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תורה אאתהליזוהר

שמו יתבר הש בעזרת 
זיע"א יוחאי  בר שמעו רב האלקי  התנא  בזכות

ספר
תורה זוהר

 תהילי
ע"ב  כ"ז  דף י"ג תיקון זוהר תיקוני 

א
וגו'" ר ׁשעים ּבעצת הל ךְ  לא  א ׁשר  האיׁש א )"א ׁשרי פסוק א  פרק  ,(תהלים 

בדר ךְ  רׁשעים, ּבעצת הלךְ  לא א ׁשר – האיׁש ׁשל ּותה ּלתֹו א ׁשרי
יׁשב . לא לצים  ּובמֹוׁשב עמד  לא  חּטאים

לכל "אׁש רי ריׁש א אהי''ה, אׁש ר אהי''ה  ואיהוּ  ע''ב )האיׁש ", כז ועל ּה (דּ ף רי ׁש ין, 
ו)אּת מר  ז, ראׁש (ׁש יר "ודלּ ת דּ רי ׁש א, ּת פלּ ין ודא כּ כּ רמל" עלי  ראׁש" 

דכתיב הוּ א הדא אׁש רי, בּ האי  לבת מׁש בּ חין וּ ביּה  דּ יד , ּת פ לּ ין דּ א (בּ ראׁש יתכּ ארגּ מן" 
יג ) בּ עצתל, הל לא  "אׁש ר תּמ ן, לאעלא זכי  מאן  בּ נוֹ ת". אר וּ ני כּ י "בּ אׁש רי

א )רׁש עים" ח ּט אים(ּת הלּ ים  וּ בדר" ורע, טוֹ ב הדּ עת דעץ מּס טרא  בּ י ׁש א עצה דּ איהי , 
בּ ּה  דאּת מר  ההיא חּט אים דּ ר מאן עמד", כ)לא ל, מנאפת,(מׁש לי אה דּ ר "כּ ן 

לילי''ת דּ א לצים , מ וֹ ׁש ב מאן י ׁש ב", לא לצים "וּ במוֹ ׁש ב וגוֹ מר ", פיה וּ מחתה אכלה
בּ מוֹ ׁש בם מטּמ אין רב ערב וכן במ וֹ ׁש בּה , כנדּ ה מטּמ אה דּ איהי רב, דּ ערב  איּמ ן
וריׁש א כתרא דאיהוּ  אׁש רי , בּ האי דּ אתדּ בּ ק וּ מאן כנדּ ה. בּ ינייהוּ  דיתבין לצדּ יקיּ א

בּ יּה  אּת מר  ג )דאוֹ רייתא, א , חיּ ים,(ּת הלּ ים  עץ ודא מים", ּפ לגי  על  ׁש תוּ ל כּ עץ "והיה 
י בּ וֹ ל".דּ  לא "ועלהוּ  בּ י ּה  אּת מר 

הראׁש ים"אׁש רי לכל ראׁש  אהי"ה , אׁש ר  אהי"ה  הוּ א נאמר [א ]האי ׁש ", ועליה  (ׁש יר, 
זוֹ ז) כּ ארגּ מן",  ראׁש "וד לּ ת ראׁש , ׁש ל ּת פילין וזה כּ כּ רמל", עלי  רא ׁש"

הזוהר זיו
י"ל [א] מעט להבין  וכדי מאד . עמוק זה מאמר

המלכות . כמדת  שהוא  תהלים  שספר ידוע דהנה 
נאמר ידום. ולא כבוד  יזמרך למען  נאמר שעליה 
מביא ל"ב קפיטל ולקמן  זמר . של לשונות  בעשרה 
במשכיל  בניגון כנצוח  לשונות. עשרה אלו  הזהר
בהודאה בתפלה  באשרי בשיר במזמור במכתם 
נוסח המדרש  עפ"י מובא כאן ובפרש "י בהללויה.
עשרה שהמספד ומובן לשונות. עשרה של אחר
כנסת שתשבחות להורות ספירות. העשר כנגד  מכוון 
לכל  ראש הספירות ראש עד  מגיעות  ישראל

פתח במאמר וכדאיתא  הכתר . שהוא  הראשים 
מגיד והיינו  מלכות . כתר איהו  יון על בתר אליהו.
ספירת ועל לראשית. ומאחרית אחרית  מראשית 
תפילין וכן  אהי"ה . אשר אהי"ה  השם רומז הכתר 
מלכות . על יד  של ותפילין  הכתר. על רמז  ראש של
של  תפילין  מן שפע מקבלת יד  של שתפלה  להורות 
אשר"י. בהאי לבת  משבחין  וביה שאומר  וזוה  ראש .
שמגעת המלכות של ויחוסה  שבחה שזהו  פי'
שהוא ראש"י  אותיות אשר"י. עד  שלה בזמירות 
אשר"י צירוף בראש"ת . בתיבת  נרמז  וזאת  הכתר .
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תורהב אתהליזוהר

בּ ת] ׁש ם אׁש רי ׁש ם בראשי"ת כּ ן  [ועל  האׁש רי בּ זה לבת מׁש בּ חים וּ בוֹ  יד , ׁש ל ּת פילין
ׁש כּ תוּ ב הוּ א ל)זה  את(בּ ראׁש ית ׁש ּמ עלים הצּ דּ יקים [הם בּ נוֹ ת " אר וּ ני כּ י  "בּ אׁש רי  

ׁש ּמ ה ליכּ נס ז וֹ כה מי  הּק דוֹ ׁש ה]. ׁש היא[ב ]הכינה ר ׁש עים", בּ עצת  הל לא "אׁש ר , 
 וּ בדר" ונחׁש ]. סּמ א"ל  זה הרׁש עים , [מי ורע. ט וֹ ב  הדּ עת עץ  ׁש ל מצּ ד רעה עצה

בּ ּה  ׁש נּ אמר זוּ  חּט אים,  דּ ר איזה עמד", לא ל)חּט אים מנאפת(מׁש לי אה דּ ר "כּ ן  
[לילי "ת] זוֹ  לצים, מוֹ ׁש ב איזה י ׁש ב", לא לצים "וּ במוֹ ׁש ב וגו'". פיה וּ מחתה אכלה

רב  ערב וכן בּ מוֹ ׁש בה. כּ נדּ ה מטּמ אה ׁש היא רב, ערב ׁש ל  א (א)מט ּמ איםא אּמ ם 
כּ נדּ ה בּ יניהם, ׁש יּ וֹ ׁש בים  לצּ דּ יקים ׁש ה וּ א(ב)בּ מוֹ ׁש בם אשר "י, בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ תדבק  וּ מי  

החיּ ים עץ וזה מים", ּפ לגי  על  ׁש תוּ ל כּ עץ "והיה בּ וֹ  נאמר  ה ּת וֹ רה, ׁש ל והרא ׁש  הכּ תר
יבּ וֹ ל" לא "ועלהוּ  בּ וֹ  .(ג)ׁש נּ אמר 


הזוהר זיו

היא בת  הכתר. והוא  ראשי  אותיות  אשרי  ב "ת.
כי באשרי בהפסוק זה ענין  נרמז  וכן  המלכות .

בנות . אשרוני 

העשר[ב] של היחוד  לעורר שרוצה האדם על מוסב 
תהילים . אמירת ע"י המלכות  עד  הכתר  מן  ספירות
רשעים . בעצת  הלך  שלא  מי  רק לזה שזוכה  ואומר 

הזוהר אור
במושב,(א) שמטמאים ביאור במושבם, מטמאים

כנדה  אותם מטמאים עמהם יושב הצדיק שאם
איתם לשבת להצדיק אין לכן במושב. שמטמאה
לומר , אפשר עוד מטומאתם . נדבק כי ביחד ,
נראה  רב  הערב עם שיושב האמיתי שהצדיק
הצדיק  כך  מופרשת, שהיתה כנדה  בעיניהם
רב  הערב של מחשבותיהם כל כי מהם, מופרש
בהקדמה  כמבואר וכבוד, וזהב  כסף על רק הם

חיים למטה לעץ  הוספות הזוהר מטעמי .)(ראה

שכינתא(ב) להקמת לזכות שכדי  אומרת זאת
להינצל  וכדי רב, מהערב  להתרחק חייבים  מעפרא

כמבואר  הקדוש, בזוהר לעסוק צריך  רב, מהערב
מקומות כ"א)בכמה  דף זוהר תיקוני  .(ועיין 

יבולו ,(ג) לא שלו שהתלמידים יבול", לא  "ועליהו 
"ýמעלי בלתה לא ýמלתł" ד )כמו ח, ,(דברים  ְְְִֵֶָָָָֹ

כמו  הנשמה , של הלבוש המצוות, היא שמלתך
מלבושים, נעשות שמהמצוות השלה"ק , שכתב
מצוות שרמ "ח הקדוש, בזוהר  דאיתא מה וידוע
מכוונות שבתורה תעשה לא מצוות ושס"ה עשה
פוגם ואם שבאדם, גידים ושס"ה איברים רמ"ח  נגד
וכן  המצוה, שכנגד האבר באותו  פוגם  עשה במצות

המצוה. שכנגד הגיד באותו  פוגם תעשה  בלא

הוספות - הזוהר מטעמי
א': אות הזוהר לאור אינ ּו� הו�פה  ּכל  ואפיּלּו ּדבריו  ּבתחּלת  �ּכתב מה והּנה  ל �מּה: �ּלא  הּתֹורה ִִָ�ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹע�ק 

ּכ ּבא ֹוריתא  ּבעו ֹונ ֹותינ ּוּדמ�ּתּדלי  זה ּבזמ ּננ ּו ּובפרט מבאר, �ּפ�טֹו היֹות  ע�  וכּו'. לגרמיהּו ּדעבדי ח�ד  ל  ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ�ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ�ֵ

ּפר�  לק ּבל  מנת  על  ּבּתֹורה ע�ק�  א �ר ּתֹורה ּבעלי קצת  אצל  ּבּה לחת � קר ּד�  נע �ית  הּתֹורה א �ר ְְְְִֵֶַַַַָָָ�ֵָ�ְֵֶַָָֹ�ְֵַַֹ�ֶַַָ�ִַָהרּבי�

האר�  ּבכל  נ ֹוד�  וריח�  �מ�  להיֹות  �נהדרא ֹות , ודיני  י�יב ֹות , רא �י מ ּכלל  להי ֹות�  וג� יתר ֹות , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוה�פק ֹות 

הזוהר מטעמי
לכל א. יזכו  ה�  לגאולה , ומאמיני�  המצפי�

ואמר, יו�י רבי פתח  המובטחות : (ישעיה הטובות 

זמי� מא ) וגו '", ּב� הּנחרי�  ּכל  ויּכלמ ּו יב �ּו ִָ�ְְִֵֵֶַָֹֹ"ה� 

טבא�  אינו�  כל  לישראל  למעבד  הוא  ברי�  קודשא 

לעשות  הקב"ה [עתיד  קשוט... נביאי ידי  על  דקאמר

האמת , נביאי  שנתנבאו  הטובות  כל  את  לישראל 

מדרשות , לבי אזלי�  אבל  בגלות ...] עליה�  ו�בלו 

מחכ� , דקא  טבא�  אינו�  כל  וחמא�  �פרי� , פתחי� 
הזוהר נתיבי

המעכביםא. הם רב  שהערב לנו גילו  וחז "ל  היות
והזוהר מחמתם, הצרות וכל  המשיח , ביאת את
מראה ליקטנו מקומות, בהרבה מזה  מלא הקדוש

נפלא: ובהיקף נרחב מקומות
עב. כז , עא. כו, עא . כה , דף בראשית זוהר  ראה:
עב. מה, שמות זוהר   עא . רסג  עב . רסב , עב . כח ,

תורה ג בתהליזוהר

א' עמוד רב דף בלק פרשת זוהר 
 ב

וגו'" מים ּפלגי  על ׁשתּול ּכעץ "והיה  וגו'", חפצ ֹו ה' ּבתֹורת אם "ּכי
ב ') פסוק  א' פרק ּולקיים,(תהלים ללמֹוד  ּותׁשּוקתֹו חפצֹו ה' ּבתֹורת אם ּכי  ,

ולילה. י ֹומם מחׁשבּתֹו הּתֹורה  ּבדברי

בּ ּה ,אמר דּ אׁש ּת דל ומאן ּת דיר בּ אוֹ רייתא דּ אׁש ּת דּ ל מאן חוּ לקיּה  זכּ אה ּפ נחס... רבּ י 
בּ יּה , כּ תיב א )מה ולילה",(ּת ה לּ ים  יוֹ מם יהגּ ה וּ בתוֹ רתוֹ  חפצוֹ  יי  בּ תוֹ רת אם "כּ י  

לא ולילה, יוֹ מם בּ אוֹ רייתא דּ אׁש ּת דל מאן א לּ א לדא.  סמי דּ א אמאי כּ עץ", "והיה
ואית ׁש רׁש ין, בּ י ּה  אית אילן מה מים. ּפ לגי  על ׁש תוּ ל כּ עץ  אלּ א יבי ׁש א, כּ אעא ליהוי
ּפ רחין, בּ יּה  ואית טרּפ ין, בּ יּה  ואית ענפין, בּ י ּה  ואית מוֹ חא , בּ י ּה  ואית קלי ּפ ין, בּ י ּה 

הוספות - הזוהר מטעמי
�ּכתב  מה היא  מע �יה�  � ּבת  וע ּקר ּב�מי�, ורא �ֹו מג ּדל  הּבֹוני�  הפלגה ּדֹור לאנ �י ּבמע �יה�  ִֵֶֶַַָ�ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ�ְְִַוד ֹומי�

