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א "הבעל שם טוב זיע
שקודם , צוה לאנשיו

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

כבר ידוע לכבודם 
מעלת לימוד הזוהר 
הקדוש אשר הוא 
מבטל כל מיני 
פורעניות וגזרות 

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

הוא רוח , שמסתלק
כמו , המשיח
והוא רוח . שנאמר
והוא רוח . הקודש

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

  .'דעת ויראת ה
  )'תיקון ל, תיקוני הזוהר(

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

כסא מלך (.'תמימה כו
  )תיקון מג אות ס, ז"לתיקו




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

אז מובטח לו שהוא 
בן עולם הבא מבני 
היכלא דמלכא ויהיה 
מרואי פני המלך 
היושבים ראשונה 

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

בספר זוהר הקדוש 
וכדאי , והתיקונים
תנא י ה"הוא רשב
א לפטור "האלקי זיע

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

ר משה "החסיד מוהר
  )ל דיסקין"יהושע לייב זצ
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 חית'מיא נ'ן ש'קדיש מ'יר ו'ע ו'י זרע'ח מפ'א תשכ'י ל'כ



ְּתִפָלה קֹוֶדם ִלמוד ַהֹזַהר ּ ּ ּ ָלה ֵמָהֲאִריַז( ּ   )ל"ַקּבָ
ִליחֹות, ים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִניםִמעֹוָלָה ֹוןּבִר ּמֹוִדים ֲאַנְחנו . ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ

ְּלָפֶניך ְיָי ֱאֹלֵהינו ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינו ּ ַתֲחָוָיה, ָ ִקָדה וְבִהׁשְ ּּבְ ּ ַרְבָתנו ְלתֹוָרֶת, ּ ּקֵ ּׁשֶ ָך ּ
סֹודֹות תֹוָרֶת, ְָוַלֲעבֹוָדֶתך ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ְּוָנַתָת ָלנו ֵחֶלק ּבְ הָךּּ דֹוׁשָ , ָּמה ָאנו.  ַהּקְ

ֶּמה ַחֵיינו ֶזה, ּ יָת ִעָמנו ֶחֶסד ָגדֹול ּכָ ר ָעׂשִ ֲּאׁשֶ ן ֲאַנְחנו ַמִפיִלים ַתֲחנוֵנינו . ּּ ַּעל ּכֵ ּ ּּ ּ
ִתְמחֹול, ְָלָפֶניך ְּוַאל ִיְהיו ֲעוֹונֹוֵתינו , ַּוֲעוֹונֹוֵתינו ּל ֲחֹטאֵתינוְלָכ, ְוִתְסַלח, ּׁשֶ ּ

יֵנינו ְלֵביֶניך ַָמְבִדיִלים ּבֵ ּ ּ. 

ְּיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ְיָי ֱאֹלֵהינו ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינוּוְבֵכן  ּ ָ ְתכֹוֵנן ְלָבֵבינו , ּ ּׁשֶ ּ
ְָלִיְרָאֶתך ְוַאֲהָבֶתך יב ָאְזֶניך ִלְדָבֵרינו ֵא, ָ ְּוַתְקׁשִ ְּוִתְפַתח ְלָבֵבינו ֶהָעֵרל , ֶּלהָ ּ

סֹודֹות תֹוָרֶתך ָּבְ ֵריַח ִניחֹוַח, ּ א ְכבֹוֶדך ּכְ ְָוִיְהֶיה ִלמוֵדנו ֶזה ַנַחת רוַח ִלְפֵני ִכּסֵ ּ ּ ּ ּ .
ִחיָנֵתינו ָכל ּבְ ָמֵתנו ּבְ ְּוַתֲאִציל ָעֵלינו אֹור ְמקֹור ִנׁשְ ּ ִיְתנֹוְצצו ִניצֹוצֹות ֲעָבֶדיך , ּ ְָוׁשֶ ּ ּ

ד עֹוָלםַהּקְ ר ַעל ָיָדם ִגִליָת ְדָבֶריך ֵאֶלה ּבָ ים ֲאׁשֶ ֹּוׁשִ ָּ ּ ּוְזכוָתם. ּ ּוְזכות ֲאבֹוָתם, ּ ּ ,
ּוְזכות תֹוָרָתם ּ ּוְתִמימוָתם, ּ ָתם, ּ ּוְקֻדׁשָ ְדָבִרים ֵאלו, ּ ל ּבִ ׁשֵ ַּיֲעמֹוד ָלנו ְלַבל ִנּכָ ּּ .

ָאנו ַמה ׁשֶ ּוִבְזכוָתם ָתִאיר ֵעיֵנינו ּבְ ּ ּ ָרֵאל .  לֹוְמִדיםּּ ַמֲאַמר ְנִעים ְזִמירֹות ִיׂשְ ַּגל "ּכְ
יָטה ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרֶתך ֵָעיֵני ְוַאּבִ י". ּ ְיָי  ְָלָפֶניך ִּיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

י ְיָי ִיֵתן ָחְכָמה ִמִפיו ַדַעת וְתבוָנה. ּצוִרי ְוגֹוֲאִלי ּּכִ ּ ּ ּ ּ: 

v v v 

ְּתִפָלה  ּ ִלמוד ַהזַֹהררַחַאְלּ ּ   )בֵלת ַהַנָוּכַר ּבְאַמיֹ( ּ
ֵּואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו ֶמֶלך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינו טֹוב וֵמִטיב ִהָדֶרׁש ָלנו ֱּאלֵֹהינו ּ ּ ּ ְּ .

ָעׂשו ְרצֹוֶנך ְגַלל ָאבֹות ׁשֶ ֲהמֹון ַרֲחֶמיך ּבִ ָׁשוָבה ֵאֵלינו ּבַ ָּ ּ ַבְתִחָלה . ּ ֵנה ֵביְתך ּכְ ּּבְ ּ ָ

ך ַעל ְמכֹונֹוְוכֹוֵנן ִמְק ָָדׁשְ ִתּקונֹוְּרֵאנוְוַה. ּ ְמֵחנו ּבְ ִבְנָינֹו ְוׂשַ ּ ּבְ ּ ב ּכֹ. ּ ֲהִנים ְוָהׁשֵ
יָרם וְלִזְמָרם ַּלֲעבֹוָדָתם וְלִוִיים ְלדוָכָנם ְלׁשִ ּ ָרֵאל ִלְנֵויֶהם. ּ ב ִיׂשְ ּוָמְלָאה . ְוָהׁשֵ

ְמך ַהָג'ָּהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ה ּ ְלִיְרָאה וְלַאֲהָבה ֶאת ׁשִ ָ ן ּ דֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָאֵמן ּכֵ
  .ְיִהי ָרצֹון

v v v 



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפר  - "יּזַֹהר ַהיֹוִמּ ִּתקוֵני ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   יב - ּזַֹהר ּבְ



שקודם כל תפילה ט צוה לאנשיו "הבעש
  .ילמדו מאמר זוהר ותיקונים

  )'טור ג' דף ט', הדרכה ז) טשרנוביל(ליקוטי תורה (






ולו עמי שומע לי בדור הזה שהמינות 
גובר היו לומדין עם תינוק בן תשעה שנים 
ספר הזוהר והתיקונים להגות בהם והיה 

  .יראת חטאו קודמת לחכמתו ויתקיים
פרק , נוצר חסד, יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה' ר(

  ).'משנה כ' ד




 ישן זוהרשיראה לסיים ויתנהג בדרך זו 
 אך אם . חדש והתיקונים בכל שנהזוהרו

 על זוהר הקדושילמוד סדר הפרשיות של ה
לא יספיק לפעמים שנים , סדר השבועות

 פרשתדהיינו ב, ושלשה שבועות בפרשה אחת
ראוי שיקבע שיעור הלימוד לכן . גדולות

, ל יוםדפין בכ'  ותיקונים גזוהר הקדושמ
 ישן וחדש זוהרשיוכל להשלים כל ה

דפין ' ואחר לימוד ג, ותיקונים בכל שנה
וילמוד , יקבע לימודו בשאר ספרי המקובלים

ספרי המקובלים על סדר שיכול עד שיסיים 
אך ', כל ספרי המקובלים הנמצאים וכו

 לסיימם בכל זהרוהתיקונים י'  הקזוהרה
  .וכזה יתנהג כל ימי חייו, ל"שנה כנ

  )שער הניצוץ,  השישישער, יסוד ושורש העבודה(




וגם צריך כל אדם להרגיל את עצמו 
לומר בכל יום ספר זוהר הקדוש קודם 
התפילה ומן אלול עד אחר ימים טובים 
לגמור ספר תיקונים הקדוש ואל יאמר 
הסריס הן אני עץ יבש ומי אנכי לגשת אל 

כי כבר הסכימו .  פנימה בספרי קבלההקודש
כל הצדיקים ובראשם הצדיק המפורסם 

ל מזידיטשוב בספרו סור "צ ז"המנוח מהר
מרע בכמה ראיות מוכיחות כי זהו מעצת 

 מכל ,היצר ושקר בימינו ואף שאינו מבין הכל
מקום לשון הזוהר הקדוש מסוגל לנשמה 

והוא דבר השוה לכל נפש ישראל קטן 
 כל אחד לפי הבנתו ושורש ,וגדול שם הוא

  .נשמתו
הנהגות ישרות רבי צבי הירש האראוויץ (

  )'מבאקשעוויץ אות ה






 באלוואשרי אדם שילמוד התיקונים 
הימים כל תיקון של אותו היום דבר יום 

ל דבר יש שורש  כי לכביומו ולא יעבור
לכן טוב שלא יקדום ולא . וטעם וכוונה

ת וכן היה מנהגו הטוב של עטר, יאחר
ראשינו מורינו הרב המופלא קדוש מר 

א ואפילו בזמן שהיה "ס זיע"שארונו הפרד
לו עול הצבור היה פונה מכל הענינים 

גם טוב לבעל תשובה , ולימד חובת היום
שילמוד חמשת דפים בכל יום מהזוהר 

וש כמו שכתב בספר שם הגדולים הקד
  .'אות ב' מערכה ב' חלק ב

  )מועד לכל חי, י'רבינו חיים פאלאג(




י תיקון לבעל "וכן נתן מרן האר
תשובה שיאמר חמשה דפין זוהר או 
תיקונים בכל יום וכן נהג מורי ורבי לקבוע 

או , זוהרבמשניות או ב ,מודו בלילהיל
  .שניהם כאחד טובים

  )'א אות מ"מורה באצבע להחיד(



קודם התפלה למעט בדבור כל מה 
דאפשר וללמוד איזה ענין בזוהר או 

  .תיקונים או זוהר חדש
  )ן סדר היום מרבי אהרן מקארלי-הנהגות צדיקים (

יאמר ' אחר התפילה בכל יום וכו
  . או מתיקוניםזוהר הקדושמאמר מ

אהרן ' ק הרב ר"ות שכתב הרהזוהרסדר היום וא(
  )ספר בית אהרן, מקארלין

אם כל כך גדלה לשמים , אחיי ורעיי
תקיף חילא דהאי  שיאו ומעלתו וכמה

זוהר אילנא רברבי של לימוד ספר ה
ושורש בארץ גזעו לשלח רצוצים , הקדוש

ב לב האיך לא יתלה, חפשי מן הגלות המר
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האדם להאיר אוזן לשמוע בלימודים לקבוע 
ק ובתיקונים "שיעור קבוע בכל יום בוזה

  .' כוושאר ספרי המקובלים
  )שער הניצוץ, שערי הששי, יסוד ושורש העבודה (






ראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש דפים 
והוא תועלת גדולה ותיקון , כל יום בזוהר

ולכלות , גדול לנפש להאירה ולזככה ולתקנה
לזכות , מדות רעות ותאות רעות, קוצים

והוא מרפא ותיקון לחטאים ', בנועם ה
ל "וכן נתן מרן האריז. ופשעים של הנפש

 זוהרתיקון לבעל תשובה שיאמר חמש דפים 
וכן נהג מורי ורבי דודי , או תיקונים בכל יום

  .ר צבי"הקדוש מוהר
שביל התורה , א מקאמארנא"נתיב מצותיך למהרי(

  )א"ל' סי' אות א




ותראה לומר בכל יום אם אפשר קודם 
התפלה יותר טוב כמה דפים תיקוני זוהר 

  .'וימתקו הדינים בעזרת ה
  )ז"אגרות שומרי אמונים כ(




להיות . …לשוב באמת על חטאת נעורים
 ...ניעור כל ליל ששי וללמוד באותו לילה

  .תיקונים
 הדרכות מרבי מרדכי - הנהגות צדיקים(

  )מטשערנאביל




 כמה פעמים בשבח גדלות מאודהפליג 
רגיל לעסוק בו '  והי,קדושת התיקוני זוהר

. ביותר גם בכל השנה אפילו שלא בימי אלול
התיקונים כלולים כל  בספרש, ואמר

  .' וכוהחכמות שבעולם
  )ח"קכ' סימברסלב ן " הרתשיחו(




אצל העולם , הכמתמיאחת אמר פעם 
 והמובן. תיקוניםהכל שוין ספר הזוהר וה

ל שבאמת יש חילוק גדו, המדבריו הי
 הקדוש ובין ספר זוהרועצום בין ספר ה

 הוא זוהראף על פי שספר ה, תיקוניםה
אין לו שום ערך נגד , מאודקדוש ונורא 

  .קדושת וסודות של ספר התיקונים

  )ט"שנ, מברסלבן "הרחיי מו(




ואף אם אינו , ילמוד בספרי קבלה
כי ,  הזוהר ותיקוניםמבין בהם יאמר דברי

    .מסוגלים לטהר הנשמה הם

ר "מהמקובל האלוקי מוהר ל"סידור כוונות האריז(
  )ל"יעקב קאפיל זצוק

בניי ואחיי תרגילו עצמיכם ללמוד 
ומי , בדברי הזוהר והתיקונים בשקידה

שלא ראה אור הזוהר מתוקים מדבש לא 
ראה מאורות מימיו ולא טעם טעם 

 הנפש ומזככה ועוד שהוא מטהר, התורה
אפילו אמירה בעלמא מן השפתים סגולה 

ובפרט ספר , מאודותיקון הנפש 
התיקונים שהם תקוני הנפש ממש מכל 

  .פגם וסיג וחולאת

  ) עצי עדן על משניותספרהקדמת (






ד את אוי לאלו שלא רוצים ללמו"
, מפני שהם מביאים לעולם עוני, הזוהר

  ." ואסונות מלחמות

  )30תיקון , "תיקוני הזוהר("

 


מטהר ...  הקדושזוהרלימוד התיקוני 
הגוף והנשמה וסגולתו לקרב הגאולה 

  .במהרה בימינו

קצה , מטה אפרים, אפרים בן אברהם ארדוט' ר(
 )ג"סעיף קטן כ, המטה
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כי מי שטרח ולא השיג יזכה ויבין בגן 
עדן ולכן טוב לגרוס ספר הזוהר ותקונים 

  .ורעיא מהימנא וכיוצא גם שלא יבין אותם

  )ו"מר שפתי רננות פרק כמעבר יבק מא(













א דמשיחא התגברות הרע תובעת עיקב
והעזות והמדות רעות בהנהגות ראשי ערב רב 
נתגלה האור הגנוז מן השמים ספר הזוהר 

י "ן האר"והתיקונים ואחריהם כתבי מר
ובזה הלימוד מבער הקוצים והרע שבנפשו 
ויזכה לדבק עצמו באור עליון ויזכה לכל 
 מידות טובות שבעולם ולזה נתגלה האור הזה
ועיקר למודך בפנימיות התורה יהיה שתשיג 

ת בנפשך בעת למודך "הארה וחיות אלוקי
י שבזמן הזה "ן האר"אמר מר... ובכל היום

נסתרות נעשו נגלות ושמחה לפני המקום 
ללמוד ברזי התורה ולגלות רזין לכל בר 

  .ישראל
היכל , יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה’ ר(

  ):דברים רח, הברכה












וכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד 
י וספר הזוהר אשר הם "ן האר"רזין של מר

יינו ולו עמי שומע לי בעקבות משיחא אשר ח
הרע והמינות גובר היו שוקדין כל ימיהם 
ללמוד ספר הזוהר והתקונים כתבי מרן והיו 
מבטלין כל גזירות רעות והיו ממשיכים שפע 

חיות אדם הישראלי תלוי בספר ... ואור
הזוהר ובכתבי מרן ללמוד בקדושה ובשמחה 

השגתו  כל אחד לפי ובנועם וביראה ואהבה
  .וקדושתו וכל ישראל קדושים

, נוצר חסד, יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה' ר(
  )'משנה כ' פרק ד









נודע בשערים גודל מעלת אמירת 
אשר היא מזכך הנפש ובפרט תיקוני זוהר 

ומובא בהקדמת כסא , בימי חודש אלול
מלך שאמירת התיקונים גרידא אפילו בלי 
הבנה הוא תיקון הנפש גדול וכעין זה 

וישוטטו ... ט"מובא בספרי תלמידי הבעש
ה "רבים ותרבה הדעת בעולם וזה יקרב בע

  .את ביאת הגואל
ד רבי משה אריה פריינד "ק הגאב"הסכמת הגה(
" מתוק מדבש"ל לספר תיקוני הזוהר עם פירוש "זצ

  )ל"צ המקובל רבי דניאל פריש זצ"להגה




גם אני מצטרף בהדייהו לחזקו 
ה "ויהיו דבריו נחת רוח להקב, ולאמצו

  .ויעשו רושם למעלה בפמליא של מעלה
צ פוסק הדור רבי שמואל הלוי "הסכמת הגה(

לספר תיקוני הזוהר עם פירוש א "וואזנער שליט
צ המקובל רבי דניאל פריש "להגה" מתוק מדבש"

  )ל"זצ












בלי ספק שחיבור קדוש זה יוסיף 
ובלי נדר , הרבה לומדים בתיקוני זוהר

ד ברצוני גם כן ללמוד בו את כל "בס
, ובוודאי כל בני גילי כן יעשו, תיקוני זוהר

ועל ידי , ויהיה להם חיבור זה לתועלת רבה
ויקויים בנו , זה תתרבה הדעת דקדושה

עתידין ) :ג קכד"ח(מ "ק ברע"מאמר הזוה
ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו ספר 

