- העב דה עד צ יקים (אר ֲִִֶֶַַָָ

דּ ירת וֹ יז ) ׁש היתה  ׁש בּ ת ", ה"ּת ּק וּ ני  ׁש חבּ ר ה לּ וי אברהם  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  על ,
כּ ל וסוֹ בב  קם  היה  לילה  חצ וֹ ת וּ בכל  בּ ימינוּ , בּ מהרה  ות כּ וֹ נן ּת בּ נה  בּ צפת ,
הלא י שׂ ראל, בּ ית  אחינוּ  ואמר: מר בּ ק וֹ ל קוֹ ל וֹ  ונתן יה וּ דים , ׁש ל  הרחוֹ ב וֹ ת 
ל שׂ רפת היה  מק דּ ׁש נוּ  וּ בית  בּ גּ ל וּ ת , הרבּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  ׁש הכינה לכם , ידוּ ע 
ונהרג וּ  וּ מרים , קׁש ים  ע נּ וּ יים  יּס וּ רים, וסוֹ בלים  ה ּמ ר בּ גּ לוּ ת  הם  וי שׂ ראל א ׁש ,
בּ ית מית וֹ ת  בּ ארבּ ע נערים  עם  זקנים  וּ בת וּ לוֹ ת , בּ חוּ רים  וחסידוֹ ת , חסידים  כּ ּמ ה 
מ ּט וֹ תיכם על  ׁש וֹ כבין וא ּת ם  וּ מׁש נּ וֹ ת , קׁש וֹ ת בּ מית וֹ ת  וּ נד וֹ נין ונתלין דּ ין,

ובטח. בּ ה ׁש קט

הביא ירמה  ל  ל ל  אברה ְְְִִִִִֶַַַָָָָרי 
את ז. ה' יׁש מע אוּ לי וחנּ וּ ן, רח וּ ם מל ׁש הוּ א אלהינוּ , ה' אל ונצעק קוּ מוּ 

צוֹ עק , החסיד והיה ישׂ ראל, ּפ לטת ׁש ארית ע ּמ וֹ , על וירחם ּת פ לּ תנוּ , קוֹ ל
מדר ׁש וֹ ת, לבּת י חדא בּ ׁש עה כּ לּ ם קמים והיוּ  העיר , בּ ני לכל מנ וּ חה  נתן ולא
יׁש  הגתוֹ , כּ פי אי ׁש  איׁש  לוֹ מדין היוּ   ּכ ואחר חצ וֹ ת, הּת ּק וּ ן א וֹ מרים והיוּ 
בּ גּ מרא  ע וֹ סקים היוּ  מהן  ויׁש  וּ בזּ הר , ק בּ לה בּ דברי ע וֹ סקין  היוּ  מהן
היוּ   ּכ ואחר וּ כתוּ בים, וּ נביאים בּ ּת וֹ רה ע וֹ סקים היוּ  מהן ויׁש  וּ בּמ ׁש ניוֹ ת,
והרב רחמים". מע וֹ ררים  והי וּ  ה יּ וֹ ם אוֹ ר  עד וּ בּק ׁש וֹ ת ּפ זמ וֹ נים אוֹ מרים 
ז "ל, הלּ וי אברהם רבּ י החסיד על ואמר  בּ חסידוּ תוֹ  מפליג  היה  ז "ל האר"י

הנּ ביא. ירמיהוּ  ׁש ל גּ לגּ וּ ל היה ׁש הוּ א 

ריח ילב א ה ְְְִִִִָמת
למוּ ת,ח . ימי והגּ יע וּ  ,ימי ׁש למוּ  כּ י  דּ ע  ז "ל: האר"י לוֹ  אמר  אחת  וּ פעם 

ּת חיה  אזי זוֹ , ּת ּק נה ּת ע שׂ ה ואם  ,ׁש אלּמ ד אחת ּת ּק נה ׁש ּת ע שׂ ה לא אם
להתּפ לּ ל  ּת ל ו ׁש ם ליר וּ ׁש לים, ׁש ּת ל , ּׁש ל הּת ּק נה היא וז וֹ  ׁש נים , כ"ב ע וֹ ד
הל ואז ה כינה, לראוֹ ת ותזכּ ה ,ּת ח נּ ת  ות ׁש ּפ הּמ ערבי ה כּ תל לפני 
 ּכ ואחר ואפר , שׂ ק בּ תענית  לילוֹ ת  וג ' ימים ג ' עצמוֹ  וסגר לביתוֹ  החסיד
וּ בבכיּ ה  וּ בתחנ וּ נים בּ תפ לּ ה  הּמ ערבי כּ תל לפני  וּ בא  לירוּ ׁש לים  החסיד הל
ׁש ח וֹ רים, מלבּ ׁש ת אה דּ גמת צוּ רה הכּ תל גּ בּ י על ראה  ּכ ואחר גּ דוֹ לה,
ואמר: גּ דוֹ ל בּ בכי  וּ בוֹ כה צוֹ עק והיה ארצה ּפ ניו על נפל ּפ חדּ וֹ  מרב ותכף

עלי õנõת, קדõŁõת  מר éבõת אõתן  הן éי ְְְִֵֶֶָָָ"ïנים "? הארץ éל מעל יסיר  õëע "וחר ïת :üé ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָואחר



ההתעוררותזוהר  ט '|כ הּׁשכינה |פרק וגלּות ה ּבית חר ּבן  על להתא ּבל  ָ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ַ ַ ַ ְ ֻ ַ ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ַהחּיּוב 

ראה ולכן הּמ קדּ ׁש , בּ ית  ׁש נּ חרב מ יּ וֹ ם שׂ מחה בּ ׁש וּ ם להס ּת כּ ל רׁש וּ ת אין 
דּ מן  ׁש פיכת ועל הּמ ק דּ ׁש  הבּ ית חר בּ ן על להתאבּ ל  הח יּ וּ ב גּ דל כּ ּמ ה

לוֹ מר אדם וצרי ישׂ ראל, קלז )ׁש ל דּ מע וֹ ת(הים   ולׁש ּפ בּ בל", נהרוֹ ת  "על : ְִִ
הריגת על - בּ ּת ה לּ ים  פ "ג  סימן - לאסף " מזמוֹ ר ו"ׁש יר ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית  חרבּ ן על

ננעלוּ  לא  דּ מע וֹ ת ׁש ערי  כּ י  ב )ה צּ דּ יקים , ע ד לב ויׁש (רכ ת לע וֹ לם , נמחקים  ואין ְַָ
ׁש ל ה ּת פ לּ וֹ ת על ממ נּ ה כּ ן גּ ם  וה וּ א  דּ מע וֹ ת , אוֹ תן ׁש ּמ ק בּ ל אחד, ממנּ ה  בּ רקיע 

ירחמיא"ל  וּ ׁש מוֹ  הא וֹ פנּ ים , שׂ רי  מן  מלא וה וּ א  בּ דמע וֹ ת, ׁש הן חלקי שׂ ראל (זהר ֵֶַֹ

ב ) עד רמה ף חיּ וֹ ת,ב  מא וֹ ת  ׁש ׁש  על ׁש וֹ לט וה וּ א  והוּ א ו , אחרינין דּ מעין  ואנּ וּ ן ַַ
יב כּ יוּ ן " מר ׁש לוֹ ם מלאכי  חצּ ה צעקוּ  אראלּ ם "הן  דּ מעוֹ ת ז )אוֹ תן לג ,(י עיה ְְַָ

רתיכין  לוֹ ן נטלי  כּ לּ ה וֹ ן - מעלמין מס ּת לּ קין כּ ד זכּ אין על דּ י ׁש דּ וּ ן דּ מעין וא נּ וּ ן
כּ תיב דּ א  ועל ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית  חרבּ ן על דּ א וֹ ׁש דּ ן דּ מעין בּ א נּ וּ ן לוֹ ן וערבי ע לּ אין

ח) כה א נּ וּ ן (ם "ּפ נים "? א נּ וּ ן מאן ּפ נים ", כּ ל  מעל דּ מעה  אלקים  ה ' "וּ מחה  : ָ
כּ ן וּ בתר עלּ אין, ק דּ י ׁש ין רתיכין הארץ(ם)א לּ ין כּ ל מעל יסיר ע ּמ וֹ  "וחרּפ ת  : ָ

דּ בּ ר". ה ' ּפ י כּ י 
וּ להתא נּ חהכּ לל  הכינה גּ לוּ ת על מר בּ לב להתע וֹ רר האדם  צרי ּת דיר כּ י  

אדמתנוּ , על בּ הי וֹ תנוּ  כּ י לבּ וֹ , אל ולשׂ ים  הּמ ר, הגּ לוּ ת אריכוּ ת על
והיוּ  יוֹ ם, בּ כל הארה מק בּ לים  היינוּ  - הכּ רוּ בים  בּ ין ׁש וֹ רה היתה והכינה

נקראים יט)ישׂ ראל כו  ואל(ברים הכינה  אל  קרוֹ בים והיינוּ  לה '", קד וֹ ׁש  "עם  : ְִָ
עכׁש ו, כּ ן  אין מה ּת ה וֹ ם , בּ עמקי וּ דח וּ פים  נחבּ אים הי וּ  וה ּק לּפ וֹ ת ה ּק דה ,
וּ מכניעים הארץ, וקצווֹ ת  ּפ נּ וֹ ת  בּ כל מפזּ רים  ונסחפים , נדחפים  הן י שׂ ראל
ה כּ ב וֹ ד. כּ ל להם וחוֹ לקין ול ׁש וֹ ן א ּמ ה  כּ ל נגד  גּ דוֹ לה  בּ הכנעה  בּ גּ ל וּ ת  עצמם 

ׁש יּ שׂ ראל ה . בּ ראוֹ תּה  גּ דוֹ לה הנאה לּה  וי ׁש  ו שׂ וֹ חקת מחיּ כת  היא וה לּ ילית
בּ נוּ הן  מקיּ ם מּמ ׁש  אׁש ר  האּמ וֹ ת, נגד עצמן כו )מכניעין מד "כּ י(הים : ְִִ

להם ואנחנוּ  רגליהם , כּ ּפ וֹ ת  ּת חת  למרמס  אנחנוּ  וּ מּמ ׁש  נפׁש נוּ ", לעפר ׁש חה 
מן  קצת  עין נוֹ שׂ אים  כּ ּפ ן ויגיע  י שׂ ראל ׁש ל  טרחם  וכל  ולׁש פחוֹ ת , לעבדים 
מ כּ ים י שׂ ראל, בּ ית  ואנחנוּ  מיּ דם , חזקה  בּ יד ולוֹ קחים  בּ ישׂ ראל  הע וֹ לם  א ּמ וֹ ת 
כּ ל לבּ וֹ  אל אדם  י שׂ ים  לא   והיא ה ם , קד ת  על  ונשׂ רפים  ונׁש חטים  ונהרגים 
לגא לּ ת ה יּ כים  בּ ּמ קוֹ מוֹ ת  בּ תפלּ ת וֹ  לכוּ ן בּ ל בּ וֹ , נוֹ גע  אלהים  ׁש יּ ראת  מי 
כּ ב וֹ דוֹ . ׁש כינת  למען הע וֹ לם  א ּמ וֹ ת  מידי ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש יּ גאלנוּ  ישׂ ראל,

âמעõתו. äואל :Łקד àל õŁן הåהר  Łä רïְְְֵֵֶַַָָֹֹ
äצעק אראêם  "הן âמעõת אõתן  וה äא  ְְְֲֲֵֵֶֶָָָָאחרõת ,
âמעõת äואל יב éיäן", מר Łלõם מלאכי ְְְְֲִֵֵַַָָָָֻחðה
מן  ëŁéסêôקים הâðיקים  על ְְְְִִִִִִֶַַַַַָהïŁìכ õת 

הëר éב õת לõקחõת הâמע õת  éל את ְְְֶֶַַָָָָָהעõלם ,
âמעõת àא õתן א õתן äמער àבõת ְְְְְְֶַָָָָהעליõנõת
"äמחה  éתäב: זה ועל הàית, חרàן על äכïŁìŁְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻ
הם מי   ïנים " éל מעל  âמעה אלקים  ְֱִִִִֵֵַָָָֹה'

ּתֹורה ההתעוררותזוהר  לכתר ז ֹוכה הּׁשכינה, ּגלּות על ט '|הּמצטער כא|פרק ַ ִ ְ ַ ֵ ַ ָ ַ ְ ִ ָ ֶ ְ ֶ ֶ ָ 

רה לכתר זכה  ה כינה, לת על ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה צטער
הכינה ו . גּ לוּ ת על צער ּת דיר ׁש בּ לבּ וֹ  מי "כּ ל בּ ידי, היא  אמ ּת ית  וקבּ לה 

ז"ל האר "י כּ תב  מה ודע ּת וֹ רה", לכתר זוֹ כה  רק- העב דה עד צ יקים (אר ֲִִֶֶַַָָ

דּ ירת וֹ יז ) ׁש היתה  ׁש בּ ת ", ה"ּת ּק וּ ני  ׁש חבּ ר ה לּ וי אברהם  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  על ,
כּ ל וסוֹ בב  קם  היה  לילה  חצ וֹ ת וּ בכל  בּ ימינוּ , בּ מהרה  ות כּ וֹ נן ּת בּ נה  בּ צפת ,
הלא י שׂ ראל, בּ ית  אחינוּ  ואמר: מר בּ ק וֹ ל קוֹ ל וֹ  ונתן יה וּ דים , ׁש ל  הרחוֹ ב וֹ ת 
ל שׂ רפת היה  מק דּ ׁש נוּ  וּ בית  בּ גּ ל וּ ת , הרבּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  ׁש הכינה לכם , ידוּ ע 
ונהרג וּ  וּ מרים , קׁש ים  ע נּ וּ יים  יּס וּ רים, וסוֹ בלים  ה ּמ ר בּ גּ לוּ ת  הם  וי שׂ ראל א ׁש ,
בּ ית מית וֹ ת  בּ ארבּ ע נערים  עם  זקנים  וּ בת וּ לוֹ ת , בּ חוּ רים  וחסידוֹ ת , חסידים  כּ ּמ ה 
מ ּט וֹ תיכם על  ׁש וֹ כבין וא ּת ם  וּ מׁש נּ וֹ ת , קׁש וֹ ת בּ מית וֹ ת  וּ נד וֹ נין ונתלין דּ ין,

ובטח. בּ ה ׁש קט

הביא ירמה  ל  ל ל  אברה ְְְִִִִִֶַַַָָָָרי 
את ז. ה' יׁש מע אוּ לי וחנּ וּ ן, רח וּ ם מל ׁש הוּ א אלהינוּ , ה' אל ונצעק קוּ מוּ 

צוֹ עק , החסיד והיה ישׂ ראל, ּפ לטת ׁש ארית ע ּמ וֹ , על וירחם ּת פ לּ תנוּ , קוֹ ל
מדר ׁש וֹ ת, לבּת י חדא בּ ׁש עה כּ לּ ם קמים והיוּ  העיר , בּ ני לכל מנ וּ חה  נתן ולא
יׁש  הגתוֹ , כּ פי אי ׁש  איׁש  לוֹ מדין היוּ   ּכ ואחר חצ וֹ ת, הּת ּק וּ ן א וֹ מרים והיוּ 
בּ גּ מרא  ע וֹ סקים היוּ  מהן  ויׁש  וּ בזּ הר , ק בּ לה בּ דברי ע וֹ סקין  היוּ  מהן
היוּ   ּכ ואחר וּ כתוּ בים, וּ נביאים בּ ּת וֹ רה ע וֹ סקים היוּ  מהן ויׁש  וּ בּמ ׁש ניוֹ ת,
והרב רחמים". מע וֹ ררים  והי וּ  ה יּ וֹ ם אוֹ ר  עד וּ בּק ׁש וֹ ת ּפ זמ וֹ נים אוֹ מרים 
ז "ל, הלּ וי אברהם רבּ י החסיד על ואמר  בּ חסידוּ תוֹ  מפליג  היה  ז "ל האר"י

הנּ ביא. ירמיהוּ  ׁש ל גּ לגּ וּ ל היה ׁש הוּ א 

ריח ילב א ה ְְְִִִִָמת
למוּ ת,ח . ימי והגּ יע וּ  ,ימי ׁש למוּ  כּ י  דּ ע  ז "ל: האר"י לוֹ  אמר  אחת  וּ פעם 

ּת חיה  אזי זוֹ , ּת ּק נה ּת ע שׂ ה ואם  ,ׁש אלּמ ד אחת ּת ּק נה ׁש ּת ע שׂ ה לא אם
להתּפ לּ ל  ּת ל ו ׁש ם ליר וּ ׁש לים, ׁש ּת ל , ּׁש ל הּת ּק נה היא וז וֹ  ׁש נים , כ"ב ע וֹ ד
הל ואז ה כינה, לראוֹ ת ותזכּ ה ,ּת ח נּ ת  ות ׁש ּפ הּמ ערבי ה כּ תל לפני 
 ּכ ואחר ואפר , שׂ ק בּ תענית  לילוֹ ת  וג ' ימים ג ' עצמוֹ  וסגר לביתוֹ  החסיד
וּ בבכיּ ה  וּ בתחנ וּ נים בּ תפ לּ ה  הּמ ערבי כּ תל לפני  וּ בא  לירוּ ׁש לים  החסיד הל
ׁש ח וֹ רים, מלבּ ׁש ת אה דּ גמת צוּ רה הכּ תל גּ בּ י על ראה  ּכ ואחר גּ דוֹ לה,
ואמר: גּ דוֹ ל בּ בכי  וּ בוֹ כה צוֹ עק והיה ארצה ּפ ניו על נפל ּפ חדּ וֹ  מרב ותכף

עלי õנõת, קדõŁõת  מר éבõת אõתן  הן éי ְְְִֵֶֶָָָ"ïנים "? הארץ éל מעל יסיר  õëע "וחר ïת :üé ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָואחר



ההתעוררותזוהר  י'|כב הּׁשכינה |ּפרק צער על להתאּבל  רגיל  אם ֶ ֶ ִ ָ ִ ְ ִ ְ ַ ֵ ַ ַ ַ ַ ְ ִ ָ 

וּ זעקוֹ ת, בּ בכיּ ה  מארי והיה נפ ׁש י! על אהּה  אוֹ י! בּ כ ׁש ראיתי לי! אוֹ י
ו יּ רדּ ם. ׁש נּ תעלּ ף  עד ראׁש וֹ  שׂ ערוֹ ת ממרט  והיה

התנחם,ט . ואמרה: נאים בּ בגדים הכינה אליו ׁש בּ אה בּ חלוֹ ם ראה ואז
אׁש יב כּ י לגב וּ לם, הבּ נים ויׁש וּ בוּ  ,לאחרית ּת קוה יׁש  כּ י  אברהם, בּ ני
אל  וּ בא לצפת וחזר  רגליו  את ויא ויּ יקץ אוֹ תם. ורחמּת י ׁש בוּ תם  את
ּפ ני לרא וֹ ת ׁש זּ כית  ּב רוֹ אה אני ז"ל: האר "י אמר ותכף  ז"ל, האר"י
ׁש החסיד  הוי, וכן ׁש נים. כ"ב עוֹ ד ׁש ּת חיה בּ טוּ ח, ּת היה וּ מעּת ה הכינה ,

ׁש נים. כ"ב  הּמ עשׂ ה זה אחר חי היה

אוֹ וּ מהחסיד הלּ ילה בּ חצ וֹ ת לק וּ ם  כּ ן, לע שׂ וֹ ת אדם  כּ ל יראה לעיל, הנּ זכּ ר 
הריגת  ועל הּמ קדּ ׁש  בּ ית  חר בּ ן על להתא בּ ל הבּ קר אוֹ ר קדם
ׁש מים, לׁש ם לבּ וֹ  ׁש יּ כוּ ן וּ בלבד - הּמ מעיט ואחד הּמ רבּ ה, ואחד הּק דוֹ ׁש ים,
ׁש לּ א  הבּ ר יּ וֹ ת, א וֹ תוֹ  ׁש יּ ׁש בּ חוּ  כּ די הבּ ר יּ וֹ ת , בּ פני ׁש יּ תּפ אר זאת  יעשׂ ה ולא
מכוּ ן  ׁש הוּ א וּ מי  גּ דוֹ ל, ענׁש  מק בּ ל גּ ם אלּ א  זה, על שׂ כר  מק בּ ל לא ׁש ה וּ א דּ י

א וֹ מר הוּ א הכּ תוּ ב עליו אזי ׁש מים, ה)לׁש ם  ח, ידע(קהלת  לא  מצוה "ׁש וֹ מר : ֶֶֹ
רבּ י הרב  מוֹ רנוּ  ורבּ י  מ וֹ רי אמן. וירוּ ׁש לים , צ יּ וֹ ן בּ בנין לרא וֹ ת  ויזכּ ה רע ", דּ בר

ז"ל. י וֹ סף 

י ' צד)ּפ רק  ּפ רק  ה יּ ׁש ר (קב  

יד )כּ תיב א . מג בריחים ",(יעיה וה וֹ רד ּת י בבלה  ׁש לּ חּת י למענכם  ה ' אמר "כּ ה  : ְְַָ
בּ צרתן  ׁש נּ ׁש ּת ּת ף  לי שׂ ראל, ה וּ א   ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  אהבת  גּ דל נת בּ אר זה בּ פס וּ ק 

ׁש היה וּ כמוֹ  לגּ לוּ ת . ע ּמ הם  דּ כתיבוירד א)בּ מצרים , א  מצרימה(מת "ה בּ אים  : ְ
ליעקב הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש אמר וּ בס וֹ ד ה כינה , לרבּ וֹ ת  - "את " יעקב ", את 

ד ) מו כּ תיב(ראית  בּ בל  וּ בגל וּ ת  וג וֹ ', "אעל ואנכי מצרימה   ע ּמ ארד  "אנכי : ְִֵ
יד ) מג צר"(יעיה  לוֹ  צרתם  וּ "בכל  בבלה ", ׁש לּ חּת י  "למענכם  ט): סג ׁש בּ כל(ם , ְְַָָ

מצרים . מגּ לוּ ת  יוֹ תר ק ׁש ה  ה וּ א  גּ ל וּ ת

יסל ,ל ו חס צער, עליו  בא  ה כינה, צער על  להתאל רגיל  ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹא
ח לא ְֲַַָָֹה א

ב )וּ בזּ הר ב . עד ב  ף  ב  דּ מר גּ יל ז איתא(חלק מאן יוֹ חאי: בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י "אמר  ֵֶַַ
הזּ ה  מאוֹ י יס בּ ל צער, עליו דּ בא גּ ב על אף  דּ ׁש כינתא בּ צערא  עצמוֹ 

àâר ". ה ' Łמעõן ז.ïִִֵי ר àי  אמר  :Łקד àלõŁן הåהר  Łä רïְְִִֵֶַַַַָָֹֹ

הּׁשכינה ההתעוררותזוהר  צער על להתאּבל  רגיל  י'|אם כג |ּפרק ִ ָ ִ ְ ִ ְ ַ ֵ ַ ַ ַ ַ ְ ִ ָ ֶ ֶ 