ּברא �ית  ּבפר�ת  ה ּזהר ּב�פר ּכּכת ּוב  . �� לנ ּו ונע �ה הּכת ּוב  ּכ� כ"ה :)אחר א ּלה (ּד�  ּפ� ּוק  על  ל �ֹונ ֹו וזה ְַַַַָָ�ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּדעלייה ּו ּגּבֹורי�, ּכת  הּנקרא  הּוא  מה�  מיני� , הג ' ּומ�  רב , ּבערב  י � מ ֹוני�  �חמ �ה והאר� , ה�מי�  ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ְְִֶֶַַָָָּתֹולד ֹות 

ּבהֹו�  ּדא ּתמר ּדא ּלי�  מ �טרא  ואיּנּו�  ה�� , אנ �י מע ֹול�  א �ר הּגּבֹורי�  ה ּמה יא )א ּתמר  נבנה (ּברא �ית הבה ְִִִֵַַָ�ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

על  ועטרה ּתֹורה  �פר ּבהֹו�  ו �ויי�  מדר�ֹות  ּוּבּתי  כנ� ּיֹות  ּבּתי ּבבני�   �� לנ ּו ונע �ה וג ֹו' ּומג ּדל  עיר  ַָָ�ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�ְְְִִַָָלנ ּו

ל �מּה �ּלא  ּבּתֹורה  הע ֹו�ק  ּכל  ּבּגמרא : אמר ּו הּזאת  הּכת  על  והּנה וכּו'. ל ֹו�  למע ּבד  א ּלא  ל �מ ּה, ו ּלא  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹרי�י ּה,

הע ֹול� . לאויר  יצא  ולא  ּפניו  על  �לית ֹו �ּנהפכה ל ֹו ִָָ�ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹנח

הּוא  ּבּתֹורה ע�ק�  ּכל  ּכי  ּבאמר�  וענוה ּתימה מראי�  הא ּלה האנ �י�  ואמנ�  ל �מ ּה: ע ֹו�קי�  �אי�  ְְְִִַָָָָָָָ�ְִִִֵֶַַָָָ�ְְְְְִִֵֶָָָָָָראיה

ּכלל ּות  ל �ֹו�  ּבאמר ֹו הּוא  ּכ� �ּלא  עליה� העיד  ה�ל ֹו� עליו  מאיר רּבי הּתּנא  הּגד ֹול  החכ�  והּנה  ְְְְֵֶֶָָָֹ�ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָל �מּה.

והֹול � ּפֹו�ק  �אינ ֹו ּכנהר ונע �ה ּתֹורה רזי  ל ֹו ּומג ּלי�  וכּו' הרּבה לדברי�  ז ֹוכה ל �מּה ּבּתֹורה הע ֹו�ק  ְְֵֵֵֶֶָָ�ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל 

הּנה  ה �לע , מ�  הּתֹורה מימי �ל  טּפי�  טּפי�  ּולהֹוציא  ּבּה ּולע ּי�  לטרח הצטרכ ֹו ּבל ּתי  מאליו  הּמת ּגּבר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּוכמעי� 

הּמ�נה  ּברא ֹות ֹו ּדמע ֹות  עיניו  יּזל ּו לא  א �ר האי� זה ּומי ּכהלכת ּה, ל �מּה ּבּתֹורה ע ֹו�ק  �אינ ֹו י ֹורה ְְְְִִִֵֶַָָָֹ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה

ּופחית ּות ֹו ח�רֹונ ֹו ורֹואה כ "ח)הּזאת  פרק  הזוהר אור ועיי�  – ההקדמות שער על  וויטאל  חיי�  רבי  .(הקדמת  ְְְִֶֶַֹ

הזוהר מטעמי
ברי�  קודשא  לו�  דאבטח באורייתא  כתיבי�  וחמא� 

החזיקו  [וישראל  בגלותהו� ... ומתנחמי�  עלייהו  הוא 

כל  את  הקדושי� ב�פרי� ראו  כאשר מעמד 

דא , ועל  .[... השי "ת  שהבטיח  והטובות  ההבטחות 

הנחרי� כל  מאי ּב�". הּנחרי�  ּכל  וי ּכלמּו יב�ּו ִָ�ְְִֵֵֶַָֹֹ"ה� 

דא . בגלותא  אעל� ברוגז נחיריהו�  דאתקפו  ב� .

להו�  דיחמו�  טבי�  מכל  ויכלמו  יבושו  זמנא , בההוא 

שהאמי�  מי שרק  הנביא  התנבא  זה [ועל  לישראל 

בגאולה, לשמוח  יזכה  הוא  הנבואה לקיו�  וציפה

– ההבל  אחרי הלכו  כי ויכלמו  יבושו  רב  והערב 

לע�וק  מוכרח רב  הערב מקליפת  להינצל  והרוצה 

מהמבול ] שהצילה נח  כתיבת  הקדוש, (זוהרבזוהר

ע "ב ) קפ "ח ד�  תשא  כי פרשת  .הקדוש 

לע�וק  מוכרח רב  הערב מקליפת  להינצל  הרוצה
ואינו�  מהמבול : שהצילה נח כתיבת  הקדוש, בזוהר
רב] שמהערב  הרשעי�  [ואות�  רשיעייא  רב  ערב 
ביאת  לפני בה� [יתקיי�  זמנא  בההוא  בהו  דיתקיי� 

הכתוב :] יב )המשיח ויּצרפ ּו(דניאל  ויתל ּבנ ּו ְְְְְְְִִִַָָ"ית ּבררּו
ר�עי� ּכל  יבינ ּו ולא  ר�עי�  והר�יע ּו ְְְְְִִִִִִַָָָָֹר ּבי� 
בישראל ], גמור בירור  יהיה [שאז יבינ ּו" ְְִִִַַָוהּמ�ּכלי�
המשנה  בעלי [אלו  משנה מארי אינו�  ְְִַ"יתל ּבנ ּו",
אינו�  "ויצרפו ", התורה]. לימוד  ידי על  ְִשיתבררו 

הזוהר נתיבי
קצה, עב. קצ  עא. קכד, עא . קכ, עא. קיד , עא . סז,
זוהר  עא . רכד, עב. רכג , עא. רג , עא. קצז, עא.

עא. צז , עב. פו, עב. כח , עא. כח , עב. כז , ויקרא
קנב, עא . קכד, עב . קכב , במדבר זוהר  עא . קיא ,



תורהב אתהליזוהר

בּ ת] ׁש ם אׁש רי ׁש ם בראשי"ת כּ ן  [ועל  האׁש רי בּ זה לבת מׁש בּ חים וּ בוֹ  יד , ׁש ל ּת פילין
ׁש כּ תוּ ב הוּ א ל)זה  את(בּ ראׁש ית ׁש ּמ עלים הצּ דּ יקים [הם בּ נוֹ ת " אר וּ ני כּ י  "בּ אׁש רי  

ׁש ּמ ה ליכּ נס ז וֹ כה מי  הּק דוֹ ׁש ה]. ׁש היא[ב ]הכינה ר ׁש עים", בּ עצת  הל לא "אׁש ר , 
 וּ בדר" ונחׁש ]. סּמ א"ל  זה הרׁש עים , [מי ורע. ט וֹ ב  הדּ עת עץ  ׁש ל מצּ ד רעה עצה

בּ ּה  ׁש נּ אמר זוּ  חּט אים,  דּ ר איזה עמד", לא ל)חּט אים מנאפת(מׁש לי אה דּ ר "כּ ן  
[לילי "ת] זוֹ  לצים, מוֹ ׁש ב איזה י ׁש ב", לא לצים "וּ במוֹ ׁש ב וגו'". פיה וּ מחתה אכלה

רב  ערב וכן בּ מוֹ ׁש בה. כּ נדּ ה מטּמ אה ׁש היא רב, ערב ׁש ל  א (א)מט ּמ איםא אּמ ם 
כּ נדּ ה בּ יניהם, ׁש יּ וֹ ׁש בים  לצּ דּ יקים ׁש ה וּ א(ב)בּ מוֹ ׁש בם אשר "י, בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ תדבק  וּ מי  

החיּ ים עץ וזה מים", ּפ לגי  על  ׁש תוּ ל כּ עץ "והיה בּ וֹ  נאמר  ה ּת וֹ רה, ׁש ל והרא ׁש  הכּ תר
יבּ וֹ ל" לא "ועלהוּ  בּ וֹ  .(ג)ׁש נּ אמר 


הזוהר זיו

היא בת  הכתר. והוא  ראשי  אותיות  אשרי  ב "ת.
כי באשרי בהפסוק זה ענין  נרמז  וכן  המלכות .

בנות . אשרוני 

העשר[ב] של היחוד  לעורר שרוצה האדם על מוסב 
תהילים . אמירת ע"י המלכות  עד  הכתר  מן  ספירות
רשעים . בעצת  הלך  שלא  מי  רק לזה שזוכה  ואומר 

הזוהר אור
במושב,(א) שמטמאים ביאור במושבם, מטמאים

כנדה  אותם מטמאים עמהם יושב הצדיק שאם
איתם לשבת להצדיק אין לכן במושב. שמטמאה
לומר , אפשר עוד מטומאתם . נדבק כי ביחד ,
נראה  רב  הערב עם שיושב האמיתי שהצדיק
הצדיק  כך  מופרשת, שהיתה כנדה  בעיניהם
רב  הערב של מחשבותיהם כל כי מהם, מופרש
בהקדמה  כמבואר וכבוד, וזהב  כסף על רק הם

חיים למטה לעץ  הוספות הזוהר מטעמי .)(ראה

שכינתא(ב) להקמת לזכות שכדי  אומרת זאת
להינצל  וכדי רב, מהערב  להתרחק חייבים  מעפרא

כמבואר  הקדוש, בזוהר לעסוק צריך  רב, מהערב
מקומות כ"א)בכמה  דף זוהר תיקוני  .(ועיין 

יבולו ,(ג) לא שלו שהתלמידים יבול", לא  "ועליהו 
"ýמעלי בלתה לא ýמלתł" ד )כמו ח, ,(דברים  ְְְִֵֶָָָָֹ

כמו  הנשמה , של הלבוש המצוות, היא שמלתך
מלבושים, נעשות שמהמצוות השלה"ק , שכתב
מצוות שרמ "ח הקדוש, בזוהר  דאיתא מה וידוע
מכוונות שבתורה תעשה לא מצוות ושס"ה עשה
פוגם ואם שבאדם, גידים ושס"ה איברים רמ"ח  נגד
וכן  המצוה, שכנגד האבר באותו  פוגם  עשה במצות

המצוה. שכנגד הגיד באותו  פוגם תעשה  בלא

הוספות - הזוהר מטעמי
א': אות הזוהר לאור אינ ּו� הו�פה  ּכל  ואפיּלּו ּדבריו  ּבתחּלת  �ּכתב מה והּנה  ל �מּה: �ּלא  הּתֹורה ִִָ�ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹע�ק 

ּכ ּבא ֹוריתא  ּבעו ֹונ ֹותינ ּוּדמ�ּתּדלי  זה ּבזמ ּננ ּו ּובפרט מבאר, �ּפ�טֹו היֹות  ע�  וכּו'. לגרמיהּו ּדעבדי ח�ד  ל  ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ�ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ�ֵ

ּפר�  לק ּבל  מנת  על  ּבּתֹורה ע�ק�  א �ר ּתֹורה ּבעלי קצת  אצל  ּבּה לחת � קר ּד�  נע �ית  הּתֹורה א �ר ְְְְִֵֶַַַַָָָ�ֵָ�ְֵֶַָָֹ�ְֵַַֹ�ֶַַָ�ִַָהרּבי�

האר�  ּבכל  נ ֹוד�  וריח�  �מ�  להיֹות  �נהדרא ֹות , ודיני  י�יב ֹות , רא �י מ ּכלל  להי ֹות�  וג� יתר ֹות , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוה�פק ֹות 

הזוהר מטעמי
לכל א. יזכו  ה�  לגאולה , ומאמיני�  המצפי�

ואמר, יו�י רבי פתח  המובטחות : (ישעיה הטובות 

זמי� מא ) וגו '", ּב� הּנחרי�  ּכל  ויּכלמ ּו יב �ּו ִָ�ְְִֵֵֶַָֹֹ"ה� 

טבא�  אינו�  כל  לישראל  למעבד  הוא  ברי�  קודשא 

לעשות  הקב"ה [עתיד  קשוט... נביאי ידי  על  דקאמר

האמת , נביאי  שנתנבאו  הטובות  כל  את  לישראל 

מדרשות , לבי אזלי�  אבל  בגלות ...] עליה�  ו�בלו 

מחכ� , דקא  טבא�  אינו�  כל  וחמא�  �פרי� , פתחי� 
הזוהר נתיבי

המעכביםא. הם רב  שהערב לנו גילו  וחז "ל  היות
והזוהר מחמתם, הצרות וכל  המשיח , ביאת את
מראה ליקטנו מקומות, בהרבה מזה  מלא הקדוש

נפלא: ובהיקף נרחב מקומות
עב. כז , עא. כו, עא . כה , דף בראשית זוהר  ראה:
עב. מה, שמות זוהר   עא . רסג  עב . רסב , עב . כח ,