  .הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמי
מ "א ר"צ רבי יוסף ליברמן שליט"הסכמת הגה(

לספר תיקוני הזוהר עם , כולל שומרי החומות
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צ המקובל רבי דניאל "להגה" מתוק מדבש"פירוש 
  )ל"פריש זצ

ו "וזה עצה נפלאה בכל מיני צער ח
ן וטמטום הלב ללמוד וירידה וקטנות המוחי
 או לומר זהר ...בדברים קלים כמו

 וזה עצה גדולה ונפלאה להתעלות ...ותיקונים
מכל מיני ירידה וקטנות ולא כדעת השוטים 
שאומרים שאין ללמוד בשעה שלבו בל עמו 
וידוע כמה מעשיות מאנשים פשוטים שזכו 

  .על ידי זה לענינים גבוהים
  )נועם הלבבות מאמר לימוד התורה(






נראה לי שנקרא ספר : תקוני זהר
כי מדבר בכאן בזה הספר  התיקונים

מיחודים וצינורות הספירות והם נקראים 
בלשון הקדוש הזה תיקונים כמו שאמר 

אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין ' בתיקון א
רינן להון עשר ספירן והנה הספירות הם וק

ורוב דברי זה הספר הולך '  וכוהיה נקודות
על דרך צירופי השמות ויחודים והם עצם 

ן החדש עשר "ה וב"עולם התיקון ממ
הספירות התיחדם בצינורי הספירות 

לכן לאסתכלא אנפין באנפין למתק הדינים 
נקרא זה הספר תיקונים כי מדבר ביחודים 

מות לברר וללבן הטוב מן הסיגים תיקון עול
 על ידי יחודי שמות הקדושים והפסולת

בכלים מכלים שונים לפי הזמן והשעה 
והעולם אשר הוא מדבר בו הקדוש הזה מה 
שאין כן ספר הזהר שרוב דבריו סובב על 
עצמות המדות בדרך חיים ותוכחות מוסר 
ואינו מדבר מן יחודים זולת במקומות 

  .מועטים ובספרי אדרא
  )בעל העטרת צבי בריש ספר התיקונים שלו(






בספר או יאמר איזהו חכם כמבואר 
ס ופוסקים "הקנה שאפשר שילמד אדם ש

עם "ויחכם הרבה ויהיה עם הארץ גמור 
שהוא ] תורה ["דקבילו אורייתא" "נבל

כמה שלמעלה ואינו לומד ברזין נובלות ח
דאורייתא שהוא החיות הפנימי של התורה 
ומי שאינו למדן מופלג בקי בכל התורה 

ועוסק בפלפול של הבל שלא לשמה ואינו 
לומד לשמה להשיג נועם עריבות ידידות 
מתיקות התורה אשר זה אי אפשר להשיג 
אם לא בהסיר ממנו כל תאות הזמן 

ספר הזוהר ועריבות המורגש וללמוד ב
י בעץ חיים ופרי "י האר"ובכתבי מרן אלק

עץ חיים ושער היחודים במתיקות ונועם 
כי אין ' זיו השכינה שלזה יקרא חכם וכו

לך חיים בעולם הזה ובעולם הבא אלא 
בלימוד גמרא ופוסקים עם חכמת הזוהר 

י על פי הקדמות "י האר"וכתבי מרן אלק
ודבק ', ל וכו"ש זצ"י הריב"ן אלק"מר
פשך תמיד לפי השגתך בספר הזוהר נ

ודבק נפשך מאוד , י"ובכתבי מרן האר
ביראה ואהבה והכנעה שלא תהיה כוונתך 

כי זה הוא עבודה , חלילה להיות רב ורבי
ולכן אחיי ובניי נפשות ' זרה ממש וכו

יקרות גבוהים ורמים תדבקו נפשכם 
  .' וכובספר הזוהר תקונים זוהר חדש

  )'אמשנה ' נוצר חסד פרק ד(

ם עושר חטאיו "אשר חנן לו אלוקי
בצדקה יפרק וירבה בימים אלו בצדקה 

  . ולימוד זהר ותיקונים ותהלים
  )ח"אות רמ' מורה באצבע סימן ח(




אם זכה לחכמת אמת מסוגלת 
הצלחה בעתים הללו כי אז נאמר סוד ה

 סתרה  ואין האשה מגלהה ליריאיו"הוי
אלא לבעלה ובלילה ילמוד זוהר 
באשמורות כי בזכותו יצאו ישראל 

ומי שלא מהגלות והגלות נמשל ללילה 
זכה להבין בזוהר אף על פי כן יקרא כי 
הלשון מסוגל לזכך הנשמה ולהאירה 
זוהר נפלא ובספר התיקונים על היותר 
טוב וכשלומר זוהר יעיין לחכמת אמת 

דוש בפני בכל מלה ומלה כי כל אות חי
והדברים הנראים פשוטים אינם רק עצמו 
  .סוד

  )ז"שבתי ראשקובער סדר לימוד דף י' סידור ר(
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יזהר שיהיה לו קביעות בזוהר אחד 
 ויקדים אל המעיין לגירסא ואחד לעיוני

קרא בקול תעורר ואחר כך לגירסא כשי
הכוונה ותעבור השינה כבר עשינו חשבון 

ה דפין של דפוס מנטובה מזוהר לחמשה "שכ
  .לילות ישלים הזוהר ותיקונים

  )ז"שבתי ראשקובער סדר לימוד דף י' סידור ר(







הספרים שידבק בהם האדם אמנם 
י עליו "להשביח בהם הם חיבורי הרשב

השלום כמו הזהר והתיקונים ורעיא 
והנה אל '  וכומהימנא ושיר השירים וסבא

המעיין בספרים אלה צריך שני דרכים האחד 
לשנן לשונו פעמים הרבה ולציין לו ציונים 
כדי שיזכור הבקיאות ואל יעמיק ראשונה 

בעיון רב כפי ' ילמוד במקום ב' ה והבהרב
כחו נמצא אל המעיין שתי הלכות בבקיאות 

' הב' בעיון בשעות הנזכרים בפרק א' הא
בבקיאות כפי כחו פעמים ירבה בזה פעמים 
ימעט בזה הכל לפי הצורך השעה והשקט 
השכל ובזה בריאה לו כי הוא ילך לבטח דרכו 
ן וישיג הדרך הישרה ואף אם יראה אל המעיי

שאינו מבין עם כל זה לא יפסיק גירסתם 
מפומיה כי נאמן בעל מלאכתו להמציאו 
נסתר החמה כי כאשר ירגיל איש את בנו כן 
הקדוש ברוך הוא מזה לעוסק בחכמה זו 
מעט מעט ודבר זה נסיתיו ויש ראיה אל 

פרשת (העצה הזו ממה שהעתקנו מהזהר 
  .'בחלק א) קדושים דף פה

  )'פרק ג' גחלק ק "להרמאור נערב (






י "יעסוק בספר התיקונין להרשב
ה שהוא פינת להבין על ידו בספר "זלה

הזוהר וספר הזוהר עצמו יעסוק בו מדי שבת 
 והכל לפי מה שהיא בשבתו וחודש בחודשו

ים לפניו אדם אלה שהצעתי הדבר
  .והמשכיל יבין ויבחר

  )'סדר הלימודים במועדי ה, סדר היום(




ר כארזים נכנס בכי "ועם היותו בחו
טוב אל תא הרזים ולא השיב אחור ימינו 

ם "מחשבת המקומפני חוסר זמנו כי אמר 
קדמה למחשבת הזמן ובעת פקודת 

ניו אשמורות והתקין המשמורות קדמו עי
מאורות ויאר את הלילה בתיקוני הזוהר 

  .כעצם השמים לטוהר
מתלמידו בעל יד , ת דביר יוסף בהקדמה"שו(

  )מלאכי



הלומד בתיקונים מבריח הקליפות 
  .ומתקן עולם העשיה

 זוהר הקדושראוי ללמוד בעל כן 
אשר הם מלאים זיו ,  תיקוניםספרוב

גם דלא ידע , ומפיקים נוגה בסתרי תורה
 לימוד הנסתר בורא על ידיו. מה קאמר

 לימוד הפשט על ידיו, שמים חדשים
כמו שנאמר כי , בורא ארצות חדשות

ובזה רמזו . 'כאשר השמים החדשים וכו
והר 'זנוטריקון ,  תכןת"בזרל ושמים "רז
  .יקונים'תעיא מהימנא 'ר

  )ל"ר חסד ואמת לחיים חורי זספ(

  






מי שאינו , בדור הזה האחרון. א
עוסק בספר הזוהר ותיקונים וכתבי מרן 

בלולה ,  שהם חיים ממש לנפשי"האר
ידע , במקרא ובמשנה ובתלמוד ופוסקים

ק הוא משפה נאמנה שכל תורתו שעוס
ואין לו עסק בחיים והארה , כדואג, ולחוץ
ואינו , והוא כולו טעות ורמאות, לנפש

, עוסק בתורה אלא להיות מאנשי שם
להיות רב וראש גדול הדור ולהשתרר על 

  ...ואין לו חיים ולא חלק בחיים, הבריות

ובדור הזה האחרון אי אפשר . ב
להמשיך שכינתא עליונה אלא על ידי 
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  בלבדהרב חיים ויטאלתבי מרן הזוהר וכ
ובדור הזה מי האיש החפץ , ק"שנאמרו ברוה

חיים אוהב ימים מבלי לבלות יום בלתי 
 ידבק עולם הזהב ב"קדושה לראות טוב עוה

 הרב חיים ויטאלבספר הזוהר ובכתבי מרן 
  .ק"בלבד שנאמרו ברוה

  )ט"י',  עקב זפרשתהיכל הברכה (

ובפרט , בעת לימוד הסודות, ובאמת
  .ספר הזוהר והתיקונים מאיר הנפש

אות ' שביל א, נתיב היחוד,  קאמארנאנתיב מצותיך (
  )'ב

  




כבר נודע גודל יקר תפארת וגודל תהלות 
ספר היקר והקדוש תיקוני זוהר שחיבר 

ל " זצרבי שמעון בן יוחאיי "התנא האלק
ל דלתותיו יום אשרי אדם שומע לו לשקוד ע

יום אשר חכמים הגידו שאף לשונו לשון 
 לנשמה אף דלא מאודמסוגל ) הזוהר(הזהב 

  .ידע מאי קאמר
  ).ז דפוס מעזבוז"ק מאפטא תקו"הסכמת הרה(

  




ללמוד כל אחד מחברתינו בהתמדה ספר 
  כי הוא תיקון גדול לנפש, התיקונים

  )'אמונים אגרת האגרות שומרי (



 לכל אחד מהאברכים לומר מצווהואני 
איזה דפים תקוני זוהר בכל יום המסוגל 

כי , ולא להתרשל מזה חלילה,  לנפשמאוד
אין לשער גודל ועוצם הטובה הנצמח מזה 

  .וימתקו הדינים
  )ו"אגרות שומרי אמונים אגרת ט(



להרבות בלימוד , סגולה להנצל מגאוה
  .בדוק ומנוסה, זוהר הקדוש

  )י"ס(

נפשי קשורה , לאהובי בני ידיד נפשי
וכעת באתי במכתב ששכחתי ', בנפשו וכו

שתתחיל לומר לדבר עמך קודם נסיעתי 
  .' הקדוש וכוזוהרתיקוני ה
, מכתבים קודש, ט"ספר בית אהרן דף קמ(

  )ל"אהרן זצ' ר ר"ק אדמו"מהרה




אינו דומה חיות ותענוג לימוד הנגלה 
ואמר על עצמו . כלימוד הזוהר והתיקונים

אין לו חיות ותענוג אפילו בלימוד שהוא 
  . ותיקוניםזוהרהגמרא כמו מן ה

  )'אות ג, עב, פ מקוריץ"ק ר"מהרה, מדרש פנחס(

, ל"י ז"בענין ללמוד קבלה וכתבי האר
למוד לתרצה  כי אתה בעצמך לאידעתי 

רק , בלעדי איזהו גדול ממך ולא תמצא זה
י "להר[תלמוד ספר שערי אורה וגינת אגוז 

  . והתיקוניםזוהרועיקר ספר ה, ]גיקטליא
  )לט יושר דברי אמת סימן(




והמשכילים יבינו אינון מארי קבלה 
 זוהרהמשכילים יזהירו כבהון ודאתמר 
 זוהראילין אינון דקא משתדלין ב, הרקיע

 דאיהו כתיבת נח זוהרדא דאתקרי ספר ה
דמתכנשין בה שנים מעיר ושבע ממלכותא 
דבהון יתקיים כל הבן הילוד היאורה 

  .תשליכוהו ודא אורה דספרא דא
  )ג" בהעלותך קנזוהר(

גודל )  בהעלותךפרשת זוהר(עיין שם 
,  ובתיקוניםזוהרספר הלעסוק בהחיוב 

ובזה יזכה בנשמתא , והם נשמת התורה
  .' וכולנשמתא דברים עתיקים

ז "דף רמ,  שםך בהעלותפרשת זוהרהדרת מלך ל(
  )א"ע

  .מארי קבלה בנים
  )א"ע'  בהקדמה דף אתיקוני זוהר(




בעת עיקבא דמשיחא התגברות הרע 
והמדות רעות בהנהגות ראשי ערב והעזות 

נתגלה האור הגנוז מן השמים ספר , רב
ובזה ', הזוהר והתיקונים ואחריהם וכו

  מבער הקוצים והרע שבנפשוהלימוד
ויזכה לכל , ויזכה לדבק עצמו לאור עליון
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ולזה נתגלה האור , מדות טובות שבעולם
  .הזה

' ועיקר לימוד בפנימיות התורה יהי
אלוקית בנפשך בעת שתשיג הארה וחיות 

מקובל או ' ולא שתהי, לימודך ובכל היום
ולפעמים האדם הוא בקטנות . 'חוקר וכו

 לא יפטור את עצמו מכלום כי זה ,השכל
 ואז עקימת שפתיו הוה מעשה' מינות וכו

  .ומלכא שכיב על אבנים ואותיות כמו שהן
  )ב"ח ע"היכל הברכה דברים דף ר(

ס " שמאודמתמיד בלימודו ' הי
וספרי הזוהר ך ועין יעקב "וסקים ותנופ

 ובפרט, בלי שיעור'  וקצת הי',ותיקונים וכו
י "וכל כתבי הארך ועין יעקב "בספרי תנ

  .וספרי הזוהר ותיקונים
  )'זמברסלב ן "שבחי הר(






תמידי לקבוע לימוד תקנות ראשונות 
בספר ת הקדוש הזה " בבהאשר לא יפסיק

ללמוד כל איש ,  הקדוש ותיקוניםזוהרה
מאחר תפילת הבוקר ועד ז "מהם חלקו זא

 כל הימים תמיד חוץ עת תפילת מנחה ערב
ועוד הוסיפו בלימוד ', ט וכו"משבת ויו

ללמוד כל היום כולו '  הקזוהרהתמידי של ה
ועוד שש שעות בלילה חוץ מן הלילות 

  .'וכו' וצאי יום כיפור וכוממ

' גזירות נוראות וכו' א הי"ובשנת תצ
',  של בני ישראל וכולבער ספרי התלמוד

ל לבאר "י באסאן שאל לרבינו רמח"והגאון ר
ורבינו השיב לו בביאור סוד כל , לו סוד הענין

והקדים כי הוא ראה זאת מקודם , הענין
רפואה למכה ותיקן בישיבה שלו שילמדו 

 חדש בלי הפסק מעלות זוהרקונים ו ותיזוהר
  .' וכוהשחר עד צאת הכוכבים

  )ענינים נפלאים מרבינו משה חיים לוצאטו, ירים משה(

אנת הוא אילנא דרבה ותקיף , רבי רבי
בענפין דילך דאינון אברין , באורייתא

כמה עופין שריין תמן דנשמתין , קדישין
ובענפוהי ' כגוונא דלעילא דאתמר בי, קדישין

וכמה בני נשא לתתא , צפרי שמיא וןידור
יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד אתגלייא 

' ובגיני, לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא
  .'וקראתם דרור בארץ וגו

  )בסופו'  תיקון ותיקוני זוהר(

א וקראתם דרור בארץ לכל "וז
ו "אשר תקרא,  דייקאם"וקראת', יושבי

ובזכותא , אותם בספר הזוהר והתיקונים
דרור בארץ לכל  על ידי זה ד, מילתאתליא
, יובל היא סיים וקאמר על זהו. 'יושבי

כמו שיובל ,  אחתבחינהכלומר דהם 
 זוהר הקדוש לימוד המו כןכ,  בינהבחינת

  .אני בינה לי גבורה
 במאמר זוהר הקדושומה שאמרו ב

 הזוהר שהוא ספר לימוד על ידיהלזה 
ם מלמטה "מסטרא דבינה ויהיו טועמי

ב ינחני לרמוז "דחיי נפשי יסובמאילנא 
  .ם"חיי'  עם הכולל גימבינהבזה כי 

  )'אות ה' נפש חיים מערכת הז(


מ בריך היא בוצינא קדישא "אמר ר
קודשא דאמר מילין אילין ליחדא בהון 

קום אליהו נביאה ',  ושכינתיבריך הוא
'  ושכינתיקודשא בריך הואליקרא ד

קנא ' ועביד ליון עמך שאר נביאי ויתער
לחברא לון בהאי ' בהאי חיבורא וכו

תיקוני ('  וכונייחא' חיבורא לאשתכחא בי
בהאי דייק אומרו ). א"ג ע" דף לזוהר

דוקא חיבור זה ספר להודיענו כי , חיבורא
התיקונים מסוגל לסגולה זה לאשתכחא 

ואז צפור , 'נייחא ולמיעבד קן שכינתי' בי
רור קן לה בירושלים כסא מצאה בית וד

 בעת ההיא יקראו כמו שכתוב', ה
כשתתוקן עולם ', וכו' לירושלים כסא ה

בסגולת חיבור שכל סודותיו בנויים ' העשי
   .על מספר קטן לתקן עולם העשיה

  )מתוך הקדמת כסא מלך(
רבי שכן אמר  :אור החמה כתב

 בעצמו שנערים קטנים שמעון בן יוחאי
  .םעיין ש' ילמדו מסוד ה





בדור הרע הזה , לו עמי שומע לי

שהמינות גובר היו לומדין עם תינוק בן 
  והתיקוניםזוהרתשעה שנים ספר ה
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יראת חטאו קודמת לחכמתו ' והי, להגות בה
  .ויתקיים

