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ובו:
ספר ד': זוהר התיקונים עם ביאורי וחידושי חכמי הזוהר, 
מפרשי  המקובלים  מגדולי  מ"ג  תיקון  על  מיוחד  ליקוט  והוא 

התקוני זוהר, י"ג נהרות אפרסמון טהור: הרמ"ק, המהרח"ו, כסא 

שעת  הירק,  כג"ן  הטוב,  לרי"ח  בניהו  הגר"א,  צבי,  חמדת  מלך, 

זיו  הזוהר,  ניצוצי  יצחק,  באר  ישראל,  אור  רואי,  לחי  באר  רצון, 

החל  במלואם,  זוהר  התיקוני  דברי  ומפרשים  המבארים  הזוהר, 

ִיְטַעם  "ְוֵחְך  מענינים הפשוטים עד המקומות הסתומים ביותר, 

"פניני התיקונים" הארות וביאורים, כדי  ֶלֱאכֹל", ועליהם חונים 

להבין את כוונותיהם העמוקים, מעט מזעיר לעת עתה בחמלת 

ה' עלינו כן יאיר עינינו ויחיינו ויזכנו למען שמו באהבה.

ועל ידו יוכל כל בן ישיבה ויודע ספר, לידע את דברי הרשב"י על בוריים, ובפרט 

על תיקון מ"ג, אשר כבר צווחו קמאי שמצווה לידע ולהודיע ולפרסם ברבים, כי 

זי"ע, שאמר  וכדברי המקובל האלוקי השד"ה  גאולתינו,  ידו תלוי כל  ורק על  בו 

אילו ידעו ראשי הישיבות מדברי גדולי המקובלים ובראשם המהרח"ו על תיקון 

מ"ג ועוד, בוודאי כולם היו עוסקים בלימוד ספר הזוהר והקבלה, להחיש הגאולה 

למען פדות השכינה הקדושה.

בו  ויהגה  ילמד  יהודי  שכל  כדי  תיקונים,  הרבה  ועוד   , תיבות  הראשי  פתחנו 

ַעת  ּדַ ֶמד  ּוִמּלֶ ּוְנבֹוִנים.  ֲחָכִמים  "ִמּסֹוד  וזקנים,  נערים  הגדול,  הלמדן  עד  מהפשוט 

"בדא  ישראל,  שבטי  יחד  הקדוש,  הזוהר  בלימוד  עוסקים  אחד  כאיש  ְמִביִנים", 

יפקון מן גלותא ברחמי".

חלקנו אותם לימי החודש, כדי 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 מ "גִִַַז הר מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע יד 

והגּ וּ ף הראׁש  בּ ׁש מן, ׁש נּ מׁש ח וּ  האוֹ ת יּ וֹ ת 
בּ לי  כּ גּ וּ ף י וֹ ׁש בים ההרים זנב וֹ ת  ׁש ל וה וּ לים 
לפעמים וּ רפוּ יה , דּ גוּ ׁש ה בּ השׂ כּ ל ה נּ פׁש  רוּ ח.
ׁש ּמ תחמ וֹ ת נקדּ וֹ ת  הרוּ ח , הרוּ ח . כּ נגד 
על וּ להעמידוֹ  ה גּ וּ ף להחיוֹ ת  בּ תח וּ מיהן,
ללכת יוֹ דעים ולא ,בּ דּ ר להענוֹ ת רגליו
יזהיר וּ  וּ לאח וֹ ר. לפנים  ול שׂ מאל , לימין
ה דּ ר ללּמ ד  ה ּת נוּ עוֹ ת  אוֹ תן  הנּ ׁש מה  כּ זהר
ׁש לּ א אמת  בּ דר וללכת ול שׂ מאל  לימין
כּ מוֹ  ׁש הוּ א  הרקיע, כּ זהר מ ּמ נּ ה. יסטוּ 
נסּת ר בּ ׁש עוּ ר החיּ וֹ ת, גּ ב ׁש על החזק  ה ּק ּפ א וֹ ן

וּ מצ דּ יקי  ה ּמ א וֹ ר. ׁש ל הּמ דידה בּ סוֹ ד וּ למּט ה 
ּת נוּ ע וֹ ת, הּפ סיקים, א וֹ תם  ׁש הוּ א  הרבּ ים,
כּ כּ וֹ כבים, לכּ ל. ולא  הרבּ ים מצ דּ יקי ׁש הם
בּ עוֹ לם, להוֹ רוֹ ת  ונוֹ סעים  ׁש ּמ אירים ה בעה 
ׁש וּ ליהם זנבוֹ ת ל שׂ מאל. וּ מהם לימין מהם 
ׁש אינּה  האׁש  על ׁש עוֹ מדת קדרה  כּ ׁש וּ לי 
ׁש נּ ראית הּס נה ׁש ל הא ׁש  והיא  שׂ וֹ רפת ,
א ׁש  ויׁש  א ׁש , סוֹ בלת א ׁש  י ׁש  שׂ וֹ רפת . ולא 
עוֹ מדים. וׁש בעה  נוֹ סעים  ׁש בעה  אׁש . א וֹ כלת 
אוֹ תם, מּס יע  והּת ׁש יעי בהם, נראה ה מיני 

עכ "ל.



הנים אִִַַז הר הזוהר מ"גתיקו חכמי פי' ע

ֵֶספר

ניםר הזה ִִַַ
תלתארעינא  ְְְִִַַָ

את"ר בּ רא ׁש ית  ּת ּמ ן 
"ונהר [א]יב"ׁש  איהוּ  ודא , 

יבש .א. תמן מקוםבראשית  כל
בשלימות אינו  תמן, תמן .(גר"א)1שאומר 

יבש , דפגיםאתר  מאן אדלעיל, סמיך 
וכמו  וכו', בנין צווחין וכו' טיפה בהאי

איהי  לעיל שאמר
חורבן  גרים ודא יבשה

מלך) יב"ש,.(כסא  את"ר
אר"ת גורסין יש

הוא2יב"ש  ואר"ת ,
כמו  נה"ר  כ',לשון (ב"ק

ק"ז) אריתאחולין
ראי)3דדלאי  לחי .(באר

וכו', יבש  אתר תמן 
יפה יוסף ויהי  בסוד  "תא"ר ", גם והוא

אמת)4תואר וכו',.(דרך יבש אתר  תמן
הקדוש  ברא לא בודאי  כי  בצדו, נכתב
בשביל  אם כי העולם, את הוא ברוך

ובעבור דוקא, בהם לשעשע  ישראל
יתקנו  וישראל יבש, אתר שיהא שראה
"יבש" וזה יצרם, נגד  לעמוד אותו
נתחדש  זה ידי שעל  "חד "ש" גימטריא

שמות בי "ב  ,5העולם 
וכל  שבטים, י "ב או

ו' הוא ועולה6שבט ,
הממתיק  ע"ב, לשם
ובהאי  יבש, אתר  להאי 
הגבלה היה יבש  אתר
בבחירה העולם להיות
שכתבתי  וכמו  ורצון,
כשאנו  ועוד , לעיל,
אנו  יבש, אתר כאן  שיש עתה רואים
השם שבודאי  בבטחונינו, בזה מתנחמין

הבריאה בתחילת אותו ראה ואין 7יתברך 
לפניו  יגאל8שינה ובודאי  אותנו ,

יסוד,1.  שהאת"ר הזוה"ק רומז שבזה פירוש
יבש. אתר  תמן אומר ולכן בשלימות, אינו

הרמ"ק.2.

ארמי,3. בלשון תורה דדברה  (עייןומצינו

ח.) עולא ".ב"ב "אמר
.4 יבש תואר מובן ובזה  ליסוד רומז  ויוסף

הפסוק כלשון  נהר, נקרא היסוד כי יבש  נהר
ה') מ"ו  יëłח ä".(תהילים  ïלגיו ְְְַָָָָ"נהר 

י "ב5. שמות, י"ב  נוטריקון  הוא יב "ש גם
שבטים.

הפסוק 6. כלשון  מקל , לשון  גם  הוא שבט  כי  אפשר
ל "א) ל' וו '(ישעיה יéה " àבט אäר יחת  ה ' מõñל ִִֵֵֶֶַַַַ"éי

גם נקרא ו ' הנקרא היסוד  וכן השבט, למקל רומז
תפארת , דעת, = דת"י   התיכון הבריח והוא מקל ,
גימטריה הוא ע"ב  עולה ו' כפול  שבטים וי "ב יסוד,
להשפיע  החסדים  כל  מקבץ  היסוד כי חס"ד,
בשפע. ומתמלא יבש, אתר מתמתק ובזה למלכות

בראשית,7. במילה  נרמז יבש" "אתר כי
ובמה  למכה, רפואה מקדים הקב"ה ובוודאי

מרפא. בו שמכה

ד')כנאמר8. קכ"א  יי Łן (תהילים  ולא ינäם  לא "הìה ,ְִִֵָָֹֹ
לך לך פרשת ובזוהר יłראל", ע "ב),õŁמר עז  (דף ְִֵֵָ

סב)וכן לכם ".(ישעיה  âמי  אל  ה' את "הëזéירים ְְֳִִִֵֶֶַַַָ
אתערäתא  דיŁרי ëàה  לתôא  לאתערא àְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָגין

à âאתער  éיון וכן אתערäתא דלעילא. Łנ ר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ôא  דלעילא. אתערäתא  אתער éדין àְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָקדמיתא,
מçד  וגו' łéדים מאäר אôם  äצאçו âכתיב éיון ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָחזי,

וכן  תרגום: וגו '. אברם אל  ה ' סב)וçאמר (ישעיה ְְְֵֶֶַַָֹ
למ æה  לעõרר  éדי לכם , âמי אל ה' את ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָהëז éירים 
éיון  וכן  êŁמעלה . ההתעõררäת Łôרה àְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָמה
אז àראõŁנה, [טובה] התעõרר äת אדם ëŁְְִִִֵֶָָָָָעיר
éיון  ראה, àא êŁמעלה. התעõרר äת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹמתעõררת 
 מ çד ,'õוג âłéים  מאäר  אôם äצאçו éŁְְְִִִֵֵֶַַָָָתäב
קודם  צריך  כן  אם .'õ וג אברם אל ה ' ְְֶֶַַָֹוçאמר
מה  וראו בואו  בגלות. ישנים  יהיו לא שישראל
זוהר בתיקוני זיע"א : יוחאי  בר  שמעון  רבי שאמר

ל' ע"ב)תיקון  ע "ג אלהי"ם (דף ורäח ôניינא, נתיב :ְְִִַָָָ
הëים  ïני על  ורäח,(שם)מרחפת מאי àוâאי , א êא  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

נŁיב רäח  האי  àגלäתא, נחתת דŁכינôא  àְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָזמנא
Łכינôא  àגין àאõרייתא, âמתע íקי  אינäן ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָעל

התיקו פניני

15קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



הנים אִִַַז הר הזוהר מ"גתיקו חכמי פי' ע

ֵֶספר

ניםר הזה ִִַַ
תלתארעינא  ְְְִִַַָ

את"ר בּ רא ׁש ית  ּת ּמ ן 
"ונהר [א]יב"ׁש  איהוּ  ודא , 

יבש .א. תמן מקוםבראשית  כל
בשלימות אינו  תמן, תמן .(גר"א)1שאומר 

יבש , דפגיםאתר  מאן אדלעיל, סמיך 
וכמו  וכו', בנין צווחין וכו' טיפה בהאי

איהי  לעיל שאמר
חורבן  גרים ודא יבשה

מלך) יב"ש,.(כסא  את"ר
אר"ת גורסין יש

הוא2יב"ש  ואר"ת ,
כמו  נה"ר  כ',לשון (ב"ק

ק"ז) אריתאחולין
ראי)3דדלאי  לחי .(באר

וכו', יבש  אתר תמן 
יפה יוסף ויהי  בסוד  "תא"ר ", גם והוא

אמת)4תואר וכו',.(דרך יבש אתר  תמן
הקדוש  ברא לא בודאי  כי  בצדו, נכתב
בשביל  אם כי העולם, את הוא ברוך

ובעבור דוקא, בהם לשעשע  ישראל
יתקנו  וישראל יבש, אתר שיהא שראה
"יבש" וזה יצרם, נגד  לעמוד אותו
נתחדש  זה ידי שעל  "חד "ש" גימטריא

שמות בי "ב  ,5העולם 
וכל  שבטים, י "ב או

ו' הוא ועולה6שבט ,
הממתיק  ע"ב, לשם
ובהאי  יבש, אתר  להאי 
הגבלה היה יבש  אתר
בבחירה העולם להיות
שכתבתי  וכמו  ורצון,
כשאנו  ועוד , לעיל,
אנו  יבש, אתר כאן  שיש עתה רואים
השם שבודאי  בבטחונינו, בזה מתנחמין

הבריאה בתחילת אותו ראה ואין 7יתברך 
לפניו  יגאל8שינה ובודאי  אותנו ,

יסוד,1.  שהאת"ר הזוה"ק רומז שבזה פירוש
יבש. אתר  תמן אומר ולכן בשלימות, אינו

הרמ"ק.2.

ארמי,3. בלשון תורה דדברה  (עייןומצינו

ח.) עולא ".ב"ב "אמר
.4 יבש תואר מובן ובזה  ליסוד רומז  ויוסף

הפסוק כלשון  נהר, נקרא היסוד כי יבש  נהר
ה') מ"ו  יëłח ä".(תהילים  ïלגיו ְְְַָָָָ"נהר 

י "ב5. שמות, י"ב  נוטריקון  הוא יב "ש גם
שבטים.

הפסוק 6. כלשון  מקל , לשון  גם  הוא שבט  כי  אפשר
ל "א) ל' וו '(ישעיה יéה " àבט אäר יחת  ה ' מõñל ִִֵֵֶֶַַַַ"éי

גם נקרא ו ' הנקרא היסוד  וכן השבט, למקל רומז
תפארת , דעת, = דת"י   התיכון הבריח והוא מקל ,
גימטריה הוא ע"ב  עולה ו' כפול  שבטים וי "ב יסוד,
להשפיע  החסדים  כל  מקבץ  היסוד כי חס"ד,
בשפע. ומתמלא יבש, אתר מתמתק ובזה למלכות

בראשית,7. במילה  נרמז יבש" "אתר כי
ובמה  למכה, רפואה מקדים הקב"ה ובוודאי

מרפא. בו שמכה

ד')כנאמר8. קכ"א  יי Łן (תהילים  ולא ינäם  לא "הìה ,ְִִֵָָֹֹ
לך לך פרשת ובזוהר יłראל", ע "ב),õŁמר עז  (דף ְִֵֵָ

סב)וכן לכם ".(ישעיה  âמי  אל  ה' את "הëזéירים ְְֳִִִֵֶֶַַַָ
אתערäתא  דיŁרי ëàה  לתôא  לאתערא àְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָגין

à âאתער  éיון וכן אתערäתא דלעילא. Łנ ר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ôא  דלעילא. אתערäתא  אתער éדין àְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָקדמיתא,
מçד  וגו' łéדים מאäר אôם  äצאçו âכתיב éיון ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָחזי,

וכן  תרגום: וגו '. אברם אל  ה ' סב)וçאמר (ישעיה ְְְֵֶֶַַָֹ
למ æה  לעõרר  éדי לכם , âמי אל ה' את ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָהëז éירים 
éיון  וכן  êŁמעלה . ההתעõררäת Łôרה àְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָמה
אז àראõŁנה, [טובה] התעõרר äת אדם ëŁְְִִִֵֶָָָָָעיר
éיון  ראה, àא êŁמעלה. התעõרר äת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹמתעõררת 
 מ çד ,'õוג âłéים  מאäר  אôם äצאçו éŁְְְִִִֵֵֶַַָָָתäב
קודם  צריך  כן  אם .'õ וג אברם אל ה ' ְְֶֶַַָֹוçאמר
מה  וראו בואו  בגלות. ישנים  יהיו לא שישראל
זוהר בתיקוני זיע"א : יוחאי  בר  שמעון  רבי שאמר

ל' ע"ב)תיקון  ע "ג אלהי"ם (דף ורäח ôניינא, נתיב :ְְִִַָָָ
הëים  ïני על  ורäח,(שם)מרחפת מאי àוâאי , א êא  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

נŁיב רäח  האי  àגלäתא, נחתת דŁכינôא  àְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָזמנא
Łכינôא  àגין àאõרייתא, âמתע íקי  אינäן ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָעל

התיקו פניני



הנים ג ִִַַז הר הזוהר מ"גתיקו חכמי פי' ע

ויבׁש " ה )יחרב יט, ,[ב](ישעיהו  
יבׁש  דאיהוּ  זמנא  בּ ההוּ א

שמע  ואומרים  מתפללין ישראל דאפילו
עונה  אין הוא בריך  קודשא  דאיהו ישראל ,

וכו', סופו,אותם  עד  מובן הענין וכל 
עירובין  גמרא דברי יתפרשו  הזה ובדרך

י"ח:) תורה(דף דברי בו שנשמעין בית כל ,
חרב, אינו שוב  בלילה,
זמירות "הנותן  שנאמר
דהתורה בלילה",

זמירות וגם10נקראת ,
כתבי " "כל בפרק  הש"ס שכתב מה  (דףכן 

ע "ב ) רבי קי "ט  משום לקיש ריש אמר :
אלא מתקיים העולם אין נשיאה, יהודה

וכו' רבן בית של תינוקות הבל  ,11בשביל 
כל  נשיאה, יהודה לרבי לקיש ריש ואמר 
רבן  בית של תינוקות בה שאין  עיר

רוה בג"ן  עיין וכו', אותה דףמחריבין (ח "א

ע "ב ) לפרש ל "ד יש זה פי  ועל באורך. שם
בתחילתה, נעוץ התורה סוף סמיכות
ישראל", כל לעיני משה עשה "אשר
עמנו" פה ישנו אשר  "את בסוד בכללות

במלת  המרומזים כנזכר  י 'ש ישרא"לוכו',
ל'תורה , א'ותיות ר 'בוא ששים ש'שים נגד 

ישראל צריך 12רבוא ואחד אחד כל ולכן .
העולם מקיים ואז פרד"ס, בתורה לחדש
והיינו  בראשית, במעשה שנבראה
מינן  בר  ואם וכו', אלהים ברא בראשית

"אתר תמן  - "בראשית" להפך, ושלום חס
לעסוק  אדם כל צריך באופן יבש ",
פה, ושבעל שבכתב  תורות, בשני  בתורה ,
ושלום, חס מתקיימים אינם זה בלא וזה
"נאוו  השירים: שיר  במדרש שכתוב כמו
וכו', בתורים" לחייך
תורות, בשתי בתורים,
פה, ושבעל שבכתב
הרמב"ם שכתב וכמו 

א')ז"ל לחלק המצות(בהקדמתו  כל וז"ל: ,
שנאמר: בפירושן, בסיני למשה לו נתנו
והתורה האבן לוחות את לך  ואתנה

בגמרא שכתוב כמו  וכו ', (ברכותוהמצוה

ע "א ) ה' זו דף  תורה , הכתוב כל שם שדרש
שבעל  תורה זו והמצוה, שבכתב , תורה
רוה" "כגן בספ "ק שהארכתי כמו פה,

ע "ב ) צ "ו דף  שהתורה(ח "א וכיון שם, עיין
בברכות שכתוב כמו אש, ו')נקראת על (דף 

ס "ב )פסוק, בימינו (ישעיה ה' "נשבע
תורה, אלא ימינו ואין עוזו", ובזרוע
לכן  וכו ', למו " דת  אש "מימינו שנאמר :
עליו  יוחאי בר  שמעון רבי כאן סמך

הירק )השלום .(כגן
וכו ',ב . זו"ן ונהר זיווג אין אלא13כי 

ידי  ועל בהקדמה, הרבה כנ"ל תורה ברזי
[זוהר ] עיין ודאיתיה לצדיק, זרוע אור 

וכל10. הקוצים את ומכרית  שמזמר מלשון
יותר הקוצים  ומכרית  מזמר  לך ואין הקליפות ,
מחנה  âגל äלõŁן  כידוע. הקדוש, הזוהר ְֲֵֶֶַמלימוד
מŁה, Ł רâ Łרâ äוזה Łמיני: ïרŁת ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹאפרים 

çŁéתêáה  ä ה,הינŁמ àחינת  Łי ודõר õâר àכל  (éי  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

מŁה) àחינת היה יõחאי  àן  Łמע õן  âרàי  וידרŁואיתא , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ
מŁה, éבר Łרâ יõחאי,מה àן Łמע õן רàי  äהינ ְְְִִֶֶֶַַַַַָָ

éל äלæà תçŁ äהינ łרף , והìה אז ה åהר, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹספר 
הáא êה יהיה  äמëילא בב "א.ה ñלõïת àçŁנה  ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

הזוהר11. בלימוד התינוקות יעסקו כאשר וביותר

ישראל . וגבר בעולם  הקדושה  יתרבה  שאז  הקדוש
שישים 12. כל  כי באגרותיו  הרמח"ל וכתב 

בזוהר וגנוזים כלולים ישראל נשמות ריבוא 
את  ע"ה הרשב "י  כשחיבר כי  פירוש הקדוש,

הצדיקים  נשמות כל את  בתוכו כלל (זו"חהזוהר

הקדושקכ"ד .) זוהר ללמוד חייב  אחד כל  כן ועל ,
תורתו  חידושי את לגאול  יזכה  זה ידי  ועל 
הגאולה  יזרז  ובזה נשמתו, לשורש  השייכים 

ברחמים החיד"א)השלימה דברי  פי .(על 
רומז13. הקבלה במושגי כלומר  ונוקביה זעיר

התיקו פניני

הנים הזוהר מ"גתיקוִִַַז הר חכמי פי' ע ב

ברא9ממנו  די בעלמא אומרים שאנו וזה
במהרה מלכותיה ימליך  בודאי כרעותיה,

אמן ישראל)בימינו , תמן .(אור בראשית 
ויבש, יחרב ונהר  איהו ודא יב"ש את"ר

קלא, אתעביד  ר äח והאי  ,äינייהà ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָדאéôŁחת 
àח õריה õן, Łâינתא âמיכין אינäן  הכי, ְְְְְִִִִִֵֵָָָויימא
לגàי  äואתער ä מäק âל àא, אטימין עיינין, ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָסתימין
למנâע äסכלתנ àלא לàא  לכ õן âאית Łְְְְְְְְְִִִִַָָָָֻכינôא ,

.äיניכà ואיהי ,ãà"קרא אõמר "קõל  דמ êה ורזא ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ
ו) מ מי (ישעיה ואל ý נõע Łהי נא "קרא  éג õן , ,ְְְֲִֵֶֶָָ