דּ ישׂ ראל, וצערא דּ ׁש כינתא  בּ צערא עצמוֹ  מר גּ יל דּ לא מאן אבל חיׁש , ולא
עליו  דּ אתיא כּ יון  - הזּ ה הע וֹ לם ׁש ל וע דּ וּ נין  בּ תפנ וּ קין הוּ א יוֹ מין  כּ ל רק
כּ ד  למב כּ י אחד כּ ל אצטרי דּ א ועל ׁש לים. צער איה וּ  דּ א צער , איזה

בּ גלוּ תא. בּ צערא הן י שׂ ראל

כּ דכתיבחג. בּ תפנוּ קין , ישׂ ראל דּ הו וֹ  ׁש לים, צערא הוי בּ בל בּ גלוּ ת וה נּ ה
ב ) ד נחתין (איכה הווֹ  וה ׁש ּת א וגוֹ ', בּ ּפ ז" המסלּ אים  היקרים  צ יּ וֹ ן "בּ ני  : ֵָ

אזלין  הווֹ  וכד לאח וֹ ריהן, מה דּ קין וידיה וֹ ן צ וּ אריה וֹ ן על  ורחים בּ גל וּ תא
בּ גל וּ תא בּ ני  לּמ ה ואמר: דּ יליּה  ּפ מליא  לכל ה וּ א  בּ רי קד ׁש א  קרא  בּ גל וּ תא,

דּ כתיב  ה וּ א  הדא  ע ּמ כוֹ ן, ואנא כּ לּ כוֹ ן, חוּ ת וּ  ק וּ מוּ  הכא ?! יד )וא ּת וּ ן מג :(יעיה ְְַָ

"בּ ריחים "? מאן כּ לּ ם ", בריחים  וה וֹ רדּת י  בבלה  ׁש לּ חּת י  למענכם  ה ' אמר "כּ ה 
על ה ּק דׁש  רוּ ח וּ ׁש ריאת  את ּפ ּת ח וּ  נחתוּ , וכד ע לּ אין, וּ מׁש רין רתיכין כּ ל א לּ ין
דּ ׁש מיּ א חילא וכל הכא , מאריכ וֹ ן הא  לישׂ ראל : לה וֹ  אמר ה נּ ביא , יחזקאל
כּ ל יחזקאל  לה וּ  דּ אמר עד י שׂ ראל, הימנוּ ה וּ  ולא עּמ כוֹ ן. לד וּ ר דּ את וּ  וּ רתיכוֹ י ,

ׁש נּ אמר בּ נב וּ אה , דּ חמי ד )מה  א רבּ י(יחזקאל אמר וג וֹ ', רוּ ח" וה נּ ה "וארא  : ְְֵֶ
דּ קד ׁש א ׁש רא וּ  ׁש למה, חדותא  י שׂ ראל חדוֹ  ׁש עּת א  בּ האי י וֹ חאי : בּ ן ׁש מעוֹ ן

בּ רא ׁש ית . ּפ רׁש ת  ׁש ם  ע יּ ן לׁש וֹ נוֹ , כּ אן עד  עּמ ה וֹ ן. ה וּ א  הוּ א  בּ רי

על והנּ ה  נפׁש ם למסר  ר בּ ה בּ אהבה עליהם ׁש ּמ ק בּ לים  צדּ יקים י ׁש  דּ וֹ ר בּ כל 
יהוּ דה ר בּ י אמר  הם, ב )קדת  עד ה ף ם יוֹ דעים ט:(זהר אלמלי ַַַָֹ

להצטער õעצמ את ëŁר áיל מי י õחאי : àְְְְִִִֵֶֶֶַַַָן
צער, עליו àŁא  ïי  על אף  הכינה àְְִִֶַַַַַַַָָָָצער 

א לדאג. üצרי õואינ הåה הfiëא מי יסàל בל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
וצערן  ה כינה  àצער  להצטער רגיל õאינŁְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
àתענäגים הם  ימיו éל רק יłראל, Łְְֲִִֵֵֶַַָָָָל
אליו  áëŁיע éיון  הåה, העõלם Łל äֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמעדìים 
ü צרי זה ועל ה לם, צער הäא זה צער, ְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאיזה
הáלäת. àצער הם łçŁéראל  לב õéת אחד éְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָל

àבל ח. àגלäת והìה :Łקד àלõŁן  ה åהר Łä רïְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ה áלäת לפני יłראל ä היŁ Łלם, צער  ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיה
צõçן  "àני éדכתיב: àתענäגים , ְְְְְְֲִִִִִִֵַַמתעâנים
הם ועכŁו ,'õוג ïàז" המסêאים  ְְְְְִִֵַַַַָָָָֻהיקרים 
וידיהם צäאריהם  על ורחים  לáלäת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָיõרדים 
áàלäת, הõלכים  ä היŁכä לאחõריהם. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻמה âקים 
õêŁ ïמליא לכל הäא üäרà Łõדñה ְְֶַַָָָָָָָקרא
äרד äמäק éאן ?! ואôם áàלäת  àני "לëה ְְְֶַַַַָָָָָָואמר:

"éה  éŁת äב : äזה ע ëכם!" ואני לבבל, êéְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻכם
והõרדôי  בבלה êŁחôי  למענכם  ה' ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָאמר
éל  äê א "àריחים"? הם מי , êéם" ִִִִִֵֵָָָָֻבריחים 
äרדçŁ äבŁעה העליõנõת, והëחנõת ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָהëר éב õת 
על  Łרתה Ł דñה ורäח ה מים äחôנפ ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹלבבל ,
"הרי  לי łראל: יחזקאל ואמר  הìביא , ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיחזקאל 
äמרéב õתיו, המים צבא  וכל  éאן , ְְְְְֲִֶַַַָָָָָאדõנכם 
יłראל , õל äהאמינ ולא עëכם ". לדäר äיעáהŁְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹ
ראה  מה éל יחזקאל להם ïíŁר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעד
אמר ,'õוג ר äח" והìה "וארא  éŁתäב: àְְְִִֵֵֶֶַַָָָָנבäאה,
äמחł Łעה ã תõ אà" יõחאי: àן Łמעõן ְְְִִֶַַָָָָר àי 
ŁõדñהŁ ä ראŁ éיון Łלמה, łמחה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיłראל 

עëהם ". נמצא הäא üäרàְִִֶָָָ

יłראל ט. עם äê א :Łקד àלõŁן הåהר Łä רïְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ
Łõדñה לפני  הם חביבים ëéה עד  י õדע ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהיה
äהי  עליהם  õ אהבת ëéה ועד הäא , üä רàְֲֲֵֶַַַָָָָ



ההתעוררותזוהר  י'|כב הּׁשכינה |ּפרק צער על להתאּבל  רגיל  אם ֶ ֶ ִ ָ ִ ְ ִ ְ ַ ֵ ַ ַ ַ ַ ְ ִ ָ 

וּ זעקוֹ ת, בּ בכיּ ה  מארי והיה נפ ׁש י! על אהּה  אוֹ י! בּ כ ׁש ראיתי לי! אוֹ י
ו יּ רדּ ם. ׁש נּ תעלּ ף  עד ראׁש וֹ  שׂ ערוֹ ת ממרט  והיה

התנחם,ט . ואמרה: נאים בּ בגדים הכינה אליו ׁש בּ אה בּ חלוֹ ם ראה ואז
אׁש יב כּ י לגב וּ לם, הבּ נים ויׁש וּ בוּ  ,לאחרית ּת קוה יׁש  כּ י  אברהם, בּ ני
אל  וּ בא לצפת וחזר  רגליו  את ויא ויּ יקץ אוֹ תם. ורחמּת י ׁש בוּ תם  את
ּפ ני לרא וֹ ת ׁש זּ כית  ּב רוֹ אה אני ז"ל: האר "י אמר ותכף  ז"ל, האר"י
ׁש החסיד  הוי, וכן ׁש נים. כ"ב עוֹ ד ׁש ּת חיה בּ טוּ ח, ּת היה וּ מעּת ה הכינה ,

ׁש נים. כ"ב  הּמ עשׂ ה זה אחר חי היה

אוֹ וּ מהחסיד הלּ ילה בּ חצ וֹ ת לק וּ ם  כּ ן, לע שׂ וֹ ת אדם  כּ ל יראה לעיל, הנּ זכּ ר 
הריגת  ועל הּמ קדּ ׁש  בּ ית  חר בּ ן על להתא בּ ל הבּ קר אוֹ ר קדם
ׁש מים, לׁש ם לבּ וֹ  ׁש יּ כוּ ן וּ בלבד - הּמ מעיט ואחד הּמ רבּ ה, ואחד הּק דוֹ ׁש ים,
ׁש לּ א  הבּ ר יּ וֹ ת, א וֹ תוֹ  ׁש יּ ׁש בּ חוּ  כּ די הבּ ר יּ וֹ ת , בּ פני ׁש יּ תּפ אר זאת  יעשׂ ה ולא
מכוּ ן  ׁש הוּ א וּ מי  גּ דוֹ ל, ענׁש  מק בּ ל גּ ם אלּ א  זה, על שׂ כר  מק בּ ל לא ׁש ה וּ א דּ י

א וֹ מר הוּ א הכּ תוּ ב עליו אזי ׁש מים, ה)לׁש ם  ח, ידע(קהלת  לא  מצוה "ׁש וֹ מר : ֶֶֹ
רבּ י הרב  מוֹ רנוּ  ורבּ י  מ וֹ רי אמן. וירוּ ׁש לים , צ יּ וֹ ן בּ בנין לרא וֹ ת  ויזכּ ה רע ", דּ בר

ז"ל. י וֹ סף 

י ' צד)ּפ רק  ּפ רק  ה יּ ׁש ר (קב  

יד )כּ תיב א . מג בריחים ",(יעיה וה וֹ רד ּת י בבלה  ׁש לּ חּת י למענכם  ה ' אמר "כּ ה  : ְְַָ
בּ צרתן  ׁש נּ ׁש ּת ּת ף  לי שׂ ראל, ה וּ א   ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  אהבת  גּ דל נת בּ אר זה בּ פס וּ ק 

ׁש היה וּ כמוֹ  לגּ לוּ ת . ע ּמ הם  דּ כתיבוירד א)בּ מצרים , א  מצרימה(מת "ה בּ אים  : ְ
ליעקב הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש אמר וּ בס וֹ ד ה כינה , לרבּ וֹ ת  - "את " יעקב ", את 

ד ) מו כּ תיב(ראית  בּ בל  וּ בגל וּ ת  וג וֹ ', "אעל ואנכי מצרימה   ע ּמ ארד  "אנכי : ְִֵ
יד ) מג צר"(יעיה  לוֹ  צרתם  וּ "בכל  בבלה ", ׁש לּ חּת י  "למענכם  ט): סג ׁש בּ כל(ם , ְְַָָ

מצרים . מגּ לוּ ת  יוֹ תר ק ׁש ה  ה וּ א  גּ ל וּ ת

יסל ,ל ו חס צער, עליו  בא  ה כינה, צער על  להתאל רגיל  ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹא
ח לא ְֲַַָָֹה א

ב )וּ בזּ הר ב . עד ב  ף  ב  דּ מר גּ יל ז איתא(חלק מאן יוֹ חאי: בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י "אמר  ֵֶַַ
הזּ ה  מאוֹ י יס בּ ל צער, עליו דּ בא גּ ב על אף  דּ ׁש כינתא בּ צערא  עצמוֹ 

àâר ". ה ' Łמעõן ז.ïִִֵי ר àי  אמר  :Łקד àלõŁן הåהר  Łä רïְְִִֵֶַַַַָָֹֹ
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דּ ישׂ ראל, וצערא דּ ׁש כינתא  בּ צערא עצמוֹ  מר גּ יל דּ לא מאן אבל חיׁש , ולא
עליו  דּ אתיא כּ יון  - הזּ ה הע וֹ לם ׁש ל וע דּ וּ נין  בּ תפנ וּ קין הוּ א יוֹ מין  כּ ל רק
כּ ד  למב כּ י אחד כּ ל אצטרי דּ א ועל ׁש לים. צער איה וּ  דּ א צער , איזה

בּ גלוּ תא. בּ צערא הן י שׂ ראל

כּ דכתיבחג. בּ תפנוּ קין , ישׂ ראל דּ הו וֹ  ׁש לים, צערא הוי בּ בל בּ גלוּ ת וה נּ ה
ב ) ד נחתין (איכה הווֹ  וה ׁש ּת א וגוֹ ', בּ ּפ ז" המסלּ אים  היקרים  צ יּ וֹ ן "בּ ני  : ֵָ

אזלין  הווֹ  וכד לאח וֹ ריהן, מה דּ קין וידיה וֹ ן צ וּ אריה וֹ ן על  ורחים בּ גל וּ תא
בּ גל וּ תא בּ ני  לּמ ה ואמר: דּ יליּה  ּפ מליא  לכל ה וּ א  בּ רי קד ׁש א  קרא  בּ גל וּ תא,

דּ כתיב  ה וּ א  הדא  ע ּמ כוֹ ן, ואנא כּ לּ כוֹ ן, חוּ ת וּ  ק וּ מוּ  הכא ?! יד )וא ּת וּ ן מג :(יעיה ְְַָ

"בּ ריחים "? מאן כּ לּ ם ", בריחים  וה וֹ רדּת י  בבלה  ׁש לּ חּת י  למענכם  ה ' אמר "כּ ה 
על ה ּק דׁש  רוּ ח וּ ׁש ריאת  את ּפ ּת ח וּ  נחתוּ , וכד ע לּ אין, וּ מׁש רין רתיכין כּ ל א לּ ין
דּ ׁש מיּ א חילא וכל הכא , מאריכ וֹ ן הא  לישׂ ראל : לה וֹ  אמר ה נּ ביא , יחזקאל
כּ ל יחזקאל  לה וּ  דּ אמר עד י שׂ ראל, הימנוּ ה וּ  ולא עּמ כוֹ ן. לד וּ ר דּ את וּ  וּ רתיכוֹ י ,

ׁש נּ אמר בּ נב וּ אה , דּ חמי ד )מה  א רבּ י(יחזקאל אמר וג וֹ ', רוּ ח" וה נּ ה "וארא  : ְְֵֶ
דּ קד ׁש א ׁש רא וּ  ׁש למה, חדותא  י שׂ ראל חדוֹ  ׁש עּת א  בּ האי י וֹ חאי : בּ ן ׁש מעוֹ ן

בּ רא ׁש ית . ּפ רׁש ת  ׁש ם  ע יּ ן לׁש וֹ נוֹ , כּ אן עד  עּמ ה וֹ ן. ה וּ א  הוּ א  בּ רי

על והנּ ה  נפׁש ם למסר  ר בּ ה בּ אהבה עליהם ׁש ּמ ק בּ לים  צדּ יקים י ׁש  דּ וֹ ר בּ כל 
יהוּ דה ר בּ י אמר  הם, ב )קדת  עד ה ף ם יוֹ דעים ט:(זהר אלמלי ַַַָֹ

להצטער õעצמ את ëŁר áיל מי י õחאי : àְְְְִִִֵֶֶֶַַַָן
צער, עליו àŁא  ïי  על אף  הכינה àְְִִֶַַַַַַַָָָָצער 

א לדאג. üצרי õואינ הåה הfiëא מי יסàל בל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
וצערן  ה כינה  àצער  להצטער רגיל õאינŁְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
àתענäגים הם  ימיו éל רק יłראל, Łְְֲִִֵֵֶַַָָָָל
אליו  áëŁיע éיון  הåה, העõלם Łל äֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמעדìים 
ü צרי זה ועל ה לם, צער הäא זה צער, ְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאיזה
הáלäת. àצער הם łçŁéראל  לב õéת אחד éְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָל

àבל ח. àגלäת והìה :Łקד àלõŁן  ה åהר Łä רïְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ה áלäת לפני יłראל ä היŁ Łלם, צער  ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיה
צõçן  "àני éדכתיב: àתענäגים , ְְְְְְֲִִִִִִֵַַמתעâנים
הם ועכŁו ,'õוג ïàז" המסêאים  ְְְְְִִֵַַַַָָָָֻהיקרים 
וידיהם צäאריהם  על ורחים  לáלäת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָיõרדים 
áàלäת, הõלכים  ä היŁכä לאחõריהם. ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻמה âקים 
õêŁ ïמליא לכל הäא üäרà Łõדñה ְְֶַַָָָָָָָקרא
äרד äמäק éאן ?! ואôם áàלäת  àני "לëה ְְְֶַַַַָָָָָָואמר:

"éה  éŁת äב : äזה ע ëכם!" ואני לבבל, êéְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻכם
והõרדôי  בבלה êŁחôי  למענכם  ה' ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָאמר
éל  äê א "àריחים"? הם מי , êéם" ִִִִִֵֵָָָָֻבריחים 
äרדçŁ äבŁעה העליõנõת, והëחנõת ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָהëר éב õת 
על  Łרתה Ł דñה ורäח ה מים äחôנפ ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹלבבל ,
"הרי  לי łראל: יחזקאל ואמר  הìביא , ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיחזקאל 
äמרéב õתיו, המים צבא  וכל  éאן , ְְְְְֲִֶַַַָָָָָאדõנכם 
יłראל , õל äהאמינ ולא עëכם ". לדäר äיעáהŁְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹ
ראה  מה éל יחזקאל להם ïíŁר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָעד
אמר ,'õוג ר äח" והìה "וארא  éŁתäב: àְְְִִֵֵֶֶַַָָָָנבäאה,
äמחł Łעה ã תõ אà" יõחאי: àן Łמעõן ְְְִִֶַַָָָָר àי 
ŁõדñהŁ ä ראŁ éיון Łלמה, łמחה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיłראל 

עëהם ". נמצא הäא üäרàְִִֶָָָ

יłראל ט. עם äê א :Łקד àלõŁן הåהר Łä רïְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ
Łõדñה לפני  הם חביבים ëéה עד  י õדע ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהיה
äהי  עליהם  õ אהבת ëéה ועד הäא , üä רàְֲֲֵֶַַַָָָָ
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ׁש וֹ אגים  הוי  יתהוֹ ן, הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  דּ רחים דּ ישׂ ראל, חביב וּ תא ישׂ ראל
אחריו. לרדּ ף כּ כפירים

וּ בפרטעל וּ בח בּ ה, בּ אהבה הגּ לוּ ת על עליו לק בּ ל ישׂ ראל בּ ר כּ ל צרי כּ ן 
יוֹ דעים  ואינם בּ ביתם  יוֹ ׁש בים היוּ  נפׁש וֹ ת כּ ּמ ה א ׁש ר  ה זּ ה הּמ ר בּ גּ לוּ ת 
עלילוֹ ת  עליהם ּמ עלילין  מה  ׁש קרים עלילוֹ ת עליהם בּ א וּ פתא וֹ ם מה, דּ בר
למק וֹ ם   ונׁש ל אביו, וּ מ בּ ית וּ בנ וֹ תיו וּ מ בּ ניו מאׁש ּת וֹ  האיׁש  ונלקח ׁש קר ,
להעיד, ׁש קרים עדוּ ת מעמידין הרׁש עה והאּמ ה ועקרבּ ים, נח ׁש ים  בּ ין אפל
ואׁש ּת וֹ  וּ מרים , ק ׁש ים  בּ ע נּ וּ יים  היּ הוּ דים את לד וּ ן מצוּ ים מׁש ּפ ט  ויוֹ ׁש בי
אוּ לי הּק הל, ואל  ה' אל וצוֹ עקים בּ וֹ כים אזי הצּ ער , את ׁש וֹ מעין כּ ׁש הן וּ בניו
זרע הם, קדוֹ ׁש  עם ישׂ ראל, וּ בני הּת פ וּ סים, את לפטר בּ הׁש ּת דּ ל וּ ת יוּ כלוּ 
האביוֹ נים  נפ ׁש וֹ ת לפדּ וֹ ת מע וֹ ת ונוֹ תנים מלבּ וּ ׁש יהם את ּפ וֹ ׁש טין  - רחמנים
בּ וֹ כים  העם וכל יוֹ עיל, לא ה וֹ ן כּ ל ולפעמים וחמוּ רה, ק ׁש ה מ ּמ יתה
ואׁש  גּ פרית בּ שׂ רפת הּק ׁש ים , והע נּ וּ יים  החמ וּ ר  מ ׁש ּפ ט בּ ׁש מעם למׁש ּפ חוֹ תם 
ּת חת  ּת ק וּ עים בּ מסמר וֹ ת אוֹ תן מע נּ ין  הּמ יתה  וקדם קדוֹ ׁש ים, ׁש ל לבּ ם  על
ולפעמים  הע נּ וּ יים! גּ דל לסּפ ר יוּ כל מי א וֹ י! בּ רזל. ׁש ל וּ מנעלים הצּ ּפ רנים
ואחר בּ חיּ ים, בּ ע וֹ דנּ וּ  קדׁש  ה בּ רית  וח וֹ תכין הצּ וּ אר מאחוֹ רי  הלּ ׁש וֹ ן  חוֹ תכין
לד' א וֹ תוֹ  חוֹ תכין   ּכ ואחר והראה, והכּ בד הלּ ב  ולוֹ קחין הבּ טן ח וֹ תכין  ּכ
אינם  כן ּפ י על ואף  כּ אלּ וּ , יּס וּ רים  סוֹ בלין  הּק דוֹ ׁש ים כן ּפ י על ואף  חלקים,
ונ וֹ תן  הּק דוֹ ׁש ים מן הצּ וּ רה נ וֹ טל הוּ א  ּבּ רו והקד וֹ ׁש  דּ תם. להמיר ר וֹ צים
בּ חנּ ם,  ּפוה עבדיו דּ ם נקמת לעתיד ׁש יּ נקם כּ די ׁש לּ וֹ , ה ּפ וֹ רּפ ירא  ֹבּ ת ו

ׁש קרים. בּ עלילוֹ ת הּק דוֹ ׁש ים מן הנּ ׁש מ וֹ ת האּמ וֹ ת ׁש נּ וֹ טלין

עליו ועל לק בּ ל מח יּ ב  ישׂ ראל בּ ר וכל הדּ וים , כּ ל ידווּ  הזּ ה הצּ ער כּ ל 
כּ זה  צער  ועל כּ זוֹ , סבּ ה ו ׁש לוֹ ם, חס לוֹ , ׁש יּ זדּ ּמ ן  בּ אם בּ אהבה,
נפׁש וֹ ת  על ואנחוֹ ת בּ כיּ וֹ ת  מלאים מעלה ׁש ל העוֹ למוֹ ת וכל מילּ לת, הכינה 
לבּ ם  את  מיחדים ׁש הן  בּ אׁש ר ניחוֹ ח , וריח  לה ' קר בּ ן דּ גמת ׁש הן הּק דוֹ ׁש ים,
הּק דוֹ ׁש  ליח וּ ד הגּ דוֹ ל ׁש מוֹ  קדת על עצמם וּ מ וֹ סרים  ׁש בּ מים לאביהם

