
והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא 

בו יבואר: א. שרק בלימוד הזוהר פודים את השכינה. ב. מי שלא איכפת לו מהשכינה, הוא 
ערב רב ויאבד שני עולמות. ג. לומדי  הזוהר הקדוש רק הם נכנסים לחמישים שערי בינה 

וזוכים שאימא עילאה מגינה ומסוככת עליהם. ד. מפני שלא לומדים תורת הסוד, עולה מידת 
הדין נשארים רק ֶאָחד ֵמִעיר ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה רח"ל, ה. ֲאִפילּו ִיְׂשָרֵאל ִמְתַּפְּלִלין ְואֹוְמִרים 
ַמִים את ַהְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל,  ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ֵאין קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא עונה אֹוָתם, וֹלא ׁשֹוְמִעים ַּבּׁשָ

ְוַהְּתִפּלֹות. ו. רק אם לומדים תורת הסוד זוכים לעולם החירות, ונגאלים ברחמים.
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זוהר לשכינה

הזוהר  בלימוד  שרק  א.  יבואר:  בו 
פודים את השכינה. ב. מי שלא איכפת 
לו מהשכינה, הוא ערב רב ויאבד שני 
הקדוש  הזוהר  לומדי   ג.  עולמות. 
בינה  שערי  לחמישים  נכנסים  הם  רק 
וזוכים שאימא עילאה מגינה ומסוככת 
תורת  לומדים  שלא  מפני  ד.  עליהם. 
רק  נשארים  הדין  מידת  עולה  הסוד, 
רח"ל, ִמִּמְׁשָּפָחה  ּוְׁשַנִים  ֵמִעיר   ֶאָחד 
ְואֹוְמִרים  ִמְתַּפְּלִלין  ִיְׂשָרֵאל  ֲאִפילּו  ה. 
הּוא  ְּבִריְך  קּוְדָׁשא  ֵאין  ִיְׂשָרֵאל,  ְׁשַמע 
ַּבָּׁשַמִים  ׁשֹוְמִעים  וֹלא  אֹוָתם,  עונה 
רק  ו.  ְוַהְּתִפּלֹות.  ִיְׂשָרֵאל,  ַהְׁשַמע  את 
זוכים לעולם  אם לומדים תורת הסוד 

החירות, ונגאלים ברחמים.

 טז סיון תשע"ה לפ"ק
מפעל הזוהר העולמי בת ים



לקבלת ספרי זוהר ירושלים 
 בני ברק רמת בית שמש

אצל הרופא קירופרקטר ד"ר 
איתמר ברים: 054-8441423

מפעל הזוהר העולמי
050-4116923 / 0527651911 
050-4134669 / 050-4133475

יכולים  התורה  בסודות  עמוק  עיון  ידי  על 
חזק. חולאת  ולרפאות  עקרות   לפקוד 
)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע(   

 ha-zohar.info-ha-zohar.com-ha-zohar.net-allzohar.com-
dafzoharyomi.com-dailyzohar.com-unityzohar.com-israel613.com

את  לקרב  הזכות  את  יש  למי  ומבקש  שואל  רבנו  - משה  אלי!  לה'  מי 
עם ישראל לאבינו שבשמים? כל המשתתף בהדפסת ספרים הקדושים 
ספרי הערב רב והמסתעף 5 חלקים, תורת הזוהר י"ח חלקים דהיינו כל 
לאלף  ברבים  בהפצתם  גדולות,  באותיות  הקודש  בלשון  הקדוש  הזוהר 
והבטחות  לכל הברכות  יזכו   ישראל,  להצלת עם  ויותר,  בתי מדרשיות 
שכתב הרשב"י בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. האם יש מחשב  שיוכל 
לחשבן את הזכות הגדולה שיכולים לזכות בכסף קטן ? התורם משלם 

ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911
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ספר
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הקראת לכינה ל   א ְְִִִִֵֶַַָָֹמי
כסיל  הא ְִֹאת,

ו תיקון  זוהר  כב.:)בתיקוני ודוד ,(דף :ְ◌ָ◌ִ◌
והכּ ח הרצוֹ ן ׁש כּ ל יוֹ דע ׁש היה ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
[במלכות בּה , הוּ א  הּמ ל ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְוהּת קף
וגוֹ מר, ּת חנה אם אמר השכינה ] ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָשהיא
השכינה נקראת [בזאת ב וֹ טח , אני  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ְבּ זּ את

עליה  ׁש נּ אמר בּ כּ להקדושה] וּ מלכוּ ת וֹ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֹ
מלכות]מׁש לה  מידת [שהיא ׁש א , וּ מי ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

דכתיב, פרעה [היינו לזּ את, גּ ם ל בּ וֹ  ֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָׁש ת
כג) ז' לזאת ",(שמות  גּ ם ל בּ וֹ  ׁש ת ֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ"וא 

זּ את (בל"ר) את יבין א וּ כסיל נאמר עליו  [. ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֹ
שנאמר  ל')[כמו ט' ּת יראוּ ן (שמות  טרם ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ"כּ י 

אקים" ה' ].(בל"ר)מּפ ני ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌

בּ ּק ׁש וֹ ת מבקׁש ים כּ ׁש יּ שׂ ראל  , ּכ ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
,דּ וֹ ד  הל אנה ל ּה  א וֹ מרים , ַלּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

בּ וֹ  דּ וֹ דיׁש נּ אמר דוֹ דבּ רח ּפ נה אנה , ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
כשאנו  לומר [רצונו , ע ּמ ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְוּ נבקׁש נּ וּ 
להעלותה צלותין בכמה  מתפללים
ומתפללים מבקשים אנו כראוי  ולתקנה
למטה עמה שהוא אנפין  זעיר על גם
בּ ּק ׁש וֹ ת בּ כ ּמ ה הרבים] בעונותינו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבגלות
ירד  הוּ א ׁש בּ ׁש ביל וּ בּק ׁש וֹ ת, ּת פלּ וֹ ת  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל 
עמנו  היא המלכות כי  [בעבור ◌ֵ◌ָעלינוּ ,
יורד  אנפין זעיר מידת גם כן על בגלות
ׁש א מטרוניתא] את לשמור כדי  ◌ֶעלינו
ב נהגנוּ  ׁש א מוּ ם אלּ א מּמ נּ וּ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָזז
ׁש בּ ׁש ביל שלנו] העבירות  [בגלל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָכּ ב וֹ ד,
[שמה היּ מים. ׁש ׁש ת כּ ל עּמ נוּ  אסוּ ר  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה
האסורים בבית חבוש להיות צריך שהוא

כבוד  נוהגים היינו ואם בגרמותינו, הוא
בתורה ולסעדה לשומרה בשכינה
פחד  לה לא טובים ובמעשים ובמצוות

ול  לשמורמהחיצונים לז"א צורך היה א
סגוּ ר(בל"ר)אותה יהיה  ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  [ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

י ּפ תח הבּ ת וּ ביוֹ ם ה ּמ ע שׂ ה, ימי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵׁש ׁש ת
הכינה היא  ּׁש כ י ּפ תח, החד ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ְוּ בי וֹ ם
ׁש וֹ ׁש נּ ה כּ מוֹ  החל, בּ ימי עּמ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנסּת רת
וּ ביוֹ ם החיצונים] [מפני אטוּ מה, ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶׁש היא
טוֹ בים וּ בימים החדׁש  וּ בי וֹ ם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהבּ ת
וליר ׁש  וּ בשׂ מים ריחוֹ ת לקבּ ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנפּת חת
אין  [שאז לבניהם וענּ וּ גים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְנפׁש וֹ ת

כלל ].לחיצונים  שליטה

ר  דה , אד לבני   לה ְִֵֶֶַָָָָָאי 
והכינה לת הע אס ר ְְִִֶַַָָָָהא
 חב  אי  ונאמר ,ע ְֱֲִֵֶַָָָָאסרה 

 ריהאס מית עצמ את ְֲִִִֵֶַַָמיר

ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  אדם, לבני להם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ י 
אסוּ רה וה כינה בּ גּ לוּ ת ע ּמ הם ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָאסוּ ר
תשובה עושים שלא [בגלל ◌ָ◌ִעּמ ם,
את מּת יר חבוּ ׁש  אין בּ ּה  ונאמר ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְאמיתית]
ׁש לּ ּה , והגּ אלּ ה האסוּ רים, מבּ ית ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַעצמ וֹ 
תלוּ יה היא העליוֹ נה האם תׁש וּ בה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
[כי  עּמ ּה , חרוּ ת ׁש ערי ׁש חמים  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִבידיהם,
עילאה אימא בבינה הוא התשובה מקור
סוד  כי  הבינה מכח הוא הגאולה ועיקר
נאמר הגאולה שהוא דרור  וקראתם
עלמא העליון יובל שהיא בבינה
ׁש נּ זכּ רה ּפ עמים חמים  כּ נגד  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְדחירות]
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הקראת לכינה ל   א ְְִִִִֵֶַַָָֹמי
כסיל  הא ְִֹאת,