ôפנה" א)מñדŁõים ה מה (איוב אמרת והיא , ְְְְִִִִֶַָָ
éבעירןאקרא, אינ äן êéא חציר", ה łàר "éל  ְְִִִִֶַָָָָָָָֹ

ה fiדה " éציץ õâחס "וכל  חציר, מâאכלין (ישעיה ְְְְְִִִֶַַָָָָ
éלו) äואפיל עבדין, ä לגרמייה âעבדין, חסד éל ,ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

âעבדין חסד éל àאõרייתא, âמâôŁלין  ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָאינäן
בłר éי "וçזõéר זמנא  àההäא  עבדין, äְְְְְְְִִִִַַַַָָָָלגרמייה

יäŁב " ולא ü לõה ר äח לט)הëה עח לעלמא,(תהלים ְְְֵֵַָָָָֹ
âיזיל âגרמין מאן  לõן וי דמŁיח, ר äחא ä איה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָודא
אינäן âאêין לעלמא , יתäב  ולא עלמא מן ã ְְְְְְִִִֵֵָָָָָלי

â דלאôŁלא בעאן ולא יŁàה , לאõרייתא עבדין ְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָ
דחכמה ä נביע âאסêôק  דגרמין דק àלה, ְְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָבחכמה 
לõן וי  יביŁה, ב ' ואôŁארת  ,ãמינ י' ְְְְְִִִִֵַַָָָדאיהי
ואàדן והרג äביזה וחר àא ענäçתא âְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָגרמין
דŁëיח רäח äאיה âאס êôק רäח והאי àְְְְְְִִִַַַַַַָָָעלמא ,
"רäח ä ואיה ,Łדñ ה ר äח äואיה דא ôמר, éְְְְְִִִֶַַַַָֹמה 
ויראת âעת רäח äגב äרה  עצה  ר äח äבינה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָחכמה

ב)ה '" יא .(ישעיה

ה ני, הìתיב  הקודש: אלהי "ם בלשון  "ורäח ְֱִִִֵַַַָֹ
àוâאי  אêא ורäח? åה  מה ה ëים". ïני על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמרחפת 
נŁõבת õåה הר äח ל áלäת, יõרדת  Łהכינה  àְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
Łה כינה מäם õôàרה, ëŁתעíקים אõתם ְְְִִִִֶֶַַַַָָָעל
ותאמר קõל , נעłית õå ה והרäח àיניהם, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָֹנמצאת
סתäמי  בנחיריהם, Łנה יŁנים אõתם :üéְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
אל ä ררõוהתע ä מä ק ה êב , ואטäמי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהעינים
,ãתõא לדעת  ה éłל àלי לב  לכם ŁçŁ ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה כינה,

ביניכם. ְִֵֵֶוהיא

נא  "קרא  õ מé קרא", אõמר "קõל   הâבר ְְְְֵַָָָָָוסõד
"והיא  ôפנה ", מ ñדŁõים  מי ואל  ýנõע Łְְְְֲִִִִִֵֶֶֶהי
הם  הéל חציר", הłàר éל  אקרא, מה ְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאõמרת
éציץ  õâחס "וכל  חציר, Łאõכלõת éְְְְְִִִֵֶַָָבהמõת
לעצמם. עłõים  Łע łõים, החסד éל ְְִִֶֶֶֶַַַָָָהfiדה",

חסד  éל  õôàרה, âôŁëŁלים äêא éל  äêְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָואפ
éי  וçזéר זמן õתõאà עłõים . לעצמם  Łְְְְְִִִִֶַַַָֹעłõים 
וזõהי  לעõלם, יäŁב ולא ü לõ ה רäח הëה ְְְִֵֵַָָָָָֹב łר
õ ל üלçŁ õáŁרמים מי  להם אõי מŁיח , Łל  õ חäְִִִֵֵֶֶֶֶַָָר
Łעłõים  הם  äêאŁ לעõלם, יäŁב ולא העõלם ְְִִֵֵֶֶָָָָֹמן 
àחכמת  לה âôŁל רõצים ולא יŁàה, הõôרה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹאת
החכמה, מעין  ëŁסêôק וג õרמים  ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהàñלה,
להם  אõי  יב Łה, ב ' ונŁארת מ ìëה, י' Łְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָהיא
àעõלם, ואבדן והרג  äבåה וחרב  ענäçת õáŁְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָרמים
õ מé הŁëיח , ר äח  היא ëŁסêôקת  õå ה ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָוהרäח
חכמה  "רäח והיא  ,Łדñ ה רäח והיא ìŁְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹתàאר,

יה '". ויראת âעת ר äח  äגב äרה , עצה רäח äְְְִִֵַַַַַָָָבינה

בסוד  עוסקים שלא אלו  את קורא  ובזוהר
לפרש ואפשר עיינין, סתימי וכן ישנים, התורה ,

בחוריהון  ושינתא  אליהו)מלשון פתח זוהר ,(תיקוני
ישנים שכך העינים בחורי פירוש  ,(בניהו)ששם 

בהתערותא  להתעורר אנו צריכים כן על 
הקבלה, חכמת הזוהר בתורת ולעסוק דלתתא
הן  והן  השרון , חבצלת תתעורר זה ידי ועל 

ע"ה. הרשב"י כאן שאמר הדברים 

בפסוק9. כ"ה)כנאמר ל"ו ְְִַָ"וזרקôי (יחזקאל 
טהורים  "מים äטהרôם", טהõרים מים  ְְְֲִִֵֶֶַַעליכם
,1024 גימטריה והכולל  תיבות ג ' עם וטהרתם"
,1024 גימטריה בשילוב " וש"ס זוהר "לימוד
וזרקתי  יתברך השם  של שההבטחה כלומר
ורצון  חשק שיכנס היא  לגאולה, שהוא  עליכם
ולחבר ללמוד מישראל ואחד אחד  בכל גדול
"מים  וכן וניגאל , ניטהר ובכך  והש"ס, הזוהר
= "שובבי "ם" = "ש "ס " = 360 גימטריה טהורים"
רàי  שאמר  מה יובן  זה  דרך על הזוהר", ְִַַָ"קבלה

זי "ע: מקאריץ אõמרים ïנחס אדם àני  קצת ְְְְִִִִֵָָָָָ
אינם  מקוה להם ואין éàפרים ŁõçŁבין àְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָעבäר

אâרàא, להם א õמר ואני  åהר, ללמד עלר õצים ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹ
טõב יõם  Łéחל  Łאמר מהרב  Łמעôי  üרâְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מה  éי הàת, על  לטàל üצרי אין  àŁת  àְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹערב 

טõב י õם מ ñדת áדõלה  מקוה üנחסצריï (אמרי  ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֻ

קס"ד) âף .הלם  ֵַַָ

התיקו פניני



הנים ג ִִַַז הר הזוהר מ"גתיקו חכמי פי' ע

ויבׁש " ה )יחרב יט, ,[ב](ישעיהו  
יבׁש  דאיהוּ  זמנא  בּ ההוּ א

שמע  ואומרים  מתפללין ישראל דאפילו
עונה  אין הוא בריך  קודשא  דאיהו ישראל ,

וכו', סופו,אותם  עד  מובן הענין וכל 
עירובין  גמרא דברי יתפרשו  הזה ובדרך

י"ח:) תורה(דף דברי בו שנשמעין בית כל ,
חרב, אינו שוב  בלילה,
זמירות "הנותן  שנאמר
דהתורה בלילה",

זמירות וגם10נקראת ,
כתבי " "כל בפרק  הש"ס שכתב מה  (דףכן 

ע "ב ) רבי קי "ט  משום לקיש ריש אמר :
אלא מתקיים העולם אין נשיאה, יהודה

וכו' רבן בית של תינוקות הבל  ,11בשביל 
כל  נשיאה, יהודה לרבי לקיש ריש ואמר 
רבן  בית של תינוקות בה שאין  עיר

רוה בג"ן  עיין וכו', אותה דףמחריבין (ח "א

ע "ב ) לפרש ל "ד יש זה פי  ועל באורך. שם
בתחילתה, נעוץ התורה סוף סמיכות
ישראל", כל לעיני משה עשה "אשר
עמנו" פה ישנו אשר  "את בסוד בכללות

במלת  המרומזים כנזכר  י 'ש ישרא"לוכו',
ל'תורה , א'ותיות ר 'בוא ששים ש'שים נגד 

ישראל צריך 12רבוא ואחד אחד כל ולכן .
העולם מקיים ואז פרד"ס, בתורה לחדש
והיינו  בראשית, במעשה שנבראה
מינן  בר  ואם וכו', אלהים ברא בראשית

"אתר תמן  - "בראשית" להפך, ושלום חס
לעסוק  אדם כל צריך באופן יבש ",
פה, ושבעל שבכתב  תורות, בשני  בתורה ,
ושלום, חס מתקיימים אינם זה בלא וזה
"נאוו  השירים: שיר  במדרש שכתוב כמו
וכו', בתורים" לחייך
תורות, בשתי בתורים,
פה, ושבעל שבכתב
הרמב"ם שכתב וכמו 

א')ז"ל לחלק המצות(בהקדמתו  כל וז"ל: ,
שנאמר: בפירושן, בסיני למשה לו נתנו
והתורה האבן לוחות את לך  ואתנה

בגמרא שכתוב כמו  וכו ', (ברכותוהמצוה

ע "א ) ה' זו דף  תורה , הכתוב כל שם שדרש
שבעל  תורה זו והמצוה, שבכתב , תורה
רוה" "כגן בספ "ק שהארכתי כמו פה,

ע "ב ) צ "ו דף  שהתורה(ח "א וכיון שם, עיין
בברכות שכתוב כמו אש, ו')נקראת על (דף 

ס "ב )פסוק, בימינו (ישעיה ה' "נשבע
תורה, אלא ימינו ואין עוזו", ובזרוע
לכן  וכו ', למו " דת  אש "מימינו שנאמר :
עליו  יוחאי בר  שמעון רבי כאן סמך

הירק )השלום .(כגן
וכו ',ב . זו"ן ונהר זיווג אין אלא13כי 

ידי  ועל בהקדמה, הרבה כנ"ל תורה ברזי
[זוהר ] עיין ודאיתיה לצדיק, זרוע אור 

וכל10. הקוצים את ומכרית  שמזמר מלשון
יותר הקוצים  ומכרית  מזמר  לך ואין הקליפות ,
מחנה  âגל äלõŁן  כידוע. הקדוש, הזוהר ְֲֵֶֶַמלימוד
מŁה, Ł רâ Łרâ äוזה Łמיני: ïרŁת ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹאפרים 

çŁéתêáה  ä ה,הינŁמ àחינת  Łי ודõר õâר àכל  (éי  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

מŁה) àחינת היה יõחאי  àן  Łמע õן  âרàי  וידרŁואיתא , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ
מŁה, éבר Łרâ יõחאי,מה àן Łמע õן רàי  äהינ ְְְִִֶֶֶַַַַַָָ

éל äלæà תçŁ äהינ łרף , והìה אז ה åהר, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹספר 
הáא êה יהיה  äמëילא בב "א.ה ñלõïת àçŁנה  ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

הזוהר11. בלימוד התינוקות יעסקו כאשר וביותר

ישראל . וגבר בעולם  הקדושה  יתרבה  שאז  הקדוש
שישים 12. כל  כי באגרותיו  הרמח"ל וכתב 

בזוהר וגנוזים כלולים ישראל נשמות ריבוא 
את  ע"ה הרשב "י  כשחיבר כי  פירוש הקדוש,

הצדיקים  נשמות כל את  בתוכו כלל (זו"חהזוהר

הקדושקכ"ד .) זוהר ללמוד חייב  אחד כל  כן ועל ,
תורתו  חידושי את לגאול  יזכה  זה ידי  ועל 
הגאולה  יזרז  ובזה נשמתו, לשורש  השייכים 

ברחמים החיד"א)השלימה דברי  פי .(על 
רומז13. הקבלה במושגי כלומר  ונוקביה זעיר

התיקו פניני

הנים הזוהר מ"גתיקוִִַַז הר חכמי פי' ע ב

ברא9ממנו  די בעלמא אומרים שאנו וזה
במהרה מלכותיה ימליך  בודאי כרעותיה,

אמן ישראל)בימינו , תמן .(אור בראשית 
ויבש, יחרב ונהר  איהו ודא יב"ש את"ר

קלא, אתעביד  ר äח והאי  ,äינייהà ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָדאéôŁחת 
àח õריה õן, Łâינתא âמיכין אינäן  הכי, ְְְְְִִִִִֵֵָָָויימא
לגàי  äואתער ä מäק âל àא, אטימין עיינין, ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָסתימין
למנâע äסכלתנ àלא לàא  לכ õן âאית Łְְְְְְְְְִִִִַָָָָֻכינôא ,

.äיניכà ואיהי ,ãà"קרא אõמר "קõל  דמ êה ורזא ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ
ו) מ מי (ישעיה ואל ý נõע Łהי נא "קרא  éג õן , ,ְְְֲִֵֶֶָָ

ôפנה" א)מñדŁõים ה מה (איוב אמרת והיא , ְְְְִִִִֶַָָ
éבעירןאקרא, אינ äן êéא חציר", ה łàר "éל  ְְִִִִֶַָָָָָָָֹ

ה fiדה " éציץ õâחס "וכל  חציר, מâאכלין (ישעיה ְְְְְִִִֶַַָָָָ
éלו) äואפיל עבדין, ä לגרמייה âעבדין, חסד éל ,ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

âעבדין חסד éל àאõרייתא, âמâôŁלין  ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָאינäן
בłר éי "וçזõéר זמנא  àההäא  עבדין, äְְְְְְְִִִִַַַַָָָָלגרמייה

יäŁב " ולא ü לõה ר äח לט)הëה עח לעלמא,(תהלים ְְְֵֵַָָָָֹ
âיזיל âגרמין מאן  לõן וי דמŁיח, ר äחא ä איה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָודא
אינäן âאêין לעלמא , יתäב  ולא עלמא מן ã ְְְְְְִִִֵֵָָָָָלי

â דלאôŁלא בעאן ולא יŁàה , לאõרייתא עבדין ְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָ
דחכמה ä נביע âאסêôק  דגרמין דק àלה, ְְְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָבחכמה 
לõן וי  יביŁה, ב ' ואôŁארת  ,ãמינ י' ְְְְְִִִִֵַַָָָדאיהי
ואàדן והרג äביזה וחר àא ענäçתא âְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָגרמין
דŁëיח רäח äאיה âאס êôק רäח והאי àְְְְְְִִִַַַַַַָָָעלמא ,
"רäח ä ואיה ,Łדñ ה ר äח äואיה דא ôמר, éְְְְְִִִֶַַַַָֹמה 
ויראת âעת רäח äגב äרה  עצה  ר äח äבינה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָחכמה

ב)ה '" יא .(ישעיה

ה ני, הìתיב  הקודש: אלהי "ם בלשון  "ורäח ְֱִִִֵַַַָֹ
àוâאי  אêא ורäח? åה  מה ה ëים". ïני על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמרחפת 
נŁõבת õåה הר äח ל áלäת, יõרדת  Łהכינה  àְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָזמן
Łה כינה מäם õôàרה, ëŁתעíקים אõתם ְְְִִִִֶֶַַַַָָָעל
ותאמר קõל , נעłית õå ה והרäח àיניהם, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָֹנמצאת
סתäמי  בנחיריהם, Łנה יŁנים אõתם :üéְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
אל ä ררõוהתע ä מä ק ה êב , ואטäמי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהעינים
,ãתõא לדעת  ה éłל àלי לב  לכם ŁçŁ ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה כינה,

ביניכם. ְִֵֵֶוהיא

נא  "קרא  õ מé קרא", אõמר "קõל   הâבר ְְְְֵַָָָָָוסõד
"והיא  ôפנה ", מ ñדŁõים  מי ואל  ýנõע Łְְְְֲִִִִִֵֶֶֶהי
הם  הéל חציר", הłàר éל  אקרא, מה ְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאõמרת
éציץ  õâחס "וכל  חציר, Łאõכלõת éְְְְְִִִֵֶַָָבהמõת
לעצמם. עłõים  Łע łõים, החסד éל ְְִִֶֶֶֶַַַָָָהfiדה",

חסד  éל  õôàרה, âôŁëŁלים äêא éל  äêְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָואפ
éי  וçזéר זמן õתõאà עłõים . לעצמם  Łְְְְְִִִִֶַַַָֹעłõים 
וזõהי  לעõלם, יäŁב ולא ü לõ ה רäח הëה ְְְִֵֵַָָָָָֹב łר
õ ל üלçŁ õáŁרמים מי  להם אõי מŁיח , Łל  õ חäְִִִֵֵֶֶֶֶַָָר
Łעłõים  הם  äêאŁ לעõלם, יäŁב ולא העõלם ְְִִֵֵֶֶָָָָֹמן 
àחכמת  לה âôŁל רõצים ולא יŁàה, הõôרה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹאת
החכמה, מעין  ëŁסêôק וג õרמים  ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהàñלה,
להם  אõי  יב Łה, ב ' ונŁארת מ ìëה, י' Łְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָהיא
àעõלם, ואבדן והרג  äבåה וחרב  ענäçת õáŁְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָרמים
õ מé הŁëיח , ר äח  היא ëŁסêôקת  õå ה ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָוהרäח
חכמה  "רäח והיא  ,Łדñ ה רäח והיא ìŁְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹתàאר,

יה '". ויראת âעת ר äח  äגב äרה , עצה רäח äְְְִִֵַַַַַָָָבינה

בסוד  עוסקים שלא אלו  את קורא  ובזוהר
לפרש ואפשר עיינין, סתימי וכן ישנים, התורה ,

בחוריהון  ושינתא  אליהו)מלשון פתח זוהר ,(תיקוני
ישנים שכך העינים בחורי פירוש  ,(בניהו)ששם 

בהתערותא  להתעורר אנו צריכים כן על 
הקבלה, חכמת הזוהר בתורת ולעסוק דלתתא
הן  והן  השרון , חבצלת תתעורר זה ידי ועל 

ע"ה. הרשב"י כאן שאמר הדברים 

בפסוק9. כ"ה)כנאמר ל"ו ְְִַָ"וזרקôי (יחזקאל 
טהורים  "מים äטהרôם", טהõרים מים  ְְְֲִִֵֶֶַַעליכם
,1024 גימטריה והכולל  תיבות ג ' עם וטהרתם"
,1024 גימטריה בשילוב " וש"ס זוהר "לימוד
וזרקתי  יתברך השם  של שההבטחה כלומר
ורצון  חשק שיכנס היא  לגאולה, שהוא  עליכם
ולחבר ללמוד מישראל ואחד אחד  בכל גדול
"מים  וכן וניגאל , ניטהר ובכך  והש"ס, הזוהר
= "שובבי "ם" = "ש "ס " = 360 גימטריה טהורים"
רàי  שאמר  מה יובן  זה  דרך על הזוהר", ְִַַָ"קבלה

זי "ע: מקאריץ אõמרים ïנחס אדם àני  קצת ְְְְִִִִֵָָָָָ
אינם  מקוה להם ואין éàפרים ŁõçŁבין àְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָעבäר

אâרàא, להם א õמר ואני  åהר, ללמד עלר õצים ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹ
טõב יõם  Łéחל  Łאמר מהרב  Łמעôי  üרâְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מה  éי הàת, על  לטàל üצרי אין  àŁת  àְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹערב 

טõב י õם מ ñדת áדõלה  מקוה üנחסצריï (אמרי  ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֻ

קס"ד) âף .הלם  ֵַַָ

התיקו פניני



הנים הִִַַז הר הזוהר מ"גתיקו חכמי פי' ע

שאין 21א') כיון  ישראל שמע סוד והוא ,
קולם נשמע בלי זו "ן דברים , ואין אומר 

תיקון  כדלעיל  קול, סוד  דףהמחברן (כ"א,

ע "ב ) וכו',ס' ל"ו והכי דף י "ח  תיקון  לעיל (עיין

ואזב ') עולם,, שנקראת למלכות גורם
זוהר בתיקוני ב ')וכדלעיל  ס"ז חוזר(דף 

ל ' סוד  וזה ובוהו, בתוהו להתלבש
ידין  ב' כי עליהם , עומד  שהעולם צדיקים
ח "י  ווין ג' פרקין שית  שית רגלין ב'

אורות ל ' הרי  זוהר22עלמין תיקוני ועיין ,
א') כ"ז עושה(תיקון יתברך שכשהשם

תרומה ועיין צדיקים, נקראים כולם צדקה

ïנים  ל ''ב Łהם  àאדם . א''ז Łìàר. א ''ז  õàִֵֶֶֶַַָָָָר.
ïעמים. ארàע א ''ז  àחõàŁן äְְְְְִִֶַַַָָכנפים ,

.21õ יתר ïרŁת ,Łõדñה ע"ב)äבזהר אמר(פ"ט : ְְִַַַַָָָָֹ
עלמא  לית ,ýיçח יäדאי ] לר àי Łמעõן [רàי ,ã ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלי

] àא õריתא דמôŁדלי חברçא, לאינäן חçיý,אêא ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
הע õסקים  החברים äêלא אêא העõלם נברא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹלא 

[õôàרה אõריתא. סôימי  וידעין ה õíדõת] ויõדעים ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
הא õôàŁ,äêרה לברכה זכרõנם äחכמינ äמâברי  . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

החברים רõאים, äêלא אêא  העõלם נברא êŁא  ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
õôàרה , ה õôרההעõסקים סõדõת ,ול õמדים ְְְִִַַָָָ

.Łדõק àŁàת ה õíד àלäëד עצמם  äְְְְְִִֶַַַַָָמקŁâים 
זהר והàא äרäבתäñני  – ע "א ל"ח âף ע łר Łôעה (äñôן  ְְְִִִֵֵַַַָָָֹ

נמרץ) àק äðר Łבâמ מתõק סõד :מâברי  õëŁנע äמי  ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ
העõלם  את  החזיר  äêאé õôרõת, ôŁי Łל  ְְֱִִִֵֶֶֶָָָָהעñר

äובה ä רה..,לתהõô Łאין Łא õמרים אõתם äêוא ְְְִֵֵֶֶָָָֹֹ
äâ והם אחר. ס õד ãà ואין ,ãטŁ כפ ְְְִֵֵֵֶַָָָָאêא

הõôרõת]ïרצäפים, סדרים [ôŁי ג"ן [õôרה ה äא , ְְְִִֵַַָָ
ïרõçŁת] á"ן הäא  נע äלàŁכתב  áן õà ìŁאמר  ְֱִִֶֶֶַַַָָָָ

ה äא  ו' סתäמה, ם' Łל מ ðד נע äל áן כ êה, ְֲִִֶַַַָָָאחõתי
יïתח, הàת äביõם הëעłה  ימי ŁŁàת  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָנעäל 
ל õוים, àפני  âלת éנõעל תהיה êŁא éדי  äְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹבàŁת
פתäחה היא  פ õרע , ואני עלי äלו àהם ìŁְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאמר

יתר õת. נŁמõת Łהם מלוים אליהם, êŁא äê באä ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
ã תõכינה ]אה éבõד מõסיפים [Łàביל  ולא ְְְְִִִִִַָָֹ

וללõת  לבא ויכ õלים ïתäחה הכינה ְְְְְִִִִַַָָָָֹ[àŁàת
סתäמהäלקàל] היא  טõבים, äלימים לàŁתõת ְְְְִִִֵַַָָָ

סתäמה להם , הכינה – יתירה נ Łמה [õôספת ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ
הàת] מñדת  להם  מêהאיר זהלהם äמäם ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ

יתרה , נŁמה  ת õספת  õוז ,õל מõסיפים ה õëסיף éְְְִִִֵֶֶַָָָָל 
äבגŁמäçת ] רäח[àרäחנäçת Łל  תõספת והיא ְְְְִִִֶֶֶַַָ

נ Łמה ãתõ א õ ל õáרעים ה õáרע, וכל  ְְְְִֵַַָָָָָֻקדה,
õחכמת חכם , ה äא ואם עני, ונŁאר ְְְְְִִִֵָָָָָָָיתרה,
מס êôק àממõן, עŁיר ה äא ואם ,äìëמ ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָמסêôקת

מלמעלה מõנע Łה äא õמé ,Łיב עני ונ Łאר äìë ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמ
י õם  ונŁאר חי, éל נ Łמת  Łהיא יתרה, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָנ Łמה 
äìë מ נמנעõת üé יבŁה , Łäכינה  עני  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָה àת 
õëŁסיף מי וכל  מâה, éנגד מâה  והäא  àְְְְִִִִֶֶֶָָָָרכõת ,
áם  üé אף תצמיח". זר äעיה  "äכג ìה  אז àŁàְְְִֵֶַַַַַַָָָָָת ,
Łכינה Łל  זר äעיה äמי  ,õêŁ ה õæבה  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאצמיח
,äìëמ õåŁרעים  יתר õת  נ Łמõת  אõתן êŁְְְְְִִֵֶֶֶַָָָמעלה?