  )כ"ד מ" אבות פמסכתנוצר חסד על (

 אף על גבד, ה יתפרש לרמוז לו"ולפ
ז "עכ, שאדם הוא כבהמה ואינו יודע לקרות

ויש רמז בפסוק אדם . משמיא יכפלו לו שכרו
 עם 'תושיע הדתיבות ', ובהמה תושיע ה

 ספרכוללים של תיבות יעלו כמ' התיבות וב
  .ח" בדקדוק צם"ר תיקוני"זהתיבות 

  ) התיקונים דפוס ליוורנוספר לאור םהקדמת המוצאי(




קודם התפילה למעט בדיבור כל מה 
או '  הקזוהרוללמוד איזה ענין ב, דאפשר

  . חדשזוהרבתיקונים או ב
  ) בית אהרןספרות הקודש בזוהרסדר היום וא(




ביל ק מטשערנו"ובליקוטי תורה מהרה
, ע"ט זי"מביא מהבעש) 'בהדרכה ז(ע "זי

 תפילה מאמר אחד מהזהר ללמוד לפני כל
  . או מהתיקוניםהקדוש



בצדקה ] ימי אלול[ירבה בימים אלו 
  ...ותיקונים זוהרובלימוד 

  )ח"קטע רמ' ח' מורה באצבע סי(

צריך לשוב באמת על חטאות נעורים 
שנים רצופים יום אחד ולהתענות חמשה 

ולהיות ניעור כל ליל שישי וללמוד ' בשבוע וכו
, ח"ר, זוהר, גמרא, משנה, ך"באותו לילה תנ

  .'עין יעקב וכו, תיקונים
  )'הדרכה א) טשערנאביל(ליקוטי תורה (

דעת היא , ראשית דעת' וזהו יראת ה
. זהו חכמה בלב, לשון התבוננות ובינה ליבא

כמו שכתוב בשם ,  התורהעל ידיועיקר הוא 
ט שצוה לאנשיו שקודם כל תפלה "הבעש

  .' ותיקונים וכוזוהרילמדו מאמר 
  )'הדרכה ז) טשערנאביל(ליקוטי תורה (






על ספר התיקונים לבד לא יספיקו 
יבוי הסודות אלפים ספרים לבאר עוצם ר

כידוע , אשר לא יכילם הרעיון, שיש שם
, לכל גדלות קדושת התיקונים הקדוש

אשר כל עורות אילי נביות לא יספיקו 
  .לבאר סודותיו ורמזותיו

  )ה"רפ' סימברסלב ן " הרתשיחו(

ואף אם אינו , ילמוד בספרי קבלה
כי , מבין בהם יאמר דברי הזוהר ותיקונים

  .מסוגלים לטהר הנשמה הם
בסדר כוונת , ל"יעקב קאפיל ז' ל לר"סידור האריז(

  )הלימוד

פעם שאלו רבינו לאחד התלמידים 
' מדוע לא לומד בזוהר הק, החשובים

וענה בשברון , ל"והתיקונים ובכתבי האריז
מה אעשה כי ללימוד הקדוש הזה , רבי: לב

ואני , צריכים קדושה יתירה וטהר גברא
ש ואיך אוכל לגשת לקוד, אין בי זאת

אם אינך : ואמר לו רבינו. קדשים ללמוד
עוד קדוש וטהור צא ולמד לימוד הקדוש 

ואז , הזה ותדבק בו וכזה ראה וקדש
אי אפשר בדור הזה כי , תתקדש ותתטהר

  .להשיג דבר מה בלעדה
  ) צבי לצדיקספרהקדמה ל(




כאשר התעוררתי בחצות הלילה 
אשר בעוד , מונחת לפני' תי שאגרת אוראי

עד , חבלי שינה על עיני לא יכולתי לקרותו
אשר למדתי תורתי בספר תיקוני הזוהר 

ואז ', והוא עד מחצית שעה ב, הקדוש
, ת"מכ נזכרתי לקרות האגרת של
 הנזכר זוהרוהבינותי על ידו מאמר ה

  .' וכושנמתקו כל דינים
  )ליקוטים בסופן, ספר עבודת ישראל(

נין לימוד פנימיות התורה שהאריכו ע
בזוהר ותיקונים ובעץ חיים בחיוב לימוד 

 וכמו שכתב בספר ראשית חכמה זה
ה במסכת שבועות שלו "בהקדמה ובשל
הפליג מאוד במעלת לימוד בפרק נר מצוה 

והנה בכלל מקרא הוא גם כן לימוד ... זה
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פנימית התורה שהרי מדרש הזוהר הוא על 
  . פסוקי התורה

  ):וטי תורה פרשת ויקרא דף הליק(

אין אדם יכול לבוא אל קצת השגת 
ש מכל למודינו כמו "גדולתו ורוממותו ית

ביחוד מלימוד ספר , מלימודי חכמת הקבלה
חכמת אדם תאיר , הזוהר הקדוש והתיקונים

ים הקדושים פניו מריבוי העולמות העליונ
  .לאין קץ וסוף ותכלית

  ) שער הניצוץ,שערי הששי, יסוד ושורש העבודה(




אנשי מעשה נהיגי לומר בכל יום 
מאותם ארבעים יום שמראש חודש אלול עד 
אחר יום כפורים איזה דפים מספר הקדוש 

ומכוונים לגמור כל הספר עד , זוהרתיקוני ה
 מאודועיין בספרים שהלהיבו . יום הכפורים

.  בארבעים יום אלוזוהרוד התיקוני על לימ
מכל מקום הלשון של , ואף שאינו מבין

 מאוד הקדוש והתיקונים מסוגל זוהרה
  .לנשמה

  )ז"ק י" סא"מטה אפרים סימן תקפ(

כבר נהגו גם כן חסידים ואנשי מעשה 
פ "ה עד יוהכ"ימים מר' בכל יום מאותן מ

כי לימוד בימים , בספר הקדוש תיקוני הזוהר
, אלו מטהר הגוף והנשמההקדושים 

  .א"וסגולתו לקרב הגאולה בב
  )ג"ק כ"קצה המטה למטה אפרים שם ס(

אשרי למי שישלים ספר : ל"בשם הרב ז
  .תיקונים בימים הללו

  )'ק ט"ג ס" סימן תר אפריםמטא(



מרפא וארוכה , ן הוא זה"כמה ארכ
כאשר העד העיד בנו עדות , לימוד הזה

ו "ויהי עדי, ע"י זי"ב הקדוש הארהר, נאמנה
אף  זוהר הקדוששכל הרגיל בלימוד ה, אמונה
מזכך את נפש רוח ,  שאין לו חלק בבינהעל פי

ובפרט בספר , לבינה ם"ר באי"נשמה כבן או
ה "תעל', התיקונים היינו דאהניא לי

, ותקנת הקדמונים, ד ליה"ה שקי"באיתנ
ח אלול עד יום "ללמוד בספר התיקונים מר

 לברר אוכל מתוך פסולת שדרך פוריםהכ
ן "בלימוד זה בא עדי ברורי, ר"התינוק לפר

וקיימו וקבלו היהודים . זה בורר' בפ
בנדבות הלב המתנדבים , עליהם ועל זרעם

ללמוד דבר , ועליהם קבענום חובה, בעם
ן שעורא זוטא " אז ירדו לשעורייום ביומו

  .ושעורא רבה
 התיקונים רספהקדמת הרב המביא לבית הדפוס (

  )ע"ר יצחק פרחי זי"כהר, דפוס ליוורנו







, פעם אחת היה מדבר מענין אלול
, ואמר שמה שנוהגין לומר תיקונים באלול

שהניגון של התיקונים וגם מהחלישות 
מחמת שכל אחד , חד אזהלב שיש לכל א

, מתאחר אז בבית המדרש יותר מרגילותו
מכל זה נעשה דברים עליונים ותיקונים 

  .גדולים למעלה
  )ז"קכ, ן מברסלב"שיחות הר(











 אין יודע כי ,להכניס דרך של תשובה
כי כל , תייםיאם הצדיקים הגדולים האמ

 הוא יודע ,תי הוא בחינת משיחיצדיק אמ
הסוד של בראשית מאמר סתום שרבי 

לה עליו שבעים אנפין ישמעון בר יוחאי ג
באלו הימים באלול ק בהם ושנוהגין לעס

קונים יועשרת ימי תשובה שהוא ספר הת
כי כל דרך התשובה באלו הימים , הקדוש

  .הוא על ידי בחינת בראשית מאמר סתום
  )הלכות ראש השנה הלכה ו -ספר ליקוטי הלכות (




יעויין בסוף הקדמת בעל כסא מלך 
 בכמה ספרים קדושים שהלהיבו מאד ועוד

ללמוד התקוני הזהר בארבעים יום 
 שמראש חודש אלול עד יום הכפורים

ואולי יש להסמיך זה ממה שכתב בתיקון (
ויפתח נח את חלון התיבה אשר עשה ' ו
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דתיבת נח היא אימא ודא יום הכפורים 
 חלון דילי הוא עמודא דמצעיתא דביה עלאה

א שביום "אור הגראור יתירה אור וכתב בבי
והוא תשובה אימא הכפורים חלונות התיבה 

מקץ ארבעים  וזהו שכתוב עילאה פתוחים
יום שהם ארבעים יום הידועים מראש חודש 

מ איתא על התיקוני זהר דאיהי "אלול ור
  .כידוע'  וכוכגוונא דתיבת נח

  ) א"ל תיקוני זהר מהגר"הקדמת המו(









ובחודש אלול חצי היום תלמוד חכמת 
 וחצי היום תלמוד טור ובית יוסף האמת

ושלחן ערוך הלכות ראש השנה וכפור וסוכה 
ולולב עם כל הפוסקים השייכים להם 

לא תלמוד כי אם חכמת ובעשרת ימי תשובה 
האמת דוקא ובימים שבין כפור לסוכות 

 וכיוצא תרבה בלימוד התהילים והזוהר
ובעזרת השם יתברך כל אשר תפנה תשכיל 

  .ותצליח אמן כן יהי רצון

  )'עבודת הקודש חלק התכלית פרק ע(




ספר התיקונים בחודש אלול יד ולהיות 
  .שמשת בוהכל מ

  )כסא מלך בהקדמה(







 חסידים ואנשי מעשה מתחילים הרבה
ללמוד סדר תיקוני זהר הקדוש מחמשת עשר 

כי מעלת אמירת . באב עד יום הכיפורים
מבואר בהקדמת תיקוני זהר בחודש אלול 

וסגולתו . כסא מלך שמטהר הגוף והנשמה
וכן כתוב באור צדיקים , לקרב קץ הגאולה

אשרי מי שישלים ספר ' ו סימן ב"סימן ל

התיקונים בימים אלו ויקירי ירושלים 
  .ו באב"מתחילים באמירת התיקונים מט



  )ג"ט סימן י"נטעי גבריאל בין המצרים פרק מ(







כי הנה עיקר קדושת וגודל מעלות 
לימוד הקבלה הוא לדבר למעלה ולא 
למטה וכדי לתקן ולעורר באורותיהם 

'  בהקדמת זוהר בראשית בייןוע. למעלה
שתיקא דילי בנא . אלעזר' ראמר . א"ע

' וכן בהקדמת תיקונים ג. ש"ע' מקדשא כו
 ונענה מלאך מגו אשא 'וף עמוד בס

 הן הן מעשה מרכבה והוו רמשמיא ואמ
י "עוהוא כי . 'מתקצין מלאכי השרת כו

י בענינים הללו נעשו ונבנו "דרשת הרשב
וזהו כל עיקר . אותן הענינים למעלה

 שאר חלקי תיקון לימוד הקבלה יותר מכל
כי שאר כל חלקי התורה הרי . התורה

 לם הזהמלובש בנושאי הענינים אשר בעו
לימוד הקבלה ובפרט דברי מה שאין כן 

ל אשר הם בנוים על האדרות "האריז
ר  ועמקי סתרי הזוהספרא דצניעותאו

הוו כל נושאי הענינים רק . הקדוש
  .ין סוףבאצילות ובעולמות דאור א








ולכך נקרא חכמת הקבלה בשם 
משום שכל נושאי הענינים שאנו . נסתר

הוא מעולמות העליונים . מדברים בהם
אשר אין השגה . אשר למעלה למעלה

ותפיסה בזה לשום בריה והרי הוא נעלם 
כ כל חלקי הנגלה "משא. ונסתר מהכל

הרי הוו כל נושאי . רתינו הקדושהמתו
 בזה בנפש ייןוע. הענינים שבהם גלוים לכל

 ן הואוכ. ש"ח ע"כ' פ' החיים שער ד
ש  בנפייןוע. ה בהקדמת תולדות אדם"בשל

כי כל . 'ה בהגהה ב"פ'  שם שער בהחיים
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על כל .  הוא בכל עולם עולםההתורה כול
וכמו שהוא . ל אחדתייחס בכעניניהם המ

 ם כןוא.  על הענינים השייך כאןלם הזהבעו
הרי מבואר בה מפורש באר היטיב כל מה 

ועוד כי לפי דבריו הרי שייך . שלמעלה ולמטה
 כולה בשם ל פה לקרוא לכל תורה שבעם כןג

נסתר משום שנסתר ונטמן כל עניניהם רק 
אך העיקר הוא כמו . ברמז בתורה שבכתב

כי משום שנושאי כל הענינים הללו שכתבתי 
לכך נקרא בשם . הם נעלמים מעיני כל חי

  .נסתר
  ) משנת חכמת האמת- סימן יד -שערי הלשם חלק ב (







 מה שכתוב דע את , פירוש הפסוקעוד
וידיעת , בענין אחדותו יתברך, אלהי אביך

כמו שאמר , אמר דע. וסוד האצילות, שמותיו
, אשגבהו כי ידע שמי, )יד, תהלים צא(הפסוק 

] אשר[הוא סוד לימוד חכמת הקבלה 
ומי שלא ראה אור החכמה זו , מחכימת פתי

כי אז יבין וישכיל , ולא ראה מאורות מימי
 הוא וסוד השגחתו וענייני סוד אחדותו ברוך

התוארים הנזכרים בתורה הנעלמים מחכמי 
ויען . אשרי עין ראתה כל אלה, הפילוסופים

וכל , כי הרבה בני אדם פורשים מזו החכמה
הפורש ממנה פורש מהחיים הנצחיים 

על כן אעתיק דברי החכמים חכמי , הרוחניים
  .ה על ענין הזוהאמת מה שכתב

 המאמר הראשון -אמרות  בעשרה מ-ה הקדוש "של(
  )'י




שכל דור שלא ,  כלל זה הוא בידינווהנה
 כאילו נחרב בימיו -נבנה בית המקדש בימיו 

מאחר שהמה , )א"א ה"ירושלמי יומא פ(
בעלי בחירה והיו יכולים לפעול במעשיהם 

לכן , הטובים שיבנה בית המקדש ולא עשו
כן הדבר . כאילו נחרב בימיהםמעלה עליהם 

 הבחירה למאוס ברע משפטהזה מאחר שלנו 
ולבחור בטוב ולעשות תיקונים גדולים על ידי 

 אנו -נמצא , עסק תורתנו ואין אנו עוסקים
, שהסיטרא אחרא מתגברת, הגרמא בנזקין

הוא , בפרט לימוד חכמת האמת, חס וחלילה

, הוא ראש לכל התיקונים, לימוד הקבלה
מר הרב הקדוש רבי שמעון בן כמו שא

 דביה, בפה מלא, ברכהזכרונו ל, יוחאי
 בזכות לימוד -יפקון ישראל מגלותא 

  .הקבלה יצאו ישראל מן הגלות
  )ספר דרך עץ חיים(
















מי שאינו עוסק , בדור הזה האחרון
 י"בספר הזוהר ותיקונים וכתבי מרן האר

בלולה במקרא , הם חיים ממש לנפשש
ידע נאמנה , ובמשנה ובתלמוד ופוסקים

, שכל תורתו שעוסק הוא משפה ולחוץ
, ואין לו עסק בחיים והארה לנפש, כדואג

ואינו עוסק , והוא כולו טעות ורמאות
להיות רב , בתורה אלא להיות מאנשי שם

, וראש גדול הדור ולהשתרר על הבריות
ועיין .  בחייםואין לו חיים ולא חלק

לית בנו מאן דיתער לגבה : ח"בתיקוני ז
צווחין בכל יומא , לרצות לה עם בעלה

וליליא באורייתא דעל פה בכמה קושיין 
הב לן , וצווחין בה ככלבין דאמרו הב הב

ולית מאן דישתדל , עותרא הב לן יקרא
ובודאי לא ישיג אורחות . לסלקא שכינתא

תבי מרן חיים אלא על ידי לימוד הזוהר וכ
וכן בספר שערי ,  בלבדהרב חיים ויטאל
וכבר הארכנו הרבה מזה . אורה שכולו אור

אלא עבוד מאהבה , מקובל' שלא תהי
  .ועבוד מיראה






ובדור הזה האחרון אי אפשר 
י להמשיך שכינתא עליונה אלא על יד

הרב חיים ויטאל בלבד הזוהר וכתבי מרן 
  .ק"שנאמרו ברוה
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  )ט"י',  עקב זפרשתקומרנה היכל הברכה (