ו תיקון  זוהר  כב.:)בתיקוני ודוד ,(דף :ְ◌ָ◌ִ◌
והכּ ח הרצוֹ ן ׁש כּ ל יוֹ דע ׁש היה ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמוּ ם
[במלכות בּה , הוּ א  הּמ ל ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְוהּת קף
וגוֹ מר, ּת חנה אם אמר השכינה ] ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָשהיא
השכינה נקראת [בזאת ב וֹ טח , אני  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ְבּ זּ את

עליה  ׁש נּ אמר בּ כּ להקדושה] וּ מלכוּ ת וֹ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֹ
מלכות]מׁש לה  מידת [שהיא ׁש א , וּ מי ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

דכתיב, פרעה [היינו לזּ את, גּ ם ל בּ וֹ  ֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָׁש ת
כג) ז' לזאת ",(שמות  גּ ם ל בּ וֹ  ׁש ת ֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ"וא 

זּ את (בל"ר) את יבין א וּ כסיל נאמר עליו  [. ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֹ
שנאמר  ל')[כמו ט' ּת יראוּ ן (שמות  טרם ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ"כּ י 

אקים" ה' ].(בל"ר)מּפ ני ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌

בּ ּק ׁש וֹ ת מבקׁש ים כּ ׁש יּ שׂ ראל  , ּכ ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
,דּ וֹ ד  הל אנה ל ּה  א וֹ מרים , ַלּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

בּ וֹ  דּ וֹ דיׁש נּ אמר דוֹ דבּ רח ּפ נה אנה , ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
כשאנו  לומר [רצונו , ע ּמ ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְוּ נבקׁש נּ וּ 
להעלותה צלותין בכמה  מתפללים
ומתפללים מבקשים אנו כראוי  ולתקנה
למטה עמה שהוא אנפין  זעיר על גם
בּ ּק ׁש וֹ ת בּ כ ּמ ה הרבים] בעונותינו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבגלות
ירד  הוּ א ׁש בּ ׁש ביל וּ בּק ׁש וֹ ת, ּת פלּ וֹ ת  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל 
עמנו  היא המלכות כי  [בעבור ◌ֵ◌ָעלינוּ ,
יורד  אנפין זעיר מידת גם כן על בגלות
ׁש א מטרוניתא] את לשמור כדי  ◌ֶעלינו
ב נהגנוּ  ׁש א מוּ ם אלּ א מּמ נּ וּ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָזז
ׁש בּ ׁש ביל שלנו] העבירות  [בגלל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָכּ ב וֹ ד,
[שמה היּ מים. ׁש ׁש ת כּ ל עּמ נוּ  אסוּ ר  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה
האסורים בבית חבוש להיות צריך שהוא

כבוד  נוהגים היינו ואם בגרמותינו, הוא
בתורה ולסעדה לשומרה בשכינה
פחד  לה לא טובים ובמעשים ובמצוות

ול  לשמורמהחיצונים לז"א צורך היה א
סגוּ ר(בל"ר)אותה יהיה  ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  [ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

י ּפ תח הבּ ת וּ ביוֹ ם ה ּמ ע שׂ ה, ימי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵׁש ׁש ת
הכינה היא  ּׁש כ י ּפ תח, החד ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ְוּ בי וֹ ם
ׁש וֹ ׁש נּ ה כּ מוֹ  החל, בּ ימי עּמ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנסּת רת
וּ ביוֹ ם החיצונים] [מפני אטוּ מה, ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶׁש היא
טוֹ בים וּ בימים החדׁש  וּ בי וֹ ם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהבּ ת
וליר ׁש  וּ בשׂ מים ריחוֹ ת לקבּ ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנפּת חת
אין  [שאז לבניהם וענּ וּ גים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְנפׁש וֹ ת

כלל ].לחיצונים  שליטה

ר  דה , אד לבני   לה ְִֵֶֶַָָָָָאי 
והכינה לת הע אס ר ְְִִֶַַָָָָהא
 חב  אי  ונאמר ,ע ְֱֲִֵֶַָָָָאסרה 

 ריהאס מית עצמ את ְֲִִִֵֶַַָמיר

ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק ד וֹ ׁש  אדם, לבני להם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ י 
אסוּ רה וה כינה בּ גּ לוּ ת ע ּמ הם ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָאסוּ ר
תשובה עושים שלא [בגלל ◌ָ◌ִעּמ ם,
את מּת יר חבוּ ׁש  אין בּ ּה  ונאמר ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְאמיתית]
ׁש לּ ּה , והגּ אלּ ה האסוּ רים, מבּ ית ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַעצמ וֹ 
תלוּ יה היא העליוֹ נה האם תׁש וּ בה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
[כי  עּמ ּה , חרוּ ת ׁש ערי ׁש חמים  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִבידיהם,
עילאה אימא בבינה הוא התשובה מקור
סוד  כי  הבינה מכח הוא הגאולה ועיקר
נאמר הגאולה שהוא דרור  וקראתם
עלמא העליון יובל שהיא בבינה
ׁש נּ זכּ רה ּפ עמים חמים  כּ נגד  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְדחירות]



לשכינה זוהר ב

כּ "ה ויּ פן זהוּ  בּ ּת וֹ רה. מצרים ֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְיציאת
ׁש ּמ יחדים הלּ ל וּ  האוֹ תיּ וֹ ת בּ חמים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ָוכ "ה,
ׁש יּ ׁש  ישׂ ראל, ׁש מע ּפ עמים יוֹ ם בּ כל ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 
איׁש  אין כּ י ויּ רא אוֹ תיּ וֹ ת , וכ"ה כ"ה ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הן
שאין  לומר  [רצונו בּ תוֹ כם  אוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ עוֹ רר 
התעוררות ידי על הגאולה את שיקרב מי
תשובה ידי {שעל בינה שערי החמישים
ולומדי  עילאה לאימא זוכים מאהבה
לחמישים נכנסים הם הקדוש  הזוהר
מגינה עילאה שאימא  וזוכים בינה שערי
וה וּ א בזוה "ק}]. כמובא עליהם ◌ְומסוככת
הוא חלונות  [פירוש, החנוֹ ת, מן ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יח
לשמים, ישראל תפילות עליית מקום
ישראל  של תפילתם על משגיח  וז"א
הוא גם  שיגאל כדי  הגאולה על שיתפללו 
א"ל  פני נא "חלּ וּ  בּ הם ׁש נּ אמר  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶעמהם]
חלו  וגם תפילה, לשון נא [חלו ◌ֵ◌ָ◌ִויח נּ נוּ "

חלון מלשון חלונא, אותיות  ],(בל"ר)נא
לּה , נא רפא נא א"ל  בּ ּה  ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תּה 
לקבּ ל  ּפ ׁש וּ טה יד ׁש היא בידוֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הרפוּ אה
שם איש [אין  אי ׁש . אין כּ י  ויּ רא ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָׁש בים,
ליחד  לבבו בכל ה' אל לשוב לבו על 
בקריאת ושכינתיה הוא בריך קודשא
נעשה {שזה הגאולה לקרב כראוי  שמע
מ"ג תיקון ראה  הסוד, לימוד ידי על רק

בּ  והיא נׁש קפהומפרשים}], החלּ וֹ ן עד  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
בּ ּה  ׁש נּ אמר יבבה, ׁש היא בּ תר וּ עה, ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַוּת י בּ ב
ע שׂ ה, אׁש ר הּת בה חלּ וֹ ן את נח  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ פּת ח
האם היא  נח, תבת ׁש ל  הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְוזה
וסוד  בינה שערי חמישים [זה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה,
החלּ וֹ ן  כיפור] ביום העליונה ◌ַ◌ַהתשובה
אוֹ ר, ׁש בּ וֹ  האמצעי, העּמ וּ ד הוּ א ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה 
הגנוז  [אור  הגּ נוּ ז . הא וֹ ר  וה וּ א  אוֹ ר, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְותוֹ רה
זוהר בתיקוני  {וכדאיתא התורה. בתוך 