ãדõ בé מ åיו  למæה יłראל  את äחëłד ויõע ועçן . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
מâבàŁבאäר להõסיףמתõק üריð çéŁדäע Łם, , ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

áם  üé Łדõק àŁת לכבõד äבמ ôŁה  àְְְְֲִֶֶַַַָָָָמאכל 
àŁàת, ה ñדŁõה  ה õôרה àלימäד להõסיף üְְְְִִִַַַָָָָצרי
âבריו. Łם עיין ,Łõדñה הז õהר מזהיר  זה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָועל 
ללמõד  מכרח Łדõ ק àŁàת  õŁקד âברי äְְְְְְִִִֵֶַָָָֻלפי 
êיäëד  õמé ה õôרה  àלימäד הõספה ý ל âאין ְְְְִִֵַַָָָזõהר,

àŁàת יתירה הזõהר  נשמה  שמפסיד והטעם . ְַַַָ
לימוד  בזכות השפע דכל הברכות כל  ומפסיד
בשבת  הוא הסוד לימוד דעיקר  ועוד הסוד,
סימן  שבת  הלכות  ערוך בשולחן כדאיתא קודש

ק"כ. ס"ק החיים ובכף  יז  סעיף שז
י õם  àכל  Łõ דñ ה הזõהר àלימäד נתחåק  ְְְִִֵַַַַָָָָהבה 
ìŁחŁב ,Łדõק àŁàת àלימäד äבפרט ְְְְְִִֶֶֶַָָָוי õם 
äהפליג ä תינõàר õôרה: Łנה  מלי õן ְְְִִִֵֵַָָָָל ëאה

Ł ãéוער ãבחŁàעל àŁàתõת ה ìלמדת õôרה  ל ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ה åהר éל õŁן החל, àימõת  הìלמדת  õז ïְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹני

Łõדñה("ý ללחŁ" ïרŁת ח äלקיה õן(סõף זéאה  – ְְְֵַַַַָָָָָ
ôàŁâא  יõמא  àאõריתא, âמâôŁלין אינ äן âְְְְְְְְִִִַַַָָָָכל

י õמין". ְִִָמאר
סך 22. פרקין, ג' יש אחד בכל ידים ב' כלומר

פרקים  ג' יש אחד בכל רגלים וב ' פרקין, ו ' הכל 
זהו  ווין וג ' אורות, י "ב  יחד הם פרקין, ו' הכל סך
כי  יסוד], תפארת, [דעת, דת"י  אמצעי, קו
והיסוד  ו', נקרא  והתפארת ו', נקרא  הדעת
נמצא  ח "י, הכל סך שהם ווין  ג ' וזהו  ו', נקרא 

התיקו פניני

הנים הזוהר מ"גתיקוִִַַז הר חכמי פי' ע ד 

שצ "ה )פנחס  ר"ז (עמוד שכינה מילוי  ולכן ,
תורה14או"ר ברזי עוסקין וכשאין ,

בכוונת הידוע ישראל, שמע צועקים
תפארת ישראל  מלכות שמע, קריאת

פנימיותיהן 15ליחדם אין אם תועלת מה ,
הוא קול  כי קול , ואין כן  ועל המזווגן,
קול  גמטריה הא", ואו הא "אלף  - בדעת

ה'16המחברן  וקרוב עונה , ואין כן על ,
באמת יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל 

רוח אש מים יסודין ג' קול, סוד ,17שהן
אמת גימטריה יה"ו פעמים יה"ו, ,18סוד

אמת משה בסוד כנודע, בדעת והוא
הנקראת19ותורתו  זו"ן זיווג א"ז הה"ד  ,

"יאהדונהי " יחוד (ל"טכדלעיל 20א"ז

היו"ד  לכתר, היו"ד קוץ  באותיותיו, הוי "ה שם 
הנקראים  והם  לבינה, ראשונה ה"י  לחכמה ,
אחרונה  וה"ה  לתפארת הוא"ו, ואמא , אבא 
ונוקביה  אנפין  זעיר  הנקראים והם למלכות ,
ליחד  הוא עבודתינו וכל  זו "ן, תיבות בראשי
התורה  בלימוד מעשינו, ידי על ומלכות  תפארת 
 האחרונה  ה"ה להעלות  ועוד ומצוות , תפלה
כתב זה ועל  בינה ,  הראשונה  לה"י  מלכות,
עולים  הקדוש, בלימוד בעוסקינו כי הרמח "ל 
ומיד  ומתבטלים הקליפות  נשרפים  ושם לבינה

הגאולה. ובאה הקדושה שורה 

ה"א,14. נו"ן  יו "ד כ"ף שי "ן שכינה , מילוי
א', ו"ן, ו "ד, ף', י"ן, המילוי אותיות של  גימטריה
או"ר , גימטריה  וכן  ר"ז  גימטריה  ביחד אלו כל
ר "ז , אותיות יש  זוהר במילה  כי לרמז עוד ויש
ו"ה, אותיות ונשאר או"ר, גימטריה גם והוא 
שעל ושכינתיה , הוא בריך קודשא  ליחוד לרמז 
יסוד  התפארת משפיע הקדוש הזוהר לימוד ידי

ומיחדם. למלכות ,

וישראל15. לשכינה מלכות, רומז שמע
וי  ליחדם. וצריך שמעלתפארת, כי לרמז ש 

כה",  "שכינה גימטריה והוא 410 גימטריה
מספר , הוא כה וגם "כה", הוא השכינה שכינוי 
שמע וכן ישראל , שמע הפסוק אותיות כל
שוכנת  היא שהשכינה כלומר קדוש , גימטריה

מישראל , ואחד אחד כל ו')בתוך י"ב "éי (ישעיה ,ִ
רומז וישראל  יłראל", Łõקד üàקרà ְְְְִִֵָָגדõל
ישראל ששמו אבינו יעקב  וגם כנודע, לתפארת
ליחד  שמע קריאת ענין  וזה בתפארת, אחוז 

וכנודע ומלכות, במילה (בא"ח)תפארת  הכוונה
"יאהדונהי ". ואדנות הוי "ה ליחד אחד,

מהפסוק16. היוצא הקדוש  שהשם כלומר
א') א' ה'ארץ",(בראשית ו'את ה 'מים  ְִֵֵַַָָָ"א'ת

גימטריה  הוא הא" ואו הא "אלף במילואו
כי  לרמז  עוד ויש המחברן, הקול שהוא "קו"ל ",
"קול " 136 = ל"צום" הרומז  136 קול,= פעמים ג '
גימטריה  408 = 3 כפול ,136 = "ממון" 136 =
הקול בעלות כי  הקדושה , לשכינה המרמז "זאת"
ומתעלה. הקדושה  השכינה נתקן  אז בשלימות 

רוח ,17. אש  מים יסודין לג' הרומז  הקול  והוא
לצום כי ודם אשרומז חלב שבמקום  כידוע ,

המזבח , גבי  על  ודמו  חלבו הקריב  כאילו נחשב 
המקריב  האש  הוא הצום  ודמווזה קול,חלבו

ל ו רוחרומז  ממללא, רוח הוא  לממון, ,מים רומז 
ביסוד  ששרשם והתאוה התענוג מקור הוא

ה  ובתיקון אלו)(קול המים, יסודין  ג' נשמעהכולל
ושכינתיה. הוא  בריך לקודשא  ומייחד הקול

.1821 גימטריה י הו 21(בהכאה)כלומר  כפול 
אמת. גימטריה  441 =

כנודע.19. בדעת אחוז ומשה

קודשא 20. ליחוד רומז  והוא 8 גימטריה "אז"
8 שהם "יאהדונהי" ושכינתיה  הוא בריך

בזוהר שכתב וכמו רכ''ואותיות, דף פנחס (פרשת

âכלע ''ב) áדïין  וארàע אנïין, ד' éליל  äואיה :ְְְְְְִִִִַַַַָָ
י Łיר אז "יאדדõנהי ". âאיäìן , âלעיêא, וח çה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָח çה

áד  וארàע אנïין , אר àע חçה  àכל  ïין,מŁה. ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹ
àנ Łר. א''ז  õŁàר. א''ז àאריה . א''ז âא. éְְְְְֵֶֶַַַָָגוונא
àחàŁäן  וגדïין , אנïין  ל ''ב âאיäìן àאדם . ְְְְְְִִִַַַָָָא''ז
ïנים  ארàע õéלל וה äא תרגום: זמנין. ד' ְְְִִִֵַַָא''ז
Łהם  êŁמעלה, וחçה  ח çה לכל  éנפים ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָוארàע
ארàע חçה  àכל מ Łה. יŁיר אז ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ"יאהדõנהי ".
א''ז àאריה. א''ז זה. õמé éנפים וארàע ïְְְְְִִֵֶַַַַָָָנים 

התיקו פניני



הנים הִִַַז הר הזוהר מ"גתיקו חכמי פי' ע

שאין 21א') כיון  ישראל שמע סוד והוא ,
קולם נשמע בלי זו "ן דברים , ואין אומר 

תיקון  כדלעיל  קול, סוד  דףהמחברן (כ"א,

ע "ב ) וכו',ס' ל"ו והכי דף י "ח  תיקון  לעיל (עיין

ואזב ') עולם,, שנקראת למלכות גורם
זוהר בתיקוני ב ')וכדלעיל  ס"ז חוזר(דף 

ל ' סוד  וזה ובוהו, בתוהו להתלבש
ידין  ב' כי עליהם , עומד  שהעולם צדיקים
ח "י  ווין ג' פרקין שית  שית רגלין ב'

אורות ל ' הרי  זוהר22עלמין תיקוני ועיין ,
א') כ"ז עושה(תיקון יתברך שכשהשם

תרומה ועיין צדיקים, נקראים כולם צדקה

ïנים  ל ''ב Łהם  àאדם . א''ז Łìàר. א ''ז  õàִֵֶֶֶַַָָָָר.
ïעמים. ארàע א ''ז  àחõàŁן äְְְְְִִֶַַַָָכנפים ,

.21õ יתר ïרŁת ,Łõדñה ע"ב)äבזהר אמר(פ"ט : ְְִַַַַָָָָֹ
עלמא  לית ,ýיçח יäדאי ] לר àי Łמעõן [רàי ,ã ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלי

] àא õריתא דמôŁדלי חברçא, לאינäן חçיý,אêא ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
הע õסקים  החברים äêלא אêא העõלם נברא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹלא 

[õôàרה אõריתא. סôימי  וידעין ה õíדõת] ויõדעים ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
הא õôàŁ,äêרה לברכה זכרõנם äחכמינ äמâברי  . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

החברים רõאים, äêלא אêא  העõלם נברא êŁא  ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
õôàרה , ה õôרההעõסקים סõדõת ,ול õמדים ְְְִִַַָָָ

.Łדõק àŁàת ה õíד àלäëד עצמם  äְְְְְִִֶַַַַָָמקŁâים 
זהר והàא äרäבתäñני  – ע "א ל"ח âף ע łר Łôעה (äñôן  ְְְִִִֵֵַַַָָָֹ

נמרץ) àק äðר Łבâמ מתõק סõד :מâברי  õëŁנע äמי  ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ
העõלם  את  החזיר  äêאé õôרõת, ôŁי Łל  ְְֱִִִֵֶֶֶָָָָהעñר

äובה ä רה..,לתהõô Łאין Łא õמרים אõתם äêוא ְְְִֵֵֶֶָָָֹֹ
äâ והם אחר. ס õד ãà ואין ,ãטŁ כפ ְְְִֵֵֵֶַָָָָאêא

הõôרõת]ïרצäפים, סדרים [ôŁי ג"ן [õôרה ה äא , ְְְִִֵַַָָ
ïרõçŁת] á"ן הäא  נע äלàŁכתב  áן õà ìŁאמר  ְֱִִֶֶֶַַַָָָָ

ה äא  ו' סתäמה, ם' Łל מ ðד נע äל áן כ êה, ְֲִִֶַַַָָָאחõתי
יïתח, הàת äביõם הëעłה  ימי ŁŁàת  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָנעäל 
ל õוים, àפני  âלת éנõעל תהיה êŁא éדי  äְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹבàŁת
פתäחה היא  פ õרע , ואני עלי äלו àהם ìŁְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאמר

יתר õת. נŁמõת Łהם מלוים אליהם, êŁא äê באä ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
ã תõכינה ]אה éבõד מõסיפים [Łàביל  ולא ְְְְִִִִִַָָֹ

וללõת  לבא ויכ õלים ïתäחה הכינה ְְְְְִִִִַַָָָָֹ[àŁàת
סתäמהäלקàל] היא  טõבים, äלימים לàŁתõת ְְְְִִִֵַַָָָ

סתäמה להם , הכינה – יתירה נ Łמה [õôספת ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ
הàת] מñדת  להם  מêהאיר זהלהם äמäם ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻ

יתרה , נŁמה  ת õספת  õוז ,õל מõסיפים ה õëסיף éְְְִִִֵֶֶַָָָָל 
äבגŁמäçת ] רäח[àרäחנäçת Łל  תõספת והיא ְְְְִִִֶֶֶַַָ

נ Łמה ãתõ א õ ל õáרעים ה õáרע, וכל  ְְְְִֵַַָָָָָֻקדה,
õחכמת חכם , ה äא ואם עני, ונŁאר ְְְְְִִִֵָָָָָָָיתרה,
מס êôק àממõן, עŁיר ה äא ואם ,äìëמ ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָמסêôקת

מלמעלה מõנע Łה äא õמé ,Łיב עני ונ Łאר äìë ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמ
י õם  ונŁאר חי, éל נ Łמת  Łהיא יתרה, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָנ Łמה 
äìë מ נמנעõת üé יבŁה , Łäכינה  עני  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָה àת 
õëŁסיף מי וכל  מâה, éנגד מâה  והäא  àְְְְִִִִֶֶֶָָָָרכõת ,
áם  üé אף תצמיח". זר äעיה  "äכג ìה  אז àŁàְְְִֵֶַַַַַַָָָָָת ,
Łכינה Łל  זר äעיה äמי  ,õêŁ ה õæבה  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאצמיח
,äìëמ õåŁרעים  יתר õת  נ Łמõת  אõתן êŁְְְְְִִֵֶֶֶַָָָמעלה?

ãדõ בé מ åיו  למæה יłראל  את äחëłד ויõע ועçן . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
מâבàŁבאäר להõסיףמתõק üריð çéŁדäע Łם, , ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

áם  üé Łדõק àŁת לכבõד äבמ ôŁה  àְְְְֲִֶֶַַַָָָָמאכל 
àŁàת, ה ñדŁõה  ה õôרה àלימäד להõסיף üְְְְִִִַַַָָָָצרי
âבריו. Łם עיין ,Łõדñה הז õהר מזהיר  זה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָועל 
ללמõד  מכרח Łדõ ק àŁàת  õŁקד âברי äְְְְְְִִִֵֶַָָָֻלפי 
êיäëד  õמé ה õôרה  àלימäד הõספה ý ל âאין ְְְְִִֵַַָָָזõהר,

àŁàת יתירה הזõהר  נשמה  שמפסיד והטעם . ְַַַָ
לימוד  בזכות השפע דכל הברכות כל  ומפסיד
בשבת  הוא הסוד לימוד דעיקר  ועוד הסוד,
סימן  שבת  הלכות  ערוך בשולחן כדאיתא קודש

ק"כ. ס"ק החיים ובכף  יז  סעיף שז
י õם  àכל  Łõ דñ ה הזõהר àלימäד נתחåק  ְְְִִֵַַַַָָָָהבה 
ìŁחŁב ,Łדõק àŁàת àלימäד äבפרט ְְְְְִִֶֶֶַָָָוי õם 
äהפליג ä תינõàר õôרה: Łנה  מלי õן ְְְִִִֵֵַָָָָל ëאה

Ł ãéוער ãבחŁàעל àŁàתõת ה ìלמדת õôרה  ל ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ה åהר éל õŁן החל, àימõת  הìלמדת  õז ïְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹני

Łõדñה("ý ללחŁ" ïרŁת ח äלקיה õן(סõף זéאה  – ְְְֵַַַַָָָָָ
ôàŁâא  יõמא  àאõריתא, âמâôŁלין אינ äן âְְְְְְְְִִִַַַָָָָכל

י õמין". ְִִָמאר
סך 22. פרקין, ג' יש אחד בכל ידים ב' כלומר

פרקים  ג' יש אחד בכל רגלים וב ' פרקין, ו ' הכל 
זהו  ווין וג ' אורות, י "ב  יחד הם פרקין, ו' הכל סך
כי  יסוד], תפארת, [דעת, דת"י  אמצעי, קו
והיסוד  ו', נקרא  והתפארת ו', נקרא  הדעת
נמצא  ח "י, הכל סך שהם ווין  ג ' וזהו  ו', נקרא 

התיקו פניני

הנים הזוהר מ"גתיקוִִַַז הר חכמי פי' ע ד 

שצ "ה )פנחס  ר"ז (עמוד שכינה מילוי  ולכן ,
תורה14או"ר ברזי עוסקין וכשאין ,

בכוונת הידוע ישראל, שמע צועקים
תפארת ישראל  מלכות שמע, קריאת

פנימיותיהן 15ליחדם אין אם תועלת מה ,
הוא קול  כי קול , ואין כן  ועל המזווגן,
קול  גמטריה הא", ואו הא "אלף  - בדעת

ה'16המחברן  וקרוב עונה , ואין כן על ,
באמת יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל 

רוח אש מים יסודין ג' קול, סוד ,17שהן
אמת גימטריה יה"ו פעמים יה"ו, ,18סוד

אמת משה בסוד כנודע, בדעת והוא
הנקראת19ותורתו  זו"ן זיווג א"ז הה"ד  ,

"יאהדונהי " יחוד (ל"טכדלעיל 20א"ז

היו"ד  לכתר, היו"ד קוץ  באותיותיו, הוי "ה שם 
הנקראים  והם  לבינה, ראשונה ה"י  לחכמה ,
אחרונה  וה"ה  לתפארת הוא"ו, ואמא , אבא 
ונוקביה  אנפין  זעיר  הנקראים והם למלכות ,
ליחד  הוא עבודתינו וכל  זו "ן, תיבות בראשי
התורה  בלימוד מעשינו, ידי על ומלכות  תפארת 
 האחרונה  ה"ה להעלות  ועוד ומצוות , תפלה
כתב זה ועל  בינה ,  הראשונה  לה"י  מלכות,
עולים  הקדוש, בלימוד בעוסקינו כי הרמח "ל 
ומיד  ומתבטלים הקליפות  נשרפים  ושם לבינה

הגאולה. ובאה הקדושה שורה 

ה"א,14. נו"ן  יו "ד כ"ף שי "ן שכינה , מילוי
א', ו"ן, ו "ד, ף', י"ן, המילוי אותיות של  גימטריה
או"ר , גימטריה  וכן  ר"ז  גימטריה  ביחד אלו כל
ר "ז , אותיות יש  זוהר במילה  כי לרמז עוד ויש
ו"ה, אותיות ונשאר או"ר, גימטריה גם והוא 
שעל ושכינתיה , הוא בריך קודשא  ליחוד לרמז 
יסוד  התפארת משפיע הקדוש הזוהר לימוד ידי

ומיחדם. למלכות ,

וישראל15. לשכינה מלכות, רומז שמע
וי  ליחדם. וצריך שמעלתפארת, כי לרמז ש 

כה",  "שכינה גימטריה והוא 410 גימטריה
מספר , הוא כה וגם "כה", הוא השכינה שכינוי 
שמע וכן ישראל , שמע הפסוק אותיות כל
שוכנת  היא שהשכינה כלומר קדוש , גימטריה

מישראל , ואחד אחד כל ו')בתוך י"ב "éי (ישעיה ,ִ
רומז וישראל  יłראל", Łõקד üàקרà ְְְְִִֵָָגדõל
ישראל ששמו אבינו יעקב  וגם כנודע, לתפארת
ליחד  שמע קריאת ענין  וזה בתפארת, אחוז 

וכנודע ומלכות, במילה (בא"ח)תפארת  הכוונה
"יאהדונהי ". ואדנות הוי "ה ליחד אחד,

מהפסוק16. היוצא הקדוש  שהשם כלומר
א') א' ה'ארץ",(בראשית ו'את ה 'מים  ְִֵֵַַָָָ"א'ת

גימטריה  הוא הא" ואו הא "אלף במילואו
כי  לרמז  עוד ויש המחברן, הקול שהוא "קו"ל ",
"קול " 136 = ל"צום" הרומז  136 קול,= פעמים ג '
גימטריה  408 = 3 כפול ,136 = "ממון" 136 =
הקול בעלות כי  הקדושה , לשכינה המרמז "זאת"
ומתעלה. הקדושה  השכינה נתקן  אז בשלימות 