וּ ׁש כינתיּה . הוּ א  ּבּ ר ו

בּ ראׁש יתותדע, ּפ רׁש ת בּ זּ הר , ב )דּ איתא עד לח הרביעי(ף  בּ היכל כּ י  , ַַ
וכל וירוּ ׁש לים  צ יּ וֹ ן אבלי  י וֹ ׁש בין ׁש ם  דּ למעלה , היכלוֹ ת  מבעה 
לה ּק דוֹ ׁש  מחיצה  יׁש  ה ני  וּ בהיכל ה ם , קדת על נפׁש ם ׁש ּמ סרוּ  ההרוּ גים 

אחרי  רצים  ä והי אחריו, לר âף éאריõת âרכיו.õŁְְֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָֹאגים  לŁמר נפ Łם  äמõסרים  הëצוõת ְְְְְִִִִַַָָָֹקäçם 
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וירוּ ׁש לים ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית  חרבּ ן על גּ דוֹ לה  בּ כיּ ה  יׁש  וׁש ם  ול ּמ ׁש יח, ה וּ א   ּבּ רו
וׁש ם הרביעי , להיכל י וֹ רד] [ּפ רוּ ׁש : נחית  צדקנוּ  וּ מׁש יח  ה צּ דּ יקים , והריגת 
ה ם , קד ת  על למוּ ת  נפ ׁש ם  ׁש ּמ סרוּ  ה ּק דוֹ ׁש ים  כּ ל בּ פרוֹ טרוֹ ט להזכּ יר מתחיל
בּ ית מ זּ רע נשׂ יאים כּ ל ׁש ם  וּ מתק בּ צין גּ ד וֹ לה , בּ בכיּ ה  לב כּ וֹ ת  מ ׁש יח  וּ מתחיל
בּ ק וֹ ל ׁש נית  ּפ עם  ע וֹ ד לב כּ וֹ ת  מתחיל וה וּ א  א וֹ ת וֹ , וּ מנחמין א וֹ ת וֹ  וא וֹ חזין דּ וד 

ואז י גּ ד וֹ ל. חדׁש , ראׁש  עד ׁש ם וּ מתע כּ ב למעלה למעלה  סליק  קלא וההוּ א 
והרבּ ה  ההיכלוֹ ת, לכל דּ מאירין נהוֹ רין כּ ּמ ה עּמ יּה  ונחתין קלא, ההוּ א נחית
דּ סבלי וּ מכאוֹ בין מרעין וּ בני קט וֹ לין  לה נּ י הּק וֹ ל עם יוֹ רדים רפוּ אוֹ ת מיני 
אלּ ין  כּ ל ּת ּמ ן וּ רׁש ימין  דּ חקיקין ּפ וֹ רּפ ירא, האי  מ ׁש יח לבי ׁש  וּ כדין יּס וּ רים.
וקדׁש א  והגּ זלנים, הרצחנים ית למידן ּפ וֹ רּפ ירא האי עם וסליק  קטוֹ לין,

דּ כתיב לעתיד, דּ פ וֹ רּפ ירא לב וּ ׁש א הה וּ א למלבּ ׁש  זמין הוּ א  ו )בּ רי קי :(הים ְִִ

ועדּ וּ נים , נה וֹ רין עּמ יּה  ונחתין ל וֹ ן ונחים  אתא דּ י  עד  גויּ וֹ ת ". מלא  בּ גּ וֹ ים  "ידין
ּפ וֹ רּפ ירא , האי כּ מוֹ  ללבּ ׁש  עתיד  מלא וכל ע ּמ י ּה , וּ רתיכין מלאכים  וכּמ ה 
וחבריו  עקיבא  רבּ י  עם מׁש יח  ה וֹ ל  ּכ ואחר דּ הרוּ גין, דּ י וֹ קנא  בּ ה וֹ ן דּ אית 
ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ל וֹ  מראה  ות ּמ ן אלהים , זוּ לת  לרא וֹ ת  י וּ כל  עין דּ אין לאתר
רא וּ י כּ ן על  ּת נחוּ מין. מקבּ ל  וּ מׁש יח - נפ ׁש ם  ׁש ּמ סרוּ  הּק ד וֹ ׁש ים  ׁש ל ה כר גּ דל
ה גּ לוּ ת . על גּ דל ועל החרבּ ן גּ דל  על ולב כּ וֹ ת  להתא וֹ נן י שׂ ראל מ זּ רע  אי ׁש  לכל

י ראל נחמת לרא ת  יז ה  קה ית  חר על  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהתאל 

ואפר ,ד. בּ עפר  הארץ על וּ להתּפ לּ ל להתא בּ ל איׁש  לכל יפה ּמ אד וּ מה
אנוּ  ׁש צּ ריכים האבלוּ ת, ימי ׁש הן ,ואיל בּ תּמ וּ ז י"ז מיּ וֹ ם וּ בפרט 
צער . ויוֹ ם  מבוּ כה יוֹ ם  ׁש הוּ א בּ אב , ּת ׁש עה ׁש ל בּ יּ וֹ ם ׁש כּ ן וּ מכּ ל להתאבּ ל
לבית  אנׁש ים ׁש בּ אים  מדינוֹ ת , בּ רב גּ דוֹ ל מכׁש וֹ ל ראיתי הר בּ ים, וּ בעווֹ נוֹ תינ וּ 

עõלה י. ה õñל õתõ וא :Łקד àל õŁן הåהר  Łä רïְְֵֶֶַַַָֹֹ
,Łחד Ł רא עד Łם äמתעéב למעלה ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹֹלמעלה
א õרõת ëéה õëע ויõרדים הõñל , יõרד  ְְְִִֵַַָָואז
רפäאõת מיני והר àה ההיכל õת , לכל ëŁְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָאירים

ä להר ה õñל עם Łמõי õרדים  קד ת על גים  ְְְֲִִִַַַַֻ
אז הäíçרים . àעלי ועל החõלים ועל ü רàְְְֲִִִִֵַַַַַַָָית
äר äŁמים Łחקäקים  ה àגד, את  הŁëיח Łבõְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָל
עם ועõלה ה ם, קדת  על ההר äגים ְְֲִִֵֶַַַַָָֻעליו
Łõוהקד והáזלנים, הרõצחים  את  לדäן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהàגד
לבõא, לעתיד הàגד Łàלל עתיד הäא üä רàְִִִֶֶֶַָָָָֹ

עד áוõçת". מלא  õáàים  "ידין  éŁתäב: õמéְְִִִֵֶַַָָָ
ההרäגים, נŁמõת  את äמנחם àא  ŁְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהŁëיח
מלאכים וכ ëה  ותענäגים , א õרõת  õëע ְְְְְֲִִִִַַַָָויõרדים 
õמé Łàלל עתיד ü מלא וכל ,õëע äְְְְְִִִֶַָָָָֹמר éב õת 
ואחר ההר äגים, צäר õת עליו ŁçŁ הåה, ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָהàגד
למקõם וחבריו עקיבא  רàי עם  מŁיח üלõה üéְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
üä רà Łõדñה רק לראõת יכõלה ãאינ Łְְִִֵֶַַַָָָָָהעין 
áדל  ה äא  üä רà Łõדñ ה õל מראה וŁם ְְֶֶַַָָָֹהäא,
äמŁיח   נפŁם ä סרëŁ הñדŁõים  Łל ְְְִִֶֶַַַַָָָָָהfiכר

ôנחäמים. ְְִֵַַמקàל



ההתעוררותזוהר  י'|כד הּׁשכינה |ּפרק צער על להתאּבל  רגיל  אם ֶ ֶ ִ ָ ִ ְ ִ ְ ַ ֵ ַ ַ ַ ַ ְ ִ ָ 

ׁש וֹ אגים  הוי  יתהוֹ ן, הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  דּ רחים דּ ישׂ ראל, חביב וּ תא ישׂ ראל
אחריו. לרדּ ף כּ כפירים

וּ בפרטעל וּ בח בּ ה, בּ אהבה הגּ לוּ ת על עליו לק בּ ל ישׂ ראל בּ ר כּ ל צרי כּ ן 
יוֹ דעים  ואינם בּ ביתם  יוֹ ׁש בים היוּ  נפׁש וֹ ת כּ ּמ ה א ׁש ר  ה זּ ה הּמ ר בּ גּ לוּ ת 
עלילוֹ ת  עליהם ּמ עלילין  מה  ׁש קרים עלילוֹ ת עליהם בּ א וּ פתא וֹ ם מה, דּ בר
למק וֹ ם   ונׁש ל אביו, וּ מ בּ ית וּ בנ וֹ תיו וּ מ בּ ניו מאׁש ּת וֹ  האיׁש  ונלקח ׁש קר ,
להעיד, ׁש קרים עדוּ ת מעמידין הרׁש עה והאּמ ה ועקרבּ ים, נח ׁש ים  בּ ין אפל
ואׁש ּת וֹ  וּ מרים , ק ׁש ים  בּ ע נּ וּ יים  היּ הוּ דים את לד וּ ן מצוּ ים מׁש ּפ ט  ויוֹ ׁש בי
אוּ לי הּק הל, ואל  ה' אל וצוֹ עקים בּ וֹ כים אזי הצּ ער , את ׁש וֹ מעין כּ ׁש הן וּ בניו
זרע הם, קדוֹ ׁש  עם ישׂ ראל, וּ בני הּת פ וּ סים, את לפטר בּ הׁש ּת דּ ל וּ ת יוּ כלוּ 
האביוֹ נים  נפ ׁש וֹ ת לפדּ וֹ ת מע וֹ ת ונוֹ תנים מלבּ וּ ׁש יהם את ּפ וֹ ׁש טין  - רחמנים
בּ וֹ כים  העם וכל יוֹ עיל, לא ה וֹ ן כּ ל ולפעמים וחמוּ רה, ק ׁש ה מ ּמ יתה
ואׁש  גּ פרית בּ שׂ רפת הּק ׁש ים , והע נּ וּ יים  החמ וּ ר  מ ׁש ּפ ט בּ ׁש מעם למׁש ּפ חוֹ תם 
ּת חת  ּת ק וּ עים בּ מסמר וֹ ת אוֹ תן מע נּ ין  הּמ יתה  וקדם קדוֹ ׁש ים, ׁש ל לבּ ם  על
ולפעמים  הע נּ וּ יים! גּ דל לסּפ ר יוּ כל מי א וֹ י! בּ רזל. ׁש ל וּ מנעלים הצּ ּפ רנים
ואחר בּ חיּ ים, בּ ע וֹ דנּ וּ  קדׁש  ה בּ רית  וח וֹ תכין הצּ וּ אר מאחוֹ רי  הלּ ׁש וֹ ן  חוֹ תכין
לד' א וֹ תוֹ  חוֹ תכין   ּכ ואחר והראה, והכּ בד הלּ ב  ולוֹ קחין הבּ טן ח וֹ תכין  ּכ
אינם  כן ּפ י על ואף  כּ אלּ וּ , יּס וּ רים  סוֹ בלין  הּק דוֹ ׁש ים כן ּפ י על ואף  חלקים,
ונ וֹ תן  הּק דוֹ ׁש ים מן הצּ וּ רה נ וֹ טל הוּ א  ּבּ רו והקד וֹ ׁש  דּ תם. להמיר ר וֹ צים
בּ חנּ ם,  ּפוה עבדיו דּ ם נקמת לעתיד ׁש יּ נקם כּ די ׁש לּ וֹ , ה ּפ וֹ רּפ ירא  ֹבּ ת ו

ׁש קרים. בּ עלילוֹ ת הּק דוֹ ׁש ים מן הנּ ׁש מ וֹ ת האּמ וֹ ת ׁש נּ וֹ טלין

עליו ועל לק בּ ל מח יּ ב  ישׂ ראל בּ ר וכל הדּ וים , כּ ל ידווּ  הזּ ה הצּ ער כּ ל 
כּ זה  צער  ועל כּ זוֹ , סבּ ה ו ׁש לוֹ ם, חס לוֹ , ׁש יּ זדּ ּמ ן  בּ אם בּ אהבה,
נפׁש וֹ ת  על ואנחוֹ ת בּ כיּ וֹ ת  מלאים מעלה ׁש ל העוֹ למוֹ ת וכל מילּ לת, הכינה 
לבּ ם  את  מיחדים ׁש הן  בּ אׁש ר ניחוֹ ח , וריח  לה ' קר בּ ן דּ גמת ׁש הן הּק דוֹ ׁש ים,
הּק דוֹ ׁש  ליח וּ ד הגּ דוֹ ל ׁש מוֹ  קדת על עצמם וּ מ וֹ סרים  ׁש בּ מים לאביהם

וּ ׁש כינתיּה . הוּ א  ּבּ ר ו

בּ ראׁש יתותדע, ּפ רׁש ת בּ זּ הר , ב )דּ איתא עד לח הרביעי(ף  בּ היכל כּ י  , ַַ
וכל וירוּ ׁש לים  צ יּ וֹ ן אבלי  י וֹ ׁש בין ׁש ם  דּ למעלה , היכלוֹ ת  מבעה 
לה ּק דוֹ ׁש  מחיצה  יׁש  ה ני  וּ בהיכל ה ם , קדת על נפׁש ם ׁש ּמ סרוּ  ההרוּ גים 

אחרי  רצים  ä והי אחריו, לר âף éאריõת âרכיו.õŁְְֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָֹאגים  לŁמר נפ Łם  äמõסרים  הëצוõת ְְְְְִִִִַַָָָֹקäçם 

י ׂשראלההתעוררותזוהר  ּבנחמת לראֹות י'|יז ּכה כה|ּפרק ִ ְ ֶ ִ ְ ְ ֶ ָ ַ ִ ְ ָ ֵ ֶ ֶ 

וירוּ ׁש לים ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית  חרבּ ן על גּ דוֹ לה  בּ כיּ ה  יׁש  וׁש ם  ול ּמ ׁש יח, ה וּ א   ּבּ רו
וׁש ם הרביעי , להיכל י וֹ רד] [ּפ רוּ ׁש : נחית  צדקנוּ  וּ מׁש יח  ה צּ דּ יקים , והריגת 
ה ם , קד ת  על למוּ ת  נפ ׁש ם  ׁש ּמ סרוּ  ה ּק דוֹ ׁש ים  כּ ל בּ פרוֹ טרוֹ ט להזכּ יר מתחיל
בּ ית מ זּ רע נשׂ יאים כּ ל ׁש ם  וּ מתק בּ צין גּ ד וֹ לה , בּ בכיּ ה  לב כּ וֹ ת  מ ׁש יח  וּ מתחיל
בּ ק וֹ ל ׁש נית  ּפ עם  ע וֹ ד לב כּ וֹ ת  מתחיל וה וּ א  א וֹ ת וֹ , וּ מנחמין א וֹ ת וֹ  וא וֹ חזין דּ וד 

ואז י גּ ד וֹ ל. חדׁש , ראׁש  עד ׁש ם וּ מתע כּ ב למעלה למעלה  סליק  קלא וההוּ א 
והרבּ ה  ההיכלוֹ ת, לכל דּ מאירין נהוֹ רין כּ ּמ ה עּמ יּה  ונחתין קלא, ההוּ א נחית
דּ סבלי וּ מכאוֹ בין מרעין וּ בני קט וֹ לין  לה נּ י הּק וֹ ל עם יוֹ רדים רפוּ אוֹ ת מיני 
אלּ ין  כּ ל ּת ּמ ן וּ רׁש ימין  דּ חקיקין ּפ וֹ רּפ ירא, האי  מ ׁש יח לבי ׁש  וּ כדין יּס וּ רים.
וקדׁש א  והגּ זלנים, הרצחנים ית למידן ּפ וֹ רּפ ירא האי עם וסליק  קטוֹ לין,

דּ כתיב לעתיד, דּ פ וֹ רּפ ירא לב וּ ׁש א הה וּ א למלבּ ׁש  זמין הוּ א  ו )בּ רי קי :(הים ְִִ

ועדּ וּ נים , נה וֹ רין עּמ יּה  ונחתין ל וֹ ן ונחים  אתא דּ י  עד  גויּ וֹ ת ". מלא  בּ גּ וֹ ים  "ידין
ּפ וֹ רּפ ירא , האי כּ מוֹ  ללבּ ׁש  עתיד  מלא וכל ע ּמ י ּה , וּ רתיכין מלאכים  וכּמ ה 
וחבריו  עקיבא  רבּ י  עם מׁש יח  ה וֹ ל  ּכ ואחר דּ הרוּ גין, דּ י וֹ קנא  בּ ה וֹ ן דּ אית 
ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ל וֹ  מראה  ות ּמ ן אלהים , זוּ לת  לרא וֹ ת  י וּ כל  עין דּ אין לאתר
רא וּ י כּ ן על  ּת נחוּ מין. מקבּ ל  וּ מׁש יח - נפ ׁש ם  ׁש ּמ סרוּ  הּק ד וֹ ׁש ים  ׁש ל ה כר גּ דל
ה גּ לוּ ת . על גּ דל ועל החרבּ ן גּ דל  על ולב כּ וֹ ת  להתא וֹ נן י שׂ ראל מ זּ רע  אי ׁש  לכל

י ראל נחמת לרא ת  יז ה  קה ית  חר על  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהתאל 

ואפר ,ד. בּ עפר  הארץ על וּ להתּפ לּ ל להתא בּ ל איׁש  לכל יפה ּמ אד וּ מה
אנוּ  ׁש צּ ריכים האבלוּ ת, ימי ׁש הן ,ואיל בּ תּמ וּ ז י"ז מיּ וֹ ם וּ בפרט 
צער . ויוֹ ם  מבוּ כה יוֹ ם  ׁש הוּ א בּ אב , ּת ׁש עה ׁש ל בּ יּ וֹ ם ׁש כּ ן וּ מכּ ל להתאבּ ל
לבית  אנׁש ים ׁש בּ אים  מדינוֹ ת , בּ רב גּ דוֹ ל מכׁש וֹ ל ראיתי הר בּ ים, וּ בעווֹ נוֹ תינ וּ 

עõלה י. ה õñל õתõ וא :Łקד àל õŁן הåהר  Łä רïְְֵֶֶַַַָֹֹ
,Łחד Ł רא עד Łם äמתעéב למעלה ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹֹלמעלה
א õרõת ëéה õëע ויõרדים הõñל , יõרד  ְְְִִֵַַָָואז
רפäאõת מיני והר àה ההיכל õת , לכל ëŁְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָאירים

ä להר ה õñל עם Łמõי õרדים  קד ת על גים  ְְְֲִִִַַַַֻ
אז הäíçרים . àעלי ועל החõלים ועל ü רàְְְֲִִִִֵַַַַַַָָית
äר äŁמים Łחקäקים  ה àגד, את  הŁëיח Łבõְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָל
עם ועõלה ה ם, קדת  על ההר äגים ְְֲִִֵֶַַַַָָֻעליו
Łõוהקד והáזלנים, הרõצחים  את  לדäן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהàגד
לבõא, לעתיד הàגד Łàלל עתיד הäא üä רàְִִִֶֶֶַָָָָֹ

עד áוõçת". מלא  õáàים  "ידין  éŁתäב: õמéְְִִִֵֶַַָָָ
ההרäגים, נŁמõת  את äמנחם àא  ŁְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהŁëיח
מלאכים וכ ëה  ותענäגים , א õרõת  õëע ְְְְְֲִִִִַַַָָויõרדים 
õמé Łàלל עתיד ü מלא וכל ,õëע äְְְְְִִִֶַָָָָֹמר éב õת 
ואחר ההר äגים, צäר õת עליו ŁçŁ הåה, ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָהàגד
למקõם וחבריו עקיבא  רàי עם  מŁיח üלõה üéְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
üä רà Łõדñה רק לראõת יכõלה ãאינ Łְְִִֵֶַַַָָָָָהעין 
áדל  ה äא  üä רà Łõדñ ה õל מראה וŁם ְְֶֶַַָָָֹהäא,
äמŁיח   נפŁם ä סרëŁ הñדŁõים  Łל ְְְִִֶֶַַַַָָָָָהfiכר

ôנחäמים. ְְִֵַַמקàל



ההתעוררותזוהר  י "א |כו חצות |ּפרק  תיקון  של ההנהגה חלק ֶ ֶ 

בּ שׂ חוֹ ק עוֹ סקים אלּ א מר, וּ בק וֹ ל בּ בכי קינוֹ ת א וֹ מרים ׁש אין דּ י  ולא הכּ נסת,
בּ שׂ מחת  שׂ מחים  הם כּ אלּ וּ  מלא , בּ פה ושׂ וֹ חקים וּ שׂ מחים רא ׁש  וקלּ וּ ת
האנׁש ים  אוֹ תן וכל גּ דוֹ ל, וענׁש ם מרה, ׁש יּ היה אחריתם ז וֹ כרים  ואין  ּת וֹ רה,
וּ פרנסי הר בּ נים ועל מׁש יחנ וּ . כּ ׁש יּ בוֹ א ישׂ ראל בּ נחמוֹ ת לרא וֹ ת יזכּ וּ  לא
אל  המחים  ישׂ ראל, ּפ וֹ ׁש עי בּ ידי למחוֹ ת עליהם מּט ל י שׂ ראל ודיּ ני הדּ וֹ ר
להחרים  וּ ראוּ יין  בּ קנסוֹ ת אוֹ תם לקנס  וּ צריכין וּ מבוּ כה, צרה בּ יוֹ ם גּ יל
ה גּ לוּ ת  ואריכוּ ת  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית החר בּ ן על ּת מיד ׁש ּמ תאבּ ל מי אבל  אוֹ תם.
מ ׁש יחנוּ  בּ ביאת הנּ חמה לראוֹ ת יזכּ ה - י שׂ ראל ׁש ל בּ צערן עצמוֹ  וּ מצער 
עיר וּ בירוּ ׁש לים הּמ קדּ ׁש  בּ ית בּ בנין  ולשׂ מח צבאוֹ ת  ה' קנאת ולראוֹ ת

ה כּ תוּ ב ׁש אמר כּ מוֹ  י)הּק דׁש , סו ה ּמ תא בּ לים(יעיה כּ ל משׂ וֹ שׂ  א ּת ּה  "שׂ י שׂ וּ  : ְְַָ
ז"ל. י וֹ סף  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  ורבּ י מוֹ רי  אמן, עליה ",

י "א  ּפ רק
חצות תיקו של  ההנהגה חלק

מנהגתיקון הוא בית חצות  חורבן על להתאבל הלילה בחצות לקום
פי על לאמרו שיש הזמן שם  על לו ניתן השם המקדש .