נג.) דף כא  עתיד:(תיקון האחרוֹ נה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַוּ ב גּ לוּ ת
אוֹ תם  להרג הוּ א  ּבּ ר ו {אתהּק דוֹ ׁש  , ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌

ובתיקוני  שם, בזוהר כדאיתא רב הערב
- גרי"ׁש ,א ,(מג.)זוהר אזל"א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועוֹ ד

גּ רׁש  הוּ א, בּ רי לקוּ דׁש א  אמרת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינּת א 
בּ נּה  ואת הזּ את י)האמה כא אלּ ין (בראשית ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

רב, יט)ערב  כו מהס ּת ּפ ח(ש"א דּ גר ׁש וּ ני  ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
דין  עלמא מן  לוֹ ן גּ ריׁש  יהו"ה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְבּ נחלת 
עם חוּ לקא לוֹ ן יהא דלא  דאתי , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵוּ מעלמא

יח)וזהוּ ישׂ ראל}, ז' אׁש ר(שמות  וה דּ גה ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
הּת וֹ רה, זוֹ  היאוֹ ר, ויּ באׁש  מתה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַבּ יאוֹ ר 
אליהם, סרחה אוֹ ר , ות וֹ רה בּ ּה  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
בסודותיה, בתורה מואסים רב [הערב

בּ ישׂ ראל ונאמר  בל"ר] כב)כ"מ, א (שמות ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אוֹ ר ּת ׁש ליכהוּ . היאוֹ רה היּ לּ וֹ ד הבּ ן  ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָכּ ל 

ר"ז  לישראל בהוּ א מאירה התורה [שאין . ָ◌

כו'.א. גריש אזלא ועוד הגר"א: מפרש וביאר עתה 
גריש  אזלא  לומר ורוצה טעמים , ארבעה  עוד והולך
מא"י שגרשוני  מדה כנגד מדה אותה , וגריש  הולך  
והן כו' דגרשוני ע "ר אלין  והולך שמפרש  כמו בגלות 
כו', האמה את גרש בישא , שפחה שהיא  דלילית בנוי
כמו מעלמא רב  הערב שיתמחו עד יבוא לא והגאולה

בארוכה בראשית פרשת בזוהר שאומרשאמרו  וזה .
כו '. נטיל זמנא שופרבההוא זהו לומר ורוצה  כנ "ל 

דומיא ורביע והולך, שמפרש וכמו  רביע הולך
רובע לומר רוצה שניהם את וידקר ואמר דרומח,

כו'. דא ונוקבא דכר שאומר וזה רביע  וזהו ונרבע,

ע'ב . תיקון זוהר ע"ב )ובתיקוני קכז מטטרו"ן,(דף והוא
רזיא"ל , והוא הפנים, שר נקרא זה ומפני פניא"ל, אור
והוא רזיא"ל, למספר  עולה  שכך אוריא"ל , והוא
אברה "ם, כמספר התורה, מצוות רמ"ח  למספר עולה
הוא זה  ניתנה, התורה שמשם, החסד , מלאך וזה

ב )שכתוב לג ממונה(דברים והוא למו , דת אש  מימינו 
יודע ונסתרות עמוקות מגלה  והוא תורה, סודות על
ובו  לאור לבוש  הוא שהחושך  משום בחושך , מה 

בו שנאמר ב )אל"י  טו ואנוהו(שמות אל"י  הוא ,זה  אור 
נאמרר"ז עליו בהם שיודע מי  וכל ו), ד  סוד (דניאל וכל

ממך, נעלם והוא לא שבעין , לבן בגוון מאיר והוא

לשכינה גזוהר

עיקר סודותיה, גם לומדים אם אלא
ורזין  תורה בסתרי הוא הגנוז האור
ר"ז, גימטריה "או"ר " כן על דאורייתא,

האוֹ ר,(בל"ר) א וֹ ת וֹ  ׁש ל זוּ גוֹ  בּ ת היאוֹ ר"ה, [ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ וֹ  כג)ׁש נּ אמר י היה (שם י שׂ ראל  בּ ני  וּ לכל  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

שנגאלו  הכח  היה [שזה בּ מוֹ ׁש בתם, ◌ָֹ◌ְ◌ְאוֹ ר 
הקבלה, בחכמת שעסקו  ידי על  ממצרים

המלכות  מידת תיקנו  זה ידי  ](בל"ר)שעל
האחרוֹ נה  בּ גּ לוּ ת  כן בּ וֹ (היאורה)כּ מ וֹ  הזּ הר ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌

ׁש הוּ  ר"ז , האחרוֹ נה,היה הגּ אלּ ה אוֹ ר א ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אותיותהזוה"ר[כי  ר"ז הוא ,הו"ה 

ישראל  שישועת והיינו או"ר, גימטריה
לימוד  ידי  על היה ממצרים, שנגאלו

בתיבת מרומז שזה הו"ה התורה הזוה"ר 
לימוד או "ר שהוא במצרים להם המאיר  ,

ספר שהוא הקבלה חכמת של התורה
שכתוב כמו קכ "ו)הזוהר , בחיבורא(נשא  ,

יומיא, בסוף גלותא מן יפקון ](בל"ר)דא
טו)לקיּ ם ז מצרים(מיכה  מארץ צאת כּ ימי ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

היּ לּ וֹ ד  הבּ ן כּ ל  וזהוּ  נפלאוֹ ת, ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַאראנּ וּ 
הקבלה לומדי [אלו  ּת ׁש ליכהוּ , ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהיאוֹ רה
מ"ן, מעלים והם בנים, בבחינת  שהם
[אלו  ּת ח יּ וּ ן, הבּ ת וכל נגאלים] ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְובזכותם
הפנימיות לומדים שאינם הנגלות לומדי
מ"ן  מעלים ולא בחיצוניות, רק  ועוסקים
חיּ וּ ת בחינת להם יש רק יחוד, ◌ַואין
בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ ה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵהעולמות ]
מן  מציץ וכה, כּ ה ויּ פן ּפ ה}] ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על
כּ י  ויּ רא תׁש וּ בה, ימי עשׂ רת אלּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַהחר כּ ים,

ועוֹ ד, איׁש . א לּ וּ אין החנ וֹ ת, מן מׁש גּ יח ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
הם  וּ בנ וֹ  ׁש האב  כּ נסת, בּ ית ׁש ל  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַהחלּ וֹ נ וֹ ת

הקב"האס וּ רים,(הכנסת)בּ בית [כביכול  ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌
בגלות אסורים בניו ישראל ואנחנו

הרבים  יוֹ ם ](בל"ר)בעונותינו בּ כל  ◌ָ◌ְ◌ְוהוּ א
להם ונוֹ תן עליהם מזוֹ ן .הׁש גּ חתוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

שלא  אד לבני מסית תמיד  הס"מ
כמה וגור התורה, בסודות יעסקו 
יעסוק שלא כדי  לאד ומניעות סיבות

התורה בסודות
כא נג.)ובתיקון  יצחק (דף הבאר  כתב ,

שע"ז) שע"ז, כי (אותיות  לומר  רצה וז "ל: :
ידי  על אלא לבא יכולה  אינה הגאולה
יכולים אינם והם ואימא... דאבא מוחין
ידי  על אלא בז"א ולהתגלות  לבוא
כי  התורה, בסודות כן גם  העוסקים
ואימא אבא בסוד הם התורה הסודות
זו"ן  בסוד הם והנגלות  י"ה, בסוד שהם
גם שעוסקים אלו ידי ועל ו"ה... סוד שהן
הוי"ה שם יהיה אז התורה... בסודות כן 
לנצח, המות בלע  אז ויהיה בשלימות,
רק  הסוד  בתורת עוסקין כשאין לאפוקי
הגאולה לבוא יכולה  אינה אז בנגלות,

בעתה, רק זמנה, זה קודם ומחמת
שלא  אדם לבני  מסית תמיד הוא הס"מ...