רוח ,17. אש  מים יסודין לג' הרומז  הקול  והוא
לצום כי ודם אשרומז חלב שבמקום  כידוע ,

המזבח , גבי  על  ודמו  חלבו הקריב  כאילו נחשב 
המקריב  האש  הוא הצום  ודמווזה קול,חלבו

ל ו רוחרומז  ממללא, רוח הוא  לממון, ,מים רומז 
ביסוד  ששרשם והתאוה התענוג מקור הוא

ה  ובתיקון אלו)(קול המים, יסודין  ג' נשמעהכולל
ושכינתיה. הוא  בריך לקודשא  ומייחד הקול

.1821 גימטריה י הו 21(בהכאה)כלומר  כפול 
אמת. גימטריה  441 =

כנודע.19. בדעת אחוז ומשה

קודשא 20. ליחוד רומז  והוא 8 גימטריה "אז"
8 שהם "יאהדונהי" ושכינתיה  הוא בריך

בזוהר שכתב וכמו רכ''ואותיות, דף פנחס (פרשת

âכלע ''ב) áדïין  וארàע אנïין, ד' éליל  äואיה :ְְְְְְִִִִַַַַָָ
י Łיר אז "יאדדõנהי ". âאיäìן , âלעיêא, וח çה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָח çה

áד  וארàע אנïין , אר àע חçה  àכל  ïין,מŁה. ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָֹ
àנ Łר. א''ז  õŁàר. א''ז àאריה . א''ז âא. éְְְְְֵֶֶַַַָָגוונא
àחàŁäן  וגדïין , אנïין  ל ''ב âאיäìן àאדם . ְְְְְְִִִַַַָָָא''ז
ïנים  ארàע õéלל וה äא תרגום: זמנין. ד' ְְְִִִֵַַָא''ז
Łהם  êŁמעלה, וחçה  ח çה לכל  éנפים ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָוארàע
ארàע חçה  àכל מ Łה. יŁיר אז ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ"יאהדõנהי ".
א''ז àאריה. א''ז זה. õמé éנפים וארàע ïְְְְְִִֵֶַַַַָָָנים 

התיקו פניני



הנים זִִַַז הר הזוהר מ"גתיקו חכמי פי' ע

בּ נין צווחין יבּ ׁש ה, ואיהי
בּ יח וּ דא ואמרין[ג]לתּת א 

זוהר תיקוני  ע "ב )לקמן ותשבר(צ"ב  סוד ,
ג' כי גם המבוע, על כד  שבק  יסוד , כד
ויט ע"ב , סוד הן כ"ד, נקרא אחד כל ווי"ן
ת"ת וכשנסתלק ביוסף, האמור  חסד אליו
אחד  כד נשאר יסוד, מן ודעת [תפארת]

יסוד  מן מבוע מן
סוד  הגלגל  ומיץ עליון,

כדלקמן ע "ב )ו' ,(ק "ו
כמו  הקליפות הבור אל

תצא כי פרשת זוהר תקל"ט )שכתוב: (עמוד

נוגה קליפת שהיא רביעי  גלות על
זה שור, שמה ונפל בור, שנקראת הרביעי ,

עיי "ש  ו' סוד בסוד 24יוסף, עפר ונקרא .
שכתב  עפר" לישיני אמונתו "ומקיים
וזהו  בגווה, דגניזין ניצוצות על  האריז"ל 
קליפה העפר וישוב הבור  אל הגלגל  ופרץ
על  תהום עד  הקשה, דאגוז קליפה רבעית

אר יכסה וחושך  בעפר, וכסהו  ץ הארץ 

דרך  על  האלוקים, אל תשוב והרוח
בתיקונים לעיל ע "ב )שאמרו רוח(ע"ו

אלהים מילוי רוח  פירוש, ישוב ולא  הולך
הספר ] בסוף השמטה  והוא[ראה לעילא, חוזר 

על  להאיר  דעתידין רוחין ד' הכלול הדעת
בינה חכמה  רוח משיח ,
שם. עיין וכו' דעת רוח
חדש  זוהר  לך  ויובן
עיין  פסוקים  ע "ב , (קי "א

נשתכחה דרש,שם ) שהתורה  כד, ותשבר
לאבגלות, השר יופיא"ל המשאיב ואותו

וכו' התורה, ממעיין ידוע ,25שאב  כי
הקבלה, שר גימטריהדיופא"ל  ולכן

זוהרקבלה"" בתיקוני לעיל שכתבנו כמו ,
ע "ג )עיי "ש  צבי)26(י"א .(חמדת 

וכו',ג . ביחודא  דלתתא בנין  צווחין 
שמע  בקריאת הכוונות, מספר ידוע כי
אנפין, בזעיר  דגדלות המוחין נמשכים 

טבין, מôנן ëéה  ãלי יהיב וכו', "ýידי ְְִִֵֶֶַַָָָָאת
éד  דעאלין, äהêוכ ,ãפיäלגä ãמתיŁלנ äְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻפרנסה
לאחõרא, ïסיען ôלת יהבין מל éא, מàי  ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָנפקין 
הäא, ü ריà קäדŁא לגàי  ä תפייהé חזרין ְְְְְְְִִִֵַַָָָדלא 
הäא  üריà קäדŁא  קדם חביבא õâרõנא ְְְֲֳִִֵָָָָדלית
העõלם, ר õàן ועõד, תרגום: דŁכינôא. éְְְְִִִָָָָדõר õנא 
טõבה  מôנה Łהיא êŁהם, הõâרõן את ִֵֶֶֶֶַַַָָָָקàל
לי  Łי טõבה מôנה ãà ìŁאמר עליהם , Łֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעõלה
עłõים  äהיŁ הם äê א ,ãמŁ ו àŁת áנזי àְְְְִֵֵֵֶַַָָָָבית
ארàע ד' אמנים , Łôעים צ' Łהיא ,ãëע ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָצדקה
ת õרה. חמŁי חמ ה ה' ברכ õת, מאה ק' ְְְֲִֵֵָָָָֻֻקדõת,
יõצאים  ä הי äגב äרה, חסד Łהם אדם , וידי ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָמ çד
הõâרõן  את  לקàל  האמצעי  העäëד Łהäא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמאדם
עłõים  êŁא äê אŁ .üלëל õ תõא ונõתנים  êŁְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹהם ,
קëצנים  והם  ב áלäת, õכינתŁ עם חסדים  áְְְְֲִִִִִֵַַָָָָמילäת
הõâרõן  ואת לכלב , נמסר êŁהם הõâרõן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאליה,
חביב õ תõמא ã בילŁà לעõłת ü צרי הכינה  Łְְֲִִִִִֵֶַַָָָָל
ô ואהב" הŁëנה, àעלי äהäארàŁ õמé ,õ ל ŁçŁְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ
õתõאà .üעלי חביב  Łה äא õתõאà וג õמר, ה '" ְְְִֵֵֶֶָָאת

"וידי  àהם  ìŁאמר ידיהן, õïתחõת חõçת  ëéה  ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָזמן
Łל ל Łìמה õâרõן נõתנõת éנפיהם", מôחת  ְְְִֵֶֶַַַַָָָָאדם
âרגõת  מëéה  טõבõת, מôנõת מëéה  אדם õתõְִִַַַָָָָָָא
מôנõת, הכינה  õל נõתנת  êéם  ועל נבäאה, Łְְְִֶֶֶַַַָָָָֻל
מ äם  ,"õחלק àמôנת מŁה "יłמח ãà ìŁְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹאמר
"õïתח õà ìŁאמר õתõוא היא , אלהי''ם  ôëŁְֱֱִִֵֶֶֶַַַַֹת 
ט õב õת  מ ôנ õת ëéה õ ל נõתן ,'ä וכ "ü ידי ְֵֶֶַַָָָאת
ìŁכנסים, וכêם  ,õפäלגä õמתŁלנ äְְְְְְִִִֶַָָָָָֻפרנסה
ïסיעõת  ŁלŁ נõתנים ,üלë ה מàית õçŁéְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹצאים 
üäרà Łõדñל éתפיהם מחזירים êŁא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹלאחõר,
הäא  üäרà Łõדñה לפני  חביב  õâרõן  Łאין  ְִִֵֵֶַָָָהäא,

õדé.כינהה Łל  רõן ְְִֶַָ
קדמאה ".24. "נתיב  ל ' תיקון ועיין
אזי 25. הסוד תורת  לומדים שכאשר  כלומר

ליסוד  העליון  ממבוע שואב "יופיא"ל " המלאך
שהוא  וכיון  מלכות,  הגן  להשקות נהר, 
חכמת  בלימוד אם כי שואב  אינו המשאיב 

הקדוש. הזוהר תורת הקבלה,
הקדו 26. פקודי ובזוהר פרשת  שמות רמ''זש  (דף

התיקו פניני

הנים הזוהר מ"גתיקוִִַַז הר חכמי פי' ע ו

רע "א ) דיהיב (עמוד צדקה וכל כן, גם יובן ,
צדיקים כולם ואז למלכות, צדיק ידי על
ברזי  עוסקים אין  ואם ארץ, ירשו לעולם
לאין  נביעו דנסתלק ויבש יחרב  נהר תורה

אחרי פרשת זוהר שכתוב וכמו (עמוד סוף,

ועוני קל"ד) רעב שהן  קליפות שלטין אז ,
ומים ארץ נקרא וכשעוסקין וכו',
רוחות מבריאה נשמות פירות, ומוציאה
עושה עץ ידי  על  מעשיה, נפשין מיצירה,

לקמן ועיין ע "ב )פרי , מה(פ"ט  לך  ויובן ,

זוהר בתיקוני מזה, לעיל כן גם שכתוב
ע "ב ) ס "ח  בוראך ,(תיקון את וזכור  כתוב: ,

בחרותך , בימי  בריאה, שנקראת  בינה
רעה ימי יגיעו לא אשר  עד סוד והוא
לעיל  נאמר תורה רזי ידי על  כי  דקליפות,
תיקח לא דקבלה במארי תיקונים בריש
אשר עד וההיפך הבנים, על  שהיא  האם 
חוט על  ופירושו הכסף, חבל  ירתק לא
אור שהוא עלמין, דח"י נביעו השדרה,

וכנ"ל  לעילא נסתלק מבואר23ר"ז וגם .

עליונים. אורות ל' הכל סך הם  י"ב  ועוד ח "י

סוף ,23. לאין  ועולה השפע שנסתלק כלומר
הבאר כדברי ממש והוא למטה , משפיע ולא 
ממטה  שמעלים שפע אין  דאם  חיים, מים
כן  ועל למטה , מלמעלה  שפע יבוא מאין למעלה
העולמות  דרך סוף אין  מאור  שישפיע כדי 
בתיקוני  לעסוק צריך ומלכות, ליסוד העליונים 
לו  נותנת ואז  הסוד, לימוד ידי  על השכינה 

י"ח בתיקון כדאיתא קדוש שפע ל"זהשכינה (דף 

âעבדין זוהר ::ע"ב) מôנן, מארי אינäן אêין ְְְְִִִֵֵַָָָוע õד
דאäìן  עניא, דאיהי  Łכינ ôא עם  חסדים áְְְְְְֲִִִִִִִַָָָמילäת

יא) טו  ôôן"(דברים  "נתõן ôפôח", י)"ïת õח  ,(שם  ְִִֵַַָָ
וכו' ôעניק" יד)"הענק והא (שם  אינäן, עłרה , ְֲֲֲִִֵַַָָָ

ידי  אינäן ואêין מתניתין , מארי חברçא  äהäקמäְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָא
àה õן âאôמר דאבהן , מíטרא מזנדיבים  (תהלים  ְְְְְֲִִִִִַַָָָ

àוôרנäתא ו) ïתיחן ידין וג õמר, עëים" ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ"נדיבי 
עëהõן  âגמלין וצדק, צâיק âאינ äן ענçין, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָלגàי 
דאתייהיבת  àאõרייתא חסדים, גמילäת àְְְְְְְֲִִִִַַָָָָגל äתא

דכתיב  ה äא הדא äמ fiמאלא , מבמימינא ט )(שם  ְְֲִִִִִָָָָ
עëי", Łירה  äב êילה õâחס ה' יצ äה ְְְְִִִַַַַָָֹ"יõמם 
ïה, דבעל ואõרייתא  דבכתב  ְְְְְְִִֶַַַָָָאõרייתא

דכתיב  ה äא הדא ,ä אתיהיב äרוייהôמâלג (דברים  ְְְְְְֲִִִִִַַָ
למ õ".ב) âת Łא õעלי תרגום:"מימינà äêא ועõד ְֲִִֵֵֵַָָ

הכינה  עם  חסדים  áמיל äת  Łעłõים ְְֲִִִִִֶַַַָָָהôëנõת,
ôôן", "נת õן ôפôח", "ïת õח  Łהם  ענçה, Łְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא
äהäŁרï והרי הם , ע łרה ,'ä וכ ôעניק" ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָ"הענק
מðד  נדיבים ידי הם äê וא הŁëנה, àעלי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהחברים 
וגõמר , עëים" "נדיבי àהם  ìŁאמר  האב õת , Łְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָל

וצדק צâיק Łהם לענ çים, àו ôרנäת ïתäח õת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָידים 
õôàרה  חסדים , áמילäת áàל äת  עëהם õáŁְְֲִִִִֶֶַַָָָָמלים
יצäה  "י õמם éŁתäב äזה äמ fiמאל. מçמין ôìŁְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹנה 
àŁכתב õôרה עëי ", Łירה  äבêילה õâחס ְְְִִִִֶַַַָָָֹה'
éŁתäב äזה .äנôנ ëŁניהם ïה, àŁעל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָותõרה

."õ למ âת Łא õמימינ"ִִֵָָ

דלהõן,זוהר : õâרõנא קàל  עלמא, ר õàן ְְְִִֵַָָָועõד
ãà âאôמר ,äעלייה דסלקא טõבה  מôנה âְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָאיהי
אêין  ,ãמŁ וàŁת áנזי àבית לי Łי טõבה ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָמ ôנה
Łôעין  צ' âאיהי ,ãëע צדקה עבדין  õהוâ ְְְְֲִִִִִִִַָָָָאינäן 
ה ' ברכאן , מאה  ק' קדõŁäת, אר àע ד' ְְְֲִִֵֵַַָָָאמנים,

אדם וידי מçד ת õרה, ח äמ Łי אחמה (יחזקאל  ְֲִִִֵֵָָָָָ
âאיהäח) מאדם נפקין õהו äגב äרה, חסד âְְְְֲִִִֵֶֶָָָָאינäן 

דלהõן, דõרõנא לקàלא דאמצעיתא, ְְְְְִִֶַַָָָָָעäëדא
áמילäת  עבדין âלא âאêין למלéא, ãלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָויהבין 
קמצנין  ואינäן àגלäתא, ãיôכינŁ עם  ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָחסדים 
ודõרõנא  אתמíר , לכלàא דלה õן õâרõנא ,ãàְְְְְְִִַַַַָָָָלג
חביב מההäא ãגינà למעבד üצרי ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָדŁכינôא 

,ãלי ע ''ב)âאית לז  מארי (דף äהäקמäדא éמה  ְְְְִֵֵָָ
וג õמר יי'" את  ôואהב" ה)מתניתין , ו ,(דברים  ְְְְְִִֵֵַַָָָ

ëéה  זמנא àההäא ,ü על חביב  ä דאיה àְְְְֲִִִַַַָָָָהה äא
àהõן  דאôמר ,ä ידייה ïתחין  ח)חיוון א  (יחזקאל  ְְְְְְִִֵַַָָ

דõרõנא  יהבי éנפיהם ", מôחת אדם ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ"וידי
טבין, מôנן מëéה  ,Łנ בר דההäא ְְְְִִִַַַַַָָָָָלנŁמתא
ãלי יהיבת äהêé ועל  âנב äאה, דר áין  ְְְְְִִִִֵַַַַָָֻמ ëéה

ôמ מŁה Łכינôא "י łמח ãà âאôמר נן, ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹ
àגין ,"õחלק יג)àמôנת ג אלהי''ם (קהלת âמôת ְְְְְִֶַַַַ

ã יà דאôמר וההäא טז)היא, קמה "õïתח(תהלים ְְְִִֵֵַַַ

התיקו פניני



הנים זִִַַז הר הזוהר מ"גתיקו חכמי פי' ע

בּ נין צווחין יבּ ׁש ה, ואיהי
בּ יח וּ דא ואמרין[ג]לתּת א 

זוהר תיקוני  ע "ב )לקמן ותשבר(צ"ב  סוד ,
ג' כי גם המבוע, על כד  שבק  יסוד , כד
ויט ע"ב , סוד הן כ"ד, נקרא אחד כל ווי"ן
ת"ת וכשנסתלק ביוסף, האמור  חסד אליו
אחד  כד נשאר יסוד, מן ודעת [תפארת]

יסוד  מן מבוע מן
סוד  הגלגל  ומיץ עליון,

כדלקמן ע "ב )ו' ,(ק "ו
כמו  הקליפות הבור אל

תצא כי פרשת זוהר תקל"ט )שכתוב: (עמוד

נוגה קליפת שהיא רביעי  גלות על
זה שור, שמה ונפל בור, שנקראת הרביעי ,

עיי "ש  ו' סוד בסוד 24יוסף, עפר ונקרא .
שכתב  עפר" לישיני אמונתו "ומקיים
וזהו  בגווה, דגניזין ניצוצות על  האריז"ל 
קליפה העפר וישוב הבור  אל הגלגל  ופרץ
על  תהום עד  הקשה, דאגוז קליפה רבעית

אר יכסה וחושך  בעפר, וכסהו  ץ הארץ 

דרך  על  האלוקים, אל תשוב והרוח
בתיקונים לעיל ע "ב )שאמרו רוח(ע"ו

אלהים מילוי רוח  פירוש, ישוב ולא  הולך
הספר ] בסוף השמטה  והוא[ראה לעילא, חוזר 

על  להאיר  דעתידין רוחין ד' הכלול הדעת
בינה חכמה  רוח משיח ,
שם. עיין וכו' דעת רוח
חדש  זוהר  לך  ויובן
עיין  פסוקים  ע "ב , (קי "א

נשתכחה דרש,שם ) שהתורה  כד, ותשבר
לאבגלות, השר יופיא"ל המשאיב ואותו

וכו' התורה, ממעיין ידוע ,25שאב  כי
הקבלה, שר גימטריהדיופא"ל  ולכן

זוהרקבלה"" בתיקוני לעיל שכתבנו כמו ,
ע "ג )עיי "ש  צבי)26(י"א .(חמדת 

וכו',ג . ביחודא  דלתתא בנין  צווחין 
שמע  בקריאת הכוונות, מספר ידוע כי
אנפין, בזעיר  דגדלות המוחין נמשכים 

טבין, מôנן ëéה  ãלי יהיב וכו', "ýידי ְְִִֵֶֶַַָָָָאת
éד  דעאלין, äהêוכ ,ãפיäלגä ãמתיŁלנ äְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻפרנסה
לאחõרא, ïסיען ôלת יהבין מל éא, מàי  ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָנפקין 
הäא, ü ריà קäדŁא לגàי  ä תפייהé חזרין ְְְְְְְִִִֵַַָָָדלא 
הäא  üריà קäדŁא  קדם חביבא õâרõנא ְְְֲֳִִֵָָָָדלית
העõלם, ר õàן ועõד, תרגום: דŁכינôא. éְְְְִִִָָָָדõר õנא 
טõבה  מôנה Łהיא êŁהם, הõâרõן את ִֵֶֶֶֶַַַָָָָקàל
לי  Łי טõבה מôנה ãà ìŁאמר עליהם , Łֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעõלה
עłõים  äהיŁ הם äê א ,ãמŁ ו àŁת áנזי àְְְְִֵֵֵֶַַָָָָבית
ארàע ד' אמנים , Łôעים צ' Łהיא ,ãëע ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָצדקה
ת õרה. חמŁי חמ ה ה' ברכ õת, מאה ק' ְְְֲִֵֵָָָָֻֻקדõת,
יõצאים  ä הי äגב äרה, חסד Łהם אדם , וידי ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָמ çד
הõâרõן  את  לקàל  האמצעי  העäëד Łהäא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמאדם
עłõים  êŁא äê אŁ .üלëל õ תõא ונõתנים  êŁְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹהם ,
קëצנים  והם  ב áלäת, õכינתŁ עם חסדים  áְְְְֲִִִִִֵַַָָָָמילäת
הõâרõן  ואת לכלב , נמסר êŁהם הõâרõן ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאליה,
חביב õ תõמא ã בילŁà לעõłת ü צרי הכינה  Łְְֲִִִִִֵֶַַָָָָל
ô ואהב" הŁëנה, àעלי äהäארàŁ õמé ,õ ל ŁçŁְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ
õתõאà .üעלי חביב  Łה äא õתõאà וג õמר, ה '" ְְְִֵֵֶֶָָאת

"וידי  àהם  ìŁאמר ידיהן, õïתחõת חõçת  ëéה  ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָזמן
Łל ל Łìמה õâרõן נõתנõת éנפיהם", מôחת  ְְְִֵֶֶַַַַָָָָאדם
âרגõת  מëéה  טõבõת, מôנõת מëéה  אדם õתõְִִַַַָָָָָָא
מôנõת, הכינה  õל נõתנת  êéם  ועל נבäאה, Łְְְִֶֶֶַַַָָָָֻל
מ äם  ,"õחלק àמôנת מŁה "יłמח ãà ìŁְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹאמר
"õïתח õà ìŁאמר õתõוא היא , אלהי''ם  ôëŁְֱֱִִֵֶֶֶַַַַֹת 
ט õב õת  מ ôנ õת ëéה õ ל נõתן ,'ä וכ "ü ידי ְֵֶֶַַָָָאת
ìŁכנסים, וכêם  ,õפäלגä õמתŁלנ äְְְְְְִִִֶַָָָָָֻפרנסה
ïסיעõת  ŁלŁ נõתנים ,üלë ה מàית õçŁéְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹצאים 
üäרà Łõדñל éתפיהם מחזירים êŁא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹלאחõר,
הäא  üäרà Łõדñה לפני  חביב  õâרõן  Łאין  ְִִֵֵֶַָָָהäא,

õדé.כינהה Łל  רõן ְְִֶַָ
קדמאה ".24. "נתיב  ל ' תיקון ועיין
אזי 25. הסוד תורת  לומדים שכאשר  כלומר

ליסוד  העליון  ממבוע שואב "יופיא"ל " המלאך
שהוא  וכיון  מלכות,  הגן  להשקות נהר, 
חכמת  בלימוד אם כי שואב  אינו המשאיב 

הקדוש. הזוהר תורת הקבלה,
הקדו 26. פקודי ובזוהר פרשת  שמות רמ''זש  (דף

התיקו פניני

הנים הזוהר מ"גתיקוִִַַז הר חכמי פי' ע ו

רע "א ) דיהיב (עמוד צדקה וכל כן, גם יובן ,
צדיקים כולם ואז למלכות, צדיק ידי על
ברזי  עוסקים אין  ואם ארץ, ירשו לעולם
לאין  נביעו דנסתלק ויבש יחרב  נהר תורה

אחרי פרשת זוהר שכתוב וכמו (עמוד סוף,

ועוני קל"ד) רעב שהן  קליפות שלטין אז ,
ומים ארץ נקרא וכשעוסקין וכו',
רוחות מבריאה נשמות פירות, ומוציאה
עושה עץ ידי  על  מעשיה, נפשין מיצירה,

לקמן ועיין ע "ב )פרי , מה(פ"ט  לך  ויובן ,

זוהר בתיקוני מזה, לעיל כן גם שכתוב
ע "ב ) ס "ח  בוראך ,(תיקון את וזכור  כתוב: ,

בחרותך , בימי  בריאה, שנקראת  בינה
רעה ימי יגיעו לא אשר  עד סוד והוא
לעיל  נאמר תורה רזי ידי על  כי  דקליפות,
תיקח לא דקבלה במארי תיקונים בריש
אשר עד וההיפך הבנים, על  שהיא  האם 
חוט על  ופירושו הכסף, חבל  ירתק לא
אור שהוא עלמין, דח"י נביעו השדרה,

וכנ"ל  לעילא נסתלק מבואר23ר"ז וגם .