ובדור הזה מי האיש החפץ חיים אוהב 
לראות ימים מבלי לבלות יום בלתי קדושה 

 ידבק בספר הזוהר עולם הזהב ב"טוב עוה
 בלבד שנאמרו הרב חיים ויטאלובכתבי מרן 

  .ק"ברוה
  )ט"י',  עקב זפרשתקומרנה היכל הברכה (




ובכן יהי רצון מלפניך שיטע אהבתו 
ם ותורתו בלבנו ללמוד בחיבור זה בלב של

כי הוא מטהר הגוף ומקדש , ובחשק רב
 אפילו הנשמה לכל הלומד בחודש אלול

  .בגירסא בעלמא באין מבין פירוש אמריו
  )הקדמת ספר כסא מלך על התיקונים(



 שנקרא ספר ראה לי נ,תיקוני זוהר
כי מדבר בכאן בזה הספר , התיקונים

הם נקראים ו, מיחודים וצינורות הספירות
כמו שאמר , בלשון הקודש הזה תיקונים

אנת הוא ] בהקדמת התיקונים) ['בתיקון א(
דאפיקת עשר תיקונים וקרינן להון עשר 

  .ספירות

', והנה הספירות הם היו נקודות וכו
 צירופי על דרךורוב דברי זה הספר הולך 

והם עצם עולם התיקון , השמות ויחודים
חדם בצינורי ן החדש על ידי התיי"ה וב"ממ

הספירות לאסתכלא אנפין באנפין למתק 
כי , לכן נקרא זה הספר תיקונים ,הדינין

ר וללבן רלב, מדבר ביחודים תיקון עולמות
 יחודי על ידיהטיב מן הסיגים והפסולת 

שמות הקדושים בכלים מכלים שונים לפי 
הזמן והשעה והעולם אשר הוא מדבר בו 

 שרוב רזוה ספר המה שאין כן. הקדוש הזה
דבריו סובב על עצמות המדות בדרך חיים 
ותוכחות מוסר ואינו מדבר מן יחודים זולת 
במקומות מועטים ובספרי אדרא וספרא 

  .דצניעותא
  )יטשוב בריש ספר התיקונים שלודר צבי הירש זי"הר(

  



 ם"רב בעלי, וזאת לפנים בישראל
ר "ה למאש"ל באחד באלול ר-י א"מכבש
האלילים מתאשרים , ה רצון קונם"מבאי

ן מדי שנה "כי אתיא למודי, בפני אשמם
, י משנה"א על"ב, י מקרא"א על"ב, ושנה

ה " קנבספר תיקוניםן סדר למשנה "ה
לשם , תיקוני הנפש ותיקוני הגוף, ף"וצו

ן והללו "ן גומרים הללו מטהרי"גרוסי
  .ו ישובון"ם כל באיה ל"אושרי

 דפוס זוהרני מתוך הקדמת המגיה לתיקו(
  )בילוגראדו




'  גילה ופתח הערבי שמעון בן יוחאי
וקרא אותם , ת"פנים שבמלת בראשי

 ר"אוו, מפני שהוא לשון אור, זוהרתיקוני 
הקדוש והוא האור הגנוז שגנזו , ז"ר' גימ

'  זה יהיעל ידיש',  בתורה וכוברוך הוא
על לתקן כל מה שעבר עליו ביכולת האדם 

ת "ועל ידי זה יברך אותו השי,  תשובהידי
שסדורות , חטאיכם כשנים הללו' שיהי

ואז כשלג , ובאות מששת ימי בראשית
  .ילבינו

נוהגין ישראל ללמוד בספר ולכן 
התיקונים בחודש אלול ועשרת ימי 

שאלו הארבעים יום הם ימי רצון , תשובה
עליו  רבינו שאז נתנו הלוחות שניות למשה

ולתקן הכל ,  עם כל הדברי תורההשלום
  . תשובהעל ידי

' סימן ח, ע"פרי צדיק לרבינו צדוק הכהן מלובלין זי(
  )א"א ע"דף נ




היינו שהוא ניעור , הניעור בלילה
ועוסק רק בלבושי התורה בחלק הנגלה 

ואינו חפץ מאור , ה כידוע"הנקרא ליל
היינו ברזי , ז"ר גימטריא ר"כי או, תורהה

'  תורת הבחינתשזהו , התורה וסודותיה
הרי זה דומה כאילו דוחה את , ם"יו' שנק

מה שאין . האחדות כולו ומתחייב בנפשו
הגם שאי ,  אם חפץ גם תורת הנסתרכן

על זה נאמר כי אם , אפשר לו להשיגו
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', האלשיך הק' וכמו שפי, חפצו' בתורת ה
כי התופס , שיג גם חלק זה שבתורהוכאילו ה

  .'חלק מן האחדות כאילו תופס כולו וכו
  ) קדושיםפרשתכתונת פסים (



נתיב ' תיקון ל(וזהו שאמרו בתיקונים 
 קומו ואתערו לגבי :וזה לשונו, )תנינא

שכינתא דאית לכון לבא בלא סוכלתנו למנדע 
 בשביל קומו והתעוררו[ואיהי בינייכו , בה

 לב ריקן בלי םשהרי יש לכ, השכינה הקדושה
 שהיא אף על פי, בינה לדעת ולהשיג אותה

כגון , ורזא דמלה קול אומר קרא]. בתוככם
, ואל מי מקדושים תפנה, קרא נא היש עונך

, כל הבשר חציר, מה אקרא, והיא אומרת
וכל חסדו , כולא אינון כבעירן דאכלין חציר

ין לגרמייהו כל חסד דעבד, כציץ השדה
)] 'מ' ישעי (כמו שכתוב, וסוד הדבר. [עבדין

שקול דופק בלבו של כל [, קול אומר קרא
אחד ואחד מישראל לקרות ולהתפלל להרמת 

שהיא כללות נשמות של , השכינה הקדושה
מהכתוב קרא נא היש ' ומביא ראי(כל ישראל 

אבל השכינה , )שקריאה פירושו תפילה, עונך
 כח הלומר אין בכ[, מה אקרא] אומרת

שכל בשר ] בשביל, להרים את עצמי מעפר
כולם המה כבהמות אוכלי עשב [, חציר
כלומר שעושים המצות בלי דעת כמו , וחציר
כל החסדים [, וכל חסדו כציץ השדה, ]בהמות
כלומר שאין , לעצמם הם עושים, שעושים

שתהיינה בכדי , כוונתם במצות שעושים
ק לתועלת ם אלא ררלהשפיע נחת רוח ליוצ

ואפילו כל אינון ]. עצמם הם עושים המצוות
כל חסד דעבדין , דמשתדלי באורייתא

, ואפילו הטובים שבהם[, לגרמייהו עבדין
, לא עשו זה, שמסרו זמנם על עסק התורה

', בלי כוונה הרצוי, אלא לתועלת גופם עצמם
בההוא זמנא ]. ר ליוצרם"בכדי להשפיע נ

ודא איהו , עלמאל, רוח הולך ולא ישוב] 'וכו[
, בעת ההיא נאמר על הדור. [רוחא דמשיח

דהיינו רוח , להעולם, רוח הולך ולא ישוב
לגאול את ישראל מכל  הצריך, המשיח

, צרותיהם עד לגאולה השלימה לקיים הכתוב
הרוח הזה ' וגו' ומלאה הארץ דעה את ה

  ].ואינו מאיר בעולם, נסתלק לו והלך

, מן עלמא' וי לון מאן דגרמין דיזיל לי
דאילין אינון דעבדי , ולא יתוב לעלמא

ולא בעאן לאשתדלא , לאורייתא יבשה
וי להם לאותם אנשים א. [בחכמה דקבלה

הגורמים שרוחו של משיח יסתלק וילך לו 
שהמה הם , מהעולם ולא יוכל לשוב לעולם
בלי , כלומר, העושים את התורה ליבשה

כי , משהו לחלוחית של שכל ודעת
,  בחלק המעשי של התורהמצטמצמים רק

ואינם רוצים להשתדל ולהבין בחכמת 
לידע ולהשכיל בסודות התורה , הקבלה

ווי לון דגרמין עניותא ]. מצווהוטעמי 
אוי . וחרבא וביזה והרג ואבדן בעלמא

שיהיו , שהם גורמים במעשיהם הללו, להם
עניות וחרב וחמס וביזה והריגות 

  ].והשמדות בעולם
  )'ת עאו" סולם"הקדמת ה(



, עיקר הגאולה הוא מרזי דאורייתא
 ד"סו'  שגין"כוזה נקרא , ז"ר'  גיר"אוכי 

אני אמרתי ,  במדרשוזה שכתוב. ד"מיסו
שהם , והרשעים אומרים לא כן, יהי כן

ן "על כ, אומרים שאין בתורה אלא הפשט
ועיקר היא חכמת התורה ורזיה . לא יקומו

ועל דור שלנו נאמר ', ב כו"שיתגלה לנו ב
בזכות , עתה אקום, משוד עניים גופייהו

' האך , המזוקקות שבעתייים' אמרות ה
ישמרנו מהרשעים אשר סביב יתהלכון 

שהם , ואינם רוצים ברזי וסודות התורה
דברים העומדים ברומו של , כרום זלות

  . ירומםהקדוש ברוך הואעולם ו
ע "ץ זילהמגיד מקאזני אור ישראל על תיקוני זוהר(

  )ב"ז ע" דף ע-ו "תיקון ל -






ידע כל א "רבינו נחמן מברסלב זיע
וכל " פרי עץ החיים"ו" עץ חיים"דברי ה

הר וי זכרונו לברכה מספר הז"כתבי האר
והמובן מדבריו היה . קוניםיקר מהתיוהע

והפליג מאד כמה  , נעוריושזה היה בימי
קוני יפעמים בשבח גדולת קדושת הת

ק בו ביותר גם בכל ווהיה רגיל לעס. זהר
  .לו שלא בימי אלוליהשנה אפ

  )ן אות קכח"רהספר שיחות (
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  )ן אות קכח"רהספר שיחות (







 מפיו הקדוש פעם אחד שדבר שמעתי
בהפלגת גדולות סודות נוראות תורתנו 

הלא כל ספר תקונים הוא על : אמר. הקדושה
קונים לבד יועל ספר הת. בת בראשית לבדית

בוי יצם רולא יספיקו אלפים ספרים לבאר ע
,  יכילם העיוןאשר לא, הסודות שיש שם

,  הקדושיםקוניכידוע לכל גדולת קדושת הת
אשר כל עורות אילי נביות לא יספיקו לבאר 

קונים יוכל ספר הת. 'סודותיו ורמיזותיו וכו
עם כל מה שנכלל בו כנזכר לעיל הוא רק 

בת יוכן על ת, בת בראשית לבדירוש על תיפ
קונים עם יברא יכולין גם כן לעשות ספר ת

  .ל"כנ' וכובוי סודות יר

 יכולין להבין ולשער קצת גבהות ומזה
בה יכי כן על כל ת, עמקות תורתנו הקדושה

בה של התורה יש סודות רבות כמו אלו יות
שהוא " ספר התקונים"הסודות הכלולים ב

כלליות התורה , ועתה. בת בראשית לבדיעל ת
מה גדלו , הקדושה שיש בה הרבה תבות כאלו

ר ולדבר מזה  לבאשראשר אי אפ. סודותיה
  .כלל

  )ן אות רפה"הרשיחות (

כי אף על פי שעדיין אין אנו יודעין 
ומבינים כלל סתרי התורה שגילה רבי שמעון 

אף על פי כן הוא , וניםקבר יוחאי בזוהר ותי
כי כבר עשה והכין לנו , תיקון גדול לנפשינו

כלים נפלאים ותיקונים גדולים על ידי דרכי 
 יד זה מי שרוצה שעל, תורתו הקדושה שגילה

יוכל לבוא בניקל , להתיגע לבקש אותו יתברך
על ידי הדרכים והכלים , להשגות אלקות
  .והתיקונים שגילה

ועל כן גם אחר התנא רבי שמעון בר 
ל שהוסיף לגלות "י ז"יוחאי זכינו לכתבי האר
וכן בדורותיו זכינו ', תיקונים נפלאים וכו

ו למה שזכינו על ידי גדולי הצדיקים שהי
  .ל עד עכשיו"מימות הבעל שם טוב ז

  )נזיקין הלכה דספר ליקוטי הלכות הלכות (

 את ספר תקוני הזוהר תמיד
ו לשער "ראה בהקדמת המהרח

ולא מבעיא : וזה תוכן דבריו, ההקדמות
שבו בודאי יכול כל , זוהרבחלק הנגלה שב

כמו שהוא עוסק בשאר , אדם לעסוק
אלא אפילו בחלק סתרי , ל"מדרשי חז

 יכול כל אדם לעסוק בו זוהרתורה שבה
כמו שהוא עוסק בנגלות , אפילו בעיון
ומי שאינו יכול לעסוק , התורה בעיון

לפחות יעסוק , בנגלות התורה בעיון
חוץ מה שרגילים , זוהרבבקיאות בספר ה

ואת  זוהרכלל ישראל לגרוס את לשון ה
ובפרט בחדש , ספר תקוני הזוהר תמיד

נפש האדם המקדש ומטהר את , אלול
שזהו כל , ומלהיבו לעבודת השם יתברך

 הקדוש אך זוהרתכלית לימוד וגירסת ה
 ולזכות הקדוש ברוך הואורק להתקרב ל

  . ליראת השם








 זכות זוהרעל ידי לימוד בספר ה  .א

רבי שמעון והחברים שלו יגינו 
 ).ד"זכירה לחיים דף יד ע(. עליו

 רבי שמעון בן יוחאיועוד שזכות   .ב
. בפרטות יגן עליו גם לעולם הבא

 ).ז"ספר אברהם במחזה דרוש ט(

 הקדוש סגולה זוהרולימוד ה  .ג
הקדמת רבי משה (. ליראת שמים

 ).בסולה לספר התקונים

.  סגולה להשגהזוהרסק בספר ההע  .ד
ל בשער רוח הקודש דף יא "האריז(
 ).ב"ע

 הקדוש בתדירות זוהרהעסק ב  .ה
סגולה להביא את האדם 

שארית (. ה"להתקשרות לאין סוף ב
' ישראל שער ההתקשרות שער א

 ).דרוש ה מאמר ב

 הוא תיקון גדול זוהרהלימוד ב  .ו
 ).ל"שבחי האריז(. לבעל תשובה

ן גדול  הוא תקוזוהרהלימוד ב  .ז
 ).מורה באצבע אות מד(. לנשמה



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפר  - "יּזַֹהר ַהיֹוִמּ ִּתקוֵני ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   כו - ּזַֹהר ּבְ

 מביא לטהרת וקדושת זוהרלימוד ה  .ח
ולזכות ) זוהרפלא יועץ ערך (. הנפש

 ).א אות ט"הגהות מהרצ(הנשמה 

 הקדוש מסיר טמטום זוהרלימוד ב  .ט
 ).מאה שערים לבעל התניא(הלב 

כסא מלך ( בונה עולמות זוהרבלימוד ה  .י
 ).מג אות ס'  תיזוהרעל תקוני ה

 הקדוש בעולם זוהרר הלומד בספ .יא
. אז לעתיד לבא לא ישב בבושה, הזה

א " פרשת וישב דף קפה עזוהר(
ובפרטות בלקוטי תורה לבעל , בכללות

 ).התניא פרשת צו

לימוד סתרי התורה הוא סיוע רב  .יב
רבי אברהם (. להבנת נגלות התורה

 ).מסלונים בספר תורת אבות

 מביא את האדם זוהרהלימוד ב  .יג
בהגהותיו לספר ז "הרמ(לאהבת הבורא 

 ).הכוונות

 מביא את האדם זוהרהלימוד ב .יד
 ).אמרי פנחס שער ט אות ג(. לאמונה

 הקדוש מציל את האדם זוהרלימוד ה .טו
שם שער (. ומשפחתו ממגפה ושערורות

 ).ו אות עג

מעשי (. מביא רפואה לכאב שיניים .טז
אמת לתלמיד החוזה מלובין נדפס בספר 

 ).ל' ד עמ"אמת ויציב ח

. גלים ולהוצאת קוץוהוא רפואה לר  .יז
 ).אמרי פנחס שער ט אות ג(

*  *  *  






א מזידיטשוב "רבינו הקדוש מוהרצ
 וצריך לרפואה חולה' בעת שהי' ע אפי"זי

וירד וטבל בנהר גדולה תבר גזיזא דברדא 
ם כל  תחת הקרח הנורא ולמד שהקפוא

 ותהלים זוהר ותיקוני הזוהר הקדושהלילה ה
  .בתוך המים הקפוא

 מעשה עיין שם, מתוך הקדמה לספר צבי לצדיק(
  )באריכות

  תיקון לגאולה האמיתית
מטעם הרבנים הגאונים מארי דארעא 

  ק"א לפ"בשנת תרפ קדישא




א מעורר הרי כי לימוד הזוהר הו
הרחמים ונשמתו של משיח ויתגלה ויבנה 

והלומד בו , המקדש וישראל ישכון לבטח
אשר , בטוח שלא יסבול צער חבלי משיח

על כן אנחנו חכמי ורבני עיר הקודש 
ב ובתי דינים נתעוררנו ליסד "ירושלים תו

למוד הזוהר בארץ ובחוץ לארץ בכדי 
ה "לגמור הספר הזוהר ויהיה הסיום בכ

וילמדו , ל יום בריאת העולם"עאלול הב
הזוהר והתיקונים אלף פעמים בסוד 

ולכן אנחנו קוראים לכם  .האלף לך שלמה
סוחרים בעלי בתים , אחינו חכמים רבנים

בעלי מלאכות חזקו ואמצו לקחת חלק 
 והחלש יאמר גבור אני זכו והתחברו ,עמנו

בחברה הזאת וכל אחד יחטוף חלק 
בקים מהזוהר ובשעת הפנאי ובין הד

ילמוד איזה עלין כפי הסדר אשר יתנו 
לכם הגבאים והמנהלים בין בארץ בין 

ל אשריכם ישראל דעו מי מטהר "בחו
דעו כל מלה , אתכם אביכם שבשמים

ומלה נעשית אלף אלפין ורבי רבוון 
 כנזכר בהקדמת עולמות עליונים בשמים

  . אור החמה

דיסקין . י. ר י"דברי הגאון כמוה
  א"שליט

  א "ק תובב"ו ירושלם עה"י עש"עמ

ל שתלמוד תורה היא "כבר אמרו חכז
שקולה כנגד כל המצות אשרי הזוכה 
להיות עמלו בתורה הן בנגלה הן בנסתר 

