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ובו:
ספר ג': "זוהר התיקונים" עם מפרשיו מלאכת הסולם, 

בֹת ַאַחת ֶאל ֶאָחת". ּלָ י ָידֹת - ְמׁשֻ ּתֵ ומתוק מדבש, "ׁשְ
מתוק  הסולם,  מלאכת  המפרשים:  חידושי  יבואו  בו 
הוספות  התיקונים"  "פניני  חונים  ועליהם  מדבש, 
המבארים  העמוקים,  כוונותיהם  את  להבין  כדי  וביאורים, 
ומפרשים דברי התיקוני זוהר במלואם, החל מענינים הפשוטים 
עד המקומות הסתומים ביותר, "ְוֵחְך ִיְטַעם ֶלֱאכֹל", כדי להבין את 
כוונותיהם העמוקים, מעט מזעיר לעת עתה, בחמלת ה' עלינו, 

כן יאיר עינינו, ויחיינו ויזכנו, למען שמו באהבה.
הרשב"י  דברי  את  לידע  ספר  ויודע  ישיבה  בן  כל  יוכל  ידו  ועל 
קמאי  צווחו  כבר  אשר  מ"ג,  תיקון  על  ובפרט  בוריים,  על 
שמצווה לידע ולהודיע ולפרסם ברבים, כי בו ורק על ידו תלוי 
כל גאולתינו, וכדברי המקובל האלוקי השד"ה זי"ע שאמר אילו 
ועוד,  מ"ג  תיקון  על  המהרח"ו  מדברי  הישיבות  ראשי  ידעו 
בוודאי כולם היו עוסקים בלימוד ספר הזוהר והקבלה, להחיש 

הגאולה למען פדות השכינה הקדושה.
אדם  בן  שכל  כדי  תיקונים,  הרבה  ועוד  תיבות  הראשי  פתחנו 
פשוט יוכל ללמוד ולהבין את הזוהר הקדוש.  - 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(
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הנים אִִַַז הר מ "ג מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע

ֵֶספר

ניםר הזה ִִַַ
תלתארעינא  ְְְִִַַָ

את"ר רא ׁש ית בּ (א ) ּת ּמ ן 
"ונהר  איה וּ  ודא  יב"ׁש ,

ויבׁש " ה )יחרב יט , ,(ישעיהו  
יבׁש  דאיהוּ  זמנא  בּ ההוּ א
בּ נין צווחין יבּ ׁש ה, ואיהי
ואמרין בּ יחוּ דא לתּת א 
קוֹ ל  ואין ישׂ ראל", "ׁש מע

דכתיב הוּ א הדא עוֹ נה, כח )ואין א "אז(משלי 
אענה ". ו א  יקראוּ נני

הסולם פירוש 
יבש ,(א) אתר שם נוטריקון  בראשית

ויבש, יחרב ונהר וזהו, יבש, מקום דהיינו
אנפין  לזעיר  מבינה השפעה שאין  היינו
אנפין, זעיר  - שהוא ההוא, בזמן ונוקביה

שפע  מלתת יבש
מלכות והיא  למלכות,
ואז  שפע, מלקבל יבשה
היינו  הבנים, צועקים
ביחוד, למטה , ישראל
ישראל, שמע  ואומרים 
זעיר  היינו קול, ואין
עונה, ואין אנפין,
שאמר  זהו מלכות,
ולא יקראונני אז הכתוב
שהקדוש  כלומר  אענה,
יקבל לא הוא ברוך
של והייחודים התפלות 
וחלילה. חס  ישראל עם

מדבש מ תוק  פירוש 
הוא זה תיקון שם,הנה שמובא הקודם, תקון סיום

למהוי לה  גרים  וכו' ברית  אות  דפגים  מאן כל 

וכו' שמעון,1יבשה רבי אמר  בראשית ,.
יב "ש את"ר  יש תמן  בראשית במלת ,

יב"ש, את"ר אותיות
הנקרא היסוד פירוש,

יבש,2מקום הוא ,
דבריו ודא ומפרש 

ויבש יחרב ונהר איהו 
נהר הנקרא ,3היסוד

מימי  בלי ויבש יחרב
מה לו ואין השפע ,
למלכות, להשפיע
דאיהו  זמנא בההוא

הזמן יבש , באותו
יבש  הוא שהיסוד

יבשה והמלכותואיהי 
לא כי  יבשה, היא 

מהיסוד, שפע אז קבלה
לתתא  בנין צווחין
שמע ואמרין  ביחודא

בני ישראל צועקים
באמירת למטה ישראל 

ישראל שמע א ]הייחוד השמטה עם[ראה להתייחד ישראל הנקרא אנפין זעיר שיבא ,
אבל העמידה, תפלת בשעת קול נוקבא זעירואין  שיתייחדו נשמע שמע קריאת של 

ולכן ונוקבא, עונה אנפין בתפלתםואין בקשתם את וימלא  שיענה מי  הוא ,4ואין הדא 
שכתובדכתיב יקראונני זהו ברוך אז  להקדוש וקוראים וצועקים בצרה הם כשישראל

אבל  שמע , בקריאת אענה הוא  בתפלתםולא אותם אענה לא מלך)אני  וכסא  .5(הגר"א 

ומחסיר 1. בברית  הפוג דכמו מכוו ובזה
בתורת לומד שאינו מי  כ כמו היסוד מ השפע
את מונע  וכ היסוד, מ השפע מחסר הסוד
רבי  המקובל  והגאו ושכינתיה. קוב"ה  היחוד
כתב  צדיק", "קרנות  בספרו  זי"ע , מני  אליהו
הסוד, תורת  ללמוד רוצה אינו ביסוד  דפג דמא
כתב  ועוד .ביניה הדוק קשר שיש   מכא ורואי

וקבלה, זוהר ילמד היסוד  לתק שהרוצה , ש
רזי  לימוד ידי דעל מכא נלמד זאת ובוודאי
ומתקנו. הרוחני ליסוד  השפע מחזיר אורייתא,

.2"ו"יוס 186 גימטריה "ד"מקו לפרש: ויש
אורות ל' ע 156 כא)גימטריה  צבי החמדת  (כדפירש 

הוא דצדיק  וכידוע  עלמא , פחת דלא  צדיקי ל' של
גימטריה  186 = 30 +156 ליסוד.מקו,יסוד, הרומז
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הנים ג ִִַַז הר מ "ג מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע

ולא בּ עלמא  אתבּ רי דּ לא ליּה  טב ליּה  ווי גן ,
דבעל  וא וֹ רייתא  דבכתב אוֹ רייתא ההיא יוֹ ליף
לתהוּ  עלמא אחזר  כּ א לּ וּ  ליּה  דּ אתח ב ּפ ה,

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

מדבש מ תוק  פירוש 
אנפין, זעיר יחוד להיות אפשר אי היחוד, טיפת את היסוד מן לסלק גורמים ואם היחוד ,

ליה לכן זה,ווי לאדם אורייתא אוי ההיא יוליף ולא בעלמא אתברי  דלא ליה  טב
פה  דבעל  ואורייתא תורהדבכתב  לומד היה ולא בעולם, נברא היה שלא לו היה טוב

שבעל  ותורה שבכתב
עם היה אם כי פה,
ראוי  שאין הארץ
היה לא קבלה ללמוד
מי  אבל  כך, כל  פוגם
התורה, נגלות שלמד 
פנימיות שיש  ומכחיש
מסלק  הוא ונסתרות,

ועוד  היסוד, של  השפע  ובהו את לתהו  עלמא אחזר כאלו ליה  לו דאתחשב שנחשב
הקליפות שמגביר לפי הכלים, שבירת לסוד דהיינו ובהו, לתהו העולם את החזיר  כאילו

בעונותיו, יבשים  הם והגן שהנהר גלותא בעת  ואורך  בעלמא עניותא גורםוגרים וגם
למטה, שפע יהיה מאין ומלכות ביסוד שפע אין אם  כי  הגלות , ואורך בעולם  עניות

העולם. את מקיים תורה סתרי  שלומד מי זה והגר"א)ולעומת .6(כ"מ

ההוא  יו שיבוא  טר ,משנת מתעוררי
הפקדו רבו ויתבע וערפל, חש עליה שיכסה 

. מה וחשבו  די ההוא

הכרוז לשמוע אזנו  מטה  אי

בה והכרוז מעידה  ונשמת ,לה קורא יו בכל 
צד, לכל קולה  מרימה התורה  ולילה, יו בכל

ואומרת : פתי"מכרזת  אהב תי מתי "עד 
כב ) א , אמרה ,(משלי לב חסר  ה ה יסר פתי "מי

"(ד ט , ש),יי ת בלחמי לחמ  לכ"
ה )מסכ י" פסוק ש)ואי אזנו , שיטה מי  ואי , 

לבו. שיתעורר  מי

אחרוני מדורות  להשתכח  תורה עתידה

שתשתכחבוא ,האחרוני דורות  שעתידי וראה,
יהיה  ולא ,למקומ יאספו  לב וחכמי ,מה התורה

ההוא. לדור  ווי ויפתח, שיסגר מי נמצא

יבוא  שמשיח  עד יהיה לא שמעו רבי  של כדורו

הדור ומכא עד הזה, כדור דור יהיה  לא ולהלאה 
,בעול יתעורר והדעת המשיח ,  מל שיבא 

ועדשכתוב: טלמ אתי   ידע  כ "י
"ל ד( לג לא, .(ירמיהו  

שמו חיי וכ יובל  נקרא הנהר

כתיב:בוא את וראה, לה קת מעד יצא  "ונהר
"י)ה ב , הנהר (בראשית של שמו מה  ולמדנו , 

שכתוב: שמו, יובל כי  ביארנו יבלההוא, "ועל 
ריו" יז,יח  רב ח)(ירמיהו של ובספרו . 

 חיי יוצא שמש שמו,  חיי סבא, המנונא
המל חיי  נקראי וה ,נתבאר,,[א]לעול והרי 

בו , לכל מזו אשר  ,והתקי הגדול  הע שאותו
,החיי  באות שרשיו שנטע  ע ,חיי  ע נקרא

יפה . עולה  והכל 

התיקונים פניני 

ספירת[א] היא  ששרשו  עלאה  מלכא  היינו 
פירוש מעדן , יוצא  ונהר  הכתוב ענין וכך  התפארת,
הנקרא  החכמה  עולם שהוא  מעדן  נמשכת  שהשפע

אמא  הנקרא  הבינה  עולם שהוא  להנהר  אבא 
התפארת היינו הגן, את  להשקות  יובל , ונקרא 
המלך . חיי  זו  שפע נקראת ולכך חיים , עץ הנקרא 

הזוה ר זיו

הנים מ "גִִַַז הר מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע ב

דּ גריםוהכי (ב) 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 , בּ אוֹ רייתא
יסלּ ק הוּ א כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי

נהר מהה וּ א וּ מההוּ אנביעוּ  

הסולם פירוש 
וכו ',(ב) קבלהוהכי  שהסתלק  מי וכך 

פה שבעל מתורה הפנימית, וחכמה
בהם, יעסקו שלא וגורם שבכתב, ומתורה
אלא יש שלא ואומרים 
ובתלמוד, בתורה פשט
יסלק  הוא כאלו בודאי
נהר, מההוא המבוע 
ג "ן  ומההוא אנפין זעיר
שגורם היינו מלכות,
אנפין  בזעיר  יחוד  שאין 
היה טוב  לו אוי ונוקבא,
בעולם, נברא  שלא לו
שבכתב  תורה ילמד  ולא
משום פה שבעל ותורה
החזיר  כאילו לו שנחשב 
ובהו, לתהו  העולם
בעולם עניות וגורם

הגלות . ואורך

מדבש מ תוק  פירוש 
קבלה  דאסתלק  דגרים מאן והכי 
פה  דבעל מאורייתא  וחכמתא 

דבכתב שגורםומאורייתא מי כן וכמו
הקבלה שתסתלק
מן  הפנימית והחכמה
ומן  פה שבעל  התורה
באמרו  שבכתב, התורה
אלא ללמוד צריך אין

דלא פשט, וגרים 
בהון  והואישתדלון 

שלא לאחרים גם  גורם
בחכמת יתעסקו

דלא הקבלה, ואמרין 
פשט  אלא אית
ובתלמודא  באורייתא 
בתורה שאין ואומרים
פשט אלא ובתלמוד
לומר ורוצה התורה,
שיש  שמכחישים

תורה, וסתרי  נהרפנימיות מההוא נביעו יסלק הוא כאלו כאילו בודאי  לו נחשב בודאי
היסוד, מן והבינה החכמה  שפע נביעת את מסלק  גן הוא הנקראתומההוא  המלכות ומן

היסוד  התורה, רזי  ידי  ועל  ר"ז , מספרו או"ר פי ' לצדיק " זרוע "אור שכתוב כמו גן,
זריעת בסוד למלכות ונותנם קודש, זרע  שהם המוחין מן אור מתמלא  צדיק הנקרא

.3 הקוד  בתיקו מל הכסא כתב  כ תיקו)

נהר .מ"ב ) נקרא  אנפי זעיר דיסוד ,

וה'4. תקרא "אז הפסוק את מציי הגר "א כא
ב"אז " דווקא כלומר  כדלעיליענה", ליחוד (הרומז

ואדנות) הוי"ה  אותיות , ח ' יש כאשר "תקרא "  א ,
כי  יחוד אי כאשר א יענה", ל"וה' תזכה יחוד
שכתב  כמו  הקבלה לימוד ידי על הוא השפע נהר
יוצר  שממנו  יו"ד מעיי הוא  שקבלה  הגר "א  כא
יחוד אי השפע השפעת  אי וא  והג הנהר 
ליחד הוא הזה  בעול עבודותינו וכל  ו'ה ',

ושכינתיה . הוא ברי קודשא

מות5. אחרי פרשת  ג' חלק בזוהר  נ"זועיי ד)

א ') עמוד נח – ב ' תורה עמוד בזוהר  הדפסנו אשר  ,
בראשת רוזנבערגסדר ידיל רבי האלקי (להמקובל

למטה :זי"ע ) המופיעות הזוהר " "זיו  הערות ע 

לחשוב  משנת מתעוררי  אינ  אנשי למה
?הדי יו שיגיע

יבא ואל  אחי  אהר אל ר מה  אל ה ' "ואמר
וגו '" דה אל עת ואמר :בכל פתח שמעו רבי . 

חליה מלאהלכי"ל אינ  וה  ה אל  
ז)וגו'" א, אני (קהלת  מתפלא ,שמעו רבי אמר  ,

לראות ,  עיני לה  אי שהרי ,העול בני על 
 לב  נותני  ואי , יודעי  ואי ,להבי ולב
ואי ישני  ה אי ,רבונ ברצו להסתכל

התיקונים פניני 



הנים ג ִִַַז הר מ "ג מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע

ולא בּ עלמא  אתבּ רי דּ לא ליּה  טב ליּה  ווי גן ,
דבעל  וא וֹ רייתא  דבכתב אוֹ רייתא ההיא יוֹ ליף
לתהוּ  עלמא אחזר  כּ א לּ וּ  ליּה  דּ אתח ב ּפ ה,

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

מדבש מ תוק  פירוש 
אנפין, זעיר יחוד להיות אפשר אי היחוד, טיפת את היסוד מן לסלק גורמים ואם היחוד ,

ליה לכן זה,ווי לאדם אורייתא אוי ההיא יוליף ולא בעלמא אתברי  דלא ליה  טב
פה  דבעל  ואורייתא תורהדבכתב  לומד היה ולא בעולם, נברא היה שלא לו היה טוב

שבעל  ותורה שבכתב
עם היה אם כי פה,
ראוי  שאין הארץ
היה לא קבלה ללמוד
מי  אבל  כך, כל  פוגם
התורה, נגלות שלמד 
פנימיות שיש  ומכחיש
מסלק  הוא ונסתרות,

ועוד  היסוד, של  השפע  ובהו את לתהו  עלמא אחזר כאלו ליה  לו דאתחשב שנחשב
הקליפות שמגביר לפי הכלים, שבירת לסוד דהיינו ובהו, לתהו העולם את החזיר  כאילו

בעונותיו, יבשים  הם והגן שהנהר גלותא בעת  ואורך  בעלמא עניותא גורםוגרים וגם
למטה, שפע יהיה מאין ומלכות ביסוד שפע אין אם  כי  הגלות , ואורך בעולם  עניות

העולם. את מקיים תורה סתרי  שלומד מי זה והגר"א)ולעומת .6(כ"מ

ההוא  יו שיבוא  טר ,משנת מתעוררי
הפקדו רבו ויתבע וערפל, חש עליה שיכסה 

. מה וחשבו  די ההוא

הכרוז לשמוע אזנו  מטה  אי

בה והכרוז מעידה  ונשמת ,לה קורא יו בכל 
צד, לכל קולה  מרימה התורה  ולילה, יו בכל

ואומרת : פתי"מכרזת  אהב תי מתי "עד 
כב ) א , אמרה ,(משלי לב חסר  ה ה יסר פתי "מי

"(ד ט , ש),יי ת בלחמי לחמ  לכ"
ה )מסכ י" פסוק ש)ואי אזנו , שיטה מי  ואי , 

לבו. שיתעורר  מי

אחרוני מדורות  להשתכח  תורה עתידה

שתשתכחבוא ,האחרוני דורות  שעתידי וראה,
יהיה  ולא ,למקומ יאספו  לב וחכמי ,מה התורה

ההוא. לדור  ווי ויפתח, שיסגר מי נמצא

יבוא  שמשיח  עד יהיה לא שמעו רבי  של כדורו

הדור ומכא עד הזה, כדור דור יהיה  לא ולהלאה 
,בעול יתעורר והדעת המשיח ,  מל שיבא 

ועדשכתוב: טלמ אתי   ידע  כ "י
"ל ד( לג לא, .(ירמיהו  

שמו חיי וכ יובל  נקרא הנהר

כתיב:בוא את וראה, לה קת מעד יצא  "ונהר
"י)ה ב , הנהר (בראשית של שמו מה  ולמדנו , 

שכתוב: שמו, יובל כי  ביארנו יבלההוא, "ועל 
ריו" יז,יח  רב ח)(ירמיהו של ובספרו . 