יהיה יעסק  כן ידי  שעל התורה, בסודות ו 
שאין  מחמת שמו , נמחה שאין  תקומה  לו
שבני וכשרואה בשלימות , הוי"ה שם
התורה  בסודות כן  גם לעסוק  רוצים אדם
כדי לאדם ומניעות סיבות כמה גורם אז 

התורה, בסודות יעסוק והמועטיםשלא
לעסוק  ומתחזקים  מתאמצים שהם

רי"ו שם אשר השמאל , מצד דולק אש נוריא"ל
לימין, רחמים  כסא תעשה, לא  מצוות ומשם גבורה,
ובו שניהם , כולל האמצעי עמוד לשמאל, דין כסא

ומשה יהו"ה, יהו"ה  פעמים  שתי שמו שכפל יהו"ה,
ואדעך זה ומפני  משה , משה  שמו כפל בו שנאחז

יז )בש"ם לג שמות(שמות .בשני



לשכינה זוהר ב

כּ "ה ויּ פן זהוּ  בּ ּת וֹ רה. מצרים ֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְיציאת
ׁש ּמ יחדים הלּ ל וּ  האוֹ תיּ וֹ ת בּ חמים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ָוכ "ה,
ׁש יּ ׁש  ישׂ ראל, ׁש מע ּפ עמים יוֹ ם בּ כל ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 
איׁש  אין כּ י ויּ רא אוֹ תיּ וֹ ת , וכ"ה כ"ה ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הן
שאין  לומר  [רצונו בּ תוֹ כם  אוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ עוֹ רר 
התעוררות ידי על הגאולה את שיקרב מי
תשובה ידי {שעל בינה שערי החמישים
ולומדי  עילאה לאימא זוכים מאהבה
לחמישים נכנסים הם הקדוש  הזוהר
מגינה עילאה שאימא  וזוכים בינה שערי
וה וּ א בזוה "ק}]. כמובא עליהם ◌ְומסוככת
הוא חלונות  [פירוש, החנוֹ ת, מן ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יח
לשמים, ישראל תפילות עליית מקום
ישראל  של תפילתם על משגיח  וז"א
הוא גם  שיגאל כדי  הגאולה על שיתפללו 
א"ל  פני נא "חלּ וּ  בּ הם ׁש נּ אמר  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶעמהם]
חלו  וגם תפילה, לשון נא [חלו ◌ֵ◌ָ◌ִויח נּ נוּ "

חלון מלשון חלונא, אותיות  ],(בל"ר)נא
לּה , נא רפא נא א"ל  בּ ּה  ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תּה 
לקבּ ל  ּפ ׁש וּ טה יד ׁש היא בידוֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הרפוּ אה
שם איש [אין  אי ׁש . אין כּ י  ויּ רא ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָׁש בים,
ליחד  לבבו בכל ה' אל לשוב לבו על 
בקריאת ושכינתיה הוא בריך קודשא
נעשה {שזה הגאולה לקרב כראוי  שמע
מ"ג תיקון ראה  הסוד, לימוד ידי על רק

בּ  והיא נׁש קפהומפרשים}], החלּ וֹ ן עד  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
בּ ּה  ׁש נּ אמר יבבה, ׁש היא בּ תר וּ עה, ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַוּת י בּ ב
ע שׂ ה, אׁש ר הּת בה חלּ וֹ ן את נח  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ פּת ח
האם היא  נח, תבת ׁש ל  הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְוזה
וסוד  בינה שערי חמישים [זה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נה,
החלּ וֹ ן  כיפור] ביום העליונה ◌ַ◌ַהתשובה
אוֹ ר, ׁש בּ וֹ  האמצעי, העּמ וּ ד הוּ א ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה 
הגנוז  [אור  הגּ נוּ ז . הא וֹ ר  וה וּ א  אוֹ ר, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְותוֹ רה
זוהר בתיקוני  {וכדאיתא התורה. בתוך 

נג.) דף כא  עתיד:(תיקון האחרוֹ נה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַוּ ב גּ לוּ ת
אוֹ תם  להרג הוּ א  ּבּ ר ו {אתהּק דוֹ ׁש  , ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌

ובתיקוני  שם, בזוהר כדאיתא רב הערב
- גרי"ׁש ,א ,(מג.)זוהר אזל"א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועוֹ ד

גּ רׁש  הוּ א, בּ רי לקוּ דׁש א  אמרת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש כינּת א 
בּ נּה  ואת הזּ את י)האמה כא אלּ ין (בראשית ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

רב, יט)ערב  כו מהס ּת ּפ ח(ש"א דּ גר ׁש וּ ני  ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
דין  עלמא מן  לוֹ ן גּ ריׁש  יהו"ה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְבּ נחלת 
עם חוּ לקא לוֹ ן יהא דלא  דאתי , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵוּ מעלמא

יח)וזהוּ ישׂ ראל}, ז' אׁש ר(שמות  וה דּ גה ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
הּת וֹ רה, זוֹ  היאוֹ ר, ויּ באׁש  מתה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַבּ יאוֹ ר 
אליהם, סרחה אוֹ ר , ות וֹ רה בּ ּה  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
בסודותיה, בתורה מואסים רב [הערב

בּ ישׂ ראל ונאמר  בל"ר] כב)כ"מ, א (שמות ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אוֹ ר ּת ׁש ליכהוּ . היאוֹ רה היּ לּ וֹ ד הבּ ן  ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָכּ ל 

ר"ז  לישראל בהוּ א מאירה התורה [שאין . ָ◌

כו'.א. גריש אזלא ועוד הגר"א: מפרש וביאר עתה 
גריש  אזלא  לומר ורוצה טעמים , ארבעה  עוד והולך
מא"י שגרשוני  מדה כנגד מדה אותה , וגריש  הולך  
והן כו' דגרשוני ע "ר אלין  והולך שמפרש  כמו בגלות 
כו', האמה את גרש בישא , שפחה שהיא  דלילית בנוי
כמו מעלמא רב  הערב שיתמחו עד יבוא לא והגאולה

בארוכה בראשית פרשת בזוהר שאומרשאמרו  וזה .
כו '. נטיל זמנא שופרבההוא זהו לומר ורוצה  כנ "ל 

דומיא ורביע והולך, שמפרש וכמו  רביע הולך
רובע לומר רוצה שניהם את וידקר ואמר דרומח,

כו'. דא ונוקבא דכר שאומר וזה רביע  וזהו ונרבע,

ע'ב . תיקון זוהר ע"ב )ובתיקוני קכז מטטרו"ן,(דף והוא
רזיא"ל , והוא הפנים, שר נקרא זה ומפני פניא"ל, אור
והוא רזיא"ל, למספר  עולה  שכך אוריא"ל , והוא
אברה "ם, כמספר התורה, מצוות רמ"ח  למספר עולה
הוא זה  ניתנה, התורה שמשם, החסד , מלאך וזה

ב )שכתוב לג ממונה(דברים והוא למו , דת אש  מימינו 
יודע ונסתרות עמוקות מגלה  והוא תורה, סודות על
ובו  לאור לבוש  הוא שהחושך  משום בחושך , מה 

בו שנאמר ב )אל"י  טו ואנוהו(שמות אל"י  הוא ,זה  אור 
נאמרר"ז עליו בהם שיודע מי  וכל ו), ד  סוד (דניאל וכל

ממך, נעלם והוא לא שבעין , לבן בגוון מאיר והוא

לשכינה גזוהר

עיקר סודותיה, גם לומדים אם אלא
ורזין  תורה בסתרי הוא הגנוז האור
ר"ז, גימטריה "או"ר " כן על דאורייתא,

האוֹ ר,(בל"ר) א וֹ ת וֹ  ׁש ל זוּ גוֹ  בּ ת היאוֹ ר"ה, [ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ וֹ  כג)ׁש נּ אמר י היה (שם י שׂ ראל  בּ ני  וּ לכל  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

שנגאלו  הכח  היה [שזה בּ מוֹ ׁש בתם, ◌ָֹ◌ְ◌ְאוֹ ר 
הקבלה, בחכמת שעסקו  ידי על  ממצרים

המלכות  מידת תיקנו  זה ידי  ](בל"ר)שעל
האחרוֹ נה  בּ גּ לוּ ת  כן בּ וֹ (היאורה)כּ מ וֹ  הזּ הר ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌

ׁש הוּ  ר"ז , האחרוֹ נה,היה הגּ אלּ ה אוֹ ר א ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אותיותהזוה"ר[כי  ר"ז הוא ,הו"ה 

ישראל  שישועת והיינו או"ר, גימטריה
לימוד  ידי  על היה ממצרים, שנגאלו

בתיבת מרומז שזה הו"ה התורה הזוה"ר 
לימוד או "ר שהוא במצרים להם המאיר  ,

ספר שהוא הקבלה חכמת של התורה
שכתוב כמו קכ "ו)הזוהר , בחיבורא(נשא  ,

יומיא, בסוף גלותא מן יפקון ](בל"ר)דא
טו)לקיּ ם ז מצרים(מיכה  מארץ צאת כּ ימי ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