תורה ג בתהליזוהר

א' עמוד רב דף בלק פרשת זוהר 
 ב

וגו'" מים ּפלגי  על ׁשתּול ּכעץ "והיה  וגו'", חפצ ֹו ה' ּבתֹורת אם "ּכי
ב ') פסוק  א' פרק ּולקיים,(תהלים ללמֹוד  ּותׁשּוקתֹו חפצֹו ה' ּבתֹורת אם ּכי  ,

ולילה. י ֹומם מחׁשבּתֹו הּתֹורה  ּבדברי

בּ ּה ,אמר דּ אׁש ּת דל ומאן ּת דיר בּ אוֹ רייתא דּ אׁש ּת דּ ל מאן חוּ לקיּה  זכּ אה ּפ נחס... רבּ י 
בּ יּה , כּ תיב א )מה ולילה",(ּת ה לּ ים  יוֹ מם יהגּ ה וּ בתוֹ רתוֹ  חפצוֹ  יי  בּ תוֹ רת אם "כּ י  

לא ולילה, יוֹ מם בּ אוֹ רייתא דּ אׁש ּת דל מאן א לּ א לדא.  סמי דּ א אמאי כּ עץ", "והיה
ואית ׁש רׁש ין, בּ י ּה  אית אילן מה מים. ּפ לגי  על ׁש תוּ ל כּ עץ  אלּ א יבי ׁש א, כּ אעא ליהוי
ּפ רחין, בּ יּה  ואית טרּפ ין, בּ יּה  ואית ענפין, בּ י ּה  ואית מוֹ חא , בּ י ּה  ואית קלי ּפ ין, בּ י ּה 

הוספות - הזוהר מטעמי
�ּכתב  מה היא  מע �יה�  � ּבת  וע ּקר ּב�מי�, ורא �ֹו מג ּדל  הּבֹוני�  הפלגה ּדֹור לאנ �י ּבמע �יה�  ִֵֶֶַַָ�ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ�ְְִַוד ֹומי�

ּברא �ית  ּבפר�ת  ה ּזהר ּב�פר ּכּכת ּוב  . �� לנ ּו ונע �ה הּכת ּוב  ּכ� כ"ה :)אחר א ּלה (ּד�  ּפ� ּוק  על  ל �ֹונ ֹו וזה ְַַַַָָ�ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּדעלייה ּו ּגּבֹורי�, ּכת  הּנקרא  הּוא  מה�  מיני� , הג ' ּומ�  רב , ּבערב  י � מ ֹוני�  �חמ �ה והאר� , ה�מי�  ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ְְִֶֶַַָָָּתֹולד ֹות 

ּבהֹו�  ּדא ּתמר ּדא ּלי�  מ �טרא  ואיּנּו�  ה�� , אנ �י מע ֹול�  א �ר הּגּבֹורי�  ה ּמה יא )א ּתמר  נבנה (ּברא �ית הבה ְִִִֵַַָ�ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

על  ועטרה ּתֹורה  �פר ּבהֹו�  ו �ויי�  מדר�ֹות  ּוּבּתי  כנ� ּיֹות  ּבּתי ּבבני�   �� לנ ּו ונע �ה וג ֹו' ּומג ּדל  עיר  ַָָ�ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�ְְְִִַָָלנ ּו

ל �מּה �ּלא  ּבּתֹורה  הע ֹו�ק  ּכל  ּבּגמרא : אמר ּו הּזאת  הּכת  על  והּנה וכּו'. ל ֹו�  למע ּבד  א ּלא  ל �מ ּה, ו ּלא  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹרי�י ּה,

הע ֹול� . לאויר  יצא  ולא  ּפניו  על  �לית ֹו �ּנהפכה ל ֹו ִָָ�ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹנח

הּוא  ּבּתֹורה ע�ק�  ּכל  ּכי  ּבאמר�  וענוה ּתימה מראי�  הא ּלה האנ �י�  ואמנ�  ל �מ ּה: ע ֹו�קי�  �אי�  ְְְִִַָָָָָָָ�ְִִִֵֶַַָָָ�ְְְְְִִֵֶָָָָָָראיה

ּכלל ּות  ל �ֹו�  ּבאמר ֹו הּוא  ּכ� �ּלא  עליה� העיד  ה�ל ֹו� עליו  מאיר רּבי הּתּנא  הּגד ֹול  החכ�  והּנה  ְְְְֵֶֶָָָֹ�ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָל �מּה.

והֹול � ּפֹו�ק  �אינ ֹו ּכנהר ונע �ה ּתֹורה רזי  ל ֹו ּומג ּלי�  וכּו' הרּבה לדברי�  ז ֹוכה ל �מּה ּבּתֹורה הע ֹו�ק  ְְֵֵֵֶֶָָ�ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל 

הּנה  ה �לע , מ�  הּתֹורה מימי �ל  טּפי�  טּפי�  ּולהֹוציא  ּבּה ּולע ּי�  לטרח הצטרכ ֹו ּבל ּתי  מאליו  הּמת ּגּבר ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּוכמעי� 

הּמ�נה  ּברא ֹות ֹו ּדמע ֹות  עיניו  יּזל ּו לא  א �ר האי� זה ּומי ּכהלכת ּה, ל �מּה ּבּתֹורה ע ֹו�ק  �אינ ֹו י ֹורה ְְְְִִִֵֶַָָָֹ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזה

ּופחית ּות ֹו ח�רֹונ ֹו ורֹואה כ "ח)הּזאת  פרק  הזוהר אור ועיי�  – ההקדמות שער על  וויטאל  חיי�  רבי  .(הקדמת  ְְְִֶֶַֹ

הזוהר מטעמי
ברי�  קודשא  לו�  דאבטח באורייתא  כתיבי�  וחמא� 

החזיקו  [וישראל  בגלותהו� ... ומתנחמי�  עלייהו  הוא 

כל  את  הקדושי� ב�פרי� ראו  כאשר מעמד 

דא , ועל  .[... השי "ת  שהבטיח  והטובות  ההבטחות 

הנחרי� כל  מאי ּב�". הּנחרי�  ּכל  וי ּכלמּו יב�ּו ִָ�ְְִֵֵֶַָֹֹ"ה� 

דא . בגלותא  אעל� ברוגז נחיריהו�  דאתקפו  ב� .

להו�  דיחמו�  טבי�  מכל  ויכלמו  יבושו  זמנא , בההוא 

שהאמי�  מי שרק  הנביא  התנבא  זה [ועל  לישראל 

בגאולה, לשמוח  יזכה  הוא  הנבואה לקיו�  וציפה

– ההבל  אחרי הלכו  כי ויכלמו  יבושו  רב  והערב 

לע�וק  מוכרח רב  הערב מקליפת  להינצל  והרוצה 

מהמבול ] שהצילה נח  כתיבת  הקדוש, (זוהרבזוהר

ע "ב ) קפ "ח ד�  תשא  כי פרשת  .הקדוש 

לע�וק  מוכרח רב  הערב מקליפת  להינצל  הרוצה
ואינו�  מהמבול : שהצילה נח כתיבת  הקדוש, בזוהר
רב] שמהערב  הרשעי�  [ואות�  רשיעייא  רב  ערב 
ביאת  לפני בה� [יתקיי�  זמנא  בההוא  בהו  דיתקיי� 

הכתוב :] יב )המשיח ויּצרפ ּו(דניאל  ויתל ּבנ ּו ְְְְְְְִִִַָָ"ית ּבררּו
ר�עי� ּכל  יבינ ּו ולא  ר�עי�  והר�יע ּו ְְְְְִִִִִִַָָָָֹר ּבי� 
בישראל ], גמור בירור  יהיה [שאז יבינ ּו" ְְִִִַַָוהּמ�ּכלי�
המשנה  בעלי [אלו  משנה מארי אינו�  ְְִַ"יתל ּבנ ּו",
אינו�  "ויצרפו ", התורה]. לימוד  ידי על  ְִשיתבררו 

הזוהר נתיבי
קצה, עב. קצ  עא. קכד, עא . קכ, עא. קיד , עא . סז,
זוהר  עא . רכד, עב. רכג , עא. רג , עא. קצז, עא.

עא. צז , עב. פו, עב. כח , עא. כח , עב. כז , ויקרא
קנב, עא . קכד, עב . קכב , במדבר זוהר  עא . קיא ,



תורהד בתהליזוהר

מלּ ין  אוּ ף  לׁש בעין , עשׂ ר ל ׁש בעה, סלּ קין אלּ ין, זינין ׁש בעת איבּ א. בּ יּה  ואית
רזין  גימטרייאוֹ ת, חכמתא, רמיז דּ קא רמז, דּ רׁש א, דּ קרא, ּפ ׁש טא בּ הוּ  אית דּ אוֹ רייתא
מכּ אן  והיּת ר , איס וּ ר  וטה וֹ ר , טמא  וכׁש ר, ּפ סוּ ל  אלּ ין, על א לּ ין סתימין רזין טמירין,
חכם איהוּ  לאו לאו , ואי ודּ אי, כּ עץ" "והיה סטר. לכל  ענפין מתּפ טאן וּ להלאה,
הוּ א, בּ רי קוּ ד ׁש א ק ּמ י  בּ אוֹ רייתא דּ מׁש ּת דּ לי אי נּ וּ ן חביבין כּ מה  חזי, ּת א בּ חכמתא.
בּ רי ק וּ דׁש א לח בּ לא, למחבּ לא רׁש וּ  ואתייהיב  בּ עלמא, ּת ליא  דּ דינא בּ זמנא דּ אפי לּ וּ 
עליהוּ  יּ ׁש לוֹ ט דּ לא בּ אוֹ רייתא, מׁש ּת דּ לי  דּ קא אי נּ וּ ן על  עלווייה וּ , ליּה  ּפ קיד הוּ א
ס גּ יאין  חוֹ ביהוֹ ן בּ גין עיר", אל תצוּ ר "כּ י  הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א ליּה  אמר והכי  לחבּ לא.
ּת למיד  דּ א  עצה] [מאן עצ ּה ", את ּת ׁש חית "לא בּ דינא, ואתחיּ יבוּ  לקּמ אי, דּ חּט אן
חבריּ יא. א וּ קמוּ ה והא איבין... דּ יהיב אילנא דּ חיּ י, אילנא  דּ איהוּ  בּ מתא, דּ איהוּ  חכם

הזוהר מטעמי
שאר של  הקדוש [וזרע  עמא  דשאר קדישא  זרעא 
טובי� ומעשי� מצוות  ידי על  יתבררו  הע� 

דכתיב  הוא  הדא  יג )וצדקה ], ּכצר� (זכריה ְְְִִַֹ"ּוצרפ ּתי� 
לצדקה] שנותני�  כ��  ידי על  [דהיינו  הּכ��  ֶֶֶַאת 

ר� רב והר�יע ּו הערב  [ואילו  רב ערב  אינו�  עי� ", ְְְִִִָ
ישראל ]. מכלל  יבינ ּו"יצאו  יב )"והּמ�ּכלי�  ,(דניאל  ְְִִִַַָ

שעו�קי� אלו  ה�  [והמשכילי�  קבלה  מארי  אינו� 

בהו�  דאתמר התורה], יב )ב�ודות  (דניאל 

דקא  אינו�  אלי�  הרקיע ", ּכזהר יזהרּו ְְְְִִִִַַַַַָָֹ"והּמ�ּכלי� 
ה� [אלו  הזהר  �פר  דאקרי דא  בזהר משתדלי� 

הזוהר ] �פר הנקרא  הזה באור  שעו�קי�  הצדיקי�
שמציל  נח  כתיבת  [שהוא  נח כתיבת  דאיהו 
ושבע  מעיר שני�  בה דמתכנשי�  מהמבול ]
ממשפחה  ושני� מעיר אחד  ולזמני�  ממלכותא ,

המבול , לפני לתיבה להיכנ�  זכו  כול�  שלא  [שכמו 
ידי על  להינצל  יזכו  והמשכילי�  הזריזי�  רק  כ� 
במלאכי שכתוב כמו  קצר , הזמ�  כי הקדוש, הזוהר

א ') פ�וק  ג ' לפני(פרק  דר� ּופ ּנה מלאכי �לח  ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ"הנני 

מבק �י� א ּת�  א �ר האד ֹו�  היכל ֹו אל  יב ֹוא  ְְִֶֶַַ�ְִֵֶָָָָֹּופתא� 
ה ' אמר בא  הּנה חפצי� א ּת�  א �ר הּברית  ִִֵֵַָָ�ֶֶַ�ְְִַַַּומלא �
הקדוש] בזוהר לע�וק  שיזכו  [באלו  דבהו�  ְָצבא ֹות "]

א )יתקיי�  ּת�ליכהּו"(שמות היארה הּיּלֹוד  ה ּב�  ְְִִֵַַַַָָֹֻ"ּכל 
פני לקבל  ומהראשוני�  בני� , בבחינת  [להיות 
ד�פרא  אורה ודא  בימינו ], במהרה צדקינו , משיח

זוהר �פר של  האור [וזה דיל�  �יבה על  וכלא  דא ,
הרשב "י בזכות  זה  וכל  בנשמותיה� , יאיר הקדוש