  .ק והתיקונים"בספר זוה

י התנא האלקי "וכדאי הוא רשב
א לפטור את כל העולם כלו מן הדין "זיע

ולקרב את הגאולה ועינינו תחזינה בהגלות 
' מלאה הארץ דעה את הו' נגלות אור ה

תשועת ' צ וישראל נושע בה"בבא גא
  עולמים בעגלא ובקרוב

  נאם יצחק ירוחם
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ר משה יהושע "בהגאון החסיד מוהר
  ל דיסקין"יהודא ליב זצ

ד תועלת ונחיצות הלימוד הקדוש של "ע
הזוהר הקדוש התיקונים כבר כתבתי בזה 

ת ברחמיו יתן התעוררות "שנה שעברה השי
בלב עמלו ישראל ונזכה תשובה מלעילא 

לראות בישועה קרובה כעתירת לב ונפש 
  .המחכה

  נפעלד עיוסף חיים זאנ' הק

  ד לקהלת האשכנזים"רב ואב

  א"ק ירושלים תובב"בעה


  

 בספר הזוהר והתיקונים וספרי והרגיל
 המקובלים בעיניו יראה ולבבו יבין גודל
מעלת חכמה זו וימסור נפשו עליה ולפום 

אף מי שאין לו יד בחכמה צערא אגרא אמנם 
זו לא ימנע משוט בספרי המקובלים 

  .המפרשים כונת התפילות וברכות ומצות

כי אז בשעת מעשה יתלהב לבו בזיכרו 
כי הם דברים העומדים ברומו של עולם 
עמוק עמוק וגבוה מעל גבוע אשרי ילוד אשה 

ים עליותיו ולא יהא עובד הבונה בשמ
בתפילתו לקבל פרס רק יכוין לתקן הדברים 
ששורשן לדעת קדושים אשר בארץ המה 
ואדירי כל חפצי בם ולבו למו אב יצעק 

  .שמעשה ידינו יכונן עלינו
  )חיים שאל מערכת גדולים ערך סוד(






מבוא בסוף (ה "גאון רבי צמח זלהוה
כי מה יגן ": ל"כותב וז) ההקדמה לעץ חיים

אם לא קריאתנו , עלינו מן המקטרגים
ומכל שכן . ה והעמוקהאבחכמה זאת הנפל

אשר , ספר התיקוניםומכל שכן , בדור הזה
שנעשה לתיקון עולם ' י הק"מובא מהאר

  .כ"ע, "עשיה




ק רבי דוד "ט להרה"ובמכתב מהבעש
אבל איעצך : "ל"ע כתוב וז"מניקולייאב זי

 בכל לילה קודם –ויהי אלקים אתך 
ז "תלמוד מאמר אחד מתיקו, השינה ממש

ועוד רבים אשר מפליגים בגודל ". 'וכו
ק והתיקונים "לימוד וקריאת הזה

כמה תועלת יש בה , בעקבתא דמשיחא דא
ובזהר דא , לתקנה ולזככה, ירהלנפש להא

  ."ברחמי"יפקון ביה מגלותא 









, ואף אלו שאינם בעלי סדר כל כך
וע ללמוד מדי יום בכל זאת צריכים לקב
כגון לפני קריאת , לפחות דף אחד של זהר

. או בזמן מסויים אחר, שמע שעל המיטה
, כשלומדים כל יום דף אחד, ובאופן כזה

אזי במשך שנים ספורות זוכים לעבור על 
ויש , כל הזהר ועל תיקוני זהר והזהר חדש

ובפרט , הרבה ענינים שמבינים בהם מעט
ים את המאיר, בדברי אגדה שבהם

, כשלומדים פעם שניה, כ"ואח. היהדות
וזה מחדיר באדם . זוכים להבין מעט יותר

, הרבה יראת שמים בנועם ובזיו מיוחד
  . כנראה בחוש






): ח"שם אות ק(' ועוד אומר רבינו הק
שק נעשה ח, שעל ידי לימוד הזהר, ודע"

, "לכל מיני לימודים של התורה הקדושה
הרי לנו סגולה בדוקה להגיע . ל"עכ

  . 'לצמאון לדבר ה
  )מ שכטר" להגריונכתב בספר(






מה  ל"נו זישב רבי אחד חופעם
ד בכל יום עד שאין ושהאדם צריך ללמ

ס "ר בכל שנה שמוינו לגידה ,היום מספיק
וארבעה שולחן ערוך , ש"ף והרא"עם הרי
וכל ספרי , וכל המדרשים כולם, הגדולים
וכל ספרי , קונים וזהר חדשיהזהר ות

ד ו צריכין ללמגם .ל"זי "קבלה מהאר
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שב י ועוד ח,עור ביום בקצת עיוןיאיזה ש
ל גם צריכין לומר תהלים בכ. הרבה דברים

  .רבה הרבהותחנות ובקשות ה, יום

פר הרבה מענין זה שצריכין יואז ס
ד במהירות גדול ובזריזות ולבלי לבלבל וללמ

והדברים  .דעתו בדקדוקים הרבה מענין לענין
  .הללו הם בדוקים ומנוסים

כף על יר תו לא היה מצוה לחזגם
ד הספר או ו רק רצונו תמיד היה ללמ,מודויל

, הפוסק שלומד כסדר מראשו לסופו בזריזות
. ר אותו כולוו כך יתחיל פעם שני ויגמואחר

  .וכן פעם אחר פעם

 אמר לבל יהיה נבהל מזה שהזהיר גם
ולא עליך  '...ד כל כך בכל יוםושצריכין ללמ
ן חורין להבטל ר ואי אתה בוהמלאכה לגמ

  .)אבות ב טז(' ממנה
  )אות עומברסלב ן "הרספר שיחות (







כי ": ז"ובסוף הקדמת הכסא מלך לתקו
מטהר הגוף ומקדש הנשמה ] ז"התקו[הוא 

לכל הלומדו בחודש אלול אפילו בגירסא 
 ושם בסוף :.בעלמא באין מבין פירוש אמריו

יש לו ... כי הלומד גירסא בעלמא": 'תיקון ו
 ".בטהרה נשמתושכר טוב בעמלו ומקדש 

ל לרבי יעקב קאפיל בסדר "ובסידור האריז
ואף  ...ילמוד בספרי קבלה": כונת הלימוד

אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר 
 ".ותיקונים כי הם מסוגלים לטהר הנשמה

 רכתי מע'ח פאלאג"וראה גם נפש חיים מר
  .ק"זוה









ק מקאמארנא "וכן מביא הרה
אות ' שביל התורה א" נתיב מצותיך"ב

י תיקון לבעל "וכך נתן מרן האר": לא
תשובה שיאמר חמשה דפין זוהר או 

  ".תיקונים בכל יום






ל על חשיבות הלמוד "וכה כותב הרב ז
והלומדים בו עלימו : בספר התיקונים

, תטוף מילתו להבין עמקי סודות אמרתו
בלימוד ספר זה בחודש אלול ובעשרת כי 

ימי תשובה סגולתו לקרב גאולתו יתברך 
 ומהרה יגלה עלינו כבוד ,וקץ ישועתו

מלכותו ומשיח צדקנו בירושלים ירים ניסו 
  . ודגלו

אקדים : וזה לשון הרב בהקדמתו
ה "י זלה"טעם לשבח למה קרא הרשב

בשלמא לספר הזוהר , תיקוניםלחיבור זה 
מצינו טעמו מפורש ברעיא מהימנא פרשת 

י האי "מנא להרשבישאמר רעיא מה, נשא
חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר מן זוהרא 

ובגין דעתידין . ה תשובהדאימא עילא
ישראל למטעם מאילנא דחיי דבינה איהי 

דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה , אילנא דחיי
  . מגלותא ברחמי

צ הרב אברהם "פדה את אברהם חלק שני להגה (
 )ב"ט שנת תשס"מונסה ס. י

TvU 
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  הקדמת תקוני הזהר - תקוני הזוהר
  ]א''דף א ע -תיקוני זוהר [

א הוא  )א''דף א ע( ַחד ְמַעְרּתָ ִניז ּבְ ָרא ְדלוד ְוִאְתּגְ ְמעֹון ָאַזל ֵליה ְוָעַרק ְלַמְדּבְ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּ
ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ָאְכֵלי , ָּיאִּאְתְרִחיׁש ִניָסא ָנַפק ְלהֹון ַחד ֲחרוב ְוַחד ַמֲעָייָנא ְדַמ, ְּוַרּבִ

ָתן ֵמַההוא ַמָיא ֵּמַההוא ֲחרוב ְוׁשָ ּ ּ ֵרי , ּ ָכל יֹוָמא ּתְ ְּוֲהָוה ֵאִלָיהו ָזכור ַלטֹוב ָאֵתי ְלהֹון ּבְ ּ ּ ּ
הו וכו, ִזיְמֵני ְואֹוִליף לֹון ם', ְּוָלא ָיַדע ִאיִניׁש ּבְ תוב ׁשָ ת ָתבֹוא ּכָ ֹזַהר ָחָדׁש ָפָרׁשַ ּּבְ ּ.  

ר ְּוָדא ִאְתְקֵרי ִתּקוֵני  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְבִעין ַאְנִפין ְלאֹוַרְייָתא ְדַפִריׁש ַרּבִ ַּהזַֹהר ְדִאינון ׁשַ ּ ּ ּ
ְתֵרי אֹוַרְייָתא ית ִמּסִ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ   .ּיֹוָחִאי ּבְ

א ִכיְנּתָ י ׁשְ ח ִמיִלין ַקּמֵ ְמעֹון ַאְפּתַ י ׁשִ ֹזַהר , ּקום ַרּבִ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ָּפַתח ְוָאַמר ְוַהּמַ ּ
ְמעֹון ְוַחְבַרָייא, )דניאל יב ג(ָרִקיַע ְוגֹוֵמר ָה י ׁשִ יִלים ִאֵלין ַרּבִ ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ ד , ּ ַּיְזִהירו ּכַ

ְנׁשו ְלֶמֱעַבד ַהאי ִחּבוָרא ִּאְתּכַ ָמִתין , ּ הֹון וְלָכל ִנׁשְ ְּרׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלהֹון וְלֵאִלָיהו ִעּמְ ּ ּ ּּ
יַנְייה אן ְלַנֲחָתא ּבֵ ֶכלִּדְמִתיְבּתָ ְסָיא וְבֹאַרח ׂשֵ ִאְתּכַ ּו וְלָכל ַמְלָאַכָיא ּבְ ּ ּּ.  

ּנוִיין ְלַגָלָאה לֹון  ין וְלָכל ֲהַוָיין וְלָכל ּכִ ָמָהן ַקִדיׁשִ ְּוִעַלת ַעל ּכָֹלא ְיִהיב ְרׁשו ְלָכל ׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ
א ִדיֵליה ַדְרּגָ ם ּבְ ל ׁשֵ ר ְסִפי, ָּרִזין ְטִמיִרין ּכָ ּוְרׁשוָתא ְיִהיב ַלֲעׂשַ ָּרן ְלַגָלָאה לֹון ָרִזין ּ

יָחא א ְמׁשִ ְּטִמיִרין ְדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלַגָלָאה לֹון ַעד ְדֵייֵתי ָדָרא ְדַמְלּכָ ּ ּּ.  
ָוון ל ּגַ ִליל ּכָ ֹזַהר ָהָרִקיַע ְדִאיהו ּכְ ּּכְ ּ ָחִקים, ֹזַהר ָטִמיר ְוָגִניז, ּ ּשְׁ ִהיר ּבַ ֹזַהר ָזִריק , ֹזַהר ּבָ

ָרק ְלַעְייִניןִּנּצֹוִצין וַמְבִה ּבָ ִסיֲהָרא, יק ּכַ ַמֲאִדים, ֹּזַהר ָזִהיר ִחָוור ּכְ , ֹּזַהר ָזִהיר סוָמָקא ּכְ
ה ַחּמָ ִליל ְירֹוָקא ּכַ ּכָֹכב, ֹזַהר ַמְבִהיק ּכְ ִליל ִחָוור ְוסוָמק, ֹזַהר ָירֹוק ּכַ ֹּזַהר ּכְ ֹזַהר ָזִהיר , ּ

ַפִטיׁש ְוָזִר, ְלָכל ִעיַבר ָמאן ְדָמָחא ּבַ ּּכְ ִביִבין ְלָכל ִסְטָראּּ ָהִכי ֵמַהאי ֹזַהר ָזֲהִרין , יק ׁשְ
ָמִתין ה ִנׁשְ ּמָ ְלהו ָבָרִקיַע, ּכַ ְּדִאינון ָזֲהִרין ּכֻ ּ ּּ.  

ֹזַהר ָהָרִקיַע :נוסחא אחרינא יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ָּתאָנא ְוַהַמׂשְ ּ ֶת, ּ ְּדִאיהו ֹזַהר ָטִמיר ְוָגִניז ָדא ּכֶ ּ ֹזַהר , ר''ּ

ִהיר ּבַ ָחִקים ָדא ָחְכָמּבָ ּׁשְ ָרק ְלַעְייִנין ָדא ִביָנ, ה''ּ ּבָ ֹּזַהר ָזִריק ִנצֹוִצין וַמְבִהיק ּכַ ּ ּ ִסיֲהָרא ָדא , ה''ּ ֹּזַהר ִחְוורו ּכְ
ַמֲאִדים ָדא ְגבוָר, ה''ְּגדוָל ֹּזַהר ָזִהיר סוָמָקא ּכְ ּ ַחָמה ָדא ִתְפֶאֶר, ה''ּ ִליל ְירֹוָקא ּכַ ֹּזַהר ַמְבִהיק ּכְ ַהר ֹז, ת''ּ

ּכָֹכב ָדא ֶנַצ ָּירֹוק ּכַ ם ְוסוָמק ָדא הֹו, ח''ּ ִליל אוּכָ ֹּזַהר ּכְ ּ ַפִטיׁש , ד''ּ ָמאן ְדָמָחא ּבַ ֹּזַהר ָזִהיר ְלָכל ֵעיַבר ּכְ ּ
ִביִבין ְלָכל ְסַטר ָדא ְיסֹו   .ד''ְוָזִריק ׁשְ

ֶכ הֹון ׂשֵ יִלים ְדִאית ּבְ ּכִ ָמִתין ֵמִאֵלין ַמׂשְ ְּוִאֵלין ִאינון ִנׁשְ ּּ ָרִזין ּ מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ל ְלִאׁשְ
ְרִקיָעא, ְּדָמאֵריהֹון כֹוְכַבָיא ְדָנֲהִרין ּבִ ַמְלכוָתא ִדְרִקיָעא ּכְ יִמין וְמצוָייִרין ּבְ ְלהו ְרׁשִ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ֹזַהר ָהָרִקיַע ְּוַהְיינו ַיְזִהירו ּכְ ֹכ, ּ יִלים ּכְ ּכִ ָמִתין ְדַמׂשְ יה ִנׁשְ ַּמאי ָהָרִקיַע ְדָנֲהִרין ּבֵ ּ ְּכַבָיא ּ
ָכְרַסָיא ָרִקיַע ָהִכי ָנֲהִרין ּבְ   .ּּבָ
ְּוֻכְלהו ָפְרִחין ִמן ָרִקיַע ָמִתין ְדַצִדיַקָיא , ּ יה ָפְרִחין ִנׁשְ ְּוָדא ַצִדיק ַחי עֹוָלִמים ְדִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִסיֲהָרא ן ֹאָתם ֱאֹלִהי)בראשית א יז(ַּוֲעַלְייהו ְכִתיב , ְוָנֲהִרין ּבְ ְרִקיַע''ּ ַוִיּתֵ ָמִים ם ּבִ  ַהּשָׁ
  .ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ

  ]ב''דף א ע -תיקוני זוהר [

ְּוִאיהו ָרִקיַע ְדִאיהו ְלִעיל ֵמֵחיָוון ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ּ ּ ַעל ָלָרִקיַע )יחזקאל א כו(ּ ּ וִמּמַ
ם ר ַעל ֹראׁשָ ח ֵליה ִעיָק''ְַוֲהפֹוך ָרִקי, ֲאׁשֶ ּכַ א ַד, ר''ַּע ְוִתׁשְ ְבּתָ ֲּעֵליה ַקְייִמין ִויסֹוָדא ְדֶמְרּכַ

א ִעָלָאה ְבּתָ ֵּחיָוון ְוָכְרַסָיא ְדֶמְרּכַ ַמר , ּ ַעל , ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י כה(ַּוֲעֵליה ִאּתְ
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ַּצִדיק ִדְלִעיָלא  ְסָייא )ב''דף א ע(ּ א ַקְייָמא , ַקְייָמא ָעְלָמא ְדִאְתּכַ ְּוַעל ַצִדיק ִדְלַתּתָ ּ
ְלָייא יםְוַהְי, ָעְלָמא ְדִאְתּגַ ּינו ַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ֵּמַההוא ַצִדיָקא ְדָעְלָמא ַתְלָיין, ּ ים , ּ ַמאי ָהַרּבִ

ְטָרא ַדֲאָבָהן ים ְדִאינון ִמּסִ ַמר ֲעַלְייהו ֲהָלָכה ְכַרּבִ ִּאֵלין ְדִאּתְ ּ ּ ּ ַלת , ּ ים ָפחות ִמּתְ ְּדֵלית ַרּבִ ּּ
א ִכיְנּתָ ים ָדא ׁשְ   .ֲּהָלָכה ְכַרּבִ

ן  ּמָ ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ)כאישעיה ס (ּוִמּתַ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ּ ה , ְ ַמר ּבָ שם (ַּהאי ְדִאּתְ

ר ְסִפיָרן,  ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי)סו א ִליָלא ֵמֲעׂשַ א ְדִאיִהי ּכְ ִכיְנּתָ ן ִאְתְקִריאו , ָּדא ׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ּ
ָרֵאל ְמָלִכים ַצִדיִקים חֹוִזים ְנִביִאים ָמאֵרי ּתֹו ּבֹוִרים ֲחִסיִדים ְנבֹוִנים ֲחָכִמים ִּיׂשְ ָרה ּגִ

ָרֵאל י ַאְלֵפי ִיׂשְ   .ָראׁשֵ
ִריך הוא  א ּבְ ַתר קוְדׁשָ ְרכו ֵמַאְתַרְייהו ּבָ ָמִתין ְדִאְתּתַ ּוְרׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלִאֵלין ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