היּ לּ וֹ ד  הבּ ן כּ ל  וזהוּ  נפלאוֹ ת, ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַאראנּ וּ 
הקבלה לומדי [אלו  ּת ׁש ליכהוּ , ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהיאוֹ רה
מ"ן, מעלים והם בנים, בבחינת  שהם
[אלו  ּת ח יּ וּ ן, הבּ ת וכל נגאלים] ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְובזכותם
הפנימיות לומדים שאינם הנגלות לומדי
מ"ן  מעלים ולא בחיצוניות, רק  ועוסקים
חיּ וּ ת בחינת להם יש רק יחוד, ◌ַואין
בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ ה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵהעולמות ]
מן  מציץ וכה, כּ ה ויּ פן ּפ ה}] ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על
כּ י  ויּ רא תׁש וּ בה, ימי עשׂ רת אלּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַהחר כּ ים,

ועוֹ ד, איׁש . א לּ וּ אין החנ וֹ ת, מן מׁש גּ יח ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
הם  וּ בנ וֹ  ׁש האב  כּ נסת, בּ ית ׁש ל  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַהחלּ וֹ נ וֹ ת

הקב"האס וּ רים,(הכנסת)בּ בית [כביכול  ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌
בגלות אסורים בניו ישראל ואנחנו

הרבים  יוֹ ם ](בל"ר)בעונותינו בּ כל  ◌ָ◌ְ◌ְוהוּ א
להם ונוֹ תן עליהם מזוֹ ן .הׁש גּ חתוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

שלא  אד לבני מסית תמיד  הס"מ
כמה וגור התורה, בסודות יעסקו 
יעסוק שלא כדי  לאד ומניעות סיבות

התורה בסודות
כא נג.)ובתיקון  יצחק (דף הבאר  כתב ,

שע"ז) שע"ז, כי (אותיות  לומר  רצה וז "ל: :
ידי  על אלא לבא יכולה  אינה הגאולה
יכולים אינם והם ואימא... דאבא מוחין
ידי  על אלא בז"א ולהתגלות  לבוא
כי  התורה, בסודות כן גם  העוסקים
ואימא אבא בסוד הם התורה הסודות
זו"ן  בסוד הם והנגלות  י"ה, בסוד שהם
גם שעוסקים אלו ידי ועל ו"ה... סוד שהן
הוי"ה שם יהיה אז התורה... בסודות כן 
לנצח, המות בלע  אז ויהיה בשלימות,
רק  הסוד  בתורת עוסקין כשאין לאפוקי
הגאולה לבוא יכולה  אינה אז בנגלות,

בעתה, רק זמנה, זה קודם ומחמת
שלא  אדם לבני  מסית תמיד הוא הס"מ...

יהיה יעסק  כן ידי  שעל התורה, בסודות ו 
שאין  מחמת שמו , נמחה שאין  תקומה  לו
שבני וכשרואה בשלימות , הוי"ה שם
התורה  בסודות כן  גם לעסוק  רוצים אדם
כדי לאדם ומניעות סיבות כמה גורם אז 

התורה, בסודות יעסוק והמועטיםשלא
לעסוק  ומתחזקים  מתאמצים שהם

רי"ו שם אשר השמאל , מצד דולק אש נוריא"ל
לימין, רחמים  כסא תעשה, לא  מצוות ומשם גבורה,
ובו שניהם , כולל האמצעי עמוד לשמאל, דין כסא

ומשה יהו"ה, יהו"ה  פעמים  שתי שמו שכפל יהו"ה,
ואדעך זה ומפני  משה , משה  שמו כפל בו שנאחז

יז )בש"ם לג שמות(שמות .בשני
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בעני  נחשבים אינם הם התורה, בסודות
הם אלא אותם, להתחזק הבריות
בנגלות העוסקים לאותם רק  מחזיקים
בתורה מופלגים שהם בהם ויודעים
בעיניהם נחשבים הם אזי פה, שבעל

אותם, בסודות להחזיק העוסקים אבל
ואינם  עליהם משגיחים אינם התורה 
על בא הכל וזה בעיניהם , לכלום נחשבים
בלבם  ונותן בהם שמתלבש  הס"מ ידי
בסודות  העוסקים בעיניהם יחשבו  שלא
להם  יהיה לא זה ידי שעל  כדי התורה 
בתיקון  גם ועיין בהם, לעסוק וקיום חיזוק

עכ"ל .י"ח,

יה, תא נביעה אי זמ תאְְְְִֵֶַַָָָָ
אא  אר י ולא במיתה, יצא ְְְֲִִֵֶָָָֹח"ו

מחה ני מעיר ְְִִִִֵֶַָָָאחד
כ"א התיקון נג:)ובהמשך זמן :(דף ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

כבדה, ׁש היא יבּ ׁש ה בּ א וֹ תּה  נביעה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
ישׂ ראל מעל  להסּת לּ ק ק לּ ה, ,נעשׂ ית ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ ּה  יז)ונאמר וא(שם  הארץ , מעל ו ּת רם ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
כּ ׁש נּ תמ לּ את הביעי , לחד ׁש  עד  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶי וֹ רדת 
זהוּ  יוֹ רדת. כבדה  והיא ׁש לּ הם, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ַבּ זּ כ יּ וֹ ת

ד)ׁש כּ תוּ ב  ח בּ חדׁש (שם הּת בה וּת נח ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌
שׂ מאלהביעי , זרוֹ ע תׁש רי, ׁש אםׁש ה וּ א , ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌

בּ וֹ , י וֹ צאים יאר וּ היוּ  ו א במיתה, יצא וּ  ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌
מּמ ׁש ּפ חה  וּ ׁש נים מעיר  אחד  .אלּ א ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

קורה מה הקדוש הזוהר מבאר  כאן
שלא מפני  נביעה, ואין יחוד כשאין
מ"ג, בתיקון כדאיתא הסוד תורת לומדים
נבואת ומתקיים הדין מידת עולה שאז

יד)ירמיהו "(ג' מעיר: אחד אתכם ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולקחּת י
ציּ וֹ ן  אתכם והבאתי  מּמ ׁש ּפ חה כי וּ ׁש נים  ," ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

לעולם זוכים אזי  הסוד תורת לומדים אם

המסככת בינה, עילאה אימא היא החירות
נגאלים וכולם עליהם, ומגינה הבנים על 
החכם כן  על ממש, ומיד תיכף  ברחמים
לגאולה שיזכה בראשו עיניו יתן 
שמתו  הרשעים כאותם ח"ו  ולא  ברחמים,
להם היה לא כי  במצרים, חושך במכת
בזוהר המתגלה הגנוז האור הוא אור
סודות ללמוד  רצו שלא מפני הקדוש,

ולהיגאל  הבל"ר)התורה דברי פי על .(מתבאר 

מא הא זוה"ק  למד אינ ִֵֵֵֵֶמי
ערב וה ,לבי מ פה עקי ְְְֲִִִֵֶַַָָהצ
 יע  ה ,יע חסד ל ִִֵֶֶֶֶַָרב,

 לעצמ תְְַָא

כּ  ׁש יּ תעוֹ ררו יּ פן  מי יׁש  אם וכה, ה  ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש לּ הם, האסוּ רים בּ ית  את  לׁש בּ ר  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה
ולאׁש ר צא וּ  לאסוּ רים לאמר ׁש כּ ת וּ ב  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶזה וּ 
אין  כּ י ויּ רא וכה כּ ה ויּ פן הגּ ל וּ ,  ַבּ חׁש◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
לעסקים  ּפ נוּ , לדרכּ וֹ  אי ׁש  א לּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִאיׁש ,
לבצעוֹ  איׁש  ׁש לּ הם, לדּ רכים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם ,
את  ליר ׁש  הזּ ה, העוֹ לם ׁש ל בּ בּ צע ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִמּק צהוּ ,

הזּ ה, הואהעוֹ לם ותפילתם לימודם [שכל  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
יחוד  לצורך ולא לעצמם שפע  להמשיך