הלילה. בחצות ההלכה 

שראויחז"ל  אולם ל אמרו המקדש  בית חורבן על תמיד להיצר  יהודי כל
מינימל  חובה מקומות ישנה מיני בכל החורבן להזכיר אדם כל על ית

לא  אם  אזכרכי  לא אם ימיני תשכח  ירושלים  אשכחך "אם הפסוקים פי  על
מיוחד  זמן למצא למדו מכאן שמחתי", ראש על ירושלים את אעלה
חורבן  להזכיר שמחה בכל חיוב  וכן  חצות, תיקון דוגמת החורבן  להזכיר
לפי אך הדברים, פשט לפי זה – בחתונות. כוס  ששוברים דוגמת ירושלים
הקב"ה  צער  עם להשתתף הזמן זה זו, בעת בוודאי דברים  של סודם

נווהו. על ששואג  עת  באותה

להתחנן איתא  לקום הבוקר  אור קודם ישכים א ' סימן  חיים  אורח  בטור
שמשתנות  לשעות שיכוין שמקדים, למי וטוב  בוראו... לפני
הלילה, ולסוף  הלילה, שלישי שני ולסוף  הלילה, בשליש  שהן  המשמרות ,
אומות  בין ישראל ופיזור  הבית  לחורבן נזכר הקב"ה הזמנים שבאלו
רצוייה  והפיזור החורבן על שעה באותה  אדם  שיתפלל והתפילה העולם,
הממעיט ואחד המרבה  אחד המקום, לפני תחינתו ויפיל להתקבל. וקרובה

הזקן ההתעוררותזוהר  מאדמו"ר חצות תיקון  י"ב|סדר כז|ּפרק ֶ ֶ 

שלא  בהם מהרבות בכוונה מעט  טוב  כי בתחנוניו , לבו שיכוין  ובלבד
חצות, בשעת מנין, ללא יחיד, לעשותו ניתן חצות תיקון  - בכוונה.

הארץ, על לרצפה)מתיישבים  בינו לחצוץ שמיכה או בד מנעלים ,(ופורסים חולצים 
לאחר  הוידוי  את  אומרים  קודם  וקינות : תפילות  תהילים פרקי  מספר וקוראים 
לאסף " "מזמור ע "ט ומזמור בבל " נהרות  "על קל"ז מזמור את  קוראים מכן
אומרים כן אחרי  לנו". היה  מה  ה ' "זכור איכה , במגילת ה ' פרק את  ואומרים 
קומי " מעפר "התנערי  פסוק את  אומרים  ולסיום  מנהגה , כפי  עדה  עדה  קינות ,
לאה תיקון ואת  החורבן על וצער בכי שזה  רחל תיקון את  כולל  התיקון וגו'.

הבית . בניית  לשם  תהילים  -

מברסלברבי יותר נחמן  נמוכים שהדורות ככל שדווקא אנו )חידש  (דורותנו

לעין  בשמים פעולו וגדול גדל , חצות  ותיקון בחצות הקימה ערך  כך
משם ולגאול הנמוך  למקום  להיכנס  שיכול זה  הוא השפל אדם  דוקא  כי ערוך,

הקדושה . ניצוצי את 

י" ב ּפ רק  
חצות תיקו הזק סדר מאדמו "ר

הדברים  יסירו ואחר  בלבם, ה' יראת נגע  אשר  החיל כל האלה, והאמת
פחות, או  עשרה אגודות, אגודות ויתאספו הבושה, מסוה
הגם  והנה בסידורים. הנדפס  חצות תיקון כסדר  ויעשו  ביחידות , אפילו  או

דוקא האמיתי בחצות הוא המובחר אברהם)שהזמן כמגן אין (דלא כן פי על  אף ,
בזוהר  כמ"ש  התיכונה , האשמורה  מתחלת  היא  זמנה תחלת  אלא  לעכב , זה 
זמנה וסוף  ובחורף, בקיץ האמיתי, חצות  לפני  שעות  שתי שהן ויקהל, פ '
חיים , עץ  בפרי כמ"ש  להקדים , יכול היה  שלא  למי  היום, אור עד נמשך 
זוכה ירושלים  על  המתאבל שכל חז"ל, ברכת  עליהם  ותבא  יונעם , ולשומעים 

דכתיב: לעתיד, בשמחתה  י יא)ורואה  סו פרק וגיל וּ (ישעיה ירוּ ׁש לם  את  "שׂ מחוּ 
וּ שׂ בע ּת ם ּת ינק וּ  למען עליה . ה ּמ תא בּ לים  כּ ל מ שׂ וֹ שׂ  א ּת ּה  שׂ י שׂ וּ  אהביה  כּ ל  ב ּה 

רצון. יהי  כן אמן כּ ב וֹ דּה ", מזּ יז והתע נּ גּת ם  ּת מצּ וּ  למען ּת נחמיה  מד

ממנעל וכה יחפים ורגליו שבפתח המזוזה אצל הארץ  על ישב יעשה:
יאמר: האפר ובשומו תפילין  הנחת במקום מצחו על מקלה אפר  ויתן

ג) סא פרק ּת חת(ישעיה  שׂ שׂ וֹ ן ׁש מן אפר ּת חת  ּפ אר להם  לתת  צ יּ וֹ ן לאבלי "ל שׂ וּ ם 
להת ּפ אר". ידוד מּט ע ה צּ דק  אילי להם וקרא  כּ הה  רוּ ח ּת חת  תה לּ ה  מעטה  אבל



ההתעוררותזוהר  י "א |כו חצות |ּפרק  תיקון  של ההנהגה חלק ֶ ֶ 

בּ שׂ חוֹ ק עוֹ סקים אלּ א מר, וּ בק וֹ ל בּ בכי קינוֹ ת א וֹ מרים ׁש אין דּ י  ולא הכּ נסת,
בּ שׂ מחת  שׂ מחים  הם כּ אלּ וּ  מלא , בּ פה ושׂ וֹ חקים וּ שׂ מחים רא ׁש  וקלּ וּ ת
האנׁש ים  אוֹ תן וכל גּ דוֹ ל, וענׁש ם מרה, ׁש יּ היה אחריתם ז וֹ כרים  ואין  ּת וֹ רה,
וּ פרנסי הר בּ נים ועל מׁש יחנ וּ . כּ ׁש יּ בוֹ א ישׂ ראל בּ נחמוֹ ת לרא וֹ ת יזכּ וּ  לא
אל  המחים  ישׂ ראל, ּפ וֹ ׁש עי בּ ידי למחוֹ ת עליהם מּט ל י שׂ ראל ודיּ ני הדּ וֹ ר
להחרים  וּ ראוּ יין  בּ קנסוֹ ת אוֹ תם לקנס  וּ צריכין וּ מבוּ כה, צרה בּ יוֹ ם גּ יל
ה גּ לוּ ת  ואריכוּ ת  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית החר בּ ן על ּת מיד ׁש ּמ תאבּ ל מי אבל  אוֹ תם.
מ ׁש יחנוּ  בּ ביאת הנּ חמה לראוֹ ת יזכּ ה - י שׂ ראל ׁש ל בּ צערן עצמוֹ  וּ מצער 
עיר וּ בירוּ ׁש לים הּמ קדּ ׁש  בּ ית בּ בנין  ולשׂ מח צבאוֹ ת  ה' קנאת ולראוֹ ת

ה כּ תוּ ב ׁש אמר כּ מוֹ  י)הּק דׁש , סו ה ּמ תא בּ לים(יעיה כּ ל משׂ וֹ שׂ  א ּת ּה  "שׂ י שׂ וּ  : ְְַָ
ז"ל. י וֹ סף  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  ורבּ י מוֹ רי  אמן, עליה ",

י "א  ּפ רק
חצות תיקו של  ההנהגה חלק

מנהגתיקון הוא בית חצות  חורבן על להתאבל הלילה בחצות לקום
פי על לאמרו שיש הזמן שם  על לו ניתן השם המקדש .

הלילה. בחצות ההלכה 

שראויחז"ל  אולם ל אמרו המקדש  בית חורבן על תמיד להיצר  יהודי כל
מינימל  חובה מקומות ישנה מיני בכל החורבן להזכיר אדם כל על ית

לא  אם  אזכרכי  לא אם ימיני תשכח  ירושלים  אשכחך "אם הפסוקים פי  על
מיוחד  זמן למצא למדו מכאן שמחתי", ראש על ירושלים את אעלה
חורבן  להזכיר שמחה בכל חיוב  וכן  חצות, תיקון דוגמת החורבן  להזכיר
לפי אך הדברים, פשט לפי זה – בחתונות. כוס  ששוברים דוגמת ירושלים
הקב"ה  צער  עם להשתתף הזמן זה זו, בעת בוודאי דברים  של סודם

נווהו. על ששואג  עת  באותה

להתחנן איתא  לקום הבוקר  אור קודם ישכים א ' סימן  חיים  אורח  בטור
שמשתנות  לשעות שיכוין שמקדים, למי וטוב  בוראו... לפני
הלילה, ולסוף  הלילה, שלישי שני ולסוף  הלילה, בשליש  שהן  המשמרות ,
אומות  בין ישראל ופיזור  הבית  לחורבן נזכר הקב"ה הזמנים שבאלו
רצוייה  והפיזור החורבן על שעה באותה  אדם  שיתפלל והתפילה העולם,
הממעיט ואחד המרבה  אחד המקום, לפני תחינתו ויפיל להתקבל. וקרובה

הזקן ההתעוררותזוהר  מאדמו"ר חצות תיקון  י"ב|סדר כז|ּפרק ֶ ֶ 

שלא  בהם מהרבות בכוונה מעט  טוב  כי בתחנוניו , לבו שיכוין  ובלבד
חצות, בשעת מנין, ללא יחיד, לעשותו ניתן חצות תיקון  - בכוונה.

הארץ, על לרצפה)מתיישבים  בינו לחצוץ שמיכה או בד מנעלים ,(ופורסים חולצים 
לאחר  הוידוי  את  אומרים  קודם  וקינות : תפילות  תהילים פרקי  מספר וקוראים 
לאסף " "מזמור ע "ט ומזמור בבל " נהרות  "על קל"ז מזמור את  קוראים מכן
אומרים כן אחרי  לנו". היה  מה  ה ' "זכור איכה , במגילת ה ' פרק את  ואומרים 
קומי " מעפר "התנערי  פסוק את  אומרים  ולסיום  מנהגה , כפי  עדה  עדה  קינות ,
לאה תיקון ואת  החורבן על וצער בכי שזה  רחל תיקון את  כולל  התיקון וגו'.

הבית . בניית  לשם  תהילים  -

מברסלברבי יותר נחמן  נמוכים שהדורות ככל שדווקא אנו )חידש  (דורותנו

לעין  בשמים פעולו וגדול גדל , חצות  ותיקון בחצות הקימה ערך  כך
משם ולגאול הנמוך  למקום  להיכנס  שיכול זה  הוא השפל אדם  דוקא  כי ערוך,

הקדושה . ניצוצי את 

י" ב ּפ רק  
חצות תיקו הזק סדר מאדמו "ר

הדברים  יסירו ואחר  בלבם, ה' יראת נגע  אשר  החיל כל האלה, והאמת
פחות, או  עשרה אגודות, אגודות ויתאספו הבושה, מסוה
הגם  והנה בסידורים. הנדפס  חצות תיקון כסדר  ויעשו  ביחידות , אפילו  או

דוקא האמיתי בחצות הוא המובחר אברהם)שהזמן כמגן אין (דלא כן פי על  אף ,
בזוהר  כמ"ש  התיכונה , האשמורה  מתחלת  היא  זמנה תחלת  אלא  לעכב , זה 
זמנה וסוף  ובחורף, בקיץ האמיתי, חצות  לפני  שעות  שתי שהן ויקהל, פ '
חיים , עץ  בפרי כמ"ש  להקדים , יכול היה  שלא  למי  היום, אור עד נמשך 
זוכה ירושלים  על  המתאבל שכל חז"ל, ברכת  עליהם  ותבא  יונעם , ולשומעים 

דכתיב: לעתיד, בשמחתה  י יא)ורואה  סו פרק וגיל וּ (ישעיה ירוּ ׁש לם  את  "שׂ מחוּ 
וּ שׂ בע ּת ם ּת ינק וּ  למען עליה . ה ּמ תא בּ לים  כּ ל מ שׂ וֹ שׂ  א ּת ּה  שׂ י שׂ וּ  אהביה  כּ ל  ב ּה 

רצון. יהי  כן אמן כּ ב וֹ דּה ", מזּ יז והתע נּ גּת ם  ּת מצּ וּ  למען ּת נחמיה  מד

ממנעל וכה יחפים ורגליו שבפתח המזוזה אצל הארץ  על ישב יעשה:
יאמר: האפר ובשומו תפילין  הנחת במקום מצחו על מקלה אפר  ויתן

ג) סא פרק ּת חת(ישעיה  שׂ שׂ וֹ ן ׁש מן אפר ּת חת  ּפ אר להם  לתת  צ יּ וֹ ן לאבלי "ל שׂ וּ ם 
להת ּפ אר". ידוד מּט ע ה צּ דק  אילי להם וקרא  כּ הה  רוּ ח ּת חת  תה לּ ה  מעטה  אבל



ההתעוררותזוהר  י "ג |כח הקבלה |ּפרק פי  על המוסכם חצות תיקון זמן  ֶ ֶ 

- י"ג  חיּפ רק  איש  מהבן חצות תיקון הלכות 
ראשונהבספר שנה וישלח  פרשת חי איש  ב ד )בן  בחצות(אות הקם  וז"ל :

לישן, דמוכרח  הבוקר אור עד  ללמוד יכול היה  ולא  תורה  ולמד  לילה 
שינתו, אחר לקום ישתדל מקום בתורה,מכל לעסוק השחר עמוד  קודם מעט

התורה  בעסק היום עם הלילה  לחבר בדכדי מפורש  וכאשר האר"י, רבינו ברי 
תיקון  ויקרא  לילה, בחצות  ניעור להיות  האדם  שצריך  הכונות , בשער ז"ל 
של אחרונה  חצות  כל  ניעור להיות  יכול אינו ואם  בתורה , ויעסוק חצות 
לעסוק השחר עלות קודם  שעה  חצי  כמו לקום  יחזור נמי  הכי  אין הלילה ,

השחר, מעורר אני שחר" "אעירה  שנאמר וזה שיהא בתורה , הוא דהעיקר
היום  בסוף בערב גם בו יזהר ויום לילה של זה וחבור השחר, עמוד בעת  נעור

התורה  בעסק  הלילה  .עם 

השחר ,ירא  עלות קודם נקביו לבדוק שיקדים ונשכר, זריז יהא שמים
עין  שישים וצריך הכסא , בבית  בהיותו ויום לילה יחבר שלא באופן 
תיקון  שעשה הלילה כל ניעור  שהוא  ומי בו , להזהר זה בדבר  השגחתו
אחר השחר ברכות שיברך שכתבנו רבא, והושענא שבועות  ליל או  כרת 
מסופק הוא ואם השחר , עלות  אחר  יברך התורה ברכת ורק לילה, חצות
שהוא  רגעים  באותם יזהר לאו , או עלה אם יודע שאינו השחר  בעליית
ושותק : יושב יהיה ולא ותשבחות שירות פיוטים בהם לומר בהם, מסתפק 

האמיתית הקבלה פי  על   המוסכ חצות תיקו  זמ
שעות זמן י"ב אחר הוא האמיתית , הקבלה פי על המוסכם חצות תיקון

בודאי, היום חצות הוא שאז אדם כל בראש  כשהחמה  היום  מחצות
ז"ל  דוד בית  הרב  מ "ש  נודע  והנה שלום, בנהר ז "ל הרש"ש רבינו וכמ"ש
אינו  ותפלה ק"ש  מצות של דברים בכמה דארז"ל החמה דהנץ  ל"ו, בסי'
שתעלה  קודם אחת שעה הוא אלא בארץ , חמה זריחת לנו, כשנראה
כל  עם  אמנם יע "ש ... זה על ראיות והביא  לנו, ותראה הארץ על  השמש 
בארץ , זריחתה לנו תתראה כאשר  הולכים אין חצות תיקון בענין זה
בית  סברת  לפי גם יזהר  חצות , בנקודת  ניעור  להיות עצמו על והמדקדק 
בית  סברת  אחר  ללכת  לנו די חצות, אחר  בעונה המדקדק  וכן ז"ל , דוד
הולכים  אין תוב "ב  ירושלים בעה"ק  החסידים  שגם ושמעתי ז"ל, דוד
על  השמש  מזריחת  חושבין  אלא דוד, בית  סברת אחר  חצות בתיקון

עכל"ק . הארץ ,

היום ההתעוררותזוהר  חצות  אחר חצות יד |תיקון כט|פרק

יד  פרק

היו חצות  אחר חצות  תיקו לומר נוהגי רבי המצרי בי בימי

היום.בימי חצות אחר חצות תיקון  לומר נוהגים רבים המצרים בין
חורבן  על וצער  קינות שתוכנו רחל, תיקון סדר את  ואומרים
שוכנת  היא אשר השכינה גלות ובפרט הגלות, לבו  אל ויתן ביהמ''ק .
נפלה  שנים כמה זה  השו''ע : למרן  הקדושה  השכינה  שאמרה וכמו בעפר,
וכו '. אשפתות חובקת בעפר  מושלכת ואני לי , מנחם  ואין ראשי , עטרת
מהצער רבבות רבי ורוב  אלפים  אלפי מאלף אחד משערים הייתם ואילו
בפיכם, שחוק  ולא  בלבבכם שמחה  נכנסת היתה  לא בו, שרויה אני אשר
תיקון  לומר המנהג ואמנם ע ''כ. בעפר. מושלכת אני בסיבתכם כי בזכרכם
נהגו  לא השנה ימות בשאר אבל המצרים, בבין רק היום חצות אחר חצות
לאה  תיקון לומר טוב לכתחלה - לילה. חצות  אחר אלא חצות  תיקון  לומר 
עמוד  אחר  גם לאה תיקון לומר  מותר מקום ומכל השחר, עמוד קודם
עמוד  שעלה אחר  לומר  אין רחל תיקון  אבל מזמורים. אלא  שאינם השחר,

מבשן)השחר. אשיב  שו"ת  – ופוסקים (שו"ע

טו  פרק 

לאה ותיקו רחל  תיקו

נקרא תיקון  והשני רחל, תיקון נקרא הראשון חלקים, לב ' נחלק חצות 
לאה. הואתיקון  לאה  ותיקון  החורבן, עניני על מדבר  רחל תיקון 

להשי''ת והודאה בקשה  שבח פרקי אומרים בעיקר  השנה לילות  ברוב  .
שבהם  זמנים  יש  אולם  לאה . תיקון אומרים מכן ולאחר רחל, תיקון
צער בהם להזכיר  שאין  רחל, תיקון  אומרים ואין לאה , תיקון  רק  אומרים 
תיקון  בהם  אומרים שאין הימים הם  ואלו הסוד]. פי על טעמים [ועוד
יום], באותו שמתוודים אף המולד, אחר  [ובער ''ח חודש  ראש רחל:
ניסן, חודש  כל  הפורים, ימי החנוכה , ימי עצרת, שמיני עד השנה ומראש 
אומרים  שאין זמנים ויש  העומר]. בימי שמתוודים [אף העומר. ימי וכל
טוב , יום ליל שבת, ליל הם: ואלו  לאה, תיקון ולא רחל תיקון לא  בהם
השנה, ראש לילי פסח, המועד חול תורה, שמחת  סוכות, שבועות, פסח ,

לאה. תיקון  אומרים סוכות  המועד בחול אבל הכפורים. יום וליל



ההתעוררותזוהר  י "ג |כח הקבלה |ּפרק פי  על המוסכם חצות תיקון זמן  ֶ ֶ 

- י"ג  חיּפ רק  איש  מהבן חצות תיקון הלכות 
ראשונהבספר שנה וישלח  פרשת חי איש  ב ד )בן  בחצות(אות הקם  וז"ל :

לישן, דמוכרח  הבוקר אור עד  ללמוד יכול היה  ולא  תורה  ולמד  לילה 
שינתו, אחר לקום ישתדל מקום בתורה,מכל לעסוק השחר עמוד  קודם מעט

התורה  בעסק היום עם הלילה  לחבר בדכדי מפורש  וכאשר האר"י, רבינו ברי 
תיקון  ויקרא  לילה, בחצות  ניעור להיות  האדם  שצריך  הכונות , בשער ז"ל 
של אחרונה  חצות  כל  ניעור להיות  יכול אינו ואם  בתורה , ויעסוק חצות 
לעסוק השחר עלות קודם  שעה  חצי  כמו לקום  יחזור נמי  הכי  אין הלילה ,

השחר, מעורר אני שחר" "אעירה  שנאמר וזה שיהא בתורה , הוא דהעיקר
היום  בסוף בערב גם בו יזהר ויום לילה של זה וחבור השחר, עמוד בעת  נעור

התורה  בעסק  הלילה  .עם 

השחר ,ירא  עלות קודם נקביו לבדוק שיקדים ונשכר, זריז יהא שמים
עין  שישים וצריך הכסא , בבית  בהיותו ויום לילה יחבר שלא באופן 
תיקון  שעשה הלילה כל ניעור  שהוא  ומי בו , להזהר זה בדבר  השגחתו
אחר השחר ברכות שיברך שכתבנו רבא, והושענא שבועות  ליל או  כרת 
מסופק הוא ואם השחר , עלות  אחר  יברך התורה ברכת ורק לילה, חצות
שהוא  רגעים  באותם יזהר לאו , או עלה אם יודע שאינו השחר  בעליית
ושותק : יושב יהיה ולא ותשבחות שירות פיוטים בהם לומר בהם, מסתפק 

האמיתית הקבלה פי  על   המוסכ חצות תיקו  זמ
שעות זמן י"ב אחר הוא האמיתית , הקבלה פי על המוסכם חצות תיקון

בודאי, היום חצות הוא שאז אדם כל בראש  כשהחמה  היום  מחצות
ז"ל  דוד בית  הרב  מ "ש  נודע  והנה שלום, בנהר ז "ל הרש"ש רבינו וכמ"ש
אינו  ותפלה ק"ש  מצות של דברים בכמה דארז"ל החמה דהנץ  ל"ו, בסי'
שתעלה  קודם אחת שעה הוא אלא בארץ , חמה זריחת לנו, כשנראה
כל  עם  אמנם יע "ש ... זה על ראיות והביא  לנו, ותראה הארץ על  השמש 
בארץ , זריחתה לנו תתראה כאשר  הולכים אין חצות תיקון בענין זה
בית  סברת  לפי גם יזהר  חצות , בנקודת  ניעור  להיות עצמו על והמדקדק 
בית  סברת  אחר  ללכת  לנו די חצות, אחר  בעונה המדקדק  וכן ז"ל , דוד
הולכים  אין תוב "ב  ירושלים בעה"ק  החסידים  שגם ושמעתי ז"ל, דוד
על  השמש  מזריחת  חושבין  אלא דוד, בית  סברת אחר  חצות בתיקון