 חיי יוצא שמש שמו,  חיי סבא, המנונא
המל חיי  נקראי וה ,נתבאר,,[א]לעול והרי 

בו , לכל מזו אשר  ,והתקי הגדול  הע שאותו
,החיי  באות שרשיו שנטע  ע ,חיי  ע נקרא

יפה . עולה  והכל 

התיקונים פניני 

ספירת[א] היא  ששרשו  עלאה  מלכא  היינו 
פירוש מעדן , יוצא  ונהר  הכתוב ענין וכך  התפארת,
הנקרא  החכמה  עולם שהוא  מעדן  נמשכת  שהשפע

אמא  הנקרא  הבינה  עולם שהוא  להנהר  אבא 
התפארת היינו הגן, את  להשקות  יובל , ונקרא 
המלך . חיי  זו  שפע נקראת ולכך חיים , עץ הנקרא 

הזוה ר זיו

הנים מ "גִִַַז הר מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע ב

דּ גריםוהכי (ב) 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 , בּ אוֹ רייתא
יסלּ ק הוּ א כּ אלּ וּ  בּ ודּ אי

נהר מהה וּ א וּ מההוּ אנביעוּ  

הסולם פירוש 
וכו ',(ב) קבלהוהכי  שהסתלק  מי וכך 

פה שבעל מתורה הפנימית, וחכמה
בהם, יעסקו שלא וגורם שבכתב, ומתורה
אלא יש שלא ואומרים 
ובתלמוד, בתורה פשט
יסלק  הוא כאלו בודאי
נהר, מההוא המבוע 
ג "ן  ומההוא אנפין זעיר
שגורם היינו מלכות,
אנפין  בזעיר  יחוד  שאין 
היה טוב  לו אוי ונוקבא,
בעולם, נברא  שלא לו
שבכתב  תורה ילמד  ולא
משום פה שבעל ותורה
החזיר  כאילו לו שנחשב 
ובהו, לתהו  העולם
בעולם עניות וגורם

הגלות . ואורך

מדבש מ תוק  פירוש 
קבלה  דאסתלק  דגרים מאן והכי 
פה  דבעל מאורייתא  וחכמתא 

דבכתב שגורםומאורייתא מי כן וכמו
הקבלה שתסתלק
מן  הפנימית והחכמה
ומן  פה שבעל  התורה
באמרו  שבכתב, התורה
אלא ללמוד צריך אין

דלא פשט, וגרים 
בהון  והואישתדלון 

שלא לאחרים גם  גורם
בחכמת יתעסקו

דלא הקבלה, ואמרין 
פשט  אלא אית
ובתלמודא  באורייתא 
בתורה שאין ואומרים
פשט אלא ובתלמוד
לומר ורוצה התורה,
שיש  שמכחישים

תורה, וסתרי  נהרפנימיות מההוא נביעו יסלק הוא כאלו כאילו בודאי  לו נחשב בודאי
היסוד, מן והבינה החכמה  שפע נביעת את מסלק  גן הוא הנקראתומההוא  המלכות ומן

היסוד  התורה, רזי  ידי  ועל  ר"ז , מספרו או"ר פי ' לצדיק " זרוע "אור שכתוב כמו גן,
זריעת בסוד למלכות ונותנם קודש, זרע  שהם המוחין מן אור מתמלא  צדיק הנקרא

.3 הקוד  בתיקו מל הכסא כתב  כ תיקו)

נהר .מ"ב ) נקרא  אנפי זעיר דיסוד ,

וה'4. תקרא "אז הפסוק את מציי הגר "א כא
ב"אז " דווקא כלומר  כדלעיליענה", ליחוד (הרומז

ואדנות) הוי"ה  אותיות , ח ' יש כאשר "תקרא "  א ,
כי  יחוד אי כאשר א יענה", ל"וה' תזכה יחוד
שכתב  כמו  הקבלה לימוד ידי על הוא השפע נהר
יוצר  שממנו  יו"ד מעיי הוא  שקבלה  הגר "א  כא
יחוד אי השפע השפעת  אי וא  והג הנהר 
ליחד הוא הזה  בעול עבודותינו וכל  ו'ה ',

ושכינתיה . הוא ברי קודשא

מות5. אחרי פרשת  ג' חלק בזוהר  נ"זועיי ד)

א ') עמוד נח – ב ' תורה עמוד בזוהר  הדפסנו אשר  ,
בראשת רוזנבערגסדר ידיל רבי האלקי (להמקובל

למטה :זי"ע ) המופיעות הזוהר " "זיו  הערות ע 

לחשוב  משנת מתעוררי  אינ  אנשי למה
?הדי יו שיגיע

יבא ואל  אחי  אהר אל ר מה  אל ה ' "ואמר
וגו '" דה אל עת ואמר :בכל פתח שמעו רבי . 

חליה מלאהלכי"ל אינ  וה  ה אל  
ז)וגו'" א, אני (קהלת  מתפלא ,שמעו רבי אמר  ,

לראות ,  עיני לה  אי שהרי ,העול בני על 
 לב  נותני  ואי , יודעי  ואי ,להבי ולב
ואי ישני  ה אי ,רבונ ברצו להסתכל

התיקונים פניני 



הנים הִִַַז הר מ "ג מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע

נ ׁש  בּ ר דּ אם  עלמא , בּ ני
לּה  נחית בּ תיוּ בּת א, יחזוֹ ר
וּ מה דאסּת לּ ק, נביעוּ 
ארץ, לּה  קרא  יבּ ׁש ה דּ הוה

הסולם פירוש 
ונהר  פירות , שנותנת  ארץ לה קורא יבשה,
המים מקוה לו קורא ויבש, חרב שהיה

הכתוב, שאמר  זה ולמקוה וימים, ארץ 
ימים, קרא  ההואהמים  בזמן  זמנא בההוא

מה ארץ, שנקראת 
אלקים ויאמר  בו כתוב
היינו  הארץ תדשא
ופירות , זרע להוציא
כל נשמות שהם  כלומר 
כלומר  למינו, אחד
דאצילות שהמלכות

ועשייה, יצירה לבריאה, נשמות משפיעה
דהיינו  הכבוד מכסא שנגזרו נשמות  אלו
ממלאכים שנגזרו רוחות ואלו בריאה,

ש  נפשות ואלו  היצירה עולם נגזרו דהיינו
אחד  כל העשיה, עולם דהיינו מאופנים

כראוי, אחד ולכל למינו, זהפרימוציא פרי עושה תפארת כנגד שהוא חכם תלמיד  זה
מלכות . כנגד  שהיא זוגו, בת 

מדבש מ תוק  פירוש 
העולם בני לכל התשובה כח התורה מורה

הכל , לתקן אפשר נששבתשובה בר דאם 
בתיובתא  יחזוריחזור האדם שאם

דאסתלקבתשובה, נביעו  לה  יוריד נחית
את השכינה אל וימשיך
שנסתלק  השפע  נביעת
לומר ורצה ממנה,
לקבל  השכינה שתחזור
ידי  על  היסוד מן  שפע
ידי  ועל  תשובה, שעשה
סתרי  בלימוד שעוסק

יבשה התורה, דהוה שהשכינהומה  ומה
השפע, מימי  בלי יבשה לה היתה קרא

ארץ ארץ לה  קורא התשובה ידי על עתה
להריץ  מרוצה היא כי רצון, לשון שהוא

כול ,[ז]צדיק  הזאת , לעתו מחכי כול  ולפיכ
הסוד וזה , נזוני זה ממקו למטה,  שנזוני

להשכתוב:  תנ ואה ר י  אלי כל  "עיני 
" ע אכל טו)את  פסוק  שביארנו.(ש כמו , 

בשמחה שרויי העולמות כל  הייחוד בעת

ה ובוא  שזה  בשעה  ומתחבר כלוראה , לעתו, ממתיק
העולמות כל בשמחה, העולמות כל אז  עמה ,

.ותחתוני בעליוני נמצא שלו אז  בברכות,

למלכות יורד חסד שהוא  הכהני מידת  ידי על 
שפע 

ש וכאשר  נמצא  יהיה  שלא  , עול רשעי גורמי

ויונקת ,הנחלי  מאות הדיעת ברכות מצד זו
לא  ושלו ,בעול נתעוררי דיני אז  הקשה,
אי , להתבר  העול בני   מבקשי וכאשר  נמצא,
שיתעורר  לבעבור  , הכה ידי  על אלא  יכולי

המלכות מדת  ותתבר שלו, וברכות,[ח]כתר
העולמות. בכל נמצאות  תהיינה

מידת ידי  על  לעורר   יכולי בתשובה כשחוזרי
כמקוד השפע את החסד 

הואשאז למדנו , ברו הקדוש מלפני משה שאל
, לפני ישובו   העול בני א לו, ואמר זה , דבר
הוא ,  ברו הקדוש  לו אמר  ,מתברכי מי ידי על 

התיקונים פניני 

ובינה חכמה  של התמידי  זיוג מן הנמשכת
לקיום מתפרשין  דלא ריעין תרין  הנקראים

בעבודת  תלויה אינה  זו שהשפעה  העולם.
התחתונים.

הזוה ר זיו

צדיק .[ז ] שנקרא  היסוד מדת של עתו  החכמה .[ח ]פירוש, ספירת  היינו דיליה  בתרא 

ב ' התיקונים פניני

הנים מ "גִִַַז הר מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע ד 

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

יא ) א  ר בּ י(בראשית אמר  ,
קרא והא  אבּ א , אלעזר,
"ּת דׁש א מאן "יבּ ׁש ה ", ליּה 
בּ רי, ליּה , אמר הארץ".
לכל  ּת יוּ בּת א אוֹ ליף הכי

הסולם פירוש 
דשא.(ג) הארץ תדשא  אלקים ויאמר 

והרי  אבא, אביו, שמעון  לר ' אליעזר  ר' אמר
משמעות מה כן ואם יבשה, לה קורא  הוא
לעיל הנכתב לפי כלומר  הארץ, תדשא
ואינה יבשה שהארץ
מה כן אם פירות  נותנת
הארץ  תדשא הפירוש
נותנת שהיא שמשמע
בני, ליה אמר  פירות ,
מלמד  הכתוב כאן 
העולם, בני לכל תשובה
יחזור  אדם בן שאם
לה יורד  בתשובה
השפע  למלכות
שהייתה ומה שנסתלק,

מדבש מ תוק  פירוש 
וגומר דשא הארץ תדשא  אלהים  ,ויאמר

אלעזר רבי  אביו ,אמר שמעון  ,אבא לרבי 
יבשה  ליה  קרא  קוראוהא הכתוב והרי

כתוב  למעלה כי יבשה, המלכות את
ליבשה אלהים ויקרא 
לומר ורוצה ארץ,
ארץ  נקראת שהמלכות
אם יבשה, שהיא בזמן

תדשא מאיפהמאן כן
מימי הארץ בלי  כי

תצמיח לא השפע 
ליה הארץ, רבי אמר
חביבי ,ברי שמעון בני

תיובתא  אוליף הכא 
עלמא  בני  כאן לכל

והעצי הנטיעות  את  משקה הנהר

עמוקי,ולמדנו  נחלי הוציא ההוא שהנהר ,
המשחה   [ב]בשמ, עצי ולהרוות ,הג להשקות 

שכתוב: לבנונטיעות, ארזי ה' עצי  עי"
נטע" טז)אר  קד, תהלי). 

הנקרא  ליסוד ומש והוד  לנצח  יורד השפע 
צדיק

ואות ונאספי ונמשכי  מתפשטי  הנחלי
 הנקראי , עמודי ובועז בשני [ג ]יכי, ומש

אחת במדרגה  ונובעי ,הנחלי  אות כל  יוצאי
על"שכתוב:,[ד]צדיק הנקראת יס ד  "וציק

כה ) י, .(משלי

תתאה חכמה הנקראת למלכות יורד השפע

 שנקרא וכול ההוא  למקו ונאספי  הולכיי,
שכתוב: זהו  החכמה,  י החליוהוא "ל 

וגו '" ה אל  ז)הלכי א , .[ה](קהלת 
עד מתעכב   וש והוד  לנצח  תדיר זור השפע

ליסוד שנכנס

זה ואפשר  למקו מגיעי  שהנחלי תאמר,
כ אחר חוזרי  ואי אלכתוב:,[ו]ונפסקי"

ללכת" בי ה  הלכי חליה מק
(ש) ש , לעול פוסק אינו ההוא שהנהר לפי ,

שני   לאות , שבי מקו לאיזה ,שבי ה
והוד ,העמודי בהמדרגהנצח צדיק,ללכת

ושמחה . ברכה להמציא
שלמדנו:וזהו "הסוד לחק   יצר זה לוית"

כו) קד, זה(תהלי .צדיק ,
שפע  שישפיע היסוד אל  נשואות כול עיני

לה ומש למלכות

" ע אכל לתת  רי אלי ",קד ש) 
של כז) עתו שנקראת מלכות זו  עתו, איזו  ,

התיקונים פניני 

הקדושה .[ב ] שפע נקראת כך
קשוט.[ג] סמכי תרין והוד  נצח  הספירות  אלו
היסוד .[ד ] ספירת  היינו 
המלכות.[ה] ספירת  נקראת ים

הנחלים[ו] שאותן  לחשוב שאין פירוש ,
אין העדן מן  הנובעים  הבינה  מעולם  הנמשכים 
למדת שפע  ועוד  עוד  כך  אחר להשפיע חוזרים 
השפע על וכונתו אפשר. אי  זה  המלכות,

הזוה ר זיו



הנים הִִַַז הר מ "ג מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע

נ ׁש  בּ ר דּ אם  עלמא , בּ ני
לּה  נחית בּ תיוּ בּת א, יחזוֹ ר
וּ מה דאסּת לּ ק, נביעוּ 
ארץ, לּה  קרא  יבּ ׁש ה דּ הוה

הסולם פירוש 
ונהר  פירות , שנותנת  ארץ לה קורא יבשה,
המים מקוה לו קורא ויבש, חרב שהיה

הכתוב, שאמר  זה ולמקוה וימים, ארץ 
ימים, קרא  ההואהמים  בזמן  זמנא בההוא

מה ארץ, שנקראת 
אלקים ויאמר  בו כתוב
היינו  הארץ תדשא
ופירות , זרע להוציא
כל נשמות שהם  כלומר 
כלומר  למינו, אחד
דאצילות שהמלכות

ועשייה, יצירה לבריאה, נשמות משפיעה
דהיינו  הכבוד מכסא שנגזרו נשמות  אלו
ממלאכים שנגזרו רוחות ואלו בריאה,

ש  נפשות ואלו  היצירה עולם נגזרו דהיינו
אחד  כל העשיה, עולם דהיינו מאופנים

כראוי, אחד ולכל למינו, זהפרימוציא פרי עושה תפארת כנגד שהוא חכם תלמיד  זה
מלכות . כנגד  שהיא זוגו, בת 

מדבש מ תוק  פירוש 
העולם בני לכל התשובה כח התורה מורה

הכל , לתקן אפשר נששבתשובה בר דאם 
בתיובתא  יחזוריחזור האדם שאם

דאסתלקבתשובה, נביעו  לה  יוריד נחית
את השכינה אל וימשיך
שנסתלק  השפע  נביעת
לומר ורצה ממנה,
לקבל  השכינה שתחזור
ידי  על  היסוד מן  שפע
ידי  ועל  תשובה, שעשה
סתרי  בלימוד שעוסק

יבשה התורה, דהוה שהשכינהומה  ומה
השפע, מימי  בלי יבשה לה היתה קרא

ארץ ארץ לה  קורא התשובה ידי על עתה
להריץ  מרוצה היא כי רצון, לשון שהוא

כול ,[ז]צדיק  הזאת , לעתו מחכי כול  ולפיכ
הסוד וזה , נזוני זה ממקו למטה,  שנזוני

להשכתוב:  תנ ואה ר י  אלי כל  "עיני 
" ע אכל טו)את  פסוק  שביארנו.(ש כמו , 

בשמחה שרויי העולמות כל  הייחוד בעת

ה ובוא  שזה  בשעה  ומתחבר כלוראה , לעתו, ממתיק
העולמות כל בשמחה, העולמות כל אז  עמה ,

.ותחתוני בעליוני נמצא שלו אז  בברכות,

למלכות יורד חסד שהוא  הכהני מידת  ידי על 
שפע 

ש וכאשר  נמצא  יהיה  שלא  , עול רשעי גורמי

ויונקת ,הנחלי  מאות הדיעת ברכות מצד זו
לא  ושלו ,בעול נתעוררי דיני אז  הקשה,
אי , להתבר  העול בני   מבקשי וכאשר  נמצא,
שיתעורר  לבעבור  , הכה ידי  על אלא  יכולי

המלכות מדת  ותתבר שלו, וברכות,[ח]כתר
העולמות. בכל נמצאות  תהיינה

מידת ידי  על  לעורר   יכולי בתשובה כשחוזרי
כמקוד השפע את החסד 

הואשאז למדנו , ברו הקדוש מלפני משה שאל
, לפני ישובו   העול בני א לו, ואמר זה , דבר
הוא ,  ברו הקדוש  לו אמר  ,מתברכי מי ידי על 

התיקונים פניני 

ובינה חכמה  של התמידי  זיוג מן הנמשכת
לקיום מתפרשין  דלא ריעין תרין  הנקראים

בעבודת  תלויה אינה  זו שהשפעה  העולם.
התחתונים.