ושכינתיה] הוא בריך מצּ דקודשא ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואינם 
יראי חיל, אנׁש י בּ הם ׁש נּ אמר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵאלּ וּ 
אלּ א  בצע , שנאי  אמת , אנׁש י ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱאהי"ם,
כּ מוֹ  הכּ ּפ וּ רים בּ י וֹ ם בּ ּת פלּ ה צ וֹ עקים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌כּ לּ ם
וכּפ רה  וּ סליחה מזוֹ ן לנוּ  הב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְכּ לבים,
נפׁש  עזּ י והם  לחיּ ים, כּ תבנוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוח יּ ים,
ׁש צּ וֹ עקים  העוֹ לם אּמ וֹ ת ׁש הם ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִכּ כלבים.
מי ׁש אין ּפ נים, בּ ׁש ת להם ואין ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
ׁש כינתוֹ  את ׁש יּ חזיר  בּ תׁש וּ בה  ל וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּק וֹ רא
מרחקת  ׁש היא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאל
לכלבים, ונדמים  אליו , לח זּ ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
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ויּ למד וּ  בגּ וֹ ים ויּ תערב וּ  בּ הם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
חסד ׁש כּ ל  רב, ערב וא וֹ תם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ יהם,

לעצמם  א וֹ תוֹ  עוֹ שׂ ים הם [שכל ׁש עוֹ שׂ ים, , ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
פרס  לקבל  מנת על רק הוא  עבודתם

הסוד (בל"ר) תורת לומד שאינו מי  {וכל ,
ותורתו  תורה של עלבונה על נתבע הרי
לקבל  מנת על ותפילתו ולחוץ משפה

ועוד)פרס, הברכה היכל לאברהם חסד  }](מהרח"ו,
מבקׁש ים(כב:) הם וע וֹ ד וּ כסוּ ת, מזוֹ ן ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

בּ ּה  ׁש נּ אמר זוּ וּ גם, עוֹ נת ׁש היא ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְועוֹ נה,
מי  ואין יגרע , א וענתּה  כּ סוּ תּה  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְׁש ארּה 
ׁש ל  ׁש אר ּה  תוֹ רה, ׁש הוּ א מזוֹ ן , ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש וֹ אל 
בלימוד  כונתם  שכל [משום ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה,
מזון  זה ידי על  להם שיהיה הוא תורתם
להיות מזון לתקן כדי  ולא לנשמתם

הקדושה השכינה {ואינם(בל"ר)לצורך ,
לימודם וכל  הסוד תורת ללמוד חפצים
ערב  והם פרס לקבל  מנת על הוא בנגלה

בראשית בזוהר כדאיתא :(כה.)רב
ׁש לי ׁש י מין  - נאמרה גּ בּ וֹ רים עליהם , ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ז) הם (בראשית  אנׁש י וגוֹ ' הגּ בּ רים ,הּמ ה ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
בּ הם ׁש נּ אמר אלּ ה מצּ ד יא)והם הבה(שם ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

וגוֹ ' עיר לּ נוּ  וּ בוֹ נים נבנה ׁש ם . לּ נוּ  ונעשׂ ה  ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

ספר בּ הם ושׂ מים וּ מדרׁש וֹ ת, כּ נס יּ וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָבּ ּת י 
ה', ל ׁש ם וא ראׁש וֹ , על  ועטרה ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָּת וֹ רה
ונעשׂ ה  ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ׁש ם. להם לעשׂ וֹ ת  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

ׁש ם, העליוֹ נה(מהרח"ו)לּ נוּ  האם והיא [{ ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
כּ ס וּ תּה  . אּמ ּת וֹ רת ּת ּט ׁש  ואל בּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
ׁש ל  וּ תפ לּ ין  ׁש לּ ּה , ועּט וּ ף הצּ יצית כּ ּס וּ י  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶזה
יעטף. כי לעני  ּת פלּ ה בּ ּה  ׁש נּ אמר ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָיד,
מצות לקיים העבודה תכלית [שאין
לו  שיהא כדי  בשבילו ותפילין ציצית
הבא לעולם נאה וטלית דרבנן חלוקא 
אורות בזה לעשות כדי רק עדן, בגן

הקדושה להשכינה וענתּה (בל"ר)מקיפין  [ְ◌ָֹ◌ָ◌
שאין  [ומפני  בּ עוֹ נתּה . ׁש מע  קריאת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְזוֹ 
העליון  היחוד מונעין הסוד תורת לומדים

נשמע  ישראל שמע קול תיקוןגואין (תקוי"ז

לּה ,מ"ג) יעשׂ ה  א אלּ ה ׁש לׁש  ׁש אם [ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌
לוֹ  אין כּ סף, אין  חנּ ם ויצאה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַלכינה,
אין  ועוֹ ד  חצוּ ף. הוּ א ה כינה, מן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָבּ וּ ׁש ה 
הבּ א. לעוֹ לם כּ ּס וּ פים לוֹ  יהיה א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָכּ סף,
על  לחשוב מהשכינה בושה לו [אין
עזי  הכלבים  כמו נקרא  והוא תיקוניה,
חשב  לא שהוא וכמו חצופים, שהם נפש 
הוא כך  פניו והחציף השכינה תיקוני  על 

=ג. תרה  ספר = 951 ימטר ה י ראל" ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ"מע
חיה ". ימי ל רע ולא ט ב  מלתה" = יראל  ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹקד
יראל המע את מעים  דה זהר מד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמי 

מתל  ה א  את "רוהפת מן ראית  מ"ג תי' (תיקו"ז  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

, ויב יחרב ונהר איה ודא  " מעיב ואמרים  מתלין יראל אפיל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

האיראל רי ק דא איה א תם, נע הוכ',)אין  וזה  , דתע' ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
"ז בת  ראי  מים , ה' ים הר"ז''המי ְְִִִִֵֵֶַַַָָ

הה ים את  מעים זהר עלמד חבל  לא ואם , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹ
המע וגם ה פת מים מעים  לא  ְְְְְִִִַַַַַַַַָֹהמן,

מ"ג )יראל, ן בתיקו"ז רזי(הגר "א עסקין כאין . ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
קריאת  כנת הדע יראל, מע צעקים ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָרה
רמז  [מע  ליחדם, פארת יראל מלכת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָמע,
ליחדם. וצרי לתפארת, וי ראל מלכ ת, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָלכינה 

ימטרה והא 410 ימטרה  מע י לר ז ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָוי
מס ר הא וגם כה, ה א  הכינה י  כה ,  ְְְְִִִִֶַַַָָכינה 
,קד ימטר ה וכן יראל, מע הסק  אתת ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָל
ואחד  אחד ל ת כנת היא הכינה  ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָלמר 

ו')מ ראל, י"ב יראל ",(יעיה קד קר גד ל "י , ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ
אבינ יעקב וגם דע, לתפארת רמז ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹויראל
מע קריאת ענין  וזה תפארת, אחז יראל  מְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

וכדע  מלכת, פארת מילה(א"ח )ליחד הנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
חייב יהודי  וכל "יאהדונהי", ואדנת הוי"ה  ליחד ְְְֵֶַַָאחד,
השם, שם מזכיר כאשר  השמות בשילוב  לכוון 
ובורא יאהדונהי", גימטריה " אמן עונה  וכאשר 
זוהר בתיקוני כדאיתא גימטריה, אותו שזה מלא"ך

ועוד ) בעש"ט ].(זוה"ק,
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בעני  נחשבים אינם הם התורה, בסודות
הם אלא אותם, להתחזק הבריות
בנגלות העוסקים לאותם רק  מחזיקים
בתורה מופלגים שהם בהם ויודעים
בעיניהם נחשבים הם אזי פה, שבעל

אותם, בסודות להחזיק העוסקים אבל
ואינם  עליהם משגיחים אינם התורה 
על בא הכל וזה בעיניהם , לכלום נחשבים
בלבם  ונותן בהם שמתלבש  הס"מ ידי
בסודות  העוסקים בעיניהם יחשבו  שלא
להם  יהיה לא זה ידי שעל  כדי התורה 
בתיקון  גם ועיין בהם, לעסוק וקיום חיזוק

עכ"ל .י"ח,

יה, תא נביעה אי זמ תאְְְְִֵֶַַָָָָ
אא  אר י ולא במיתה, יצא ְְְֲִִֵֶָָָֹח"ו

מחה ני מעיר ְְִִִִֵֶַָָָאחד
כ"א התיקון נג:)ובהמשך זמן :(דף ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת וֹ 

כבדה, ׁש היא יבּ ׁש ה בּ א וֹ תּה  נביעה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
ישׂ ראל מעל  להסּת לּ ק ק לּ ה, ,נעשׂ ית ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ ּה  יז)ונאמר וא(שם  הארץ , מעל ו ּת רם ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
כּ ׁש נּ תמ לּ את הביעי , לחד ׁש  עד  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶי וֹ רדת 
זהוּ  יוֹ רדת. כבדה  והיא ׁש לּ הם, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌◌ְ◌ַבּ זּ כ יּ וֹ ת