עכל"ק . הארץ ,

היום ההתעוררותזוהר  חצות  אחר חצות יד |תיקון כט|פרק

יד  פרק

היו חצות  אחר חצות  תיקו לומר נוהגי רבי המצרי בי בימי

היום.בימי חצות אחר חצות תיקון  לומר נוהגים רבים המצרים בין
חורבן  על וצער  קינות שתוכנו רחל, תיקון סדר את  ואומרים
שוכנת  היא אשר השכינה גלות ובפרט הגלות, לבו  אל ויתן ביהמ''ק .
נפלה  שנים כמה זה  השו''ע : למרן  הקדושה  השכינה  שאמרה וכמו בעפר,
וכו '. אשפתות חובקת בעפר  מושלכת ואני לי , מנחם  ואין ראשי , עטרת
מהצער רבבות רבי ורוב  אלפים  אלפי מאלף אחד משערים הייתם ואילו
בפיכם, שחוק  ולא  בלבבכם שמחה  נכנסת היתה  לא בו, שרויה אני אשר
תיקון  לומר המנהג ואמנם ע ''כ. בעפר. מושלכת אני בסיבתכם כי בזכרכם
נהגו  לא השנה ימות בשאר אבל המצרים, בבין רק היום חצות אחר חצות
לאה  תיקון לומר טוב לכתחלה - לילה. חצות  אחר אלא חצות  תיקון  לומר 
עמוד  אחר  גם לאה תיקון לומר  מותר מקום ומכל השחר, עמוד קודם
עמוד  שעלה אחר  לומר  אין רחל תיקון  אבל מזמורים. אלא  שאינם השחר,

מבשן)השחר. אשיב  שו"ת  – ופוסקים (שו"ע

טו  פרק 

לאה ותיקו רחל  תיקו

נקרא תיקון  והשני רחל, תיקון נקרא הראשון חלקים, לב ' נחלק חצות 
לאה. הואתיקון  לאה  ותיקון  החורבן, עניני על מדבר  רחל תיקון 

להשי''ת והודאה בקשה  שבח פרקי אומרים בעיקר  השנה לילות  ברוב  .
שבהם  זמנים  יש  אולם  לאה . תיקון אומרים מכן ולאחר רחל, תיקון
צער בהם להזכיר  שאין  רחל, תיקון  אומרים ואין לאה , תיקון  רק  אומרים 
תיקון  בהם  אומרים שאין הימים הם  ואלו הסוד]. פי על טעמים [ועוד
יום], באותו שמתוודים אף המולד, אחר  [ובער ''ח חודש  ראש רחל:
ניסן, חודש  כל  הפורים, ימי החנוכה , ימי עצרת, שמיני עד השנה ומראש 
אומרים  שאין זמנים ויש  העומר]. בימי שמתוודים [אף העומר. ימי וכל
טוב , יום ליל שבת, ליל הם: ואלו  לאה, תיקון ולא רחל תיקון לא  בהם
השנה, ראש לילי פסח, המועד חול תורה, שמחת  סוכות, שבועות, פסח ,

לאה. תיקון  אומרים סוכות  המועד בחול אבל הכפורים. יום וליל



ההתעוררותזוהר  טו |ל  חצות |פרק תיקון  אמירת קודם וידוי

לאה,בליל תיקון בו אומרים ואין רחל, תיקון רק בו  אומרים באב  תשעה
מפני אומרים , רחל תיקון אבל זה. ביום בתורה לקרוא שאסור  לפי
באב , תשעה ביום תורה ללמוד חיוב  יש  [ואמנם החרבן. בעניני שעוסק
או  האבל, בימי ללמוד חיוב  שאין  שאומר כמי ודלא אבלות, בימי  או
שמדברי הרעים, דברים ילמד ללמוד ירצה אם ורק  באב , בתשעה

תורה] ללמוד חיוב  יש  אלה בימים  שגם  משמע שו "ת הפוסקים – ופוסקים (שו"ע 

מבשן) .אשיב 

חצות תיקו אמירת   קוד וידוי לומר נוהגי מקומות  בכמה
וכן בכמה  חצות, תיקון  אמירת  קודם וידוי לומר נוהגים מקומות 

לתפלת  סמוך חצות התיקון את אומרים אם אמנם מנהגינו.
במנחה. וידוי  שאומרים אחר  התיקון, קודם וידוי לומר  ראוי אין  מנחה ,
שעל  שמע בקריאת שאמר לוידוי סמוך  חצות התיקון את  אומר אם וכן
תשובה  ימי  ובעשרת אלול בחודש  וכן וידוי. הפעם  עוד יאמר לא המטה ,
הוידוי יאמרו לא  הסליחות, בתוך וידוי ואומרים סליחות, בהם  שאומרים

לסליחות]. סמוך חצות התיקון  [כשאומרים  חצות. תיקון  (שו"עקודם

מבשן) אשיב  שו"ת  – .ופוסקים

קוד לקו פני כל על יתגבר בחצות, לקו לו אפשר אי  א
השחר עמוד

חצות,אם תיקון אז  לעשות הלילה בחצות  ולקום להשכים  לו  אפשר
וגו' אשמורות" לראש  בלילה  רוני "קומי שנאמר : כמו טוב , מה

יט) ב  ממרום (איכה "ה' שנאמר: ההיא, בעת  מקונן שהקב "ה וכמו
נוהו" על ישאג  שאוג קולו  יתן  קדשו וממעון ל)ישאג כה  ,(ירמיהו

היכלי את ושרפתי ביתי  את  החרבתי  שבעוונותיהם  לבנים  "אוי ואומר:
האומות " לבין א)והגליתים  ג לקום(ברכות  לו אפשר אי  בחצות ,ואם

המלך דוד שאמר וכמו השחר, עמוד  קודם  לקום  פנים  כל על  יתגבר
שחר" "אעירה  השלום : ג)עליו קח מט ואין (תהלים השחר את  מעורר אני 

חצות . תיקון לעשות יכול הלילה  חצות  לאחר וגם  אותי. מעורר השחר
אליהו  פתח לומר חצות  תיקון לאחר תיכף הקדושים  ישראל ונהגו

לטוב  זכור זוהר )הנביא  מתיקוני שמים(שהוא  ושערי  לכך  מסוגל  הזמן כי  ,
אליהו )פתוחים  פתח סגולת ספר  כפי(ועיין  איש  איש  בתורה , יעסוק  כך ואחר ,

לנשמה . זוכה  זה  ידי ועל ובזוהר במשניות שו "ת יכולתו. – ופוסקים (שו"ע

מבשן) .אשיב

ומשמד ההתעוררותזוהר  מאסונות מציל חצות טז|תיקון לא|פרק

של חוט  עליו מוש הוא ברו הקדוש בלילה בתורה העוסק  כל 
ביו חסד

"קומיתנא  שנאמר : כנגדו, שכינה בלילה, בתורה  העוסק כל חייא : רבי
ה'" פני נכח לבך כמים שפכי אשמורות לראש  בלילה יט)רוני ב  .(איכה

חז"ל  ואמרו כנגדך. אז היא  שהשכינה ע"ב )פירוש , יב  דף ריש (חגיגה אמר :
חסד של  חוט  עליו מושך הוא  ברוך  הקדוש  בלילה בתורה  העוסק  כל לקיש 
משום חסדו, ה ' יצוה  יומם  טעם  ומה  חסדו", ה ' יצוה  "יומם  שנאמר: ביום ,

לקיש  ריש  אמר דאמרי  ואיכא  עמי ", שירה  בעולם "ובלילה  בתורה העוסק  כל
לעולם  חסד של חוט עליו מושך הוא  ברוך הקדוש ללילה דומה שהוא הזה 

עמי .הבא שירה  ובלילה  חסדו ה ' יצוה  יומם  שנאמר ליום  דומה  (שו"עשהוא 

מבשן) אשיב  שו"ת  – .ופוסקים

טז  פרק 

הבית חורב על  ממש  בכייה  לבכות    צריה י ְִֵַָעני

ואחת כתב  עשרים והם הּמ צרים  בּ ין  "ענין הכוונות" ב "שער ז"ל האר "י
מאד  הוא וכשר  טוב  מנהג  באב . תשעה עד לתמוז י"ז  שבין ימים 
ולבכות  הימים אלו בכל היום חצי אחר  באבלות לשבת נפש  בעל לכל
אז  כי הוא  היום  חצות אחר זה היות וטעם הבית. חורבן על ממש  בכייה

ז  לסבה אשר  ערב " צללי ינטו "כי בסוד הדינין התעוררות נשרףהוא ו
היום, חצי אחר  האדם .ההיכל בנפש  גדולה תועלת עושה זה  ועניין ודבר  -

של) חצות  הלילות(תיקון  שאר בכל אפילו כי להזכירו צורך אין הלילה  חצות 
להוסיף שצריך המצרים  בין בלילות  שכן ומכל החורבן, על  להתאבל צריך

נאמר ועליו י)בבכייה . סו שׂ ישׂ וּ (ישעיה  אהביה , כּ ל ב ּה  וגילוּ  ירוּ ׁש לם  את "שׂ מחוּ 
עכ"ל. עליה ", ה ּמ תא בּ לים  כּ ל  משׂ וֹ שׂ  א ּת ּה 

יז  פרק 

רח"ל ומשמד מאסונות מציל  חצות  תיקו

ע"ה :תיקון  פתיה  יהודה  ח"ר של  מספרחצות שליט "א הרב מו"ר 
דרך  ישראל לארץ להיכנס  ניסו הארורים שהגרמנים שבתקופה 
ההשמדה. במחנות  שלהם הנוראיים המעשים ברבים נודעו  כבר  מצרים ,



ההתעוררותזוהר  טו |ל  חצות |פרק תיקון  אמירת קודם וידוי

לאה,בליל תיקון בו אומרים ואין רחל, תיקון רק בו  אומרים באב  תשעה
מפני אומרים , רחל תיקון אבל זה. ביום בתורה לקרוא שאסור  לפי
באב , תשעה ביום תורה ללמוד חיוב  יש  [ואמנם החרבן. בעניני שעוסק
או  האבל, בימי ללמוד חיוב  שאין  שאומר כמי ודלא אבלות, בימי  או
שמדברי הרעים, דברים ילמד ללמוד ירצה אם ורק  באב , בתשעה

תורה] ללמוד חיוב  יש  אלה בימים  שגם  משמע שו "ת הפוסקים – ופוסקים (שו"ע 

מבשן) .אשיב 

חצות תיקו אמירת   קוד וידוי לומר נוהגי מקומות  בכמה
וכן בכמה  חצות, תיקון  אמירת  קודם וידוי לומר נוהגים מקומות 

לתפלת  סמוך חצות התיקון את אומרים אם אמנם מנהגינו.
במנחה. וידוי  שאומרים אחר  התיקון, קודם וידוי לומר  ראוי אין  מנחה ,
שעל  שמע בקריאת שאמר לוידוי סמוך  חצות התיקון את  אומר אם וכן
תשובה  ימי  ובעשרת אלול בחודש  וכן וידוי. הפעם  עוד יאמר לא המטה ,
הוידוי יאמרו לא  הסליחות, בתוך וידוי ואומרים סליחות, בהם  שאומרים

לסליחות]. סמוך חצות התיקון  [כשאומרים  חצות. תיקון  (שו"עקודם

מבשן) אשיב  שו"ת  – .ופוסקים

קוד לקו פני כל על יתגבר בחצות, לקו לו אפשר אי  א
השחר עמוד

חצות,אם תיקון אז  לעשות הלילה בחצות  ולקום להשכים  לו  אפשר
וגו' אשמורות" לראש  בלילה  רוני "קומי שנאמר : כמו טוב , מה

יט) ב  ממרום (איכה "ה' שנאמר: ההיא, בעת  מקונן שהקב "ה וכמו
נוהו" על ישאג  שאוג קולו  יתן  קדשו וממעון ל)ישאג כה  ,(ירמיהו

היכלי את ושרפתי ביתי  את  החרבתי  שבעוונותיהם  לבנים  "אוי ואומר:
האומות " לבין א)והגליתים  ג לקום(ברכות  לו אפשר אי  בחצות ,ואם

המלך דוד שאמר וכמו השחר, עמוד  קודם  לקום  פנים  כל על  יתגבר
שחר" "אעירה  השלום : ג)עליו קח מט ואין (תהלים השחר את  מעורר אני 

חצות . תיקון לעשות יכול הלילה  חצות  לאחר וגם  אותי. מעורר השחר
אליהו  פתח לומר חצות  תיקון לאחר תיכף הקדושים  ישראל ונהגו

לטוב  זכור זוהר )הנביא  מתיקוני שמים(שהוא  ושערי  לכך  מסוגל  הזמן כי  ,
אליהו )פתוחים  פתח סגולת ספר  כפי(ועיין  איש  איש  בתורה , יעסוק  כך ואחר ,

לנשמה . זוכה  זה  ידי ועל ובזוהר במשניות שו "ת יכולתו. – ופוסקים (שו"ע

מבשן) .אשיב

ומשמד ההתעוררותזוהר  מאסונות מציל חצות טז|תיקון לא|פרק

של חוט  עליו מוש הוא ברו הקדוש בלילה בתורה העוסק  כל 
ביו חסד

"קומיתנא  שנאמר : כנגדו, שכינה בלילה, בתורה  העוסק כל חייא : רבי
ה'" פני נכח לבך כמים שפכי אשמורות לראש  בלילה יט)רוני ב  .(איכה

חז"ל  ואמרו כנגדך. אז היא  שהשכינה ע"ב )פירוש , יב  דף ריש (חגיגה אמר :
חסד של  חוט  עליו מושך הוא  ברוך  הקדוש  בלילה בתורה  העוסק  כל לקיש 
משום חסדו, ה ' יצוה  יומם  טעם  ומה  חסדו", ה ' יצוה  "יומם  שנאמר: ביום ,

לקיש  ריש  אמר דאמרי  ואיכא  עמי ", שירה  בעולם "ובלילה  בתורה העוסק  כל
לעולם  חסד של חוט עליו מושך הוא  ברוך הקדוש ללילה דומה שהוא הזה 

עמי .הבא שירה  ובלילה  חסדו ה ' יצוה  יומם  שנאמר ליום  דומה  (שו"עשהוא 

מבשן) אשיב  שו"ת  – .ופוסקים

טז  פרק 

הבית חורב על  ממש  בכייה  לבכות    צריה י ְִֵַָעני

ואחת כתב  עשרים והם הּמ צרים  בּ ין  "ענין הכוונות" ב "שער ז"ל האר "י
מאד  הוא וכשר  טוב  מנהג  באב . תשעה עד לתמוז י"ז  שבין ימים 
ולבכות  הימים אלו בכל היום חצי אחר  באבלות לשבת נפש  בעל לכל
אז  כי הוא  היום  חצות אחר זה היות וטעם הבית. חורבן על ממש  בכייה

ז  לסבה אשר  ערב " צללי ינטו "כי בסוד הדינין התעוררות נשרףהוא ו
היום, חצי אחר  האדם .ההיכל בנפש  גדולה תועלת עושה זה  ועניין ודבר  -

של) חצות  הלילות(תיקון  שאר בכל אפילו כי להזכירו צורך אין הלילה  חצות 
להוסיף שצריך המצרים  בין בלילות  שכן ומכל החורבן, על  להתאבל צריך

נאמר ועליו י)בבכייה . סו שׂ ישׂ וּ (ישעיה  אהביה , כּ ל ב ּה  וגילוּ  ירוּ ׁש לם  את "שׂ מחוּ 
עכ"ל. עליה ", ה ּמ תא בּ לים  כּ ל  משׂ וֹ שׂ  א ּת ּה 

יז  פרק 

רח"ל ומשמד מאסונות מציל  חצות  תיקו

ע"ה :תיקון  פתיה  יהודה  ח"ר של  מספרחצות שליט "א הרב מו"ר 
דרך  ישראל לארץ להיכנס  ניסו הארורים שהגרמנים שבתקופה 
ההשמדה. במחנות  שלהם הנוראיים המעשים ברבים נודעו  כבר  מצרים ,



ההתעוררותזוהר  יז|לב מוצאפי |פרק סלמאן  הרה "ג של חצות  תיקון 

ירושלים  לרחובות זצוק "ל אמת " "האמרי מגור האדמו"ר  פעם יצא
הקב"ה  לו  זימן ישראל. עם את התוכפות  הצרות על  צער  מרוב בלילה,
לשם  נכנס  בירושלים. הסופר  עזרא הכנסת מבית נוראות בכיות לשמוע
חצות  בתיקון  הרצפה על יושב  זצוק "ל פתיה  יהודה  רבי חכם את  וראה
גלות  ועל הצדיקים הריגת על  הבית, חורבן על שליש  בדמעות ובוכה
שמתחת  וראה האדמו "ר התבונן - חצות. בתיקון שמתוקן כמו השכינה 

זצוק"ל פתיה הרה"ג של מושבו  שיאספומקום כוסות שתי תלמידיו  הניחו 
מלאות הכוסות והיו נורא בכי מרוב מעיניו  שנוטפות הדמעות  כל את

עמד דמעות כך אחר חדא. כשעה והשתומם זצוק"ל האדמו "ר שם עמד  .
בית  חורבן על כך שבוכים  צדיקים  כמה עוד בישראל  היו אילו ואמר,
אילו  אחר [בנוסח  באירופה . השואה להתרחש  יכולה הייתה  לא - המקדש 
השואה!]. קוראת היתה לא באיררופא  חכמים התלמידי  כן עושים היו

 התיקו של  בדמעות  ספוגי והיו  התכריכי על התיקו את  אמר
שלו חצות

זצוק "ל:תיקון  מוצאפי סלמאן  הרה "ג  של ישחצות מיוחדת חשיבות
גם  בלילה ביום. וגם בלילה גם אלו  בימים חצות  תיקון לאמירת
את  לומר מאוד וחשוב  רחל. תיקון רק וביום לאה. תיקון  וגם רחל תיקון

השכינההתיקון של הצער עומק את כשמבינים הלב , מעומק בבכיה 
ובגלות- הבית יעקבבחורבן  ח"ר ופרישא. קדישא חסידא אחד. חכם והיה

חצות  תיקון בלי לילה  עליו עובר היה ולא וחסיד צדיק  שהיה ע "ה מוצפי
ו  שליש. בדמעות גדול על בבכי אותו  אומר  היה התיקון  את אומר  כשהיה

הרב  של התכריכים  והיו  ועשרים , מאה לאחרי לעצמו שקנה התכריכים
- שלו . חצות התיקון  של בדמעות ספוגים  באו ז "ל עולמו לבית כשנפטר

ולא  שלו  התכריכים את וראו מעלתו  את הכירו  שלא קדישא החברה אנשי 
הללו  התכריכים עם אותו  נקבור  לא לי: אמרו  וערכם. מעלתם את הבינו
חשובים  הם כותנה של הם אפילו להם: אמרתי פשתן. של לא שהם
אופן  בכל הזה. הגדול הצדיק  של הדמעות  למעלת ערך אין כי ביותר ,
תכריכים  לקנות במצוות מקמץ  היה  לא ז"ל הרב  בודאי אותם, תבדקו

פשתן , של באמת  שהם ומצאו  לבדיקה  אותם שלחו מהודרים. רקשאינם
אריג . של אחר סוג  כמו  ונראו  צבעם השתנה  דמעות שאנשישמרוב  אחרי -

של  המשמעות  את לאט  לאט לעכל התחילו בו , טיפלו קדישה החברה
הצער עם נפגשו הם בתחילה. בהם  זלזלו שהם הללו  הקדושים התכריכים

הזוהרההתעוררותזוהר  לומדי י"ח|כוח לג |פרק

כשסיימו  ונרעדו . הקדושה, השכינה  על הזה המיוחד הצדיק  של והבכי
פשתן  של אחד מטר  ובידו קדישא החברה ראש אלי נגש  המלאכה את
לקחת  רשות ביקש  הוא מיותר. להם שנשאר לעצמו  הרב שהכין ממה
החשיבות, כל עם לו: אמרתי ועשרים , מאה אחרי בו להקבר  לעצמו  אותו
לי. ולא היורש  שהוא שלו לבן שייך זה ערוך שולחן פי על הלכה . יש 
של  מיוחד כך כל דבר  על ויתר לא שהבן כמובן לך. יתן אם אותו שאל

עליון. כך כל צדיק

י"ח  פרק
הזוהר לומדי  כוח

הגּ אוּ לה צריכים  וכל הע וֹ לם  ׁש כּ ל כּ זה דּ בר  וּ בפרט  ט וֹ ב , דּ בר ׁש כּ ל  לדעת 
יכוֹ לי חזק  רצ וֹ ן  עם אבל מניע וֹ ת, הר בּ ה י ׁש נן בּ זה, לעברּת לוּ יה ם 

כּ מ וֹ  דּ ׁש מ יּ א, סיּ יעּת א עם בּ אמת  ר וֹ צים מה לכל להגּ יע  ויכוֹ לים  ה כּ ל, על
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  דמזמניןׁש כּ תוּ ב א נּ וּ ן  כּ ּמ ה  לאתדכייא  נׁש  בּ ר בּ עי  "כּ ד 

לוֹ ,והּפ ר וּ ׁש ,ליּה ", עוֹ זרים  מלאכים כּ ּמ ה להּט הר ר וֹ צה אדם  בּ ן כּ א ׁש ר 
- בּ עדוֹ . וּ לסיּ ע  אוֹ תוֹ  ללוּ וֹ ת קדוֹ ׁש ים מלאכים לוֹ  ׁש וֹ לח  יתבּ ר ׁש הם
מטהרים  ׁש הם בּ ע וֹ לם  גּ דוֹ לים הכי הר בּ ים מזכּ י נקראים הז וֹ הר ולוֹ מדי
קׁש וֹ ת  גּ זרוֹ ת מ כּ ל ישׂ ראל עם את וּ מ צּ ילים ישׂ ראל, כּ לל ונׁש מת נׁש מתם
ּפ רוֹ ת  עוֹ שׂ ה  וּ ברכּ תם ועצ וּ ם רב כּ חם בּ וודאי וּ בג ׁש מיּ וּ ת, בּ ר וּ חניּ וּ ת  ורע וֹ ת

נ ׁש מעת. וּ ּת פלּ תם

נחוסמורי לא היאך בגלותא? שכינתא תהא  מתי עד קדוש ! קהל ורבותי
אלינו, ומתחנן ביסורים מתגולל המשיח מלך - שבשמים? אבינו על
- בנו!!! רק תלוי זה וכל לגאלנו, רוצה יתברך  השם  לבוא, רוצה הוא
טובה  עצה לנו נתנו  זיע "א והרשב "י הנביא אליהו רבינו  משה העצה? ומה
ומיד. תיכף  שיבוא נזכה וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות מה ומועילה קלה 
השם. בעזרת  ומיד תיכף אותו, להביא יכולים ביחד כולנו יקרים! אחים -

ישראל.א . ואהבת תורה.ב.באחדות  שעות מיליוני  להרבות  עלינו 
הקדוש .ג . זוהר בלימוד רק יכולים זה, לכל ולזכות

המשיח!!! את  נביא אלו שעות בשתי 
למעןרבותי מתאספים  כולם ונורא! גדול השם קידוש  ב "ה כאן  לנו יש 