הזוה ר זיו

צדיק .[ז ] שנקרא  היסוד מדת של עתו  החכמה .[ח ]פירוש, ספירת  היינו דיליה  בתרא 

ב ' התיקונים פניני

הנים מ "גִִַַז הר מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע ד 

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

יא ) א  ר בּ י(בראשית אמר  ,
קרא והא  אבּ א , אלעזר,
"ּת דׁש א מאן "יבּ ׁש ה ", ליּה 
בּ רי, ליּה , אמר הארץ".
לכל  ּת יוּ בּת א אוֹ ליף הכי

הסולם פירוש 
דשא.(ג) הארץ תדשא  אלקים ויאמר 

והרי  אבא, אביו, שמעון  לר ' אליעזר  ר' אמר
משמעות מה כן ואם יבשה, לה קורא  הוא
לעיל הנכתב לפי כלומר  הארץ, תדשא
ואינה יבשה שהארץ
מה כן אם פירות  נותנת
הארץ  תדשא הפירוש
נותנת שהיא שמשמע
בני, ליה אמר  פירות ,
מלמד  הכתוב כאן 
העולם, בני לכל תשובה
יחזור  אדם בן שאם
לה יורד  בתשובה
השפע  למלכות
שהייתה ומה שנסתלק,

מדבש מ תוק  פירוש 
וגומר דשא הארץ תדשא  אלהים  ,ויאמר

אלעזר רבי  אביו ,אמר שמעון  ,אבא לרבי 
יבשה  ליה  קרא  קוראוהא הכתוב והרי

כתוב  למעלה כי יבשה, המלכות את
ליבשה אלהים ויקרא 
לומר ורוצה ארץ,
ארץ  נקראת שהמלכות
אם יבשה, שהיא בזמן

תדשא מאיפהמאן כן
מימי הארץ בלי  כי

תצמיח לא השפע 
ליה הארץ, רבי אמר
חביבי ,ברי שמעון בני

תיובתא  אוליף הכא 
עלמא  בני  כאן לכל

והעצי הנטיעות  את  משקה הנהר

עמוקי,ולמדנו  נחלי הוציא ההוא שהנהר ,
המשחה   [ב]בשמ, עצי ולהרוות ,הג להשקות 

שכתוב: לבנונטיעות, ארזי ה' עצי  עי"
נטע" טז)אר  קד, תהלי). 

הנקרא  ליסוד ומש והוד  לנצח  יורד השפע 
צדיק

ואות ונאספי ונמשכי  מתפשטי  הנחלי
 הנקראי , עמודי ובועז בשני [ג ]יכי, ומש

אחת במדרגה  ונובעי ,הנחלי  אות כל  יוצאי
על"שכתוב:,[ד]צדיק הנקראת יס ד  "וציק

כה ) י, .(משלי

תתאה חכמה הנקראת למלכות יורד השפע

 שנקרא וכול ההוא  למקו ונאספי  הולכיי,
שכתוב: זהו  החכמה,  י החליוהוא "ל 

וגו '" ה אל  ז)הלכי א , .[ה](קהלת 
עד מתעכב   וש והוד  לנצח  תדיר זור השפע

ליסוד שנכנס

זה ואפשר  למקו מגיעי  שהנחלי תאמר,
כ אחר חוזרי  ואי אלכתוב:,[ו]ונפסקי"

ללכת" בי ה  הלכי חליה מק
(ש) ש , לעול פוסק אינו ההוא שהנהר לפי ,

שני   לאות , שבי מקו לאיזה ,שבי ה
והוד ,העמודי בהמדרגהנצח צדיק,ללכת

ושמחה . ברכה להמציא
שלמדנו:וזהו "הסוד לחק   יצר זה לוית"

כו) קד, זה(תהלי .צדיק ,
שפע  שישפיע היסוד אל  נשואות כול עיני

לה ומש למלכות

" ע אכל לתת  רי אלי ",קד ש) 
של כז) עתו שנקראת מלכות זו  עתו, איזו  ,

התיקונים פניני 

הקדושה .[ב ] שפע נקראת כך
קשוט.[ג] סמכי תרין והוד  נצח  הספירות  אלו
היסוד .[ד ] ספירת  היינו 
המלכות.[ה] ספירת  נקראת ים

הנחלים[ו] שאותן  לחשוב שאין פירוש ,
אין העדן מן  הנובעים  הבינה  מעולם  הנמשכים 
למדת שפע  ועוד  עוד  כך  אחר להשפיע חוזרים 
השפע על וכונתו אפשר. אי  זה  המלכות,

הזוה ר זיו



הנים זִִַַז הר מ "ג מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע

דּ אתגּ זרוּ  נפ ׁש ין וא לּ ין מ ּמ לאכים, דּ אתגּ זרוּ 
כּ דקא חד לכל לזנייהוּ  א ּפ יק חד  כּ ל  מא וֹ פ נּ ים ,

" ּפ רי"עץיא וּ ת, "עוֹ שׂ ה חכם , ּת למיד דא ּפ רי" 
יאוּ ת כּ דקא חד לכל  זוּ גיּה , בת לזנוי)דא אפיק  חד .(כל 

מדבש מ תוק  פירוש 
המצות , קיום ענין הוא ביצירה כי מאופנים המצות דאתגזרו  נפשין  הנפשותואלין  ואלו

של בישובו העוסקים הארץ  עמי והם  העשיה, עולם  שהוא האופנים מעולם שנחצבו
יאותעולם, כדקא חד לכל  לזנייהו אפיק חד ועולםכל  עולם  שבכל ונוקבא אנפין זעיר כל 

תולדות הוציאו
עולם לכל  למיניהם 
לומר ורוצה לו, כראוי 
אנפין  זעיר  יחוד ידי על
העולם אותו של ונוקבא 
נשמות יוצאות 
מעולם דהיינו למיניהם ,
מעולם נשמות , הבריאה
מעולם רוחות, היצירה 

אבל נפשות , דאצילותהעשיה זו "ן  מיחוד יוצאות  קבלה בעלי עצמם.נשמות
שכתוב מה  ואמר  פרי וממשיך פרי,עץ עץ פירושו פרי , חכם עושה תלמיד  תלמיד דא זהו

החיים. עץ  שהיא בתורה שעוסק פרי חכם זוגיה ,עושה  בת הואדא  ידי  שעל  זוגו, בת זו
הבנים, שהם פירות יאותעושה כדקא חד מלכל כפי  לו, כראוי  בנים  מוליד אחד דרגתכל

רוח נפש , שממשיך ויש דאצילות ונוקביה אנפין זעיר מיחוד נשמה שממשיך  יש נשמתו,
ועשייה, יצירה בריאה מעולמות וכ"מ)נשמה ושע "ר .(הגר"א

את וֹ נ וֹ . בּ ני  גּ ם א לּ א  ...עירה, כּ תב   וּ בהמׁש - ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
ה קּ ד וֹ ׁש  הזוֹ הר  דּ ברי  ידע ּת  ה א  קכ)כּ י  כּ י (ׁש מוֹ ת ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הוּ א  אב וֹ תינ וּ  את  גאל אׁש ר הגּ וֹ אל  הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶֹמ ׁש ה 
דּ כתיב לגבוּ לם  בּ נים ויּ ׁש יב אוֹ תנ וּ  (קהלּ תיגאל ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ט) "מׁש ה ",א  ר"ת ׁש יּ היה , ה 'וּ א  ׁש 'היה  ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמ'ה 
מל ה א   בּ א וֹ מר זה  דּ בר בּ עיני יקׁש ה  ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְו א 
ה ּמ ל דּ וד ׁש ל מזּ רע וֹ  יה וּ דה  מבט ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח
ה ּמ ׁש יח מל עצמוֹ  דּ וד א וֹ מרים  ויׁש  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְע "ה ,

כד)דּ כתיב  לז  עליהם ,(יחזקאל  מל דּ וד ועב דּ י  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש ה וּ א  א וֹ מרים  אנ וּ   היא כּ ן ואם  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ מׁש מעוֹ ,

לוי... מבט  ה בּ א  כּ י מ ׁש ה , לדעת  ל יׁש  ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מי"ב כּ לוּ לה היא  ע "ה מׁש ה נ ׁש מת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְבּ חינת 
ענפים  הי וּ  ר בּ וֹ א הס ' כּ ל  כּ י ישׂ ראל , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִׁש בטי

הוּ א  בּ מׁש ה דּ וד ׁש ל  ׁש בט וֹ  וענף  ולזהע"ה, , ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ולוי וכהן  מל ׁש היה  מד בּ ר בּ ארץ ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִּת מצא נּ וּ 
הענפים כּ ל  כּ וֹ לל ׁש היה  וג בּ וֹ ר, וחכם  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְונביא 

ׁש ר ׁש ׁש בּ קד ה , בּ ע וֹ לם ּת תג לּ ה לבא וּ לעתיד  ֶ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
הּמ ׁש יח ,  מל עצמוֹ  ׁש הוּ א  ׁש בּ מ ׁש ה, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לכ וּ ת

וׁש יה . י נּ וֹ ן  והוּ א דּ וד , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהוּ א
בּ חינת הוּ א ׁש מ וֹ , ׁש י ה המצ פּ ה , הּמ ל ׁש ל  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶכּ וֹ ח וֹ 

ּת וֹ רה ׁש ל בּ יינה י שׂ ראל  ׁש יּ תע ּס קוּ  הּת וֹ רה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵעסק
בּ יּ ין ז"לכּ בּ ס א וֹ מרם   דּ ר על  יתבּ אר  - (בּ זוֹ הר וג וֹ ' ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

בּ רא ׁש ית) פּ רׁש ת  יגּ להחד ׁש  ׁש בּ וֹ  רביעית גּ ל וּ ת כּ י ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
מצות ישׂ ראל  בּ יד  ׁש ּת היה  צרי העצ וּ ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַה גּ וֹ אל
רמז ולזה מבּ וֹ א , יתע כּ ב  זה  וז וּ לת  הּת וֹ רה, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵעסק

כּ בּ ס  הּמ ל פּ ירוּ ש וגוֹ ',בּ אוֹ מר וֹ  ׁש ל  כוֹ ח וֹ  כּ י  ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּת וֹ רה עסק בּ חינת הוּ א  ׁש מ וֹ , ׁש יה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ַהמצ פּ ה,

ּת וֹ רה ׁש ל  בּ יינה  י שׂ ראל מהׁש יּ תע ּס קוּ  ועין , ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ב')ׁש פּ ר ׁש וּ  היּ יןבּ פס וּ ק (שהש"ר  בּ ית אל  ,הביאני  ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

כּ נּ וּ י ׁש ה וּ א  לב וּ ׁש וֹ  יהיה  בּ אמצעוּ תהּ  כּ י  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואמר
וא וֹ מרוֹ  ללוֹ ב ׁש וֹ ... אליו נכוֹ ן  וּ בדם לּמ לכ וּ ת, ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌

לוֹ מר ענבים  נתכוון  - זמןוג וֹ ' יגיע אם כּ י ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ּת וֹ רה , בּ נ וּ  אין  פּ יר וּ ש  יין , יּמ צא  ו א  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה גּ א וּ לה
אׁש ר ה גּ ל וּ ת ותוֹ קף על  בּ אמצע וּ ת הגּ אוּ לה  ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה 

לי שׂ ראל  האּמ וֹ ת  ז"ל יציר וּ ן  כּ א וֹ מרם צז:), (סנהדרין ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

זכוּ ת בּ י שׂ ראל יהיה וא הנּ ח ּת ם  ּק ץ  כּ ׁש יּ גּ יע  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִכּ י 
והוּ א  וכ וּ ', כּ ה ּמ ן  קׁש ה  מל להם יעמיד ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלגוֹ אלם 

ענבים, וּ בדם  היּ ּס וּ ריןאוֹ מרוֹ  בּ אמצע וּ ת כּ י  ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
כּ דר ה קּ ד וֹ ׁש ה  ניצ וֹ צי  ויתבּ רר וּ  ה נּ פׁש וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיזדּ כּ כוּ 
ׁש זּ וֹ  א לּ א  ה ּת וֹ רה , בּ חינת בּ אמצע וּ ת  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש יתבררוּ 

ב ' התיקונים פניני

הנים מ "גִִַַז הר מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע ו

ה ּמ ים מקוה  ליּה  קרא ויבׁש  חרב  דּ הוה  ונהר
דכתיב הוּ א  הדא י)ויּמ ים, אלהי"ם(שם "ו יּ קרא 

בּ ההוּ א יּמ ים", קרא ה ּמ ים וּ למקוה ארץ ל יּ בּ ׁש ה
בּ יּה  כּ תיב מה ארץ דאתקרי יא )זמנא  "ו יּ אמר (שם 

ואיבּ ין זרעין לאּפ קא הארץ", ּת דׁש א  אלהי"ם 
נ ׁש מתין ע "ב)דּ אינוּ ן פב  א לּ ין(דף לזניהוּ , חד כּ ל 

רוּ חין ואלּ ין יקריּה , מ כּ וּ רסי דּ אתגּ זרוּ  נ ׁש מתין

מדבש מ תוק  פירוש 
יבשה שכשהיא כסברתך ולא מהיסוד, שקבלה הקדושות הנשמות שהם  פירותיה,
ארץ, נעשית כך  ואחר יבשה היתה התשובה קודם אלא ארץ, נקראת

ויבש חרב דהוה עלהונהר הקדושות, מהטפות ויבש חרב שהיה היסוד שהוא והנהר 
התשובה, ידי  ליה על  היסוד קרא  וימים את המים  מימי מקוה משפע מלא שנעשה

הוא החסד, הדא
שכתוב דכתיב זהו

ליבשה  אלהים ויקרא
המלכותארץ פירוש

יבשה נקראת שהיתה 
נקראת שפע, בלי
ארץ  שהיא ארץ , עכשיו
פירותיה, להוציא חפץ

המים שהואולמקוה 
מקום ששם היסוד
השפע, מימי  אסיפת

ימים  שנתמלאקרא 
הנשמות הולדת לצורך היחוד בעת למלכות להשפיעו קודש  זרע וכ"מ)משפע .(הגר"א

ארץ דאתקרי זמנא ארץ ,בההוא נקראת שהמלכות הזמן ביה באותו כתיב מהמה
המלכות, שהיא בארץ הארץכתוב תדשא אלהים זרעין פירושו ויאמר  להוציאלאפקא 

ממנה, ונולדות במלכות המתחדשות הישנות נשמות שהם שהםואיבין זרעים ופירות
ומפרש  המלכות, מן  הנולדות חדשות לזניהו נשמות חד כל נשמתין  כמהדאינון שהם 

נשמה רוח הנפש מתפשטות דאצילות המלכות ומן למינה, אחת כל נשמות מיני 
ועשייה. יצירה בריאה לעולמות

שאמר יקריה וזה מכורסי דאתגזרו נשמתין  חכמיםאלין  תלמידי  של הנשמות אלו
התורה, אור  ששם הבריאה עולם שהוא כבודו, מכסא דאתגזרו שנחצבו  רוחין ואלין 

בעלי ממלאכים  והם היצירה, עולם שהוא המלאכים מעולם שנחצבו הרוחות ואלו

אומר , אתה אחי"ולי אהר אל שהרי "ר ,  ולמטה למעלה הברכות  נמסרות .[ט]בידו

התיקונים פניני 

ה קּ ד וֹ ׁש :[ט ] הח יּ ים בּ א וֹ ר פּ רקכּ תב ויחי (בּ פרׁש ת ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

יא ) פּ סוּ ק עירהמט ל גּ פן "אסרי ה פּ סוּ ק: על ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֹ
ענבים וּ בדם לב ׁש וֹ  בּ יּ ין כּ בּ ס אתנוֹ  בּ ני  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְולרקה 

ע "א),סוּ תה ", רל"ח  (ויחי הקדוש אמר (ובזוהר יוסי  רבי  ֹ
עירה" ל גּ פן  חילות"אסרי על למשול שעתיד  המשיח מלך  זה  ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֹ

העמים,העמים, על  הממונים מעלה שרי כוכביםועל  עובדי 

המשיח מלך  ועתיד להתחזק, האומות של הכוח שהם ומזלות,

עליהם) בּ עזר להתגבר הב' גּ א וּ לה  וּ כנגד  וזל "ק : ,ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ עת פּ ירוּ ש  ולוֹ רקה , אמר: בּ ימינוּ  ׁש ּת היה  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַה ם 

דּ כתיב  ה ' י ׁש רק  ח')(זכ א ׁש ר י' להםריה א ׁש רקה  ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
... א ואקבּ צם , ה ם  בּ עזר  לבא לעתיד  אבל  ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

ׁש א  קטנּ ה  א וֹ  גּ ד וֹ לה א ּמ ה מהאּמ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָיניח 
להם אתוינערם[ו יּ כניעם תנּ תן  ׁש נּ ער  כּ מוֹ  ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