ד)ׁש כּ תוּ ב  ח בּ חדׁש (שם הּת בה וּת נח ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌
שׂ מאלהביעי , זרוֹ ע תׁש רי, ׁש אםׁש ה וּ א , ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌

בּ וֹ , י וֹ צאים יאר וּ היוּ  ו א במיתה, יצא וּ  ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌
מּמ ׁש ּפ חה  וּ ׁש נים מעיר  אחד  .אלּ א ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

קורה מה הקדוש הזוהר מבאר  כאן
שלא מפני  נביעה, ואין יחוד כשאין
מ"ג, בתיקון כדאיתא הסוד תורת לומדים
נבואת ומתקיים הדין מידת עולה שאז

יד)ירמיהו "(ג' מעיר: אחד אתכם ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולקחּת י
ציּ וֹ ן  אתכם והבאתי  מּמ ׁש ּפ חה כי וּ ׁש נים  ," ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

לעולם זוכים אזי  הסוד תורת לומדים אם

המסככת בינה, עילאה אימא היא החירות
נגאלים וכולם עליהם, ומגינה הבנים על 
החכם כן  על ממש, ומיד תיכף  ברחמים
לגאולה שיזכה בראשו עיניו יתן 
שמתו  הרשעים כאותם ח"ו  ולא  ברחמים,
להם היה לא כי  במצרים, חושך במכת
בזוהר המתגלה הגנוז האור הוא אור
סודות ללמוד  רצו שלא מפני הקדוש,

ולהיגאל  הבל"ר)התורה דברי פי על .(מתבאר 

מא הא זוה"ק  למד אינ ִֵֵֵֵֶמי
ערב וה ,לבי מ פה עקי ְְְֲִִִֵֶַַָָהצ
 יע  ה ,יע חסד ל ִִֵֶֶֶֶַָרב,

 לעצמ תְְַָא

כּ  ׁש יּ תעוֹ ררו יּ פן  מי יׁש  אם וכה, ה  ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש לּ הם, האסוּ רים בּ ית  את  לׁש בּ ר  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה
ולאׁש ר צא וּ  לאסוּ רים לאמר ׁש כּ ת וּ ב  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶזה וּ 
אין  כּ י ויּ רא וכה כּ ה ויּ פן הגּ ל וּ ,  ַבּ חׁש◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
לעסקים  ּפ נוּ , לדרכּ וֹ  אי ׁש  א לּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִאיׁש ,
לבצעוֹ  איׁש  ׁש לּ הם, לדּ רכים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם ,
את  ליר ׁש  הזּ ה, העוֹ לם ׁש ל בּ בּ צע ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִמּק צהוּ ,

הזּ ה, הואהעוֹ לם ותפילתם לימודם [שכל  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
יחוד  לצורך ולא לעצמם שפע  להמשיך

ושכינתיה] הוא בריך מצּ דקודשא ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואינם 
יראי חיל, אנׁש י בּ הם ׁש נּ אמר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵאלּ וּ 
אלּ א  בצע , שנאי  אמת , אנׁש י ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱאהי"ם,
כּ מוֹ  הכּ ּפ וּ רים בּ י וֹ ם בּ ּת פלּ ה צ וֹ עקים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌כּ לּ ם
וכּפ רה  וּ סליחה מזוֹ ן לנוּ  הב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְכּ לבים,
נפׁש  עזּ י והם  לחיּ ים, כּ תבנוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוח יּ ים,
ׁש צּ וֹ עקים  העוֹ לם אּמ וֹ ת ׁש הם ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִכּ כלבים.
מי ׁש אין ּפ נים, בּ ׁש ת להם ואין ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
ׁש כינתוֹ  את ׁש יּ חזיר  בּ תׁש וּ בה  ל וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּק וֹ רא
מרחקת  ׁש היא הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאל
לכלבים, ונדמים  אליו , לח זּ ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
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ויּ למד וּ  בגּ וֹ ים ויּ תערב וּ  בּ הם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
חסד ׁש כּ ל  רב, ערב וא וֹ תם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ יהם,

לעצמם  א וֹ תוֹ  עוֹ שׂ ים הם [שכל ׁש עוֹ שׂ ים, , ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
פרס  לקבל  מנת על רק הוא  עבודתם

הסוד (בל"ר) תורת לומד שאינו מי  {וכל ,
ותורתו  תורה של עלבונה על נתבע הרי
לקבל  מנת על ותפילתו ולחוץ משפה

ועוד)פרס, הברכה היכל לאברהם חסד  }](מהרח"ו,
מבקׁש ים(כב:) הם וע וֹ ד וּ כסוּ ת, מזוֹ ן ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

בּ ּה  ׁש נּ אמר זוּ וּ גם, עוֹ נת ׁש היא ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְועוֹ נה,
מי  ואין יגרע , א וענתּה  כּ סוּ תּה  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְׁש ארּה 
ׁש ל  ׁש אר ּה  תוֹ רה, ׁש הוּ א מזוֹ ן , ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש וֹ אל 
בלימוד  כונתם  שכל [משום ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה,
מזון  זה ידי על  להם שיהיה הוא תורתם
להיות מזון לתקן כדי  ולא לנשמתם

הקדושה השכינה {ואינם(בל"ר)לצורך ,
לימודם וכל  הסוד תורת ללמוד חפצים
ערב  והם פרס לקבל  מנת על הוא בנגלה

בראשית בזוהר כדאיתא :(כה.)רב
ׁש לי ׁש י מין  - נאמרה גּ בּ וֹ רים עליהם , ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ז) הם (בראשית  אנׁש י וגוֹ ' הגּ בּ רים ,הּמ ה ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
בּ הם ׁש נּ אמר אלּ ה מצּ ד יא)והם הבה(שם ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

וגוֹ ' עיר לּ נוּ  וּ בוֹ נים נבנה ׁש ם . לּ נוּ  ונעשׂ ה  ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

ספר בּ הם ושׂ מים וּ מדרׁש וֹ ת, כּ נס יּ וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָבּ ּת י 
ה', ל ׁש ם וא ראׁש וֹ , על  ועטרה ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָּת וֹ רה
ונעשׂ ה  ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ׁש ם. להם לעשׂ וֹ ת  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

ׁש ם, העליוֹ נה(מהרח"ו)לּ נוּ  האם והיא [{ ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
כּ ס וּ תּה  . אּמ ּת וֹ רת ּת ּט ׁש  ואל בּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר
ׁש ל  וּ תפ לּ ין  ׁש לּ ּה , ועּט וּ ף הצּ יצית כּ ּס וּ י  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶזה
יעטף. כי לעני  ּת פלּ ה בּ ּה  ׁש נּ אמר ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָיד,
מצות לקיים העבודה תכלית [שאין
לו  שיהא כדי  בשבילו ותפילין ציצית
הבא לעולם נאה וטלית דרבנן חלוקא 
אורות בזה לעשות כדי רק עדן, בגן

הקדושה להשכינה וענתּה (בל"ר)מקיפין  [ְ◌ָֹ◌ָ◌
שאין  [ומפני  בּ עוֹ נתּה . ׁש מע  קריאת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְזוֹ 
העליון  היחוד מונעין הסוד תורת לומדים

נשמע  ישראל שמע קול תיקוןגואין (תקוי"ז

לּה ,מ"ג) יעשׂ ה  א אלּ ה ׁש לׁש  ׁש אם [ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌
לוֹ  אין כּ סף, אין  חנּ ם ויצאה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַלכינה,
אין  ועוֹ ד  חצוּ ף. הוּ א ה כינה, מן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָבּ וּ ׁש ה 
הבּ א. לעוֹ לם כּ ּס וּ פים לוֹ  יהיה א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָכּ סף,
על  לחשוב מהשכינה בושה לו [אין
עזי  הכלבים  כמו נקרא  והוא תיקוניה,
חשב  לא שהוא וכמו חצופים, שהם נפש 
הוא כך  פניו והחציף השכינה תיקוני  על 

=ג. תרה  ספר = 951 ימטר ה י ראל" ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ"מע
חיה ". ימי ל רע ולא ט ב  מלתה" = יראל  ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹקד
יראל המע את מעים  דה זהר מד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמי 

מתל  ה א  את "רוהפת מן ראית  מ"ג תי' (תיקו"ז  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

, ויב יחרב ונהר איה ודא  " מעיב ואמרים  מתלין יראל אפיל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

האיראל רי ק דא איה א תם, נע הוכ',)אין  וזה  , דתע' ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
"ז בת  ראי  מים , ה' ים הר"ז''המי ְְִִִִֵֵֶַַַָָ