שמים !!! כבוד  יתרמו הרבות כולו העולם בכל אחד  כל כאשר



ההתעוררותזוהר  יז|לב מוצאפי |פרק סלמאן  הרה "ג של חצות  תיקון 

ירושלים  לרחובות זצוק "ל אמת " "האמרי מגור האדמו"ר  פעם יצא
הקב"ה  לו  זימן ישראל. עם את התוכפות  הצרות על  צער  מרוב בלילה,
לשם  נכנס  בירושלים. הסופר  עזרא הכנסת מבית נוראות בכיות לשמוע
חצות  בתיקון  הרצפה על יושב  זצוק "ל פתיה  יהודה  רבי חכם את  וראה
גלות  ועל הצדיקים הריגת על  הבית, חורבן על שליש  בדמעות ובוכה
שמתחת  וראה האדמו "ר התבונן - חצות. בתיקון שמתוקן כמו השכינה 

זצוק"ל פתיה הרה"ג של מושבו  שיאספומקום כוסות שתי תלמידיו  הניחו 
מלאות הכוסות והיו נורא בכי מרוב מעיניו  שנוטפות הדמעות  כל את

עמד דמעות כך אחר חדא. כשעה והשתומם זצוק"ל האדמו "ר שם עמד  .
בית  חורבן על כך שבוכים  צדיקים  כמה עוד בישראל  היו אילו ואמר,
אילו  אחר [בנוסח  באירופה . השואה להתרחש  יכולה הייתה  לא - המקדש 
השואה!]. קוראת היתה לא באיררופא  חכמים התלמידי  כן עושים היו

 התיקו של  בדמעות  ספוגי והיו  התכריכי על התיקו את  אמר
שלו חצות

זצוק "ל:תיקון  מוצאפי סלמאן  הרה "ג  של ישחצות מיוחדת חשיבות
גם  בלילה ביום. וגם בלילה גם אלו  בימים חצות  תיקון לאמירת
את  לומר מאוד וחשוב  רחל. תיקון רק וביום לאה. תיקון  וגם רחל תיקון

השכינההתיקון של הצער עומק את כשמבינים הלב , מעומק בבכיה 
ובגלות- הבית יעקבבחורבן  ח"ר ופרישא. קדישא חסידא אחד. חכם והיה

חצות  תיקון בלי לילה  עליו עובר היה ולא וחסיד צדיק  שהיה ע "ה מוצפי
ו  שליש. בדמעות גדול על בבכי אותו  אומר  היה התיקון  את אומר  כשהיה

הרב  של התכריכים  והיו  ועשרים , מאה לאחרי לעצמו שקנה התכריכים
- שלו . חצות התיקון  של בדמעות ספוגים  באו ז "ל עולמו לבית כשנפטר

ולא  שלו  התכריכים את וראו מעלתו  את הכירו  שלא קדישא החברה אנשי 
הללו  התכריכים עם אותו  נקבור  לא לי: אמרו  וערכם. מעלתם את הבינו
חשובים  הם כותנה של הם אפילו להם: אמרתי פשתן. של לא שהם
אופן  בכל הזה. הגדול הצדיק  של הדמעות  למעלת ערך אין כי ביותר ,
תכריכים  לקנות במצוות מקמץ  היה  לא ז"ל הרב  בודאי אותם, תבדקו

פשתן , של באמת  שהם ומצאו  לבדיקה  אותם שלחו מהודרים. רקשאינם
אריג . של אחר סוג  כמו  ונראו  צבעם השתנה  דמעות שאנשישמרוב  אחרי -

של  המשמעות  את לאט  לאט לעכל התחילו בו , טיפלו קדישה החברה
הצער עם נפגשו הם בתחילה. בהם  זלזלו שהם הללו  הקדושים התכריכים

הזוהרההתעוררותזוהר  לומדי י"ח|כוח לג |פרק

כשסיימו  ונרעדו . הקדושה, השכינה  על הזה המיוחד הצדיק  של והבכי
פשתן  של אחד מטר  ובידו קדישא החברה ראש אלי נגש  המלאכה את
לקחת  רשות ביקש  הוא מיותר. להם שנשאר לעצמו  הרב שהכין ממה
החשיבות, כל עם לו: אמרתי ועשרים , מאה אחרי בו להקבר  לעצמו  אותו
לי. ולא היורש  שהוא שלו לבן שייך זה ערוך שולחן פי על הלכה . יש 
של  מיוחד כך כל דבר  על ויתר לא שהבן כמובן לך. יתן אם אותו שאל

עליון. כך כל צדיק

י"ח  פרק
הזוהר לומדי  כוח

הגּ אוּ לה צריכים  וכל הע וֹ לם  ׁש כּ ל כּ זה דּ בר  וּ בפרט  ט וֹ ב , דּ בר ׁש כּ ל  לדעת 
יכוֹ לי חזק  רצ וֹ ן  עם אבל מניע וֹ ת, הר בּ ה י ׁש נן בּ זה, לעברּת לוּ יה ם 

כּ מ וֹ  דּ ׁש מ יּ א, סיּ יעּת א עם בּ אמת  ר וֹ צים מה לכל להגּ יע  ויכוֹ לים  ה כּ ל, על
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  דמזמניןׁש כּ תוּ ב א נּ וּ ן  כּ ּמ ה  לאתדכייא  נׁש  בּ ר בּ עי  "כּ ד 

לוֹ ,והּפ ר וּ ׁש ,ליּה ", עוֹ זרים  מלאכים כּ ּמ ה להּט הר ר וֹ צה אדם  בּ ן כּ א ׁש ר 
- בּ עדוֹ . וּ לסיּ ע  אוֹ תוֹ  ללוּ וֹ ת קדוֹ ׁש ים מלאכים לוֹ  ׁש וֹ לח  יתבּ ר ׁש הם
מטהרים  ׁש הם בּ ע וֹ לם  גּ דוֹ לים הכי הר בּ ים מזכּ י נקראים הז וֹ הר ולוֹ מדי
קׁש וֹ ת  גּ זרוֹ ת מ כּ ל ישׂ ראל עם את וּ מ צּ ילים ישׂ ראל, כּ לל ונׁש מת נׁש מתם
ּפ רוֹ ת  עוֹ שׂ ה  וּ ברכּ תם ועצ וּ ם רב כּ חם בּ וודאי וּ בג ׁש מיּ וּ ת, בּ ר וּ חניּ וּ ת  ורע וֹ ת

נ ׁש מעת. וּ ּת פלּ תם

נחוסמורי לא היאך בגלותא? שכינתא תהא  מתי עד קדוש ! קהל ורבותי
אלינו, ומתחנן ביסורים מתגולל המשיח מלך - שבשמים? אבינו על
- בנו!!! רק תלוי זה וכל לגאלנו, רוצה יתברך  השם  לבוא, רוצה הוא
טובה  עצה לנו נתנו  זיע "א והרשב "י הנביא אליהו רבינו  משה העצה? ומה
ומיד. תיכף  שיבוא נזכה וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות מה ומועילה קלה 
השם. בעזרת  ומיד תיכף אותו, להביא יכולים ביחד כולנו יקרים! אחים -

ישראל.א . ואהבת תורה.ב.באחדות  שעות מיליוני  להרבות  עלינו 
הקדוש .ג . זוהר בלימוד רק יכולים זה, לכל ולזכות

המשיח!!! את  נביא אלו שעות בשתי 
למעןרבותי מתאספים  כולם ונורא! גדול השם קידוש  ב "ה כאן  לנו יש 

שמים !!! כבוד  יתרמו הרבות כולו העולם בכל אחד  כל כאשר



ההתעוררותזוהר  י "ט|לד קּבלה |פרק  ללמד חכם ּתלמיד על חּיּוב  ָ ָ ַֹ ְ ִ ָ ָ ִ ְ ַ ַ ִ ָּגדֹול 

יום  מידי סיום ונעשה אברכים 50 ניקח  כסף די  לנו וכשיהיה להאברכים
הסיום  למעל שותפים יהיה ישראל בני  אחינו שכל עד בעזהי"ת  ביומו,
בזיכוי איך מובן  עתה במירון הקדוש  הרשב"י בציון העולמי הזוהר 

למיליארדי זכויותינו  את  מכפיל כי  חיסרון  לידי יבואו לא שעות הרבים
תבוא  האחרונה שהגאולה הקדוש בזוהר  שכתוב  וכמו  קץ, אין עד תורה
היחידה  שהעצה המקובלים וכתבו הקדושה, התורה ובכוח בזכות רק

ומגוג גוג ממלחמת הזוהריאלהינצל ולימוד הסוד תורת ללמוד היא ,
המשיח. מגיע  ומיד ותיכף  בראשונה, הקדוש 

של ביאת  בואו לקראת כמנין  (1434) בגימטריא הזוהר  בזכות המשיח 
– המשיח  של לבואו ביותר  הטובה ההכנה  [שזוהי - משיח 

הזוהר]. לימוד

י "ט  פרק

ח ד ל י קלה , ללמד   חכ למיד על  ח ב דל ְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹה
הא ה ְְֵַָָֻלקרב

ז וֹ ר בּ וֹ תינוּ  ּפ ני על בּ ׁש בּ תוֹ ת הנּ למדת ּת וֹ רה ׁש ל וערכּ ּה  בּ ׁש בחּה  הפליג וּ  
ּפ ר ׁש ת סוֹ ף הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  כּ לׁש וֹ ן  החל, בּ ימוֹ ת הנּ למדת
יוֹ מא בּ אוֹ ריתא, דּ מׁש ּת דּ לין  אינ וּ ן  דּ כל חוּ לקיה וֹ ן  זכּ אה – " ל "ׁש לח

יוֹ מין". מאר דּ ׁש בּ ּת א

כּ תב מרנא ׁש ניּ ה , ׁש נה ׁש מוֹ ת  ּפ ר ׁש ת חי" איׁש  "בּ ן  בּ ספר וֹ  ה ּט וֹ ב , הרי"ח 
ה ּת וֹ רה מעסק הנעשׂ ה ּפ על דּ גדוֹ ל  ז "ל: ה ּמ קבּ לים כּ תבוּ  לׁש וֹ נ וֹ : וזה 

הקדושיא. בזוהר מתאחדים  ישראל
שבעהכמנין(1679)בגימטריא  תשבו בסוכות

שהשכינה ימים. יומם", עליהם  ה' ["וענן
ל"סכותה  וזוכים ישראל , על חופפת הקדושה 
ע"ח, יבמות ירושלמי [עיין נשק", ביום  לראשי 
כלה  לירחי בפתיחה דורש היה  שתמיד וכמו
על  הזה, הפסוק את עזרי" "אבי בעל מרן
ישראל  עם  התאחדות ובזכות האטום], סכנת 
גוג ממלחמת  נינצל הקדוש, הזוהר  בלימוד
עלינו  צוותה שהתורה כמו ועוד, ומגוג,
ללמוד חייבים  כך ימים , שבעת תשבו  בסוכות

הפסק]. בלי  השבוע כל הקדוש  הזוהר את
âמהימנäתאלäëד  צילא Ł דוñ ה הåהר  ְְִִֵַַַָָָֹֹ

àתהêיםéסéה : ח')éתäב ק "מ 'אד ני (ïרק  "ה  ְְֲִִֶֶָָָֹֻ
נŁק". àיום  לראŁי  ס éתה יäŁעתי ְְִִֶַָָָֹֹֹֹעז

עח)äבירŁäלמי  âף אחר(יבמõת âבר :äאמר ְְְִִֵַַָָָ
הëקàלים äוכתב áוג. Łל נŁקו זה נŁק" ְְְְִֶֶֶַָָָֹֹֹֻ"àיום
אם ה ìקראת  àינה, àבחינת הéíה Łל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻדהסכך
éäמו  âמהימנäתא, בצלא  הàנים על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהחופפת
נחŁב  àינה, àבחינת äëêŁדו Ł דוñה הזãר  éְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹן
àיום äמגן  üé מסä âמהימנäתא , וצילא üְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹלסכ

äמגוג. áוג מëלחמת Łמðיל ערב õת)נŁק .(âàי ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

קּבלה ההתעוררותזוהר  ללמד חכם ּתלמיד על חּיּוב י "ט|ּגדֹול  לה|פרק  ָ ִ ַ ַ ְ ִ ָ ָ ִ ְ ַֹ ָ ָ 

החוֹ ל. ימי ׁש ל ה ּת וֹ רה  מעסק הנעשׂ ה מן  יוֹ תר ּפ עמים  אלף ׁש בּ ת, בּ יוֹ ם
ׁש נים , אלף הּק בּ "ה  ׁש ל דיוֹ מוֹ  חז"ל , מאמר ּפ י על  וּ בא וּ רוֹ : עכל"ק.
מעין היא קוֹ דׁש  ו ׁש בּ ת – וג וֹ ' אתמוֹ ל  כּ יוֹ ם  בּ עיני ׁש נים  אלף  כּ י ׁש נּ אמר 
ה כּ ל  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת כּ ן  אם הּק בּ "ה . ׁש ל כּ יוֹ מוֹ  אוֹ מרת, זאת  – הבּ א עוֹ לם
בּ ׁש בּ ת קדוֹ ׁש ה ּפ עלּ ה  כּ ל כּ ן , על א ׁש ר  ויתעלּ ה, השי"ת ׁש ל יוֹ מוֹ  ׁש ל   בּ ער

החוֹ ל . ימי לער יד וֹ ת, אלף  ע וֹ לה  במדבר )קוֹ דׁש , חן ׁש רע בּ י(מצא מרדּ כי רבּ נוּ  - . 
ואמר: מקרביו בּ אזני  ּפ עם התבּ ּט א הּפ ׁש טזי"ע דּ ר על  ּת וֹ רה לּמ וּ ד ׁש ל "ׁש עה 

זהר  לּמ וּ ד ׁש ל אחת  וׁש עה חל. בּ יוֹ ם ׁש למה  ׁש נה לל ּמ וּ ד ׁש וה הבּ ת, בּ י וֹ ם 
הכּ ף הגה "ק וּ פסק  חל. בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט לּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה  כּ מוֹ  היא חל, בּ יוֹ ם וק בּ לה

סקי"ב )החיּ ים בּ קד ׁש וֹ (קנ "ה  דּ בּ ר וּ כבר - ה ּק בּ לה. ללּמ וּ ד יחׁש ב הזוֹ הר דּ לּמ וּ ד  , 
הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר דּ לּמ וּ ד "מל "הכּ ּס א בּ על עינינוּ  מאוֹ ר זי"ע בוּ זגלוֹ  מהר"ש

החיּ ים  בּ כף ּפ סק וֹ  וה וּ בא הּפ ׁש ט, לּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה לער אחת ׁש עה  (סימןעוֹ לה ִָ

ס י"ב ) מל"קנ "ה ה "כסא  וז"ל: מ "ג), בּ גירסא (ן הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד  כּ י  : ִַַ
מאמר  ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין ללמד  יזכּ ה אם ׁש כּ ן וכל ע וֹ למוֹ ת , בּ וֹ נה  בּ עלמא
ׁש נה  הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יעשׂ ה לּ א  מה אחת בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יעשׂ ה אחד,
מרוֹ אי ויהיה דּ מלכּ א, היכלא  מבּ ני  הבּ א ע וֹ לם בּ ן ׁש הוּ א  ל וֹ  וּ מבטח ּת מימה,

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים ה ּמ ל ּפ ני 

כּ תבגּ ם  ל' מל)בּ תּק וּ ן  חכם (ה א ּת למיד על חיּ וּ ב גּ ד וֹ ל כּ ּמ ה לׁש וֹ נוֹ : וזה  , ִֵֶֶַ
גּ לוּ תא  אר וגוֹ רם ק בּ לה ל וֹ מדים אינם אם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענׁש ם קבּ לה. ללמד
הּק בּ לה  בּ לּמ וּ ד אחת  בּ ׁש עה יע שׂ ה  כּ י  ליצלן, רחמנא  הגּ אלּ ה מע כּ בים הם כּ י 
ה גּ א לּ ה. לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י הּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים חדׁש  בּ לּמ וּ ד נעשׂ ה לּ א מה

זּ הרהעוֹ לה ׁש עה  דהלוֹ מד  זי"ע , ה ּט וֹ ב  והרי"ח  מל ה כּ ּס א  רבּ וֹ תינ וּ  מדּ ברי 
זה , וּ לפי חוֹ ל. בּ יוֹ ם  ּפ ׁש ט ׁש נה  אלף  כּ לוֹ מד  קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת הּק ד וֹ ׁש 
כּ ל  לת ּק ן  ׁש זּ כה  הרי ק וֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת ה ּק דוֹ ׁש  זּ הר  ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ללמד יּ זכּ ה  אם
צדּ יקים אוֹ רח וֹ ת  בּ על ׁש ל ח דּ וּ ׁש וֹ   ּכ על וּ בנוֹ סף  ה בּ ריאה . ימי אלפין  ה ׁש ית

המחה) דּ לּמ וּ ד(ער  מצוה)הּמ באר יוֹ צא (וכל אלף, כּ פוּ ל ערכּ וֹ  בּ שׂ מחה הנעשׂ ה ְְְִִַַַָָָ
ה ּק דוֹ ׁש " "הזּ הר – הרׁש בּ "י  ּת וֹ רת  וּ בשׂ מחה  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת לוֹ מד יהוּ די  ׁש כּ אׁש ר

ׁש נה  מלי וֹ ן ׁש ל לער אחת בּ ׁש עה החל)עוֹ לה  ימי  ט כּ פוּ ל(לד וּ בי ּס וּ רים  . ְִִֵַָ
ׁש נה  מליוֹ ן מאה ׁש ווה בּ ׁש בּ ת ׁש עה ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לּ יּמ וּ ד  הכּ ל ס מאה ,
הזוֹ הר  בלימוּ ד וחׁש ב  צא ּת וֹ רה. ׁש נה כּ -28.000 אחת וּ ׁש ניּ ה  ּת וֹ רה !!!!!
הּפ ס וּ ק את  וּ מק יּ ם הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את משׂ ּמ ח א ּת ה ׁש ניּ ה בּ כל בּ ׁש בּ ת , הּק דוֹ ׁש 

ה '". כ"ח נא יגדּ ל  "ועּת ה



ההתעוררותזוהר  י "ט|לד קּבלה |פרק  ללמד חכם ּתלמיד על חּיּוב  ָ ָ ַֹ ְ ִ ָ ָ ִ ְ ַ ַ ִ ָּגדֹול 

יום  מידי סיום ונעשה אברכים 50 ניקח  כסף די  לנו וכשיהיה להאברכים
הסיום  למעל שותפים יהיה ישראל בני  אחינו שכל עד בעזהי"ת  ביומו,
בזיכוי איך מובן  עתה במירון הקדוש  הרשב"י בציון העולמי הזוהר 

למיליארדי זכויותינו  את  מכפיל כי  חיסרון  לידי יבואו לא שעות הרבים
תבוא  האחרונה שהגאולה הקדוש בזוהר  שכתוב  וכמו  קץ, אין עד תורה
היחידה  שהעצה המקובלים וכתבו הקדושה, התורה ובכוח בזכות רק

ומגוג גוג ממלחמת הזוהריאלהינצל ולימוד הסוד תורת ללמוד היא ,
המשיח. מגיע  ומיד ותיכף  בראשונה, הקדוש 

של ביאת  בואו לקראת כמנין  (1434) בגימטריא הזוהר  בזכות המשיח 
– המשיח  של לבואו ביותר  הטובה ההכנה  [שזוהי - משיח 

הזוהר]. לימוד

י "ט  פרק

ח ד ל י קלה , ללמד   חכ למיד על  ח ב דל ְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹה
הא ה ְְֵַָָֻלקרב

ז וֹ ר בּ וֹ תינוּ  ּפ ני על בּ ׁש בּ תוֹ ת הנּ למדת ּת וֹ רה ׁש ל וערכּ ּה  בּ ׁש בחּה  הפליג וּ  
ּפ ר ׁש ת סוֹ ף הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  כּ לׁש וֹ ן  החל, בּ ימוֹ ת הנּ למדת
יוֹ מא בּ אוֹ ריתא, דּ מׁש ּת דּ לין  אינ וּ ן  דּ כל חוּ לקיה וֹ ן  זכּ אה – " ל "ׁש לח

יוֹ מין". מאר דּ ׁש בּ ּת א

כּ תב מרנא ׁש ניּ ה , ׁש נה ׁש מוֹ ת  ּפ ר ׁש ת חי" איׁש  "בּ ן  בּ ספר וֹ  ה ּט וֹ ב , הרי"ח 
ה ּת וֹ רה מעסק הנעשׂ ה ּפ על דּ גדוֹ ל  ז "ל: ה ּמ קבּ לים כּ תבוּ  לׁש וֹ נ וֹ : וזה 

הקדושיא. בזוהר מתאחדים  ישראל
שבעהכמנין(1679)בגימטריא  תשבו בסוכות

שהשכינה ימים. יומם", עליהם  ה' ["וענן
ל"סכותה  וזוכים ישראל , על חופפת הקדושה 
ע"ח, יבמות ירושלמי [עיין נשק", ביום  לראשי 
כלה  לירחי בפתיחה דורש היה  שתמיד וכמו
על  הזה, הפסוק את עזרי" "אבי בעל מרן
ישראל  עם  התאחדות ובזכות האטום], סכנת 
גוג ממלחמת  נינצל הקדוש, הזוהר  בלימוד
עלינו  צוותה שהתורה כמו ועוד, ומגוג,
ללמוד חייבים  כך ימים , שבעת תשבו  בסוכות

הפסק]. בלי  השבוע כל הקדוש  הזוהר את
âמהימנäתאלäëד  צילא Ł דוñ ה הåהר  ְְִִֵַַַָָָֹֹ

àתהêיםéסéה : ח')éתäב ק "מ 'אד ני (ïרק  "ה  ְְֲִִֶֶָָָֹֻ
נŁק". àיום  לראŁי  ס éתה יäŁעתי ְְִִֶַָָָֹֹֹֹעז

עח)äבירŁäלמי  âף אחר(יבמõת âבר :äאמר ְְְִִֵַַָָָ
הëקàלים äוכתב áוג. Łל נŁקו זה נŁק" ְְְְִֶֶֶַָָָֹֹֹֻ"àיום
אם ה ìקראת  àינה, àבחינת הéíה Łל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻדהסכך
éäמו  âמהימנäתא, בצלא  הàנים על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהחופפת
נחŁב  àינה, àבחינת äëêŁדו Ł דוñה הזãר  éְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹן
àיום äמגן  üé מסä âמהימנäתא , וצילא üְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹלסכ

äמגוג. áוג מëלחמת Łמðיל ערב õת)נŁק .(âàי ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

קּבלה ההתעוררותזוהר  ללמד חכם ּתלמיד על חּיּוב י "ט|ּגדֹול  לה|פרק  ָ ִ ַ ַ ְ ִ ָ ָ ִ ְ ַֹ ָ ָ 

