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ובו:
ספר ב': זוהר התיקונים עם ביאור "נשמת הזוהר" 

ר ֶאת ָהאֶֹהל ִלְהיֹת ֶאָחד". "ְלַחּבֵ

סידרנו את התיקונים באופן קל ופשוט, הזוהר עם ביאור 
"נשמת הזוהר" כדי שיוכל להבין בנקל את התיקון הכללי 
ישמעו  ידו  שעל  ישראל  וסגולת  קדושת  יסוד  שהוא 
ויתקבלו  יום  בשמים את ה"שמע ישראל" שאומר בכל 
והם  הנשמה",  "פניני  הערות  ועליהם  לרצון,  התפילות 
ִיְטַעם ֶלֱאכֹל",  הוספות וביאורים להבין ולהשכיל, "ְוֵחְך 

להגדיל תורה ולהאדירה!
על  הרשב"י  דברי  את  לידע  ספר  ויודע  ישיבה  בן  כל  יוכל  ידו  ועל 
תיקון מ"ג, כי הוא יסוד נשמת חיינו, אשר כבר צווחו קמאי שמצווה 
לידע ולהודיע ולפרסם ברבים, כי בו ורק על ידו תלוי כל גאולתינו, 
ראשי  ידעו  אילו  שאמר  זי"ע  השד"ה  האלוקי  המקובל  וכדברי 
היו  כולם  בוודאי  ועוד,  מ"ג  תיקון  על  המהרח"ו  מדברי  הישיבות 
פדות  למען  הגאולה  להחיש  והקבלה,  הזוהר  ספר  בלימוד  עוסקים 

השכינה הקדושה.
יוכל  יהודי  שכל  כדי  תיקונים,  הרבה  ועוד  תיבות  הראשי  פתחנו 
כדי  החודש,  לימי  אותם  וחלקנו  הקדוש,  הזוהר  את  ולהבין  ללמוד 

שיוכל כל אחד לגומרם בכל חודש.

ָיָצא ָלאֹור על ידי מפעל הזוהר העולמי סניף בת ים, 052-7651911
בנשיאות כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א 

ִלְכבֹוד יֹוָמא ְּדִהילּוָלא ֶׁשל ַהְמֻקָּבל ָהֶאלֹוִקי ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ַמְלָאְך 
ה' ְצָבקֹות ָהֵריַח ַהּטֹוב ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגַדאד זיע"א, י"ג ֱאלּול 

תשע"בׁ  )ק"ג ָׁשָנה ]103[ ִלְפִטיָרתֹו, תרס"ט-תשע"ב(



הנים אִִַַז הר הזוהר  נשמת  פי' ע מ"ג תיקו

ֵֶספר

ניםר הזה ִִַַ
תלתארעינא ְְְִִַַָ

ואיראל מע צ עקיהני א . ְְְֲִִִֵֵַַָָ
ענה ואיקל ְֵֶ

את"רבּ רא ׁש ית ּת ּמ ן  
"ונהר איה וּ  ודא יב"ׁש ,

ויבׁש " ה)יחרב  יט ,(ישעיהו  
יב ׁש  דאיה וּ  זמנא  בּ הה וּ א 
בּ נין צווחין יבּ ׁש ה , ואיהי
ואמרין בּ יח וּ דא לת ּת א
קוֹ ל ואין ישׂ ראל ", "ׁש מע
ה וּ א  הדא ע וֹ נה , ואין

כח)דכתיב א "אז(משלי 
אענה".יקראוּ נני ו א 

לטב הגלה תרתרקהמד ב. ְִֵֶַַַַ
על לל נבראא  ְְִֶַָָָֹ

דּ גריםוהכי מאן  
וּ מאוֹ רייתא  ּפ ה  דבעל  מאוֹ רייתא וחכמתא ק בּ לה דּ אס ּת לּ ק 

בּ הוֹ ן,דבכתב, י ׁש ּת דלוּ ן דּ לא ּפ ׁש ט ואמ וגרים  אלּ א אית דּ לא  רין 

"יב את"ר ן  רבּ יראית אמר - ְֲִֵֵַַָָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
אוֹ תיּ וֹ ת יׁש  בּ ראׁש י "ת  בּ מ ּל ת ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן ,

הנּ קרא היּ סוֹ ד  בּ יאוּ ר , יב "ש , את "ראת"ר  ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
וּ מבאר , יבׁש , הוּ א מק וֹ ם , -איה ודא  ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְִָ

"ויב יחרב ְְֱֵֶַָָָ"ונהר

ה ) י"ט  הוּ א(יׁש עיהוּ  וזה - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ויב ׁש ", יחרב  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ"נהר
חרב היּ סוֹ ד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
הפע, מּמ ימי  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְויבׁש 
להׁש ּפ יע יכוֹ ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְואינוֹ 

זמנאלּמ לכוּ ת, ההא  ַ◌ַ◌ְ◌ְְִַָ

יב  איה ֹבּ אוֹ תו - ְְִֵָ◌
יב ׁש , ׁש הוּ א ואיהיהזּ מן  ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְִִ

היאיה והּמ לכוּ ת - ְַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ק בּ לה א כּ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיב ׁש ה ,

מהיסוֹ ד , צוחיןהפע  ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְִ

יח דא לתא  ְְְִִַָָנין 

י ראל מע -ואמרין  ְְְְִִֵַָָ

בּ ני הבּ נים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲצוֹ עקים 
בּ ע וֹ לם למ ּט ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
יחוּ ד בּ אמירת ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה,
ישׂ ראל" "ׁש מע ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַהם 
הּת פּל ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת

קלכּ ת ּק וּ נ ּה , ואין  ְ◌ִ◌ָ◌ְֵ

קרכּ ל וֹ מר , יאתק וֹ ל ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
נׁש מע, א ואיןׁש מע  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֵ

איןענה  ּכ וּ בגלל - ִֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

בּ תפּל תם, בּ ּק ׁש תם וּ מתמלאת  הדאנענית  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲָ

כתיב כח )ה א א  יקראנני(מׁש לי [כּ לוֹ מר,אז  ְִִִ◌ְ◌ֵ◌ְְְִִָָֻ◌ַ◌
גר"א ] וּ תפ ּל ה, ׁש מע קריאת הוּ א  -דּ אז ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וק וֹ ראים וצוֹ עקים בּ צרה, הם  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש יּ שׂ ראל
בּ קריאת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלהקב "ה

אבל אענה ׁש מע, -ולא  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְֱֶֶֹ

אוֹ תם אענה א ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲאני
דּ ףבּ תפּל תם  הגר "א  (בּ יא וּ ר  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וכ "מ ) .1צ "ב ,
גרים וה מאן  כי  ְְִִָָָ

וחכמתא קלה  ְְְְִַַַָָָָָאסק

ה דבעל ְְִֵֶַַָמארייתא

דבכתב -מארייתא ְְְִֵַָָ

כּ ן ׁש גּ וֹ רם וּ כמ וֹ  מי  גּ ם  , ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
הּק בּ לה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ס ּת ּל ק
מן ה ּפ נימית  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוהחכמה 
וּ מן ּפ ה  ׁש בּ על  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה 
בּ אמר וֹ  ׁש בּ כתב , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה 
א ּל א ללמד  צרי ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵאין 

לאּפ ׁש ט, וגרים ְ◌ָ◌ְְִָָ

הן  וג וֹ רם ידלן  - ְְְְִַ◌ֵ◌
ׁש א י שׂ ראל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלבני 
בּ חכמת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתעּס קוּ 

לאה ּק בּ לה , ואמרין  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְְְִָָ

ט אא  ְִֶָָאית

בלמדא  -א רייתא ְְְְַָָָ

בּ ּת וֹ רה אין ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוא וֹ מרים 

ה ח ר 1. על ז"ל עבאדי  מהר"ם  הרה "ג ְְֲֵַַַַַַַָוכתב

י כר  ספר בריו  [הביא מים מעין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָספר

ה סק  על  ע"ב] ל "ו  ף ה"ל  ס "חזבלן (הים ְְִִַַַַַָ

זה י"ט) נרמז י ב"י, בית  לרם  ְִִִִִֶֶַָָָָָָָעלית

ן יצחק יחאי, ר מען עלי נים  ארת ְְְְִִִֶֶַַָָֹלה

עלה  נר מה י יצחק, ר  ו לם ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹלמה ,

הנשמה פניני
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הנים אִִַַז הר הזוהר  נשמת  פי' ע מ"ג תיקו

ֵֶספר

ניםר הזה ִִַַ
תלתארעינא ְְְִִַַָ

ואיראל מע צ עקיהני א . ְְְֲִִִֵֵַַָָ
ענה ואיקל ְֵֶ

את"רבּ רא ׁש ית ּת ּמ ן  
"ונהר איה וּ  ודא יב"ׁש ,

ויבׁש " ה)יחרב  יט ,(ישעיהו  
יב ׁש  דאיה וּ  זמנא  בּ הה וּ א 
בּ נין צווחין יבּ ׁש ה , ואיהי
ואמרין בּ יח וּ דא לת ּת א
קוֹ ל ואין ישׂ ראל ", "ׁש מע
ה וּ א  הדא ע וֹ נה , ואין

כח)דכתיב א "אז(משלי 
אענה".יקראוּ נני ו א 

לטב הגלה תרתרקהמד ב. ְִֵֶַַַַ
על לל נבראא  ְְִֶַָָָֹ

דּ גריםוהכי מאן  
וּ מאוֹ רייתא  ּפ ה  דבעל  מאוֹ רייתא וחכמתא ק בּ לה דּ אס ּת לּ ק 

בּ הוֹ ן,דבכתב, י ׁש ּת דלוּ ן דּ לא ּפ ׁש ט ואמ וגרים  אלּ א אית דּ לא  רין 

"יב את"ר ן  רבּ יראית אמר - ְֲִֵֵַַָָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
אוֹ תיּ וֹ ת יׁש  בּ ראׁש י "ת  בּ מ ּל ת ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן ,

הנּ קרא היּ סוֹ ד  בּ יאוּ ר , יב "ש , את "ראת"ר  ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
וּ מבאר , יבׁש , הוּ א מק וֹ ם , -איה ודא  ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְִָ

"ויב יחרב ְְֱֵֶַָָָ"ונהר

ה ) י"ט  הוּ א(יׁש עיהוּ  וזה - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ויב ׁש ", יחרב  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ"נהר
חרב היּ סוֹ ד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
הפע, מּמ ימי  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְויבׁש 
להׁש ּפ יע יכוֹ ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְואינוֹ 

זמנאלּמ לכוּ ת, ההא  ַ◌ַ◌ְ◌ְְִַָ

יב  איה ֹבּ אוֹ תו - ְְִֵָ◌
יב ׁש , ׁש הוּ א ואיהיהזּ מן  ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְִִ

היאיה והּמ לכוּ ת - ְַָָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ק בּ לה א כּ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיב ׁש ה ,

מהיסוֹ ד , צוחיןהפע  ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְִ

יח דא לתא  ְְְִִַָָנין 

י ראל מע -ואמרין  ְְְְִִֵַָָ

בּ ני הבּ נים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲצוֹ עקים 
בּ ע וֹ לם למ ּט ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
יחוּ ד בּ אמירת ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה,
ישׂ ראל" "ׁש מע ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַהם 
הּת פּל ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת

קלכּ ת ּק וּ נ ּה , ואין  ְ◌ִ◌ָ◌ְֵ

קרכּ ל וֹ מר , יאתק וֹ ל ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
נׁש מע, א ואיןׁש מע  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֵ

איןענה  ּכ וּ בגלל - ִֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

בּ תפּל תם, בּ ּק ׁש תם וּ מתמלאת  הדאנענית  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲָ

כתיב כח )ה א א  יקראנני(מׁש לי [כּ לוֹ מר,אז  ְִִִ◌ְ◌ֵ◌ְְְִִָָֻ◌ַ◌
גר"א ] וּ תפ ּל ה, ׁש מע קריאת הוּ א  -דּ אז ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וק וֹ ראים וצוֹ עקים בּ צרה, הם  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש יּ שׂ ראל
בּ קריאת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלהקב "ה

אבל אענה ׁש מע, -ולא  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְֱֶֶֹ

אוֹ תם אענה א ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲאני
דּ ףבּ תפּל תם  הגר "א  (בּ יא וּ ר  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וכ "מ ) .1צ "ב ,
גרים וה מאן  כי  ְְִִָָָ

וחכמתא קלה  ְְְְִַַַָָָָָאסק

ה דבעל ְְִֵֶַַָמארייתא

דבכתב -מארייתא ְְְִֵַָָ

כּ ן ׁש גּ וֹ רם וּ כמ וֹ  מי  גּ ם  , ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
הּק בּ לה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ס ּת ּל ק
מן ה ּפ נימית  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוהחכמה 
וּ מן ּפ ה  ׁש בּ על  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה 
בּ אמר וֹ  ׁש בּ כתב , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה 
א ּל א ללמד  צרי ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵאין 

לאּפ ׁש ט, וגרים ְ◌ָ◌ְְִָָ

הן  וג וֹ רם ידלן  - ְְְְִַ◌ֵ◌
ׁש א י שׂ ראל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלבני 
בּ חכמת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתעּס קוּ 

לאה ּק בּ לה , ואמרין  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְְְִָָ

ט אא  ְִֶָָאית

בלמדא  -א רייתא ְְְְַָָָ

בּ ּת וֹ רה אין ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוא וֹ מרים 

ה ח ר 1. על ז"ל עבאדי  מהר"ם  הרה "ג ְְֲֵַַַַַַַָוכתב

י כר  ספר בריו  [הביא מים מעין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָספר

ה סק  על  ע"ב] ל "ו  ף ה"ל  ס "חזבלן (הים ְְִִַַַַַָ

זה י"ט) נרמז י ב"י, בית  לרם  ְִִִִִֶֶַָָָָָָָעלית

ן יצחק יחאי, ר מען עלי נים  ארת ְְְְִִִֶֶַַָָֹלה

עלה  נר מה י יצחק, ר  ו לם ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹלמה ,

הנשמה פניני



הנים ג ִִַַז הר הזוהר  נשמת  פי' ע מ"ג תיקו

בּ עלמא  עניּ וּ תא וגרים 
גּ ל וּ תא.  וא וֹ ר

מתזוה"קהללמ דמתחילא ג . ְְְִִִֵַַַ
למדא העבר את ֶֶֶַָָָֹ

ׁש א ּת דאלהי"ם"ויּ אמר 
וכו ' דּ ׁש א" (בראשית הארץ 

יא) אלעזר,א  ר בּ י אמר  ,
ליּה  קרא והא א בּ א ,
ּת ד ׁש א  מאן יבּ ׁש ה,
בּ רי, ליּה , אמר הארץ.
לכל ּת יוּ ב ּת א אוֹ ליף הכי
נ ׁש  בּ ר דּ אם עלמא, בּ ני
ל ּה  נחית  בּ תיוּ בּת א, יחז וֹ ר 

את וּ מבּט לים מפריעים וגם הר ׁש בּ "י , ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ תוֹ רת 
את מחזירים הם הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר מ ּל ּמ וּ ד ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
העוֹ לם בּ תּק וּ ן רוֹ צים וא ובהוּ , לתהוּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
מהמׁש יח וּ מוֹ נעים  וּ מעכּ בים הם, מלכ וּ ת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוּ בגּל וּ י

עניתא,לבא ] וגרים ָ ◌ְְִַָָֹ

לתא  רוא -עלמא  ְְְֶָָָָ

עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים  א ּל וּ  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְוהם 
כּ י ה גּ ל וּ ת ,  ואר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם 
מ יּ שׂ ראל  ׁש פע  אין  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִאם 
וּ מלכוּ ת , בּ יס וֹ ד  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלה ׁש ּפ יע 
למ ּט ה , ׁש פע  יהיה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵמאין
מים  הבּ אר  ׁש כּ תב  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
ּת וֹ רה בּ ל ּמ וּ ד  ׁש רק  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַח יּ ים 
הּת וֹ רה מעלים  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש מ ּה 
ה פע וּ מ וֹ רידים  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 
אין ואם  ה זּ ה, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְלע וֹ לם 
יהיה מאין  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲעל יּ ה,
ורק למ ּט ה , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה ׁש ּפ ע וֹ ת 
הר ׁש בּ "י ּת וֹ רת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְל וֹ מדי
ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה ל וֹ מדי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵהם 

לאברהם) ׁש ּל וֹ מד(חסד  וּ מי  , ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
את מק יּ ם  ּת וֹ רה  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִסתרי 

בּ רחמים  ה ּמ ׁש יח  בּ יאת  את  וּ מזרז ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהע וֹ לם ,
וכ"מ) צ"ב :, דּ ף הגר "א  .2(בּ יאוּ ר  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וגו ' א" הארץ ד א אלהי "ם ְֵֶֶֶֶַַָָֹ"ו אמר 

י"א) א ' אלעזר(בראשית רי  אמר לר בּ י, ְְִֶַַָָָ◌ַ◌ִ◌
אביו, יהׁש מע וֹ ן  לי קרא והא -אא  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֵַַָָָָָָ

כּ מ וֹ  י בּ ׁש ה, ה ּמ לכוּ ת  את  קוֹ רא ה כּ ת וּ ב  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
ל יּ בּ ׁש ה אלהי "ם  "ו יּ קרא  בּ פס וּ ק  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב 

כּ לוֹ מר ׁש ה ּמ לכ וּ תארץ", , ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌
יבׁש ה ׁש היא  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן 

כּ ן  אם  ארץ, מאןנקראת  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵָ

הארץ, בּ יא וּ ר ,דא ְִֵֶַָָ◌
על  מ וֹ רה  זה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַּת ד ׁש א 
ואם  ה פע , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהמ ׁש כת
מימי בּ לי  יב ׁש ה  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהיא 
ּת צמיח   אי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַה פע 

לי הארץ, אמראמר - ָ◌ָ◌ֶ◌ֵַָָ◌ַ◌
ׁש מע וֹ ן, ר בּ י  -רי ל וֹ  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְִ

חביבי , אליףבּ ני  הכי ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִִָ

עלמא ני לכל ְְְְְֵָָָָיבתא

הּת וֹ רה מל ּמ דת  כּ אן -ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
לכל  הּת ׁש וּ בה  כּ ח  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶאת 
ידי ועל  הע וֹ לם , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
לתּק ן אפ ׁש ר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַה ּת ׁש וּ בה 
ה פע , וּ להמ ׁש י ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַה כּ ל 
פניני  בסוף השמטה [ראה 

תיבא הנשמה] יחז ר  נ ר  ׁש אם אם - ְְְֲִִֶַַַָ◌ִ◌
בּ ת ׁש וּ בה , יחזר  האדם  נביע בּ ן  ל נחית ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְִִָָ

אתאסק  ה כינה אל  וימ ׁש י י וֹ ריד  - ְְִִַַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ל  רת א ר מדרת  והאיר מעתיו, ְְְִִֵֵֶַָָח קי 

הארץ התמאה  עד  ה לה, ל אל  ז"ל ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהארי

אברהם באר ועיין שליט"א], הלל [הגרי "מ ֵָעה .

ל ') תיקון בבשר (על  אחידן ישראל וכד ... וז "ל : ,
מסתכלין שאינם יתיר, ולא  לבושא דאיהו  דא

נשמ  דאיהו דלגאו , אדםבמה  דהיינו  תא,
כי אתמר, עלייהו תורה , רזי סוד שהוא דאצילות
רוח דא ישוב, ולא  הולך  רוח אז ולכן, המה, בשר 
דור  בכל הוא , דמשיח  בגין כנ"ל , דהולך דמשיח ,

יום אותו  אז  ישראל, זוכין אם  בא , הוא  ודור 
נגאלים, בחכמתממש עוסקין כשאין אבל 

דאסתלק דגורמים ויבש, יחרב ונהר אז  הקבלה,
כנודע, חכמה  בסוד הוא דדעת דחכמה, נביעו
הנקראת השכינה שהיא ב' יבישה , ב' ואשתארת 

עכל "ק. יבשה. ב ',
מבאר 2. מ' תיקון על רואי לחי באר ובפירוש

היינו ראשונות  ללוחות זוכים  היינו שאילו
עדן, גן  תורת זה כי  הסוד תורת רק  לומדים

הנשמה פניני

הנים הזוהר ִִַַז הר נשמת  פי' ע מ"ג תיקו ב

וּ בתלמוּ דא, בּ אוֹ רייתא 
יסלּ ק ה וּ א כּ אלּ וּ  בּ ו דּ אי
נהר מההוּ א נביעוּ 

גן, לי ּה וּ מהה וּ א  טבווי  
בּ עלמא  אתבּ רי דּ לא ליּה 
אוֹ רייתא  ההיא  יוֹ ליף ולא
דבעל וא וֹ רייתא  דבכתב

כּ אלּ וּ ּפ ה, ליּה  דּ אתחב 
ובה וּ , לתה וּ  עלמא אחזר 

את וּ מכחי ׁש ים  ה ּת וֹ רה , ּפ ׁש ט א ּל א  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַוּ ב ּת למ וּ ד
רעיא ז וֹ הר  [וע יּ ן ּת וֹ רה  וסתרי ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ נימ יּ וּ ת 

רנ"ד .)מהימנא  פנחס  ק בּ לה(פ ' דמארי  דּ אמר  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ בזוֹ הר  דּת למ וּ ד  מארי ע"ב)הם  רמד  דף (שם ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌

ה ּת למ וּ ד חכמי  דּ כל  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ תב 
כּ תב וּ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאמ וֹ ראים 
ה ּס וֹ ד , ע "ד  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַה ּת למ וּ ד 
מח בּ ר א  מי  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
לימ וּ ד עם  הזוֹ הר ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִל ּמ וּ ד 
ל וֹ  חסר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּת למ וּ ד 

אבּ ל ּמ וּ ד וֹ ], ואי ְ◌ִ◌ְְִַַ

 נביע יסק  ְְִֵַהא

נהר בּ ו דּ אימההא  - ְֵַָָ◌ַ◌ַ◌
ה וּ א כּ אּל וּ  ל וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶנח ׁש ב 
ׁש פע נביעת  את  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמס ּל ק
מן וה בּ ינה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה 

גןה יּ ס וֹ ד, -מההא  ַ◌ְ◌ֵַָ

היא ה גּ ן  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵוּ מאוֹ ת וֹ 
גּ ן, ה נּ קראת  ליה ּמ לכוּ ת  לאדם ווי ל וֹ  א וֹ י  - ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֵַ◌ָ◌ָ◌

ולאזה , עלמא , אתרי לא  לי טב ֶ◌ְְְְְְִֵֵַָָָָ

וא ריתא בכתב  א רייתא ההיא  ְְְְְִִִַַָָָָי ליף 

ה  כּ לל בעל נברא  היה  ׁש א  ל וֹ  ט וֹ ב  - ְֶֶַַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ות וֹ רה ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה ל וֹ מד  היה וא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם ,

ׁש אינוֹ  הארץ עם  היה  אם  כּ י  ּפ ה , ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על 
ּפ וֹ גם  היה  א  קבּ לה , ללמד  י וֹ דע  ואינוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָרא וּ י
הּת וֹ רה , נגל וֹ ת  ׁש ּל מד  מי אבל  , ּכ ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָכּ ל 
ה וּ א הּת וֹ רה , ונסּת ר וֹ ת  ּפ נימ יּ וּ ת  את  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכחי ׁש 
ה פע את  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמס ּל ק
ה יּ סוֹ ד , ׁש ל  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוה יּ ח וּ ד 
א  לי ְְְִִֵַַאתחב 

ובה  לתה עלמא ְְְַַָָָֹֹאחזר

כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב  וע וֹ ד  -ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הע וֹ לם  כּ ל  את  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶהחזיר
ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  ובהוּ , ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָֹ◌ְלתה וּ 
הע וֹ לם  בּ ריאת  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ובה וּ  תה וּ  היתה  ֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ"והארץ 
תהוֹ ם " ּפ ני  על   ְוח ׁש◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

ב) א' וּ בחטא וֹ (בּ ראׁש ית , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
וג וֹ רם  ה ּק ל ּפ וֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמג בּ יר 
יבׁש ים  וה גּ ן  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ה נּ הר

ׁש בּ זּ מןבּ עוֹ נוֹ תיו, [והענין ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌
מׁש יח , וּ בא ּת וֹ רה בּ א  הּת הוּ  עוֹ לם הוּ א  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַה זּ ה,

מ ׁש יח  דיזיל גרמין דּ בריו(גר "א)ואינ וּ ן בּ יאוּ ר , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ לּמ וּ ד עוֹ סקים ׁש יּ שׂ ראל  ידי  ׁש על  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים,
את וּ מזרזים לת ּק וּ נ וֹ , העוֹ לם  את מביאים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה ּס וֹ ד,
חלק רוֹ צים ׁש אינם וא ּל וּ  בּ רחמים, הּמ ׁש יח ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִבּ יאת

ידי על גלית הלה  רת  ביל ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָל ר ם

ועין עכ"ל. ה"ל , ציקים הלה  הם ְְִִִֵֵֶַַַַָֹב"י 

נלע"ד בריו  לפי בס"ד. זה עד  מ"ש ְְְִֶַָָָָלק ן

הנים ברי מ"ג )די מק  ראית (ן וז "ל : ְְְְִִִִִֵֵַָ

,ויב יחרב ונהר  איה ודא ,"יב אתר  ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָָָן

והכי ,' וכ יבה ואיהי  יב  איה זמנא  ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָהה א

מאריתא וחכמתא  ק לה  אסק  דגרם  ְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָמאן

לא וגרים בכתב, מארייתא ה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹבעל

ט אא  אית לא דאמרין הן, ְְְְְְְִִִֶַָָָָי דלן

יסק  ה א א ואי בלמדא, ְְְְְְְִֵַַַַָָָא רייתא

,'וכ לי ווי ן, מההא  נהר מההא   ְְְִֵֵֵֵַַַַנביע

על ה א ה ז ר "יב אתר  ן  י   והינ ְְְֲִִִֵַַַַָָעי "ש .