יה ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ָנא ְבַהאי ִחּבוָרא, ּ ה , ְּלַקּנְ ַמר ּבָ ן )משלי כז י(ְּדִאּתְ ה ּכֵ ִצפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּ ּכְ ּ
קֹומֹו א, ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ִכיְנּתָ ְּוֵלית ִצפֹור ֶאָלא ׁשְ ְרָכא ֵמַאְתָרָהא ֲהָדא הוא , ּ ְּדִאיִהי ִמְתּתַ

ח ָלך)דברים כב ז(ִדְכִתיב  ּקַ ִנים ּתִ ַלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ׁשַ ֵלַח ּתְ ְ ׁשַ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ֶאת ְלַרּבֹות ׁשְ
ָאהּתַ א ִעָלָאה, ּתָ ִכיְנּתָ ֶכם)ישעיה נ א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָּהֵאם ׁשְ ְלָחה ִאּמְ ִעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ּ ,

ְרכו ֵמַאְתֵריהֹון ְּדַתְרַוְיהו ִאְתּתַ ּ ִית ִראׁשֹון , ּ לוִחין ַחד ִמּבַ ֵרין ׁשִ ַלח ּתְ ׁשַ ֵלַח ּתְ ּוְבִגין ָדא ׁשַ ּ ּּ ּ ּ
ִני ִית ׁשֵ יה ְלַקְייָמ, ְוַחד ִמּבַ ן '' ֲאִני יהו)שם מב ח(ּא ּבֵ ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּה הוא ׁשְ ּ

א ִעָלָאה ִכיְנּתָ ָאה, ּׁשְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוְתִהָלִתי ַלְפִסיִלים ׁשְ ּ קֹומֹו ָדא , ּ ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ּכֵ
יה  ַמר ּבֵ ִריך הוא ְדִאּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְתַרְייהו, הה ִאיׁש ִמְלָחָמ'' יהו)שמות טו ג(ְּ ֵרך ַאּבַ ְּדִאְתּתָ ְ.  
קֹומֹו ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ה ִדְכִתיב , ְועֹוד ּכֵ ה ָעָנו )במדבר יב ג(ָדא ֹמׁשֶ  ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ

ְתַרְיהו, ְמֹאד ַרך רוֵחיה ַאּבַ ְּדִאְתּתָ ּ ּ קֹומֹו ָמאן ְדִאיהו ִאיׁש ַצִדיק . ְּ ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ְּועֹוד ּכֵ ּ ּ
אְּדָאַזל ָנע ָו ִכיְנּתָ ׁשְ ה , ָּנד ֵמַאְתֵריה ּכְ ַמר ּבָ , ּ ְוֹלא ָמְצָאה ַהיֹוָנה ָמנֹוַח)בראשית ח ט(ְּדִאּתְ

ִדיִקים ְדִיָחְרבו י ַהּצַ ּתֵ א ָגַזר ַעל ּבָ י ַמְקְדׁשָ ִזְמָנא ְדִאְתֲחַרב ּבֵ ָנן ּבְ ְּדָהִכי אוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
קֹומֹו ל ַחד נֹוֵדד ִמּמְ יהַּדיֹו ְלֶעְּד, ְדָאְזִלין ּכָ ַרּבֵ ְּוָרָזא ְדִמָלה ֹנֵדד הוא ַלֶלֶחם , ֶּבד ְלֶמֱהִוי ּכְ ּּ

ַּאֵיה ַאֵי ּוְבִגין ָדא ַדיֹו , ּ ֵאין ְמַנֵהל ָלה ְוגֹוֵמר)נא יח, ישעי(ּאוף ָהִכי , ּה ִדְמַרֵחם ֲעֵליה''ּ ּ ּ
יהְלֶע ַרּבֵ ַּרם ְלָמאֵרי תֹוָרה ְדָאְזִלין ַהאי ּגָ, ְּוֵלית ֶלֶחם ֶאָלא אֹוַרְייָתא, ֶּבד ְלֶמֱהֵוי ּכְ

ְרִכין   .ִמְתּתַ
א ָמאֵרי ֶמְדָרׁש ָמאֵרי תֹוָרה ָאה ִאיהו ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ְּדַגם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית , ַּזּכָ תהלים (ּ

יה ִפְתָגֵמי אֹוַרְייָתא, )פד ד ָמִעין ּבֵ ִית ְדִנׁשְ ּּבַ ּ ן ּתֹוָרה ְדִאיהו ַעּמ, ּ ּמָ ְּדַבֲאַתר ְדִאית ּתַ ּ ּוָדא ּ
ן, ְדֶאְמָצִעיָתא ּמָ ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית ּתַ ֵאין , ּּגַ ִית ׁשֶ ל ּבַ ָנן ּכָ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ּ

ָחֵרב ָמִעין ּבֹו ִדְבֵרי תֹוָרה ְלסֹוף ּתֵ הֹון ִאְתְקִריאו , ִנׁשְ ָמִעין ִדְבֵרי תֹוָרה ּבְ ְּוִאֵלין ְדִנׁשְ ּ ּ ּ
ִנים יִצים ֶאְפֹרִחים ּבָ ָנה, יִצים ָמאֵרי ִמְקָראּבֵ, ּבֵ ָלה, ֶאְפֹרִחים ָמאֵרי ִמׁשְ ִנים ָמאֵרי ַקּבָ   .ּבָ
ַמר  יִצים)דברים כב ו(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ֵלַח ,  ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפֹרִחים אֹו ַעל ַהּבֵ ּׁשַ

ְיהו ַלח ִמּנַ ׁשַ ּּתְ ַמר , ּ ָלה ִאּתְ ח ָהֵאם ַעל)שם(ֲאָבל ַעל ָמאֵרי ַקּבָ ִנים ֹלא ִתּקַ ְּדֵלית ,  ַהּבָ
ָלה ִאֵלין ָמאֵרי ַקּבָ א ּכְ ִכיְנּתָ ׁשְ מֹוָדע ּבִ ּתְ ִּסְכְלָתנו ְלִאׁשְ א , ּ ְּוִאֵלין ָעְבִדין ָלה ִדיָרה וְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ

ה ִריך הוא וָפְרִחין ִעּמָ ּּבְ ּ ּ ִליחוָתא ִדיָל, ְ ׁשְ ה ּבִ ְלהו ְמַנְדִדין ִעּמָ ָכל ֲאַתר ְדִאיִהי ָפְרַחת ּכֻ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ , ּהּ
הֹון ֵלִמין ְדָפְרִחין ּבְ ְדִפין ִדְלהֹון ׁשְ ֲּאָבל ֶאְפרֹוֵחי ֵלית ּגַ ה, ּ ְּדִאינון ִפּקוֵדי ַדֲעׂשֵ ּ ן , ּּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ִצים ַלח ֶאת ָהֵאם, ּבֵ ׁשַ ֵלַח ּתְ א ׁשַ י ִאיּמָ ַמר ֲעַלְיהו ְלַגּבֵ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּ ּ ּ.  
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  ]א''דף ב ע -תיקוני זוהר [

ַּעד ְדָאַמר ִמִל ן ֵליה ְוָאַמרּ ּין ִאֵלין ָהא ָסָבא ִאְזַדּמַ ּ ח ָלך, ּ ּקַ ִנים ּתִ ִתיב ְוֶאת ַהּבָ , ְְוָהא ּכְ
ל ֶאִתין ְלִרּבוֵיי ָּאַמר ֵליה ָסָבא ּכָ ח ָלך, ּ ּקַ ִנים ּתִ ְוְבִגין ָדא ָלא ָאַמר ְוַהּבָ ּ , ֶּאָלא ְוֶאת, ּ

ח , ְלַרּבֹות ֶאְפרֹוִחים ּקַ ִנים ּתִ ִריך ַאְנּתְ ּבֹוִציָנא , ְָלךֲאָבל ֹלא ָאַמר ַהּבָ ְָאַמר ֵליה ּבְ ּ
א ְדָהִכי הוא ַוַדאי ַּקִדיׁשָ ּ א ִעָלָאה, ּ חֹות ִאיּמָ ּוָבִנים ִאינון ַוַדאי ּתְ ּ ּ ּבֹוִרים ָמאֵרי , ּ ֲחִסיִדים ּגִ

א ְדַאְבָרָהם, ּתֹוָרה חֹוִזים ְנִביִאים ַצִדיִקים ְטָרא ְדֶחֶסד ַדְרּגָ ּוָה ֲעֵליה ְּואוְקמ, ֲּחִסיִדים ִמּסִ ּ
ד ִעם קֹונֹו ְתַחּסֵ ְּדָעִביד ֵליה ַקן ְדִאיהו ַאְכַסְנָיא ִדיֵליה, ֵּאין ָחִסיד ֶאָלא ַהּמִ ּ ּ ְוָדא , ּ

א ְדִאיִהי  ִכיְנּתָ ִית ִדיֵליה ֵהיָכל ִדיֵליה )א''דף ב ע(ּׁשְ ַּקן ִדיֵליה ּבַ ּ ּ ּ ּ ָּמלֹון ִדיֵליה וְבַאְרָעא , ּ ּ ּ
א ִאיִהי ִיחוֵדיה ַּקִדיׁשָ ּ ּ וֵביֵתיהּ ין , ְוַלאו ָמלֹון ְוַאְכַסְנָיא, ּ ר ַנׁש ְדַתּקִ פום ַההוא ּבַ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ּ

ּוְבִגין ָדא ָיִהיב ִמַדת ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ָּלה ּ ּ.  
ְטָרא ִדְגבוָרה ְדָיֲהִבין ּתוְקָפא ְלָמאֵריהֹון ִלְכּבֹוׁש ֶע ּבֹוִרים ִמּסִ ּּגִ ּ ְפָחה ּ ַחת ַרּבֹו ְוׁשִ ֶבד ּתַ

חֹות ִפִליןּתְ וָרא ִדּתְ ִקּשׁ ה ּבְ ִבְרּתָ ּ ּגְ ּ ַמע, ּ ַעת ְקִריַאת ׁשְ ׁשַ ִפִלין ּבְ ְּדָמאן ְדֵלית ֵליה ּתְ ּ ּ ּ ,
ִליט ֶע ְטָרא ִדיֵליה ׁשַ ִּמּסִ ְפָחה ַעל ָעְלָמאּ ֲע, ֶבד ְוׁשִ ּוְבַההוא ׁשַ אּ ִכיְנּתָ א ָרְגָזא ׁשְ ֲהָדא , ּתָ

ַחת ֶע)משלי ל כב(ּהוא ִדְכִתיב  י ִי ּתַ הֶבד ּכִ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ְּמלֹוך ְוׁשִ ְ.  
ע ָלֶחם  ּבַ י ִיׂשְ יר ַעל ָנָבל ּכִ יה, )שם(ְּואוף ָהִכי ִאיִהי ָרְגָזא ַיּתִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ְלכו )שם ט ו( ּ

ֵמיה, ַּלֲחמו ְבַלְחִמי ָממֹוֵניה ָנָבל ׁשְ ְּדִאיהו ַקְמָצן ָנָבל ּבְ ּ ּ ְּדַלאו ִאיהו ָנִדיב ְוַלאו , ּ ִּאיהו ּ
ַמר ֲעַלְיהו  ִּמַזְרָעא ַדֲאָבָהן ְדִאּתְ ּ ים ֶנֱאָספו)תהלים מז י(ּ ְּדָהא ַקְמָצן ִאיהו ָעִני , ּ ְנִדיֵבי ַעּמִ ּ

יַדְייהו, ַּהַדַעת ַתר ְדָלא ָעִביד ִטיבו ְלָמאֵרי תֹוָרה ְלֶמֱהֵוי ַמֲחִזיק ּבִ ּּבָ ּ ָלא , ּ ְואֹוַרְייָתא ּבְ
ִּפּקוַדָיא ַלאו ִאיִהי ּתֹו   .ה''ַרת יהוּ

ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָרא , ָּמאֵרי תֹוָרה ִמּסִ ְּדֵביה ֲחצֹות ַלְיָלה ֲהָוה ָקם ָדִוד ְלַחּבָ ּ
א ְדִאְתְקִריַאת ַלְיָלה ִכיְנּתָ ׁשְ ַלְיָלה , ֵּליה ּבִ ְּוִאיהו ׁשֹוֵמר ַמה ּמִ ', ֵליל ה, )ישעיה כא יא(ּ

ּמוִרים הוא ַליהו ֵּליל ׁשִ ַלְיָלה , )יב סבשמות (ה ''ּ ּתֹוָרה ּבַ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ַמר ּכָ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ ּ
יֹום ל ֶחֶסד ּבְ ך ָעָליו חוט ׁשֶ רוך הוא מֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ְּ ֱאַמר , ְ ּנֶ ּ יֹוָמם ְיַצְוה )תהלים מב ט(ׁשֶ

י''יהו יֹרה ִעּמִ ּה ַחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּ.  
ְטָרא ְדֶנַצח ָו ָמָהן ְדִאינון יאהדונה, הֹודחֹוִזים ְנִביִאים ִמּסִ ֵרין ׁשְ ִליָלן ּתְ ִּדְבהֹון ּכְ ּ , י''ּ

ַמְנָיא ַאְתָוון ַמְנָיא ִסְפֵרי ְנִביִאים, ִדְבהֹון ּתְ ֵרין ָהא ֶע, ָלֳקֵבל ּתְ רּוְנִביִאים ּתְ ָלֳקֵבל , ׂשֶ
ר ְסִפיָרן ר ַמְראֹותְּלִקְבֵליה ָחָזא ְיֶחְזֵקאל ֶע, ֲעׂשַ ְט. ׂשֶ ל , ָּרא ְדַצִדיקַּצִדיִקים ִמּסִ ַעל ּכָ
ַמר  ִנים)דברים כב ו(ִּאֵלין ִאּתְ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ   . ֹלא ִתּקַ

ָמה אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ְּועֹוד ִאֵלין ְדָעְסִקין ּבְ ּ ְרַי, ּ ְּוָנְטִרין ִפּקוָדָהא ְדִאינון ּתַ ּ ּג ִמְצֹות ְדַתְלָיין ''ּ
ם יהו ָלא''ִמּשֵׁ ַאְתּכָ ִבין ּבְ ִעּנְ ֵדי ְל, ה ּכְ ם יהוּכְ הֹון ְלׁשֵ ִכיָנה''ַיֲחָדא ּבְ ׁשְ ַבר ַנׁש , ה ּבִ ּכְ

ָכל ֵאָבִרין ִדיֵליה ְלַאָפָקא ַזְרָעא ַמַעְלָיא ת זוֵגיה ּבְ ְּדִמְתַיֵחד ִעם ּבַ ּ ּ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  ֹלא )שם(ִאּתְ
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ָמה, ִתּקַ אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּוִאֵלין ְדָלא ִמׁשְ ּ ּ ֵלַח ִא, ּ הֹון ׁשַ ַמר ּבְ ּּתְ

ַלח ֶאת ָהֵאם ׁשַ ם יהו, ּּתְ ר ַנׁש''ֶאת ְלַרּבֹות ׁשֵ ה ֵמַההוא ּבַ ַלק ִעּמָ ּה ְדִאְסּתַ ּ ּּ.  
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ְּועֹוד ִאֵלין ְדאֹוְקִרין ׁשַ ח ָהֵאם ַעל , ּ ַמר ֲעַלְייהו ֹלא ִתּקַ ִּאּתְ

ִנים ָתאְּדָעְבִדין עֹוְבָדא ִדְבִנין ִע, ַהּבָ ת ַמְלּכְ ּבָ ִריך הוא ְדִאיהו יֹום , ם ׁשַ א ּבְ ְּוִעם קוְדׁשָ ּ ְּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ת ּבָ יה , ַהּשַׁ ָּמאן ְדִקֵיים ּבֵ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ְדָרֶכיך)ישעיה נח יג(ּּ ָ ְוִכּבַ  )שמות כ יב(ַּהאי ִאיהו , ּ
ך ְוגֹוֵמר ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָּכַ ָ.  

ִּדְתַלת ָעְלִמין ִניְנהו ֵרין , ּ ִכּבוד ָאב ָוֵאםּתְ אֹוַרְייָתא, ָּיִרית ּבְ ְדָכִליל , ּוְתִליָתָאה ָיִרית ּבְ
י הוא ַחֶייך ְואֹוֶרך ָיֶמיך)דברים ל כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ה''ן י''לֹון ּבֶ ָ ּכִ ְ ָ ּ י הוא ַחֶייך , ּ ָּכִ ּ ּ

א עֹוָלם ַהֶזה ָדא ַגן ִדְלַתּתָ ּּבָ ּ ְּוֹאֶרך ָיֶמיך ָדא ָעְלָמא ְדָאֵת, ּ ָ ַעל ָהֲאָדָמה , י ָעְלָמא ֲאִריָכאְ
ר יהו ֵפָלה''ה ֱאֹלֶהי''ֲאׁשֶ ְך נֹוֵתן ָלך ָעְלָמא ׁשְ ָ.  

ִפִלין וָרא ִדּתְ ִקּשׁ ִריך הוא ּבְ א ּבְ א ִעם קוְדׁשָ ִכיְנּתָ ִרין ִלׁשְ ְּועֹוד ִאֵלין ְדָקׁשְ ּּ ּ ּ ַמר , ְּ ִאּתְ
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ְּוִאינון ְדָל, ֲּעַלְייהו ֹלא ִתּקַ ֲחָדאּ ִרין לֹון ּכַ ֵלַח , א ָקׁשְ הֹון ׁשַ ַמר ּבְ ִּאּתְ

ַלח ֶאת ָהֵאם ׁשַ ֲחָדא, ּּתְ ְּועֹוד ִאֵלין ִדְמַיֲחִדין לֹון ּכַ א , ּ ִכיְנּתָ ְּלַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ ּ
ַמע ְקִריַאת ׁשְ ָאה ּבִ ּתָ ִנים, ּתַ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ַמר ֲעַלְייהו ֹלא ִתּקַ ְּוִאֵלין ְד, ִּאּתְ ָלא ְמַייֲחִדין ּ

ַמע ִיחוָדא ִדְקִריַאת ׁשְ ַלח ֶאת ָהֵאם, ּלֹון ּבְ ׁשַ ֵלַח ּתְ הֹון ׁשַ ִתיב ּבְ ּּכְ ָכל ֲאַתר ֶאת ְלַרּבֹות, ּ , ּבְ
ְּוָהָכא ְלַרּבֹות ָחְכָמה ִעָלָאה ַאב ָהֱאמוָנה ְדִאיִהי ִביָנה ח , ּ ַמר ָהָכא ֹלא ִתּקַ ַּוֲעָלה ִאּתְ

ַלח , ָהֵאם ׁשַ ֵלַח ּתְ ּׁשַ יָנה ִתְקָרא)משלי ב ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֶאת ָהֵאםּ י ִאם ַלּבִ ,  ּכִ
ה  ַמר ּבָ ך)שם א ח(ְּוִאיִהי אֹוַרְייָתא ִדְלִעיָלא ְדִאּתְ טֹׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ָ ְוַאל ּתִ ּ.  