החוֹ ל. ימי ׁש ל ה ּת וֹ רה  מעסק הנעשׂ ה מן  יוֹ תר ּפ עמים  אלף ׁש בּ ת, בּ יוֹ ם
ׁש נים , אלף הּק בּ "ה  ׁש ל דיוֹ מוֹ  חז"ל , מאמר ּפ י על  וּ בא וּ רוֹ : עכל"ק.
מעין היא קוֹ דׁש  ו ׁש בּ ת – וג וֹ ' אתמוֹ ל  כּ יוֹ ם  בּ עיני ׁש נים  אלף  כּ י ׁש נּ אמר 
ה כּ ל  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת כּ ן  אם הּק בּ "ה . ׁש ל כּ יוֹ מוֹ  אוֹ מרת, זאת  – הבּ א עוֹ לם
בּ ׁש בּ ת קדוֹ ׁש ה ּפ עלּ ה  כּ ל כּ ן , על א ׁש ר  ויתעלּ ה, השי"ת ׁש ל יוֹ מוֹ  ׁש ל   בּ ער

החוֹ ל . ימי לער יד וֹ ת, אלף  ע וֹ לה  במדבר )קוֹ דׁש , חן ׁש רע בּ י(מצא מרדּ כי רבּ נוּ  - . 
ואמר: מקרביו בּ אזני  ּפ עם התבּ ּט א הּפ ׁש טזי"ע דּ ר על  ּת וֹ רה לּמ וּ ד ׁש ל "ׁש עה 

זהר  לּמ וּ ד ׁש ל אחת  וׁש עה חל. בּ יוֹ ם ׁש למה  ׁש נה לל ּמ וּ ד ׁש וה הבּ ת, בּ י וֹ ם 
הכּ ף הגה "ק וּ פסק  חל. בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט לּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה  כּ מוֹ  היא חל, בּ יוֹ ם וק בּ לה

סקי"ב )החיּ ים בּ קד ׁש וֹ (קנ "ה  דּ בּ ר וּ כבר - ה ּק בּ לה. ללּמ וּ ד יחׁש ב הזוֹ הר דּ לּמ וּ ד  , 
הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר דּ לּמ וּ ד "מל "הכּ ּס א בּ על עינינוּ  מאוֹ ר זי"ע בוּ זגלוֹ  מהר"ש

החיּ ים  בּ כף ּפ סק וֹ  וה וּ בא הּפ ׁש ט, לּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה לער אחת ׁש עה  (סימןעוֹ לה ִָ

ס י"ב ) מל"קנ "ה ה "כסא  וז"ל: מ "ג), בּ גירסא (ן הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד  כּ י  : ִַַ
מאמר  ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין ללמד  יזכּ ה אם ׁש כּ ן וכל ע וֹ למוֹ ת , בּ וֹ נה  בּ עלמא
ׁש נה  הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד יעשׂ ה לּ א  מה אחת בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יעשׂ ה אחד,
מרוֹ אי ויהיה דּ מלכּ א, היכלא  מבּ ני  הבּ א ע וֹ לם בּ ן ׁש הוּ א  ל וֹ  וּ מבטח ּת מימה,

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים ה ּמ ל ּפ ני 

כּ תבגּ ם  ל' מל)בּ תּק וּ ן  חכם (ה א ּת למיד על חיּ וּ ב גּ ד וֹ ל כּ ּמ ה לׁש וֹ נוֹ : וזה  , ִֵֶֶַ
גּ לוּ תא  אר וגוֹ רם ק בּ לה ל וֹ מדים אינם אם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענׁש ם קבּ לה. ללמד
הּק בּ לה  בּ לּמ וּ ד אחת  בּ ׁש עה יע שׂ ה  כּ י  ליצלן, רחמנא  הגּ אלּ ה מע כּ בים הם כּ י 
ה גּ א לּ ה. לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י הּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים חדׁש  בּ לּמ וּ ד נעשׂ ה לּ א מה

זּ הרהעוֹ לה ׁש עה  דהלוֹ מד  זי"ע , ה ּט וֹ ב  והרי"ח  מל ה כּ ּס א  רבּ וֹ תינ וּ  מדּ ברי 
זה , וּ לפי חוֹ ל. בּ יוֹ ם  ּפ ׁש ט ׁש נה  אלף  כּ לוֹ מד  קוֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת הּק ד וֹ ׁש 
כּ ל  לת ּק ן  ׁש זּ כה  הרי ק וֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת ה ּק דוֹ ׁש  זּ הר  ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ללמד יּ זכּ ה  אם
צדּ יקים אוֹ רח וֹ ת  בּ על ׁש ל ח דּ וּ ׁש וֹ   ּכ על וּ בנוֹ סף  ה בּ ריאה . ימי אלפין  ה ׁש ית

המחה) דּ לּמ וּ ד(ער  מצוה)הּמ באר יוֹ צא (וכל אלף, כּ פוּ ל ערכּ וֹ  בּ שׂ מחה הנעשׂ ה ְְְִִַַַָָָ
ה ּק דוֹ ׁש " "הזּ הר – הרׁש בּ "י  ּת וֹ רת  וּ בשׂ מחה  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת לוֹ מד יהוּ די  ׁש כּ אׁש ר

ׁש נה  מלי וֹ ן ׁש ל לער אחת בּ ׁש עה החל)עוֹ לה  ימי  ט כּ פוּ ל(לד וּ בי ּס וּ רים  . ְִִֵַָ
ׁש נה  מליוֹ ן מאה ׁש ווה בּ ׁש בּ ת ׁש עה ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לּ יּמ וּ ד  הכּ ל ס מאה ,
הזוֹ הר  בלימוּ ד וחׁש ב  צא ּת וֹ רה. ׁש נה כּ -28.000 אחת וּ ׁש ניּ ה  ּת וֹ רה !!!!!
הּפ ס וּ ק את  וּ מק יּ ם הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  את משׂ ּמ ח א ּת ה ׁש ניּ ה בּ כל בּ ׁש בּ ת , הּק דוֹ ׁש 

ה '". כ"ח נא יגדּ ל  "ועּת ה



ההתעוררותזוהר  י "ט|לו ז ֹוהר|פרק  ונלמד ּבאהבה נתאחד  ַ ַ ְ ִ ְ ָ ֲ ַ ְ ֵ ַ ְ ִ ָּכּולנּו

ל הע יבא  דה זהר ונלמד אהבה  נתאחד לנ  ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָא
לה נ ְִֵַָלת

ׁש נים צא מאלף  יוֹ תר קדׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  זהר לּמ וּ ד ׁש ל אחת ׁש עה וּ למד: 
הבה  - ח ׁש בּ וֹ ן ". בּ וֹ אוּ  הּמ וֹ ׁש לים יאמר וּ  כּ ן "על חל. בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט
כּ ל  את מת ּק ן קדׁש , בּ ׁש בּ ת ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  הּק דוֹ ׁש  זהר  לוֹ מדים כּ אׁש ר ונת בּ וֹ נן:

הע וֹ לם. ׁש ל הנים אלפים ז וֹ הרׁש ׁש ת ונלמד  בּ אהבה  נתאחד כּ וּ לנ וּ  אם 
בּ ׁש בּ ת זהר אחת ׁש עה ל ּמ וּ ד ידי על - הלם . לתּק וּ נ וֹ  העוֹ לם  יבוֹ א  ה ּק דוֹ ׁש 

ׁש למה : הגּ אלּ ה  להביא  אפׁש ר יׁש עיה קדׁש  כ"ב )בּ ספר ס ק  ס ' נאמר:(רק  ֶֶָ
אחי ׁש נּ ה ". בּ ע ּת ּה  ה ' אני  עצ וּ ם  לגוֹ י  וה צּ עיר לאלף  יהיה  בּ א וּ ר,"ה ּק טן  וצרי - 

ׁש  הּפ ס וּ ק  כּ וּ נת  לאלף,מה  יהיה יזכּ ההּק טן קטן אדם  ׁש בּ ן להי וֹ ת  יכוֹ ל  אי 
ׁש אמר: כ "א, ּפ ס וּ ק  את  בּ הק דּ ם  ונפרׁש  - עצ וּ ם ? לגוֹ י  וה צּ עיר לאלף להי וֹ ת 

צדּ יקים  כּ לּ ם   דּ ה נּ ה"וע ּמ להת ּפ אר", ידי מע שׂ ה  מּט עי  נצר ארץ  יירׁש וּ  לע וֹ לם  
יצר  לנוּ  נתן ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הלא וכוּ ', צדּ יקים  כּ לּ ם   וע ּמ להי וֹ ת  יכוֹ ל  אי
וּ מי א וֹ ת וֹ , לנצּ ח מאד וקׁש ה כּ בדה , מלחמה א ּת וֹ  לנהל  וצרי גּ דוֹ ל , דּ י  הרע 
על י וֹ נתן בּ תרגּ וּ ם  המפרׁש ים : דּ ברי  נקדּ ים  זאת  וּ לבאר – צ דּ יק ? דּ הוי יימר

ב )יׁש עיה  סק ס  ה '(רק  אנא  ּת ּק יף  לעם  וּ דחלּ ׁש  לאלפא  יהי  בּ ה וֹ ן "דּ זעיר : ְֶֶָ
ׁש ם : וּ במלבּ י"ם  איתינה ". לאלף "בּ זמנּה  יהיה ה כּ ּמ וּ ת ,"הּק טן בּ רבּ וּ י - 

ׁש אני וה גּ ם ועצמה, בּ כח האיכ וּ ת  בּ רבּ וּ י  - עצ וּ ם " לגוֹ י  "יהיה  בּ כח - "וה צּ עיר"
העת בּ בא  - אחי ׁש נּ ה  בּ עּת ּה  ה ' אני  הנּ ה  וּ מע ּט ים , ח לּ ׁש ים  והעם ע ּת ה  מתמהמ ּה 

בּ זריזוּ ת  הדּ בר אע שׂ ה  חי )המיעד על דר זה ע כּ "ל.(י  הבטחתי , את  ואמלּ א  ִִֶֶֶַֹ

לּמ וּ ד וה בּ א וּ ר  בּ ענין זי"ע מל והכּ ּס א חי איׁש  הבּ ן  דּ ברי ּפ י על הוּ א, 
זה  זהר, אחת ׁש עה ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ׁש יּ למד ידי ׁש על ק וֹ ד ׁש , בּ ׁש בּ ת
ׁש לּ מד  כּ מ וֹ  נחׁש ב בּ ׁש בּ ת, ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  לוֹ מד ואם ׁש נים, אלף ׁש לּ מד כּ מוֹ 

ל  נזכּ ה  ּכ ידי ועל הע וֹ לם . בּ ריאת ימי כּ נגד ׁש נה אלפים בּ ע ּת ּה ׁש ׁש ת ה ' אני 
הּמ לבּ י "ם.אחיׁש נּ ה" ׁש כּ תב  כּ מ וֹ  בּ זריז וּ ת הדּ בר  אעשׂ ה המיעד העת  בּ בא - 

וגם  ונלמד נתאחד כּ לּ נוּ  ׁש אם צדּ יקים", כּ לּ ם  וע ּמ" הּפ סוּ קים יבארוּ  וּ בזה
ונזכּ ה  ארץ " יירׁש וּ  "לע וֹ לם  צדּ יקים, להיוֹ ת נזכּ ה הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  לגרס 
להתּפ אר יוּ כל ׁש הקבּ "ה להתּפ אר ", ידי מע שׂ ה  מ ּט עי "נצר הארץ, ליר ת
ׁש ׁש ת  הבּ ריאה כּ ל את לק יּ ם ׁש ע וֹ ת ׁש ׁש  ׁש ל בּ לּמ וּ ד ׁש זּ כינוּ  בּ ּמ ה אּת נוּ 
לאלף יהיה  "הּק טן הבּ א בּ ּפ ס וּ ק אמר  למה נזכּ ה כּ ן ידי ועל ׁש נה , אלפים 
להיוֹ ת  יכוֹ ל אי ו ׁש אלנ וּ  אחיׁש נּ ה", בּ ע ּת ּה  ה' אני עצוּ ם לג וֹ י והצּ עיר
עצוּ ם? לג וֹ י והצּ עיר לאלף, יהיה כּ מׁש מע וֹ , ּפ ׁש וּ טוֹ  קטן , ילד אפלּ וּ  ׁש הּק טן ,

הפסקההתעוררותזוהר  ּבלי  זהר ׁשּילמדּו ׁשּלֹו ּביׁשיבה  כ'|תּקן לז|פרק ִ ֵ ְ ְ ִ ָ ֶ ֶ ִ ְ ְ ַֹ ְ ִ ֶ ְ ֵ 

קדׁש , בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר אחת ׁש עה  ׁש יּ למד ידי ׁש על מתבּ אר: ועּת ה
לאלף . יחׁש ב  אחד כּ ל וכ – אלף כּ פוּ ל ׁש נּ ח ׁש ב

כ' פרק
 ייבה   ות ל ה , רפאה  יוהק דמ זאת ראה  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהרמח "ל 

הפסק  לי  זהר למדְְְְִִֵֶֶַֹ
וּ סג לּ תוֹ ,ע וֹ ד ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש   בּ מׁש הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר לּמ וּ ד ענין ארת מצאנ וּ  (פר ִֵֶֶֶַ

מלמידיו ) אחד יד תב  ,דה החים א ר ׁש עוֹ ת ,מ ע ׁש ה  עד  ולמדנוּ  וז"ל , , ְְִִִֶַַַַַַַָָָָ
ענין  מצאנוּ  ועוֹ ד  נהיה . לא  כּ מוֹ ה וּ  א ׁש ר טוֹ ב  ריח ה בּ ית  נתמלּ א  ׁש ע וֹ ת  ו' וּ בס וֹ ף

הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  הרמח"ל)ל ּמ וּ ד ׁש ל(ארת רבּ וֹ  בּ אסאן ר"י וה גּ א וֹ ן ...: ְִֶֶ
נגד אחרא  לה ּס טרא  כּ זה  כּ ח  ׁש יּ היה  הענין ס וֹ ד לוֹ  לבאר רבּ ינוּ  את ׁש אל  רבּ ינוּ 

רבּ ינוּ , ל וֹ  כּ וֹ תב  וכן הענין, כּ ל  ס וֹ ד מס ּפ יק  בּ בא וּ ר לוֹ  ה ׁש יב  ורבּ ינוּ  כּ יה ּת וֹ רה , 
זהר  ׁש יּ למד וּ  ׁש לּ וֹ  בּ יׁש יבה  ותּק ן לּמ כּ ה, רפוּ אה והקדּ ים מּק דם זאת ראה הוּ א 
הוֹ סיפ וּ  וע וֹ ד הכּ וֹ כבים . צאת  עד החר מעלוֹ ת  הפסק בּ לי חדׁש  וזהר ות ּק וּ נים
בּ לּ ילה, ׁש עוֹ ת  ׁש ׁש  וע וֹ ד כּ לּ וֹ  ה יּ וֹ ם כּ ל ללמד ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר ׁש ל הּת מידי בּ לּ ּמ וּ ד 

ה לּ י מן ׁש לחוּ ץ  ה לּ ּמ וּ ד  מן לפסק  ׁש לּ א  ה וֹ סיפוּ  וכן וכוּ ', כּ ּפ וּ ר י וֹ ם  מ ּמ וֹ צאי  לוֹ ת  
ח יּ ים  מׁש ה  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  כּ ב וֹ ד  ׁש ל ה כּ ללי ה לּ ּמ וּ ד בּ זמן אפלּ וּ  .(זללה"ה)ה זּ הר 

יד ) את הבה"ת  מט מה ְִִֶָָָָ(ירים

הלּ וֹ קחּפ לאי ּפ ׁש וּ ט יהוּ די ׁש ל הכּ ח  גּ דל את להבין  יכוֹ לים מ כּ אן ּפ לאוֹ ת: 
הוּ א  ׁש בּ כ ׁש עוֹ ת, ׁש ׁש  קדׁש  בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  זהר ללמד עצמוֹ  על
הּמ ׁש יח בּ יאת  עד הע וֹ לם  בּ ריאת מיּ וֹ ם כּ לּ ּה , ה בּ ריאה כּ ל את  מחזיק

בב"א . הּק ד וֹ ׁש ׁש יּ תגּ לּ ה בּ זּ הר יׁש  גּ דוֹ ל כּ ח  איזה להבין  יכוֹ לים  מכּ אן  
כּ לּ וֹ . העוֹ לם כּ ל את כּ זה ?!ׁש ּמ תּק ן  לּמ וּ ד ׁש ל העצמה גּ דל לׁש ער  נ וּ כל האם 

בּ עת  בּ רקיע ּק וֹ רה  מה  לדמין נ וּ כל האם הרב?! כּ חוֹ  את לאמד נוּ כל האם
האדם  את  ּוּ מז כ ׁש ּמ נּק ה ׁש להבת  להבת אׁש  זה הרי הּק דוֹ ׁש ?! הזּ הר  לּמ וּ ד
- בּ כּ ל. דּ ׁש מיּ א וסיּ ע ּת א עליוֹ נוֹ ת לדר גּ וֹ ת אוֹ תוֹ  וּ מביא  כּ לּ וֹ , העוֹ לם כּ ל עם 

הגבּ לוֹ ת... ׁש וּ ם אין הזּ הר לּמ וּ ד על ח יּ ים החפץ כּ תב  זה חים)וּ בגלל (החפץ  ִֵֶַָ

יהי  ה  מכי ה וכל הר"י חצת  לל  אברכי יב א, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיח 
צדקנ מיח  ני לקל ניְְְִִִִֵֵֵַַָָהרא

האשכנזים,ב"ה  אצל  גם מאוד חזק נכנס  הקדוש הזוהר לימוד שענין 
הקדוש , זוהר ללמוד צריך יהודי שכל כזה  ממושג  ידעו  לא שפשוט



ההתעוררותזוהר  י "ט|לו ז ֹוהר|פרק  ונלמד ּבאהבה נתאחד  ַ ַ ְ ִ ְ ָ ֲ ַ ְ ֵ ַ ְ ִ ָּכּולנּו

ל הע יבא  דה זהר ונלמד אהבה  נתאחד לנ  ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָא
לה נ ְִֵַָלת

ׁש נים צא מאלף  יוֹ תר קדׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  זהר לּמ וּ ד ׁש ל אחת ׁש עה וּ למד: 
הבה  - ח ׁש בּ וֹ ן ". בּ וֹ אוּ  הּמ וֹ ׁש לים יאמר וּ  כּ ן "על חל. בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט
כּ ל  את מת ּק ן קדׁש , בּ ׁש בּ ת ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  הּק דוֹ ׁש  זהר  לוֹ מדים כּ אׁש ר ונת בּ וֹ נן:

הע וֹ לם. ׁש ל הנים אלפים ז וֹ הרׁש ׁש ת ונלמד  בּ אהבה  נתאחד כּ וּ לנ וּ  אם 
בּ ׁש בּ ת זהר אחת ׁש עה ל ּמ וּ ד ידי על - הלם . לתּק וּ נ וֹ  העוֹ לם  יבוֹ א  ה ּק דוֹ ׁש 

ׁש למה : הגּ אלּ ה  להביא  אפׁש ר יׁש עיה קדׁש  כ"ב )בּ ספר ס ק  ס ' נאמר:(רק  ֶֶָ
אחי ׁש נּ ה ". בּ ע ּת ּה  ה ' אני  עצ וּ ם  לגוֹ י  וה צּ עיר לאלף  יהיה  בּ א וּ ר,"ה ּק טן  וצרי - 

ׁש  הּפ ס וּ ק  כּ וּ נת  לאלף,מה  יהיה יזכּ ההּק טן קטן אדם  ׁש בּ ן להי וֹ ת  יכוֹ ל  אי 
ׁש אמר: כ "א, ּפ ס וּ ק  את  בּ הק דּ ם  ונפרׁש  - עצ וּ ם ? לגוֹ י  וה צּ עיר לאלף להי וֹ ת 

צדּ יקים  כּ לּ ם   דּ ה נּ ה"וע ּמ להת ּפ אר", ידי מע שׂ ה  מּט עי  נצר ארץ  יירׁש וּ  לע וֹ לם  
יצר  לנוּ  נתן ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הלא וכוּ ', צדּ יקים  כּ לּ ם   וע ּמ להי וֹ ת  יכוֹ ל  אי
וּ מי א וֹ ת וֹ , לנצּ ח מאד וקׁש ה כּ בדה , מלחמה א ּת וֹ  לנהל  וצרי גּ דוֹ ל , דּ י  הרע 
על י וֹ נתן בּ תרגּ וּ ם  המפרׁש ים : דּ ברי  נקדּ ים  זאת  וּ לבאר – צ דּ יק ? דּ הוי יימר

ב )יׁש עיה  סק ס  ה '(רק  אנא  ּת ּק יף  לעם  וּ דחלּ ׁש  לאלפא  יהי  בּ ה וֹ ן "דּ זעיר : ְֶֶָ
ׁש ם : וּ במלבּ י"ם  איתינה ". לאלף "בּ זמנּה  יהיה ה כּ ּמ וּ ת ,"הּק טן בּ רבּ וּ י - 

ׁש אני וה גּ ם ועצמה, בּ כח האיכ וּ ת  בּ רבּ וּ י  - עצ וּ ם " לגוֹ י  "יהיה  בּ כח - "וה צּ עיר"
העת בּ בא  - אחי ׁש נּ ה  בּ עּת ּה  ה ' אני  הנּ ה  וּ מע ּט ים , ח לּ ׁש ים  והעם ע ּת ה  מתמהמ ּה 

בּ זריזוּ ת  הדּ בר אע שׂ ה  חי )המיעד על דר זה ע כּ "ל.(י  הבטחתי , את  ואמלּ א  ִִֶֶֶַֹ

לּמ וּ ד וה בּ א וּ ר  בּ ענין זי"ע מל והכּ ּס א חי איׁש  הבּ ן  דּ ברי ּפ י על הוּ א, 
זה  זהר, אחת ׁש עה ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ׁש יּ למד ידי ׁש על ק וֹ ד ׁש , בּ ׁש בּ ת
ׁש לּ מד  כּ מ וֹ  נחׁש ב בּ ׁש בּ ת, ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  לוֹ מד ואם ׁש נים, אלף ׁש לּ מד כּ מוֹ 

ל  נזכּ ה  ּכ ידי ועל הע וֹ לם . בּ ריאת ימי כּ נגד ׁש נה אלפים בּ ע ּת ּה ׁש ׁש ת ה ' אני 
הּמ לבּ י "ם.אחיׁש נּ ה" ׁש כּ תב  כּ מ וֹ  בּ זריז וּ ת הדּ בר  אעשׂ ה המיעד העת  בּ בא - 