ב"י מתיהם  שר"ת  העלם א רת ל ה ְְְִֵֵֶֶָָָֹידי

מרת  הרה  ב"י את קנ הם ְְִִֵֵֶֶֶַָכנ "ל,

ע ה  זה  לעת  וזה  ,"יב ה קראים ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהחיצנים 

ז "ל הרש"ש מרן לכבד ביר   ודק . ְְְֱִִָָָָֹֹהאלהים 

וז "ל : תב ז"ל ה ב הריח  האן מרן ִֵֵֶַַַַָָָָָחר

אחריהם נרי, את האיר הם האר"י  ורב ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָרשב"י

והרי עכ "ל. רעי, לם ר  הרב מאר לי ְְֲִִֵַַַַַַָָָזרח 

הרש "ש נלר זכ 'ל המים  ן זה מל   ְִִִֵֶֶַַַָָָָלנ

תבי ונעלם  סתם  ל  לפר לגת ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָז "ל 

להעמיד ליב מערכתיו, לסר ז "ל , ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָהאר"י 

הנשמה פניני



הנים ג ִִַַז הר הזוהר  נשמת  פי' ע מ"ג תיקו

בּ עלמא  עניּ וּ תא וגרים 
גּ ל וּ תא.  וא וֹ ר

מתזוה"קהללמ דמתחילא ג . ְְְִִִֵַַַ
למדא העבר את ֶֶֶַָָָֹ

ׁש א ּת דאלהי"ם"ויּ אמר 
וכו ' דּ ׁש א" (בראשית הארץ 

יא) אלעזר,א  ר בּ י אמר  ,
ליּה  קרא והא א בּ א ,
ּת ד ׁש א  מאן יבּ ׁש ה,
בּ רי, ליּה , אמר הארץ.
לכל ּת יוּ ב ּת א אוֹ ליף הכי
נ ׁש  בּ ר דּ אם עלמא, בּ ני
ל ּה  נחית  בּ תיוּ בּת א, יחז וֹ ר 

את וּ מבּט לים מפריעים וגם הר ׁש בּ "י , ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ תוֹ רת 
את מחזירים הם הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר מ ּל ּמ וּ ד ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
העוֹ לם בּ תּק וּ ן רוֹ צים וא ובהוּ , לתהוּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
מהמׁש יח וּ מוֹ נעים  וּ מעכּ בים הם, מלכ וּ ת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוּ בגּל וּ י

עניתא,לבא ] וגרים ָ◌ְְִַָָֹ

לתא  רוא -עלמא  ְְְֶָָָָ

עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים  א ּל וּ  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְוהם 
כּ י ה גּ ל וּ ת ,  ואר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם 
מ יּ שׂ ראל  ׁש פע  אין  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִאם 
וּ מלכוּ ת , בּ יס וֹ ד  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלה ׁש ּפ יע 
למ ּט ה , ׁש פע  יהיה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵמאין
מים  הבּ אר  ׁש כּ תב  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
ּת וֹ רה בּ ל ּמ וּ ד  ׁש רק  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַח יּ ים 
הּת וֹ רה מעלים  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש מ ּה 
ה פע וּ מ וֹ רידים  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 
אין ואם  ה זּ ה, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְלע וֹ לם 
יהיה מאין  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲעל יּ ה,
ורק למ ּט ה , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה ׁש ּפ ע וֹ ת 
הר ׁש בּ "י ּת וֹ רת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְל וֹ מדי
ל ׁש מ ּה  ּת וֹ רה ל וֹ מדי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵהם 

לאברהם) ׁש ּל וֹ מד(חסד  וּ מי  , ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
את מק יּ ם  ּת וֹ רה  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִסתרי 

בּ רחמים  ה ּמ ׁש יח  בּ יאת  את  וּ מזרז ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהע וֹ לם ,
וכ"מ) צ"ב :, דּ ף הגר "א  .2(בּ יאוּ ר  ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וגו ' א" הארץ ד א אלהי "ם ְֵֶֶֶֶַַָָֹ"ו אמר 

י"א) א ' אלעזר(בראשית רי  אמר לר בּ י, ְְִֶַַָָָ◌ַ◌ִ◌
אביו, יהׁש מע וֹ ן  לי קרא והא -אא  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֵַַָָָָָָ

כּ מ וֹ  י בּ ׁש ה, ה ּמ לכוּ ת  את  קוֹ רא ה כּ ת וּ ב  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
ל יּ בּ ׁש ה אלהי "ם  "ו יּ קרא  בּ פס וּ ק  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב 

כּ לוֹ מר ׁש ה ּמ לכ וּ תארץ", , ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌
יבׁש ה ׁש היא  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן 

כּ ן  אם  ארץ, מאןנקראת  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵָ

הארץ, בּ יא וּ ר ,דא ְִֵֶַָָ◌
על  מ וֹ רה  זה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַּת ד ׁש א 
ואם  ה פע , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהמ ׁש כת
מימי בּ לי  יב ׁש ה  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהיא 
ּת צמיח   אי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַה פע 

לי הארץ, אמראמר - ָ◌ָ◌ֶ◌ֵַָָ◌ַ◌
ׁש מע וֹ ן, ר בּ י  -רי ל וֹ  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְִ

חביבי , אליףבּ ני  הכי ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִִָ

עלמא ני לכל ְְְְְֵָָָָיבתא

הּת וֹ רה מל ּמ דת  כּ אן -ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
לכל  הּת ׁש וּ בה  כּ ח  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶאת 
ידי ועל  הע וֹ לם , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
לתּק ן אפ ׁש ר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַה ּת ׁש וּ בה 
ה פע , וּ להמ ׁש י ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַה כּ ל 
פניני  בסוף השמטה [ראה 

תיבא הנשמה] יחז ר  נ ר  ׁש אם אם - ְְְֲִִֶַַַָ◌ִ◌
בּ ת ׁש וּ בה , יחזר  האדם  נביע בּ ן  ל נחית ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְִִָָ

אתאסק  ה כינה אל  וימ ׁש י י וֹ ריד  - ְְִִַַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ל  רת א ר מדרת  והאיר מעתיו, ְְְִִֵֵֶַָָח קי 

הארץ התמאה  עד  ה לה, ל אל  ז"ל ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהארי

אברהם באר ועיין שליט"א], הלל [הגרי "מ ֵָעה .

ל ') תיקון בבשר (על  אחידן ישראל וכד ... וז "ל : ,
מסתכלין שאינם יתיר, ולא  לבושא דאיהו  דא

נשמ  דאיהו דלגאו , אדםבמה  דהיינו  תא,
כי אתמר, עלייהו תורה , רזי סוד שהוא דאצילות
רוח דא ישוב, ולא  הולך  רוח אז ולכן, המה, בשר 
דור  בכל הוא , דמשיח  בגין כנ"ל , דהולך דמשיח ,

יום אותו  אז  ישראל, זוכין אם  בא , הוא  ודור 
נגאלים, בחכמתממש עוסקין כשאין אבל 

דאסתלק דגורמים ויבש, יחרב ונהר אז  הקבלה,
כנודע, חכמה  בסוד הוא דדעת דחכמה, נביעו
הנקראת השכינה שהיא ב' יבישה , ב' ואשתארת 

עכל "ק. יבשה. ב ',
מבאר 2. מ' תיקון על רואי לחי באר ובפירוש

היינו ראשונות  ללוחות זוכים  היינו שאילו
עדן, גן  תורת זה כי  הסוד תורת רק  לומדים

הנשמה פניני

הנים הזוהר ִִַַז הר נשמת  פי' ע מ"ג תיקו ב

וּ בתלמוּ דא, בּ אוֹ רייתא 
יסלּ ק ה וּ א כּ אלּ וּ  בּ ו דּ אי
נהר מההוּ א נביעוּ 

גן, לי ּה וּ מהה וּ א  טבווי  
בּ עלמא  אתבּ רי דּ לא ליּה 
אוֹ רייתא  ההיא  יוֹ ליף ולא
דבעל וא וֹ רייתא  דבכתב

כּ אלּ וּ ּפ ה, ליּה  דּ אתחב 
ובה וּ , לתה וּ  עלמא אחזר 

את וּ מכחי ׁש ים  ה ּת וֹ רה , ּפ ׁש ט א ּל א  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַוּ ב ּת למ וּ ד
רעיא ז וֹ הר  [וע יּ ן ּת וֹ רה  וסתרי ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ נימ יּ וּ ת 

רנ"ד .)מהימנא  פנחס  ק בּ לה(פ ' דמארי  דּ אמר  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ בזוֹ הר  דּת למ וּ ד  מארי ע"ב)הם  רמד  דף (שם ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌

ה ּת למ וּ ד חכמי  דּ כל  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ תב 
כּ תב וּ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאמ וֹ ראים 
ה ּס וֹ ד , ע "ד  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַה ּת למ וּ ד 
מח בּ ר א  מי  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
לימ וּ ד עם  הזוֹ הר ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִל ּמ וּ ד 
ל וֹ  חסר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַה ּת למ וּ ד 

אבּ ל ּמ וּ ד וֹ ], ואי ְ◌ִ◌ְְִַַ

 נביע יסק  ְְִֵַהא

נהר בּ ו דּ אימההא  - ְֵַָָ◌ַ◌ַ◌
ה וּ א כּ אּל וּ  ל וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶנח ׁש ב 
ׁש פע נביעת  את  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמס ּל ק
מן וה בּ ינה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה 

גןה יּ ס וֹ ד, -מההא  ַ◌ְ◌ֵַָ

היא ה גּ ן  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵוּ מאוֹ ת וֹ 
גּ ן, ה נּ קראת  ליה ּמ לכוּ ת  לאדם ווי ל וֹ  א וֹ י  - ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֵַ◌ָ◌ָ◌

ולאזה , עלמא , אתרי לא  לי טב ֶ◌ְְְְְְִֵֵַָָָָ

וא ריתא בכתב  א רייתא ההיא  ְְְְְִִִַַָָָָי ליף 

ה  כּ לל בעל נברא  היה  ׁש א  ל וֹ  ט וֹ ב  - ְֶֶַַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ות וֹ רה ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה ל וֹ מד  היה וא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם ,

ׁש אינוֹ  הארץ עם  היה  אם  כּ י  ּפ ה , ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על 
ּפ וֹ גם  היה  א  קבּ לה , ללמד  י וֹ דע  ואינוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָרא וּ י
הּת וֹ רה , נגל וֹ ת  ׁש ּל מד  מי אבל  , ּכ ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָכּ ל 
ה וּ א הּת וֹ רה , ונסּת ר וֹ ת  ּפ נימ יּ וּ ת  את  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכחי ׁש 
ה פע את  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמס ּל ק
ה יּ סוֹ ד , ׁש ל  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוה יּ ח וּ ד 
א  לי ְְְִִֵַַאתחב 

ובה  לתה עלמא ְְְַַָָָֹֹאחזר

כּ א ּל וּ  ל וֹ  נח ׁש ב  וע וֹ ד  -ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הע וֹ לם  כּ ל  את  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶהחזיר
ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  ובהוּ , ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָֹ◌ְלתה וּ 
הע וֹ לם  בּ ריאת  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִלפני
ובה וּ  תה וּ  היתה  ֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ"והארץ 
תהוֹ ם " ּפ ני  על   ְוח ׁש◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

ב) א' וּ בחטא וֹ (בּ ראׁש ית , ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
וג וֹ רם  ה ּק ל ּפ וֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמג בּ יר 
יבׁש ים  וה גּ ן  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ה נּ הר

ׁש בּ זּ מןבּ עוֹ נוֹ תיו, [והענין ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌
מׁש יח , וּ בא ּת וֹ רה בּ א  הּת הוּ  עוֹ לם הוּ א  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַה זּ ה,

מ ׁש יח  דיזיל גרמין דּ בריו(גר "א)ואינ וּ ן בּ יאוּ ר , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ לּמ וּ ד עוֹ סקים ׁש יּ שׂ ראל  ידי  ׁש על  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַה ּק דוֹ ׁש ים,
את וּ מזרזים לת ּק וּ נ וֹ , העוֹ לם  את מביאים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה ּס וֹ ד,
חלק רוֹ צים ׁש אינם וא ּל וּ  בּ רחמים, הּמ ׁש יח ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִבּ יאת

ידי על גלית הלה  רת  ביל ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָל ר ם

ועין עכ"ל. ה"ל , ציקים הלה  הם ְְִִִֵֵֶַַַַָֹב"י 

נלע"ד בריו  לפי בס"ד. זה עד  מ"ש ְְְִֶַָָָָלק ן

הנים ברי מ"ג )די מק  ראית (ן וז "ל : ְְְְִִִִִֵֵַָ

,ויב יחרב ונהר  איה ודא ,"יב אתר  ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָָָן

והכי ,' וכ יבה ואיהי  יב  איה זמנא  ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָהה א

מאריתא וחכמתא  ק לה  אסק  דגרם  ְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָמאן

לא וגרים בכתב, מארייתא ה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹבעל

ט אא  אית לא דאמרין הן, ְְְְְְְִִִֶַָָָָי דלן

יסק  ה א א ואי בלמדא, ְְְְְְְִֵַַַַָָָא רייתא

,'וכ לי ווי ן, מההא  נהר מההא   ְְְִֵֵֵֵַַַַנביע

על ה א ה ז ר "יב אתר  ן  י   והינ ְְְֲִִִֵַַַַָָעי "ש .