ד� הקדוש]. מהימנא , רעיא  - בהעלות� פרשת הקדוש  (זוהר

נ "ד) נ "ג , עמוד כ "א  תיקו� זוהר תיקוני ועיי�  ע "ב , .קנ "ג 

הזוהר נתיבי
זוהר  עב. רמו, עא. רלז , עב . רלא, עא. רל , עב.
רפב, עא . רעט , עב . רעז , עב. רעו, עא . רעג , דברים
כז, עב. עא , כב , עא. טו, דף: זוהר , תיקוני  עא.
מט , עא . מב, עב. מא, עב . ל , עב . כח , עב. כז , עא.
צו, עב. עה, עא. נה, עב. נג, עא . נב , עב. נ , עא.
עב. קכח, עא . קיט, עא . קיז, עא . קיב , עא. צז  עב,
עא. קמד, עב. קמא, עא . קמא , עא. קמ, עא . קלח,
ד' מאמר יתרו  פ' חדש : זוהר  עב. קמז , עב. קמו,
יתרו פ' בראשית. ימי ז' מאמר יתרו פ' עינא. גווני
דף חדש: זוהר תיקוני  דמצחא . שרטוטין מאמר
חיים מוה"ר הקדמת להאריז"ל: חיים עץ  ע "א. כז 
פרק  לב שער חיים  עץ  הקדמות. שער על  ויטאל 
שער  פ"ג . מט שער מ "ת. פ"ו לח  שער  מ"ת . א '
 לט. הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה הגלגולים 
כי  בשלח , בא , שמות, ויגש , פ' הפסוקים: שער
ספר  ישעיה. א ', מלכים  ספר עקב . בלק , תשא ,
כי  בשלח , שמות , וישב, תולדות , פ' הליקוטים:

כי  עקב, ואתחנן , דברים , חוקת, בהעלותך, תשא ,
ספר  תהלים . ישעיה, א ', מלכים ספר  וילך, תצא ,
יתרו, בשלח  בא, פ' להאריז "ל : טוב הדעת עץ
שמיני , פקודי, ויקהל , תשא, כי תרומה , משפטים,
 פנחס. בלק, חוקת, בהעלותך, במדבר, קדושים,
פ' תורה ליקוטי משפטים, פ' הרשב "י מאמרי שער

ויקהל. שמות, מקץ, בראשית,
סדר מסכת פ"ב, יעקב  מסכת חסידים: משנת ספר
כג שער  להרמ "ק: רימונים פרדס   פ"י. פסח  ליל
ח "ב אבולעפיא: למהר "א הגנוז  עדן אוצר – טז . פ'
רבי  האלקי להמקובל הפליאה  ספר  א'. סי'
למר "מ הקודש  עבודת  – מפראג. קרא  אביגדור

גבאי  למוהר"שאבן המפואר ספר – פל"ב . ח "ב 
משרים מגיד  בראשית. פ' על דרוש מולכו
חסד  במדבר. פ' תרומה, פ ' קארו יוסף לרבינו
ב ' מעיין יז , נהר א ' מעין אזולאי למהר "א לאברהם 
לב, כה , יז , נהר ה ' מעיין  נד, נהר ד' מעיין ס "ז , נהר 

תורה הבתהליזוהר

כתוב אמר מה בה. שמתייגע ומי תמיד, בתורה שעמלו מי חלקו, אשרי  פנחס רבי
אם "כּ י חפצוֹ "בו, ה' כּ עץ (ד)בּ תוֹ רת "והיה ולילה", י וֹ מם  יהגּ ה "וּ בתוֹ רתוֹ  , 

לא ולילה יומם בתורה שמתייגע מי אלא לזה. זה נסמך למה מים", ּפ לגי על ׁש תוּ ל
יבש  כעץ בו [ג]יהיה ויש שרשים, בו יש עץ מה מים. פלגי  על  שתול  כעץ אלא

פירות, בו ויש פרחים, בו ויש עלים, בו ויש ענפים, בו ויש מוח, בו ויש קליפות,
לשבעים עשר [פעמים] לשבעה  עולים אלה מינים התורה(ה)[ד]שבעה דברי  אף (ו).

סודות גימטריאות, חכמה, על  שמרמז מה רמז דרוש, המקרא, פשט בהם יש 
ומותר אסור  וטהור טמא וכשר פסול אלה, על  אלה נסתרים  סודות  מכאן [ה ]נעלמים, ,

חכם הוא אין לא, ואם ודאי . כעץ" "והיה צד. לכל ענפים מתפשטים ולהלאה
הזוהר זיו

שכרו[ג] להודיע הכתוב משמעות  שאין כוונתו 
שיהיו התורה ללומדי  להזהיר אלא  האיש . זה  של
כמבואר הלימודים מיני  שבעת  בכל בקיאים

הלאה .
העשר[ד] של כוחות  עשרה  בו נכלל מין שכל ר"ל

לשבעים . עולים  ולכן ספירות
ד '[ה] חכמה . רמזי ג ' דרוש. ב' פשט. א ' הלימודים. ו'

בראשית . מעשה  דהיינו  נעלמים  סודות  ה' גימטריאות .
הלכות ז' מרכבה . מעשה דהיינו יותר נסתרים סודות  ו '

ומותר. אסור וטהור טמא  וכשר פסול של

הזוהר אור
רשות(ד) נתנה  אם גם חפצו", ה ' בתורת אם  "כי

זוכה  הקדוש זוהר  הלומד להשחית, למשחית
שכתוב כמו  ברעיא להינצל, קנ"ג: דף  ג' חלק  (זהר 

על מהימנא) שניצל נח כתיבת הוא  הסוד שתורת ,
פירות. שנותן  חיים כעץ  שהוא בגלל ידה ,

תורת נקרא הסוד תורת חפצו ": ה ' בתורת אם "כי
הוא תורתו כל אז הנסתר  תורת לומד  שאם ה',
בעתו ", יתן פריו  "אשר  חיים, עץ הנקרא ה ' תורת
הנותן  אילן זה   החיים עץ ... פירות. ליתן  שיוכל
תורה  סתרי לומד אינו  חכם התלמיד ואם פירות,
ואם פירות, לתת יכול שאינו יבש כעץ  הוא אז

אחרים, לתקן יכול איך תיקן, לא וכמובאעצמו
שאינו  "מלמד  זצ"ל : מקאריץ פנחס רבי  מהרה"ק 
דאינו  תלמידים, אליו יתנו לא הקדוש, זוהר לומד

יבש". כעץ  שהוא מפני הנשמה  לתקן יכול

üצרי :äעלינ יגן õתäזכ טõב  Łם מהàעל ְִֵֵֵֵַַַַָָָָָקàלה 
עץ (לôלמידים )מלëד  àחינת Łה äא זהר, ללמד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹֹ

מה  éי לôלמידים. נ Łמה  üיŁלהמ çŁכõל ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהח çים,
õà מìיח àזה  לה ôינõק , יŁר łכל נõתן  ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרב
ïנחס  ר àי Łõ דñה מהרב äמäבא אמ ôית: ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָנŁמה 
הלם ïנחס אמרי àספר ,äעלינ יגן õתäזכ ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמñאריץ

ק "ן ) מלëד(âף  üצרי" :õנõŁל וזה  ללמד(לôלמידים ), ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹ
üיŁלהמ çŁכõל הח çים, עץ  àחינת Łהäא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹזהר ,
יŁר  łכל נõתן הרב  מה  éי לôלמידים. ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנŁמה 
éאן  עד אמ ôית", נŁמה õà מìיח  àזה ְְֲִִִִֶַַַַָָָָלהôינõק,

.õ נõŁלõתä זכ טõב Łם מהàעל  ע õד מקàל  åŁה Łמעôי (ואני  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

(ä עלינ Łל יגן ה Łìמה  את äמאיר  מלהיב ה åהר  éי . ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
Łל  הארה לה ïŁיע äçŁכל  àאפן מłçראל, Łאי éְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹל

.õלתä זà áם קדŁõה  ְְְַָָָָנŁמה
להינצל  וצריך פירות, נותן  שהוא לומר, אפשר עוד
התלמידים דהיינו  הפירות בשביל בחיים ולהישאר
בשביל  בחיים  נשאר  שנותיו  שנגמרו שאפילו 
ונשאר  אחרים אנשים לתקן  שצריך  התלמידים
כמבואר  התלמידים, – הפירות בשביל בחיים

סופר. בחתם
אין  לא ואם וודאי כעץ  חפצו: ה' בתורת אם כי
חלש  השורש אם שהעץ וכמו בחכמה, חכם הוא 
בו  חסר אם  חכם התלמיד  הוא כן העץ, כל נופל

נרקבים. שורשיו  אשר כעץ הוא אז הסוד תורת
לתורה.(ה) פנים שבעים  כנגד 
סודות(ו) לימוד שללא כראוי חכם  נקרא לא

בן. נקרא לא התורה

הזוהר נתיבי
מגלה  ה'. ב', א '. נהר  הקדמה, הששי מעיין
וארא, ויגש, וישלח , תולדות, פ' עה "ת: עמוקות 
בחקותי , בהר, קדושים תזריע , ויקרא, תרומה, בא,
וזאת ואתחנן , פנחס, בלק, חוקת, קרח , שלח ,
פ' על  אופנים רנ"ב עמוקות מגלה  הברכה.

קמד, קכ , קי, צז, פ, עח, עד, נח, כד, אופן ואתחנן:
הקבלה לחכמת מבוא ספר  רנב, רנא, קצח, קפז ,
ו' שער  ח "ב  פ"ז, ז ' שער ח"א טולידאנו: למהר"ש
מעולפת ספר  חנוכה. א ' מאמר ח "ב  פ"ז,
אות עשר תשעה יום אלגאזי : מוהרנ "ש  ספירים:



תורהד בתהליזוהר

מלּ ין  אוּ ף  לׁש בעין , עשׂ ר ל ׁש בעה, סלּ קין אלּ ין, זינין ׁש בעת איבּ א. בּ יּה  ואית
רזין  גימטרייאוֹ ת, חכמתא, רמיז דּ קא רמז, דּ רׁש א, דּ קרא, ּפ ׁש טא בּ הוּ  אית דּ אוֹ רייתא
מכּ אן  והיּת ר , איס וּ ר  וטה וֹ ר , טמא  וכׁש ר, ּפ סוּ ל  אלּ ין, על א לּ ין סתימין רזין טמירין,
חכם איהוּ  לאו לאו , ואי ודּ אי, כּ עץ" "והיה סטר. לכל  ענפין מתּפ טאן וּ להלאה,
הוּ א, בּ רי קוּ ד ׁש א ק ּמ י  בּ אוֹ רייתא דּ מׁש ּת דּ לי אי נּ וּ ן חביבין כּ מה  חזי, ּת א בּ חכמתא.
בּ רי ק וּ דׁש א לח בּ לא, למחבּ לא רׁש וּ  ואתייהיב  בּ עלמא, ּת ליא  דּ דינא בּ זמנא דּ אפי לּ וּ 
עליהוּ  יּ ׁש לוֹ ט דּ לא בּ אוֹ רייתא, מׁש ּת דּ לי  דּ קא אי נּ וּ ן על  עלווייה וּ , ליּה  ּפ קיד הוּ א
ס גּ יאין  חוֹ ביהוֹ ן בּ גין עיר", אל תצוּ ר "כּ י  הוּ א, בּ רי קוּ דׁש א ליּה  אמר והכי  לחבּ לא.
ּת למיד  דּ א  עצה] [מאן עצ ּה ", את ּת ׁש חית "לא בּ דינא, ואתחיּ יבוּ  לקּמ אי, דּ חּט אן
חבריּ יא. א וּ קמוּ ה והא איבין... דּ יהיב אילנא דּ חיּ י, אילנא  דּ איהוּ  בּ מתא, דּ איהוּ  חכם

הזוהר מטעמי
שאר של  הקדוש [וזרע  עמא  דשאר קדישא  זרעא 
טובי� ומעשי� מצוות  ידי על  יתבררו  הע� 

דכתיב  הוא  הדא  יג )וצדקה ], ּכצר� (זכריה ְְְִִַֹ"ּוצרפ ּתי� 
לצדקה] שנותני�  כ��  ידי על  [דהיינו  הּכ��  ֶֶֶַאת 

ר� רב והר�יע ּו הערב  [ואילו  רב ערב  אינו�  עי� ", ְְְִִִָ
ישראל ]. מכלל  יבינ ּו"יצאו  יב )"והּמ�ּכלי�  ,(דניאל  ְְִִִַַָ

שעו�קי� אלו  ה�  [והמשכילי�  קבלה  מארי  אינו� 

בהו�  דאתמר התורה], יב )ב�ודות  (דניאל 

דקא  אינו�  אלי�  הרקיע ", ּכזהר יזהרּו ְְְְִִִִַַַַַָָֹ"והּמ�ּכלי� 
ה� [אלו  הזהר  �פר  דאקרי דא  בזהר משתדלי� 

הזוהר ] �פר הנקרא  הזה באור  שעו�קי�  הצדיקי�
שמציל  נח  כתיבת  [שהוא  נח כתיבת  דאיהו 
ושבע  מעיר שני�  בה דמתכנשי�  מהמבול ]
ממשפחה  ושני� מעיר אחד  ולזמני�  ממלכותא ,

המבול , לפני לתיבה להיכנ�  זכו  כול�  שלא  [שכמו 
ידי על  להינצל  יזכו  והמשכילי�  הזריזי�  רק  כ� 
במלאכי שכתוב כמו  קצר , הזמ�  כי הקדוש, הזוהר

א ') פ�וק  ג ' לפני(פרק  דר� ּופ ּנה מלאכי �לח  ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ"הנני 

מבק �י� א ּת�  א �ר האד ֹו�  היכל ֹו אל  יב ֹוא  ְְִֶֶַַ�ְִֵֶָָָָֹּופתא� 
ה ' אמר בא  הּנה חפצי� א ּת�  א �ר הּברית  ִִֵֵַָָ�ֶֶַ�ְְִַַַּומלא �
הקדוש] בזוהר לע�וק  שיזכו  [באלו  דבהו�  ְָצבא ֹות "]