עליונים. אורות ל' הכל סך הם  י"ב  ועוד ח "י

סוף ,23. לאין  ועולה השפע שנסתלק כלומר
הבאר כדברי ממש והוא למטה , משפיע ולא 
ממטה  שמעלים שפע אין  דאם  חיים, מים
כן  ועל למטה , מלמעלה  שפע יבוא מאין למעלה
העולמות  דרך סוף אין  מאור  שישפיע כדי 
בתיקוני  לעסוק צריך ומלכות, ליסוד העליונים 
לו  נותנת ואז  הסוד, לימוד ידי  על השכינה 

י"ח בתיקון כדאיתא קדוש שפע ל"זהשכינה (דף 

âעבדין זוהר ::ע"ב) מôנן, מארי אינäן אêין ְְְְִִִֵֵַָָָוע õד
דאäìן  עניא, דאיהי  Łכינ ôא עם  חסדים áְְְְְְֲִִִִִִִַָָָמילäת

יא) טו  ôôן"(דברים  "נתõן ôפôח", י)"ïת õח  ,(שם  ְִִֵַַָָ
וכו' ôעניק" יד)"הענק והא (שם  אינäן, עłרה , ְֲֲֲִִֵַַָָָ

ידי  אינäן ואêין מתניתין , מארי חברçא  äהäקמäְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָא
àה õן âאôמר דאבהן , מíטרא מזנדיבים  (תהלים  ְְְְְֲִִִִִַַָָָ

àוôרנäתא ו) ïתיחן ידין וג õמר, עëים" ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ"נדיבי 
עëהõן  âגמלין וצדק, צâיק âאינ äן ענçין, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָלגàי 
דאתייהיבת  àאõרייתא חסדים, גמילäת àְְְְְְְֲִִִִַַָָָָגל äתא

דכתיב  ה äא הדא äמ fiמאלא , מבמימינא ט )(שם  ְְֲִִִִִָָָָ
עëי", Łירה  äב êילה õâחס ה' יצ äה ְְְְִִִַַַַָָֹ"יõמם 
ïה, דבעל ואõרייתא  דבכתב  ְְְְְְִִֶַַַָָָאõרייתא

דכתיב  ה äא הדא ,ä אתיהיב äרוייהôמâלג (דברים  ְְְְְְֲִִִִִַַָ
למ õ".ב) âת Łא õעלי תרגום:"מימינà äêא ועõד ְֲִִֵֵֵַָָ

הכינה  עם  חסדים  áמיל äת  Łעłõים ְְֲִִִִִֶַַַָָָהôëנõת,
ôôן", "נת õן ôפôח", "ïת õח  Łהם  ענçה, Łְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא
äהäŁרï והרי הם , ע łרה ,'ä וכ ôעניק" ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָ"הענק
מðד  נדיבים ידי הם äê וא הŁëנה, àעלי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָהחברים 
וגõמר , עëים" "נדיבי àהם  ìŁאמר  האב õת , Łְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָל

וצדק צâיק Łהם לענ çים, àו ôרנäת ïתäח õת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָידים 
õôàרה  חסדים , áמילäת áàל äת  עëהם õáŁְְֲִִִִֶֶַַָָָָמלים
יצäה  "י õמם éŁתäב äזה äמ fiמאל. מçמין ôìŁְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹנה 
àŁכתב õôרה עëי ", Łירה  äבêילה õâחס ְְְִִִִֶַַַָָָֹה'
éŁתäב äזה .äנôנ ëŁניהם ïה, àŁעל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָותõרה

."õ למ âת Łא õמימינ"ִִֵָָ

דלהõן,זוהר : õâרõנא קàל  עלמא, ר õàן ְְְִִֵַָָָועõד
ãà âאôמר ,äעלייה דסלקא טõבה  מôנה âְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָאיהי
אêין  ,ãמŁ וàŁת áנזי àבית לי Łי טõבה ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָמ ôנה
Łôעין  צ' âאיהי ,ãëע צדקה עבדין  õהוâ ְְְְֲִִִִִִִַָָָָאינäן 
ה ' ברכאן , מאה  ק' קדõŁäת, אר àע ד' ְְְֲִִֵֵַַָָָאמנים,

אדם וידי מçד ת õרה, ח äמ Łי אחמה (יחזקאל  ְֲִִִֵֵָָָָָ
âאיהäח) מאדם נפקין õהו äגב äרה, חסד âְְְְֲִִִֵֶֶָָָָאינäן 

דלהõן, דõרõנא לקàלא דאמצעיתא, ְְְְְִִֶַַָָָָָעäëדא
áמילäת  עבדין âלא âאêין למלéא, ãלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָויהבין 
קמצנין  ואינäן àגלäתא, ãיôכינŁ עם  ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָחסדים 
ודõרõנא  אתמíר , לכלàא דלה õן õâרõנא ,ãàְְְְְְִִַַַַָָָָלג
חביב מההäא ãגינà למעבד üצרי ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָדŁכינôא 

,ãלי ע ''ב)âאית לז  מארי (דף äהäקמäדא éמה  ְְְְִֵֵָָ
וג õמר יי'" את  ôואהב" ה)מתניתין , ו ,(דברים  ְְְְְִִֵֵַַָָָ

ëéה  זמנא àההäא ,ü על חביב  ä דאיה àְְְְֲִִִַַַָָָָהה äא
àהõן  דאôמר ,ä ידייה ïתחין  ח)חיוון א  (יחזקאל  ְְְְְְִִֵַַָָ

דõרõנא  יהבי éנפיהם ", מôחת אדם ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ"וידי
טבין, מôנן מëéה  ,Łנ בר דההäא ְְְְִִִַַַַַָָָָָלנŁמתא
ãלי יהיבת äהêé ועל  âנב äאה, דר áין  ְְְְְִִִִֵַַַַָָֻמ ëéה

ôמ מŁה Łכינôא "י łמח ãà âאôמר נן, ְְְְְְִִִֶַַַָָָֹ
àגין ,"õחלק יג)àמôנת ג אלהי''ם (קהלת âמôת ְְְְְִֶַַַַ

ã יà דאôמר וההäא טז)היא, קמה "õïתח(תהלים ְְְִִֵֵַַַ

התיקו פניני



הנים טִִַַז הר הזוהר מ"גתיקו חכמי פי' ע

ישׂ ראל " ואין[ד]"ׁש מע , 
עוֹ נה ואין הדא[ה]קוֹ ל , 

לרמ "קד . הנערב אור פ "א )עיין  (ח "א

זוהר) .(ניצוצי
וה. קול  עונה .ואין  לומראין  רוצה 

ב' ב' לעיל שאומר כמו שמע דקריאת קול 
עונה ואין כו', שמע דקריאת  קול הקול  את

תקרא אז דשם  בתפלה  -
שאומר כמו יענה  וה'
ושאר א ' למ "ד לעיל
באז  ודווקא  מקומות,

אז  ב' א' ח"א סוף  שאומר כמו יחודא  דהוא
כו' בעיניו מה27הייתי  שם עיין ושלום  אז -

דגרים ברית  אות  דפגים מאן כן שאין
גן  ולההוא שמע, קריאת והוא נהר לההוא 
זמנא בההוא  שאמר וזהו תפלה . והוא
הוא הדא  שאומר וזה  כו', ואיהי יבש דאיהו

ותפלה שמע  קריאת  הוא דאז כו' אז דכתיב
ותיקון  א'. למ"ד לעיל שאומר וכמו כנ "ל
שמציין  אלא  הקודם  תיקון סיום  הוא  הזה

בראשית ואין .(גר"א)בתיבת קול ואין
את,28עונה יוליך השמים עוף כי בסוד 

יגיד כנפים  ובעל הקול ,
דקריאת דהקול  דבר,
של ותפילתן שמע
צדיק על  רכיב  ישראל,
שהבאתי  בביאורנו, שם ועיין עולמים, חי 

מרן, חיים )מדברי עץ לפרי  דיסוד(בהקדמה 
ידו  שעל  הצנור, סוד שהוא  אנפין דזעיר 
ידו  על לתתא, מעילא לישראל, השפע  יורד

ישראל עולה של ותפלה שמע הקריאת
חוזר, ואור  ישר אור  בסוד לעילא, מתתא

ôבäנה. יפיק ואדם הàא] העõלם לח çי õנõְְְְִִֵַַָָָָָָָזכר
טõבים,תרגום: מעłים  ã ל ŁçŁ áב על ְֲִִֵֶַַַַָואף

א õתם  õמé העõלם  õתõאà łכר  Łאין ְְִֵֶָָָָָמ äם 
רõàנם, àכבõד להסéôל  àחכמה  âôŁëŁְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלים
החכמה  õçŁדעים  א õתם Łל  לfiכר Łעäר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָואין 
àעõלם  חלקם אŁרי רõàנם. àכב õד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלהס éôל

éŁת äב  הàא , äבעõלם ג)הåה אדם (משלי  אŁרי  ְֵֶֶַַַָָָָָָ
ôב äנה . יפיק ואדם חכמה ב'מצא חלק (זהר ְְְִֵֶַָָָָָָָָֹ

.רמז :)
הזוהר27. ע ''א)ובהקדמת  יא דסמיü(דף  חזי  ôא :ְֲִֵָָ
ãי''ד)לי àיõם (זכריה הארץ éל על üלמל יי והיה ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ

הôŁא  âעד àגין אחד õ מŁä אחד יי  יהיה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָההäא
àלא  äמל éא עëהõן  Łכינôא àגלäתא י łראל éְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹד
זמנא  ההäא אבל .äאיה מלéא לאו  ְְְֲִִִַַַָָָָָמטרõניתא
יי  יהיה  ההäא àי õם הארץ  éל על  üלמל יי  ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהיה
àצדיק Łכינôא אתדàקת éד אחד, õ מŁä ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאחד
âקרית  àרזא אõליפנא דהכי יחäדא הäא éְְְְְִִִִִֵַָָָָָדין
äלקŁרא  ã למארי ליחדא Łנ àר  âבעי Łְְְְְְֲֵֵַַַָָָָָָמע

דל àא. àרעäתא דמהימנ äתא ְְְְְִִִִִֵָָָקŁרין 
õל üäמíŁ ראה, יד)àא על(זכריה üלמל ה' והיה  ְְְֵֶֶֶַָָָֹ

אחד. õמŁä אחד ה' יהיה  הה äא õçàם הארץ  éְְִֶֶֶֶַַָָָָָל
Łכינה   áàלäת łçŁéראל עכŁו , Łעד àְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָגלל
õתõא אבל ,ü מל õאינ גבירה àלי üמלä ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָעëהם,

יהיה  הה äא õçàם  הארץ éל  על üמל ה' והיה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָזמן,
àצâיק, הכינה  ìŁéדàקת אחד. õמŁä אחד ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָה'
קריאת  Łל  õíàד äלמדנ ýéŁ הçחäד. הäא ְְִִֶֶַַַַָָָאז

קŁרי Łמע, äלקר  õנõלאד ליחד אדם  ü ריðŁ ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הêב. àרצõן  ְֱִֵַָָהאמ äנה 

סתימא  àא' לכוונא  ã לי אàעי  לאחד מטי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָוכד
עמיקא)ע ôיקא דר áין (ס''א  תמניא וח' âכêא  ְְְְְִִַַַָָָֹ

רàתא  וד' צ âיק. עד עêאה מחכמה ְְְִִִִֵַַַָָָָָָעêאין
דדוד  ãלקיäח דאיהי  י łראל éâנסת  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָאתדàקäתא
דר áין  לאינäן אתàâקת éד ואביõן עני ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָדאñרי
ועלמא  רàתא איהי éדין àא''ח. âרמיזין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָדלעילא

âאי äìן Łדים ואיäìן ã מינ יניק ã ליäéהשירים (שיר ְְִִִִִֶַָָָ
Łל õם.ח') éמ õצאת àעיניו הייתי אז ëéְְְִִִֵֵַָָָָָגâלõת

נסôרת  àא' לכäן õ ל üצרי ל''אחד'', äְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָכáëŁיע
דרגõת  Łמõנה  וח ' ה éל, Łל  [עמקה] ְְְִֶֶַַָָֹעôיקה 
 áדõלה וד' צâיק. עד עליõנה מחכמה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָעלי õנõת
Łל õחלק Łהיא  י łראל, éנסת Łל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָהתàâקäת

ìŁקרא  פו)âוד ìŁéדàקת (תהלים  ואביõן , עני ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָ
היא  אז  àא''ח. Łרמäזõת êŁמעלה âרגõת ְְְְְְִֶֶַָָָָלא õתן
Łדים  ואõתם  מìëה, י õנק העõלם וכל  áְְְִִֵֶַָָָָָָָדõלה

ëéג âלõת, ח)Łהם בעיניו (שיר הייתי אז  ְְִִִֵֵֶַָָָָ
Łל õם. éְְֵָמ õצאת

בהקדמה 28. לעיל ג.)ועיין  ודף ב: .(דף

התיקו פניני

הנים הזוהר מ"גתיקוִִַַז הר חכמי פי' ע ח 

אדם וידע בסוד לזיווג שראוי דעת בו ויש
ונוקבא זעיר  זיווג אין כי וידוע  אשתו, את
שהם התורה סודות  ידי  על אלא בא
מקומות, בהרבה זה שכתבתי  כמו במוחין,
אז  התורה בסודות עוסקים כשאין  ולכן 
עונה, ואין קול ואין ישראל, שמע צועקים
אהו"ה שם שבו אנפין, זעיר  דעת כי

ה"א וא"ו ה"א אל"ף כזה אלפין במילוי
אנפין  לזעיר  נמשך  אין קול , גימטריא
וזהו  עונה, ואין כן  ועל לזיווג, ראוי  להיות
זעיר זיווג - אז אענה, ולא יקראוני  אז
דיחוד  אותיות, ח' "א"ז", הנקרא ונוקבא
שאמר כמו ביחד, משולבים אדני הוי"ה

י"ט ע "ב )בתיקון ל"ח  יצחק)(דף  .(באר

יõפיא"ל:ע ''ב) קדŁõה  ח çה  Łם Łי ôנינא  àְְְִִֵֵֵַָָָָָָָהיכלא
,ã מיŁ זכäתא ] מŁה  הרב קàל"ה, ְְְִִֵֶַַַָָָָָ[áימטרçה 
איäìן לכל âחכמתא , רזי àכל קçימא  ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָואיהי 
õà ר היה [והäא  .ãיà קיימין âחכמתא ְְְְְְְִֵַַַָָָָָמפôחאן

çéדäע. ה לõם, עליו äינàר מŁה  Łֵֶֶַַַַָָָָל 

מעם זוהר : אגרא למתàע קçימא חיותא , ְְְְִִֵֵַַַַָָָָהאי
âרדפי  איäìן  לכל  למיהב  ה äא, ü ריà ְְְְְְִִֵֵַַָָקäדŁא
,Łנ àר  מéל äê ואפי âחכמה, מאריה õן éל àְְֲִִֵַַַָָָָָָָתר
וההäא  למאריהõן , למנ âע  חכמתא  ְְְְְְְְִֵֵַַָָָואõלפי 
חכמה  àתר  âרדפי נŁא לבני  âיהיב ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָאגרא

למאריהõן. ְְְִֵַָלמנâע

מעם תרגום: łכר לת àע עõמדת õåה ְִִֵֶֶַַַַָָָֹהח çה
Łר õדפים  אõתם  לכל  לתת הäא , üä רà Łõדñְְִֵֶַָָָָָה
ול õמדי  אדם מéל äê ואפ החכמה, àעלי ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָאחר 
לבני  õìŁתן łכר õ תõוא רõàנם, את  לדעת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָחכמה
רõàנם. את להéיר החכמה אחר Łרõדפים ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָאדם

חיותא זוהר : האי עלמא, מהאי Ł נ àר נפק âְְֵֵַַַַַָָָָָָכד
ולא  ,ãיëק וטאסת  מעפפין, łרפים  ד' על ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹנפקא
אחרא, àסטרא âי נימ äסין áרâיני איäìן éל  Łְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָביק
äילהð י חçב , çŁהיה ïי על  [ואף ,ãהדיà ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָלמקרב 
וŁלõם, חס  ינ ñה  לא ונñה éעת, äהäיצטער êŁְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹא
מíיגי  äהäויטהר למעלה ïנים מõfiא Łְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאין
לחçי  õנõזכר הרמ "ק Łàם  הח ëה  א õר ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָמעłיו ,
Łâלם, Łליחן איäìן וכ ëה הàא. ְְְִִִַַָָָָָָהעõלם

é łרפים  ואêין .ãיין,סחרניå ואתח נטלין  ד ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ
מההäא  âנפקן נחŁים, łרפים איäìן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָאתéפיין

עלמא. לכל מ õתא âגרים  Ł ְְְִָָָָָָָנח

החçה תרגום: הåה, העõלם מן אדם õçŁéŁְִֵֶֶֶַַַָָָָָצא
וטסה  מעõפפים  łרפים  ארàעה  על י õצאת  õåְְְְְִִֵַַַָָָָָה
החñים  õŁמרי אõתם לכל נõתנת ולא  ְְְְִֵֶֶַָָָָֹֻלפניו,
Łל Łליחים הם וכëה  אליו , לקרב  האחר ðàŁְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָד

õìŁéסעים  äלêה והfiרפים  .õ סביב Łְְְְְִִִֶַַָָָלõם
õçŁצאים  נחŁים łרפים אõתם  נכנעים  ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָונראים,

העõלם. לכל מות áŁרם Ł נח õ תõְֵֶֶַָָָָָָָמא

נŁמתא זוהר : éד קçימא קâי Łא חיותא ְְְִִֵַַַַָָָָָהאי 
,ãיàלג äמטאת àרזא ס êקא ãל Łאל éדין ְְְְֵֵַַַָָָָָָָ

âרדיף חכמתא ההיא äכפäם ,ãמאריâ âְְְְְְְְִִֵַָָָָָָחכמתא
.ãאגרי ãלי יהבי הכי  ,ãà ואדàק  ãואי אבתר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

ולא  לבר, ãלי âחי אדàק, ולא לאדàקא  ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָיכיל
וכד  ,ä כסיפà היכלא ההäא ôח õת  וקçימא  ְְְְְְִִֵַַַַָָָָעיילה,
äהêé éדין  ,ãתõ תחâ łרפים אêין ,äדפייהá ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֻנטלי
ולא  ואõôקדת  ã ל ואõקדäן  ,äגדפייהà àְְְְְְְְְִֵַַַַָָטŁי 
àכל אôדנת והכי קçימא, ולא וקçימא ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָאõôקדת ,

נהירת. ולא נהירת  ְְְִִַַָָיõמא,

ŁìŁéמה תרגום: עõמדת õåה הñדŁõה  ְְְֶֶֶַַַַָָָָהחçה 
אליה, äמáיעה àסõד עõלה  ã תõא õŁאלת ואז  ְְִֵֶֶֶַָָָָָ

Łרדף החכמה ã תõא äכפי ,õ נõאד Łל  ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָהחכמה 
והfiיג łכרõ(בה)אחריה  õל נ õתנים üé  ואם . ְְְְֲִִִִֶַָָָ

החäצה, õתõא õâחים   ה fiיג ולא להfiיג  ְְִִִִַַָָֹֹיכל 
àבŁäה. ההיכל  õתõא ôחת ועõמדת נכנסת , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹולא 
ôŁחôיה, äלê ה הfiרפים  éנפיהם äְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָכëŁרימים
,ãתõ א וõłרפים  àכנפיהם מéים êéם ְְְְִִֵֶַַָָָֻאז
ü וכ עõמדת , ולא  וע õמדת  נ łרפת, ולא  ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹונłרפת 

מאירה. ולא  מאירה יõם, àכל ְְְְִִִֵָָָֹנõâנית

àגין זוהר : ,ãל אית  טבין âעõבדין áב על ְְְִִִִַַַָָָואף
קל"ב) éאיäìן (àרא Łית עלמא, àההäא  אגרא âלית ְְְְְְִִֵֵַַָָָ

àיקרא âמ לאסéôלא àחכמתא , âôŁלי ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָ
âידעי  âאיäìן  לאגרא, Łיע äרא  ולית âְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָמאריהõן ,
ז éאה  âמאריהõן. àיקרא לאסéôלא ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָחכמתא,
âכ ôיב , âאתי, äבעלמא âין, àעלמא ְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָח äלקיה õן

ג) חכמה (מŁלי סתם  [éי  חכמה  מצא  אדם  אŁרי  ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ
הרמ"ק Łàם  החëה , אõר הõôרה, סõדõת ְֵַַַַַָָָהäא

התיקו פניני



הנים טִִַַז הר הזוהר מ"גתיקו חכמי פי' ע

ישׂ ראל " ואין[ד]"ׁש מע , 
עוֹ נה ואין הדא[ה]קוֹ ל , 

לרמ "קד . הנערב אור פ "א )עיין  (ח "א

זוהר) .(ניצוצי
וה. קול  עונה .ואין  לומראין  רוצה 

ב' ב' לעיל שאומר כמו שמע דקריאת קול 
עונה ואין כו', שמע דקריאת  קול הקול  את

תקרא אז דשם  בתפלה  -
שאומר כמו יענה  וה'
ושאר א ' למ "ד לעיל
באז  ודווקא  מקומות,