א וֹ מרוֹ ,מצרים ] אתוֹ נ וֹ ,וה וּ א  מלּ בדבּ ני פּ ירוּ ש  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ב ' התיקונים פניני



הנים זִִַַז הר מ "ג מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע

דּ אתגּ זרוּ  נפ ׁש ין וא לּ ין מ ּמ לאכים, דּ אתגּ זרוּ 
כּ דקא חד לכל לזנייהוּ  א ּפ יק חד  כּ ל  מא וֹ פ נּ ים ,

" ּפ רי"עץיא וּ ת, "עוֹ שׂ ה חכם , ּת למיד דא ּפ רי" 
יאוּ ת כּ דקא חד לכל  זוּ גיּה , בת לזנוי)דא אפיק  חד .(כל 

מדבש מ תוק  פירוש 
המצות , קיום ענין הוא ביצירה כי מאופנים המצות דאתגזרו  נפשין  הנפשותואלין  ואלו

של בישובו העוסקים הארץ  עמי והם  העשיה, עולם  שהוא האופנים מעולם שנחצבו
יאותעולם, כדקא חד לכל  לזנייהו אפיק חד ועולםכל  עולם  שבכל ונוקבא אנפין זעיר כל 

תולדות הוציאו
עולם לכל  למיניהם 
לומר ורוצה לו, כראוי 
אנפין  זעיר  יחוד ידי על
העולם אותו של ונוקבא 
נשמות יוצאות 
מעולם דהיינו למיניהם ,
מעולם נשמות , הבריאה
מעולם רוחות, היצירה 

אבל נפשות , דאצילותהעשיה זו "ן  מיחוד יוצאות  קבלה בעלי עצמם.נשמות
שכתוב מה  ואמר  פרי וממשיך פרי,עץ עץ פירושו פרי , חכם עושה תלמיד  תלמיד דא זהו

החיים. עץ  שהיא בתורה שעוסק פרי חכם זוגיה ,עושה  בת הואדא  ידי  שעל  זוגו, בת זו
הבנים, שהם פירות יאותעושה כדקא חד מלכל כפי  לו, כראוי  בנים  מוליד אחד דרגתכל

רוח נפש , שממשיך ויש דאצילות ונוקביה אנפין זעיר מיחוד נשמה שממשיך  יש נשמתו,
ועשייה, יצירה בריאה מעולמות וכ"מ)נשמה ושע "ר .(הגר"א

את וֹ נ וֹ . בּ ני  גּ ם א לּ א  ...עירה, כּ תב   וּ בהמׁש - ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
ה קּ ד וֹ ׁש  הזוֹ הר  דּ ברי  ידע ּת  ה א  קכ)כּ י  כּ י (ׁש מוֹ ת ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הוּ א  אב וֹ תינ וּ  את  גאל אׁש ר הגּ וֹ אל  הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶֹמ ׁש ה 
דּ כתיב לגבוּ לם  בּ נים ויּ ׁש יב אוֹ תנ וּ  (קהלּ תיגאל ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ט) "מׁש ה ",א  ר"ת ׁש יּ היה , ה 'וּ א  ׁש 'היה  ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמ'ה 
מל ה א   בּ א וֹ מר זה  דּ בר בּ עיני יקׁש ה  ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְו א 
ה ּמ ל דּ וד ׁש ל מזּ רע וֹ  יה וּ דה  מבט ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח
ה ּמ ׁש יח מל עצמוֹ  דּ וד א וֹ מרים  ויׁש  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְע "ה ,

כד)דּ כתיב  לז  עליהם ,(יחזקאל  מל דּ וד ועב דּ י  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש ה וּ א  א וֹ מרים  אנ וּ   היא כּ ן ואם  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ מׁש מעוֹ ,

לוי... מבט  ה בּ א  כּ י מ ׁש ה , לדעת  ל יׁש  ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מי"ב כּ לוּ לה היא  ע "ה מׁש ה נ ׁש מת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְבּ חינת 
ענפים  הי וּ  ר בּ וֹ א הס ' כּ ל  כּ י ישׂ ראל , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִׁש בטי

הוּ א  בּ מׁש ה דּ וד ׁש ל  ׁש בט וֹ  וענף  ולזהע"ה, , ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ולוי וכהן  מל ׁש היה  מד בּ ר בּ ארץ ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִּת מצא נּ וּ 
הענפים כּ ל  כּ וֹ לל ׁש היה  וג בּ וֹ ר, וחכם  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְונביא 

ׁש ר ׁש ׁש בּ קד ה , בּ ע וֹ לם ּת תג לּ ה לבא וּ לעתיד  ֶ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
הּמ ׁש יח ,  מל עצמוֹ  ׁש הוּ א  ׁש בּ מ ׁש ה, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ לכ וּ ת

וׁש יה . י נּ וֹ ן  והוּ א דּ וד , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהוּ א
בּ חינת הוּ א ׁש מ וֹ , ׁש י ה המצ פּ ה , הּמ ל ׁש ל  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶכּ וֹ ח וֹ 

ּת וֹ רה ׁש ל בּ יינה י שׂ ראל  ׁש יּ תע ּס קוּ  הּת וֹ רה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵעסק
בּ יּ ין ז"לכּ בּ ס א וֹ מרם   דּ ר על  יתבּ אר  - (בּ זוֹ הר וג וֹ ' ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

בּ רא ׁש ית) פּ רׁש ת  יגּ להחד ׁש  ׁש בּ וֹ  רביעית גּ ל וּ ת כּ י ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
מצות ישׂ ראל  בּ יד  ׁש ּת היה  צרי העצ וּ ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַה גּ וֹ אל
רמז ולזה מבּ וֹ א , יתע כּ ב  זה  וז וּ לת  הּת וֹ רה, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵעסק

כּ בּ ס  הּמ ל פּ ירוּ ש וגוֹ ',בּ אוֹ מר וֹ  ׁש ל  כוֹ ח וֹ  כּ י  ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּת וֹ רה עסק בּ חינת הוּ א  ׁש מ וֹ , ׁש יה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ַהמצ פּ ה,

ּת וֹ רה ׁש ל  בּ יינה  י שׂ ראל מהׁש יּ תע ּס קוּ  ועין , ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ב')ׁש פּ ר ׁש וּ  היּ יןבּ פס וּ ק (שהש"ר  בּ ית אל  ,הביאני  ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

כּ נּ וּ י ׁש ה וּ א  לב וּ ׁש וֹ  יהיה  בּ אמצעוּ תהּ  כּ י  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואמר
וא וֹ מרוֹ  ללוֹ ב ׁש וֹ ... אליו נכוֹ ן  וּ בדם לּמ לכ וּ ת, ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌

לוֹ מר ענבים  נתכוון  - זמןוג וֹ ' יגיע אם כּ י ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ּת וֹ רה , בּ נ וּ  אין  פּ יר וּ ש  יין , יּמ צא  ו א  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה גּ א וּ לה
אׁש ר ה גּ ל וּ ת ותוֹ קף על  בּ אמצע וּ ת הגּ אוּ לה  ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה 

לי שׂ ראל  האּמ וֹ ת  ז"ל יציר וּ ן  כּ א וֹ מרם צז:), (סנהדרין ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

זכוּ ת בּ י שׂ ראל יהיה וא הנּ ח ּת ם  ּק ץ  כּ ׁש יּ גּ יע  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִכּ י 
והוּ א  וכ וּ ', כּ ה ּמ ן  קׁש ה  מל להם יעמיד ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלגוֹ אלם 

ענבים, וּ בדם  היּ ּס וּ ריןאוֹ מרוֹ  בּ אמצע וּ ת כּ י  ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
כּ דר ה קּ ד וֹ ׁש ה  ניצ וֹ צי  ויתבּ רר וּ  ה נּ פׁש וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיזדּ כּ כוּ 
ׁש זּ וֹ  א לּ א  ה ּת וֹ רה , בּ חינת בּ אמצע וּ ת  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש יתבררוּ 

ב ' התיקונים פניני

הנים מ "גִִַַז הר מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע ו

ה ּמ ים מקוה  ליּה  קרא ויבׁש  חרב  דּ הוה  ונהר
דכתיב הוּ א  הדא י)ויּמ ים, אלהי"ם(שם "ו יּ קרא 

בּ ההוּ א יּמ ים", קרא ה ּמ ים וּ למקוה ארץ ל יּ בּ ׁש ה
בּ יּה  כּ תיב מה ארץ דאתקרי יא )זמנא  "ו יּ אמר (שם 

ואיבּ ין זרעין לאּפ קא הארץ", ּת דׁש א  אלהי"ם 
נ ׁש מתין ע "ב)דּ אינוּ ן פב  א לּ ין(דף לזניהוּ , חד כּ ל 

רוּ חין ואלּ ין יקריּה , מ כּ וּ רסי דּ אתגּ זרוּ  נ ׁש מתין

מדבש מ תוק  פירוש 
יבשה שכשהיא כסברתך ולא מהיסוד, שקבלה הקדושות הנשמות שהם  פירותיה,
ארץ, נעשית כך  ואחר יבשה היתה התשובה קודם אלא ארץ, נקראת

ויבש חרב דהוה עלהונהר הקדושות, מהטפות ויבש חרב שהיה היסוד שהוא והנהר 
התשובה, ידי  ליה על  היסוד קרא  וימים את המים  מימי מקוה משפע מלא שנעשה

הוא החסד, הדא
שכתוב דכתיב זהו

ליבשה  אלהים ויקרא
המלכותארץ פירוש

יבשה נקראת שהיתה 
נקראת שפע, בלי
ארץ  שהיא ארץ , עכשיו
פירותיה, להוציא חפץ

המים שהואולמקוה 
מקום ששם היסוד
השפע, מימי  אסיפת

ימים  שנתמלאקרא 
הנשמות הולדת לצורך היחוד בעת למלכות להשפיעו קודש  זרע וכ"מ)משפע .(הגר"א

ארץ דאתקרי זמנא ארץ ,בההוא נקראת שהמלכות הזמן ביה באותו כתיב מהמה
המלכות, שהיא בארץ הארץכתוב תדשא אלהים זרעין פירושו ויאמר  להוציאלאפקא 

ממנה, ונולדות במלכות המתחדשות הישנות נשמות שהם שהםואיבין זרעים ופירות
ומפרש  המלכות, מן  הנולדות חדשות לזניהו נשמות חד כל נשמתין  כמהדאינון שהם 

נשמה רוח הנפש מתפשטות דאצילות המלכות ומן למינה, אחת כל נשמות מיני 
ועשייה. יצירה בריאה לעולמות

שאמר יקריה וזה מכורסי דאתגזרו נשמתין  חכמיםאלין  תלמידי  של הנשמות אלו
התורה, אור  ששם הבריאה עולם שהוא כבודו, מכסא דאתגזרו שנחצבו  רוחין ואלין 

בעלי ממלאכים  והם היצירה, עולם שהוא המלאכים מעולם שנחצבו הרוחות ואלו

אומר , אתה אחי"ולי אהר אל שהרי "ר ,  ולמטה למעלה הברכות  נמסרות .[ט]בידו

התיקונים פניני 

ה קּ ד וֹ ׁש :[ט ] הח יּ ים בּ א וֹ ר פּ רקכּ תב ויחי (בּ פרׁש ת ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

יא ) פּ סוּ ק עירהמט ל גּ פן "אסרי ה פּ סוּ ק: על ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֹ
ענבים וּ בדם לב ׁש וֹ  בּ יּ ין כּ בּ ס אתנוֹ  בּ ני  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְולרקה 

ע "א),סוּ תה ", רל"ח  (ויחי הקדוש אמר (ובזוהר יוסי  רבי  ֹ
עירה" ל גּ פן  חילות"אסרי על למשול שעתיד  המשיח מלך  זה  ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֹ

העמים,העמים, על  הממונים מעלה שרי כוכביםועל  עובדי 

המשיח מלך  ועתיד להתחזק, האומות של הכוח שהם ומזלות,

עליהם) בּ עזר להתגבר הב' גּ א וּ לה  וּ כנגד  וזל "ק : ,ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ עת פּ ירוּ ש  ולוֹ רקה , אמר: בּ ימינוּ  ׁש ּת היה  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַה ם 

דּ כתיב  ה ' י ׁש רק  ח')(זכ א ׁש ר י' להםריה א ׁש רקה  ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
... א ואקבּ צם , ה ם  בּ עזר  לבא לעתיד  אבל  ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

ׁש א  קטנּ ה  א וֹ  גּ ד וֹ לה א ּמ ה מהאּמ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָיניח 
להם אתוינערם[ו יּ כניעם תנּ תן  ׁש נּ ער  כּ מוֹ  ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

א וֹ מרוֹ ,מצרים ] אתוֹ נ וֹ ,וה וּ א  מלּ בדבּ ני פּ ירוּ ש  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ב ' התיקונים פניני



הנים טִִַַז הר מ "ג מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע

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

כּ א ורביה, אחזר מּפ ריה לּ וּ  
וּ מנע יבּ ׁש ה, ארץ לההיא
לפ וּ ם חד כּ ל מינ ּה , בּ רכאן

הסולם פירוש 
אות הזהר בהקדמת נתבאר  כי פירוש,
ועיין  וכו', ורביה בפריה לאתעסקא  רי"ט
ורביה, בפריה שעוסק  מי כי וז"ל בסלם שם

יסוד  הנהר, לאותו גורם
שיהיה אנפין דזעיר
לא ומימיו תדיר, נובע 
שהוא והים יחדלו,
מכל מתמלא המלכות
ונשמות הצדדים,
מתחדשות חדשות 
האילן, מאותו ויוצאות 
מתרבים רבים וצבאות 
אותן  עם למעלה

כי  פירוש  וכו', לשומרן, כדי הנשמות 
וגורם לעילא, אתער דלתתא באתערותא
ואז  ושכינתיה , הוא בריך  קודשא זווג
תדיר  נביע  אנפין, דזעיר יסוד שהיא הנהר ,
מלהשפיע  מימיו יפסקון ולא דוכרין, במיין

הצדדים, מכל מתמלא סטרין, בכל אתמליא אנפין דזעיר  הנוקבא שהיא וימא בנוקבא,
ונשמות נשמות , דהולדת  מסטרא והן העולמות , להחיות  הזווג של  מסטרא הן דהיינו
נשמות אלא ממש, חדשות  נשמות לא כלומר  ההוא, מעץ  ויוצאות מתחדשות  חדשות 
חוזרות הן הדעת  דעץ  חטא מחמת ממנו ונשרו הראשון  באדם היו שכבר  ישנות
התשובה ידי על כי היטב יבואר זה ולפי אנפין זעיר  שהוא אילנא, האי ידי על  ומתחדשות
אתערותא ידי על כי הנ"ל בסלם שכתב למה בדומה כי וכו', דאסתלק נביעו לה נחית 

ו  הוא בריך קודשא זווג וגורם לעילא אתער  תשובהדלתתא ידי על כך וכו ', שכינתיה 
בזמן  או החטא, כזמן יבשה שהיתה ומה הנ "ל הזווגים מיני משני המלכות  מתמלאת
שנאמר  ומה התשובה, לאחר פירות  המוציאה ארץ  נעשית  התורה, מפנימיות  ההמנעות 
וז"ל שם נתבאר  וכו', יבשה ארץ לההיא אחזר  כאילו  ורביה מפריה דאתבטל ומאן כאן
כל כי דיוקנין כל דכליל דיוקנא נקראת  המלכות  הדברים ביאור  וכו'. דאתמנע ומאן
יצירה בריאה העולמות  דג' ומלאכים דצדיקים נשמה רוח הנפש  של הצורות 

מדבש מ תוק  פירוש 
יצרה  לשבת בראה  תהו לאלא פירוש

את הוא ברוך הקדוש  ברא ושממון לתהו
אדם, בבני  מיושבת שתהיה אם כי  העולם,
שיעמיד  תולדות ידי על 

תחתיו, ומאן האדם
מפריה  דאתבטל

רוצהורביה  שאינו
תולדות, כאלו להעמיד

ארץ לההיא אחזר
אתיבשה  החזיר כאילו

ארץ  הנקראת השכינה
ברכאן יבשה ומנע 
הברכותמינה  את ומנע

תקבל  שלא שגרם דהיינו  המלכות, מן
מהיסוד . הנשמות שפע

כי  גדול סוד שמעון  רבי משמיענו  ועתה
דרגיה  לפום חד מתקן כל  ואדם  אדם כל

שכ"ד) מנת  לס וֹ דוֹ תיהעל הּת וֹ רה נתינת ע ּק ר  .כּ י ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
זהר ל)וּ בתקּ וּ ני  ללמד(ּת קּ וּ ן  ר וֹ צים ׁש א  דּ אלּ וּ  כּ ת וּ ב ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ

הצּ רוֹ ת כּ ל  את ׁש גּ וֹ רמים אלּ וּ  הם  ה ּת וֹ רה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַס וֹ דוֹ ת 
ליצלן . הרמח "לרחמנא ידי על ׁש מיּ א  מן וזכינוּ  - ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

בּ חבוּ רה ה קּ ד וֹ ׁש  זהר ללמד  לנוּ  ׁש ּת קּ ן  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַה קּ דוֹ ׁש 

ה פּ רענוּ ת, מן  מצּ יל זה  ל ּמ וּ ד  ׁש רק וגילה ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ באח דּ וּ ת,
גּ דוֹ לי כּ ל יצא וּ  וּ כבר בּ רחמים . נגּ אל  ידוֹ  ועל  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוּ בוֹ 