א )יתקיי�  ּת�ליכהּו"(שמות היארה הּיּלֹוד  ה ּב�  ְְִִֵַַַַָָֹֻ"ּכל 
פני לקבל  ומהראשוני�  בני� , בבחינת  [להיות 
ד�פרא  אורה ודא  בימינו ], במהרה צדקינו , משיח

זוהר �פר של  האור [וזה דיל�  �יבה על  וכלא  דא ,
הרשב "י בזכות  זה  וכל  בנשמותיה� , יאיר הקדוש

ד� הקדוש]. מהימנא , רעיא  - בהעלות� פרשת הקדוש  (זוהר

נ "ד) נ "ג , עמוד כ "א  תיקו� זוהר תיקוני ועיי�  ע "ב , .קנ "ג 

הזוהר נתיבי
זוהר  עב. רמו, עא. רלז , עב . רלא, עא. רל , עב.
רפב, עא . רעט , עב . רעז , עב. רעו, עא . רעג , דברים
כז, עב. עא , כב , עא. טו, דף: זוהר , תיקוני  עא.
מט , עא . מב, עב. מא, עב . ל , עב . כח , עב. כז , עא.
צו, עב. עה, עא. נה, עב. נג, עא . נב , עב. נ , עא.
עב. קכח, עא . קיט, עא . קיז, עא . קיב , עא. צז  עב,
עא. קמד, עב. קמא, עא . קמא , עא. קמ, עא . קלח,
ד' מאמר יתרו  פ' חדש : זוהר  עב. קמז , עב. קמו,
יתרו פ' בראשית. ימי ז' מאמר יתרו פ' עינא. גווני
דף חדש: זוהר תיקוני  דמצחא . שרטוטין מאמר
חיים מוה"ר הקדמת להאריז"ל: חיים עץ  ע "א. כז 
פרק  לב שער חיים  עץ  הקדמות. שער על  ויטאל 
שער  פ"ג . מט שער מ "ת. פ"ו לח  שער  מ"ת . א '
 לט. הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה הגלגולים 
כי  בשלח , בא , שמות, ויגש , פ' הפסוקים: שער
ספר  ישעיה. א ', מלכים  ספר עקב . בלק , תשא ,
כי  בשלח , שמות , וישב, תולדות , פ' הליקוטים:

כי  עקב, ואתחנן , דברים , חוקת, בהעלותך, תשא ,
ספר  תהלים . ישעיה, א ', מלכים ספר  וילך, תצא ,
יתרו, בשלח  בא, פ' להאריז "ל : טוב הדעת עץ
שמיני , פקודי, ויקהל , תשא, כי תרומה , משפטים,
 פנחס. בלק, חוקת, בהעלותך, במדבר, קדושים,
פ' תורה ליקוטי משפטים, פ' הרשב "י מאמרי שער

ויקהל. שמות, מקץ, בראשית,
סדר מסכת פ"ב, יעקב  מסכת חסידים: משנת ספר
כג שער  להרמ "ק: רימונים פרדס   פ"י. פסח  ליל
ח "ב אבולעפיא: למהר "א הגנוז  עדן אוצר – טז . פ'
רבי  האלקי להמקובל הפליאה  ספר  א'. סי'
למר "מ הקודש  עבודת  – מפראג. קרא  אביגדור

גבאי  למוהר"שאבן המפואר ספר – פל"ב . ח "ב 
משרים מגיד  בראשית. פ' על דרוש מולכו
חסד  במדבר. פ' תרומה, פ ' קארו יוסף לרבינו
ב ' מעיין יז , נהר א ' מעין אזולאי למהר "א לאברהם 
לב, כה , יז , נהר ה ' מעיין  נד, נהר ד' מעיין ס "ז , נהר 

תורה הבתהליזוהר

כתוב אמר מה בה. שמתייגע ומי תמיד, בתורה שעמלו מי חלקו, אשרי  פנחס רבי
אם "כּ י חפצוֹ "בו, ה' כּ עץ (ד)בּ תוֹ רת "והיה ולילה", י וֹ מם  יהגּ ה "וּ בתוֹ רתוֹ  , 

לא ולילה יומם בתורה שמתייגע מי אלא לזה. זה נסמך למה מים", ּפ לגי על ׁש תוּ ל
יבש  כעץ בו [ג]יהיה ויש שרשים, בו יש עץ מה מים. פלגי  על  שתול  כעץ אלא

פירות, בו ויש פרחים, בו ויש עלים, בו ויש ענפים, בו ויש מוח, בו ויש קליפות,
לשבעים עשר [פעמים] לשבעה  עולים אלה מינים התורה(ה)[ד]שבעה דברי  אף (ו).

סודות גימטריאות, חכמה, על  שמרמז מה רמז דרוש, המקרא, פשט בהם יש 
ומותר אסור  וטהור טמא וכשר פסול אלה, על  אלה נסתרים  סודות  מכאן [ה ]נעלמים, ,

חכם הוא אין לא, ואם ודאי . כעץ" "והיה צד. לכל ענפים מתפשטים ולהלאה
הזוהר זיו

שכרו[ג] להודיע הכתוב משמעות  שאין כוונתו 
שיהיו התורה ללומדי  להזהיר אלא  האיש . זה  של
כמבואר הלימודים מיני  שבעת  בכל בקיאים

הלאה .
העשר[ד] של כוחות  עשרה  בו נכלל מין שכל ר"ל

לשבעים . עולים  ולכן ספירות
ד '[ה] חכמה . רמזי ג ' דרוש. ב' פשט. א ' הלימודים. ו'

בראשית . מעשה  דהיינו  נעלמים  סודות  ה' גימטריאות .
הלכות ז' מרכבה . מעשה דהיינו יותר נסתרים סודות  ו '

ומותר. אסור וטהור טמא  וכשר פסול של

הזוהר אור
רשות(ד) נתנה  אם גם חפצו", ה ' בתורת אם  "כי

זוכה  הקדוש זוהר  הלומד להשחית, למשחית
שכתוב כמו  ברעיא להינצל, קנ"ג: דף  ג' חלק  (זהר 

על מהימנא) שניצל נח כתיבת הוא  הסוד שתורת ,
פירות. שנותן  חיים כעץ  שהוא בגלל ידה ,

תורת נקרא הסוד תורת חפצו ": ה ' בתורת אם "כי
הוא תורתו כל אז הנסתר  תורת לומד  שאם ה',
בעתו ", יתן פריו  "אשר  חיים, עץ הנקרא ה ' תורת
הנותן  אילן זה   החיים עץ ... פירות. ליתן  שיוכל
תורה  סתרי לומד אינו  חכם התלמיד ואם פירות,
ואם פירות, לתת יכול שאינו יבש כעץ  הוא אז

אחרים, לתקן יכול איך תיקן, לא וכמובאעצמו
שאינו  "מלמד  זצ"ל : מקאריץ פנחס רבי  מהרה"ק 
דאינו  תלמידים, אליו יתנו לא הקדוש, זוהר לומד

יבש". כעץ  שהוא מפני הנשמה  לתקן יכול

üצרי :äעלינ יגן õתäזכ טõב  Łם מהàעל ְִֵֵֵֵַַַַָָָָָקàלה 
עץ (לôלמידים )מלëד  àחינת Łה äא זהר, ללמד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹֹ

מה  éי לôלמידים. נ Łמה  üיŁלהמ çŁכõל ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָהח çים,
õà מìיח àזה  לה ôינõק , יŁר łכל נõתן  ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרב
ïנחס  ר àי Łõ דñה מהרב äמäבא אמ ôית: ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָנŁמה 
הלם ïנחס אמרי àספר ,äעלינ יגן õתäזכ ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָמñאריץ

ק "ן ) מלëד(âף  üצרי" :õנõŁל וזה  ללמד(לôלמידים ), ְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹ
üיŁלהמ çŁכõל הח çים, עץ  àחינת Łהäא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹזהר ,
יŁר  łכל נõתן הרב  מה  éי לôלמידים. ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנŁמה 
éאן  עד אמ ôית", נŁמה õà מìיח  àזה ְְֲִִִִֶַַַַָָָָלהôינõק,

.õ נõŁלõתä זכ טõב Łם מהàעל  ע õד מקàל  åŁה Łמעôי (ואני  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

(ä עלינ Łל יגן ה Łìמה  את äמאיר  מלהיב ה åהר  éי . ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
Łל  הארה לה ïŁיע äçŁכל  àאפן מłçראל, Łאי éְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹל

.õלתä זà áם קדŁõה  ְְְַָָָָנŁמה
להינצל  וצריך פירות, נותן  שהוא לומר, אפשר עוד
התלמידים דהיינו  הפירות בשביל בחיים ולהישאר
בשביל  בחיים  נשאר  שנותיו  שנגמרו שאפילו 
ונשאר  אחרים אנשים לתקן  שצריך  התלמידים
כמבואר  התלמידים, – הפירות בשביל בחיים

סופר. בחתם
אין  לא ואם וודאי כעץ  חפצו: ה' בתורת אם כי
חלש  השורש אם שהעץ וכמו בחכמה, חכם הוא 
בו  חסר אם  חכם התלמיד  הוא כן העץ, כל נופל

נרקבים. שורשיו  אשר כעץ הוא אז הסוד תורת
לתורה.(ה) פנים שבעים  כנגד 
סודות(ו) לימוד שללא כראוי חכם  נקרא לא

בן. נקרא לא התורה

הזוהר נתיבי
מגלה  ה'. ב', א '. נהר  הקדמה, הששי מעיין
וארא, ויגש, וישלח , תולדות, פ' עה "ת: עמוקות 
בחקותי , בהר, קדושים תזריע , ויקרא, תרומה, בא,
וזאת ואתחנן , פנחס, בלק, חוקת, קרח , שלח ,
פ' על  אופנים רנ"ב עמוקות מגלה  הברכה.

קמד, קכ , קי, צז, פ, עח, עד, נח, כד, אופן ואתחנן:
הקבלה לחכמת מבוא ספר  רנב, רנא, קצח, קפז ,
ו' שער  ח "ב  פ"ז, ז ' שער ח"א טולידאנו: למהר"ש
מעולפת ספר  חנוכה. א ' מאמר ח "ב  פ"ז,
אות עשר תשעה יום אלגאזי : מוהרנ "ש  ספירים:



תורהו בתהליזוהר

בזמן (ז)בחכמה שאפילו הקב"ה, לפני  בתורה העמלים אותן חביבים כמה וראה  בא .
על  להמשחית פוקד הקב"ה להשחית, למשחית רשות וניתנה בעולם תולה  שהדין

שכתוב כמו להשחית, עליהם ישלוט שלא בתורה העמלים כ,יט )אותן "כּ י (דברים 
לפני  שחוטאים הרבים עוונותיהם בשביל וגו'", רבּ ים  ימים עיר אל "לא(ח)תצוּ ר . 

פירות, שנותן עץ  החיים, עץ  שהוא  חכם, תלמיד זה עצה, איזה עצה", את תשחית
החברים. ביאור וזה


הזוהר אור

העוונות.(ז) מחמת מגיעות שהצרות אומרת זאת
רש"י (ח) שכתב כמו  הצדיק, זה  "עץ" לפרש, עוד ויש

הפסוק על לך כ')בפרשת פסוק יג עץ ",(פרק ãà Łהי" :ֲֵֵָ
בזכותו. עליהם שיגין כשר  אדם בהם יש אם  וז"ל:

הזוהר נתיבי
עשרה ספר   לב , אות ואחד עשרים יום טו, י"ג,
פ' ח"ג דין חיקור  מאמר מפאנו: להרמ"ע מאמרות
יונת ספר  כב , ג', סי' ח "א  חי כל  אם מאמר כ "ב ,
ח "ה פ"ד, ח "ב  הנפש: מאמר כתבים: פ"ד, אלם 
סי' קשיטה: מאה מאמר  פי"ד, י"ז  חלק י"ב, פ"י,
מאמר ח "ג , כת "י ה': שבתות מאמר נ "ג, סי' כ "ו,
האותיות: שער הקדוש: של "ה   ח "ב . ה' צבאות
אור תורה פרק שבועות מסכת ו', אות ברכה עמק
כד, אות מסעי  מטות דרוש תענית מסכת מ "ו, אות
בראשית: ספר  סב , אות תשובה הל ' יומא מסכת
אור תורה בא פ' שמות ספר  ויגש. מקץ, וישב,
פקודי  ויקהל  פ' ג', אות תו"א תשא כי פ' ג', אות
תו"א בהעלותך נשא במדבר  ספר ב ', אות תו "א
אות תו"א  ואתחנן פ' ב ', אות תו"א  חוקת פ' יג, אות
ספר הקדוש: הרמח "ל   פ"ו. העמודים ווי  ג, א ',
אמר תניא ח"א במרום אדיר ספר  חיים, עץ דרך
למגזר אינון, זעירין  חקלא  ומחצדי שמעון , רבי
ספר  מלכים. ז ' ביאור מאמר ח "ב דקשוט, מילין
תמינאה, תיקונא הקדמה, חדשים: תיקונים
תיקונא ועשרין, תמניא  תיקונא תמניסר , תיקונא 
ה' קנאת ספר  שבעין . תיקונא וחמש, חמשין 
הרמח "ל פירוש – מקץ . ויהי מאמר  ח "כ , צבקות 
דרוש – דברים. במדבר , שמות, בראשית, עה"ת
ונתת דרושי – תצ "ג. ה' בשבט טו"ב ליל  בסעודת
תקט"ו ספר  לרמח"ל, ד"ת פרקים ראשי  הכסף .
רב, קעז , קעו , קנד, קנא , קיג, תפילה  תפילות:
תפלה תצה , חשמ"ל, תפילה שעא , שי, רפט,
סי' ח "א  אלישוב: מהר "ש הלשם  שערי  ואתחנ "ן .
ב ' סי' ח "ב עלילה, נורא בסוד  יט סי' ח "א  פ"א, טו
פ"ד. יג  סי' ז', סי' ו', סי' ה', סי' ד', סימן  פ"ג , פ"ב,
הגר "א ביאור פי"א . שלמה אבן מוילנא, הגר"א  

הזוהר על  אור יהל  – עא . קיא דף זוהר תיקוני על
דברי  פ' אליהו  אדרת  עב . כח  דף ביאורבראשית ם.