אז  ב' א' ח"א סוף  שאומר כמו יחודא  דהוא
כו' בעיניו מה27הייתי  שם עיין ושלום  אז -

דגרים ברית  אות  דפגים מאן כן שאין
גן  ולההוא שמע, קריאת והוא נהר לההוא 
זמנא בההוא  שאמר וזהו תפלה . והוא
הוא הדא  שאומר וזה  כו', ואיהי יבש דאיהו

ותפלה שמע  קריאת  הוא דאז כו' אז דכתיב
ותיקון  א'. למ"ד לעיל שאומר וכמו כנ "ל
שמציין  אלא  הקודם  תיקון סיום  הוא  הזה

בראשית ואין .(גר"א)בתיבת קול ואין
את,28עונה יוליך השמים עוף כי בסוד 

יגיד כנפים  ובעל הקול ,
דקריאת דהקול  דבר,
של ותפילתן שמע
צדיק על  רכיב  ישראל,
שהבאתי  בביאורנו, שם ועיין עולמים, חי 

מרן, חיים )מדברי עץ לפרי  דיסוד(בהקדמה 
ידו  שעל  הצנור, סוד שהוא  אנפין דזעיר 
ידו  על לתתא, מעילא לישראל, השפע  יורד

ישראל עולה של ותפלה שמע הקריאת
חוזר, ואור  ישר אור  בסוד לעילא, מתתא

ôבäנה. יפיק ואדם הàא] העõלם לח çי õנõְְְְִִֵַַָָָָָָָזכר
טõבים,תרגום: מעłים  ã ל ŁçŁ áב על ְֲִִֵֶַַַַָואף

א õתם  õמé העõלם  õתõאà łכר  Łאין ְְִֵֶָָָָָמ äם 
רõàנם, àכבõד להסéôל  àחכמה  âôŁëŁְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלים
החכמה  õçŁדעים  א õתם Łל  לfiכר Łעäר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָואין 
àעõלם  חלקם אŁרי רõàנם. àכב õד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלהס éôל

éŁת äב  הàא , äבעõלם ג)הåה אדם (משלי  אŁרי  ְֵֶֶַַַָָָָָָ
ôב äנה . יפיק ואדם חכמה ב'מצא חלק (זהר ְְְִֵֶַָָָָָָָָֹ

.רמז :)
הזוהר27. ע ''א)ובהקדמת  יא דסמיü(דף  חזי  ôא :ְֲִֵָָ
ãי''ד)לי àיõם (זכריה הארץ éל על üלמל יי והיה ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ

הôŁא  âעד àגין אחד õ מŁä אחד יי  יהיה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָההäא
àלא  äמל éא עëהõן  Łכינôא àגלäתא י łראל éְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹד
זמנא  ההäא אבל .äאיה מלéא לאו  ְְְֲִִִַַַָָָָָמטרõניתא
יי  יהיה  ההäא àי õם הארץ  éל על  üלמל יי  ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהיה
àצדיק Łכינôא אתדàקת éד אחד, õ מŁä ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאחד
âקרית  àרזא אõליפנא דהכי יחäדא הäא éְְְְְִִִִִֵַָָָָָדין
äלקŁרא  ã למארי ליחדא Łנ àר  âבעי Łְְְְְְֲֵֵַַַָָָָָָמע

דל àא. àרעäתא דמהימנ äתא ְְְְְִִִִִֵָָָקŁרין 
õל üäמíŁ ראה, יד)àא על(זכריה üלמל ה' והיה  ְְְֵֶֶֶַָָָֹ

אחד. õמŁä אחד ה' יהיה  הה äא õçàם הארץ  éְְִֶֶֶֶַַָָָָָל
Łכינה   áàלäת łçŁéראל עכŁו , Łעד àְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָגלל
õתõא אבל ,ü מל õאינ גבירה àלי üמלä ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָעëהם,

יהיה  הה äא õçàם  הארץ éל  על üמל ה' והיה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָזמן,
àצâיק, הכינה  ìŁéדàקת אחד. õמŁä אחד ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָה'
קריאת  Łל  õíàד äלמדנ ýéŁ הçחäד. הäא ְְִִֶֶַַַַָָָאז

קŁרי Łמע, äלקר  õנõלאד ליחד אדם  ü ריðŁ ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הêב. àרצõן  ְֱִֵַָָהאמ äנה 

סתימא  àא' לכוונא  ã לי אàעי  לאחד מטי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָוכד
עמיקא)ע ôיקא דר áין (ס''א  תמניא וח' âכêא  ְְְְְִִַַַָָָֹ

רàתא  וד' צ âיק. עד עêאה מחכמה ְְְִִִִֵַַַָָָָָָעêאין
דדוד  ãלקיäח דאיהי  י łראל éâנסת  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָאתדàקäתא
דר áין  לאינäן אתàâקת éד ואביõן עני ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָדאñרי
ועלמא  רàתא איהי éדין àא''ח. âרמיזין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָדלעילא

âאי äìן Łדים ואיäìן ã מינ יניק ã ליäéהשירים (שיר ְְִִִִִֶַָָָ
Łל õם.ח') éמ õצאת àעיניו הייתי אז ëéְְְִִִֵֵַָָָָָגâלõת

נסôרת  àא' לכäן õ ל üצרי ל''אחד'', äְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָכáëŁיע
דרגõת  Łמõנה  וח ' ה éל, Łל  [עמקה] ְְְִֶֶַַָָֹעôיקה 
 áדõלה וד' צâיק. עד עליõנה מחכמה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָעלי õנõת
Łל õחלק Łהיא  י łראל, éנסת Łל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָהתàâקäת

ìŁקרא  פו)âוד ìŁéדàקת (תהלים  ואביõן , עני ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָ
היא  אז  àא''ח. Łרמäזõת êŁמעלה âרגõת ְְְְְְִֶֶַָָָָלא õתן
Łדים  ואõתם  מìëה, י õנק העõלם וכל  áְְְִִֵֶַָָָָָָָדõלה

ëéג âלõת, ח)Łהם בעיניו (שיר הייתי אז  ְְִִִֵֵֶַָָָָ
Łל õם. éְְֵָמ õצאת

בהקדמה 28. לעיל ג.)ועיין  ודף ב: .(דף

התיקו פניני

הנים הזוהר מ"גתיקוִִַַז הר חכמי פי' ע ח 

אדם וידע בסוד לזיווג שראוי דעת בו ויש
ונוקבא זעיר  זיווג אין כי וידוע  אשתו, את
שהם התורה סודות  ידי  על אלא בא
מקומות, בהרבה זה שכתבתי  כמו במוחין,
אז  התורה בסודות עוסקים כשאין  ולכן 
עונה, ואין קול ואין ישראל, שמע צועקים
אהו"ה שם שבו אנפין, זעיר  דעת כי

ה"א וא"ו ה"א אל"ף כזה אלפין במילוי
אנפין  לזעיר  נמשך  אין קול , גימטריא
וזהו  עונה, ואין כן  ועל לזיווג, ראוי  להיות
זעיר זיווג - אז אענה, ולא יקראוני  אז
דיחוד  אותיות, ח' "א"ז", הנקרא ונוקבא
שאמר כמו ביחד, משולבים אדני הוי"ה

י"ט ע "ב )בתיקון ל"ח  יצחק)(דף  .(באר

יõפיא"ל:ע ''ב) קדŁõה  ח çה  Łם Łי ôנינא  àְְְִִֵֵֵַָָָָָָָהיכלא
,ã מיŁ זכäתא ] מŁה  הרב קàל"ה, ְְְִִֵֶַַַָָָָָ[áימטרçה 
איäìן לכל âחכמתא , רזי àכל קçימא  ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָואיהי 
õà ר היה [והäא  .ãיà קיימין âחכמתא ְְְְְְְִֵַַַָָָָָמפôחאן

çéדäע. ה לõם, עליו äינàר מŁה  Łֵֶֶַַַַָָָָל 

מעם זוהר : אגרא למתàע קçימא חיותא , ְְְְִִֵֵַַַַָָָָהאי
âרדפי  איäìן  לכל  למיהב  ה äא, ü ריà ְְְְְְִִֵֵַַָָקäדŁא
,Łנ àר  מéל äê ואפי âחכמה, מאריה õן éל àְְֲִִֵַַַָָָָָָָתר
וההäא  למאריהõן , למנ âע  חכמתא  ְְְְְְְְִֵֵַַָָָואõלפי 
חכמה  àתר  âרדפי נŁא לבני  âיהיב ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָאגרא

למאריהõן. ְְְִֵַָלמנâע

מעם תרגום: łכר לת àע עõמדת õåה ְִִֵֶֶַַַַָָָֹהח çה
Łר õדפים  אõתם  לכל  לתת הäא , üä רà Łõדñְְִֵֶַָָָָָה
ול õמדי  אדם מéל äê ואפ החכמה, àעלי ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָאחר 
לבני  õìŁתן łכר õ תõוא רõàנם, את  לדעת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָחכמה
רõàנם. את להéיר החכמה אחר Łרõדפים ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָאדם

חיותא זוהר : האי עלמא, מהאי Ł נ àר נפק âְְֵֵַַַַַָָָָָָכד
ולא  ,ãיëק וטאסת  מעפפין, łרפים  ד' על ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹנפקא
אחרא, àסטרא âי נימ äסין áרâיני איäìן éל  Łְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָביק
äילהð י חçב , çŁהיה ïי על  [ואף ,ãהדיà ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָלמקרב 
וŁלõם, חס  ינ ñה  לא ונñה éעת, äהäיצטער êŁְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹא
מíיגי  äהäויטהר למעלה ïנים מõfiא Łְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאין
לחçי  õנõזכר הרמ "ק Łàם  הח ëה  א õר ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָמעłיו ,
Łâלם, Łליחן איäìן וכ ëה הàא. ְְְִִִַַָָָָָָהעõלם

é łרפים  ואêין .ãיין,סחרניå ואתח נטלין  ד ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ
מההäא  âנפקן נחŁים, łרפים איäìן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָאתéפיין

עלמא. לכל מ õתא âגרים  Ł ְְְִָָָָָָָנח

החçה תרגום: הåה, העõלם מן אדם õçŁéŁְִֵֶֶֶַַַָָָָָצא
וטסה  מעõפפים  łרפים  ארàעה  על י õצאת  õåְְְְְִִֵַַַָָָָָה
החñים  õŁמרי אõתם לכל נõתנת ולא  ְְְְִֵֶֶַָָָָֹֻלפניו,
Łל Łליחים הם וכëה  אליו , לקרב  האחר ðàŁְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָד

õìŁéסעים  äלêה והfiרפים  .õ סביב Łְְְְְִִִֶַַָָָלõם
õçŁצאים  נחŁים łרפים אõתם  נכנעים  ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָונראים,

העõלם. לכל מות áŁרם Ł נח õ תõְֵֶֶַָָָָָָָמא

נŁמתא זוהר : éד קçימא קâי Łא חיותא ְְְִִֵַַַַָָָָָהאי 
,ãיàלג äמטאת àרזא ס êקא ãל Łאל éדין ְְְְֵֵַַַָָָָָָָ

âרדיף חכמתא ההיא äכפäם ,ãמאריâ âְְְְְְְְִִֵַָָָָָָחכמתא
.ãאגרי ãלי יהבי הכי  ,ãà ואדàק  ãואי אבתר ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

ולא  לבר, ãלי âחי אדàק, ולא לאדàקא  ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָיכיל
וכד  ,ä כסיפà היכלא ההäא ôח õת  וקçימא  ְְְְְְִִֵַַַַָָָָעיילה,
äהêé éדין  ,ãתõ תחâ łרפים אêין ,äדפייהá ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֻנטלי
ולא  ואõôקדת  ã ל ואõקדäן  ,äגדפייהà àְְְְְְְְְִֵַַַַָָטŁי 
àכל אôדנת והכי קçימא, ולא וקçימא ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָאõôקדת ,

נהירת. ולא נהירת  ְְְִִַַָָיõמא,

ŁìŁéמה תרגום: עõמדת õåה הñדŁõה  ְְְֶֶֶַַַַָָָָהחçה 
אליה, äמáיעה àסõד עõלה  ã תõא õŁאלת ואז  ְְִֵֶֶֶַָָָָָ

Łרדף החכמה ã תõא äכפי ,õ נõאד Łל  ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָהחכמה 
והfiיג łכרõ(בה)אחריה  õל נ õתנים üé  ואם . ְְְְֲִִִִֶַָָָ

החäצה, õתõא õâחים   ה fiיג ולא להfiיג  ְְִִִִַַָָֹֹיכל 
àבŁäה. ההיכל  õתõא ôחת ועõמדת נכנסת , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹולא 
ôŁחôיה, äלê ה הfiרפים  éנפיהם äְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָכëŁרימים
,ãתõ א וõłרפים  àכנפיהם מéים êéם ְְְְִִֵֶַַָָָֻאז
ü וכ עõמדת , ולא  וע õמדת  נ łרפת, ולא  ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹונłרפת 

מאירה. ולא  מאירה יõם, àכל ְְְְִִִֵָָָֹנõâנית

àגין זוהר : ,ãל אית  טבין âעõבדין áב על ְְְִִִִַַַָָָואף
קל"ב) éאיäìן (àרא Łית עלמא, àההäא  אגרא âלית ְְְְְְִִֵֵַַָָָ

àיקרא âמ לאסéôלא àחכמתא , âôŁלי ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָ
âידעי  âאיäìן  לאגרא, Łיע äרא  ולית âְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָמאריהõן ,
ז éאה  âמאריהõן. àיקרא לאסéôלא ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָחכמתא,
âכ ôיב , âאתי, äבעלמא âין, àעלמא ְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָח äלקיה õן

ג) חכמה (מŁלי סתם  [éי  חכמה  מצא  אדם  אŁרי  ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ
הרמ"ק Łàם  החëה , אõר הõôרה, סõדõת ְֵַַַַַָָָהäא

התיקו פניני



הנים יאִִַַז הר הזוהר מ"גתיקו חכמי פי' ע

גן טב[ט]וּ מהה וּ א  ליּה  ווי , 
בּ עלמא אתבּ רי דּ לא  [י]ליּה  

א וֹ רייתא ההיא  יוֹ ליף ולא
דבעל  ואוֹ רייתא דבכתב
כּ אלּ וּ  ליּה  דּ אתח ב ּפ ה,

ובהוּ  לתה וּ  עלמא  ,[יא]אחזר 
בּ עלמא עניּ וּ תא  וגרים

גּ ל וּ תא [יב]וא וֹ ר. 

השפע  של  הנביעו מקור הוא דנהר
לאורייתא שבכתב מאורייתא הנמשך
דמיא הנביעו כי  הכא ואמר  פה, שבעל 
מאורייתא הנמשך  העליון הנהר שהוא

לאורייתא שבכתב
חכמת הוא  פה שבעל
שכתב  כמו הקבלה,
פ ' דף  מ ' תיקון (לעיל

הקבלהע "ב ) דחכמת
טהור, שיש אבני הוא
מיין  נפיק  דמנהון 
את להשקות דכיין
שם, עיין הגן

שם לחיובביאורנו (באר

.ראי)
וכו 'ט. גן  ומההוא

בבהגר"א  שקבלה-
יוצא שממנו מעיין הוא

פה שבעל ותורה  שבכתב תורה והגן הנהר 
ת"ל) לעיל לאורייתא(עיין דעבדין אינון

בחכמה לאשתדלא בעאן ולא יבשה 
דחכמה נביעו דאסתלק דגרמין דקבלה

גלותא ואורך  זוהר)כו'. .(ניצוצי
אתבריי. דלא ליה יוליף טב ולא ,

אם פה, ובעל דבכתב אורייתא אההיא
פוגם אינו כי לו , טוב יותר הארץ עם היה
בפרדס  לטייל אין כי קבלה, לומד אינו אם
מאן  אבל ויין, בשר  כריסו שימלא קודם
של  לחמה בשר  שבכתב תורה דאוליף
עונשו  פה, שבעל תורה יין  ושתה תורה,
ואדרבה קבלה, ילמוד לא אם גדול  כך כל
כי  ליה, יוליף דלא ליה וטב בלימודו פוגם
הכלים שבירת ליסוד עלמא אחזר 
יבשה, והגן כשהנהר הקליפות שמגביר

מהם תורה רזי  הטיפה מלך)דמנע  .(כסא 
אחזר יא. כאלו ליה דאתחשב

ובהו לתהו  עייןעלמא במדרש. (בזהר

ע "א ) ק"מ  דף תולדות  פרשת או"רהנעלם  יהי 
על  הוא הדברים וביאור שם, עיין ר"ז יהי

שכתוב. מה ע "ב )פי ריש ט "ז דף  ויאמר(לעיל
איהו  מהכא אור, ויהי אור יהי אלקים 
לאשכחא שירותא
איתברי  איך גניזין
שם ועיין  וכו', עלמא 

דרוצה(בד"א ) שמפרש
אוצרות למצוא לומר
עיין  עליונות וסודות
הקרא נמשך והנה שם
תהו  היתה והארץ  הוא
ויאמר וגו', ובהו 
ויהי  אור  יהי  אלהים
דתיקון  ומבואר, אור,
בכח היה העולם
סודות התגלות
תורה, וסתרי העליונים
שהיה ובהו , התהו ענין נתקן אור , שנקרא
שאינו  שמי הכא, אמר ולזה התיקון, קודם
עיקר שזהו התורה, סודות להבין לב נותן
אחזר כאלו נחשב  העולם, של תיקונו 

וכאמור ובהו, לתהו ראי)העולם לחי .(באר
ואורך יב . בעלמא עניותא וגרים

דן גלותא  איהו  יהו"ה מתלבשים ואז ,
וכן  ותהום , חשך  ובהו  בתהו דאתלבש
חשך  ובהו בתהו מתלבש ע "ב ס' בדף
ולא בפירודא אינון אתוון כביכול ותהום

וכו  שאמרמתייחדין כמו  הגלות גרם וזה ,'
שילמדהו  רב  לו לקנות שיכול ומי  שם,
הספרים מתוך או חבר או קבלה,
ובפירוש  גלותא , אורך גורם  ומתרשל ,
ספר דבהאי שמעון לרבי אליהו אמר
אתגליא כד גלותא מן יתפרקון הזוהר 
דבריו  ופירוש  שנה ועוד בתראה, בדרא
למטעם דעתידין בגין ושלש, פעמים
בסוף  דאתגלייא ספרא האי  דחיי , מאילנא

הנים הזוהר מ"גתיקוִִַַז הר חכמי פי' ע י

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

דּ גריםוהכי  [ו ]מאן 
וחכמתא קבּ לה דּ אסּת לּ ק
ּפ ה דבעל  מאוֹ רייתא 
וגרים דבכתב, וּ מא וֹ רייתא
ואמרין  בּ הוֹ ן, יׁש ּת דל וּ ן דּ לא 
ּפ ׁש ט אלּ א אית  דּ לא 

וּ בתלמוּ דא ,[ז ]בּ אוֹ רייתא  
יסלּ ק הוּ א כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי

נהר מההוּ א [ח ]נביעוּ  

דהפגם הכא, אמר ולזה שם, עיין
עולמים, חי  צדיק ביסוד  פוגמים שישראל
שמע  בקריאת  צווחין דישראל  גורם
ואין  קול ואין למעלה, עולה ואינו ותפלה,

לתתא להוריד  עונה,
בעונותינו  משאלותינו,

ראי)הרבים לחי .(באר
דגרים ו. מאן והכי 

כו ' קבלה דאסתלק
ולא דבכתב ומאורייתא 
ואמר בהון  משתדל 
צריך  כך כו'. דלא
גרסינן  ולא לומר,
צריך  ולמעלה וגרים,
דאסתלק. קודם לומר
הוא שקבלה והענין,

יו"ד  שממנו 29מעין
תורה והגן, הנהר  יוצא
ועיין  פה, ובעל שבכתב

ב ')לעיל לון (ע "ו ווי  ,
דאלין  כו' דגרמין מאן
לאורייתא דעבדין
בעין  ולא יבשה

דגרמין  בקבלה בחכמה לאשתדלא 
מינה י ' דאיהו דחכמה נביעו דאסתלק 
כו', דגרמין לון ווי יבשה ב' ואשתארת

לעיל א')ועיין אינון (ל"ח  צינורין כל 
דנגיד  נהר  דאיהו ו', את מן אתשקיין

ממע  דנפיק צינור ואיהו מעדן, יינאונפיק 
דאיהי  ה' אתפשטא ומיניה י' דאיהו דמיא
– חכמה וקבלה, חכמה והן עילאה  ים

בבינה, - וקבלה יםבחכמה, דמקבל דהוא
וחכמה מאחר, שמקבל  מה והוא ממנו,

כו' מים שתה שכתוב וכמו מחכמתו  הוא
אחזר כאלו ואמר  כו '. מעינותיך יפוצו

לעיל  שאומר כמו ב ')עלמא. והארץ (ע "ו
תהו  יבשה, למהוי  לה דגרם תהו היתה
ורוח כו', דאסתלקת

כו', שם )אלקים ,(עיין
[הזה] שבזמן והענין
בלא  התהו עולם הוא
משיח, ובלא תורה
דיזיל גרמין ואינון

שםמשיח, שאומר  כמו
מאן .(גר"א ) והכי

אין דגרים. באומרו 
קבלה, ללמוד כי צריך

לצדיק  זרוע או"ר עיקר
או "ר, כי תורה, רזי הם
רזי  ידי  ועל  אתקרי , רז
הנקרא היסוד תורה,
אור מתמלא רזא,
ואם קודש, זרע המוחין
נביעו  יסתלק יחסר 
יסוד  שהוא נהר  מההוא

אנפין, תועלת זעיר ומה
אין  אם ביחודא , ישראל שמע באומרם 

מתייחדין  שבה מלך)הטיפה .(כסא
בהעלותך ובתלמודא,ז. זוהר עיין

דהא(קנ"ב ) דאמר  נש , בר  לההוא ווי  ,
בעלמא, ספורין  לאתחזאה אתא  אורייתא
דא בזמנא אפי  הכי  דאי דהדיוטי, ומלין
במלין  אורייתא למעבד יכלין אנן

כו' יתיר ובשבחא  זוהר)דהדיוטי .(ניצוצי
מההוא ח. נביעו יסלק הוא כאלו

גן, ומההוא לעיל ,נהר שנאמר וכמו

לעיל 29. מ')ועיין לחי (תיקון  באר בביאור
מהשורש היא הסוד דתורת שביאר  רועי

עיי"ש. באוירא ,העליון, דסלקא י "ט תיקון (ועיין

פ"ב) ח"י  ש ' פע"ח  .ועיין 

התיקו פניני



הנים יאִִַַז הר הזוהר מ"גתיקו חכמי פי' ע

גן טב[ט]וּ מהה וּ א  ליּה  ווי , 
בּ עלמא אתבּ רי דּ לא  [י]ליּה  

א וֹ רייתא ההיא  יוֹ ליף ולא
דבעל  ואוֹ רייתא דבכתב
כּ אלּ וּ  ליּה  דּ אתח ב ּפ ה,

ובהוּ  לתה וּ  עלמא  ,[יא]אחזר 
בּ עלמא עניּ וּ תא  וגרים

גּ ל וּ תא [יב]וא וֹ ר. 