הה ים את  מעים זהר עלמד חבל  לא ואם , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹ
המע וגם ה פת מים מעים  לא  ְְְְְִִִַַַַַַַַָֹהמן,

מ"ג )יראל, ן בתיקו"ז רזי(הגר "א עסקין כאין . ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
קריאת  כנת הדע יראל, מע צעקים ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָרה
רמז  [מע  ליחדם, פארת יראל מלכת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָמע,
ליחדם. וצרי לתפארת, וי ראל מלכ ת, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָלכינה 

ימטרה והא 410 ימטרה  מע י לר ז ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָוי
מס ר הא וגם כה, ה א  הכינה י  כה ,  ְְְְִִִִֶַַַָָכינה 
,קד ימטר ה וכן יראל, מע הסק  אתת ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָל
ואחד  אחד ל ת כנת היא הכינה  ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָלמר 

ו')מ ראל, י"ב יראל ",(יעיה קד קר גד ל "י , ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ
אבינ יעקב וגם דע, לתפארת רמז ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹויראל
מע קריאת ענין  וזה תפארת, אחז יראל  מְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

וכדע  מלכת, פארת מילה(א"ח )ליחד הנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
חייב יהודי  וכל "יאהדונהי", ואדנת הוי"ה  ליחד ְְְֵֶַַָאחד,
השם, שם מזכיר כאשר  השמות בשילוב  לכוון 
ובורא יאהדונהי", גימטריה " אמן עונה  וכאשר 
זוהר בתיקוני כדאיתא גימטריה, אותו שזה מלא"ך

ועוד ) בעש"ט ].(זוה"ק,



לשכינה זוהר ו 

בושה לו ויהיה הבא בעולם ערום יהיה
מהשכינה ומפרשים)גדולה ].(בל"ר 

עם ׁש ל וֹ ׁש  ּפ עמים א"ל  יפעל אלּ ה כּ ל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְוהן
זה - לבדּ ּה  כּ סוּ תה היא כּ י   ּכ וּ מוּ ם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָגבר,
זה - לעוֹ ר וֹ  שׂ מלתוֹ  היא הראׁש וֹ ן , ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִגלגּ וּ ל 
גלגּ וּ ל  זה - י ׁש כּ ב בּ ּמ ה ׁש ני , ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִגלגּ וּ ל 
ׁש ל  לבוּ ׁש ים ׁש ׁש ה הם  ואלּ וּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליׁש י ,
העין, צבעי  ׁש ׁש ה ׁש ל כּס וּ יים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְׁש ׁש ה
נׁש מה. ׁש היא עין לבת לב וּ ׁש ים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
בקריאת הסוד פי  על כראוי מייחד [ואם
מג' וניצול  לנשמה לבושין לג' זוכה שמע

אמר, אלּ ה וּ בׁש שת  יז)גלגולים] כג (שמות  ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
, זכ וּ ר כּ ל  יראה בּ נה ּפ עמים ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָׁש ׁש 
ׁש ׁש ת הם ּפ עמים הצּ בעים, ׁש ׁש ת ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנגד

בּ הם ׁש נּ אמר הנּ ר , ׁש ל ב)הצּ בעים ג (שם ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
 ֹמּת ו אׁש  בּ ל בּ ת אליו יהו"ה  מלא ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַויּ רא
אׁש  בּ לבּ ת אחד , צבע הרי  - ויּ רא ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַהּס נה.
וה נּ ה ויּ רא ׁש ני , צבע הרי - הּס נה  ִֹמּת ו◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
כּ נגד  והם ׁש ׁש ה, הרי  - בּ אׁש  בּ ער ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַהּס נה
עין, בּ ת ז וֹ  אׁש  בּ לבּ ת העין . צבעי  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְׁש ׁש ת
צבעי  ׁש ׁש ת מאירים ׁש יּ היוּ  זמן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
ה ּק ׁש ת, צבעי ׁש ׁש ת כּ נגד ׁש הם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָהעין,

ע וֹ לם, בּ רית לזכּ ר וּ ראיתיה טמיּ ד  (בראשית  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌
יראוּ טז) בּ עין עין כּ י  - הזּ מן וּ באוֹ תוֹ  ,ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ציּ וֹ ן, יהו"ה ח)בּ ׁש וּ ב נב ידי (ישעיה  [שעל . ְ◌ִ◌
בשוב  לראות יזכו והיחודים הסוד לימוד

ברחמים ציון ].(מפרשים)ה'
עין  בּ ת  האמצעי, עּמ וּ ד  הוּ א העין ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ ר
הענן  ׁש יּ תּפ נּ ה הזּ מן  בּ אוֹ תוֹ  ׁש לּ ּה , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית

בּ ּה  ׁש נּ אמר העין , מד)מבּ ת ג סכּ תה(איכה ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌
העין, ׁש ל הּת בלּ וּ ל  ׁש היא וגוֹ מר, ל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶבענן
עתידה העלי וֹ נה הכינה ר בּ תי , רוֹ מא ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָזוֹ 
תעמוֹ ד  ל ּמ ה הוּ א,  ּבּ ר ו לּק ד וֹ ׁש  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַלוֹ מר

הבּ ית , ּפ נּ יתי  ואנכי לא)בּ חוּ ץ כד ,(בראשית  ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

דּ אין  גּ ב על ואף מצרים. יציאת ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ָאנכי 
האסוּ רים, מבּ ית עצמוֹ  את מ ּת יר  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָחבוּ ׁש 
בגּ ל וּ ת, אס וּ רה ׁש היא ׁש כינה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  אוֹ תּה . ּת פדּ ה העליוֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה

יג) ג א (רות  ואם יגאל , טוֹ ב  יגאל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאם
יהו"ה  חי אנכי, וּ גאלּת י  לגאל ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַיחּפ ץ
ּפ ׁש וּ טה  ימין  ׁש היא הבּ קר, עד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִׁש כבי 
אלּ א  תל וּ י  הזּ ה  הדּ בר ׁש אין  ׁש בים, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל
ה כינה. ׁש ל העלי וֹ נה היּ מין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבתׁש וּ בה,

ה זמן יעירבּ אוֹ תוֹ  כּ נׁש ר העליוֹ נה כינה ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
יא)קנּ וֹ , לב ו',(דברים ק"ן יר וּ ׁש לים, ׁש היא , ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

יּק חהוּ  כּ נפיו יפר וֹ שׂ  ירחף, גּ וֹ זליו ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל 
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אברתוֹ . על די אהוּ  יט (שמות  ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ואביא נ ׁש רים כּ נפי על אתכם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ"ואא
יגאלך  אם כאן אמר  [ולזה  אלי". ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶאתכם
היחוד  לצורך  ז "א ביסוד הגנוז זה  טוב
כי  אנכי , וגאלתיך  לגאלך  יחפוץ  לא ואם
ושיעבוד , גלות אין הבינה בהתגלות 
והתשובה וחירות, ודרור יובל שנקראת

אנכי  הנקראת בבינה אברהם)היא ](באר 
לתשובה  זוכים הזוה"ק  לימוד  ידי  {ועל
יתק יּ ם  זמן ו בּ אוֹ תוֹ  בינה, במידת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְעילאה

לב)בּ ישׂ ראל, ואין (דברים ינח נּ וּ  בּ דד  ה' ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
נכר  אל קכו.)עּמ וֹ  נשא  }.(זוהר ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

לרבּ י  לרוּ ץ וּ בר וּ רה, אחת  עצה לנוּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוי ׁש 
ועסק  לּמ וּ ד ידי  על יוֹ חאי  בּ ר ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן 
לנוּ  מבטיח ׁש בּ זאת הּק ד וֹ ׁש , הזּ הר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ספר 
וא מהגּ לוּ ת, בּ רחמים ׁש נּ צא ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י
וכיּ דוּ ע  עני ]. ׁש ל נּס י וֹ ן [ו א נּס י וֹ ן ָצרי◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
חיּ ים רבּ י  הרב מ וֹ רנוּ  המקבּ לים, ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
והבּ ן  טוֹ ב, ׁש ם  הבּ על הר ׁש "ש, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִויטאל ,
להתּפ רסם זה לּמ וּ ד  דּ עתיד ועוֹ ד, חי  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִאיׁש 
הכינה ּת גּ אל יד וֹ  ועל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ לה גּ ל וֹ ת,

הגּ אלּ ה. ותבוֹ א ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק ד וֹ ׁש ה