ׁש עבר  בּ דּ וֹ ר  הן  תרפ "א)ישׂ ראל אנוּ (מנת בּ דוֹ רנוּ  וכן ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
תשע "א) ה זּ הר (ׁש נת  בּ לּמ וּ ד  וּ להתח זּ ק להתעוֹ רר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌

ננּ צל. זה  לּמ וּ ד  ידי על ׁש רק  בּ חב וּ רה , ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַה קּ ד וֹ ׁש 

ב ' התיקונים פניני

הנים מ "גִִַַז הר מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע ח 

דאעוֹ ד ,ו(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 

בּ ּה , והכא(ה )אתכּ לילן 
ורביה דפריה ּפ ּק וּ דא 
הדא וזרעין, א בּ ין למעבד

דכתיב יח )הוּ א  מה (ישעיה  

הסולם פירוש 
פרי ,(ד) עץ לפרש  יש  עמוד ועוד זה

זה פרי, עושה תפארת, דהיינו האמצעי,
הארץ  על בו זרעו אשר יסוד, דהיינו צדיק 
דהיינו  השכינה זה
הזרעים שכל מלכות,
שכל כלומר בה, כלולים
בה כלולים הספירות
הם ממנה  הנשמות וכל 

יוצאים.
פקודא,(ה) והכא

של המצוה מרומז וכאן
לעשות ורביה, פריה
שנאמר  וזרעים פירות 
בראה תהו  לא בה 

יצרה, שכתבלשבת (וכמו 
מניעת היינו  שתוהו  לעיל 

שמתבטלהפירות) ומי
ורביה כאילו מפריה

ארץ, לההוא החזיר
אנפין) זעיר  עם בזווג שהיא בשעה  מלכות (דהיינו
שהוא כלומר, ממנה ברכות ומונע  יבשה,
שאז  אנפין זעיר  עם  שלה החיבור  מונע 
אחד  כל  לעיל  שכתב  כמו יבשה נקראת 
למעלה פוגם למטה שפוגם ומי  מדרגתו לפי
כפי  כי נשמתו, שנגזרה מקום לאותו
דלעילא. אתערותא כך  דלתתא אתערותא

מדבש מ תוק  פירוש 
שכתובועוד מה לדרוש פרי יש דא ,עץ

דאמצעיתא  התפארתעמודא  זהו
חיים. עץ הנקרא האמצעי עושה שבעמוד 

צדיק,פרי  זהו דא
זרע  את שמקבל היסוד
מהתפארת. הקודש
הארץ על בו  זרעו  אשר

שכינתא ומפרש  ,דא
אתכלילן  זרעין  דכל

שכל בה  השכינה היא
כי  בה, נכללים הזרעים
בזרע  מתעברת היא 
נשמות להוליד קודש
ונשמות דאצילות
ועשייה יצירה דבריאה

כנ"ל .
וכאן והכא ואמר

עושה פרי  עץ שכתוב
דפריה פרי , פקודא

ורביה,ורביה  פריה מצות למעבדנרמזת
וזרעין  פירותאבין  ולהוליד  לעשות

כנ"ל , וישנות חדשות נשמות שהם וזרעים
גוף  להכין ורביה בפריה  העוסק  כי
נשמה מכין העליון היסוד  גם אז לנשמה,
שהיא כדי  למלכות, ומוסרה הגוף לאותו
לא ואם שיוולד , לגוף למטה אותה תשלח
אז  גוף, מכין ואינו ורביה  בפריה עוסק

ויבש, יחרב  היסוד שהוא נהר ואז ליחוד, מתעורר אינו היסוד  לכן הנשמה, תכנס  היכן
יבשה, נשארת דכתיבוהשכינה הוא שכתוב הדא זהו

נאה בּ לּת י מלאכּת וֹ  וז וֹ  נאה  ואמר מלאכּת וֹ  ... ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ ין...ס וּ תה יהיה גּ דוֹ ל  הפרׁש  כּ י בּ זה  והכוונה  ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌

והּמ צוה , ה ּת וֹ רה בּ אמצע וּ ת הגּ אוּ לה ּת היה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם
ּת היה לאם  עלי וֹ ן , מלכ וּ ת בּ גלּ וּ י י גּ לה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָאז 
יהיה בּ י שׂ ראל ּת היה  אׁש ר  הנּ קמה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אמצעוּ ת 

ור וֹ כב  עני ט')וג וֹ 'בּ בחינת ט' .(זכריה  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

 א ּת ל וּ יה ה גּ א וּ לה  ׁש כּ ל ה קּ דוֹ ׁש  בּ זהר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ְוּ מפרׁש 
הח יּ ים הא וֹ ר וכתב ה ּס וֹ ד, ּת וֹ רת בּ לּמ וּ ד  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְורק 
ׁש ל עם  לגא וֹ ל ר וֹ צה  רבּ נוּ  מׁש ה  דּ אין  זי "ע ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַה קּ דוֹ ׁש 
קראם הקּ ד וֹ ׁש  זהר ל וֹ מדים  ׁש א  וא לּ וּ  - ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ טלנים 
ה ּמ ק בּ ל וכתב  ארצוֹ ת . עּמ י  ׁש הם  מהימנא  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהרעיא 

יצח ר בּ י זיע"א הא קי  אלפיה  יצחק"ק  "שׂ יח (בּ ספר וֹ  ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ב ' התיקונים פניני



הנים טִִַַז הר מ "ג מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע

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

כּ א ורביה, אחזר מּפ ריה לּ וּ  
וּ מנע יבּ ׁש ה, ארץ לההיא
לפ וּ ם חד כּ ל מינ ּה , בּ רכאן

הסולם פירוש 
אות הזהר בהקדמת נתבאר  כי פירוש,
ועיין  וכו', ורביה בפריה לאתעסקא  רי"ט
ורביה, בפריה שעוסק  מי כי וז"ל בסלם שם

יסוד  הנהר, לאותו גורם
שיהיה אנפין דזעיר
לא ומימיו תדיר, נובע 
שהוא והים יחדלו,
מכל מתמלא המלכות
ונשמות הצדדים,
מתחדשות חדשות 
האילן, מאותו ויוצאות 
מתרבים רבים וצבאות 
אותן  עם למעלה

כי  פירוש  וכו', לשומרן, כדי הנשמות 
וגורם לעילא, אתער דלתתא באתערותא
ואז  ושכינתיה , הוא בריך  קודשא זווג
תדיר  נביע  אנפין, דזעיר יסוד שהיא הנהר ,
מלהשפיע  מימיו יפסקון ולא דוכרין, במיין

הצדדים, מכל מתמלא סטרין, בכל אתמליא אנפין דזעיר  הנוקבא שהיא וימא בנוקבא,
ונשמות נשמות , דהולדת  מסטרא והן העולמות , להחיות  הזווג של  מסטרא הן דהיינו
נשמות אלא ממש, חדשות  נשמות לא כלומר  ההוא, מעץ  ויוצאות מתחדשות  חדשות 
חוזרות הן הדעת  דעץ  חטא מחמת ממנו ונשרו הראשון  באדם היו שכבר  ישנות
התשובה ידי על כי היטב יבואר זה ולפי אנפין זעיר  שהוא אילנא, האי ידי על  ומתחדשות
אתערותא ידי על כי הנ"ל בסלם שכתב למה בדומה כי וכו', דאסתלק נביעו לה נחית 

ו  הוא בריך קודשא זווג וגורם לעילא אתער  תשובהדלתתא ידי על כך וכו ', שכינתיה 
בזמן  או החטא, כזמן יבשה שהיתה ומה הנ "ל הזווגים מיני משני המלכות  מתמלאת
שנאמר  ומה התשובה, לאחר פירות  המוציאה ארץ  נעשית  התורה, מפנימיות  ההמנעות 
וז"ל שם נתבאר  וכו', יבשה ארץ לההיא אחזר  כאילו  ורביה מפריה דאתבטל ומאן כאן
כל כי דיוקנין כל דכליל דיוקנא נקראת  המלכות  הדברים ביאור  וכו'. דאתמנע ומאן
יצירה בריאה העולמות  דג' ומלאכים דצדיקים נשמה רוח הנפש  של הצורות 

מדבש מ תוק  פירוש 
יצרה  לשבת בראה  תהו לאלא פירוש

את הוא ברוך הקדוש  ברא ושממון לתהו
אדם, בבני  מיושבת שתהיה אם כי  העולם,
שיעמיד  תולדות ידי על 

תחתיו, ומאן האדם
מפריה  דאתבטל

רוצהורביה  שאינו
תולדות, כאלו להעמיד

ארץ לההיא אחזר
אתיבשה  החזיר כאילו

ארץ  הנקראת השכינה
ברכאן יבשה ומנע 
הברכותמינה  את ומנע

תקבל  שלא שגרם דהיינו  המלכות, מן
מהיסוד . הנשמות שפע

כי  גדול סוד שמעון  רבי משמיענו  ועתה
דרגיה  לפום חד מתקן כל  ואדם  אדם כל

שכ"ד) מנת  לס וֹ דוֹ תיהעל הּת וֹ רה נתינת ע ּק ר  .כּ י ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
זהר ל)וּ בתקּ וּ ני  ללמד(ּת קּ וּ ן  ר וֹ צים ׁש א  דּ אלּ וּ  כּ ת וּ ב ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ

הצּ רוֹ ת כּ ל  את ׁש גּ וֹ רמים אלּ וּ  הם  ה ּת וֹ רה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַס וֹ דוֹ ת 
ליצלן . הרמח "לרחמנא ידי על ׁש מיּ א  מן וזכינוּ  - ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

בּ חבוּ רה ה קּ ד וֹ ׁש  זהר ללמד  לנוּ  ׁש ּת קּ ן  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַה קּ דוֹ ׁש 

ה פּ רענוּ ת, מן  מצּ יל זה  ל ּמ וּ ד  ׁש רק וגילה ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ באח דּ וּ ת,
גּ דוֹ לי כּ ל יצא וּ  וּ כבר בּ רחמים . נגּ אל  ידוֹ  ועל  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוּ בוֹ 

ׁש עבר  בּ דּ וֹ ר  הן  תרפ "א)ישׂ ראל אנוּ (מנת בּ דוֹ רנוּ  וכן ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
תשע "א) ה זּ הר (ׁש נת  בּ לּמ וּ ד  וּ להתח זּ ק להתעוֹ רר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌

ננּ צל. זה  לּמ וּ ד  ידי על ׁש רק  בּ חב וּ רה , ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַה קּ ד וֹ ׁש 

ב ' התיקונים פניני

הנים מ "גִִַַז הר מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע ח 

דאעוֹ ד ,ו(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 

בּ ּה , והכא(ה )אתכּ לילן 
ורביה דפריה ּפ ּק וּ דא 
הדא וזרעין, א בּ ין למעבד

דכתיב יח )הוּ א  מה (ישעיה  

הסולם פירוש 
פרי ,(ד) עץ לפרש  יש  עמוד ועוד זה

זה פרי, עושה תפארת, דהיינו האמצעי,
הארץ  על בו זרעו אשר יסוד, דהיינו צדיק 
דהיינו  השכינה זה
הזרעים שכל מלכות,
שכל כלומר בה, כלולים
בה כלולים הספירות
הם ממנה  הנשמות וכל 

יוצאים.
פקודא,(ה) והכא

של המצוה מרומז וכאן
לעשות ורביה, פריה
שנאמר  וזרעים פירות 
בראה תהו  לא בה 

יצרה, שכתבלשבת (וכמו 
מניעת היינו  שתוהו  לעיל 

שמתבטלהפירות) ומי
ורביה כאילו מפריה

ארץ, לההוא החזיר
אנפין) זעיר  עם בזווג שהיא בשעה  מלכות (דהיינו
שהוא כלומר, ממנה ברכות ומונע  יבשה,
שאז  אנפין זעיר  עם  שלה החיבור  מונע 
אחד  כל  לעיל  שכתב  כמו יבשה נקראת 
למעלה פוגם למטה שפוגם ומי  מדרגתו לפי
כפי  כי נשמתו, שנגזרה מקום לאותו
דלעילא. אתערותא כך  דלתתא אתערותא

מדבש מ תוק  פירוש 
שכתובועוד מה לדרוש פרי יש דא ,עץ

דאמצעיתא  התפארתעמודא  זהו
חיים. עץ הנקרא האמצעי עושה שבעמוד 

צדיק,פרי  זהו דא
זרע  את שמקבל היסוד
מהתפארת. הקודש
הארץ על בו  זרעו  אשר

שכינתא ומפרש  ,דא
אתכלילן  זרעין  דכל

שכל בה  השכינה היא
כי  בה, נכללים הזרעים
בזרע  מתעברת היא 
נשמות להוליד קודש
ונשמות דאצילות
ועשייה יצירה דבריאה

כנ"ל .
וכאן והכא ואמר

עושה פרי  עץ שכתוב
דפריה פרי , פקודא

ורביה,ורביה  פריה מצות למעבדנרמזת
וזרעין  פירותאבין  ולהוליד  לעשות

כנ"ל , וישנות חדשות נשמות שהם וזרעים
גוף  להכין ורביה בפריה  העוסק  כי
נשמה מכין העליון היסוד  גם אז לנשמה,
שהיא כדי  למלכות, ומוסרה הגוף לאותו
לא ואם שיוולד , לגוף למטה אותה תשלח
אז  גוף, מכין ואינו ורביה  בפריה עוסק

ויבש, יחרב  היסוד שהוא נהר ואז ליחוד, מתעורר אינו היסוד  לכן הנשמה, תכנס  היכן
יבשה, נשארת דכתיבוהשכינה הוא שכתוב הדא זהו

נאה בּ לּת י מלאכּת וֹ  וז וֹ  נאה  ואמר מלאכּת וֹ  ... ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ ין...ס וּ תה יהיה גּ דוֹ ל  הפרׁש  כּ י בּ זה  והכוונה  ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌

והּמ צוה , ה ּת וֹ רה בּ אמצע וּ ת הגּ אוּ לה ּת היה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם
ּת היה לאם  עלי וֹ ן , מלכ וּ ת בּ גלּ וּ י י גּ לה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָאז 
יהיה בּ י שׂ ראל ּת היה  אׁש ר  הנּ קמה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אמצעוּ ת 

ור וֹ כב  עני ט')וג וֹ 'בּ בחינת ט' .(זכריה  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

 א ּת ל וּ יה ה גּ א וּ לה  ׁש כּ ל ה קּ דוֹ ׁש  בּ זהר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ְוּ מפרׁש 
הח יּ ים הא וֹ ר וכתב ה ּס וֹ ד, ּת וֹ רת בּ לּמ וּ ד  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְורק 
ׁש ל עם  לגא וֹ ל ר וֹ צה  רבּ נוּ  מׁש ה  דּ אין  זי "ע ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַה קּ דוֹ ׁש 
קראם הקּ ד וֹ ׁש  זהר ל וֹ מדים  ׁש א  וא לּ וּ  - ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ טלנים 
ה ּמ ק בּ ל וכתב  ארצוֹ ת . עּמ י  ׁש הם  מהימנא  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהרעיא 

יצח ר בּ י זיע"א הא קי  אלפיה  יצחק"ק  "שׂ יח (בּ ספר וֹ  ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ב ' התיקונים פניני



הנים יאִִַַז הר מ "ג מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע

א' עמוד מדבש למתוק  השמטה
ישראל: שמע היחוד המילים אחרי 

ש'חרית תיבות ראשי שמ"ע הרמז וזה
התפילות שיתקבלו שכדי  ע'רבית, מ'נחה
אמירת ידי  על ערבית, מנחה  שחרית
בתורת לעסוק ישראל צריכים שמ"ע ,
ש'ישים י'ש תיבות ראשי ישראל הסוד,
זוהר ובתיקוני  ל'תורה , א'ותיות ר 'יבוא

קכ"ד)חדש לכל (דף  הרשב"י שם קרא ,
ישראל . ריבוא שישים 

כדביאר הקדוש, בזוהר כולם את וכלל 
ישראל  ואם באגרותיו, הקדוש הרמח"ל
את ומוציאים הקדוש, זוהר לומדים
לאור הקדוש בזוהר  הטמונה תורתם
נשמה רוח נפש את גואלים  בזה עולם,
ונענים ישראל, השמע כל ונשמע שלהם

לרצון. ומתקבלים התפילות

זוהר הקדוש: הזוהר  לשון  וזה
קדמאה ע "ב )חדש-תקונא קכ"ד :(דף 


כּ לּ ם בּ דבּ וּ רוֹ . יזהירוּ  בּ וֹ  הזּ ה. בּ חבּ וּ ר  יזהירוּ  כּ לּ ם
ועל  הרקיע. כּ זּ הר  הזּ ה בּ ּס פר בּ כתיבתוֹ  יזהירוּ 
העּמ וּ ד  ׁש ל בּ דּ יוֹ קן  הזּ הר ספר  נקרא ׁש מ וֹ 
מהאם ׁש לּ וֹ  הזּ הר ספר  ׁש הוּ א  האמצעי ,

זּ הר  ׁש היא העליוֹ נה

מארי  רבּ וֹ א ס' אלּ ין יזהר וּ , והּמ שׂ כּ ילים ועוֹ ד
מארי  רבּ וֹ א  ס' ואלּ ין דּ לעלּ א. מתניתין 
דּ מלאכין. רבּ וֹ א  ס' ואלּ ין דּ לת ּת א. מתניתין 
ההוּ א יזהרוּ  כּ לּ הוּ  דּ כוֹ כביּ א. רבּ וֹ א ס' ואלּ ין
יזהרוּ  כּ לּ הוּ  חּמ ה. כּ פני  מׁש ה ּפ ני דּ אּת מר 
יזהרוּ  כּ לּ הוּ  בּ מלּ וּ לּה . יזהרוּ  בּ ּה  דּ א. בּ חבּ וּ רא
ועל  הרקיע. כּ זהר ספרא בּ האי בּ כתיבת ּה .
דּ עּמ וּ דא בּ דיּ וֹ קנא הזּ הר ספר אתקרי ׁש מ ּה 
מאּמ א דּ יל ּה  דּ זהר  ספר  דּ איהוּ  דּ אמצעיתא,
איזהוּ  רבּ נן אוֹ קמוּ ּה  וּ בּה  זהר. דּ איה וּ  עלּ אה

זהר  ואיהוּ  דּ בר .  ֹמּת ו דּ בר הּמ בין חכם
בּ ל"ב זהרא מהימנא, דּ רעיא בּ לב דּ נהרא
ועּמ וּ דא דּ בראׁש ית. דּ עוֹ בדא אהים
רקיעין, ׁש ית על עלּ אה אתקרי  דּ אמצעיתא
בּ אמצעיתא, ואיהוּ  מכּ אן, וּ תלת מכּ אן  ּת לת 
ועל ּה  ׁש ית . לכל וּ ׁש ביעאה ּת לת לכל רביעאה

א )אּת מר לרקיע(בראשית אהים ו יּ קרא 
דּ לא מה וּ מים, אׁש  כּ ליל הכי ׁש מים, קרא 

מהימנא ורעיא מּמ ׁש  לּה  אלּ א רקיעים לׁש אר
בּ דיּ וֹ קנּה .