השפע  של  הנביעו מקור הוא דנהר
לאורייתא שבכתב מאורייתא הנמשך
דמיא הנביעו כי  הכא ואמר  פה, שבעל 
מאורייתא הנמשך  העליון הנהר שהוא

לאורייתא שבכתב
חכמת הוא  פה שבעל
שכתב  כמו הקבלה,
פ ' דף  מ ' תיקון (לעיל

הקבלהע "ב ) דחכמת
טהור, שיש אבני הוא
מיין  נפיק  דמנהון 
את להשקות דכיין
שם, עיין הגן

שם לחיובביאורנו (באר

.ראי)
וכו 'ט. גן  ומההוא

בבהגר"א  שקבלה-
יוצא שממנו מעיין הוא

פה שבעל ותורה  שבכתב תורה והגן הנהר 
ת"ל) לעיל לאורייתא(עיין דעבדין אינון

בחכמה לאשתדלא בעאן ולא יבשה 
דחכמה נביעו דאסתלק דגרמין דקבלה

גלותא ואורך  זוהר)כו'. .(ניצוצי
אתבריי. דלא ליה יוליף טב ולא ,

אם פה, ובעל דבכתב אורייתא אההיא
פוגם אינו כי לו , טוב יותר הארץ עם היה
בפרדס  לטייל אין כי קבלה, לומד אינו אם
מאן  אבל ויין, בשר  כריסו שימלא קודם
של  לחמה בשר  שבכתב תורה דאוליף
עונשו  פה, שבעל תורה יין  ושתה תורה,
ואדרבה קבלה, ילמוד לא אם גדול  כך כל
כי  ליה, יוליף דלא ליה וטב בלימודו פוגם
הכלים שבירת ליסוד עלמא אחזר 
יבשה, והגן כשהנהר הקליפות שמגביר

מהם תורה רזי  הטיפה מלך)דמנע  .(כסא 
אחזר יא. כאלו ליה דאתחשב

ובהו לתהו  עייןעלמא במדרש. (בזהר

ע "א ) ק"מ  דף תולדות  פרשת או"רהנעלם  יהי 
על  הוא הדברים וביאור שם, עיין ר"ז יהי

שכתוב. מה ע "ב )פי ריש ט "ז דף  ויאמר(לעיל
איהו  מהכא אור, ויהי אור יהי אלקים 
לאשכחא שירותא
איתברי  איך גניזין
שם ועיין  וכו', עלמא 

דרוצה(בד"א ) שמפרש
אוצרות למצוא לומר
עיין  עליונות וסודות
הקרא נמשך והנה שם
תהו  היתה והארץ  הוא
ויאמר וגו', ובהו 
ויהי  אור  יהי  אלהים
דתיקון  ומבואר, אור,
בכח היה העולם
סודות התגלות
תורה, וסתרי העליונים
שהיה ובהו , התהו ענין נתקן אור , שנקרא
שאינו  שמי הכא, אמר ולזה התיקון, קודם
עיקר שזהו התורה, סודות להבין לב נותן
אחזר כאלו נחשב  העולם, של תיקונו 

וכאמור ובהו, לתהו ראי)העולם לחי .(באר
ואורך יב . בעלמא עניותא וגרים

דן גלותא  איהו  יהו"ה מתלבשים ואז ,
וכן  ותהום , חשך  ובהו  בתהו דאתלבש
חשך  ובהו בתהו מתלבש ע "ב ס' בדף
ולא בפירודא אינון אתוון כביכול ותהום

וכו  שאמרמתייחדין כמו  הגלות גרם וזה ,'
שילמדהו  רב  לו לקנות שיכול ומי  שם,
הספרים מתוך או חבר או קבלה,
ובפירוש  גלותא , אורך גורם  ומתרשל ,
ספר דבהאי שמעון לרבי אליהו אמר
אתגליא כד גלותא מן יתפרקון הזוהר 
דבריו  ופירוש  שנה ועוד בתראה, בדרא
למטעם דעתידין בגין ושלש, פעמים
בסוף  דאתגלייא ספרא האי  דחיי , מאילנא

הנים הזוהר מ"גתיקוִִַַז הר חכמי פי' ע י

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

דּ גריםוהכי  [ו ]מאן 
וחכמתא קבּ לה דּ אסּת לּ ק
ּפ ה דבעל  מאוֹ רייתא 
וגרים דבכתב, וּ מא וֹ רייתא
ואמרין  בּ הוֹ ן, יׁש ּת דל וּ ן דּ לא 
ּפ ׁש ט אלּ א אית  דּ לא 

וּ בתלמוּ דא ,[ז ]בּ אוֹ רייתא  
יסלּ ק הוּ א כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי

נהר מההוּ א [ח ]נביעוּ  

דהפגם הכא, אמר ולזה שם, עיין
עולמים, חי  צדיק ביסוד  פוגמים שישראל
שמע  בקריאת  צווחין דישראל  גורם
ואין  קול ואין למעלה, עולה ואינו ותפלה,

לתתא להוריד  עונה,
בעונותינו  משאלותינו,

ראי)הרבים לחי .(באר
דגרים ו. מאן והכי 

כו ' קבלה דאסתלק
ולא דבכתב ומאורייתא 
ואמר בהון  משתדל 
צריך  כך כו'. דלא
גרסינן  ולא לומר,
צריך  ולמעלה וגרים,
דאסתלק. קודם לומר
הוא שקבלה והענין,

יו"ד  שממנו 29מעין
תורה והגן, הנהר  יוצא
ועיין  פה, ובעל שבכתב

ב ')לעיל לון (ע "ו ווי  ,
דאלין  כו' דגרמין מאן
לאורייתא דעבדין
בעין  ולא יבשה

דגרמין  בקבלה בחכמה לאשתדלא 
מינה י ' דאיהו דחכמה נביעו דאסתלק 
כו', דגרמין לון ווי יבשה ב' ואשתארת

לעיל א')ועיין אינון (ל"ח  צינורין כל 
דנגיד  נהר  דאיהו ו', את מן אתשקיין

ממע  דנפיק צינור ואיהו מעדן, יינאונפיק 
דאיהי  ה' אתפשטא ומיניה י' דאיהו דמיא
– חכמה וקבלה, חכמה והן עילאה  ים

בבינה, - וקבלה יםבחכמה, דמקבל דהוא
וחכמה מאחר, שמקבל  מה והוא ממנו,

כו' מים שתה שכתוב וכמו מחכמתו  הוא
אחזר כאלו ואמר  כו '. מעינותיך יפוצו

לעיל  שאומר כמו ב ')עלמא. והארץ (ע "ו
תהו  יבשה, למהוי  לה דגרם תהו היתה
ורוח כו', דאסתלקת

כו', שם )אלקים ,(עיין
[הזה] שבזמן והענין
בלא  התהו עולם הוא
משיח, ובלא תורה
דיזיל גרמין ואינון

שםמשיח, שאומר  כמו
מאן .(גר"א ) והכי

אין דגרים. באומרו 
קבלה, ללמוד כי צריך

לצדיק  זרוע או"ר עיקר
או "ר, כי תורה, רזי הם
רזי  ידי  ועל  אתקרי , רז
הנקרא היסוד תורה,
אור מתמלא רזא,
ואם קודש, זרע המוחין
נביעו  יסתלק יחסר 
יסוד  שהוא נהר  מההוא

אנפין, תועלת זעיר ומה
אין  אם ביחודא , ישראל שמע באומרם 

מתייחדין  שבה מלך)הטיפה .(כסא
בהעלותך ובתלמודא,ז. זוהר עיין

דהא(קנ"ב ) דאמר  נש , בר  לההוא ווי  ,
בעלמא, ספורין  לאתחזאה אתא  אורייתא
דא בזמנא אפי  הכי  דאי דהדיוטי, ומלין
במלין  אורייתא למעבד יכלין אנן

כו' יתיר ובשבחא  זוהר)דהדיוטי .(ניצוצי
מההוא ח. נביעו יסלק הוא כאלו

גן, ומההוא לעיל ,נהר שנאמר וכמו

לעיל 29. מ')ועיין לחי (תיקון  באר בביאור
מהשורש היא הסוד דתורת שביאר  רועי

עיי"ש. באוירא ,העליון, דסלקא י "ט תיקון (ועיין

פ"ב) ח"י  ש ' פע"ח  .ועיין 

התיקו פניני



הנים יג ִִַַז הר הזוהר מ"גתיקו חכמי פי' ע

בּ רי,[יד]הארץ" ליּה , אמר . 
לכל  ּת יוּ בּת א אוֹ ליף הכי
נ ׁש  בּ ר דּ אם  עלמא , בּ ני
לּה  נחית בּ תיוּ בּת א, יחזוֹ ר

דאסּת לּ ק וּ מה[טו]נביעוּ  , 
לּה  קרא יבּ ׁש ה דּ הוה

חרב[טז]ארץ דּ הוה ונהר , 
מקוה ליּה  קרא ויבׁש 
הוּ א הדא  ויּמ ים, הּמ ים 

י)דכתיב "ו יּ קרא(שם 
ארץ ל יּ בּ ׁש ה אלהי"ם
יּמ ים", קרא  הּמ ים וּ למקוה

היבשה שענין ויבש יחרב ונהר  שדרשת
הקבלה חכמת לומדים שאין מה הוא
הארץ  סוד  שהוא המלכות זה ידי  שעל
כיון  כן ואם דמיא, נביעו בלי יבשה היה

עדיין  קבלו שלא
האירה ולא התורה
בעולם, הקבלה חכמת
הארץ  היתה הרי  כן אם
בלי  המלכות שהיא

דשא צמחה איך ?מים ,
ראי) לחי תדשא .(באר

דרצהוכו', בבהגר"א
מיניה שלמעלה לומר
אלהים ויקרא כתיב
אלמא ארץ ליבשה
זמן  כל נקראת דארץ
כן  ואם יבשה שהיא
רבי  והשיב תדשא מאן
דארץ  כן דלא שמעון
דבה בנביעו נקראת
ותראה קאמר והכי 
יחודא בההוא היבשה
אלהים ויקרא ואז
ולמקוה ארץ ליבשה

יבשה הוי דקודם יבשה שכתב ומה כו',
ותר התורה ואמרה תשובה אהקודם

יתברך  ה' ואז שיחזור המים ויקוו היבשה
שם  עיין כו', זוהר)יקבלו .(ניצוצי

נביעו,יד . לה  נחית  על בתיובתא כי
יתקן  אם התורה אהבת תכסה פשעים כל
תחזור קבלה, ללמוד וישוב  קלקולו
הם פירותיה להריץ  מרוצה ארץ להיות
המים מקוה ידי  על  קדושות , הנשמות
תורה וסוד  בר"ז זרוע או"ר שנתמלא יסוד 

מלך)קבלה. .(כסא 
ארץ.טו. לה קרא יבשה  דהוה ומה

וכמו  ורצון, רצוי לשון "ארץ" פירוש

פסוק  על ח"א הקדוש בזוהר שמבואר
ארצה רצוי , לשון שהוא החיים, ארצות 
הענין : דשמייא בסעייתא ונראה ארציך,
שם נשלם שבה בתשובה, חזר  האדם אם
כ"ו, שמספרו הוי "ה
תשוב  תשובה בסוד
שובה ובסוד ה"א,
אלקיך , ה' עד ישראל 
מספר מן יחסר אז
כ"ו, מספר  "יבשה "
"ארץ" מספר  וישאר 

בניהו) לה .(פירוש  קרא
דארץ ארץ, לומר  רוצה

כשאינה רק נקראת
דמיא נביעו ויש  יבשה,
בה לצמוח שראויה
זאת היתה זרעים ,
שמו  יתברך מאתו
העולם, בריאת בשעת
ליבשה אלקים ויקרא 
לומר ורוצה ארץ,

המלכותדּ בּמ ה דהיה 
יבשה בבחינת תחלה
זרעים, מגדלת שאינה
הוא ברוך הקדוש בה נתן מקום  מכל
שתהיה דמיא נביעו העולם בריאת  בשעת
ולצמוח זרעים לקבל ראויה המלכות
וגו' הארץ תדשא בבחינת דשאים

ואזיל  ראי)וכדמפרש לחי .(באר
ויאמר טז. כתיב מה  זמנא בההוא

לזנוהי. נשמותכו' חכמים לתלמידי 
ולבעלי  דאורייתא, נהורא דשם מכסא
דעשה פקודא דשם כו' ורוחין מצוות
ל"ח, תיקון ריש לעיל שאומר  וכמו
דרגין  ג' והן נפשין, הארצות ולעמי 
לבהמה חציר והן  - דשא זה. דפסוק
- זרע מזריע  עשב  בעשיה. דמקנן דהוא

הנים הזוהר מ"גתיקוִִַַז הר חכמי פי' ע יב

ּת דׁש א"ו יּ אמר  אלהי"ם 
דּ ׁש  וכו'הארץ א א " (בראשית 

אלעזר ,[יג]יא ) ר בּ י אמר  ,
ליּה  קרא והא  אבּ א ,
"ּת דׁש א מאן "יבּ ׁש ה",

ומגודל  גלותא, מן יפקון וביה  יומיא ,
ובדף  כאן, שכתב לצלן רחמנא העונש
ולא יתברי , דלא ליה טב ליה, ווי  ע "ב ע"ו
וגודל  החיוב, גודל יודע ממנו וכו', יוליף

שלומד  למי השכר 
לימוד  כי  הקבלה,
בעלמא בגירסא הזוהר
שכן  וכל עולמות, בונה
ולהבין  ללמוד יזכה אם
אחד , מאמר  פירוש
למעלה תיקון בו  יעשה
שלא מה אחד  בשעה
הפשט בלימוד יעשה
צורך  ואין תמימה, שנה

מפי  המפורשים  לזה בראיות להאריך
גם זלה"ה , האר "י עליון הקדוש גבורות
הרב  דברי  כל  באצבע מורה זה מאמר
מגנה תורה לן קים כי  בו, למדקדק זלה"ה
ביה, עסיק דלא בעידנא אפילו ומצלה
ההוא יוליף דלא ליה טב אמר ואיך
משנה שהיא פה, ודבעל דבכתב  אורייתא

הימנה, טובה מדה לך  שאין אלא וגמרא,
אין  אם כלום, אינו השנה כל  לימודו ודאי 
כי הקבלה, בלימוד אחד ביום מעטרו

כולם, כנגד הוא  וגריםשקול  שאמר וזה
אם הא מינה, דוק בהון, ישתדלון דלא
אפילו  יכולתו, כפי אחד כל בהון  ישתדלון
פירות עושה כולה תורתו לשנה, יום

שעה למעלה, לה' עת קובע  אם שכן וכל 
בן  שהוא לו  מובטח אז לילה , בכל  אחד 

דמלכא  היכלא מבני הבא, ויהיהעולם ,
ראשונה היושבים המלך  פני מרואי 
למי  זו בהערה ודי  דרקיעא, במלכותא

והשכל בינה ה' מלך)שחננו וגרם .(כסא 
גלותא, ואורך בעלמא שכתב עניותא וכמו

ל' תיקון ע "ב )לעיל ע"ג בעו (דף  דלא דאלין
לון  ווי  הקבלה, בחכמת לאשתדלא 

וכו', וביזה  וחרבא עניותא דגרמין
ובביאורנו  שם, עיין ממשיח רוח ואסתלק

גלותא,שם. חכמתואורך  בהתגלות כי
שכת וכמו הגאולה, קץ תלוי  ב הקבלה 

מהימנא דףברעיא (נשא 

ע "ב ) ספרקכ "ד דבההוא
מן  ביה יפקון הזהר,
שם, עיין ברחמי  גלותא
תיקון  סוף  לעיל ועיין

ע "א )שתיתאה כ"ד (דף

כד  דילך דבחבורא
בדרא לתתא יתגלי
יומיא, בסוף בתראה
דרור וקראתם בגיניה

שם. ובביאורנו שם, עיין לחיבארץ (באר

וכו',.ראי) גלותא מהימנאואורך רעיא עיין
למטעם(קכ"ד)נשא ישראל דעתידין
יפקון מא הזהר , ספר  האי  דאיהי דחיי  ילנא

כו' ברחמי  גלותא מן זוהר)ביה .(ניצוצי
הארץ.יג . תדשא לומרמאן רוצה

אלקים ויקרא כתיב מיניה דלמעלה
זמן  כל נקראת דארץ  אלמא - ארץ ליבשה
ר' והשיב  תדשא מאן כן ואם יבשה  שהיא
דבה בנביעו נקראת דארץ כן, דלא שמעון
יחודא בההוא היבשה ותראה קאמר והכי
כו' ולמקוה ארץ ליבשה אלקים ויקרא ואז
יבשה, הוה דקודם - יבשה שאמר  ומה
ותראה התורה ואמרה תשובה, קודם
השי"ת ואז שיחזור המים ויקוו היבשה
הקבלה הבטחת אלקים ויקרא וזהו יקבלו
שמפרש  כמו כו' דשא הארץ תדשא ואז
כשיטתו  כו'. חרב  דהוה ונהר  והולך
והוא בת"ת הוא דמקוה מ"ב  בתיקון

שבכתב  תורה תדשא .(גר"א)הנהר  מאן
לומדיםהארץ, שאינם יבשה היא אם

דשא . יצמח לא מים בלי (כסאהקבלה,

הארץ,.מלך) תדשא כיון מאן  פירוש
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ותר התורה ואמרה תשובה אהקודם

יתברך  ה' ואז שיחזור המים ויקוו היבשה
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ארצה רצוי , לשון שהוא החיים, ארצות 
הענין : דשמייא בסעייתא ונראה ארציך,
שם נשלם שבה בתשובה, חזר  האדם אם
כ"ו, שמספרו הוי "ה
תשוב  תשובה בסוד
שובה ובסוד ה"א,
אלקיך , ה' עד ישראל 
מספר מן יחסר אז
כ"ו, מספר  "יבשה "
"ארץ" מספר  וישאר 

בניהו) לה .(פירוש  קרא
דארץ ארץ, לומר  רוצה

כשאינה רק נקראת
דמיא נביעו ויש  יבשה,
בה לצמוח שראויה
זאת היתה זרעים ,
שמו  יתברך מאתו
העולם, בריאת בשעת
ליבשה אלקים ויקרא 
לומר ורוצה ארץ,

המלכותדּ בּמ ה דהיה 
יבשה בבחינת תחלה
זרעים, מגדלת שאינה
הוא ברוך הקדוש בה נתן מקום  מכל
שתהיה דמיא נביעו העולם בריאת  בשעת
ולצמוח זרעים לקבל ראויה המלכות
וגו' הארץ תדשא בבחינת דשאים

ואזיל  ראי)וכדמפרש לחי .(באר
ויאמר טז. כתיב מה  זמנא בההוא

לזנוהי. נשמותכו' חכמים לתלמידי 
ולבעלי  דאורייתא, נהורא דשם מכסא
דעשה פקודא דשם כו' ורוחין מצוות
ל"ח, תיקון ריש לעיל שאומר  וכמו
דרגין  ג' והן נפשין, הארצות ולעמי 
לבהמה חציר והן  - דשא זה. דפסוק
- זרע מזריע  עשב  בעשיה. דמקנן דהוא

הנים הזוהר מ"גתיקוִִַַז הר חכמי פי' ע יב

ּת דׁש א"ו יּ אמר  אלהי"ם 
דּ ׁש  וכו'הארץ א א " (בראשית 

אלעזר ,[יג]יא ) ר בּ י אמר  ,
ליּה  קרא והא  אבּ א ,
"ּת דׁש א מאן "יבּ ׁש ה",

ומגודל  גלותא, מן יפקון וביה  יומיא ,
ובדף  כאן, שכתב לצלן רחמנא העונש
ולא יתברי , דלא ליה טב ליה, ווי  ע "ב ע"ו
וגודל  החיוב, גודל יודע ממנו וכו', יוליף

שלומד  למי השכר 
לימוד  כי  הקבלה,
בעלמא בגירסא הזוהר
שכן  וכל עולמות, בונה
ולהבין  ללמוד יזכה אם
אחד , מאמר  פירוש
למעלה תיקון בו  יעשה
שלא מה אחד  בשעה
הפשט בלימוד יעשה
צורך  ואין תמימה, שנה

מפי  המפורשים  לזה בראיות להאריך
גם זלה"ה , האר "י עליון הקדוש גבורות
הרב  דברי  כל  באצבע מורה זה מאמר
מגנה תורה לן קים כי  בו, למדקדק זלה"ה
ביה, עסיק דלא בעידנא אפילו ומצלה
ההוא יוליף דלא ליה טב אמר ואיך
משנה שהיא פה, ודבעל דבכתב  אורייתא

הימנה, טובה מדה לך  שאין אלא וגמרא,
אין  אם כלום, אינו השנה כל  לימודו ודאי 
כי הקבלה, בלימוד אחד ביום מעטרו

כולם, כנגד הוא  וגריםשקול  שאמר וזה
אם הא מינה, דוק בהון, ישתדלון דלא
אפילו  יכולתו, כפי אחד כל בהון  ישתדלון
פירות עושה כולה תורתו לשנה, יום

שעה למעלה, לה' עת קובע  אם שכן וכל 
בן  שהוא לו  מובטח אז לילה , בכל  אחד 

דמלכא  היכלא מבני הבא, ויהיהעולם ,
ראשונה היושבים המלך  פני מרואי 
למי  זו בהערה ודי  דרקיעא, במלכותא

והשכל בינה ה' מלך)שחננו וגרם .(כסא 
גלותא, ואורך בעלמא שכתב עניותא וכמו

ל' תיקון ע "ב )לעיל ע"ג בעו (דף  דלא דאלין
לון  ווי  הקבלה, בחכמת לאשתדלא 

וכו', וביזה  וחרבא עניותא דגרמין
ובביאורנו  שם, עיין ממשיח רוח ואסתלק

גלותא,שם. חכמתואורך  בהתגלות כי
שכת וכמו הגאולה, קץ תלוי  ב הקבלה 

מהימנא דףברעיא (נשא 

ע "ב ) ספרקכ "ד דבההוא
מן  ביה יפקון הזהר,
שם, עיין ברחמי  גלותא
תיקון  סוף  לעיל ועיין

