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ובו:

ה'. "זוהר התיקונים" בלשון הזוהר לבד, בעמוד 
לכל  ולחלקו  להדפיסו  יוכל  אחד  שכל  אחד 

ֶסף". העולם, "ָוֵויֶהם ּכֶ
כסדרן,  תמידין  הרשב"י,  בדברי  לעסוק  יהודי  כל  יוכל  ידו  ועל 
ולפרסם  ולהודיע  לידע  מצווה  כי  קמאי  צווחו  וכבר  יום,  בכל 
המקובל  וכדברי  גאולתינו,  כל  תלוי  ידו  על  ורק  שבו  ברבים, 
האלוקי השד"ה זי"ע, שאמר 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.

נערים  הגדול,  הלמדן  עד  מהפשוט  בו  ויהגה  ילמד  יהודי  וכל 
וזקנים, כאיש אחד בלב אחד יחד שבטי ישראל, עוסקים בלימוד 

הזוהר הקדוש, "בדא יפקון מן גלותא ברחמי".

ָ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 הזוהר מ"גתיקוִִַַז הר חכמי פי' ע טז

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



הנים ִִַַז הר מ"גתיקו הזוהר לשו

ֵֶספר

ניםרהזה ִִַַ
תלתארעינא  ְְְִִַַָ

ויבׁש "בּ ראׁש ית יחרב  "ונהר איהוּ  ודא יב "ׁש , את"ר ה)ּת ּמ ן יט, בּ ההוּ א(ישעיהו  , 
ואמרין בּ יחוּ דא  לת ּת א בּ נין  צווחין  יבּ ׁש ה, ואיהי  יב ׁש  דאיהוּ  זמנא 

דכתיב  הוּ א  הדא  ע וֹ נה, ואין קוֹ ל ואין ישׂ ראל ", כח)"ׁש מע א יקרא וּ נני(משלי "אז  
אענה". וא 

וּ מא וֹ רייתאוהכי ּפ ה דבעל מא וֹ רייתא  וחכמתא  קבּ לה  דּ אסּת לּ ק דּ גרים מאן 
בּ א וֹ רייתא ּפ ׁש ט  א לּ א  אית  דּ לא  ואמרין  בּ הוֹ ן , י ׁש ּת דלוּ ן  דּ לא  וגרים  דבכתב ,

נהר מההוּ א  נביע וּ  יס לּ ק ה וּ א  כּ א לּ וּ  בּ ודּ אי  ליּה וּ בתלמ וּ דא , טב ליּה  ווי גן , וּ מההוּ א  
ּפ ה, דבעל וא וֹ רייתא דבכתב א וֹ רייתא  ההיא יוֹ ליף ולא  בּ עלמא  אתבּ רי  דּ לא 
גּ ל וּ תא . וא וֹ ר בּ עלמא  עניּ וּ תא  וגרים ובהוּ , לתהוּ  עלמא  אחזר  כּ אלּ וּ  ליּה  דּ אתחב 

דּ ׁש "ויּ אמר הארץ  ּת דׁש א וכו'אלהי"ם יא)א " א א בּ א ,(בראשית  אלעזר , ר בּ י  אמר  , 
הכי בּ רי , לי ּה , אמר  הארץ ". "ּת ד ׁש א  מאן "י בּ ׁש ה", לי ּה  קרא  והא
נביעוּ  ל ּה  נחית בּ תי וּ בּת א , יחז וֹ ר  נׁש  בּ ר  דּ אם עלמא , בּ ני לכל  ּת י וּ ב ּת א  א וֹ ליף 
מקוה לי ּה  קרא ויבׁש  חרב  דּ הוה ונהר  ארץ, ל ּה  קרא  יבּ ׁש ה דּ הוה וּ מה דאס ּת לּ ק,

דכתיב  הוּ א  הדא  וי ּמ ים, י)הּמ ים הּמ ים(שם וּ למקוה ארץ ל יּ בּ ׁש ה אלהי "ם "ו יּ קרא  
בּ יּה  כּ תיב מה ארץ  דאתקרי  זמנא  בּ ההוּ א  י ּמ ים", יא)קרא  אלהי "ם(שם "ו יּ אמר  

נ ׁש מתין דּ אינ וּ ן ואיבּ ין  זרעין לא ּפ קא  הארץ ", ע "ב)ּת ד ׁש א פב לזניהוּ ,(דף חד  כּ ל 
וא לּ ין מ ּמ לאכים, דּ את גּ זר וּ  ר וּ חין  וא לּ ין יקרי ּה , מכּ וּ רסי דּ אתגּ זרוּ  נ ׁש מתין  א לּ ין 
ּפ רי " "עץ  יאוּ ת, כּ דקא  חד לכל  לזנייהוּ  א ּפ יק חד  כּ ל מא וֹ פנּ ים, דּ אתגּ זר וּ  נפׁש ין 

יא וּ ת  כּ דקא חד לכל  ז וּ גי ּה , בת  דא ּפ רי " "ע וֹ שׂ ה חכם, ּת למיד  לזנוי)דא  אפיק חד .(כל  

עלועוֹ ד , בוֹ  זרע וֹ  "א ׁש ר  צדּ יק, דא ּפ רי " "עוֹ שׂ ה דאמצעיתא , ע ּמ וּ דא דא  ּפ רי " "עץ 
ורביה דפריה  ּפ ּק וּ דא  והכא  בּ ּה , אתכּ לילן  זרעין  דכל ׁש כינּת א, דּ א  הארץ "

דכתיב הוּ א  הדא  וזרעין, א בּ ין יח)למעבד  מה יצרּה ",(ישעיה ל ׁש בת  ברא ּה  תהוּ  "א  
כּ א ורביה, מ ּפ ריה דּ את בּ ּט ל  מינּה ,וּ מאן  בּ רכאן  וּ מנע יבּ ׁש ה, ארץ  לההיא  אחזר  לּ וּ  

דּ אתגּ זּ  לאתר לעילא , פגים לת ּת א  דּ פגים מאן  דּ ר גּ יּה , לפוּ ם חד  נ ׁש מתיּה .כּ ל  ר  
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