להכליל  רצ וֹ נ יהי  העוֹ למים, ר בּ וֹ ן
וּ להמציא הזּ ה בּ ּס פר  ותח ּת וֹ נים עלי וֹ נים
בּ ין  בּ כתיבה, בּ ין בּ וֹ , ואחד  אחד כּ ל
ההויוֹ ת וּ בכל יהו "ה ׁש מ ׁש ל  בּ כּ ח בּ דבּ וּ ר ,
והכּ נּ וּ יים ה מ וֹ ת  וּ בכל  מּמ נּ וּ , ׁש ּמ אירוֹ ת
כּ ל  יהיוּ  מּמ נּ וּ . יזהיר וּ  ׁש כּ לּ ם ׁש לּ וֹ ,
הזּ ה בּ חבּ וּ ר  ׁש נּ זכּ רוּ  והּת ח ּת וֹ נים העלי וֹ נים
כּ זהר ׁש לּ וֹ  וּ מההויוֹ ת ממ זוֹ הרים

בּ רקיע  ׁש ּמ איר

דּ יל רעוא יהא עלמין  ר בּ וֹ ן ואמר ּפ תח
דּ א. בּ ספרא ות ּת אין  עלּ אין  לאכללא
בּ ין  בּ כתיבה בּ ין בּ ּה  וחד חד כּ ל וּ לאׁש ּת כּ חא
הוין  וּ בכל יהו 'ה דּ ׁש מ בּ חילא  בּ דבּ וּ רא,
דּ כלּ הוּ  דּ יל ּה  וכנּ וּ יין  ׁש מהן  וּ בכל מנּ ּה , דּ נהרין
ותּת אין  עלּ אין כּ לּ הוֹ ן יהוֹ ן  חכי  מנּ ּה . יזהרוּ 
וּ מהוין  ממ זהירין חבּ וּ רא, בּ האי דּ אדכּ רוּ ן
מאן  לכל רׁש וּ  והב בּ רקיעא. דּ נהיר כּ זהר דּ יל ּה 
לאזדּ ּמ נא ,דּ ׁש מ בּ חילא דּ א בּ ספרא דּ אדכּ יר 
מלּ ין  וחד חד כּ ל בּ ּה  לג לּ אה עין  כּ הרף בּ ּה  מיּ ד
יחידה דּ איהי  ׁש כינּת א קּמ י  גּ ניזין, ורזין  יּק ירין 
חבּ וּ רא בּ האי ממ לאנהרא בּ גלוּ תא,
לאתקרא חבּ וּ רא , בּ האי  עּמ וּ לאתחבּ רא

בּ ּה  לקיּ ם קוּ טין , בּ כּ מה  ּלגב מ )בּ ּה  (בראשית 
ע וֹ לם. בּ רית לזכּ ר  וּ ראיתיה

הנים מ "גִִַַז הר מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע י

לתּת א דּ פגים מאן דּ רגּ יּה ,
לאתר  לעילא, פגים

נׁש מתיּה . דּ אתגּ זּ ר

דאמצעיתא,עוֹ ד ,ו עּמ וּ דא דא  ּפ רי" "עץ 
על  בוֹ  זרעוֹ  "אׁש ר  צדּ יק, דא  ּפ רי" "עוֹ שׂ ה
בּ ּה . אתכּ לילן זרעין דכל ׁש כינ ּת א , דּ א הארץ"

הסולם פירוש 
חייליה שהם ידיה, על נמשכות ועשייה 
ורביה, בפריה עוסק שאינו מי ולכן וצבאיה,
המלכות , דמות  ממעט שהוא נמצא
כל מלהוציא ומעכבה
על כי וצבאיה, חייליה
דלתתא אתערותא ידי
אתערותא כנגדה יוצא
לזווג וגורם דלעילא,
הוא בריך קודשא
נפש  להוליד ושכינתיה,
ומלאכים נשמה רוח
ועשייה יצירה בבריאה
לההוא וגרים שכתב וזה
מימוי  נגדין דלא נהר
דזעיר  ליסוד שגורם 
שלו, הבחינות בכל הקודש  בברית ופוגם הקדושה לשכינה דוכרין מיין  ישפיע שלא אנפין
בזהר  והנה ראשים דג ' מסטרא והן קצוות דו' מסטרא הן הזווגים בחינות  ב' מעכב  הוא כי
על מדבר שהכתוב משום  ואולי ג' ליום ששייך דשא, הארץ תדשא של הפסוק על  מופיע 
נותנת שהיא ובזמן ונוקבא, אנפין בזעיר זווג שאין בזמן דהיינו יבשה, כשהיא מצבים שני
תלוי  גם שזה לעיל, שנתבאר בדרך ונוקבא , אנפין בזעיר זווג שיש בזמן דהיינו פירות 
וגו, הארץ תדשא הכתוב  עם אותו וקשר תשובה של הענין את שהעלה ומכיוון בתשובה 
של יחוד  לענין  קשור  ממש שהוא ורביה פריה ענין לגבי גם תשובה  של ענין כן גם הביא
ה' ליום שייך וודאי הוא בראשית ימי של  בפקודין המצוה מקור אבל  ונוקבא, אנפין זעיר
בראשית את פירש  הזה בתיקון והנה חיה, נפש שרץ המים ישרצו בפסוק  מרומז והוא
ואחר  הרביעי, ביום שנברא מה  לפי מפרש הבא ובתקון השלישי, ביום שנברא מה לפי

שבת . יום מ"ח ובתקון הששי, יום לפי מ"ז ובתקון החמישי, ביום כך

מדבש מ תוק  פירוש 
שורשו  כפי בעונותיו ופוגם במצותיו 

כי לתתאומדרגתו , דפגים  שפוגםמאן מי 
למטה, נשמתו לעילא את פוגםפגים  הוא

כי  בשורשו , למעלה
מגיע  לאתרפגמו

נשמתיה  דאתגזר
שנחצבה למקום
שהוא משם נשמתו

וכ"מ)שורשו. .(הגר"א

האמתא ) חכמת עסק עד  ל נקרא   האד אי

בּ חכמת ׁש יּ עסק  עד  ׁש לם נקרא האדם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואין 
דּ מׁש פּ טיםהאמת בּ סבּ א  ׁש כּ תוּ ב ס וֹ ף כּ מוֹ  צ"ט (דּ ף  ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

א') ודּ איע ּמ וּ ד ּת וֹ רה  בּ על  ׁש לים נ ׁש  בּ ר  איה וּ  כּ דין ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
וכ וּ '. דביתא  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָמארי 

לב) רה על אינ קלה ל מד אינ מי

בּ צד וֹ , נכ ּת ב ׁש ם : מל בּ מק דּ ׁש  למדּת וכתב הא ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש לם. ּת וֹ רה בּ על אינוֹ  ק בּ לה  לוֹ מד  ׁש אינ וֹ  מי  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן ◌ְ◌ָ◌ַעד
בּ וֹ  לּמ וּ דם  את ה ּט ה וֹ רים ישׂ ראל ׁש יּ ק בּ עוּ  ידי ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְועל
עיר  בּ כל הזה  הקדוש  בּ לּמ וּ ד ויתאחד וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ְויאחז וּ 
ׁש יּ תקיּ ם נזכּ ה  מדרׁש  וּ בית  מדרׁש  בּ ית  וּ בכל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְועיר 

י ׁש עיה  ה נּ ביא  דּ ברי  כ"ב)בּ נוּ  ט' יהיה(פּ רק  "ה קּ טן  ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌
בּ קר וֹ ב בּ רחמים  לגּ א לּ ה  נז כּ ה  וכ לּ נוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלאלף ".
יפק וּ ן דּ א  "בּ ספרא  מהימנא  הרעיא  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְכּ מאמר

רצוֹ ן. יהי  כּ ן אמן בּ רחמי". ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמ גּ ל וּ תא 

ב ' התיקונים פניני



הנים יאִִַַז הר מ "ג מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע

א' עמוד מדבש למתוק  השמטה
ישראל: שמע היחוד המילים אחרי 

ש'חרית תיבות ראשי שמ"ע הרמז וזה
התפילות שיתקבלו שכדי  ע'רבית, מ'נחה
אמירת ידי  על ערבית, מנחה  שחרית
בתורת לעסוק ישראל צריכים שמ"ע ,
ש'ישים י'ש תיבות ראשי ישראל הסוד,
זוהר ובתיקוני  ל'תורה , א'ותיות ר 'יבוא

קכ"ד)חדש לכל (דף  הרשב"י שם קרא ,
ישראל . ריבוא שישים 

כדביאר הקדוש, בזוהר כולם את וכלל 
ישראל  ואם באגרותיו, הקדוש הרמח"ל
את ומוציאים הקדוש, זוהר לומדים
לאור הקדוש בזוהר  הטמונה תורתם
נשמה רוח נפש את גואלים  בזה עולם,
ונענים ישראל, השמע כל ונשמע שלהם

לרצון. ומתקבלים התפילות

זוהר הקדוש: הזוהר  לשון  וזה
קדמאה ע "ב )חדש-תקונא קכ"ד :(דף 


כּ לּ ם בּ דבּ וּ רוֹ . יזהירוּ  בּ וֹ  הזּ ה. בּ חבּ וּ ר  יזהירוּ  כּ לּ ם
ועל  הרקיע. כּ זּ הר  הזּ ה בּ ּס פר בּ כתיבתוֹ  יזהירוּ 
העּמ וּ ד  ׁש ל בּ דּ יוֹ קן  הזּ הר ספר  נקרא ׁש מ וֹ 
מהאם ׁש לּ וֹ  הזּ הר ספר  ׁש הוּ א  האמצעי ,

זּ הר  ׁש היא העליוֹ נה

מארי  רבּ וֹ א ס' אלּ ין יזהר וּ , והּמ שׂ כּ ילים ועוֹ ד
מארי  רבּ וֹ א  ס' ואלּ ין דּ לעלּ א. מתניתין 
דּ מלאכין. רבּ וֹ א  ס' ואלּ ין דּ לת ּת א. מתניתין 
ההוּ א יזהרוּ  כּ לּ הוּ  דּ כוֹ כביּ א. רבּ וֹ א ס' ואלּ ין
יזהרוּ  כּ לּ הוּ  חּמ ה. כּ פני  מׁש ה ּפ ני דּ אּת מר 
יזהרוּ  כּ לּ הוּ  בּ מלּ וּ לּה . יזהרוּ  בּ ּה  דּ א. בּ חבּ וּ רא
ועל  הרקיע. כּ זהר ספרא בּ האי בּ כתיבת ּה .
דּ עּמ וּ דא בּ דיּ וֹ קנא הזּ הר ספר אתקרי ׁש מ ּה 
מאּמ א דּ יל ּה  דּ זהר  ספר  דּ איהוּ  דּ אמצעיתא,
איזהוּ  רבּ נן אוֹ קמוּ ּה  וּ בּה  זהר. דּ איה וּ  עלּ אה

זהר  ואיהוּ  דּ בר .  ֹמּת ו דּ בר הּמ בין חכם
בּ ל"ב זהרא מהימנא, דּ רעיא בּ לב דּ נהרא
ועּמ וּ דא דּ בראׁש ית. דּ עוֹ בדא אהים
רקיעין, ׁש ית על עלּ אה אתקרי  דּ אמצעיתא
בּ אמצעיתא, ואיהוּ  מכּ אן, וּ תלת מכּ אן  ּת לת 
ועל ּה  ׁש ית . לכל וּ ׁש ביעאה ּת לת לכל רביעאה

א )אּת מר לרקיע(בראשית אהים ו יּ קרא 
דּ לא מה וּ מים, אׁש  כּ ליל הכי ׁש מים, קרא 

מהימנא ורעיא מּמ ׁש  לּה  אלּ א רקיעים לׁש אר
בּ דיּ וֹ קנּה .


להכליל  רצ וֹ נ יהי  העוֹ למים, ר בּ וֹ ן
וּ להמציא הזּ ה בּ ּס פר  ותח ּת וֹ נים עלי וֹ נים
בּ ין  בּ כתיבה, בּ ין בּ וֹ , ואחד  אחד כּ ל
ההויוֹ ת וּ בכל יהו "ה ׁש מ ׁש ל  בּ כּ ח בּ דבּ וּ ר ,
והכּ נּ וּ יים ה מ וֹ ת  וּ בכל  מּמ נּ וּ , ׁש ּמ אירוֹ ת
כּ ל  יהיוּ  מּמ נּ וּ . יזהיר וּ  ׁש כּ לּ ם ׁש לּ וֹ ,
הזּ ה בּ חבּ וּ ר  ׁש נּ זכּ רוּ  והּת ח ּת וֹ נים העלי וֹ נים
כּ זהר ׁש לּ וֹ  וּ מההויוֹ ת ממ זוֹ הרים

בּ רקיע  ׁש ּמ איר

דּ יל רעוא יהא עלמין  ר בּ וֹ ן ואמר ּפ תח
דּ א. בּ ספרא ות ּת אין  עלּ אין  לאכללא
בּ ין  בּ כתיבה בּ ין בּ ּה  וחד חד כּ ל וּ לאׁש ּת כּ חא
הוין  וּ בכל יהו 'ה דּ ׁש מ בּ חילא  בּ דבּ וּ רא,
דּ כלּ הוּ  דּ יל ּה  וכנּ וּ יין  ׁש מהן  וּ בכל מנּ ּה , דּ נהרין
ותּת אין  עלּ אין כּ לּ הוֹ ן יהוֹ ן  חכי  מנּ ּה . יזהרוּ 
וּ מהוין  ממ זהירין חבּ וּ רא, בּ האי דּ אדכּ רוּ ן
מאן  לכל רׁש וּ  והב בּ רקיעא. דּ נהיר כּ זהר דּ יל ּה 
לאזדּ ּמ נא ,דּ ׁש מ בּ חילא דּ א בּ ספרא דּ אדכּ יר 
מלּ ין  וחד חד כּ ל בּ ּה  לג לּ אה עין  כּ הרף בּ ּה  מיּ ד
יחידה דּ איהי  ׁש כינּת א קּמ י  גּ ניזין, ורזין  יּק ירין 
חבּ וּ רא בּ האי ממ לאנהרא בּ גלוּ תא,
לאתקרא חבּ וּ רא , בּ האי  עּמ וּ לאתחבּ רא

בּ ּה  לקיּ ם קוּ טין , בּ כּ מה  ּלגב מ )בּ ּה  (בראשית 
ע וֹ לם. בּ רית לזכּ ר  וּ ראיתיה

הנים מ "גִִַַז הר מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע י

לתּת א דּ פגים מאן דּ רגּ יּה ,
לאתר  לעילא, פגים

נׁש מתיּה . דּ אתגּ זּ ר

דאמצעיתא,עוֹ ד ,ו עּמ וּ דא דא  ּפ רי" "עץ 
על  בוֹ  זרעוֹ  "אׁש ר  צדּ יק, דא  ּפ רי" "עוֹ שׂ ה
בּ ּה . אתכּ לילן זרעין דכל ׁש כינ ּת א , דּ א הארץ"