ע "א )שתיתאה כ"ד (דף

כד  דילך דבחבורא
בדרא לתתא יתגלי
יומיא, בסוף בתראה
דרור וקראתם בגיניה

שם. ובביאורנו שם, עיין לחיבארץ (באר

וכו',.ראי) גלותא מהימנאואורך רעיא עיין
למטעם(קכ"ד)נשא ישראל דעתידין
יפקון מא הזהר , ספר  האי  דאיהי דחיי  ילנא

כו' ברחמי  גלותא מן זוהר)ביה .(ניצוצי
הארץ.יג . תדשא לומרמאן רוצה

אלקים ויקרא כתיב מיניה דלמעלה
זמן  כל נקראת דארץ  אלמא - ארץ ליבשה
ר' והשיב  תדשא מאן כן ואם יבשה  שהיא
דבה בנביעו נקראת דארץ כן, דלא שמעון
יחודא בההוא היבשה ותראה קאמר והכי
כו' ולמקוה ארץ ליבשה אלקים ויקרא ואז
יבשה, הוה דקודם - יבשה שאמר  ומה
ותראה התורה ואמרה תשובה, קודם
השי"ת ואז שיחזור המים ויקוו היבשה
הקבלה הבטחת אלקים ויקרא וזהו יקבלו
שמפרש  כמו כו' דשא הארץ תדשא ואז
כשיטתו  כו'. חרב  דהוה ונהר  והולך
והוא בת"ת הוא דמקוה מ"ב  בתיקון

שבכתב  תורה תדשא .(גר"א)הנהר  מאן
לומדיםהארץ, שאינם יבשה היא אם

דשא . יצמח לא מים בלי (כסאהקבלה,

הארץ,.מלך) תדשא כיון מאן  פירוש



הנים טוִִַַז הר הזוהר מ"גתיקו חכמי פי' ע

דאועוֹ ד, ּפ רי" "עץ 
דאמצעיתא ,[יט]עּמ וּ דא  
צדּ יק דא  ּפ רי" ,[כ]"עוֹ שׂ ה  

הארץ" על בוֹ  זרעוֹ  "אׁש ר
ׁש כינּת א זרעין[כא]דּ א  דכל , 

בּ ּה  והכא[כב]אתכּ לילן , 
ורביה דפריה [כג]ּפ ּק וּ דא  

הדא וזרעין, א בּ ין למעבד
דכתיב יח )הוּ א  מה (ישעיה  

ל ׁש בת בראּה  תהוּ  "א 
דּ אתבּ ּט ל [כד]יצרּה " וּ מאן , 

כּ א ורביה, אחזר מּפ ריה לּ וּ  
יבּ ׁש ה ארץ ,[כה]לההיא  

צדיק יט. דא פרי  רצהעושה וכו',
פרי  עושה אנפין זעיר שהוא דעץ לומר,
שכתב  וכמו הצדיקים, נשמות יסוד ידי על
ע "ב] כר"ג דף פקודי פרשת [בזוהר

דצדיקיא דנשמותיהן
דקודשא פירין אינין
שם, עיין הוא, בריך 
היסוד  ידי שעל והיינו
נותן  הוא שלו צדיק
נשמות ומשפיע
הוא שזה הצדיקים
שהיא להארץ  זרע עיקר
וכאמור המלכות

ראי) לחי .(באר
לעילכ . (תכ"בעיין

א') ירשו ס "ה  "לעולם
איהי  ודא ארץ",
בה דאתמר שכינתא
רגלי " הדום "והארץ 

זוהר)כו' .(ניצוצי
זרעיןכא. דכל

וכו ' בה ,אתכלילן 
על  מתעברת שהמלכות
הי ' כל שפע קבלת ידי
עליה הנמשך ספירות

להוליד  הנ"ל בזרע צדיק היסוד ידי  על
ותתאין  עלאין דרגן מכל  נשמה רוח נפש

ראי) לחי .(באר
כו'.כב . פקודא במאמרוהכא

שתיקון  זה, תיקון  והוא הזה החמישי
בת"ת המים יקוו הרביעי  במאמר  הקודם
במ"ה הוא  זה ותיקון  דתמן , איש דהוא
ומאן  והולך שמפרש  וכמו  יב"ש תמן 
כו', אחזר כאלו  ורביה מפריה דאתבטל
יותר גורם הוא ורביה דפריה  דבפקודא
וכמו  הפקודין וכל וקבלה מביחודא
ורביה בפריה עוסק  שאינו  מי  וכל שאמרו

חלק  לו שאין והחמירו כו ' ממעט כאלו
בראשיתלעוה"ב  ובפ ' משפטים  פ' סבא (ועיין

א') .(גר"א)י"ג
תוהו ,כג . י"חלא תיקון סודו (דףעיין

ע "ב ) דכשהשכינהכט  ,
זיווג אין תוהו בתוך 

לעיל  ועיין (נ"חוכו ',

בתיקונים ) כמו ע"ב ,
דפגים, מאן שאמרו
סוף  לעיל  מבואר  כבר 
ועיין  הקודם , תיקון
פרשת מהימנא  רעיא

מ"ח )צו ועיין (עמוד ,
ע "א )לקמן וזוהר(קכ"ג

יתרו  פרשת הקדוש
ע "ב ) צבי )(ס "ה .(חמדת

כו'. תהו דאחזרלא
ובהו לתהו .(גר"א)עלמא

בראה  תהו לא הה"ד 
יצרה, וכמו לשבת

תיקון  [לעיל שדרש
ע"א] ל"ח דף י "ט
עיין  זה  לסוד  זה פסוק

שם ובביאורנו  (בארשם

ראי) .לחי
ארץ כד . לההוא אחזר כאלו 

דף יבשה, בהקדמה [בזהר שכתב  וכמו
ורביה בפריה דאתעסק מאן דכל  ע "ב] י"ב
ולא תדיר  נביע למהוי  נהר  לההוא גרם
חדתין  ונשמתין וכו' מימוי יפסקון
וחילין  אילנא מההוא  ונפקין מתחדשין
נשמתין  הני בהדי לעילא  אתרביאו  סגיאין
גרם ורביה מפריה דאתמנע ומאן וכו'
דפגים מימוי נגדין  דלא  נהר לההוא
שם עיין  וכו' סטרין בכל קדישא  קיימא

ראי) לחי .(באר
מינה,כה. ברכאן העוסק ומנע כי 

הנים הזוהר מ"גתיקוִִַַז הר חכמי פי' ע יד 

דאתקרי זמנא בּ ההוּ א
בּ יּה  כּ תיב מה יא )ארץ (שם  

ּת דׁש א אלהי"ם "ויּ אמר
זרעין לא ּפ קא  הארץ",

נ ׁש מתין דּ אינוּ ן (דף ואיבּ ין 
ע "ב) לזניהוּ פב  חד  ,[יז]כּ ל  

דּ אתגּ זרוּ  נׁש מתין אלּ ין
יקריּה  וא לּ ין[יח]מ כּ וּ רסי , 

מּמ לאכים, דּ אתגּ זרוּ  ר וּ חין
דּ אתגּ זרוּ  נפ ׁש ין וא לּ ין
א ּפ יק חד כּ ל מא וֹ פנּ ים,
כּ דקא חד לכל לזנייהוּ 

" דאעץיא וּ ת, ּפ רי" 
ּפ רי" "עוֹ שׂ ה חכם, ּת למיד
חד  לכל  זוּ גיּה , בת דא 

יא וּ ת לזנוי)כּ דקא אפיק  חד .(כל 

דמקנן אדם לעבודת ביצירה.דהוא 
שמפרש  כמו חכמים תלמידי – פרי  עץ

כו' דא פרי עץ .(גר"א)והולך 
דאתגזרויז. כי נשמתין נודע  וכו',

דמקננא מבינה נשמה
עולם הנקרא בבריאה 
מזעיר רוח הכסא,
ביצירה המקנן אנפין
נפש  המלאכים, עולם
דמקננא מלכות מן
בדף  שאמר  וכמו באפן,
וכולם ע"ב סוף  י "ח
מלכות בהם מתעברת
בגופות שיכנסו קודם
שאמר וזה הצדיקים,
ואיבין  זרעין לאפקא

פירותיה מלך)הם .(כסא 
וכו ' דגרים מאן והכי
דאתגזרו  נשמתין אלין

רוחוכו', נפש ידוע כי
שבאים ונשמה
יצירה בריאה מעולמות
מתעברת כולם עשייה
תחילה מלכות בהם
בגופות שיכנסו קודם
שאמר וזה הצדיקים,
ואיבין  זרעין לאפקא

פירותיה יצחק)הם .(באר
וכו', נשמתין  דאינון

לעיל א'עיין דף  (בהקדמה

נשמתין ע "א ) פרחין מינה שהמלכות
ועיין  שם, ובביאורנו שם  עיין דצדיקיא 

ע "א )לעיל ל' דף י"ד איהי (תיקון ושכינתא
עשבין  אילנין וצמחין  גדלין דביה  ארעא
שם ועיין חכמים, תלמידי  דאינון ודשאין
דנשמות הזהר  מדברי שהבאתי  בביאורנו
גדולות נשמות שאינם חכמים התלמידי 

דשאים נקראים הם במעלתן  כך כל
גדולים שהם הצדיקים ונשמות ועשבים,
אילנות, נקראים הם במעלתן וגבוהים
ודשאין  אילנין בה ורוי אשקי מאן ואמר 
גנים מעין  ועשבין
שם ועיין חכמה דאיהו
דחכמת בביאורנו
מעיין  סוד הוא הקבלה
הארץ  להשקות הנובע
לצמוח המלכות שהיא
ולגדל  ולהוציא
והעשבים הדשאים
שם. עיין והאילנות,
דאתגזרו  נשמתין
וכו', יקריה מכורסי
רוח נפש כי לומר רוצה
הצדיקים של ונשמה
מעולמות שבאים
ועשייה יצירה בריאה,
בהם מתעברת כולם
קודם תחלה המלכות
של  בגופן שנכנסו

ראי)הצדיקים לחי .(באר
פרי,יח. עץ ועוד

אילן  תפארת הוא
על  פרי  שעושה הקדוש
הנותן  שהוא היסוד, ידי
מלכות, הארץ  זרע
שהיא בו זרעו אשר
הנזכר בזרע מתעברת
כל  שפע זרעין, דכל נשמתו להוליד
יסוד  על בה כלולים ספירות העשר

אליה מלך)המושכם  דא .(כסא פרי עץ ועוד
דאמצעיתא, כמו עמודא חכם תלמיד  הוא 

לעיל ע "ב )שכתב נ"ט  דף  כ"א ו'(תיקון דאות
שם עיין  עץ נקרא הויה השם של

שם  ראי)ובביאורנו לחי .(באר
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דאועוֹ ד, ּפ רי" "עץ 
דאמצעיתא ,[יט]עּמ וּ דא  
צדּ יק דא  ּפ רי" ,[כ]"עוֹ שׂ ה  

הארץ" על בוֹ  זרעוֹ  "אׁש ר
ׁש כינּת א זרעין[כא]דּ א  דכל , 

בּ ּה  והכא[כב]אתכּ לילן , 
ורביה דפריה [כג]ּפ ּק וּ דא  

הדא וזרעין, א בּ ין למעבד
דכתיב יח )הוּ א  מה (ישעיה  

ל ׁש בת בראּה  תהוּ  "א 
דּ אתבּ ּט ל [כד]יצרּה " וּ מאן , 

כּ א ורביה, אחזר מּפ ריה לּ וּ  
יבּ ׁש ה ארץ ,[כה]לההיא  

צדיק יט. דא פרי  רצהעושה וכו',
פרי  עושה אנפין זעיר שהוא דעץ לומר,
שכתב  וכמו הצדיקים, נשמות יסוד ידי על
ע "ב] כר"ג דף פקודי פרשת [בזוהר

דצדיקיא דנשמותיהן
דקודשא פירין אינין
שם, עיין הוא, בריך 
היסוד  ידי שעל והיינו
נותן  הוא שלו צדיק
נשמות ומשפיע
הוא שזה הצדיקים
שהיא להארץ  זרע עיקר
וכאמור המלכות

ראי) לחי .(באר
לעילכ . (תכ"בעיין

א') ירשו ס "ה  "לעולם
איהי  ודא ארץ",
בה דאתמר שכינתא
רגלי " הדום "והארץ 

זוהר)כו' .(ניצוצי
זרעיןכא. דכל

וכו ' בה ,אתכלילן 
על  מתעברת שהמלכות
הי ' כל שפע קבלת ידי
עליה הנמשך ספירות

להוליד  הנ"ל בזרע צדיק היסוד ידי  על
ותתאין  עלאין דרגן מכל  נשמה רוח נפש

ראי) לחי .(באר
כו'.כב . פקודא במאמרוהכא

שתיקון  זה, תיקון  והוא הזה החמישי
בת"ת המים יקוו הרביעי  במאמר  הקודם
במ"ה הוא  זה ותיקון  דתמן , איש דהוא
ומאן  והולך שמפרש  וכמו  יב"ש תמן 
כו', אחזר כאלו  ורביה מפריה דאתבטל
יותר גורם הוא ורביה דפריה  דבפקודא
וכמו  הפקודין וכל וקבלה מביחודא
ורביה בפריה עוסק  שאינו  מי  וכל שאמרו

חלק  לו שאין והחמירו כו ' ממעט כאלו
בראשיתלעוה"ב  ובפ ' משפטים  פ' סבא (ועיין

א') .(גר"א)י"ג
תוהו ,כג . י"חלא תיקון סודו (דףעיין

ע "ב ) דכשהשכינהכט  ,
זיווג אין תוהו בתוך 

לעיל  ועיין (נ"חוכו ',

בתיקונים ) כמו ע"ב ,
דפגים, מאן שאמרו
סוף  לעיל  מבואר  כבר 
ועיין  הקודם , תיקון
פרשת מהימנא  רעיא

מ"ח )צו ועיין (עמוד ,
ע "א )לקמן וזוהר(קכ"ג

יתרו  פרשת הקדוש
ע "ב ) צבי )(ס "ה .(חמדת

כו'. תהו דאחזרלא
ובהו לתהו .(גר"א)עלמא

בראה  תהו לא הה"ד 
יצרה, וכמו לשבת

תיקון  [לעיל שדרש
ע"א] ל"ח דף י "ט
עיין  זה  לסוד  זה פסוק

שם ובביאורנו  (בארשם

ראי) .לחי
ארץ כד . לההוא אחזר כאלו 

דף יבשה, בהקדמה [בזהר שכתב  וכמו
ורביה בפריה דאתעסק מאן דכל  ע "ב] י"ב
ולא תדיר  נביע למהוי  נהר  לההוא גרם
חדתין  ונשמתין וכו' מימוי יפסקון
וחילין  אילנא מההוא  ונפקין מתחדשין
נשמתין  הני בהדי לעילא  אתרביאו  סגיאין
גרם ורביה מפריה דאתמנע ומאן וכו'
דפגים מימוי נגדין  דלא  נהר לההוא
שם עיין  וכו' סטרין בכל קדישא  קיימא

ראי) לחי .(באר
מינה,כה. ברכאן העוסק ומנע כי 
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דאתקרי זמנא בּ ההוּ א
בּ יּה  כּ תיב מה יא )ארץ (שם  

ּת דׁש א אלהי"ם "ויּ אמר
זרעין לא ּפ קא  הארץ",

נ ׁש מתין דּ אינוּ ן (דף ואיבּ ין 
ע "ב) לזניהוּ פב  חד  ,[יז]כּ ל  

דּ אתגּ זרוּ  נׁש מתין אלּ ין
יקריּה  וא לּ ין[יח]מ כּ וּ רסי , 

מּמ לאכים, דּ אתגּ זרוּ  ר וּ חין
דּ אתגּ זרוּ  נפ ׁש ין וא לּ ין
א ּפ יק חד כּ ל מא וֹ פנּ ים,
כּ דקא חד לכל לזנייהוּ 

" דאעץיא וּ ת, ּפ רי" 
ּפ רי" "עוֹ שׂ ה חכם, ּת למיד
חד  לכל  זוּ גיּה , בת דא 

יא וּ ת לזנוי)כּ דקא אפיק  חד .(כל 

דמקנן אדם לעבודת ביצירה.דהוא 
שמפרש  כמו חכמים תלמידי – פרי  עץ

כו' דא פרי עץ .(גר"א)והולך 
דאתגזרויז. כי נשמתין נודע  וכו',

דמקננא מבינה נשמה
עולם הנקרא בבריאה 
מזעיר רוח הכסא,
ביצירה המקנן אנפין
נפש  המלאכים, עולם
דמקננא מלכות מן
בדף  שאמר  וכמו באפן,
וכולם ע"ב סוף  י "ח
מלכות בהם מתעברת
בגופות שיכנסו קודם
שאמר וזה הצדיקים,
ואיבין  זרעין לאפקא

פירותיה מלך)הם .(כסא 
וכו ' דגרים מאן והכי
דאתגזרו  נשמתין אלין

רוחוכו', נפש ידוע כי
שבאים ונשמה
יצירה בריאה מעולמות
מתעברת כולם עשייה
תחילה מלכות בהם
בגופות שיכנסו קודם
שאמר וזה הצדיקים,
ואיבין  זרעין לאפקא

פירותיה יצחק)הם .(באר
וכו', נשמתין  דאינון

לעיל א'עיין דף  (בהקדמה

נשמתין ע "א ) פרחין מינה שהמלכות
ועיין  שם, ובביאורנו שם  עיין דצדיקיא 

ע "א )לעיל ל' דף י"ד איהי (תיקון ושכינתא
עשבין  אילנין וצמחין  גדלין דביה  ארעא
שם ועיין חכמים, תלמידי  דאינון ודשאין
דנשמות הזהר  מדברי שהבאתי  בביאורנו
גדולות נשמות שאינם חכמים התלמידי 

דשאים נקראים הם במעלתן  כך כל
גדולים שהם הצדיקים ונשמות ועשבים,
אילנות, נקראים הם במעלתן וגבוהים
ודשאין  אילנין בה ורוי אשקי מאן ואמר 
גנים מעין  ועשבין
שם ועיין חכמה דאיהו
דחכמת בביאורנו
מעיין  סוד הוא הקבלה
הארץ  להשקות הנובע
לצמוח המלכות שהיא
ולגדל  ולהוציא
והעשבים הדשאים
שם. עיין והאילנות,
דאתגזרו  נשמתין
וכו', יקריה מכורסי
רוח נפש כי לומר רוצה
הצדיקים של ונשמה
מעולמות שבאים
ועשייה יצירה בריאה,
בהם מתעברת כולם
קודם תחלה המלכות
של  בגופן שנכנסו

ראי)הצדיקים לחי .(באר
פרי,יח. עץ ועוד

אילן  תפארת הוא
על  פרי  שעושה הקדוש
הנותן  שהוא היסוד, ידי
מלכות, הארץ  זרע
שהיא בו זרעו אשר
הנזכר בזרע מתעברת
כל  שפע זרעין, דכל נשמתו להוליד
יסוד  על בה כלולים ספירות העשר

אליה מלך)המושכם  דא .(כסא פרי עץ ועוד
דאמצעיתא, כמו עמודא חכם תלמיד  הוא 

לעיל ע "ב )שכתב נ"ט  דף  כ"א ו'(תיקון דאות
שם עיין  עץ נקרא הויה השם של

שם  ראי)ובביאורנו לחי .(באר
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מינּה  בּ רכאן כּ ל [כו]וּ מנע , 
דּ ר גּ יּה  לפ וּ ם מאן[כז]חד , 

פגים לתּת א דּ פגים 
דּ אתגּ זּ ר [כח]לעילא לאתר  , 

נׁש מתיּה .

דאועוֹ ד, ּפ רי" "עץ 
דאמצעיתא, עּמ וּ דא 
צדּ יק, דא ּפ רי" "עוֹ שׂ ה 
הארץ" על בוֹ  זרעוֹ  "אׁש ר
זרעין דכל ׁש כינּת א, דּ א 
והכא בּ ּה , אתכּ לילן
ורביה דפריה ּפ ּק וּ דא 

וזרעין . אבּ ין למעבד 

יסוד  גם לנשמה, גוף להכין ורביה  בפריה
ולמוסרה גוף לאותו נשמה להכין יצטרך
הצדיק  לגוף אותה שתשלח כדי למלכות ,
ולכן  תיכנס, היכן גוף  אין ואם הנולד,

מתעורר אינו היסוד
יבשה ונשארה לזיווג
דרגיה, לפום חד כל 
נשמתו  שורש גודל כפי
שעושה, הפגם יגדל
לעילא פגים שאמר  וזה
נשמתיה דאתגזר לאתר
פוגם, הוא לבד שם
נשמתו  שורש ואם
שם ופוגם עליון במקום 
ולכן  גדול , עונשו
כי  חסידיו עם מדקדק
עליון  נשמתם שורש

מלך)במרומים .(כסא 
לפום כו. חד כל
אםכו', נשמתיה לפי

כנ"ל  כו' מכורסיא
והולך  שמפרש וכמו 

לפום .(גר"א) חד  כל 
ששורש דרגיה, מי כי

מרום נחצבת נשמתו
מעל  גבוה גבוהים

פגם עושה כי יותר , גדול עונשו גבוה
שפל  מאדם גדול  וענשו המעלות , ברום

ראי)המדרגות לחי .(באר
לעילא,כז. פגים לתתא דפגים  מאן 

לעיל שכתב (תיקון וכמו

ע "א ) ס ' דף  מצותכ"א 
דא ורביה פריה
שם ועיין שכינתא,
פריה דמצות בביאורנו
לצורך  הוא ורביה 
וכל  השכינתא, תיקון
תהו  לא הכתוב ענין
יצרה, לשבת בראה
תיקון  לענין הכוונה
ולזה שם עיין המלכות
במצות דפגם מאן  אמר
בגשמיות ורביה פריה
לא נאמר  שעליו  לתתא
גרם וגו', בראה תהו
זה ידי על הפגם
בהמלכות למעלה

ראי)וכאמור לחי .(באר
וכו',כח. לאתר

עלאה מלכא היינו
ספירת היא ששרשו
ענין  וכך התפארת,
יוצא ונהר  הכתוב 
שהוא להנהר  אבא הנקרא החכמה עולם  שהוא מעדן נמשכת שהשפע  פירוש מעדן ,
עץ  הנקרא התפארת היינו הגן, את להשקות יובל, ונקרא אמא הנקרא  הבינה עולם

המלך חיי זו שפע נקראת ולכך  הזוהר)חיים, .(זיו