ב"י מתיהם  שר"ת  העלם א רת ל ה ְְְִֵֵֶֶָָָֹידי

מרת  הרה  ב"י את קנ הם ְְִִֵֵֶֶֶַָכנ "ל,

ע ה  זה  לעת  וזה  ,"יב ה קראים ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהחיצנים 

ז "ל הרש"ש מרן לכבד ביר   ודק . ְְְֱִִָָָָֹֹהאלהים 

וז "ל : תב ז"ל ה ב הריח  האן מרן ִֵֵֶַַַַָָָָָחר

אחריהם נרי, את האיר הם האר"י  ורב ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָרשב"י

והרי עכ "ל. רעי, לם ר  הרב מאר לי ְְֲִִֵַַַַַַָָָזרח 

הרש "ש נלר זכ 'ל המים  ן זה מל   ְִִִֵֶֶַַַָָָָלנ

תבי ונעלם  סתם  ל  לפר לגת ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָז "ל 

להעמיד ליב מערכתיו, לסר ז "ל , ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָהאר"י 

הנשמה פניני



הנים הִִַַז הר הזוהר  נשמת  פי' ע מ"ג תיקו

הארץ", ּת ד ׁש א אלהי"ם 
ואיבּ ין זרעין לאּפ קא

נׁש מתין ע"ב )דּ אינוּ ן  פב  (דף 
א לּ ין לזניהוּ , חד כּ ל 
מכּ וּ רסי דּ אתגּ זרוּ  נׁש מתין
ר וּ חין ואלּ ין יקריּה ,
מ ּמ לאכים, דּ אתגּ זרוּ 
דּ את גּ זר וּ  נפ ׁש ין ואלּ ין
אּפ יק חד  כּ ל מאוֹ פ נּ ים ,
כּ דקא  חד  לכל לזנייה וּ 
דא  ּפ רי" "עץ יאוּ ת ,
ּפ רי" "עוֹ שׂ ה חכם, ּת למיד
חד לכל  זוּ גיּה , בת  דא

נ מתין אינן  ואי ין  זרעין  -לאקא ְְְְְִִִִִִַַָָָ

הי ׁש נוֹ ת נׁש מ וֹ ת  ׁש הם  זרעים  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלה וֹ ציא 
מ ּמ נּ ה , ונוֹ לד וֹ ת  בּ מלכוּ ת  ואייןה ּמ תח דּ ׁש וֹ ת  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְִִ

נׁש מ וֹ ת ׁש הם  וּ פרוֹ ת  -ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
מן ה נּ וֹ לד וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲחד ׁש וֹ ת 

וּ מפר ׁש  פבה ּמ לכ וּ ת , (דּ ף ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

לזניהע"ב) חד  -ל ְְִַַָ

נׁש מ וֹ ת מיני  כּ ּמ ה  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם 
למינּה . אחת  איןכּ ל  ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֵ

זר את ְְְְִִִַָנמתין 

יקרי מהם מרסי  - ְְִֵֵֵָ◌ֶ◌
ׁש ל  ה נּ ׁש מ וֹ ת  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵא ּל וּ 
ׁש נחצב וּ  חכמים  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַּת למידי
ע וֹ לם  ה כּ ב וֹ ד , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִמ כּ ּס א 
א וֹ ר ׁש ם  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה בּ ריאה 

רחיןהּת וֹ רה , ואין ַ◌ָ◌ְִִֵ

מלאכים זראת- ְְְְִִִַַָ

ׁש נחצב וּ  רוּ ח וֹ ת  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵוּ מהם 
ע וֹ לם  הּמ לאכים , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵמע וֹ לם 
ענין ׁש ּמ ם  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה יּ צירה,
וּ מהם  ה ּמ צ וֹ ת , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִקיּ וּ ם 

ה ּמ צו וֹ ת , ואיןבּ עלי  ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְִֵ

זר את ְְְְִִַַנפ ין 

מע וֹ לם מאפים  ׁש נחצב וּ  ה נּ פׁש וֹ ת  וּ מהם  - ִֵֵַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הארץ ע ּמ י  והם  הע שׂ יּ ה, ע וֹ לם  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהא וֹ פ נּ ים ,

ע וֹ לם  ׁש ל  בּ י וּ ב וֹ  א יקהע וֹ סקים  חד  ל ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִַַָ

 אחדלזניה כּ ל  יא וּ ת , כּ דקא  חד  לכל  - ְְְִַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
וע וֹ לם  ע וֹ לם  ׁש בּ כל  למינוֹ , וּ מ וֹ ליד   ַממ ׁש י◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

למינ ת וֹ לדוֹ ת  יהם ה וֹ ציא וּ  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
ל וֹ , כּ ראוּ י  עוֹ לם  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלכל 
י וֹ צא וֹ ת ע וֹ לם  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִוּ מ כּ ל 
דּ הינוּ  למיניהם , ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְנׁש מ וֹ ת 
נׁש מ וֹ ת ה בּ ריאה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמע וֹ לם 
מע וֹ לם  חכמים , ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַּת למידי
בּ עלי ר וּ ח וֹ ת  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה יּ צירה
הע שׂ יה מע וֹ לם  ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמצווֹ ת ,
אבל  הארץ, ע ּמ י  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַנפ ׁש וֹ ת 
הם  ק בּ לה בּ עלי  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְנׁש מ וֹ ת 
עצמ וֹ , מאציל וּ ת  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְי וֹ צא וֹ ת 

ל וֹ . כּ רא וּ י  אחד  עץלכל  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ

חכם, למיד  א ְְִִַָָָרי

ה וּ א ּפ רי  עץ ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִבּ יא וּ ר :
ׁש ע וֹ סק חכם  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת למיד 
עץ ׁש היא ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 

דאהח יּ ים , רי עה  ַ◌ַ◌ִ◌ְִֶָ

גי ז זוּ ג וֹ ,בת בּ ת  זוֹ  - ֵַַ◌
ה בּ נים  הם  ּפ ר וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ה 

יד ּה . חדׁש על  לכל ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְַָ

יאת  לזנוֹ י)דקא  אפיק  חד אחד(כּ ל כּ ל  - ְִָָָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מדרגת לפי  נׁש מ וֹ ת   וּ ממ ׁש י בּ נים  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִמ וֹ ליד 

אין וכל .אנ דא מר מה  ן. ְְְְֲִִֶַַַָָָל ן.

לי ר ים מהימנתא , ני דאי ן כחאְְְְְְְִִִֵֵֵָָָ

מה  דחס"ד, כתרא ימ ר ה א, ברי ְְְְְְְִִִִֶֶָָָֻקדא

למען א ועל ,לחס המיחלים אמר  ְְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָדא

מהימנתא, בני  מחי לא  אין וכל  . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאנ

אכריז מנא  דא. עאה  כתרא  ייהמ ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָאעי 

יג )ואמר , א(משלי ל ועם תחסר. ר עים בטן ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

החסיר. לא  וה מעיט ה רה  הע יף ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹלא 

הקודש: לשון ראה ,תרגום א אמר , מען ְְִִֵַַָֹרי

לי ראל, רה הא ר  דה נתן א  ְְִֵֶַַַָָָָָֹעד 

ר עים אתם  לבין האמנה ני א תם ין ְְְְֱִִִֵֵֵָָָָָהבחין

בה  רה . עמדים ולא אמנה ני ְְְֱִֵֵֶַַָָָָֹאינם

אתם וכל  . אנ אמר  מ ן, הם? ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָהבחין

ני הם  מצא דה אתם ר ם האמנה, ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָ

אמר  מ החס"ד , תר  ל רם ה א רְֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

אתם וכל .אנ למען זה ועל ,לחס ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָהמיחלים 

התר  מהם העביר אמנה, ני נמצא ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹא

ר עים בטן ואמר , הכריז  וה ן הה, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהעלי ן

והמעיט ה רה  העיף לא זה , ל  ועם ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹחסר .

החסיר. ְִֶֹלא 

הנשמה פניני

הנים הזוהר ִִַַז הר נשמת  פי' ע מ"ג תיקו ד 

וּ מה דאסּת לּ ק , נביעוּ 
ל ּה  קרא יבּ ׁש ה  דּ הוה 
חרב דּ הוה  ונהר  ארץ,

ליּה  קרא מקוהויב ׁש  
ה וּ א  הדא ויּמ ים , הּמ ים 

י )דכתיב "ויּ קרא (שם  
ארץ ל יּ בּ ׁש ה  אלהי"ם 
קרא  ה ּמ ים  וּ למקוה 
זמנא  בּ הה וּ א יּמ ים",
כּ תיב מה ארץ  דאתקרי

יא)בּ י ּה  "ויּ אמר(שם  

כּ ל וֹ מר , מ ּמ נּ ה , ׁש נּ סּת ּל ק  הפע  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְנביעת 
לק בּ ל  ה כינה  ותחזר  ל יּ סוֹ ד , ה פע ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ חזר
ׁש עשׂ ה ידי  על  כּ י  היּ ס וֹ ד , מן  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַה פע 

בּ ל ּמ וּ ד ועוֹ סק ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה,
חכמת הּת וֹ רה , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַסוֹ ד וֹ ת 

הוהה ּק בּ לה, מה  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲַַָ

ה כינהיה ח וֹ זרת  - ֶַָָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מימי בּ לי יב ׁש ה ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה

ארץ ה פע , ל -קרא ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֶָָָ

ארץ , ע ּת ה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונקראת 
וּ כמ וֹ  ורצוֹ ן , ר צּ וּ י ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָל ׁש וֹ ן

הזוה "ק  ,(ח"א)ׁש ּמ באר  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
"ארצ וֹ ת ּפ ס וּ ק ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַעל 

ׁש  ל ׁש וֹ ןהח יּ ים " ה וּ א  ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ה ּת ׁש וּ בה ידי  ועל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִר צּ וּ י ,
היא כּ י "ארץ", ל ּה  ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵקוֹ רא 
ּפ ר וֹ תיה , להריץ ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְמר וּ צה 
ה ּק ד וֹ ׁש וֹ ת ה נּ ׁש מ וֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם 
ו א מהיס וֹ ד , ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּק בּ לה 
ׁש כּ ׁש היא  ִכסברת◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
א ּל א ארץ, נקראת  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיבׁש ה
היתה ה ּת ׁש וּ בה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵקוֹ דם 

ארץ, נע שׂ ית   ּכ ואחר  חזריב ׁש ה , האדם  [אם ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
כ"ו , ׁש ּמ סּפ רוֹ  הוי "ה  ׁש ם נׁש לם ׁש בּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה,
עד ישׂ ראל  ׁש וּ בה וּ בסוֹ ד  ה"א , ּת ׁש וּ ב  ּת ׁש וּ בה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְבּ סוֹ ד
כ"ו , מסּפ ר "יבּ ׁש ה" מסּפ ר מן  יחסר אז  ,קיא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱה '

"ארץ" מסּפ ר הטו"ב)ויאר לרי "ח ונהר ,](בּ ניהוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְָָ

ויב חרב ה יּ ס וֹ דהוה  ׁש הוּ א  וה נּ הר  - ְְֲֵֵַָָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
על  ע ּת ה הּק ד וֹ ׁש , מה פע ויב ׁש  חרב  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה 

ה ּת ׁש וּ בה, ליידי  היּ ס וֹ ד קרא  מקוהאת  ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֶָָ◌ַ◌ְ◌ְִֵ

ויים נּ עשׂ הה ים  - ְִִֶַַַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
מימי מ ׁש ּפ ע  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַמ ּל א 

ה אהחסד, הדא  ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲָ

י)כתיב זה וּ (שם - ְִִֶ◌
אלהי"םׁש כּ ת וּ ב  וקרא  ֶ◌ָ◌ְִַָ

ארץ , ּפ ר וּ ׁש לה  ֵֶֶַַָָ◌
נקראת ׁש היתה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לכוּ ת 
נקראת ׁש פע , בּ לי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַי בּ ׁש ה
ארץ ׁש היא  ארץ, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַעכׁש ו
ּפ ר וֹ תיה , להוֹ ציא  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָחפץ

ה ים ׁש ה וּ אלמקוה  ְְִִֵֶַַ◌
מק וֹ ם  ׁש ם  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַה יּ ס וֹ ד
ה פע , מימי  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲאסיפת 

י ים, ׁש נּ תמ ּל אקרא ִֶַָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
להׁש ּפ יע וֹ  קוֹ ד ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִמ פע 
ה יּ ח וּ ד בּ עת  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַל ּמ לכ וּ ת 
ה נּ ׁש מ וֹ ת , ה וֹ לדת  ְלצר◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לע וֹ לם  ה פע  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהמ ׁש כת 

וכ"מ)הזּ ה  בּ ניהוּ  .(הגר "א ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ארץ  דאתקרי  זמנא ה זּ מןהה א בּ א וֹ ת וֹ  - ְְְְְְִִֵֶֶַָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ארץ , נקראת  יׁש הּמ לכוּ ת  תיב (ׁש ם מה  ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְִֵַָ◌

בּ ּה ,יא) כּ ת וּ ב  מה  ד א- אלהי "ם  ואמר ַ◌ָ◌ָ◌ְֵֶַַֹ

העליוֹ נהכּ ל וֹ מר ,הארץ, הארץ ְֶָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ותצמיח ּת דׁש א הּמ לכ וּ ת  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא

הזה  התיקון נשאר אז הלוחות  שנשתברו ולאחר
סוד ובספר עכת"ד , משיח , של  האחרון לדור 

ל :)התיקון לוחות (דף נשתברו  דאז דמו כותב: ,
שהיה  מה  כן כמו רב, הערב בסיבת ראשונות
נותנים שלא אלו  הם  רב והערב שיהיה, הוא 
והמיוחד הסוד  תורת ללמוד קדושים לישראל 
את  להמשיך  ורוצים הגאולה , דור התיקון לדור 

אותם והם  עתה, גם  הלוחות שבירת קלקולם
הקדוש הזוהר עליהם  ס "בשאמר  דף בשלח (ח"ב

:ע"ב)
קד א יהב לא עד חזי, א אמר, מען ְְִִִֵַַַָָָָָָֻרי

ני אין ין אבחין ליראל, ארייתא הא  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָברי

ני אין דלאו ח יבא אין בין ְְְְִִֵֵֵַַָָָָמהימנתא,

אבחין בה א רייתא. קיימין  ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָמהימנתא,