  ]ב''דף ב ע -תיקוני זוהר [

חוֵמיה ּתְ ִרית ּבִ ְּועֹוד ִאֵלין ְדָנְטִרין אֹות ּבְ ּ ּ מ, ּ ְּדִאיהו ׁשְ ת , ֹוָנה ָיִמיםּ ּבָ ְוָנְטֵרי אֹות ׁשַ
חוֵמיה ּתְ ּּבִ ְּדִאינון י, ּ ִּדְבִגיַנְייהו אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, י''י ִמן יאהדונה''ּ ּ ְּדָלא , ּ

ְרַוְייהו ר ַנׁש ָפחות ִמּתַ ח ּבַ ּכַ ּתַ ִּאׁשְ ּ ִנים, ּ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ִתיב ֹלא ִתּקַ ְּוִאינון ְדָלא , ּכְ ּ
ח ּכְ ּתַ ִרית ִאׁשְ ִפִלין ְואֹות ּבְ י אֹותֹות ֵאלו ְדִאינון אֹות ּתְ ּתֵ ׁשְ ָכל יֹוָמא ּבִ ּו ּבְ ּּ ּ  )ב''דף ב ע(ּ

ת, ִמיָלה ּבָ ִרית ְואֹות ׁשַ ת אֹות ּבְ ּבָ ַלח ֶאת ָהֵאם, ּוְבׁשַ ׁשַ ֵלַח ּתְ הֹון ׁשַ ִתיב ּבְ ּּכְ ּ.  
ָכל  ְרַוְייהו ּבְ אי ְצִריִכין ְלֶמֱהֵוי ּתַ ְּוִאי ֵתְמרון ַאּמַ ָכל יֹוָמאּ ר ַנׁש ּבְ ִגין ְדָלא , ּבַ ּּבְ

א ְדִאיהו יו ִכיְנּתָ ח ׁשְ ּכַ ּתַ ִּתׁשְ ִריך הוא ְדִאיהו יו, י''ד ִמן אדנ''ּ א ּבְ ָלא קוְדׁשָ ְּיִחיָדה ּבְ ּ ּ ד ''ְּ
ְרַוְייהו, ִמן יהוה ָכל יֹוָמא ָפחות ִמּתַ ח ּבְ ּכַ ּתַ ר ַנׁש ְדָלא ִיׁשְ ְּוָצִריך ּבַ ּ ּּ ַמר ְּוִאי ָלא ֲעֵליה, ְ  ִאּתְ

ן ַמְפִריד ַאלוף)משלי טז כח( ּ ְוִנְרּגָ א, ּ ִכיְנּתָ ְּדַאְפִריד ַאלוֵפיה ְדָעְלָמא ִמּשְׁ ּ ּ ַמר , ּּ ּנוְקָבא ִאּתְ
ה  ִרית ֶמַלח עֹוָלם הוא,  אֹות ִהיא ְלעֹוָלם)שמות לא יז(ּּבָ ְּדכוָרא ּבְ ּ ּוְבִגין ָדא אֹות , ּ ּ

ִפִלין נוְקָבא ּּתְ ִרית ְדכו, ּ ּאֹות ּבְ ּנו ''ֲּעֶלה ָל''י ַי'' ִמ)דברים ל יב(ְוָרָזא ְדִמיָלה , ָראּ
ַמְיָמה''ַה יִבין ִמיָל, ּשָׁ י ּתֵ ֵריׁשֵ יִבין יהו''ּבְ ִפִלין נוְקָבא ֲהָדא הוא , ה''ּה וְבסֹוֵפי ּתֵ ּתְ ּּבִ ּ ּ

ָהה)שמות יג טז(ִדְכִתיב     ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ַיד ּכֵ
ְּוַעל ַקן ְדִצפֹוָרא ָדא  ַמרּ ְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם ְוגֹוֵמר)ישעיה ד ו(, ִאּתְ ה ּתִ ְּוִאיהו ָלׁשֹון ,  ְוֻסּכָ

ֶניָה א ַעל ּבָ ה ִאיּמָ ֶכת ּבָ ַסּכֶ ּמְ ְּסַכך ׁשֶ ים וְתֵרי ַבֵדי ֲעָרבֹות , ְ ַלת ֲהַדּסִ ֶּאְפרֹוִחים ִדיָלה ּתְ ּ ּ ּ
יעו, ְּולוָלב יִצים ָדא ִאינון ֶאְתרֹוגין ְדָכל ַחד ׁשִ ּאֹו ּבֵ ּ ּ יָצהּ ַכּבֵ הֹון , ֵּריה ּבְ יִמין ּבְ ְּוִאֵלין ִדְרׁשִ ּ

ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ִתיב ֲעַלְייהו ֹלא ִתּקַ ים ְרִמיִזין ִלְתַלת ֲאָבָהן, ּּכְ ֵרי ַבֵדי , ִּדְתַלת ֲהַדּסִ ּּתְ
ָמר ִיְפָרח , ֲעָרבֹות ִלְתֵרי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ּתָ ּלוָלב ַצִדיק ּכַ ָרִמיז ֶאְתרֹוג , )תהלים צד יג(ּ

א ִכיְנּתָ ֶכת ֲעַלְייהו, ִלׁשְ א ִדְמַסּכֶ ה ְרִמיָזא ְלִאיּמָ ּסוּכָ ַמְנָיא ָלֳקֵבל , ּ ָּהא ִאינון ּתְ
ן סוּכָ, י''יאהדונה ּבַ ְּדִאיהו חוׁשְ ּ יֵדיהֹון , ס''ו ה''ה כ''ּ ְּוִאֵלין ְדָלא ָנְטִלין ִאֵלין ִסיָמִנין ּבִ ּּ
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ֶת ַלח ּכֶ ׁשַ ֵלַח ּתְ הֹון ׁשַ ִתיב ּבְ ּּכְ ַמְנָיא, ה''ר ָחְכָמ''ּ ִאֵלין ּתְ ְרָיין ִאֵלין ּבְ ְּדָלא ׁשַ ּ ְלהו , ּ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ּ
ָכל ִנֲענוַע ְוִנֲענוַע ְדִנֲענוִעי ְדלוָלב וִמיָניו ר ְסִפיָרן ּבְ ֲּעׂשַ ּ ּ ּ ּ ָכל ִפּקוָדא וִפּקוָדא, ּ ּּבְ ּ ּ ּ  

ָדה ְדַבְתָרא ַהּגָ ָנן ּבָ ְּוַעל ַהאי ִצפֹור ָקא ְרִמיזו ַרּבָ ר ָחָנה ַדֲהָוה ָאֵזיל , ּ ר ּבַ ה ּבַ ְדַרּבָ
א ְסִפיְנּתָ א ָמָטא ַעד ַקְרסולֹוי, ּבִ ְּוָחָזא ְלַהִהיא ִצְפָרא ְדַיּמָ ּוָמאן ִצפֹור ָהָכא ַחד ֵמִאֵלין , ּ ּ ּ

יִצים א , ֶּאְפרֹוֵחי אֹו ֵמִאינון ּבֵ ּתָ ַמר ְפִרי ִמּתַ גֹון ְפָרִחים ְדַלאו ִאינון ּגְ ֶּאְפרֹוִחים ּכְ ּּ ּ
א ִעָלָאה, ִעיָלאְל חֹות ִאיּמָ א ּתְ ית ְדִאינון ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ִנים ׁשִ ּאֹו ִמּבָ ּ יִצים , ּ ְדָהא ּבֵ

יָצה ָאה ִאינון ְדִאיִהי ּבֵ ּתָ א ּתַ ְטָרא ְדִאיּמָ ִּמּסִ א ְלִעיָלא, ּ ּתָ ְטָרא ְדַצִדיק ִמּתַ , ֶּאְפרֹוִחים ִמּסִ
ֶּאָלא ָלא ֲהָוה ֶאָלא ֵמִאֵלין ֶאְפרֹוֵחי ְו ּ ֵמיה ַעּמוָדא ֲחָדא ֵמַאְרָעא ַעד ְרִקיָעאּ ַּצִדיק ׁשְ ּ ּ ,
א ָמֵטי ַעד ַקְרסולֹוי ִאֵלין ֶנַצח ָוהֹוד ְּוַיּמָ ין , ּ ַטת ְלַחְמׁשִ א ְדִאְתַפׁשְ א ִעָלָאה ִאיִהי ַיּמָ ְּדִאיּמָ ּ ּ

ְרִעין ַּעד ַקְרסולֹוי ְדַההוא עֹוָפא, ּתַ ּ ּ.  
ַגְווָנא ָדא יו ר הּד ִאיהו ֶע''ּכְ ר ִזְמִנין הֶע, ָחֵמׁש' ׂשֶ ין' ׂשֶ ָכל ֶע, ִּאינון ַחְמׁשִ ר ּבְ ׂשֶ

ְלהו ְוִאיְקֵרי ּכָ, ְּסִפיָרה ֵמִאֵלין ָחֵמׁש ֵמֶחֶסד ַעד הֹוד ְּיסֹוד ָנִטיל לֹון ּכֻ ִליל ֵמִאֵלין ''ּ ּל ּכְ
ין א ִדין, ַחְמׁשִ ּסֵ ַלח ּכִ א ָים ַהּמֶ   .ְּוָכְרַסָיא ִדְלַתּתָ

ּעֹוף ְדִאיהו ִצפֹור ִד ּ ּיֵליה ִאיהו מטטרוּּ ַמר , ן''ּ ַמִים )קהלת י כ(ֲּעֵליה ִאּתְ י עֹוף ַהּשָׁ  ּכִ
ִליט ֲעַלְייהו, ְיֹוִליך ֶאת ַהּקֹול ית יֹוִמין ְדחֹול ְוׁשַ ַמע ְדִאיהו ְכִליל ׁשִ ּקֹול ִדְקִריַאת ׁשְ ּ ּ ּ ּּ ,

יה ַעד ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְּוָנִטיל ַההוא קֹול וָפַרח ּבֵ ּ ּ ִים''ּו קֹול יהוְּדִאיה, ּ , ה ַעל ַהּמָ
ָהָדר''ְּוִאיהו קֹול יהו, ּ ְוֵלית ַמִים ֶאָלא תֹוָרה)תהלים כט ג( ית ָקִלין ְוִאיהו , ה ּבֶ ַּעד ׁשִ

א ִאיּמָ ִביָעָאה לֹון ּבְ   .ׁשְ
  ]א''דף ג ע -תיקוני זוהר [

יד ָדָבר  ָנַפִים ַיּגֵ ּוַבַעל ּכְ , ַּעד ַצִדיק ַחי ָעְלִמיןְּדָמֵטי ָלה , ָּדא ְצלֹוָתא, )קהלת י כ(ּ
ִליל ַח ְרָכָאן''ּכְ הֹון , י ּבִ ַמר ּבְ ּ וְבָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י ו(ְּדִאּתְ , ַחי ָהעֹוָלִמים, ּ

ּוְצלֹוָתא ִאיהו ִדּבור ִדְרִכיַבת ֲעֵליה ּ ּ ּ יֹוִמין ְדחֹול, ּ ה ּבְ ָבה ְלַגּבָ ְּוִאיהו ֶמְרּכָ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ְוָדא ׁשְ
פומֹוי ָדא יהו, י''ְוָדא אדנ ְּוָרָזא ְדִדּבור , ה''ּקֹול ָרִכיב ּבְ ָפַתי '' אדנ)תהלים נא יז(ּ י ׂשְ

ח ְוגֹוֵמר ְפּתָ ַגְווָנא ָדא יאהדונה, ּתִ ָבה ְלַתְרַוְייהו ּכְ ְּוִאיהו ֶמְרּכָ ְך ''ְוָהִכי ְסִליק ַמְלָא, י''ּ
ֲחָדא ָמָהן ּכַ ֵרין ׁשְ ן ּתְ ּבַ חוׁשְ ּוְבִגין ָדא ִאְתְק, ּּכְ ר ַהָפִניםּ ֵּרי ַמְלָאך ׂשַ ִליָחא ָדא , ְ ְּדַעל ַיד ׁשְ
ית יֹוֵמי ְדחֹול ׁשִ ָמָהן ִאֵלין, ִמְתַיֲחִדין ּבְ ֵרין ׁשְ א ָלא ָסְלִקין ּתְ ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ ְּדִאינון , ֲּאָבל ּבְ ּ

יה ִכיְנּתֵ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ ּ ִליַח, ּ ַצִדיק ַחי ָעְלִמיןֶּאָל, ְוָלא ִמְתַיֲחִדין ַעל ְיֵדי ׁשְ , ּא ּבְ
ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול י עֹוף ַהּשָׁ ַמר ּכִ ְַוֲעֵליה ִאּתְ ַמע )א''דף ג ע(קֹול , ּ ּוַבַעל , ִּדְקִריַאת ׁשְ

יד ָדָבר ִדּבור ִדְצלֹוָתא ָנַפִים ַיּגִ ּּכְ ּ ּ ִליַח, ּ ּוְבִגין ָדא , ְוָלא ַעל ְיֵדי ׁשְ ּ ְוַצִדיק )משלי י כו(ּ
ָּלם הוא ְכִליל ּכָֹלאְיסֹוד עֹו ָמָהן ִאֵלין, ּ ֵרין ׁשְ ּוֵביה ִמְתַייֲחִדין ּתְ ּ ָמָהן ִאֵלין , ּ ֵרין ׁשְ ְּוַעל ּתְ
ַמר  נו ֲעֵצי ַהָיַער)א טז לג''דהי(ִאּתְ ּ ָאז ְיַרּנְ ַמָיא ְוָאַמר, ּ א ִמּשְׁ ְּוֶנֱעָנה ַמְלָאך ִמּגֹו ֶאּשָׁ ֵהן , ְ

ָבה ה ֶמְרּכָ ְבַמְזמוֵטי ָחָתן ְוַכָלהַוֲהוֹו ִמְת, ֵהן ַמֲעׂשֵ ֵרת ּכִ ִצין ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ַּקּבְ ָיא ָאַמר ַרְע. ּ
א ְדָאַמר ִמִלין ִאֵלין ִריך ְיֵהא ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּמֵהיְמָנא ּבְ ּ ּ ִריך הוא , ְ א ּבְ הֹון קוְדׁשָ ְּלַיֲחָדא ּבְ ְּ

יה ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ּ.  
א ּבְ ּקום ֵאִלָיהו ְנִביָאה ִליָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ יהּּ ִכיְנּתֵ ִּריך הוא וׁשְ ּ ּ ָאר , ְ ך ׁשְ ְְוִיְתֲערון ִעּמָ ּ

ַהאי ִחּבוָרא, ְנִביֵאי א ּבְ ַּוֲעֵביד ֵליה ִקּנָ א , ּ ַתר קוְדׁשָ ְרֵכי ּבָ ְרָיין ְדָאְזִלין ִמְתּתַ ּוְלָכל ַמּשִׁ ּ ּ
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יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ַהאי ִחּבוָרא, ְ ָרא לֹון ּבְ ָחא, ְּלַחּבָ ּכָ ּתַ יה ְנָייָחא ְלִאֵלין ְלִאׁשְ ּ ּבֵ ּ
א ִכיְנּתָ ְרִכין ִמּשְׁ ָמִתין ְדָאְזִלין ִמְתּתַ ְרָיין ְדִנׁשְ ַּמּשִׁ ָבה ָבָדד , ּ איכה (ְדִאיִהי ְיִחיָדָאה ֵאיָכה ָיׁשְ

ִריך הוא, )א א א ּבְ ְרָיין ְדקוְדׁשָ יה ְנָייָחא ְלַמּשִׁ ָחא ּבֵ ּכָ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ּ ּ הֹון , ְּ ַמר ּבְ  לג ישעיהו(ְדִאּתְ

יון)ז לֹום ַמר ִיְבּכָ ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ לֹום ֶאָלא קוְדׁשָ ְְוֵלית ׁשָ ּ ּ
  .ּהוא

ַהאי ִחּבוָרא ָרא לֹון ּבְ ּקום ְלַחּבָ יִלים, ּ ּכִ ָרֵאל ַמׂשְ ִיׂשְ ד ִאית ּבְ ַמר , ְדָהא ּכַ ֵּמִאֵלין ְדִאּתְ ּ
הֹון  ׂשְ)דניאל יד ג(ּבְ ֹזַהר ָהָרִקיַע ְוַהּמַ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ָּדא ְדִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּּכִ ּ ְּדָיְדִעין , ּ

ַכָוָנה, ְלִמְפַלח ְלָמאֵריהֹון יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ָמָהן ְדקוְדׁשָ רֹות ִדׁשְ ּוְלַאָפָקא ַאְזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ,
ַמע קֹול ִדְקִריַאת ׁשְ ָרא לֹון ּבְ ּוְלַחּבָ ּּבור ִדְצלֹוָתאּוְבִד, ּ ָמָהן יאהדונה, ּ ֵרין ׁשְ ְּדִאינון ּתְ , י''ּ

ל ֲהַווָיי ִליָלן ּכָ ר ְסִפיָרן''ּן ְוִכּנוָיי''ִּדְבהֹון ּכְ   .ן ַוֲעׂשַ
ים ָרִפים ְואֹוַפּנִ א וׂשְ ְבּתָ ה ַמְלָאִכין ְדִאינון ֵחיָוון ְדֶמְרּכַ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּתֹות ִדְכִליָלן ְוָכל ֶע, ּ ר ּכִ ּׂשֶ