הסולם פירוש 
חייליה שהם ידיה, על נמשכות ועשייה 
ורביה, בפריה עוסק שאינו מי ולכן וצבאיה,
המלכות , דמות  ממעט שהוא נמצא
כל מלהוציא ומעכבה
על כי וצבאיה, חייליה
דלתתא אתערותא ידי
אתערותא כנגדה יוצא
לזווג וגורם דלעילא,
הוא בריך קודשא
נפש  להוליד ושכינתיה,
ומלאכים נשמה רוח
ועשייה יצירה בבריאה
לההוא וגרים שכתב וזה
מימוי  נגדין דלא נהר
דזעיר  ליסוד שגורם 
שלו, הבחינות בכל הקודש  בברית ופוגם הקדושה לשכינה דוכרין מיין  ישפיע שלא אנפין
בזהר  והנה ראשים דג ' מסטרא והן קצוות דו' מסטרא הן הזווגים בחינות  ב' מעכב  הוא כי
על מדבר שהכתוב משום  ואולי ג' ליום ששייך דשא, הארץ תדשא של הפסוק על  מופיע 
נותנת שהיא ובזמן ונוקבא, אנפין בזעיר זווג שאין בזמן דהיינו יבשה, כשהיא מצבים שני
תלוי  גם שזה לעיל, שנתבאר בדרך ונוקבא , אנפין בזעיר זווג שיש בזמן דהיינו פירות 
וגו, הארץ תדשא הכתוב  עם אותו וקשר תשובה של הענין את שהעלה ומכיוון בתשובה 
של יחוד  לענין  קשור  ממש שהוא ורביה פריה ענין לגבי גם תשובה  של ענין כן גם הביא
ה' ליום שייך וודאי הוא בראשית ימי של  בפקודין המצוה מקור אבל  ונוקבא, אנפין זעיר
בראשית את פירש  הזה בתיקון והנה חיה, נפש שרץ המים ישרצו בפסוק  מרומז והוא
ואחר  הרביעי, ביום שנברא מה  לפי מפרש הבא ובתקון השלישי, ביום שנברא מה לפי

שבת . יום מ"ח ובתקון הששי, יום לפי מ"ז ובתקון החמישי, ביום כך

מדבש מ תוק  פירוש 
שורשו  כפי בעונותיו ופוגם במצותיו 

כי לתתאומדרגתו , דפגים  שפוגםמאן מי 
למטה, נשמתו לעילא את פוגםפגים  הוא

כי  בשורשו , למעלה
מגיע  לאתרפגמו

נשמתיה  דאתגזר
שנחצבה למקום
שהוא משם נשמתו

וכ"מ)שורשו. .(הגר"א

האמתא ) חכמת עסק עד  ל נקרא   האד אי

בּ חכמת ׁש יּ עסק  עד  ׁש לם נקרא האדם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואין 
דּ מׁש פּ טיםהאמת בּ סבּ א  ׁש כּ תוּ ב ס וֹ ף כּ מוֹ  צ"ט (דּ ף  ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

א') ודּ איע ּמ וּ ד ּת וֹ רה  בּ על  ׁש לים נ ׁש  בּ ר  איה וּ  כּ דין ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
וכ וּ '. דביתא  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָמארי 

לב) רה על אינ קלה ל מד אינ מי

בּ צד וֹ , נכ ּת ב ׁש ם : מל בּ מק דּ ׁש  למדּת וכתב הא ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש לם. ּת וֹ רה בּ על אינוֹ  ק בּ לה  לוֹ מד  ׁש אינ וֹ  מי  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן ◌ְ◌ָ◌ַעד
בּ וֹ  לּמ וּ דם  את ה ּט ה וֹ רים ישׂ ראל ׁש יּ ק בּ עוּ  ידי ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְועל
עיר  בּ כל הזה  הקדוש  בּ לּמ וּ ד ויתאחד וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ְויאחז וּ 
ׁש יּ תקיּ ם נזכּ ה  מדרׁש  וּ בית  מדרׁש  בּ ית  וּ בכל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְועיר 

י ׁש עיה  ה נּ ביא  דּ ברי  כ"ב)בּ נוּ  ט' יהיה(פּ רק  "ה קּ טן  ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌
בּ קר וֹ ב בּ רחמים  לגּ א לּ ה  נז כּ ה  וכ לּ נוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלאלף ".
יפק וּ ן דּ א  "בּ ספרא  מהימנא  הרעיא  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְכּ מאמר

רצוֹ ן. יהי  כּ ן אמן בּ רחמי". ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמ גּ ל וּ תא 

ב ' התיקונים פניני



הנים יג ִִַַז הר מ "ג מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע

כּ חׁש בּ וֹ ן  מצווֹ ת וחמׁש  ׁש ים מא וֹ ת 
בּ אים ודבּ ים רעוֹ ת ח יּ וֹ ת ׁש הרי יׁש נ"ה.
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל צאנוֹ  את לאכל

בּ הם  לד)ׁש נּ אמר  צאן (יחזקאל צאני וא ּת ן 
הגּ יע  ׁש כּ עת  בּ הםמרעיתי , ׁש נּ אמר זמן 

ט ) ּפ ה.(ישעיה בּ כל י שׂ ראל  את ויּ אכלוּ 
כּ ּמ ה ס וֹ בלים אּת ם ודוֹ ר  דּ וֹ ר  בּ כל ׁש הרי 
ׁש ל  וּ בכּ ח נסּת ר. בּ דר בּ ׁש בילם דחקים
וּ בכל  ׁש לּ וֹ , ההוי וֹ ת וּ בכל יהו"ה הם
ׁש לּ וֹ , והּט הוֹ רים הּק דוֹ ׁש ים  הכּ נּ וּ יים
הּמ ׁש נה, בּ עלי רבּ וֹ א ׁש ים עּמ כם יתעוֹ ררוּ 
ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים מלאכים ר בּ וֹ א  ׁש ים
מלּמ דים יהיוּ  ׁש כּ לּ ם נביאים, רבּ וֹ א וׁש ים 
הרעוֹ ת החיּ וֹ ת מן להצּ ילם ישׂ ראל על  זכוּ ת
חטאיהם, כּ ל את להם ׁש יּ מחל הלּ לוּ ,
ההרים, על  מדלּ ג בּ הם וּ לקיּ ם אוֹ תם ולגאל

עד ׁש  לוֹ  דמי ּת ּת נוּ  אל  הּק צּ ים. הם 
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אליהם ׁש יּ תעוֹ רר
את מדלּ ג ׁש א ּת ה אל יּ הוּ , קוּ ם בּ רחמים.
אחד  כּ ל עם להּמ צא טיסוֹ ת בּ אר בּ ע העוֹ לם
בּ רית אוֹ ת ׁש ּמ ק יּ מים מ יּ שׂ ראל  ואחד
ההויוֹ ת וכל  יהו"ה הם בּ כח מילה.
ר ׁש וּ ת לּט ל ּת תעכּ ב אל ׁש לּ וֹ , והכּ נּ וּ יים
את ול ׁש מר  לרדת הוּ א  ּבּ רו מה ּק דוֹ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל המוֹ ת בּ כל ותתעּט ר הצּ אן.
ולרדת עליהם , בּ הם להגן הוּ א  ּבּ רו
לפני  נסּת רים סוֹ ד וֹ ת בּ וֹ  לגלּ וֹ ת ה זּ ה  בּ חבּ וּ ר
ׁש ה וּ א הּת וֹ רה, בּ סוֹ ד ל ּה  להאיר  הכינה,

ׁש בּ וֹ . ר"ז, כּ חׁש בּ וֹ ן 


להוֹ צאת וה ּמ שׂ כּ ילים יזהר וּ . והּמ שׂ כּ לים
כּ זהר  יזהירוּ  בּ ׁש מן ... ׁש נּ מׁש חוּ  האוֹ תיּ וֹ ת 
לימין  ה דּ ר ללּמ ד הּת נוּ עוֹ ת אוֹ תן הנּ ׁש מה
יסטוּ  ׁש א אמת בּ דר וללכת ולשׂ מאל
ׁש הוּ א הרבּ ים, וּ מצדּ יקי הרקיע, כּ זהר  מּמ נּ ה.
מצ דּ יקי  ׁש הם ּת נוּ עוֹ ת, הּפ סיקים, אוֹ תם

הבעה כּ כּ וֹ כבים, לכּ ל. וא הרבּ ים
בּ עוֹ לם להוֹ רוֹ ת  ונוֹ סעים ׁש ּמ אירים
לאּפ יקוּ  והּמ שׂ כּ ילים יזהרוּ . והּמ שׂ כילים
וגוּ פא ריׁש א בּ מׁש חתא, דּ אתמׁש ח דּ אתון
רוּ חא. בּ לא בּ ג וּ פא יתבי  טוּ ריהוֹ ן דּ זנבי  וׁש וּ לי
לקבל ּה  זמנין ורפיא, דגשא  בּ סכלתנ וּ  נפׁש א
בּ תחוּ מיהוֹ ן, דּ אתתחמן נ ּק וּ די  רוּ חא רוּ חא.
לאענאה רגליּ א על לּה  וּ למיקם גּ וּ פא לאחיּ א
ולשׂ מאלא לימינא למיה ידעי  ולא בּ אוֹ רחא.
אנּ וּ ן  דּ נׁש מתא כּ ז וֹ הרא יזהרוּ  ולאחוֹ רא. לקּמ א
ולשׂ מאלא, לימינא אוֹ רחא למילף ּת נ וּ עי 

בּ ארח כּ זהר וּ למיה מנּ ּה . יסטוּ ן  דּ לא קׁש וֹ ט 
גּ בּ י  דּ על ּת ּק יפא כּ גלידא דּ איהוּ  הרקיע
בּ רזא וּ לתּת א סתים  בּ ׁש עוּ רא חיותא,
דּ איהוּ  הרבּ ים וּ מצדּ יקי דּ בוּ צינא. דּ מׁש חתא
קאים הרבּ ים מצדּ יקי  דּ אנּ וּ ן  ּת נוּ עי ּפ סיקי  אנּ וּ ן
ונטלין  דּ נהרין  ז' כּ כּ וֹ כבים לכלּ א. ולא
וּ מנּ הוֹ ן  לימינא מנּ הוֹ ן  עלמא, לאענאה
דּ קיּ מא קדרה כּ ׁש וּ לי ׁש וּ ליהוֹ ן  זנבי  לשׂ מאלא .
דּ אסנא אא והיא אכּ לא, דּ לא נוּ רא על
אא, סביל אא אית אכּ לה. ולא דּ אתחזי
קיּ מי. וז' נטלי  ז ' א א. אכּ לה אא  ואית 

לוֹ ן. נטיל ּת ׁש יעאה בּ הוּ . אתחזי ּת מינאה

הרקיע,תרגום : כּ זּ הר יזהרוּ  וה ּמ שׂ כּ לים 
וּ ב וֹ  ה יּ חוּ ד, א וֹ תיּ וֹ ת כ"ה  ר"ז כ"ו ׁש בּ וֹ  כּ זּ הר
ה ּמ נוֹ רה  עּמ ויק וּ מ וּ  אחד. ׁש ה וּ א ז"ו
בּ ראׁש וֹ נה ׁש נּ ׁש כּ חוּ  חבריו וׁש ׁש ת ה ּק דוֹ ׁש ה 
כּ ברא ׁש וֹ נה, דּ ברים בּ וֹ  לח דּ ׁש  ה זּ ה, בּ זּ הר
רקיעים, מבעה מאירה ה כינה ׁש עליהם
עליהם ׁש אמר  ארצ וֹ ת  מבע מאירה וּ בהם

קטז)דּ וד  בּ ארצוֹ ת(תהלים  ה ' לפני   ּאתה ל 
השכינה .הח יּ ים. לפני  דברים  ופתח  שמעון רבי  (קום  

ומצדיקי הרקיע כזהר יזהרו והמשכלים  ואמר , פתח 

רבי אלו והמשכלים , ועד . לעולם  ככוכבים הרבים 

א ') דף  ראש  בתקונים  בדפוס  ככתוב וכו', .שמעון
להוֹ צאת והּמ שׂ כּ ילים יזהרוּ . וה ּמ שׂ כּ לים 

הנים מ "גִִַַז הר מדבשתיקו ומתוק הסול פי'  ע יב

בּ ין  בּ וֹ , ואחד אחד  כּ ל וּ להמציא הזּ ה
יהו"ה ׁש מ ׁש ל  בּ כּ ח בּ דבּ וּ ר , בּ ין  בּ כתיבה,
וּ בכל  מּמ נּ וּ , ׁש ּמ איר וֹ ת  ההוי וֹ ת וּ בכל 
יזהיר וּ  ׁש כּ לּ ם ׁש לּ וֹ , והכּ נּ וּ יים המוֹ ת
והּת חּת וֹ נים העליוֹ נים  כּ ל יהי וּ  מּמ נּ וּ .
ממ זוֹ הרים הזּ ה בּ חבּ וּ ר ׁש נּ זכּ רוּ 
ותן  בּ רקיע. ׁש ּמ איר  כּ זהר  ׁש לּ וֹ  וּ מההויוֹ ת
ׁש ל  בּ כּ ח הזּ ה בּ ּס פר  ׁש אזכּ יר מי לכל  ר ׁש וּ ת
לגלּ וֹ ת עין, כּ הרף בּ וֹ  מיּ ד להזדּ ּמ ן ,ׁש מ
וסוֹ דוֹ ת נכ בּ דים דּ ברים ואחד אחד כּ ל בּ וֹ 
בּ גּ ל וּ ת, יחידה ׁש היא הכינה, לפני גּ נוּ זים
 עּמ וּ להתחבּ ר הזּ ה בּ חבּ וּ ר  ממ להאיר
בּ כ ּמ ה  אלי בּ וֹ  להתקר הזּ ה, בּ חבּ וּ ר

בּ וֹ  לקיּ ם ט )קוּ טים, וּ ראיתיה(בראשית 
עוֹ לם. בּ רית לז כּ ר 


בּ אר בּ ע העוֹ לם את מדלּ ג ׁש אּת ה אליּ הוּ , קוּ ם 
מיּ שׂ ראל  ואחד  אחד כּ ל עם להּמ צא טיס וֹ ת
יהו"ה הם בּ כח מילה. בּ רית  אוֹ ת ׁש ּמ קיּ מים
לּט ל  ּת תעכּ ב אל  ׁש לּ וֹ , והכּ נּ וּ יים ההויוֹ ת  וכל
את ול ׁש מר לרדת הוּ א  ּבּ רו מה ּק ד וֹ ׁש  רׁש וּ ת
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  המוֹ ת  בּ כל ותתעּט ר הצּ אן.
בּ חבּ וּ ר  ולרדת עליהם, בּ הם להגן הוּ א   ּבּ רו
הכינה, לפני נסּת רים סוֹ דוֹ ת בּ וֹ  לג לּ וֹ ת  הזּ ה
ר"ז, כּ חׁש בּ וֹ ן ׁש הוּ א  הּת וֹ רה, בּ סוֹ ד  לּה  להאיר

ׁש בּ וֹ .

רעין  ואמר רגל וֹ י על  מהימנא רעיא קם
קדמאה ואדם ויעקב יצחק  אברהם קדּ יׁש ין
אּת ערוּ  דּ מיכין ואתון  וּ ׁש מה. ודוד ואהרן 

דּ אּת  ׁש כינּת א בּ גלוּ תאלג בּ י יׁש נה אני  בּ ּה , מר 
כּ חׁש בּ ן  ּפ ּק וּ דין  שס"ה על דּ עברין  בּ אלּ ין 
למיכל  אתין  קא ודבּ ין  בּ יׁש ין חיון  דּ הא יׁש נ"ה.
בּ הוֹ ן  דּ אּת מר הוּ א  בּ רי דּ קוּ ד ׁש א עאנא

לד) דּ כען (יחזקאל  מרעיתי. צאן  צאני ואּת נה
בּ הוֹ ן  דּ א ּת מר זמנא ט )מטא את(ישעיה ויּ אכלוּ  

אּת וּ ן  ודרא דּ רא בּ כל  דּ הא ּפ ה. בּ כל ישׂ ראל

נסּת ר. בּ ארח בּ גיניהוּ  דּ חקין  כּ ּמ ה סבלין 
וּ בכל  דּ יל ּה , הוין  וּ בכל יהו'ה דּ ׁש ם וּ בחילא
ס' עּמ כוֹ ן  יתערוּ ן  דּ ילּה , וּ דכיז קדּ י ׁש ין כּ נּ וּ יין 
ותּת אין. עלּ אין  דּ מלאכין רבּ וֹ א ס' מ"מ רבּ וֹ א
על  זכוּ  אוֹ לפין  כּ לּ הוֹ ן  למהוי נביאים. רבּ וֹ א וס'
למהוי  בּ י ׁש ין, חיון  מא לּ ין  לוֹ ן  לׁש יזבא ישׂ ראל,
וּ לקיּ ם לוֹ ן  וּ למפרק ח וֹ ביהוֹ ן, כּ ל להוֹ ן מחיל
ּת ּת נוּ  אל קצים. דּ אנּ וּ ן  ההרים על מדלּ ג בּ הוֹ ן
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א לג בּ יהוּ  יערה  עד לוֹ  דומי 
בּ אר בּ ע עלמא דּ ליג  דּ אנּת  אליּ הוּ  קוּ ם  בּ רחמי.
מיּ שׂ ראל  וחד חד בּ כל לאׁש ּת כּ חא טסין
דּ ׁש מא בּ חילא מילה. בּ רית אוֹ ת  דּ מקיּ מין
ּת תעכּ ב לא דּ ילּה , וכנּ וּ יין הוין וכל דיהו 'ה
לנחּת א הוּ א  בּ רי מ ּק וּ דׁש א רׁש וּ  לנטלא
דּ קוּ דׁש א ׁש מהן  בּ כל  ותתעטר מאנא. לנטרא
בּ האי  וּ לנחּת א עלהוּ , בּ הוֹ ן לאגּ נא  הוּ א בּ רי
ׁש כינּת א, קּמ י טמירין  רזין בּ ּה  לגלּ אה חבּ וּ רא
כּ חׁש בּ ן  דּ איהוּ  דּ אוֹ ריתא, בּ רזא ל ּה  לאנהרא
הרקיע, כּ זהר יזהרוּ  והּמ שׂ כּ ילים דּ בּה  ר"ז ,
ז 'ו  וּ בּה  דּ יחוּ דא. אתון כ'ה ר'ז כ'ו  דּ בּה  כּ זהר
קדּ י ׁש א בּ וּ צינא  עּמ ויקוּ מוּ ן  אחד. דּ איהוּ 
זהר, בּ האי בּ קדמיתא דּ אתנ ׁש וּ  חברוֹ י וׁש ית
דּ עליהוּ  בּ קדמיתא  כּ ד  מלּ ין בּ ּה  לחדּ ׁש א
מז' נהרא וּ בהוֹ ן  רקיעין, מז' נהרא ׁש כינּת א