הנשמה פניני



הנים הִִַַז הר הזוהר  נשמת  פי' ע מ"ג תיקו

הארץ", ּת ד ׁש א אלהי"ם 
ואיבּ ין זרעין לאּפ קא

נׁש מתין ע"ב )דּ אינוּ ן  פב  (דף 
א לּ ין לזניהוּ , חד כּ ל 
מכּ וּ רסי דּ אתגּ זרוּ  נׁש מתין
ר וּ חין ואלּ ין יקריּה ,
מ ּמ לאכים, דּ אתגּ זרוּ 
דּ את גּ זר וּ  נפ ׁש ין ואלּ ין
אּפ יק חד  כּ ל מאוֹ פ נּ ים ,
כּ דקא  חד  לכל לזנייה וּ 
דא  ּפ רי" "עץ יאוּ ת ,
ּפ רי" "עוֹ שׂ ה חכם, ּת למיד
חד לכל  זוּ גיּה , בת  דא

נ מתין אינן  ואי ין  זרעין  -לאקא ְְְְְִִִִִִַַָָָ

הי ׁש נוֹ ת נׁש מ וֹ ת  ׁש הם  זרעים  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלה וֹ ציא 
מ ּמ נּ ה , ונוֹ לד וֹ ת  בּ מלכוּ ת  ואייןה ּמ תח דּ ׁש וֹ ת  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְִִ

נׁש מ וֹ ת ׁש הם  וּ פרוֹ ת  -ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
מן ה נּ וֹ לד וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲחד ׁש וֹ ת 

וּ מפר ׁש  פבה ּמ לכ וּ ת , (דּ ף ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

לזניהע"ב) חד  -ל ְְִַַָ

נׁש מ וֹ ת מיני  כּ ּמ ה  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם 
למינּה . אחת  איןכּ ל  ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֵ

זר את ְְְְִִִַָנמתין 

יקרי מהם מרסי  - ְְִֵֵֵָ◌ֶ◌
ׁש ל  ה נּ ׁש מ וֹ ת  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵא ּל וּ 
ׁש נחצב וּ  חכמים  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַּת למידי
ע וֹ לם  ה כּ ב וֹ ד , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִמ כּ ּס א 
א וֹ ר ׁש ם  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה בּ ריאה 

רחיןהּת וֹ רה , ואין ַ◌ָ◌ְִִֵ

מלאכים זראת- ְְְְִִִַַָ

ׁש נחצב וּ  רוּ ח וֹ ת  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵוּ מהם 
ע וֹ לם  הּמ לאכים , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵמע וֹ לם 
ענין ׁש ּמ ם  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה יּ צירה,
וּ מהם  ה ּמ צ וֹ ת , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִקיּ וּ ם 

ה ּמ צו וֹ ת , ואיןבּ עלי  ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְִֵ

זר את ְְְְִִַַנפ ין 

מע וֹ לם מאפים  ׁש נחצב וּ  ה נּ פׁש וֹ ת  וּ מהם  - ִֵֵַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הארץ ע ּמ י  והם  הע שׂ יּ ה, ע וֹ לם  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהא וֹ פ נּ ים ,

ע וֹ לם  ׁש ל  בּ י וּ ב וֹ  א יקהע וֹ סקים  חד  ל ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִַַָ

 אחדלזניה כּ ל  יא וּ ת , כּ דקא  חד  לכל  - ְְְִַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
וע וֹ לם  ע וֹ לם  ׁש בּ כל  למינוֹ , וּ מ וֹ ליד   ַממ ׁש י◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

למינ ת וֹ לדוֹ ת  יהם ה וֹ ציא וּ  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
ל וֹ , כּ ראוּ י  עוֹ לם  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלכל 
י וֹ צא וֹ ת ע וֹ לם  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִוּ מ כּ ל 
דּ הינוּ  למיניהם , ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְנׁש מ וֹ ת 
נׁש מ וֹ ת ה בּ ריאה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמע וֹ לם 
מע וֹ לם  חכמים , ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַּת למידי
בּ עלי ר וּ ח וֹ ת  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה יּ צירה
הע שׂ יה מע וֹ לם  ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמצווֹ ת ,
אבל  הארץ, ע ּמ י  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַנפ ׁש וֹ ת 
הם  ק בּ לה בּ עלי  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְנׁש מ וֹ ת 
עצמ וֹ , מאציל וּ ת  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְי וֹ צא וֹ ת 

ל וֹ . כּ רא וּ י  אחד  עץלכל  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ

חכם, למיד  א ְְִִַָָָרי

ה וּ א ּפ רי  עץ ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִבּ יא וּ ר :
ׁש ע וֹ סק חכם  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת למיד 
עץ ׁש היא ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 

דאהח יּ ים , רי עה  ַ◌ַ◌ִ◌ְִֶָ

גי ז זוּ ג וֹ ,בת בּ ת  זוֹ  - ֵַַ◌
ה בּ נים  הם  ּפ ר וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ה 

יד ּה . חדׁש על  לכל ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְַָ

יאת  לזנוֹ י)דקא  אפיק  חד אחד(כּ ל כּ ל  - ְִָָָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מדרגת לפי  נׁש מ וֹ ת   וּ ממ ׁש י בּ נים  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִמ וֹ ליד 

אין וכל .אנ דא מר מה  ן. ְְְְֲִִֶַַַָָָל ן.

לי ר ים מהימנתא , ני דאי ן כחאְְְְְְְִִִֵֵֵָָָ

מה  דחס"ד, כתרא ימ ר ה א, ברי ְְְְְְְִִִִֶֶָָָֻקדא

למען א ועל ,לחס המיחלים אמר  ְְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָדא

מהימנתא, בני  מחי לא  אין וכל  . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאנ

אכריז מנא  דא. עאה  כתרא  ייהמ ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָאעי 

יג )ואמר , א(משלי ל ועם תחסר. ר עים בטן ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

החסיר. לא  וה מעיט ה רה  הע יף ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹלא 

הקודש: לשון ראה ,תרגום א אמר , מען ְְִִֵַַָֹרי

לי ראל, רה הא ר  דה נתן א  ְְִֵֶַַַָָָָָֹעד 

ר עים אתם  לבין האמנה ני א תם ין ְְְְֱִִִֵֵֵָָָָָהבחין

בה  רה . עמדים ולא אמנה ני ְְְֱִֵֵֶַַָָָָֹאינם

אתם וכל  . אנ אמר  מ ן, הם? ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָהבחין

ני הם  מצא דה אתם ר ם האמנה, ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָ

אמר  מ החס"ד , תר  ל רם ה א רְֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

אתם וכל .אנ למען זה ועל ,לחס ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָהמיחלים 

התר  מהם העביר אמנה, ני נמצא ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹא

ר עים בטן ואמר , הכריז  וה ן הה, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהעלי ן

והמעיט ה רה  העיף לא זה , ל  ועם ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹחסר .

החסיר. ְִֶֹלא 

הנשמה פניני

הנים הזוהר ִִַַז הר נשמת  פי' ע מ"ג תיקו ד 

וּ מה דאסּת לּ ק , נביעוּ 
ל ּה  קרא יבּ ׁש ה  דּ הוה 
חרב דּ הוה  ונהר  ארץ,

ליּה  קרא מקוהויב ׁש  
ה וּ א  הדא ויּמ ים , הּמ ים 

י )דכתיב "ויּ קרא (שם  
ארץ ל יּ בּ ׁש ה  אלהי"ם 
קרא  ה ּמ ים  וּ למקוה 
זמנא  בּ הה וּ א יּמ ים",
כּ תיב מה ארץ  דאתקרי

יא)בּ י ּה  "ויּ אמר(שם  

כּ ל וֹ מר , מ ּמ נּ ה , ׁש נּ סּת ּל ק  הפע  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְנביעת 
לק בּ ל  ה כינה  ותחזר  ל יּ סוֹ ד , ה פע ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ חזר
ׁש עשׂ ה ידי  על  כּ י  היּ ס וֹ ד , מן  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַה פע 

בּ ל ּמ וּ ד ועוֹ סק ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה,
חכמת הּת וֹ רה , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַסוֹ ד וֹ ת 

הוהה ּק בּ לה, מה  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲַַָ

ה כינהיה ח וֹ זרת  - ֶַָָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מימי בּ לי יב ׁש ה ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה

ארץ ה פע , ל -קרא ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֶָָָ

ארץ , ע ּת ה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונקראת 
וּ כמ וֹ  ורצוֹ ן , ר צּ וּ י ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָל ׁש וֹ ן

הזוה "ק  ,(ח"א)ׁש ּמ באר  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
"ארצ וֹ ת ּפ ס וּ ק ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַעל 

ׁש  ל ׁש וֹ ןהח יּ ים " ה וּ א  ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ה ּת ׁש וּ בה ידי  ועל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִר צּ וּ י ,
היא כּ י "ארץ", ל ּה  ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵקוֹ רא 
ּפ ר וֹ תיה , להריץ ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְמר וּ צה 
ה ּק ד וֹ ׁש וֹ ת ה נּ ׁש מ וֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם 
ו א מהיס וֹ ד , ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּק בּ לה 
ׁש כּ ׁש היא  ִכסברת◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
א ּל א ארץ, נקראת  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיבׁש ה
היתה ה ּת ׁש וּ בה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵקוֹ דם 

ארץ, נע שׂ ית   ּכ ואחר  חזריב ׁש ה , האדם  [אם ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
כ"ו , ׁש ּמ סּפ רוֹ  הוי "ה  ׁש ם נׁש לם ׁש בּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה,
עד ישׂ ראל  ׁש וּ בה וּ בסוֹ ד  ה"א , ּת ׁש וּ ב  ּת ׁש וּ בה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְבּ סוֹ ד
כ"ו , מסּפ ר "יבּ ׁש ה" מסּפ ר מן  יחסר אז  ,קיא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱה '

"ארץ" מסּפ ר הטו"ב)ויאר לרי "ח ונהר ,](בּ ניהוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְָָ

ויב חרב ה יּ ס וֹ דהוה  ׁש הוּ א  וה נּ הר  - ְְֲֵֵַָָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
על  ע ּת ה הּק ד וֹ ׁש , מה פע ויב ׁש  חרב  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה 

ה ּת ׁש וּ בה, ליידי  היּ ס וֹ ד קרא  מקוהאת  ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֶָָ◌ַ◌ְ◌ְִֵ

ויים נּ עשׂ הה ים  - ְִִֶַַַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
מימי מ ׁש ּפ ע  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַמ ּל א 

ה אהחסד, הדא  ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲָ

י)כתיב זה וּ (שם - ְִִֶ◌
אלהי"םׁש כּ ת וּ ב  וקרא  ֶ◌ָ◌ְִַָ

ארץ , ּפ ר וּ ׁש לה  ֵֶֶַַָָ◌
נקראת ׁש היתה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לכוּ ת 
נקראת ׁש פע , בּ לי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַי בּ ׁש ה
ארץ ׁש היא  ארץ, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַעכׁש ו
ּפ ר וֹ תיה , להוֹ ציא  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָחפץ

ה ים ׁש ה וּ אלמקוה  ְְִִֵֶַַ◌
מק וֹ ם  ׁש ם  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַה יּ ס וֹ ד
ה פע , מימי  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲאסיפת 

י ים, ׁש נּ תמ ּל אקרא ִֶַָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
להׁש ּפ יע וֹ  קוֹ ד ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִמ פע 
ה יּ ח וּ ד בּ עת  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַל ּמ לכ וּ ת 
ה נּ ׁש מ וֹ ת , ה וֹ לדת  ְלצר◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לע וֹ לם  ה פע  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהמ ׁש כת 

וכ"מ)הזּ ה  בּ ניהוּ  .(הגר "א ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ארץ  דאתקרי  זמנא ה זּ מןהה א בּ א וֹ ת וֹ  - ְְְְְְִִֵֶֶַָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ארץ , נקראת  יׁש הּמ לכוּ ת  תיב (ׁש ם מה  ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְִֵַָ◌

בּ ּה ,יא) כּ ת וּ ב  מה  ד א- אלהי "ם  ואמר ַ◌ָ◌ָ◌ְֵֶַַֹ

העליוֹ נהכּ ל וֹ מר ,הארץ, הארץ ְֶָָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ותצמיח ּת דׁש א הּמ לכ וּ ת  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא

הזה  התיקון נשאר אז הלוחות  שנשתברו ולאחר
סוד ובספר עכת"ד , משיח , של  האחרון לדור 

ל :)התיקון לוחות (דף נשתברו  דאז דמו כותב: ,
שהיה  מה  כן כמו רב, הערב בסיבת ראשונות
נותנים שלא אלו  הם  רב והערב שיהיה, הוא 
והמיוחד הסוד  תורת ללמוד קדושים לישראל 
את  להמשיך  ורוצים הגאולה , דור התיקון לדור 

אותם והם  עתה, גם  הלוחות שבירת קלקולם
הקדוש הזוהר עליהם  ס "בשאמר  דף בשלח (ח"ב

:ע"ב)
קד א יהב לא עד חזי, א אמר, מען ְְִִִֵַַַָָָָָָֻרי

ני אין ין אבחין ליראל, ארייתא הא  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָברי

ני אין דלאו ח יבא אין בין ְְְְִִֵֵֵַַָָָָמהימנתא,

אבחין בה א רייתא. קיימין  ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָמהימנתא,

הנשמה פניני



הנים זִִַַז הר הזוהר  נשמת  פי' ע מ"ג תיקו

מאן דּ רגּ י ּה , לפ וּ ם  חד כּ ל 
פגים לתּת א  דּ פגים 
דּ אתגּ זּ ר לאתר  לעילא,