עב. צז דף זוהר  תיקוני על 

פ' קאמרנא – החיים  אוצר טוב: שם בעל  תלמידי
דף פקודי תשא , כי וארא , הברכה: היכל   תצא .
דף עקב  תצא , פ' עב יג  דף ראה , פ' בלק, פ' שיח ,
זוהר  ע"ד . כח  דף תבא  כי ע"א. רט דף עב , סח
עא. לז דף עב. כג דף עא, כה  דף בראשית פ' חי
דף קיג , דף ע "ג, קיב  דף עא , קו דף ע"ד, קא דף
ז ' דף  שמות תלט. דף תכו, ד ' ויחי פ' ע"ד. שכט
אופן  מ "א  ביתו  זקן   עב. קע  דף ע"ד. פו דף ע "ג.
 רט. דף י"ג  אופן  מ "ד עה, דף טז  אופן  מז , דף ז 
תולדות  כו. אות ג ' אמונה שביל  מצוותיך  נתיב
תרסו. דף שופטים  פ' תס, דף נשא פ' יוסף יעקב
ליקוטי  ג'. מאמר אדר חודש מאמר יששכר בני 
ויקהל. פ' חיים  דברי  כב. ח , סי' ח"א מוהר "ן
ארץ מט. דף האיש אשרי  יג. מכתב  שמחה דברי
היהודי  תפארת  יא. אות עולם  אור פ"ב . א ' החיים
ע ' הגאולה על  .46 דף ח "ת היהודי נפלאות ו '. אות
שמואל דברי קפח . ע ' נשא  פ' יואל  דברי קלו.

מהדו"ת (סלאנים) מונקאטש תורה דברי נח. פ'
ע' התעוררות מכתב מט. דף  האיש אשרי  טו. א'
יוסף יעקב זכרון מלעלוב . דוד רבי הרה"ק  עג.
ישראל, שמחת עב. ו' דף ואמונה  אמת צ. מע'
חידושי ו'. דף  הארץ גאולת  שמחה. מאמרי 
שלח. לפ ' השמטות  גיטין, מסכת  על הרי"ם 
על  הגר "א פירוש וגאולה . גלות הרי"ם, חידושי
דף המשולש חוט א. אסתר מגילת  הרמז דרך
הגאולה  על  תקס"ט . תמוז  ח' דרוש חת"ס מב.
פרשת  טוב  יום  קדושת  קפז. דף התמורה  ועל
קטז. דף הגש"פ ט "ב מהר "י הברכה. וזאת

תורה זגתהליזוהר

קג  דף  חדש זוהר
ג

חפצֹו ה' ּבתֹורת אם ב ')ּכי פסוק א ' פרק (תהלים  

בּ אוֹ "כּ י נׁש  בּ ר לאתעּס קא  דּ לית רבּ נן ואוֹ קמוּ ּה  חפצוֹ ". ה' בּ תוֹ רת אלּ אאם ריתא 
וּ במעשׂ ה דּ בראׁש ית בּ עוֹ בדא א וֹ ריתא , בּ סתרי חפץ ׁש לּ בּ וֹ  אית חפץ. לּ בּ וֹ  בּ מה
ורזין  דּ עבד מּס טרא אנּ וּ ן דּ פׁש טין אוֹ ריתא, בּ פ ׁש טי אלּ א בּ עי  דּ לא ואית מר כּ בה.
מאן  וי ּת יר דּ אוֹ ריתא. מים ּפ לגּ י  על ׁש תוּ ל דּ איהוּ  עץ  איהוּ  זכּ אה דּ מל כּ א... מּס טרא
ולא ׁש כינּת א ודא בּ עּת ''וֹ ", י ּת ן ּפ רי וֹ  "אׁש ר  בּ ּה  דאּת מר  דּ חיּ י , דּ אילנא מּס טרא דּ איה וּ 
אׁש ר "וכל  ." מעלי בּ לתה לא שׂ מלת" כּ גוֹ ן יבּ וֹ ל", לא "ועלהוּ  דּ ילּה ... מעת אּפ יק

יצליח" א')יעשׂ ה עליהוּ (תהלים  דּ אּת מר  דּ ע שׂ ה, ּפ ּק וּ דין אלּ ין ג ), לט , "וכל (בראשית 
בּ ידוֹ ". מצליח ה' עשׂ ה הוּ א אׁש ר 

מלך של  מצד  הם הסודות

במה"כּ י  אלא בתורה לעסוק לאדם שאין החכמים ביארו הרי  חפצ וֹ ", ה' בּ תוֹ רת אם 
חפץ  הש ע מב ו תי ש ארב הש ע מב הרו תי רתס ב ץ פ חו ב ל ש י מש י ,]ו[שלבו

,]ז [ד ב ע ל ש ד צ מםהםי טש פ ה.הרו תהתו טש פ ב אל אהצ ו רו נ י אש י מש י ו ,הב כ רמ
.הרו תהל ש םי מי גל פ ל ע ל ו תש או הש ץ ע האו הי אכ ז ...ך ל מל ש ד צ מםהתו ד ו ס הו 
ו ז ,"וֹ ּת ע בּ ן ּת י וֹ י רּפ רׁש א"ו ב רמאנ ש ,םי י חהץ ע ל ש ד צ מאו הש י מרתו י ד ו ע ו  
ך תל משׂ ")ד ,חם ירבד (ו מכ ."ל וֹ בּ י אל וּ הל ע ו "...הל ש תע הן מאצ ו י ו נ י או .הנ י כ ש ה 
םהי ל ע רמאנ ש ,הש ע תו ו צ מו ל א,"חי ל צ י השׂ ע י רׁש אל כ ו ",]ח ["ך י ל ע מהתל ב אל  

."וֹ ד י בּ חי ל צ מ'ההשׂ ע אוּ הרׁש אל כ ו ")ג,טל תישארב( 



הזוהר זיו
הזה[ו] בלימוד  להתתקן  צריכה  שנשמתו  סימן  זה 

אליו . שמשתוקק

הפנים .[ז] שר מט"ט הגדול  המלאך זה עבד 

כמו[ח ] שהיא שלו  החיצוניות שגם פירוש,
שמכסים העלים  כעין  להחכמה ומלבוש  שמלה

הקדושה אל  עליה לה  יהיה כן גם  הפירות , על 
החיים . עץ שהיא הקבלה חכמת  גם  ילמוד  כאשר
שידע כיון  עשה, מצות בקיום  יצליח זה  ידי ועל
שנצרך  מה  ויכוון סוד  פי על המצוה טעם  ויבין

לכוון .

הזוהר נתיבי
דל אל (קאלאמייא)משכיל  א. פרט י כלל  ח"ג 

מאמר משה ויואל  רנ. ע' קרח פ ' תורה חידושי 
תורה  חידושי קנ. דף  ש"ש מאמר  קנג. סי ' א'
תורה  חידושי  קעז. ע ' הגאולה  על לח. ע ' דברים 
בהעלותך רנ. ע ' קרח קעט, ע' בשלח, כו  ע'
ע' תש"כ תקלו , ע ' לד, ע ' תשי"ז  קלג . ע'
דברות   קנה. ע' מא"י דרשות  חיד "ת לב,

דברי קסא. קנז , קנב, ע' משה ויואל קודש.
 קכ. דף וישלח פ' קלה, ע ' ח"א מכ' יואל 
עד , דף  ופרנסה  אמונה מאמר הטהור שולחן 
יג. דף  הנר  אור  אייר. חודש צדיקים  זכרון 
א' ח"ד הסיפורים אוצר  כה . ע' הרמ"ח סיפורי

וכבוד(מרגליות)ד ' פאר מבעלזא). מהר "ש  (סיפורים
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תורהו בתהליזוהר

בזמן (ז)בחכמה שאפילו הקב"ה, לפני  בתורה העמלים אותן חביבים כמה וראה  בא .
על  להמשחית פוקד הקב"ה להשחית, למשחית רשות וניתנה בעולם תולה  שהדין

שכתוב כמו להשחית, עליהם ישלוט שלא בתורה העמלים כ,יט )אותן "כּ י (דברים 
לפני  שחוטאים הרבים עוונותיהם בשביל וגו'", רבּ ים  ימים עיר אל "לא(ח)תצוּ ר . 

פירות, שנותן עץ  החיים, עץ  שהוא  חכם, תלמיד זה עצה, איזה עצה", את תשחית
החברים. ביאור וזה


הזוהר אור

העוונות.(ז) מחמת מגיעות שהצרות אומרת זאת
רש"י (ח) שכתב כמו  הצדיק, זה  "עץ" לפרש, עוד ויש

הפסוק על לך כ')בפרשת פסוק יג עץ ",(פרק ãà Łהי" :ֲֵֵָ
בזכותו. עליהם שיגין כשר  אדם בהם יש אם  וז"ל:

הזוהר נתיבי
עשרה ספר   לב , אות ואחד עשרים יום טו, י"ג,
פ' ח"ג דין חיקור  מאמר מפאנו: להרמ"ע מאמרות
יונת ספר  כב , ג', סי' ח "א  חי כל  אם מאמר כ "ב ,
ח "ה פ"ד, ח "ב  הנפש: מאמר כתבים: פ"ד, אלם 
סי' קשיטה: מאה מאמר  פי"ד, י"ז  חלק י"ב, פ"י,
מאמר ח "ג , כת "י ה': שבתות מאמר נ "ג, סי' כ "ו,
האותיות: שער הקדוש: של "ה   ח "ב . ה' צבאות
אור תורה פרק שבועות מסכת ו', אות ברכה עמק
כד, אות מסעי  מטות דרוש תענית מסכת מ "ו, אות
בראשית: ספר  סב , אות תשובה הל ' יומא מסכת
אור תורה בא פ' שמות ספר  ויגש. מקץ, וישב,
פקודי  ויקהל  פ' ג', אות תו"א תשא כי פ' ג', אות
תו"א בהעלותך נשא במדבר  ספר ב ', אות תו "א
אות תו"א  ואתחנן פ' ב ', אות תו"א  חוקת פ' יג, אות
ספר הקדוש: הרמח "ל   פ"ו. העמודים ווי  ג, א ',
אמר תניא ח"א במרום אדיר ספר  חיים, עץ דרך
למגזר אינון, זעירין  חקלא  ומחצדי שמעון , רבי
ספר  מלכים. ז ' ביאור מאמר ח "ב דקשוט, מילין
תמינאה, תיקונא הקדמה, חדשים: תיקונים
תיקונא ועשרין, תמניא  תיקונא תמניסר , תיקונא 
ה' קנאת ספר  שבעין . תיקונא וחמש, חמשין 
הרמח "ל פירוש – מקץ . ויהי מאמר  ח "כ , צבקות 
דרוש – דברים. במדבר , שמות, בראשית, עה"ת
ונתת דרושי – תצ "ג. ה' בשבט טו"ב ליל  בסעודת
תקט"ו ספר  לרמח"ל, ד"ת פרקים ראשי  הכסף .
רב, קעז , קעו , קנד, קנא , קיג, תפילה  תפילות:
תפלה תצה , חשמ"ל, תפילה שעא , שי, רפט,
סי' ח "א  אלישוב: מהר "ש הלשם  שערי  ואתחנ "ן .
ב ' סי' ח "ב עלילה, נורא בסוד  יט סי' ח "א  פ"א, טו
פ"ד. יג  סי' ז', סי' ו', סי' ה', סי' ד', סימן  פ"ג , פ"ב,
הגר "א ביאור פי"א . שלמה אבן מוילנא, הגר"א  

הזוהר על  אור יהל  – עא . קיא דף זוהר תיקוני על
דברי  פ' אליהו  אדרת  עב . כח  דף ביאורבראשית ם.

עב. צז דף זוהר  תיקוני על 

פ' קאמרנא – החיים  אוצר טוב: שם בעל  תלמידי
דף פקודי תשא , כי וארא , הברכה: היכל   תצא .
דף עקב  תצא , פ' עב יג  דף ראה , פ' בלק, פ' שיח ,
זוהר  ע"ד . כח  דף תבא  כי ע"א. רט דף עב , סח
עא. לז דף עב. כג דף עא, כה  דף בראשית פ' חי
דף קיג , דף ע "ג, קיב  דף עא , קו דף ע"ד, קא דף
ז ' דף  שמות תלט. דף תכו, ד ' ויחי פ' ע"ד. שכט
אופן  מ "א  ביתו  זקן   עב. קע  דף ע"ד. פו דף ע "ג.
 רט. דף י"ג  אופן  מ "ד עה, דף טז  אופן  מז , דף ז 
תולדות  כו. אות ג ' אמונה שביל  מצוותיך  נתיב
תרסו. דף שופטים  פ' תס, דף נשא פ' יוסף יעקב
ליקוטי  ג'. מאמר אדר חודש מאמר יששכר בני 
ויקהל. פ' חיים  דברי  כב. ח , סי' ח"א מוהר "ן
ארץ מט. דף האיש אשרי  יג. מכתב  שמחה דברי
היהודי  תפארת  יא. אות עולם  אור פ"ב . א ' החיים
ע ' הגאולה על  .46 דף ח "ת היהודי נפלאות ו '. אות
שמואל דברי קפח . ע ' נשא  פ' יואל  דברי קלו.