דּ וד עליהוּ  דּ אמר קטז)ארעין אתהלּ (תהלים 
ׁש מעוֹ ן  ר בּ י קוּ ם  החיּ ים. בּ ארצוֹ ת ה' לפני 
ואמר  ּפ תח ׁש כינּת א. ק ּמ י  מלּ ין  אפּת ח
וּ מצ דּ יקי  הרקיע כּ זהר יזהרוּ  והּמ שׂ כּ ילים
והּמ שׂ כּ ילים ועד. לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים
בּ ת ּק וּ נים בּ דּ פוּ ס כּ כּ תוּ ב וכוּ ' ׁש מעוֹ ן  רבּ י  אלּ ין 

א'. דּ ף ריׁש 

ואמר,תרגום  רגליו על הנּ אמן  הר וֹ עה  קם :
ואדם ויעקב יצחק אברהם קדוֹ ׁש ים, ר וֹ עים
אּת ם ל ּמ ה  וּ ׁש למה. ודוד  ואהרן  הראׁש וֹ ן 

אני י ׁש נים בּ ּה  ׁש נּ אמר  לכינה התע וֹ ררוּ  ? 
ׁש לׁש  על ׁש עוֹ ברים בּ אלּ וּ  בּ גּ ל וּ ת, יׁש נה
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כּ חׁש בּ וֹ ן  מצווֹ ת וחמׁש  ׁש ים מא וֹ ת 
בּ אים ודבּ ים רעוֹ ת ח יּ וֹ ת ׁש הרי יׁש נ"ה.
הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל צאנוֹ  את לאכל

בּ הם  לד)ׁש נּ אמר  צאן (יחזקאל צאני וא ּת ן 
הגּ יע  ׁש כּ עת  בּ הםמרעיתי , ׁש נּ אמר זמן 

ט ) ּפ ה.(ישעיה בּ כל י שׂ ראל  את ויּ אכלוּ 
כּ ּמ ה ס וֹ בלים אּת ם ודוֹ ר  דּ וֹ ר  בּ כל ׁש הרי 
ׁש ל  וּ בכּ ח נסּת ר. בּ דר בּ ׁש בילם דחקים
וּ בכל  ׁש לּ וֹ , ההוי וֹ ת וּ בכל יהו"ה הם
ׁש לּ וֹ , והּט הוֹ רים הּק דוֹ ׁש ים  הכּ נּ וּ יים
הּמ ׁש נה, בּ עלי רבּ וֹ א ׁש ים עּמ כם יתעוֹ ררוּ 
ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים מלאכים ר בּ וֹ א  ׁש ים
מלּמ דים יהיוּ  ׁש כּ לּ ם נביאים, רבּ וֹ א וׁש ים 
הרעוֹ ת החיּ וֹ ת מן להצּ ילם ישׂ ראל על  זכוּ ת
חטאיהם, כּ ל את להם ׁש יּ מחל הלּ לוּ ,
ההרים, על  מדלּ ג בּ הם וּ לקיּ ם אוֹ תם ולגאל

עד ׁש  לוֹ  דמי ּת ּת נוּ  אל  הּק צּ ים. הם 
ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אליהם ׁש יּ תעוֹ רר
את מדלּ ג ׁש א ּת ה אל יּ הוּ , קוּ ם בּ רחמים.
אחד  כּ ל עם להּמ צא טיסוֹ ת בּ אר בּ ע העוֹ לם
בּ רית אוֹ ת ׁש ּמ ק יּ מים מ יּ שׂ ראל  ואחד
ההויוֹ ת וכל  יהו"ה הם בּ כח מילה.
ר ׁש וּ ת לּט ל ּת תעכּ ב אל ׁש לּ וֹ , והכּ נּ וּ יים
את ול ׁש מר  לרדת הוּ א  ּבּ רו מה ּק דוֹ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל המוֹ ת בּ כל ותתעּט ר הצּ אן.
ולרדת עליהם , בּ הם להגן הוּ א  ּבּ רו
לפני  נסּת רים סוֹ ד וֹ ת בּ וֹ  לגלּ וֹ ת ה זּ ה  בּ חבּ וּ ר
ׁש ה וּ א הּת וֹ רה, בּ סוֹ ד ל ּה  להאיר  הכינה,

ׁש בּ וֹ . ר"ז, כּ חׁש בּ וֹ ן 


להוֹ צאת וה ּמ שׂ כּ ילים יזהר וּ . והּמ שׂ כּ לים
כּ זהר  יזהירוּ  בּ ׁש מן ... ׁש נּ מׁש חוּ  האוֹ תיּ וֹ ת 
לימין  ה דּ ר ללּמ ד הּת נוּ עוֹ ת אוֹ תן הנּ ׁש מה
יסטוּ  ׁש א אמת בּ דר וללכת ולשׂ מאל
ׁש הוּ א הרבּ ים, וּ מצדּ יקי הרקיע, כּ זהר  מּמ נּ ה.
מצ דּ יקי  ׁש הם ּת נוּ עוֹ ת, הּפ סיקים, אוֹ תם

הבעה כּ כּ וֹ כבים, לכּ ל. וא הרבּ ים
בּ עוֹ לם להוֹ רוֹ ת  ונוֹ סעים ׁש ּמ אירים
לאּפ יקוּ  והּמ שׂ כּ ילים יזהרוּ . והּמ שׂ כילים
וגוּ פא ריׁש א בּ מׁש חתא, דּ אתמׁש ח דּ אתון
רוּ חא. בּ לא בּ ג וּ פא יתבי  טוּ ריהוֹ ן דּ זנבי  וׁש וּ לי
לקבל ּה  זמנין ורפיא, דגשא  בּ סכלתנ וּ  נפׁש א
בּ תחוּ מיהוֹ ן, דּ אתתחמן נ ּק וּ די  רוּ חא רוּ חא.
לאענאה רגליּ א על לּה  וּ למיקם גּ וּ פא לאחיּ א
ולשׂ מאלא לימינא למיה ידעי  ולא בּ אוֹ רחא.
אנּ וּ ן  דּ נׁש מתא כּ ז וֹ הרא יזהרוּ  ולאחוֹ רא. לקּמ א
ולשׂ מאלא, לימינא אוֹ רחא למילף ּת נ וּ עי 

בּ ארח כּ זהר וּ למיה מנּ ּה . יסטוּ ן  דּ לא קׁש וֹ ט 
גּ בּ י  דּ על ּת ּק יפא כּ גלידא דּ איהוּ  הרקיע
בּ רזא וּ לתּת א סתים  בּ ׁש עוּ רא חיותא,
דּ איהוּ  הרבּ ים וּ מצדּ יקי דּ בוּ צינא. דּ מׁש חתא
קאים הרבּ ים מצדּ יקי  דּ אנּ וּ ן  ּת נוּ עי ּפ סיקי  אנּ וּ ן
ונטלין  דּ נהרין  ז' כּ כּ וֹ כבים לכלּ א. ולא
וּ מנּ הוֹ ן  לימינא מנּ הוֹ ן  עלמא, לאענאה
דּ קיּ מא קדרה כּ ׁש וּ לי ׁש וּ ליהוֹ ן  זנבי  לשׂ מאלא .
דּ אסנא אא והיא אכּ לא, דּ לא נוּ רא על
אא, סביל אא אית אכּ לה. ולא דּ אתחזי
קיּ מי. וז' נטלי  ז ' א א. אכּ לה אא  ואית 

לוֹ ן. נטיל ּת ׁש יעאה בּ הוּ . אתחזי ּת מינאה

הרקיע,תרגום : כּ זּ הר יזהרוּ  וה ּמ שׂ כּ לים 
וּ ב וֹ  ה יּ חוּ ד, א וֹ תיּ וֹ ת כ"ה  ר"ז כ"ו ׁש בּ וֹ  כּ זּ הר
ה ּמ נוֹ רה  עּמ ויק וּ מ וּ  אחד. ׁש ה וּ א ז"ו
בּ ראׁש וֹ נה ׁש נּ ׁש כּ חוּ  חבריו וׁש ׁש ת ה ּק דוֹ ׁש ה 
כּ ברא ׁש וֹ נה, דּ ברים בּ וֹ  לח דּ ׁש  ה זּ ה, בּ זּ הר
רקיעים, מבעה מאירה ה כינה ׁש עליהם
עליהם ׁש אמר  ארצ וֹ ת  מבע מאירה וּ בהם

קטז)דּ וד  בּ ארצוֹ ת(תהלים  ה ' לפני   ּאתה ל 
השכינה .הח יּ ים. לפני  דברים  ופתח  שמעון רבי  (קום  

ומצדיקי הרקיע כזהר יזהרו והמשכלים  ואמר , פתח 

רבי אלו והמשכלים , ועד . לעולם  ככוכבים הרבים 

א ') דף  ראש  בתקונים  בדפוס  ככתוב וכו', .שמעון
להוֹ צאת והּמ שׂ כּ ילים יזהרוּ . וה ּמ שׂ כּ לים 
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בּ ין  בּ וֹ , ואחד אחד  כּ ל וּ להמציא הזּ ה
יהו"ה ׁש מ ׁש ל  בּ כּ ח בּ דבּ וּ ר , בּ ין  בּ כתיבה,
וּ בכל  מּמ נּ וּ , ׁש ּמ איר וֹ ת  ההוי וֹ ת וּ בכל 
יזהיר וּ  ׁש כּ לּ ם ׁש לּ וֹ , והכּ נּ וּ יים המוֹ ת
והּת חּת וֹ נים העליוֹ נים  כּ ל יהי וּ  מּמ נּ וּ .
ממ זוֹ הרים הזּ ה בּ חבּ וּ ר ׁש נּ זכּ רוּ 
ותן  בּ רקיע. ׁש ּמ איר  כּ זהר  ׁש לּ וֹ  וּ מההויוֹ ת
ׁש ל  בּ כּ ח הזּ ה בּ ּס פר  ׁש אזכּ יר מי לכל  ר ׁש וּ ת
לגלּ וֹ ת עין, כּ הרף בּ וֹ  מיּ ד להזדּ ּמ ן ,ׁש מ
וסוֹ דוֹ ת נכ בּ דים דּ ברים ואחד אחד כּ ל בּ וֹ 
בּ גּ ל וּ ת, יחידה ׁש היא הכינה, לפני גּ נוּ זים
 עּמ וּ להתחבּ ר הזּ ה בּ חבּ וּ ר  ממ להאיר
בּ כ ּמ ה  אלי בּ וֹ  להתקר הזּ ה, בּ חבּ וּ ר

בּ וֹ  לקיּ ם ט )קוּ טים, וּ ראיתיה(בראשית 
עוֹ לם. בּ רית לז כּ ר 


בּ אר בּ ע העוֹ לם את מדלּ ג ׁש אּת ה אליּ הוּ , קוּ ם 
מיּ שׂ ראל  ואחד  אחד כּ ל עם להּמ צא טיס וֹ ת
יהו"ה הם בּ כח מילה. בּ רית  אוֹ ת ׁש ּמ קיּ מים
לּט ל  ּת תעכּ ב אל  ׁש לּ וֹ , והכּ נּ וּ יים ההויוֹ ת  וכל
את ול ׁש מר לרדת הוּ א  ּבּ רו מה ּק ד וֹ ׁש  רׁש וּ ת
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  המוֹ ת  בּ כל ותתעּט ר הצּ אן.
בּ חבּ וּ ר  ולרדת עליהם, בּ הם להגן הוּ א   ּבּ רו
הכינה, לפני נסּת רים סוֹ דוֹ ת בּ וֹ  לג לּ וֹ ת  הזּ ה
ר"ז, כּ חׁש בּ וֹ ן ׁש הוּ א  הּת וֹ רה, בּ סוֹ ד  לּה  להאיר

ׁש בּ וֹ .

רעין  ואמר רגל וֹ י על  מהימנא רעיא קם
קדמאה ואדם ויעקב יצחק  אברהם קדּ יׁש ין
אּת ערוּ  דּ מיכין ואתון  וּ ׁש מה. ודוד ואהרן 

דּ אּת  ׁש כינּת א בּ גלוּ תאלג בּ י יׁש נה אני  בּ ּה , מר 
כּ חׁש בּ ן  ּפ ּק וּ דין  שס"ה על דּ עברין  בּ אלּ ין 
למיכל  אתין  קא ודבּ ין  בּ יׁש ין חיון  דּ הא יׁש נ"ה.
בּ הוֹ ן  דּ אּת מר הוּ א  בּ רי דּ קוּ ד ׁש א עאנא

לד) דּ כען (יחזקאל  מרעיתי. צאן  צאני ואּת נה
בּ הוֹ ן  דּ א ּת מר זמנא ט )מטא את(ישעיה ויּ אכלוּ  

אּת וּ ן  ודרא דּ רא בּ כל  דּ הא ּפ ה. בּ כל ישׂ ראל

נסּת ר. בּ ארח בּ גיניהוּ  דּ חקין  כּ ּמ ה סבלין 
וּ בכל  דּ יל ּה , הוין  וּ בכל יהו'ה דּ ׁש ם וּ בחילא
ס' עּמ כוֹ ן  יתערוּ ן  דּ ילּה , וּ דכיז קדּ י ׁש ין כּ נּ וּ יין 
ותּת אין. עלּ אין  דּ מלאכין רבּ וֹ א ס' מ"מ רבּ וֹ א
על  זכוּ  אוֹ לפין  כּ לּ הוֹ ן  למהוי נביאים. רבּ וֹ א וס'
למהוי  בּ י ׁש ין, חיון  מא לּ ין  לוֹ ן  לׁש יזבא ישׂ ראל,
וּ לקיּ ם לוֹ ן  וּ למפרק ח וֹ ביהוֹ ן, כּ ל להוֹ ן מחיל
ּת ּת נוּ  אל קצים. דּ אנּ וּ ן  ההרים על מדלּ ג בּ הוֹ ן
הוּ א בּ רי ק וּ דׁש א לג בּ יהוּ  יערה  עד לוֹ  דומי 
בּ אר בּ ע עלמא דּ ליג  דּ אנּת  אליּ הוּ  קוּ ם  בּ רחמי.
מיּ שׂ ראל  וחד חד בּ כל לאׁש ּת כּ חא טסין
דּ ׁש מא בּ חילא מילה. בּ רית אוֹ ת  דּ מקיּ מין
ּת תעכּ ב לא דּ ילּה , וכנּ וּ יין הוין וכל דיהו 'ה
לנחּת א הוּ א  בּ רי מ ּק וּ דׁש א רׁש וּ  לנטלא
דּ קוּ דׁש א ׁש מהן  בּ כל  ותתעטר מאנא. לנטרא
בּ האי  וּ לנחּת א עלהוּ , בּ הוֹ ן לאגּ נא  הוּ א בּ רי
ׁש כינּת א, קּמ י טמירין  רזין בּ ּה  לגלּ אה חבּ וּ רא
כּ חׁש בּ ן  דּ איהוּ  דּ אוֹ ריתא, בּ רזא ל ּה  לאנהרא
הרקיע, כּ זהר יזהרוּ  והּמ שׂ כּ ילים דּ בּה  ר"ז ,
ז 'ו  וּ בּה  דּ יחוּ דא. אתון כ'ה ר'ז כ'ו  דּ בּה  כּ זהר
קדּ י ׁש א בּ וּ צינא  עּמ ויקוּ מוּ ן  אחד. דּ איהוּ 
זהר, בּ האי בּ קדמיתא דּ אתנ ׁש וּ  חברוֹ י וׁש ית
דּ עליהוּ  בּ קדמיתא  כּ ד  מלּ ין בּ ּה  לחדּ ׁש א
מז' נהרא וּ בהוֹ ן  רקיעין, מז' נהרא ׁש כינּת א

דּ וד עליהוּ  דּ אמר קטז)ארעין אתהלּ (תהלים 
ׁש מעוֹ ן  ר בּ י קוּ ם  החיּ ים. בּ ארצוֹ ת ה' לפני 
ואמר  ּפ תח ׁש כינּת א. ק ּמ י  מלּ ין  אפּת ח
וּ מצ דּ יקי  הרקיע כּ זהר יזהרוּ  והּמ שׂ כּ ילים
והּמ שׂ כּ ילים ועד. לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים הרבּ ים
בּ ת ּק וּ נים בּ דּ פוּ ס כּ כּ תוּ ב וכוּ ' ׁש מעוֹ ן  רבּ י  אלּ ין 

א'. דּ ף ריׁש 

ואמר,תרגום  רגליו על הנּ אמן  הר וֹ עה  קם :
ואדם ויעקב יצחק אברהם קדוֹ ׁש ים, ר וֹ עים
אּת ם ל ּמ ה  וּ ׁש למה. ודוד  ואהרן  הראׁש וֹ ן 

אני י ׁש נים בּ ּה  ׁש נּ אמר  לכינה התע וֹ ררוּ  ? 
ׁש לׁש  על ׁש עוֹ ברים בּ אלּ וּ  בּ גּ ל וּ ת, יׁש נה
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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.
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