נ ׁש מתיּה .
דא "ועוֹ ד ּפ רי" עץ 

דאמצעיתא, עּמ וּ דא

כּ ן ע וֹ שׂ ה  א  ואם  בּ בי , ׁש נּ פל וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מת וֹ 
א וֹ י ואוֹ מרת  ח וֹ רב  מהר  קוֹ ל  בּ ת  י וֹ צאת  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָעליו 

ּת וֹ רה , ׁש ל  מעל בּ וֹ נּה  ל בּ ר יּ וֹ ת  (החיד"א,להם  ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

רכו.:, עמוד תורה, ומתן  כלה שבת דרוש - בּ טן ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַחדרי

ותרו"ץ) באורך  ָל,עיי"ש
יר לפם כּ ל חד - ְְֵַַָ◌

את לה וֹ ציא  מח יּ ב  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְיהוּ די 
כּ פי לא וֹ ר  ּת וֹ רת וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִח דּ וּ ׁש י 
בּ הר נׁש מת וֹ  ׁש ּק בּ לה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה 

לתאסיני, ד גים  מאן ִ◌ָ◌ְְִַָָָ

לאתר  לעילא , ְֲִֵַַָָפגים

.מתי נ ְְְִִֵַַָאתר

ר בּ י מ ׁש מיענוּ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוע ּת ה 
גּ דוֹ ל , ס וֹ ד  לׁש מע וֹ ן  ִ◌ְ◌ָ◌ָ

 יר לפם מתּק ןחד  ואדם  אדם  כּ ל  - ְְֵַַָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש וֹ ר ׁש וֹ  כּ פי  בּ ע וֹ נ וֹ תיו  וּ פ וֹ גם  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצ וֹ תיו 

לתאכּ יוּ מדרגת וֹ , ד גים ׁש ּפ וֹ גם מאן מי  - ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְְִִַָָָ◌ֶ◌ֵ◌

למ ּט ה , נׁש מת וֹ  לעילא את  ּפ וֹ גם פגים הוּ א  - ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְִֵֵָָ◌
מ גּ יע  ּפ גמ וֹ  כּ י  בּ ׁש וֹ ר ׁש וֹ , לאתר למעלה  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲַַ

מתינ ׁש נּ חצבהאתר ל ּמ קוֹ ם  - ְְְִִֵַַַָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ ר ׁש וֹ  ׁש הוּ א  מ ם , וכ"מ)נׁש מת וֹ  זה וּ .(הגר "א ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

ה "כּ ּס א ׁש אמר  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַמה 
ּת למיד ׁש כּ ּמ ה  ," ֶמל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּפ וֹ גם  גּ ד וֹ ל  י וֹ תר  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָחכם 
ללמד ר וֹ צה  א  אם  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵי וֹ תר 
דּ ברי וה וּ א ה ּק ד וֹ ׁש , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר 
מ ם  וויטאל  ח יּ ים  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י

הח "י ּת בוּ נה האר "י  (דּ עת ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הטו"ב) יס וֹ דלרי "ח וצדּ יק ,ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ה "ּפ לא בּ על  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָע וֹ לם 
לכל  עצה נתן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵי וֹ עץ",
זוֹ הר ולקרא  ללמ וֹ ד  ׁש ם , ה וּ א  בּ א ׁש ר ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְיה וּ די 
חיד וּ ׁש ים  ׁש ּמ ח דּ ׁש  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ זה כּ י  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַה ּק ד וֹ ׁש ,

לע וֹ לם . וחי  הח יּ ים  מעץ  ואכל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ א וֹ רייתא ,

אטרח מאן .'וג ע"א)ב דכה ס"ג  האי.(דף ל ל ן ְְְַַַַָָָ

מהימנתא. ני  הו לא דאין א,אא גוונא ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ

לא הא , ברי קד א  בי מהימני לא ְְְְְְִִֵֵֵָָָאין

לאטרחא עאן ואין בארח י , לאסלא  ְְְְְְְְְִִַַָָָָָָָבעאן

ולילי, יממא מזנא , בתר ימא  כל   ְְְְְֵֵַַַָָָָָָגרמייה

רים מאן דנהמא . פא ידייה סליק לא ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָלמא

אף  מהימנתא . ני אי ן לאו  גין  האי . ְְְְְִִֵֵַָָל ן

,דגרמייה בתא ט ,ולקט העם ט ְְְְְְִַַָָָָָָָָהכא ,

וטחנ דכ יב, הא  הדא , עלי לאטרחא  ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָבעאן

,ידייה סליק  לא א, טרחא  ל  תר ְְִִִִֵַַַָָָָָָָברחים.

ולא ה מן. לד טעם  טעמ והיה דכ יב ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָא א

ני  הו לא גין האי, לן רים מאן ְְְֲִִִֵַַָָָי יר .

ְְֵָמהימנ תא.

הקודש: לשון  ניתרגום נמצא א ְְְְִֵֶָֹואתם

הם ? ת ב מה  יב)אמנה , העם(במדבר  ט ֱֶַָָָָָָ

לעצמם, לקחים  הי טת  ?ט ה  מה .ְְְְְְִֶַַָָָָולקט

הם ? ת ב מה  אמנה . ני הי א ְֱִֵֶֶַָָָָֹמם

הטריח מי .'וג דכה   דכ  א ברחים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹוטחנ

אמנה. ני  הי לא  הם א א זה? לכל ְְֱֵֵֶֶֶָָָָָֹא תם

ד ר ה א, מאמינים א אתם  זה  מְֲִִֶֶַַָָָֹ

להטריח ר צים והם דרכיו, להסל רצים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹלא

אחר  ים  ל  עצמם  לאאת  א לי  ולילה, ים  מז ן ְְֶַַַַַָָָָָֹ

מם זה? את להם גרם מי  לחם . ת בידם ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיעלה

ט  ולקט ט אן, אף אמנה . ני ְְְֱֵֵֶַָָָָָָאינם

זה עליו. להטריח ור צים  עצמם , ל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָטת

לא  ה הרחה ל אחר ברחים. וטחנ ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹתב

טעם  טעמ והיה תב אא בידיהם, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָעלה 

זה? את להם  גרם מי יתר. ולא ה מן, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹל ד

הקדוש, הזוהר  עכ"ל אמ נה , ני הי א  ְֱִֵֶָָֹמם

שלא מפני בשטותם , אוחזים עדיין והם  שם.
בזהר   שכתו כמו סיני  הר  על רגליהם  ְַֹעמדו

העלת(.קנב עבדי(ף ח ימין :נל וזה ְְְְְֲִִֵֶַַַַֹ

לא סיני, ט רא קיימ אי ן עאה , ְְְְְְִִִַַַָָָָָמלא 

כ א ערא איהי נמתא, אא ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹמסלי

, צד [ונכב . נ ל אן עד  'וכ מ ְְְְְְִִַַַַָָָא רייתא

ע יק : סד תאמר ידעים אינם אתם ממע ְְְִִֵֶַַַָָָָ

סיני הר על  עמד לא דאתי,הרה  לזמנא  .[ ְְְְִִֵַַַַָָָָֹ

דארייתא. דנמתא נ מתא  לאסלא  ְְְְְְְְְְְְִִִִִַַָָָָזמינין

הנשמה פניני

הנים הזוהר ִִַַז הר נשמת  פי' ע מ"ג תיקו ו

יאוּ ת אפיק כּ דקא חד  (כל  
.לזנוי )

גגדלה מתהת"ח ד. יתר , ְְִֵֵֶָָ
 הר א ז למד   אינ ִֵֵַ

דא "ועוֹ ד ּפ רי" עץ 
דאמצעיתא, עּמ וּ דא
צ דּ יק, דא ּפ רי" "עוֹ שׂ ה
הארץ" על  בוֹ  זרעוֹ  "אׁש ר
זרעין דכל  ׁש כינּת א , דּ א
והכא  בּ ּה , את כּ לילן

דפריה ורביהּפ ּק וּ דא 
הדא  וזרעין, אבּ ין  למעבד 

דכתיב  יח)הוּ א מה (ישעיה  
ל ׁש בת ברא ּה  תה וּ  "א 
דּ את בּ ּט ל וּ מאן יצר ּה ",
כּ אלּ וּ  ורביה, מ ּפ ריה
י בּ ׁש ה, ארץ לההיא  אחזר 
מינּה , בּ רכאן  וּ מנע

מינוֹ  כּ פי  אחד  לכל  וכּס אא(הגר "נׁש מת וֹ , ושע"ר ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ועוֹ ד) , מל. ֶ◌ֶ◌ְ◌

רי  עץ  ּפ רי "ועד "עץ לדרוֹ ׁש  יׁש  וע וֹ ד  - ְְְִֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
דאמצעיתא עמדא  הע ּמ וּ דדא  ה וּ א - ְְֲִֶָָָָָ◌ַ◌

ּת פארת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי ,
ח יּ ים ,הנּ קרא עהעץ ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ

ציק דא "ע וֹ שׂ הרי - ְִִֶַָ◌
ה ּמ ק בּ ל  ה יּ ס וֹ ד זה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְּפ רי "

מה ּת פארת , אר ה פע  ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲֶ

א הארץ על ב ְֶַַָָָזרע

זרעין דכל ְְְְִִַָָכינ א ,

 היאאתלילן - ְְִִִָָ◌
ׁש כּ ל  ה ּק דוֹ ׁש ה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה כינה 
בּ ּה , נכללים  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה זּ רעים 
לנוּ  ׁש פע  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַוּ ממ ׁש יכה 

בּ ניה . והכאי שׂ ראל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְָָ

ורביה  דפריה  -דא  ְְְְִִִָָָ

ּפ ר יּ ה מצות  נרמזת  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכאן
אביןוּ רב יּ ה  למעבד ְ◌ִ◌ָ◌ְֱִֶַָ

ּפ ר וֹ תוזרעין  לע שׂ וֹ ת  - ְְִַַ◌ֲ◌ֵ◌
 להמ ׁש י כּ ל וֹ מר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ זרעים ,
וי ׁש נוֹ ת , חד ׁש וֹ ת  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְנׁש מ וֹ ת 
וּ רב יּ ה בּ פריּ ה  הע וֹ סק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִכּ י 
אז ל נּ ׁש מה , גּ וּ ף ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהכין 
מכין העליוֹ ן  ה יּ ס וֹ ד  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַגּ ם 
הגּ וּ ף לא וֹ ת וֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה 
כּ די ל ּמ לכ וּ ת , ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוּ מ וֹ סר ּה 
א וֹ ת ּה  ּת ׁש לח  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא
ואם  יּ וּ לד , ל גּ וּ ף  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

אזא  גּ וּ ף , מכין  ואינוֹ  וּ רב יּ ה  בּ פריּ ה  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵע וֹ סק
אינוֹ  ה יּ סוֹ ד  לכן  ה נּ ׁש מה , ּת כּ נס  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵהיכן 

יחרב היּ ס וֹ ד  ׁש הוּ א  נהר  ואז ליח וּ ד , ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמתע וֹ רר 
יב ׁש ה , נׁש ארת  וה כינה  ה אויב ׁש , הדא ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲָ

ׁש כּ ת וּ בכתיב זהוּ  תה )יח מה (י ׁש עיה- -לא  ְִִֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹֹ

ובה וּ  לתה וּ  עלמא  (בּ ניהוּ דאחזר  ,( ברא ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְָָ

יצר א,לבת ּפ ר וּ ׁש , ְֵֶֶָָָ◌
בּ רא וׁש ּמ מ וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְלתה וּ 
כּ י הע וֹ לם , את  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶהקב "ה 
בּ בני מי בת  ׁש ּת היה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִאם 
ת וֹ לד וֹ ת ידי  על  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאדם ,
ּת ח ּת יו , האדם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עמיד 
מריה אתל ְְְִִִַַָָמאן 

ׁש ּמ ת בּ ּט ל ורביה  וּ מי  - ְְִִָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש אינוֹ  וּ רביּ ה  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ ּפ ריה 
תוֹ לד וֹ ת , להעמיד  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶר וֹ צה 
לההיא אחזר  אְְְִִַַַ

יה כּ א ּל וּ ארץ  - ְֶֶַָָ◌ִ◌
ה כינה את  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶהחזיר
י בּ ׁש ה , ארץ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַה נּ קראת 

מינ רכאן  -מנע ְִִַָָָָ

מן ה בּ רכ וֹ ת את  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָוּ מנע 
גּ רם  דּ הינוּ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לכוּ ת ,
ׁש פע ּת קבּ ל  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש א 
וכן מהיס וֹ ד. ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 

מצותה וּ  לק יּ ם   ׁש צּ רי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶא 
בּ ּת וֹ רה , וּ רב יּ ה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּפ ר יּ ה 
חיד וּ ׁש ים  לח דּ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְכּ ל וֹ מר ,
וּ בנוֹ ת , בּ נים  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה ,
ה ּס וֹ ד , ח דּ וּ ׁש י  הם  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָבּ נים 
ה נּ גלה , ח דּ וּ ׁש י  הם  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָוּ בנוֹ ת 

דּ רוּ ׁש ים) חי איׁש  את(בּ ן  לגא וֹ ל  אחד כּ ל  וּ מח יּ ב  ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
לחלקי ה יּ כים  ה ּת וֹ רה  ׁש ל  ה ּק ד וֹ ׁש ה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִניצ וֹ צי 

מה זוהר : מהימנתא, בני כחא לא ואי ן ...ְְְְְְְִִֵֵַָָָ

,ה יא)כתיב ט.(במדבר  מאי .ולקט העם ט ְְְְִָָָָָָ

ני  הו לא גין ,לגרמייה נסי הו ְְְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָטתא

דכ א ברחים וטחנ . ה כתיב  מה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָמהימנ תא.