מהדו"ת (סלאנים) מונקאטש תורה דברי נח. פ'
ע' התעוררות מכתב מט. דף  האיש אשרי  טו. א'
יוסף יעקב זכרון מלעלוב . דוד רבי הרה"ק  עג.
ישראל, שמחת עב. ו' דף ואמונה  אמת צ. מע'
חידושי ו'. דף  הארץ גאולת  שמחה. מאמרי 
שלח. לפ ' השמטות  גיטין, מסכת  על הרי"ם 
על  הגר "א פירוש וגאולה . גלות הרי"ם, חידושי
דף המשולש חוט א. אסתר מגילת  הרמז דרך
הגאולה  על  תקס"ט . תמוז  ח' דרוש חת"ס מב.
פרשת  טוב  יום  קדושת  קפז. דף התמורה  ועל
קטז. דף הגש"פ ט "ב מהר "י הברכה. וזאת

תורה זגתהליזוהר

קג  דף  חדש זוהר
ג

חפצֹו ה' ּבתֹורת אם ב ')ּכי פסוק א ' פרק (תהלים  

בּ אוֹ "כּ י נׁש  בּ ר לאתעּס קא  דּ לית רבּ נן ואוֹ קמוּ ּה  חפצוֹ ". ה' בּ תוֹ רת אלּ אאם ריתא 
וּ במעשׂ ה דּ בראׁש ית בּ עוֹ בדא א וֹ ריתא , בּ סתרי חפץ ׁש לּ בּ וֹ  אית חפץ. לּ בּ וֹ  בּ מה
ורזין  דּ עבד מּס טרא אנּ וּ ן דּ פׁש טין אוֹ ריתא, בּ פ ׁש טי אלּ א בּ עי  דּ לא ואית מר כּ בה.
מאן  וי ּת יר דּ אוֹ ריתא. מים ּפ לגּ י  על ׁש תוּ ל דּ איהוּ  עץ  איהוּ  זכּ אה דּ מל כּ א... מּס טרא
ולא ׁש כינּת א ודא בּ עּת ''וֹ ", י ּת ן ּפ רי וֹ  "אׁש ר  בּ ּה  דאּת מר  דּ חיּ י , דּ אילנא מּס טרא דּ איה וּ 
אׁש ר "וכל  ." מעלי בּ לתה לא שׂ מלת" כּ גוֹ ן יבּ וֹ ל", לא "ועלהוּ  דּ ילּה ... מעת אּפ יק

יצליח" א')יעשׂ ה עליהוּ (תהלים  דּ אּת מר  דּ ע שׂ ה, ּפ ּק וּ דין אלּ ין ג ), לט , "וכל (בראשית 
בּ ידוֹ ". מצליח ה' עשׂ ה הוּ א אׁש ר 

מלך של  מצד  הם הסודות

במה"כּ י  אלא בתורה לעסוק לאדם שאין החכמים ביארו הרי  חפצ וֹ ", ה' בּ תוֹ רת אם 
חפץ  הש ע מב ו תי ש ארב הש ע מב הרו תי רתס ב ץ פ חו ב ל ש י מש י ,]ו[שלבו

,]ז [ד ב ע ל ש ד צ מםהםי טש פ ה.הרו תהתו טש פ ב אל אהצ ו רו נ י אש י מש י ו ,הב כ רמ
.הרו תהל ש םי מי גל פ ל ע ל ו תש או הש ץ ע האו הי אכ ז ...ך ל מל ש ד צ מםהתו ד ו ס הו 
ו ז ,"וֹ ּת ע בּ ן ּת י וֹ י רּפ רׁש א"ו ב רמאנ ש ,םי י חהץ ע ל ש ד צ מאו הש י מרתו י ד ו ע ו  
ך תל משׂ ")ד ,חם ירבד (ו מכ ."ל וֹ בּ י אל וּ הל ע ו "...הל ש תע הן מאצ ו י ו נ י או .הנ י כ ש ה 
םהי ל ע רמאנ ש ,הש ע תו ו צ מו ל א,"חי ל צ י השׂ ע י רׁש אל כ ו ",]ח ["ך י ל ע מהתל ב אל  

."וֹ ד י בּ חי ל צ מ'ההשׂ ע אוּ הרׁש אל כ ו ")ג,טל תישארב( 



הזוהר זיו
הזה[ו] בלימוד  להתתקן  צריכה  שנשמתו  סימן  זה 

אליו . שמשתוקק

הפנים .[ז] שר מט"ט הגדול  המלאך זה עבד 

כמו[ח ] שהיא שלו  החיצוניות שגם פירוש,
שמכסים העלים  כעין  להחכמה ומלבוש  שמלה

הקדושה אל  עליה לה  יהיה כן גם  הפירות , על 
החיים . עץ שהיא הקבלה חכמת  גם  ילמוד  כאשר
שידע כיון  עשה, מצות בקיום  יצליח זה  ידי ועל
שנצרך  מה  ויכוון סוד  פי על המצוה טעם  ויבין

לכוון .

הזוהר נתיבי
דל אל (קאלאמייא)משכיל  א. פרט י כלל  ח"ג 

מאמר משה ויואל  רנ. ע' קרח פ ' תורה חידושי 
תורה  חידושי קנ. דף  ש"ש מאמר  קנג. סי ' א'
תורה  חידושי  קעז. ע ' הגאולה  על לח. ע ' דברים 
בהעלותך רנ. ע ' קרח קעט, ע' בשלח, כו  ע'
ע' תש"כ תקלו , ע ' לד, ע ' תשי"ז  קלג . ע'
דברות   קנה. ע' מא"י דרשות  חיד "ת לב,

דברי קסא. קנז , קנב, ע' משה ויואל קודש.
 קכ. דף וישלח פ' קלה, ע ' ח"א מכ' יואל 
עד , דף  ופרנסה  אמונה מאמר הטהור שולחן 
יג. דף  הנר  אור  אייר. חודש צדיקים  זכרון 
א' ח"ד הסיפורים אוצר  כה . ע' הרמ"ח סיפורי

וכבוד(מרגליות)ד ' פאר מבעלזא). מהר "ש  (סיפורים
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תורהח  ד תהליזוהר

א "עא כ ף ד'וןוק י ת ר הוזי נוק י ת 
 ד

קוספאקרפםילהת ("ֹוּתעּבןּתי ֹוי רּפרׁשאםי מי גלּפלעלּותׁשץעּכהי הו " 
םני או י לעו ֹוּתעּבו י תֹורּפןתֹוּנה,םי מי לחנלעלּותׁשץעּכהי הו ,)ג  

.חי לצי הׂשעי רׁשאלּכ,הּזהׁשי אהןּכ–םי ׁשּבי י תּמ 

ל י ל י הי אדּ ק י דּ צ ד וֹ ּת ע אד ,"וֹ ּת ע בּ ן ּת י וֹ י רּפ רׁש אםי מי גל ּפ ל ע ל וּ תׁש ץ ע כּ ה י ה ו " 
וּ אי רק תאדּ תבּ ׁש ב רע ל ארשׂ י בּ ן י ּת ד חן י תמׁש נ ן י חרּפ ּה י נּ מק י דּ צ דּ ,תבּ ׁש  

.תוֹ ׁש ד חםי נ ּפ  

תו ש ד חתו מש נ תו חרו פ ו נ ממק "י ד צ התד מש .תב ש ל י ל אי הש .ק "י ד צ ל ש ו תע ו ז 
.בתו ש ד חםי נ פ ]הז ל י ב ש ב [תו ארק נ ש ,תב ש ב רע ל ארש י ב 


ב ''עט ק ף דּ ןי תּ שׁ וא י נמ תּ א נוּ ק תּ ר הזי נוּ ק י תּ  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ה
,)'דקוספ'אקרפםילהת ("חּורּוּנפּדּתרׁשאץֹומּכםאי ּכםי עׁשרהןּכאל" 

.ֹופדֹוהחּורלּכׁשׁשקֹומּכםהּוי הי ,םי עׁשרהןּכאל 

ּה י ל ע ו ,רב לּ מוּ ו אגלּ מהפ י ל ק אלּ אאחוֹ מּה י ל תי ל דּ ,הרז הד וֹ ב ע ד אּת תל אנ ל י את י א ו  
י הי או ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל ")ד אם ילּ הּת (רמּת א 

.חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ מּה י ל י ד אבּ י אד ,הרז הד וֹ ב ע םד ק אמל ע דּ ן י מוּ אן י ע טנ ד הרׁש א 

ו י ל ע ו ,ץ ו חב מו םי נ פ ב מהפ י ל ק אל אחו מו ל ן י אש ,הרז הד ו ב ע ל ש הטמל ץ ע ש י 
םי ע טו נ ש הרש אאי הו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל "רמאנ  

.חו רו נ פ ד תרש אץ ו מםהו ל ש תו רי פ הש ,הרז הד ו ב ע תו מד י נ פ ל םל ו ע התו מו א


א ''עט "פ ק ף דּ א ק וּ ני –ק ל בּ ת שׁ ר פּ  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ו

אנ וּ נ מהב רדּ ּה י רבּ אק וּ נ י אוּ ההל אמחי מל וּ ל ז אד כּ ,י ס וֹ י י בּ רו אבּ אי בּ רו רז ע ל אי בּ ר  
ט''פקףד (י בּ רל ן וּ ּת ׁש מׁש אל דּ ,אי יּ רב חן וּ ּת א...אק וּ נ י אוּ ההוּ הל רמא...אבּ ס  

הזוהר מטעמי
ע "ב )ב . פ "א  ד�  קדושי� פרשת מה (זוהר אמר, יצחק  רבי  :

שצרי�  [שפירושו  ּתהיּו" "קד �י�  לעילא , ְְִִֹכתיב 

נש בר אתי נשמות ], כשממשי� להתקדש

בשעת  להתקדש [כשבא  כחד  באתתיה לאתקדשא 

[מי קדושה בההיא  יתיר  שבחא  הוא  ממא�  היחוד ],

נחת  יותר להקב "ה יש ממי דהיינו , יותר, משובח

יש מהאשה אומר  [הוי מנוקבא  אימא  הוי רוח ],

- לקליפות , יותר שקרובה שכיו�  שבח, יותר 

תורה טז תהליזוהר

ו אל ו .ארחארטס ל אק ל וּ חתי אאל ,ן גדּ י נ י ז תׁש מחב דּ ן י רמא,אד י ס חהי ע מׁש )א''ע 
תי אאק ל וּ חן אמוּ .אק ל וּ חּה י בּ תי אארחארטס ל ,אע ראבּ י ל בּ תאדּ המל כּ אהדּ ,י כ ה 
וּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ מכּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל ")אם ילּ הּת (,ב י ּת כ דּ ,חוּ רוּ נּ פ דּ תדּ ץ וֹ מ.ּה י ל  
ן י גבּ ,"'וֹ גו וּ נּ נ י או וֹ בּ הרב ע חוּ רי כּ ")גקם ילּ הּת (ב י תכ וּ ,אוּ ד ק דּ אחוּ ראוּ האד ו ."חוּ ר 

.חכ ּת ׁש י אל דּ ,אמל ע דּ ן י רטס ל כ בּ ּה י ל רזּ פ מאׁש ד ק חוּ רדּ  

םלו עהלכבםי עש רהתאתרזפמש דו קהחו ר

אנ ו נ מהב רל ש ו נ ב םל ע הו תו אתו ארל ו כ ל הרש אכ י ס ו י י ב רו אב אי ב רו רז ע ל אי ב ר 
ד י ס חההי ע מש י ב רל םתש מש אל ש םי רב חהםתא,או ההםל ע םהל רמא.אב ס 

המל כ י רהש ,ן כ אל ו .האמו טהד צ ל ק ל חאצ מנ אל ן גד י נ י מתש מחב ש ו רמאת
,חו רהו נ פ ד תרש אץ ו מ,ו ל ש י ק ל חהז י או .האמו טהד צ ל ק ל חו ב ש י ץ ראב הל ב תמש 
ב ו תכ ו .ש ד ו ק החו ראו הו הז ו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל "ב ו תכ ש  

י ד ד צ ל כ ב ו תו ארז פ מש ד ו ק החו רש י פ ל ,"'ו גו וּ נּ נ י או וֹ בּ הרב ע חוּ רי כּ ")גקם יל הת( 
.)ט(םל ו ע ה



ב "עזפ ף דם י שׁ דק ת שׁ ר פּ ר הז ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ז

,הזו ,)'וקוספ'אקרפםיּלהּת("דבאּתםי עׁשרךרדו םי קי ּדצךרּד'העדֹוי י ּכ" 
'הו האּונׂשםי עׁשרךרדו ,םי קי ּדּצהךרּדתארי כמּו'העדֹוּיׁשי פל 

.ּהדּבאמ 

םי ע ׁש רך רד ו םי ק י דּ צ ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ ")אם ילּ הּת (,רמאו חתּפ ...רז ע ל אי בּ רר מ א  
אחראבּ חגּ ׁש או ע ד וֹ י אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק אלּ א."'הע ד וֹ י י כּ "י אמ."ד ב אּת  

,ך כּ ן י גב וּ .וּ הל ארטנ ל וּ הי י ּמ ק ל י ז אאוּ הו ,וּ הל אנ גּ אל וּ וּ הל אב טוֹ אל אי יּ ק י דּ צ דּ  
ּה י ל ף ּת ּת ׁש י ו ,אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק דּ אחראאי ההי ו הל דּ י ע בּ אחראל ק י פ נ דּ ן אמ 
אי ה."ד ב אּת םי ע ׁש רך רד ו םי ק י דּ צ ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ ",ב י תכּ ך כּ ן י גב וּ .וּ הי י ד הבּ  
אחראאוּ ההל ּה י ל ע ד וֹ מּת ׁש א)א''עח''פףדּ (אל אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק דּ ן י גבּ ,ּה מרגּ מ 

.וּ הי י ד הבּ ל י ז אאל ו ,ן וֹ הל דּ  

הזוהר אור
הקדוש (ט) הניצוץ נתקן שכאשר  כלל, ימצא שלא

בתהלים המלך דוד וכתפילת הרע, כוח  (פרקמתבטל

הו ) פסוק  õâחה".לה ה' üמלאä רäח  לפני éמץ äיהי"ְְְְִִֵֶַַַֹ
רדפם". ה ' ü מלאä וחלקלñת üŁ ח דר éם ְְְְְֲִֶַַַַַַָָֹֹֹ"יהי 

הזוהר מטעמי
מתקדשת , היא  וא�  - דרגי�  דכל  תתאה מלכות 

שבח  לה מגיע  קדוש, ב�  נולד  זה ידי ועל 

כ� , בגי�  אחרא ]. ה�טרא  את  שהכניעה יותר ,

התורה  הקדימה [לכ�  ּתירא ּו" ואביו  א ּמֹו ְִִִִָָ"אי �

משובחת  זכתה שא�  אב, לפני א�  מורא 

יותר].