וגם  ונלמד נתאחד כּ לּ נוּ  ׁש אם צדּ יקים", כּ לּ ם  וע ּמ" הּפ סוּ קים יבארוּ  וּ בזה
ונזכּ ה  ארץ " יירׁש וּ  "לע וֹ לם  צדּ יקים, להיוֹ ת נזכּ ה הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  לגרס 
להתּפ אר יוּ כל ׁש הקבּ "ה להתּפ אר ", ידי מע שׂ ה  מ ּט עי "נצר הארץ, ליר ת
ׁש ׁש ת  הבּ ריאה כּ ל את לק יּ ם ׁש ע וֹ ת ׁש ׁש  ׁש ל בּ לּמ וּ ד ׁש זּ כינוּ  בּ ּמ ה אּת נוּ 
לאלף יהיה  "הּק טן הבּ א בּ ּפ ס וּ ק אמר  למה נזכּ ה כּ ן ידי ועל ׁש נה , אלפים 
להיוֹ ת  יכוֹ ל אי ו ׁש אלנ וּ  אחיׁש נּ ה", בּ ע ּת ּה  ה' אני עצוּ ם לג וֹ י והצּ עיר
עצוּ ם? לג וֹ י והצּ עיר לאלף, יהיה כּ מׁש מע וֹ , ּפ ׁש וּ טוֹ  קטן , ילד אפלּ וּ  ׁש הּק טן ,

הפסקההתעוררותזוהר  ּבלי  זהר ׁשּילמדּו ׁשּלֹו ּביׁשיבה  כ'|תּקן לז|פרק ִ ֵ ְ ְ ִ ָ ֶ ֶ ִ ְ ְ ַֹ ְ ִ ֶ ְ ֵ 

קדׁש , בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר אחת ׁש עה  ׁש יּ למד ידי ׁש על מתבּ אר: ועּת ה
לאלף . יחׁש ב  אחד כּ ל וכ – אלף כּ פוּ ל ׁש נּ ח ׁש ב

כ' פרק
 ייבה   ות ל ה , רפאה  יוהק דמ זאת ראה  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהרמח "ל 

הפסק  לי  זהר למדְְְְִִֵֶֶַֹ
וּ סג לּ תוֹ ,ע וֹ ד ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש   בּ מׁש הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר לּמ וּ ד ענין ארת מצאנ וּ  (פר ִֵֶֶֶַ

מלמידיו ) אחד יד תב  ,דה החים א ר ׁש עוֹ ת ,מ ע ׁש ה  עד  ולמדנוּ  וז"ל , , ְְִִִֶַַַַַַַָָָָ
ענין  מצאנוּ  ועוֹ ד  נהיה . לא  כּ מוֹ ה וּ  א ׁש ר טוֹ ב  ריח ה בּ ית  נתמלּ א  ׁש ע וֹ ת  ו' וּ בס וֹ ף

הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  הרמח"ל)ל ּמ וּ ד ׁש ל(ארת רבּ וֹ  בּ אסאן ר"י וה גּ א וֹ ן ...: ְִֶֶ
נגד אחרא  לה ּס טרא  כּ זה  כּ ח  ׁש יּ היה  הענין ס וֹ ד לוֹ  לבאר רבּ ינוּ  את ׁש אל  רבּ ינוּ 

רבּ ינוּ , ל וֹ  כּ וֹ תב  וכן הענין, כּ ל  ס וֹ ד מס ּפ יק  בּ בא וּ ר לוֹ  ה ׁש יב  ורבּ ינוּ  כּ יה ּת וֹ רה , 
זהר  ׁש יּ למד וּ  ׁש לּ וֹ  בּ יׁש יבה  ותּק ן לּמ כּ ה, רפוּ אה והקדּ ים מּק דם זאת ראה הוּ א 
הוֹ סיפ וּ  וע וֹ ד הכּ וֹ כבים . צאת  עד החר מעלוֹ ת  הפסק בּ לי חדׁש  וזהר ות ּק וּ נים
בּ לּ ילה, ׁש עוֹ ת  ׁש ׁש  וע וֹ ד כּ לּ וֹ  ה יּ וֹ ם כּ ל ללמד ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר ׁש ל הּת מידי בּ לּ ּמ וּ ד 

ה לּ י מן ׁש לחוּ ץ  ה לּ ּמ וּ ד  מן לפסק  ׁש לּ א  ה וֹ סיפוּ  וכן וכוּ ', כּ ּפ וּ ר י וֹ ם  מ ּמ וֹ צאי  לוֹ ת  
ח יּ ים  מׁש ה  רבּ י  הרב  מוֹ רנוּ  כּ ב וֹ ד  ׁש ל ה כּ ללי ה לּ ּמ וּ ד בּ זמן אפלּ וּ  .(זללה"ה)ה זּ הר 

יד ) את הבה"ת  מט מה ְִִֶָָָָ(ירים

הלּ וֹ קחּפ לאי ּפ ׁש וּ ט יהוּ די ׁש ל הכּ ח  גּ דל את להבין  יכוֹ לים מ כּ אן ּפ לאוֹ ת: 
הוּ א  ׁש בּ כ ׁש עוֹ ת, ׁש ׁש  קדׁש  בּ ׁש בּ ת הּק דוֹ ׁש  זהר ללמד עצמוֹ  על
הּמ ׁש יח בּ יאת  עד הע וֹ לם  בּ ריאת מיּ וֹ ם כּ לּ ּה , ה בּ ריאה כּ ל את  מחזיק

בב"א . הּק ד וֹ ׁש ׁש יּ תגּ לּ ה בּ זּ הר יׁש  גּ דוֹ ל כּ ח  איזה להבין  יכוֹ לים  מכּ אן  
כּ לּ וֹ . העוֹ לם כּ ל את כּ זה ?!ׁש ּמ תּק ן  לּמ וּ ד ׁש ל העצמה גּ דל לׁש ער  נ וּ כל האם 

בּ עת  בּ רקיע ּק וֹ רה  מה  לדמין נ וּ כל האם הרב?! כּ חוֹ  את לאמד נוּ כל האם
האדם  את  ּוּ מז כ ׁש ּמ נּק ה ׁש להבת  להבת אׁש  זה הרי הּק דוֹ ׁש ?! הזּ הר  לּמ וּ ד
- בּ כּ ל. דּ ׁש מיּ א וסיּ ע ּת א עליוֹ נוֹ ת לדר גּ וֹ ת אוֹ תוֹ  וּ מביא  כּ לּ וֹ , העוֹ לם כּ ל עם 

הגבּ לוֹ ת... ׁש וּ ם אין הזּ הר לּמ וּ ד על ח יּ ים החפץ כּ תב  זה חים)וּ בגלל (החפץ  ִֵֶַָ

יהי  ה  מכי ה וכל הר"י חצת  לל  אברכי יב א, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיח 
צדקנ מיח  ני לקל ניְְְִִִִֵֵֵַַָָהרא

האשכנזים,ב"ה  אצל  גם מאוד חזק נכנס  הקדוש הזוהר לימוד שענין 
הקדוש , זוהר ללמוד צריך יהודי שכל כזה  ממושג  ידעו  לא שפשוט
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מטלפנים  יום יום כמעט ועכשיו  ונסתרים, למקובלים רק  ענין שזה וחשבו
להם  שאין  מופלגים, אברכים גם ובתוכם ברק, בני מירושלים יהודים אלי
וללמוד  ביתם אל הזה הבושם  להכניס  לזכות ורוצים הקדוש , זוהר  בבית

הקדוש . בזוהר ללמוד ושוב ולסיים,

הקדושורק זוהר  שלומדים חכם ,אלו בשם  אחרים נקראו  במקומות ואילו
הקדוש !!! הזוהר בלימוד מדבקותם בא  זה כל רבי? בשם רק נקראו 

הקדושים בספרים חכםוכתוב  בשם  נקרא הסוד תורת שלומד  מי ,יב שרק 
הזוהר את פעמים כמה כבר  סיימו העם שפשוטי  היום שראים וב"ה
זה  וכל הקדוש , זוהר  שלומדים  לפני לילה  כל לישון הולכים ולא הקדוש 

הברכות  וכל והטהורה. התמימה אמונתם ניסים יג מכוח והישועות 

õâחה יב. הõôרה , Łל ה ìס ôר חלק  ְִֵֶֶֶֶַַַָָהõâחה
הìגלה  חלק ,ãêé הõôרה éל :Łונענ ,ãêéְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻ
חלק  והõâחה אחד, אחדäת ה éל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹוהìסôר,
éי  ,Łונענ ãêé õâחה ,ãà חפץ õאינŁ ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהìסôר
.õêé õâחה äê אé האחדäת  מן חלק  ְְִִֵֶֶֶַַָֻהõâחה
העõסקים חכמים  âברי על הëלעיג éŁן äְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמéל
éŁתב  õמé להכינה, להïŁיע õז àְְְְְְְִִֶַַַַָָָָחכמה
הõêמד éי זאת , äילéłי äחכמ äל הñנה àְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹספר 
éי  למדן, רק חכם  נקרא  לא ãêé ה õôרה éְְִִַַַָָָָָָָֹֻל
הìקראת למâה להïŁיע éדי הõêמד ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָאם
äהינ êàילה, הìעõר éŁתäב וזה .'äוכ ְְְְֵֶֶַַַַָָֹזא"ת 
àחלק  הõôרה àלבŁäי רק ועõסק  נע õר  Łְְִֵֵֵֵֶֶַַַָהäא
àא õ"ר חפץ õואינ çéדäע, לילה הìקרא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהìגלה

àרזי ה õôרה, ä הינ ר"ז , áימטרçה  אõ"ר éי ְְְִִִֵַַַָָָָ
הם  õôרת àחינת ä הåŁ וס õדõתיה , ְְִֵֶֶֶַַַַָָה õôרה

י õם, אתìŁקרא õâחה äê אé õâמה זה  הרי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָ
,õŁנפà äמתחçב õêé אם האחדäת éן אין מה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֻ

Łאי  הáם õôàŁרה, ה ìסôר  àחלק áם ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחפץ
àתõרת אם  éי נאמר זה  על ,õיגfiלה õל ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָאפŁר
äê כאä ,ü יŁ האל ŁירïŁ õכמä ,õחפצ ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָה ם
מן  חלק  הõôפס  éי õôàŁרה, זה חלק áם  ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָה fiיג

õêé õôפס äê אé יעקבכä'.האחדäת  (õôלדõת ְְְֲִֵַַָֹֻ

íïים éתנת õספרà éתäב  וכן קדŁõים . ïרŁת ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹיõסף

קדŁõים) .ïר Łת  ְִַָָ

בתהילים  מ"ג)כתוב  ק "ז חכם (פרק ִָָ"מי
ה '" חסדי ä ננõàוית א êה  לרמוי Łמר מ"י יש  ז ְְְְְְִִֵֵֶַָ

בתיקוני  כמבואר בינה, שערי  חמישים בבחינת 

הזוהר לימוד  – מ"י  בתורת  שהעוסק זוהר ,
חכם, הנקרא  הוא – בינה וישמר בבחינת 

תיבות :אל"ה זוהר,ה'מרותא'ימודל 'ראשי
ל  יזכה יבוננהו "מלשון ויתבוננוהוא "יסובבנהו

התרגום: שביאר עיניהון"כמו כבבת  "נטרינון
שמירה, ה'מלשון  ישמרוהו חסדי ה' שחסדי

עינא תמיד עליו שיהא  ויזכה העין כבבת 
"הנה  כנאמר  נאים דלא  עינא  ההוא  פקיחא

ישראל" שומר  ישן ולא  ינום  (כדאיתאלא

ע"ב) קכ"ט  רבא  חäורא,באידרא âריŁא  עינõי .ְִֵֵָָָ
עינא. על  éסäתא  לית  עיינין , מאר  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמ ôŁניין
הìה  דכתיב טעמא. מאי עינא. על áבינין ְְְִִִֵֵֵַַָָָולית
יłראל  יłראל. õŁמר  יי Łן ולא  ינäם  ְְְִִִֵֵֵָָָָֹֹלא 

קכ "א)âלעיêא. עיני ý(תהלים א Łר  äכôיב  ְְֲִִִֵֵֶֶָ
לב) ותאנא,(ירמיה ïק äחõת . מהäכתיב éל ְְְִַָָָ

áבינין  ולית  עינא , על  éסäתא לית  ברחמי, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָדאתי
àעא âלא  חוורא , ריŁא  éŁן éל עינא. ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָעל

נטירä)מידי . .(ס "א ְִִִ

בתורהיג. ב')כתוב כ"ח כל (דברים עליך "ובאו :
ראשי  האל "ה והשיגוך " האלה הברכות
ביאור : ה'קדוש, ה'זוהר  ל 'ומדי א'נו תיבות:
הרשב "י  לנשמת  ונתקשר בתורה נידבק כאשר 
יכריזו  ומשמים הקדוש , הזוהר  בלימוד זי "ע
נזכה  אז הקדוש , הזוהר לומדי שאנו עלינו
ולגאולה  בתורה הכתובות הברכות  לכל

בב "א. שלימה

העם!"ההתעוררותזוהר  בגאולת חלק  יש לך הגעתי! כ'|"בזכותך לט|פרק

עד  ועצום רב כוחו זי"ע  הרשב"י כי הזה , הקדוש  הלימוד בזכות  ונפלאות 
הקדוש , בזוהר  עליו שאמרו  לנוכדי נתן  אלא  בסיני תורה  ניתנה  לא אילו 

התורה . לעולם ותאיר  תתגלה שממנו דיינו , יוחאי בר שמעון  רבי את השם 
רמ"א) דף פנחס  פרשת .(זוהר 

ולזכותואפילו  - הרשב "י לנשמת להתקשר  תוכלו  רגע בכל הפשוט בדורנו
ותושפעו טובה לכם יכיר זי"ע  הרשב "י ובוודאי  נפלאות , לישועות 

הברכות ומונעידממקור  הצרות  מכל ומציל  מגן הקדוש  שהזוהר  שכידוע ,
ואסונות . פגועים 

"!הע בגאולת  חלק יש ל הגעתי!  בזכות"

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

- ביאתו . כשמשילמען  הם ובוודאי הקדוש , זוהר שלמדו אלו יבוא, ח
שזרזתם  כוחכם יישר להם יאמר ומשיח פניו, לקבל הראשונים , יהיו

- השלם . תיקונו על ובא קיים, העולם ובזכותכם  שנזכההגאולה, הלואי
– עלינו יעיד ובעצמו בכבודו  שהמשיח המאושרים, הזוכים מן  להיות

הגעתי". "בזכותך

למעןעל  מדקותיכם  הקריבו  שמים , לשם לימוד תנו  יקרים , יהודים  כן ,
נפשנו , לפדות  לגרום  ליוצרינו , רוח נחת  לעשות  הקדושה , השכינה
אמן . בימינו  במהרה המשיח מלך פני אור את  לקבל יחד  כאחד כולנו  ונלך



בנקל !יד. פרנסה טוב ! שידוך רוצה אחד כל 
ברוחניות הצלחות ועוד לילדים! ברכה
אפשרות ואחד אחד לכל יש  וכאן ובגשמיות ,

עליו הרשב"י נשמת את  עליו להמשיך 
יצליח בודאי  כן ידי  ועל זכותו, ולעורר השלום

עניניו. בכל 
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מטלפנים  יום יום כמעט ועכשיו  ונסתרים, למקובלים רק  ענין שזה וחשבו
להם  שאין  מופלגים, אברכים גם ובתוכם ברק, בני מירושלים יהודים אלי
וללמוד  ביתם אל הזה הבושם  להכניס  לזכות ורוצים הקדוש , זוהר  בבית

הקדוש . בזוהר ללמוד ושוב ולסיים,

הקדושורק זוהר  שלומדים חכם ,אלו בשם  אחרים נקראו  במקומות ואילו
הקדוש !!! הזוהר בלימוד מדבקותם בא  זה כל רבי? בשם רק נקראו 

הקדושים בספרים חכםוכתוב  בשם  נקרא הסוד תורת שלומד  מי ,יב שרק 
הזוהר את פעמים כמה כבר  סיימו העם שפשוטי  היום שראים וב"ה
זה  וכל הקדוש , זוהר  שלומדים  לפני לילה  כל לישון הולכים ולא הקדוש 

הברכות  וכל והטהורה. התמימה אמונתם ניסים יג מכוח והישועות 

õâחה יב. הõôרה , Łל ה ìס ôר חלק  ְִֵֶֶֶֶַַַָָהõâחה
הìגלה  חלק ,ãêé הõôרה éל :Łונענ ,ãêéְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻ
חלק  והõâחה אחד, אחדäת ה éל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹוהìסôר,
éי  ,Łונענ ãêé õâחה ,ãà חפץ õאינŁ ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהìסôר
.õêé õâחה äê אé האחדäת  מן חלק  ְְִִֵֶֶֶַַָֻהõâחה
העõסקים חכמים  âברי על הëלעיג éŁן äְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמéל
éŁתב  õמé להכינה, להïŁיע õז àְְְְְְְִִֶַַַַָָָָחכמה
הõêמד éי זאת , äילéłי äחכמ äל הñנה àְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹספר 
éי  למדן, רק חכם  נקרא  לא ãêé ה õôרה éְְִִַַַָָָָָָָֹֻל
הìקראת למâה להïŁיע éדי הõêמד ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָאם
äהינ êàילה, הìעõר éŁתäב וזה .'äוכ ְְְְֵֶֶַַַַָָֹזא"ת 
àחלק  הõôרה àלבŁäי רק ועõסק  נע õר  Łְְִֵֵֵֵֶֶַַַָהäא
àא õ"ר חפץ õואינ çéדäע, לילה הìקרא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהìגלה

àרזי ה õôרה, ä הינ ר"ז , áימטרçה  אõ"ר éי ְְְִִִֵַַַָָָָ
הם  õôרת àחינת ä הåŁ וס õדõתיה , ְְִֵֶֶֶַַַַָָה õôרה

י õם, אתìŁקרא õâחה äê אé õâמה זה  הרי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶָ
,õŁנפà äמתחçב õêé אם האחדäת éן אין מה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֻ

Łאי  הáם õôàŁרה, ה ìסôר  àחלק áם ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחפץ
àתõרת אם  éי נאמר זה  על ,õיגfiלה õל ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָאפŁר
äê כאä ,ü יŁ האל ŁירïŁ õכמä ,õחפצ ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָה ם
מן  חלק  הõôפס  éי õôàŁרה, זה חלק áם  ִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָה fiיג

õêé õôפס äê אé יעקבכä'.האחדäת  (õôלדõת ְְְֲִֵַַָֹֻ

íïים éתנת õספרà éתäב  וכן קדŁõים . ïרŁת ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹיõסף

קדŁõים) .ïר Łת  ְִַָָ

בתהילים  מ"ג)כתוב  ק "ז חכם (פרק ִָָ"מי
ה '" חסדי ä ננõàוית א êה  לרמוי Łמר מ"י יש  ז ְְְְְְִִֵֵֶַָ

בתיקוני  כמבואר בינה, שערי  חמישים בבחינת 

הזוהר לימוד  – מ"י  בתורת  שהעוסק זוהר ,
חכם, הנקרא  הוא – בינה וישמר בבחינת 

תיבות :אל"ה זוהר,ה'מרותא'ימודל 'ראשי
ל  יזכה יבוננהו "מלשון ויתבוננוהוא "יסובבנהו

התרגום: שביאר עיניהון"כמו כבבת  "נטרינון
שמירה, ה'מלשון  ישמרוהו חסדי ה' שחסדי

עינא תמיד עליו שיהא  ויזכה העין כבבת 
"הנה  כנאמר  נאים דלא  עינא  ההוא  פקיחא

ישראל" שומר  ישן ולא  ינום  (כדאיתאלא

ע"ב) קכ"ט  רבא  חäורא,באידרא âריŁא  עינõי .ְִֵֵָָָ
עינא. על  éסäתא  לית  עיינין , מאר  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמ ôŁניין
הìה  דכתיב טעמא. מאי עינא. על áבינין ְְְִִִֵֵֵַַָָָולית
יłראל  יłראל. õŁמר  יי Łן ולא  ינäם  ְְְִִִֵֵֵָָָָֹֹלא 

קכ "א)âלעיêא. עיני ý(תהלים א Łר  äכôיב  ְְֲִִִֵֵֶֶָ
לב) ותאנא,(ירמיה ïק äחõת . מהäכתיב éל ְְְִַָָָ

áבינין  ולית  עינא , על  éסäתא לית  ברחמי, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָדאתי
àעא âלא  חוורא , ריŁא  éŁן éל עינא. ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָעל

נטירä)מידי . .(ס "א ְִִִ

בתורהיג. ב')כתוב כ"ח כל (דברים עליך "ובאו :
ראשי  האל "ה והשיגוך " האלה הברכות
ביאור : ה'קדוש, ה'זוהר  ל 'ומדי א'נו תיבות:
הרשב "י  לנשמת  ונתקשר בתורה נידבק כאשר 
יכריזו  ומשמים הקדוש , הזוהר  בלימוד זי "ע
נזכה  אז הקדוש , הזוהר לומדי שאנו עלינו
ולגאולה  בתורה הכתובות הברכות  לכל

בב "א. שלימה

העם!"ההתעוררותזוהר  בגאולת חלק  יש לך הגעתי! כ'|"בזכותך לט|פרק

עד  ועצום רב כוחו זי"ע  הרשב"י כי הזה , הקדוש  הלימוד בזכות  ונפלאות 
הקדוש , בזוהר  עליו שאמרו  לנוכדי נתן  אלא  בסיני תורה  ניתנה  לא אילו 

התורה . לעולם ותאיר  תתגלה שממנו דיינו , יוחאי בר שמעון  רבי את השם 
רמ"א) דף פנחס  פרשת .(זוהר 

ולזכותואפילו  - הרשב "י לנשמת להתקשר  תוכלו  רגע בכל הפשוט בדורנו
ותושפעו טובה לכם יכיר זי"ע  הרשב "י ובוודאי  נפלאות , לישועות 

הברכות ומונעידממקור  הצרות  מכל ומציל  מגן הקדוש  שהזוהר  שכידוע ,
ואסונות . פגועים 

"!הע בגאולת  חלק יש ל הגעתי!  בזכות"

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

- ביאתו . כשמשילמען  הם ובוודאי הקדוש , זוהר שלמדו אלו יבוא, ח
שזרזתם  כוחכם יישר להם יאמר ומשיח פניו, לקבל הראשונים , יהיו

- השלם . תיקונו על ובא קיים, העולם ובזכותכם  שנזכההגאולה, הלואי
– עלינו יעיד ובעצמו בכבודו  שהמשיח המאושרים, הזוכים מן  להיות

הגעתי". "בזכותך

למעןעל  מדקותיכם  הקריבו  שמים , לשם לימוד תנו  יקרים , יהודים  כן ,
נפשנו , לפדות  לגרום  ליוצרינו , רוח נחת  לעשות  הקדושה , השכינה
אמן . בימינו  במהרה המשיח מלך פני אור את  לקבל יחד  כאחד כולנו  ונלך



בנקל !יד. פרנסה טוב ! שידוך רוצה אחד כל 
ברוחניות הצלחות ועוד לילדים! ברכה
אפשרות ואחד אחד לכל יש  וכאן ובגשמיות ,

עליו הרשב"י נשמת את  עליו להמשיך 
יצליח בודאי  כן ידי  ועל זכותו, ולעורר השלום

עניניו. בכל 