הנשמה פניני



הנים זִִַַז הר הזוהר  נשמת  פי' ע מ"ג תיקו

מאן דּ רגּ י ּה , לפ וּ ם  חד כּ ל 
פגים לתּת א  דּ פגים 
דּ אתגּ זּ ר לאתר  לעילא,

נ ׁש מתיּה .
דא "ועוֹ ד ּפ רי" עץ 

דאמצעיתא, עּמ וּ דא

כּ ן ע וֹ שׂ ה  א  ואם  בּ בי , ׁש נּ פל וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מת וֹ 
א וֹ י ואוֹ מרת  ח וֹ רב  מהר  קוֹ ל  בּ ת  י וֹ צאת  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָעליו 

ּת וֹ רה , ׁש ל  מעל בּ וֹ נּה  ל בּ ר יּ וֹ ת  (החיד"א,להם  ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

רכו.:, עמוד תורה, ומתן  כלה שבת דרוש - בּ טן ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַחדרי

ותרו"ץ) באורך  ָל,עיי"ש
יר לפם כּ ל חד - ְְֵַַָ◌

את לה וֹ ציא  מח יּ ב  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְיהוּ די 
כּ פי לא וֹ ר  ּת וֹ רת וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִח דּ וּ ׁש י 
בּ הר נׁש מת וֹ  ׁש ּק בּ לה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה 

לתאסיני, ד גים  מאן ִ◌ָ◌ְְִַָָָ

לאתר  לעילא , ְֲִֵַַָָפגים

.מתי נ ְְְִִֵַַָאתר

ר בּ י מ ׁש מיענוּ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוע ּת ה 
גּ דוֹ ל , ס וֹ ד  לׁש מע וֹ ן  ִ◌ְ◌ָ◌ָ

 יר לפם מתּק ןחד  ואדם  אדם  כּ ל  - ְְֵַַָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש וֹ ר ׁש וֹ  כּ פי  בּ ע וֹ נ וֹ תיו  וּ פ וֹ גם  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצ וֹ תיו 

לתאכּ יוּ מדרגת וֹ , ד גים ׁש ּפ וֹ גם מאן מי  - ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְְִִַָָָ◌ֶ◌ֵ◌

למ ּט ה , נׁש מת וֹ  לעילא את  ּפ וֹ גם פגים הוּ א  - ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְִֵֵָָ◌
מ גּ יע  ּפ גמ וֹ  כּ י  בּ ׁש וֹ ר ׁש וֹ , לאתר למעלה  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲַַ

מתינ ׁש נּ חצבהאתר ל ּמ קוֹ ם  - ְְְִִֵַַַָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ ר ׁש וֹ  ׁש הוּ א  מ ם , וכ"מ)נׁש מת וֹ  זה וּ .(הגר "א ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

ה "כּ ּס א ׁש אמר  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַמה 
ּת למיד ׁש כּ ּמ ה  ," ֶמל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּפ וֹ גם  גּ ד וֹ ל  י וֹ תר  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָחכם 
ללמד ר וֹ צה  א  אם  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵי וֹ תר 
דּ ברי וה וּ א ה ּק ד וֹ ׁש , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַזוֹ הר 
מ ם  וויטאל  ח יּ ים  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י

הח "י ּת בוּ נה האר "י  (דּ עת ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הטו"ב) יס וֹ דלרי "ח וצדּ יק ,ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ה "ּפ לא בּ על  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָע וֹ לם 
לכל  עצה נתן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵי וֹ עץ",
זוֹ הר ולקרא  ללמ וֹ ד  ׁש ם , ה וּ א  בּ א ׁש ר ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְיה וּ די 
חיד וּ ׁש ים  ׁש ּמ ח דּ ׁש  ל וֹ  נח ׁש ב  בּ זה כּ י  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַה ּק ד וֹ ׁש ,

לע וֹ לם . וחי  הח יּ ים  מעץ  ואכל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ א וֹ רייתא ,

אטרח מאן .'וג ע"א)ב דכה ס"ג  האי.(דף ל ל ן ְְְַַַַָָָ

מהימנתא. ני  הו לא דאין א,אא גוונא ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ

לא הא , ברי קד א  בי מהימני לא ְְְְְְִִֵֵֵָָָאין

לאטרחא עאן ואין בארח י , לאסלא  ְְְְְְְְְִִַַָָָָָָָבעאן

ולילי, יממא מזנא , בתר ימא  כל   ְְְְְֵֵַַַָָָָָָגרמייה

רים מאן דנהמא . פא ידייה סליק לא ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָלמא

אף  מהימנתא . ני אי ן לאו  גין  האי . ְְְְְִִֵֵַָָל ן

,דגרמייה בתא ט ,ולקט העם ט ְְְְְְִַַָָָָָָָָהכא ,

וטחנ דכ יב, הא  הדא , עלי לאטרחא  ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָבעאן

,ידייה סליק  לא א, טרחא  ל  תר ְְִִִִֵַַַָָָָָָָברחים.

ולא ה מן. לד טעם  טעמ והיה דכ יב ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָא א

ני  הו לא גין האי, לן רים מאן ְְְֲִִִֵַַָָָי יר .

ְְֵָמהימנ תא.

הקודש: לשון  ניתרגום נמצא א ְְְְִֵֶָֹואתם

הם ? ת ב מה  יב)אמנה , העם(במדבר  ט ֱֶַָָָָָָ

לעצמם, לקחים  הי טת  ?ט ה  מה .ְְְְְְִֶַַָָָָולקט

הם ? ת ב מה  אמנה . ני הי א ְֱִֵֶֶַָָָָֹמם

הטריח מי .'וג דכה   דכ  א ברחים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹוטחנ

אמנה. ני  הי לא  הם א א זה? לכל ְְֱֵֵֶֶֶָָָָָֹא תם

ד ר ה א, מאמינים א אתם  זה  מְֲִִֶֶַַָָָֹ

להטריח ר צים והם דרכיו, להסל רצים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹלא

אחר  ים  ל  עצמם  לאאת  א לי  ולילה, ים  מז ן ְְֶַַַַַָָָָָֹ

מם זה? את להם גרם מי  לחם . ת בידם ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיעלה

ט  ולקט ט אן, אף אמנה . ני ְְְֱֵֵֶַָָָָָָאינם

זה עליו. להטריח ור צים  עצמם , ל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָטת

לא  ה הרחה ל אחר ברחים. וטחנ ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹתב

טעם  טעמ והיה תב אא בידיהם, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָעלה 

זה? את להם  גרם מי יתר. ולא ה מן, ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹל ד

הקדוש, הזוהר  עכ"ל אמ נה , ני הי א  ְֱִֵֶָָֹמם

שלא מפני בשטותם , אוחזים עדיין והם  שם.
בזהר   שכתו כמו סיני  הר  על רגליהם  ְַֹעמדו

העלת(.קנב עבדי(ף ח ימין :נל וזה ְְְְְֲִִֵֶַַַַֹ

לא סיני, ט רא קיימ אי ן עאה , ְְְְְְִִִַַַָָָָָמלא 

כ א ערא איהי נמתא, אא ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹמסלי

, צד [ונכב . נ ל אן עד  'וכ מ ְְְְְְִִַַַַָָָא רייתא

ע יק : סד תאמר ידעים אינם אתם ממע ְְְִִֵֶַַַָָָָ

סיני הר על  עמד לא דאתי,הרה  לזמנא  .[ ְְְְִִֵַַַַָָָָֹ

דארייתא. דנמתא נ מתא  לאסלא  ְְְְְְְְְְְְִִִִִַַָָָָזמינין

הנשמה פניני

הנים הזוהר ִִַַז הר נשמת  פי' ע מ"ג תיקו ו

יאוּ ת אפיק כּ דקא חד  (כל  
.לזנוי )

גגדלה מתהת"ח ד. יתר , ְְִֵֵֶָָ
 הר א ז למד   אינ ִֵֵַ

דא "ועוֹ ד ּפ רי" עץ 
דאמצעיתא, עּמ וּ דא
צ דּ יק, דא ּפ רי" "עוֹ שׂ ה
הארץ" על  בוֹ  זרעוֹ  "אׁש ר
זרעין דכל  ׁש כינּת א , דּ א
והכא  בּ ּה , את כּ לילן

דפריה ורביהּפ ּק וּ דא 
הדא  וזרעין, אבּ ין  למעבד 

דכתיב  יח)הוּ א מה (ישעיה  
ל ׁש בת ברא ּה  תה וּ  "א 
דּ את בּ ּט ל וּ מאן יצר ּה ",
כּ אלּ וּ  ורביה, מ ּפ ריה
י בּ ׁש ה, ארץ לההיא  אחזר 
מינּה , בּ רכאן  וּ מנע

מינוֹ  כּ פי  אחד  לכל  וכּס אא(הגר "נׁש מת וֹ , ושע"ר ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ועוֹ ד) , מל. ֶ◌ֶ◌ְ◌

רי  עץ  ּפ רי "ועד "עץ לדרוֹ ׁש  יׁש  וע וֹ ד  - ְְְִֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
דאמצעיתא עמדא  הע ּמ וּ דדא  ה וּ א - ְְֲִֶָָָָָ◌ַ◌

ּת פארת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצעי ,
ח יּ ים ,הנּ קרא עהעץ ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ

ציק דא "ע וֹ שׂ הרי - ְִִֶַָ◌
ה ּמ ק בּ ל  ה יּ ס וֹ ד זה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְּפ רי "

מה ּת פארת , אר ה פע  ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲֶ

א הארץ על ב ְֶַַָָָזרע

זרעין דכל ְְְְִִַָָכינ א ,

 היאאתלילן - ְְִִִָָ◌
ׁש כּ ל  ה ּק דוֹ ׁש ה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה כינה 
בּ ּה , נכללים  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה זּ רעים 
לנוּ  ׁש פע  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַוּ ממ ׁש יכה 

בּ ניה . והכאי שׂ ראל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְָָ

ורביה  דפריה  -דא  ְְְְִִִָָָ

ּפ ר יּ ה מצות  נרמזת  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכאן
אביןוּ רב יּ ה  למעבד ְ◌ִ◌ָ◌ְֱִֶַָ

ּפ ר וֹ תוזרעין  לע שׂ וֹ ת  - ְְִַַ◌ֲ◌ֵ◌
 להמ ׁש י כּ ל וֹ מר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ זרעים ,
וי ׁש נוֹ ת , חד ׁש וֹ ת  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְנׁש מ וֹ ת 
וּ רב יּ ה בּ פריּ ה  הע וֹ סק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִכּ י 
אז ל נּ ׁש מה , גּ וּ ף ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהכין 
מכין העליוֹ ן  ה יּ ס וֹ ד  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַגּ ם 
הגּ וּ ף לא וֹ ת וֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה 
כּ די ל ּמ לכ וּ ת , ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוּ מ וֹ סר ּה 
א וֹ ת ּה  ּת ׁש לח  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא
ואם  יּ וּ לד , ל גּ וּ ף  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

אזא  גּ וּ ף , מכין  ואינוֹ  וּ רב יּ ה  בּ פריּ ה  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵע וֹ סק
אינוֹ  ה יּ סוֹ ד  לכן  ה נּ ׁש מה , ּת כּ נס  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵהיכן 

יחרב היּ ס וֹ ד  ׁש הוּ א  נהר  ואז ליח וּ ד , ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמתע וֹ רר 
יב ׁש ה , נׁש ארת  וה כינה  ה אויב ׁש , הדא ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲָ

ׁש כּ ת וּ בכתיב זהוּ  תה )יח מה (י ׁש עיה- -לא  ְִִֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹֹ

ובה וּ  לתה וּ  עלמא  (בּ ניהוּ דאחזר  ,( ברא ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְָָ

יצר א,לבת ּפ ר וּ ׁש , ְֵֶֶָָָ◌
בּ רא וׁש ּמ מ וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְלתה וּ 
כּ י הע וֹ לם , את  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶהקב "ה 
בּ בני מי בת  ׁש ּת היה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִאם 
ת וֹ לד וֹ ת ידי  על  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאדם ,
ּת ח ּת יו , האדם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עמיד 
מריה אתל ְְְִִִַַָָמאן 

ׁש ּמ ת בּ ּט ל ורביה  וּ מי  - ְְִִָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש אינוֹ  וּ רביּ ה  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ ּפ ריה 
תוֹ לד וֹ ת , להעמיד  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶר וֹ צה 
לההיא אחזר  אְְְִִַַַ

יה כּ א ּל וּ ארץ  - ְֶֶַָָ◌ִ◌
ה כינה את  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶהחזיר
י בּ ׁש ה , ארץ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַה נּ קראת 

מינ רכאן  -מנע ְִִַָָָָ

מן ה בּ רכ וֹ ת את  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָוּ מנע 
גּ רם  דּ הינוּ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לכוּ ת ,
ׁש פע ּת קבּ ל  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש א 
וכן מהיס וֹ ד. ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַה נּ ׁש מ וֹ ת 

מצותה וּ  לק יּ ם   ׁש צּ רי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶא 
בּ ּת וֹ רה , וּ רב יּ ה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּפ ר יּ ה 
חיד וּ ׁש ים  לח דּ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְכּ ל וֹ מר ,
וּ בנוֹ ת , בּ נים  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה ,
ה ּס וֹ ד , ח דּ וּ ׁש י  הם  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָבּ נים 
ה נּ גלה , ח דּ וּ ׁש י  הם  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָוּ בנוֹ ת 

דּ רוּ ׁש ים) חי איׁש  את(בּ ן  לגא וֹ ל  אחד כּ ל  וּ מח יּ ב  ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
לחלקי ה יּ כים  ה ּת וֹ רה  ׁש ל  ה ּק ד וֹ ׁש ה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִניצ וֹ צי 

מה זוהר : מהימנתא, בני כחא לא ואי ן ...ְְְְְְְִִֵֵַָָָ

,ה יא)כתיב ט.(במדבר  מאי .ולקט העם ט ְְְְִָָָָָָ

ני  הו לא גין ,לגרמייה נסי הו ְְְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָטתא

דכ א ברחים וטחנ . ה כתיב  מה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָמהימנ תא.