תורהח  ד תהליזוהר

א "עא כ ף ד'וןוק י ת ר הוזי נוק י ת 
 ד

קוספאקרפםילהת ("ֹוּתעּבןּתי ֹוי רּפרׁשאםי מי גלּפלעלּותׁשץעּכהי הו " 
םני או י לעו ֹוּתעּבו י תֹורּפןתֹוּנה,םי מי לחנלעלּותׁשץעּכהי הו ,)ג  

.חי לצי הׂשעי רׁשאלּכ,הּזהׁשי אהןּכ–םי ׁשּבי י תּמ 

ל י ל י הי אדּ ק י דּ צ ד וֹ ּת ע אד ,"וֹ ּת ע בּ ן ּת י וֹ י רּפ רׁש אםי מי גל ּפ ל ע ל וּ תׁש ץ ע כּ ה י ה ו " 
וּ אי רק תאדּ תבּ ׁש ב רע ל ארשׂ י בּ ן י ּת ד חן י תמׁש נ ן י חרּפ ּה י נּ מק י דּ צ דּ ,תבּ ׁש  

.תוֹ ׁש ד חםי נ ּפ  

תו ש ד חתו מש נ תו חרו פ ו נ ממק "י ד צ התד מש .תב ש ל י ל אי הש .ק "י ד צ ל ש ו תע ו ז 
.בתו ש ד חםי נ פ ]הז ל י ב ש ב [תו ארק נ ש ,תב ש ב רע ל ארש י ב 


ב ''עט ק ף דּ ןי תּ שׁ וא י נמ תּ א נוּ ק תּ ר הזי נוּ ק י תּ  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ה
,)'דקוספ'אקרפםילהת ("חּורּוּנפּדּתרׁשאץֹומּכםאי ּכםי עׁשרהןּכאל" 

.ֹופדֹוהחּורלּכׁשׁשקֹומּכםהּוי הי ,םי עׁשרהןּכאל 

ּה י ל ע ו ,רב לּ מוּ ו אגלּ מהפ י ל ק אלּ אאחוֹ מּה י ל תי ל דּ ,הרז הד וֹ ב ע ד אּת תל אנ ל י את י א ו  
י הי או ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל ")ד אם ילּ הּת (רמּת א 

.חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ מּה י ל י ד אבּ י אד ,הרז הד וֹ ב ע םד ק אמל ע דּ ן י מוּ אן י ע טנ ד הרׁש א 

ו י ל ע ו ,ץ ו חב מו םי נ פ ב מהפ י ל ק אל אחו מו ל ן י אש ,הרז הד ו ב ע ל ש הטמל ץ ע ש י 
םי ע טו נ ש הרש אאי הו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל "רמאנ  

.חו רו נ פ ד תרש אץ ו מםהו ל ש תו רי פ הש ,הרז הד ו ב ע תו מד י נ פ ל םל ו ע התו מו א


א ''עט "פ ק ף דּ א ק וּ ני –ק ל בּ ת שׁ ר פּ  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ו

אנ וּ נ מהב רדּ ּה י רבּ אק וּ נ י אוּ ההל אמחי מל וּ ל ז אד כּ ,י ס וֹ י י בּ רו אבּ אי בּ רו רז ע ל אי בּ ר  
ט''פקףד (י בּ רל ן וּ ּת ׁש מׁש אל דּ ,אי יּ רב חן וּ ּת א...אק וּ נ י אוּ ההוּ הל רמא...אבּ ס  

הזוהר מטעמי
ע "ב )ב . פ "א  ד�  קדושי� פרשת מה (זוהר אמר, יצחק  רבי  :

שצרי�  [שפירושו  ּתהיּו" "קד �י�  לעילא , ְְִִֹכתיב 

נש בר אתי נשמות ], כשממשי� להתקדש

בשעת  להתקדש [כשבא  כחד  באתתיה לאתקדשא 

[מי קדושה בההיא  יתיר  שבחא  הוא  ממא�  היחוד ],

נחת  יותר להקב "ה יש ממי דהיינו , יותר, משובח

יש מהאשה אומר  [הוי מנוקבא  אימא  הוי רוח ],

- לקליפות , יותר שקרובה שכיו�  שבח, יותר 

תורה טז תהליזוהר

ו אל ו .ארחארטס ל אק ל וּ חתי אאל ,ן גדּ י נ י ז תׁש מחב דּ ן י רמא,אד י ס חהי ע מׁש )א''ע 
תי אאק ל וּ חן אמוּ .אק ל וּ חּה י בּ תי אארחארטס ל ,אע ראבּ י ל בּ תאדּ המל כּ אהדּ ,י כ ה 
וּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ וֹ מכּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל ")אם ילּ הּת (,ב י ּת כ דּ ,חוּ רוּ נּ פ דּ תדּ ץ וֹ מ.ּה י ל  
ן י גבּ ,"'וֹ גו וּ נּ נ י או וֹ בּ הרב ע חוּ רי כּ ")גקם ילּ הּת (ב י תכ וּ ,אוּ ד ק דּ אחוּ ראוּ האד ו ."חוּ ר 

.חכ ּת ׁש י אל דּ ,אמל ע דּ ן י רטס ל כ בּ ּה י ל רזּ פ מאׁש ד ק חוּ רדּ  

םלו עהלכבםי עש רהתאתרזפמש דו קהחו ר

אנ ו נ מהב רל ש ו נ ב םל ע הו תו אתו ארל ו כ ל הרש אכ י ס ו י י ב רו אב אי ב רו רז ע ל אי ב ר 
ד י ס חההי ע מש י ב רל םתש מש אל ש םי רב חהםתא,או ההםל ע םהל רמא.אב ס 

המל כ י רהש ,ן כ אל ו .האמו טהד צ ל ק ל חאצ מנ אל ן גד י נ י מתש מחב ש ו רמאת
,חו רהו נ פ ד תרש אץ ו מ,ו ל ש י ק ל חהז י או .האמו טהד צ ל ק ל חו ב ש י ץ ראב הל ב תמש 
ב ו תכ ו .ש ד ו ק החו ראו הו הז ו ,"חוּ רוּ נּ פ דּ ּת רׁש אץ ּמ כּ םאי כּ םי ע ׁש רהן כ אל "ב ו תכ ש  

י ד ד צ ל כ ב ו תו ארז פ מש ד ו ק החו רש י פ ל ,"'ו גו וּ נּ נ י או וֹ בּ הרב ע חוּ רי כּ ")גקם יל הת( 
.)ט(םל ו ע ה



ב "עזפ ף דם י שׁ דק ת שׁ ר פּ ר הז ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ז

,הזו ,)'וקוספ'אקרפםיּלהּת("דבאּתםי עׁשרךרדו םי קי ּדצךרּד'העדֹוי י ּכ" 
'הו האּונׂשםי עׁשרךרדו ,םי קי ּדּצהךרּדתארי כמּו'העדֹוּיׁשי פל 

.ּהדּבאמ 

םי ע ׁש רך רד ו םי ק י דּ צ ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ ")אם ילּ הּת (,רמאו חתּפ ...רז ע ל אי בּ רר מ א  
אחראבּ חגּ ׁש או ע ד וֹ י אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק אלּ א."'הע ד וֹ י י כּ "י אמ."ד ב אּת  

,ך כּ ן י גב וּ .וּ הל ארטנ ל וּ הי י ּמ ק ל י ז אאוּ הו ,וּ הל אנ גּ אל וּ וּ הל אב טוֹ אל אי יּ ק י דּ צ דּ  
ּה י ל ף ּת ּת ׁש י ו ,אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק דּ אחראאי ההי ו הל דּ י ע בּ אחראל ק י פ נ דּ ן אמ 
אי ה."ד ב אּת םי ע ׁש רך רד ו םי ק י דּ צ ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ ",ב י תכּ ך כּ ן י גב וּ .וּ הי י ד הבּ  
אחראאוּ ההל ּה י ל ע ד וֹ מּת ׁש א)א''עח''פףדּ (אל אוּ הך י רבּ אׁש ד וּ ק דּ ן י גבּ ,ּה מרגּ מ 

.וּ הי י ד הבּ ל י ז אאל ו ,ן וֹ הל דּ  

הזוהר אור
הקדוש (ט) הניצוץ נתקן שכאשר  כלל, ימצא שלא

בתהלים המלך דוד וכתפילת הרע, כוח  (פרקמתבטל

הו ) פסוק  õâחה".לה ה' üמלאä רäח  לפני éמץ äיהי"ְְְְִִֵֶַַַֹ
רדפם". ה ' ü מלאä וחלקלñת üŁ ח דר éם ְְְְְֲִֶַַַַַַָָֹֹֹ"יהי 

הזוהר מטעמי
מתקדשת , היא  וא�  - דרגי�  דכל  תתאה מלכות 

שבח  לה מגיע  קדוש, ב�  נולד  זה ידי ועל 

כ� , בגי�  אחרא ]. ה�טרא  את  שהכניעה יותר ,

התורה  הקדימה [לכ�  ּתירא ּו" ואביו  א ּמֹו ְִִִִָָ"אי �

משובחת  זכתה שא�  אב, לפני א�  מורא 

יותר].



תורהי ז תהליזוהר

םהי לעןגהלו םהלבי טהלםי קי דצהךרדבחי גש מו עדו י ה"בקה

םי ק י ד צ הך רד ב חי גש מו ע ד ו י ה"ב ק האל א."'הע ד וֹ י י כּ "ו המ,רז ע ל אי ב רר מ א  
י מך כ י פ ל ו .)י(םתו ארו מש ל םהי נ פ ל ך ל ו האו הו ,םהי ל ע ן גהל ו םהל ב י טהל 

הז ל י ב ש ב ו .)אי(ו מע ו ל ף תתש י ו ה"ב ק הל ש ך רד הו תו אתו י הל ך י רצ ך רד ל אצ ו י ש 
ן י אש י פ ל .המצ ע מאי ה,"ד ב אּת םי ע ׁש רך רד ו "."םי ק י דּ צ ך רדּ 'הע ד וֹ י י כּ "ב ו תכ  

.)בי(םהמע ך ל ו הו נ י או ,םהל ש ך רד הו תו אל ו ל ע ד ו נ ה"ב ק ה



הזוהר אור
המלך (י) דוד כתפילת ישרה  בדרך  (תהליםלהוליכם

ט ) ה  הושר פרק  õŁררי למען ýבצדקת נחני ְְְְְִִֵֶַַָָ"ה'
âרýé".(הישר ) ְְֶַַָלפני 

השכינה (יא) שורה התורה עסק ידי שעל
לקב "ה. שותף ונעשה  הקדושה ,

מאליהם.(יב) נאבדים עמהם ה' וכשאין

70,000 איש
מתאחדים בקריאת הזוהר הקדוש

יחד שבטי ישראל, אנשים, נשים, וטף,
כל לומד מתחייב לקרוא בכל יום 3 עמודים מזוהר, 

בכל חודש מסיימים לקרוא ביחד אלף פעמים את 

הזוהר הקדוש
המצטרף יזכה לברכה מידי חודש בציון של אוהל 

הרשב"י במירון, ומקבל שכר כנגד כולם: 
70 מיליון סיומים של כל ספרי הזוהר

להצטרפות נא להתקשר לטל: 03-5784413 / פקס: 03-578-4480 
AOEL612@gmail.com :מייל

לציין: שם ומשפחה, שם האמא, הכולל, עיר, טלפון: סוג הבקשה לברכה: זווג, 
פרנסה, זרע של קיימא, רפואה, שלום בית, אחר:..... 