הנשמה פניני



הנים טִִַַז הר הזוהר  נשמת  פי' ע מ"ג תיקו

ישקוט לבלתי  חלציו  כגבר  יאזור איש  כל  כן על 
בלימוד מעייניו ויתן חילו  יגביר אלא  שמריו , על 

אכי "ר. לו, ורפא ושב הזה, הקדוש 
לשבים " "זוהר  ספר מצורף הספר)וכאן בסוף (ומובא

תכליתו את האדם  יתבונן למען נמרץ, בקיצור 

עם מחובר  בראשית כי  מראשיתו , אחריתו וידע
לבנו וישמח עינינו יראו ישראל , כל לעיני
הקדושה  השכינה פדות למען נפשינו  בגאולת
בימינו במהרה השלימה בגאולה  לראשינו עטרה

רצון. יהי כן אמן



הנשמה פניני

הנים הזוהר ִִַַז הר נשמת  פי' ע מ"ג תיקו ח 

ׁש כינּת א, דּ א הארץ" על בוֹ  זרעוֹ  "אׁש ר צדּ יק , דא ּפ רי " "ע וֹ שׂ ה 
אבּ ין למעבד  ורביה  דפריה  ּפ ּק וּ דא והכא בּ ּה , אתכּ לילן זרעין דכל 

וזרעין .

ונראה  זי "ע: ת ה  הרב הגה"צ  ואמר יממְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

יראל צא תח ה י  נת באר ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָלי

ההר  תחית  מתיבים  הי האלקים ְְְְְֱִִִִִַַַָָָָֹלקראת

עמדו נעו העם "ו רא נאמר :  ְְְֱֶַַַַַַַַַָָָָֻואחר 

ה דלה  הא אכלם ן יראים הי י  ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹמרחק",

ים הי מהעם  מקצת  והיה .ת וימ ְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹהאת 

הכינה  לקראת  מ קמם מחים  לז ז  רצ ולא ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

,מ  תימ אם אפיל מרחק לעמד ֲֲִִִֵַַָָָָֹהראן 

הז ר הר תב מה הא  "איןועליהם  ְֲִִֵֶֶַַַַַַָֹ

ועמד  נע ולא ל מר סיני", טרא קיימְְְְְְְְִַַַָָָֹ

ועד  מח ה סיני טרא עמד אא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמרחק

ואתן האמת. לחכמת ז כים הם ולכן  ְְְְֱִֵֵֶַָָָָסף,

הם  ן מרחק, ועמד העם עם  נע אר  ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָהמ ת

לחכמת מרחק וע מדים סים עה ם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָעים 

האת . הד לה  הא אכלם ן מראתם ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאמת,

יעקב ר י  הרב רינמ הא ן החכם  לן ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹוזה

[זי "ע] "נר ליעקב)צמח  ר לספר ע ד(הקמה  : ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹ

דר ת  ע ה זאת חכמה  י י לי, ְְְִִִִֶַָָָֹנראה

די  הא לבברעת , לאחז עה מגן ל היה  ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

הרב ה רת, אתן י  מים, אבינ ְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלם

הי טבים וה עים וחסידים, מעה אני ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָהי

רח קים ועה  המקטרגים , מני אתן ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָמילין

מי החבת,  ת ה מרים  מ העלין,  רְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹמ

ה פלאה  זאת חכמה קריאתנ לא אם  עלינ ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹֹיגן

נזכר הרב תב  ר על  בפרט ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻוהעמה,

י נגלת, מ עה נע ה סרת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָלברכה ,

הרע ולן מל ינת  ה נת מל  הה ְְְִֵֶַַַַָָָר

ת אפן הלת, טונת ב  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹו נאה

עלינ יגן  וה ם חסיד ת, ברי לנהג ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹהאדם

.נל אן עד רצן, יהי ן אמן ,ננ לעו ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹוימחל 



ג '] מעמוד  בזוהר [השמטה  לימודו  ידי ועל
שלימה , בתשובה  לשוב תיכף יזכה הקדוש 

לימוד בלי  בתשובה לחזור  אפשר אי כי
יהודי לכל  מיוחד  תיקון והוא  הסוד, תורת
תיקון הכללי  לתיקון ובפרט שם, הוא  באשר
רבי המקובל  הקדוש שכתב כמו הברית,

צדיק קרנות בספרו  זי"ע מני נג')אליהו  :(אות 
הקבלה  שקריאת בקבלה ללמוד  וירגיל  וז"ל:
המקובלים נקראו  ולכן זה , לעון תיקון היא 
הקליפות, כל  שכורתים שם על חקלא מחצדי
זה. תיקון בכלל  הוא הזוהר ספר ולימוד

יוסף) מ "ח(יסוד תיקון לימוד ובפרט
יום, באותו לאמרו  טוב שהוא  מהתיקונים

ז"ל) סרוק  מהר"י  של יושר שגם(הנהגות  לי ונראה  .
ביום יום מדי  לקרותו  טוב השובבים בימי

עכ"ל. יעבור , ולא  חוק 

מי על  הקדוש, הזוהר  דברי מכל פשוט הוא וכן
ומתרשל הקדוש, הזוהר מלימוד עצמו  שמונע
שגורם הזה , הקדוש בלימוד  מלעסוק ושלום חס
תועיל כיצד כן אם  רח "ל , בעולם, האסונות לכל
הוא וכן בחורבנו, נמצא עדיין אם תשובתו

זוהר בתיקון ב)מפורש עמוד ע"ג  דף ל ' וזה (תיקון
השדה  כציץ חסדו  וכל תנינא... 'נתיב לשונו :

ו) פסוק מ פרק לגרמייהו(ישעיהו  דעבדין חסד  כל  ,
דמשתדלין אינון כל 'ואפילו  וכו ', עבדין'
עבדין. לגרמייהו  דעבדין חסד  כל באורייתא
הולך רוח המה בשר  כי ויזכור זימנא, בההוא

ישוב לט)ולא פסוק עח פרק ודא(תהלים לעלמא,
מן דיזיל דגרמין, מאן לון וי דמשיח . רוחא  איהו
דעבדי אינון דאלין לעלמא, יתוב ולא עלמא,
בחכמה  לאשתדלא בעאן ולא  יבשה, לאורייתא 
י דאיהו  דחכמה נביעו דאסתלק  דגרמין דקבלה ,
פרס, לקבל  מנת על  ואהבה  דיראה  וכו '... מינה'
וגומר  הארץ רגזה שלש ותחת שפחה, של  איהי
גברתה', תירש כי ושפחה ימלוך , כי עבד  תחת 

עכ"ל.

הנשמה פניני



הנים טִִַַז הר הזוהר  נשמת  פי' ע מ"ג תיקו

ישקוט לבלתי  חלציו  כגבר  יאזור איש  כל  כן על 
בלימוד מעייניו ויתן חילו  יגביר אלא  שמריו , על 

אכי "ר. לו, ורפא ושב הזה, הקדוש 
לשבים " "זוהר  ספר מצורף הספר)וכאן בסוף (ומובא

תכליתו את האדם  יתבונן למען נמרץ, בקיצור 

עם מחובר  בראשית כי  מראשיתו , אחריתו וידע
לבנו וישמח עינינו יראו ישראל , כל לעיני
הקדושה  השכינה פדות למען נפשינו  בגאולת
בימינו במהרה השלימה בגאולה  לראשינו עטרה

רצון. יהי כן אמן



הנשמה פניני

11קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

הנים הזוהר ִִַַז הר נשמת  פי' ע מ"ג תיקו ח 

ׁש כינּת א, דּ א הארץ" על בוֹ  זרעוֹ  "אׁש ר צדּ יק , דא ּפ רי " "ע וֹ שׂ ה 
אבּ ין למעבד  ורביה  דפריה  ּפ ּק וּ דא והכא בּ ּה , אתכּ לילן זרעין דכל 

וזרעין .

ונראה  זי "ע: ת ה  הרב הגה"צ  ואמר יממְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

יראל צא תח ה י  נת באר ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָלי

ההר  תחית  מתיבים  הי האלקים ְְְְְֱִִִִִַַַָָָָֹלקראת

עמדו נעו העם "ו רא נאמר :  ְְְֱֶַַַַַַַַַָָָָֻואחר 

ה דלה  הא אכלם ן יראים הי י  ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹמרחק",

ים הי מהעם  מקצת  והיה .ת וימ ְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹהאת 

הכינה  לקראת  מ קמם מחים  לז ז  רצ ולא ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

,מ  תימ אם אפיל מרחק לעמד ֲֲִִִֵַַָָָָֹהראן 

הז ר הר תב מה הא  "איןועליהם  ְֲִִֵֶֶַַַַַַָֹ

ועמד  נע ולא ל מר סיני", טרא קיימְְְְְְְְִַַַָָָֹ

ועד  מח ה סיני טרא עמד אא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמרחק

ואתן האמת. לחכמת ז כים הם ולכן  ְְְְֱִֵֵֶַָָָָסף,

הם  ן מרחק, ועמד העם עם  נע אר  ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָהמ ת

לחכמת מרחק וע מדים סים עה ם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָעים 

האת . הד לה  הא אכלם ן מראתם ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאמת,

יעקב ר י  הרב רינמ הא ן החכם  לן ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹוזה

[זי "ע] "נר ליעקב)צמח  ר לספר ע ד(הקמה  : ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹ

דר ת  ע ה זאת חכמה  י י לי, ְְְִִִִֶַָָָֹנראה

די  הא לבברעת , לאחז עה מגן ל היה  ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

הרב ה רת, אתן י  מים, אבינ ְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלם

הי טבים וה עים וחסידים, מעה אני ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָהי

רח קים ועה  המקטרגים , מני אתן ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָמילין

מי החבת,  ת ה מרים  מ העלין,  רְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹמ

ה פלאה  זאת חכמה קריאתנ לא אם  עלינ ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹֹיגן

נזכר הרב תב  ר על  בפרט ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻוהעמה,

י נגלת, מ עה נע ה סרת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָלברכה ,

הרע ולן מל ינת  ה נת מל  הה ְְְִֵֶַַַַָָָר

ת אפן הלת, טונת ב  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹו נאה

עלינ יגן  וה ם חסיד ת, ברי לנהג ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹהאדם

.נל אן עד רצן, יהי ן אמן ,ננ לעו ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹוימחל 



ג '] מעמוד  בזוהר [השמטה  לימודו  ידי ועל
שלימה , בתשובה  לשוב תיכף יזכה הקדוש 

לימוד בלי  בתשובה לחזור  אפשר אי כי
יהודי לכל  מיוחד  תיקון והוא  הסוד, תורת
תיקון הכללי  לתיקון ובפרט שם, הוא  באשר
רבי המקובל  הקדוש שכתב כמו הברית,

צדיק קרנות בספרו  זי"ע מני נג')אליהו  :(אות 
הקבלה  שקריאת בקבלה ללמוד  וירגיל  וז"ל:
המקובלים נקראו  ולכן זה , לעון תיקון היא 
הקליפות, כל  שכורתים שם על חקלא מחצדי
זה. תיקון בכלל  הוא הזוהר ספר ולימוד

יוסף) מ "ח(יסוד תיקון לימוד ובפרט
יום, באותו לאמרו  טוב שהוא  מהתיקונים

ז"ל) סרוק  מהר"י  של יושר שגם(הנהגות  לי ונראה  .
ביום יום מדי  לקרותו  טוב השובבים בימי

עכ"ל. יעבור , ולא  חוק 

מי על  הקדוש, הזוהר  דברי מכל פשוט הוא וכן
ומתרשל הקדוש, הזוהר מלימוד עצמו  שמונע
שגורם הזה , הקדוש בלימוד  מלעסוק ושלום חס
תועיל כיצד כן אם  רח "ל , בעולם, האסונות לכל
הוא וכן בחורבנו, נמצא עדיין אם תשובתו

זוהר בתיקון ב)מפורש עמוד ע"ג  דף ל ' וזה (תיקון
השדה  כציץ חסדו  וכל תנינא... 'נתיב לשונו :

ו) פסוק מ פרק לגרמייהו(ישעיהו  דעבדין חסד  כל  ,
דמשתדלין אינון כל 'ואפילו  וכו ', עבדין'
עבדין. לגרמייהו  דעבדין חסד  כל באורייתא
הולך רוח המה בשר  כי ויזכור זימנא, בההוא

ישוב לט)ולא פסוק עח פרק ודא(תהלים לעלמא,
מן דיזיל דגרמין, מאן לון וי דמשיח . רוחא  איהו
דעבדי אינון דאלין לעלמא, יתוב ולא עלמא,
בחכמה  לאשתדלא בעאן ולא  יבשה, לאורייתא 
י דאיהו  דחכמה נביעו דאסתלק  דגרמין דקבלה ,
פרס, לקבל  מנת על  ואהבה  דיראה  וכו '... מינה'
וגומר  הארץ רגזה שלש ותחת שפחה, של  איהי
גברתה', תירש כי ושפחה ימלוך , כי עבד  תחת 

עכ"ל.

הנשמה פניני