הֹון ִד ין ְלֶעּּבְ ׁשִ ּמְ ר ְסִפירֹותְמׁשַ ְלהו וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות , ׂשֶ ּּכֻ ּ ּּ , ּ ְלפומֹוי)יחזקאל א יא(ּ
רֹות ְּדִאינון יאהדונה, ָּלֳקֵבל ִאֵלין ַאְזּכָ ירֹות , י''ּ ׁשִ ין ּבְ ְצלֹוָתא ּבֵ ין ּבִ ַמע ּבֵ ְקִריַאת ׁשְ ין ּבִ ּבֵ
חֹות ְוהֹוָדאֹות ּבָ ָכל ֲאַתר וְבָכל ַמְמָללִּדְבָכל ַא, ְוִתׁשְ ָרה ְדִיפֹוק ִמפומֹוי ּבְ ְּזּכָ ּ ּ ְָצִריך , ּ

אדנ ְּלַכָווָנא ִדיּבור ּבְ יהו''ּ ֲחָדא, ה''י קֹול ּבְ ִיחוָדא ְדִאיהו ָיִחיד ֶנֱעָלם, ּוְלַיֲחָדא לֹון ּכַ ּּבְ ּ ,
ֲחָדא ר לֹון וְמַיֵחד לֹון ּכַ ִּדְמַחּבֵ ָוָנה, ּ ּוֵביה ָצִריך ַהּכַ ּ יה קֹול ְוִדּבור ְדָלא, ְּ ּ ַתְלָיא ְלֵמיַמר ּבֵ ּ

א ְבּתָ   .ֶּאָלא ַמֲחׁשַ
ַמע ְקִריַאת ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ד ָנִחית קוְדׁשָ ּּכַ ְנֵפיֶהם , ְּ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ֵחיָון ָוֶאׁשְ ַמר ּבְ ִאּתְ

ֶע, )שם כד( ר ִמיֵני ִהלוִליםּבְ ּׂשֶ יר ָפׁשוט ְדִאיהו י, ּ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ֶת' ּ פול , ר''ּכֶ ְּדִאיהו יּּכָ ה ''ה ָחְכָמ''ּ
יה, ה''ּוִביָנ בוָר''ּו ְדִאיהו ֶחֶס''ְּמׁשוָלׁש ּבְ ְפֶאֶר''ּד ּגְ יהו, ת''ה ּתִ ע ּבְ ּה ְדִאיהו ֶנַצ''ְּמרוּבָ ח ''ּ
יַנְיהו, ת''ּד ַמְלכו''ד ְיסֹו''הֹו ָרֵאל ּבֵ א ִיׂשְ ְּדָנְטִרין ִצָפָרא ַקִדיׁשָ ּ ָרֵאל , ּּ ה ְלִיׂשְ ְּוָקָראן ּבָ

ּהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאְּדִאי ָרֵאל, ּ ַמע ִיׂשְ ה, ְּוַהְיינו ׁשְ ָרא ֵליה , ָּהא ָנִחית ְלַגּבָ ָּצִריך ְלַקׁשְ ְ

ֲהָדה ָלל, ּּבַ ָלא ִפירוָדא ּכְ ִיחוָדא ֲחָדא ּבְ ּוְלַיֲחָדא לֹון ּבְ ּ ִיים , ּּ ְנּתַ ח ּבֵ ּוְבִגין ָדא ָמאן ְדׂשָ ּ ּ
יָחה ָידֹו ַהִהיא ׂשִ   .ֲעֵביָרה ִהיא ּבְ

ֲהָדה ְלא ִרין ֵליה ּבַ אי ָקׁשְ ְּוַאּמַ ָיין', ח ִעם ד''ּ ע ָפָרׁשִ ִליָלא ֵמַאְרּבַ ּּכְ ִגין ְדָלא ְיֵהא , ּ ּּבְ
ָאַרת ְיִחיָדה, ָּפַרח ִמיָנה ּתְ ָבה ָבָדד, ְוִאׁשְ ה , ֵאיָכה ָיׁשְ ַכּמָ ֲהָדה ּבְ ִרין ֵליה ּבַ ּוְבִגין ָדא ָקׁשְ ּ ּ ּ

ִפֵלי וֵרי ִדּתְ ִּקּשׁ ַכּמָ, ּ וֵרי ְדִציִציתּבְ ְּדָלא ָיזוז ִמיָנה, ּה ִקּשׁ ּ ּ.  
  ]ב''דף ג ע -תיקוני זוהר [

ְטָרא ְדָאת י ר ִאיהו ִמּסִ ִרין ִאּנון', ְּוָכל ֶקׁשֶ ּוְתֵרין ִקׁשְ ר , ּ א ֶקׁשֶ ר ְדֵריׁשָ ְּדִאּנון ֶקׁשֶ ּ ּ
ָמאָלא ע ָפָרׁשִ''יהו, י''י ִמן יאהדונה''ְּוִאּנון י, ִּדְדרֹוָעא ׂשְ ִפֵליּה ַאְרּבַ ָּיין ִדּתְ ּ ל , ּ ְּוָראו ּכָ

ם יהו י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ִפֵלי''אדנ, )דברים כח י(' ה וכו''ַעּמֵ י ִדּתְ ּתֵ ע ּבָ ר ''אהי, ּי ַאְרּבַ ה ֲאׁשֶ
ִפֵלי''אהי ּה ִמְלָגאו ִדּתְ כ, ּ כ''ּבְ א וּבְ ִפִלין ְדֵריׁשָ רֹות ִדּתְ ּא ַאְזּכָ ּ ִפִלין ְדָיד''ּּ רֹות ִדּתְ ּא ַאְזּכָ ּּ ,

א ִעָלָאהְו ִפֵלי ְדָמאֵרי ָעְלָמא ָקאִריָנן ֵליה, ָּדא ִאיּמָ ּּתְ א ְדַעּמוָדא , ּ ִפִלין ַעל ֵריׁשָ ּּתְ ּ
ִפֵלי, ְדֶאְמָצִעיָתא ַגְדָפָהא ְדִאינון ְרצוִעין ִדּתְ א ּבְ ֵסי ֵליה ִאיּמָ ּּכָ ּ ּ ּ ָרֵאל , ּ ִרין ֵליה ִיׂשְ ְּוָקׁשְ

ִפִלין ְד ּתְ ָאה ּבִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ּּבִ ָרֵאל, ָידּ ַמע ִיׂשְ ָרא ְדָסָבא ְדָסִבין, ְּוֵליה ָאְמִרין ׁשְ ְוָדא , ּבְ
ָרֵאל, ָּחְכָמה ִעָלָאה ֵמיה ִאְתְקֵרי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִיׂשְ ְּוַעל ׁשְ יר ֵא, ּ יר ''ׁשִ ל ׁשִ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

יר ִדְלִוִים ָמאָלא ׁשִ ִּמּשְׂ ָרֵאל  )ב''דף ג ע(א ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָת, ּל ִמיִמיָנא ְדַכֲהַנָיא''ֵא, ּ ִיׂשְ
ְרַוְיהו ִליל ּתַ יִמיָנא, ּּכְ ִבְרָכָתא ְדַכֲהָנא ּבִ ים ַיְדִרים, ָחְכָמה ָנִחית ּבְ ּוֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ ,

ָמאָלא ה ְדֵליָוֵאי ִמּשְׂ ְקדוׁשָ א ָנִחית ּבִ יר ַיְצִפין, ִּאיּמָ ּוֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ּ ַּעּמוָדא , ּ
וָרא ְדַתְרַוְיהו ִיחוָדא ְדַתְרַוְיהוְדֶאְמָצִעיָתא ִק ּּשׁ ּ ּ ּ.  

ָאה, ּאוף ָהִכי ְיסֹוד ַחי ָעְלִמין ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ וָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ ִּקּשׁ ּ ָאן , ּ ּבְ
ְצלֹוָתא ִליָלן ַח, ֲאַתר ּבִ ְרָכָאן''ְּדֵביה ּכְ ֲחָדא ִאי, י ּבִ ָמָהן ּכַ ֵרין ׁשְ ּוֵביה ִמְתַייֲחִדין ּתְ ּנון ּ

אי, י''יאהדונה ֲחׁשַ ָמָהן ְצִריִכין ּבַ ָעְמָדם )יחזקאל א כה(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְּוִחּבוָרא ִדְתֵרין ׁשְ  ּבְ
ַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהן ַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהם ְדָלא , ּּתְ יָדה ֵחיָוון ּתְ ְצלֹוָתא ְדַעּמִ ָרֵאל ּבִ ָעְמָדם ִיׂשְ ּּבְ ּ

הֹון ָקָלא ַמע ּבְ ן, ְלִמׁשְ ה ְּדַתּמָ ים ְדִאיהו , )א יט יב''מ(ּ קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ָדׁשִ ֹּקֶדׁש ַהּקֳ ּ
יָדה ַעּמִ א, ּבְ ן ָקָאָתא ַמְלּכָ ִגין ְדַתּמָ   .ּּבְ

דֹוָלה וָבַרַעׁש וָבֵאׁש רוַח ּגְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ א, ּ ְדֵפי ֵחיָוון ָלא ָאָתא ַמְלּכָ הֹון ּגַ ְמעון ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ,
ה קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ֶּאָלא ּבְ ַתר רוַח ַרַעׁש ֵאׁש, ּ ַּוֲעַלְיהו ָאַמר , ְוִאיִהי ְרִביָעָאה לֹון, ְּדִאיִהי ּבָ

פֹון, )א ד(ְיֶחְזֵקאל  ָאה ִמן ַהּצָ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ דֹול, ָּוֵאֶרא ְוִהּנֵ ַחת, ָעָנן ּגָ ָהא , ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ
ַלת ַלת ַאְתָוון הו, ִּאינון ּתְ הֹון ּתְ ה ָדא יקֹול, ה''ִּדְרִכיִבין ּבְ ְוִאיִהי , י''ִמן הוה' ּ ְדָמָמה ַדּקָ

א ְדִאיהו יהו, י''ִמן אדנ' י ן ָקא ָאָתא ַמְלּכָ ּמָ ְּדָכל ֲהַוָי. ה''ּּתַ ִליט ה''ּ ַעל ' ה' ַעל ו' ּה ְדׁשַ
ּנוְקָבא ִאיִהי ַהֲהַוָי' י ת ִאיִהי, ה''ּ ִליט ַעל ִטָפה ִדְדכוָרא ּבַ ד ׁשַ גֹון ִטָפה ְדנוְקָבא ּכַ ּּכְ ּּ ּּ.  

א ָּאָתא ֵאִלָיהו ְוָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ יה ְוָאְמרו, ּ ְטחו ַקּמֵ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ִסיַני ִסיַני ָמאן ָיִכיל , ּ
ך ְְלֵמיַמר ִמִלין ַקּמָ ה, ּ קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ֶּאָלא ּבְ א, ּ ְִדְבפוָמך ָקא ָאֵתי ַמְלּכָ ּקום ֵאִלָיהו , ּ ּּ

א וַמְטרֹוִניָתא י ַמְלּכָ ין ְלבוׁשֵ ּקֵ ּּתַ ֲהָנא, ּ ע , ְדַאְנּתְ ּכַ ִריך הוא ַאְרּבַ א ּבְ ֵקין ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּתַ ּ ְּ

ְגֵדי ָלָבן ְגֵדי ָזָהב ְלַמְטרֹוִניָתא, ּבִ ע ּבִ ה , ְוַאְרּבַ ַמר ּבָ בוָדה ַבת )תהלים מה יד(ְּדִאּתְ ל ּכְ ּ ּכָ ּ
ה צֹות ָזָהב ְלבוׁשָ ּבְ ׁשְ ֶּמֶלך ְפִניָמה ִמּמִ ּ ּ ְ.  

ְגֵדי ָלָבן  ע ּבִ ָמא ְדיהוַאְרּבַ ׁשְ ְלהו ַרֲחֵמי ּבִ ּּכֻ הֹון ֶע, ה''ּ ְּרָיין ֶאָלא ְוֵלית ָמאן ְדָמִחיל ּבְ
ְטָרא ְדאדנ, ִּאיהו ְלהו ִדיָנא ִמּסִ ְגֵדי ָזָהב ּכֻ ע ּבִ ַּאְרּבַ ְּוֵלית ָמאן ְדָמִחיל ַעל ֲעבֹוָדה , י''ּ

ה, ָּזָרה ֶאָלא ִאיִהי ֲאַתר ִדְגִביְרּתָ ְפָחה ּבַ ְלָטאן ׁשִ ְּדׁשַ ּ ּ.  
ְרְסֵייה ן ּכָ ֵמיה ּכֵ ׁשְ ּּכִ יה, ּ ן ְלבוׁשֵ ּּכֵ ַען ִמיֹוָמא , ּ ׁש ַעד ּכְ ין ָלא ִאְתַלּבַ ּוְבִאֵלין ְלבוׁשִ ּ ּּ
א י ַמְקְדׁשָ ַמִים ַקְדרות)ישעיה נ ג(ְּדָהא ְכִתיב , ְּדִאְתֲחַרב ּבֵ יׁש ׁשָ ַמר , ּ ַאְלּבִ א ִאּתְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ

ה  ֲא)שיר א ו(ּּבָ ְראוִני ׁשֶ ַחְרחֹוֶרתּ ַאל ּתִ ָגלוָתא, ִני ׁשְ ִגין ְדִאיִהי ּבְ ּּבְ ְּוָכְרַסָיא ִדיָלה , ּ ּ
ָרֵאל חֹוִבין ְדִיׂשְ ְּפִגיָמא ּבְ ָרֵאל, ּ ָמִתין ְדִיׂשְ ן ִנׁשְ ְּדַתּמָ ין , ּ ָאה ִאיהו ָמאן ְדַתּקִ ּוְבִגין ָדא ַזּכָ ּ ּ ּ

ְצלֹוָתא ִדיֵליה ְרַסָיא ּבִ ָּלה ּכָ ִפּקוִדין ִדיֵליה, ּּ ּּבְ ּ ְרַסָייא ָפִגים ּבָ, ּ ן ּכָ ּמָ ַּתר ְדִאיהו ִמּתַ ּ ּ ּ
ִגיַנְיהו ם יהו, ּּבְ ַלק ׁשֵ ן''ְּוִאְסּתַ ּמָ ֲאַתר ָפִגים, ה ִמּתַ ְרָיא ּבַ ְּדִאיהו ָלא ׁשַ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ר ּבֹו מום ֹלא ִיְקָרב)ויקרא כא כא( ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ָמָתא ְפִגיָמא ָלא ׁשַ, ּ ּכָ ִנׁשְ ּאוף ָהִכי ּבְ   .ְרָיאּ
ָמֵתיה ִלים ִנׁשְ ָאה ִאיהו ָמאן ְדַאׁשְ ַּזּכָ ּ ם יהו, ּ יה ׁשֵ ְרָיא ּבֵ ְרַסָיא , ה''ְּלׁשַ ְּוָעִביד ֵליה ּכָ ּ

יה יה ְדִאיהו ּתֹוַרת , ְּלַגּבֵ ִכיְנּתֵ ִריך הוא ִעם ׁשְ א ּבְ ה קוְדׁשָ ר ּבָ ָאה פוָמא ְדִמְתַחּבֵ ְּוַזּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
ָאה ִאיהו ָמאן ְד, ה''יהו ִריָאהְּוַזּכָ ר ְסִפיָרן ִדּבְ ֲעׂשַ א וַמְטרֹוִניָתא ּבַ ָּלִביׁש ַמְלּכָ ִדְכִליָלן , ּ

ם יאהדונה ׁשֵ ן ְלבוׁשֹוִהי, י''ּבְ ֵמיה ּכֵ ׁשְ ּּכִ ּ.  
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ין ֵליה סוְסָיא ּוָמאן ְדַתּקִ ּ ּ ה , ּ ַמר ּבָ יִתיך )שיר א ט(ְּדִאּתְ ִרְכֵבי ַפְרֹעה ִדּמִ ְ ְלסוָסִתי ּבְ ּ
ָבה ִדיֵליהְדִאיִהי ֶמְר, ָיִתיַרְע י , ּּכָ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ִאיהו ָלבוׁש ְלבוׁשֵ ּבָ ִּדְביֹוֵמי ְדׁשַ ּ ּ ּ

ִריָאהְּדִאינון ֶע, ַּמְלכוָתא ר ְסִפירֹות ִדּבְ ּתֹות ְדַמְלָאַכָיאּוְביֹוֵמי ְדחֹול ָלִביׁש ֶע, ּׂשֶ ר ּכִ ּׂשֶ ּ ,
ִריָאה ר ְסִפיָרן ִדּבְ י לֹון ַלֲעׂשַ ׁשֵ ּמְ   .ִּדְמׁשַ

הֹוןׂשְֶּדֶע א ּבְ ּר ְסִפירֹות ַדֲאִצילות ַמְלּכָ הֹון, ּ ִּאיהו ְוַגְרֵמיה ַחד ּבְ ִּאיהו ְוַחייָוי ַחד , ּ ּ
הֹון ֶע, ּבְ ִריָאהַּמה ְדַלאו ָהִכי ּבְ ר ְסִפירֹות ִדּבְ ְּדַלאו ִאינון ְוַחֵייהֹון ַחד, ּׂשֶ ַּלאו ִאינון , ּ

  .ְוַגְרֵמיהֹון ַחד
  ]א''דף ד ע -תיקוני זוהר [

ּת ַעל ּכָֹלא הוא ָנִהיר ְּוִעַל ֶע)א נחית''נ(ּ ר ְסִפירֹות ַדֲאִצילות ּבְ ּׂשֶ ר ְסִפירֹות ּוְבֶע, ּ ׂשֶ
ִריָאה ֶע, ִּדּבְ ּתֹות ְדַמְלָאַכָיאְוָנִהיר ּבְ ר ּכִ ּׂשֶ ֵלי ִדְרִקיָעאּוְבֶע, ּ ְלּגַ ר ּגַ י ְבָכל , ּׂשֶ ּנִ ּתַ ְוָלא ִאׁשְ

א, ּקום ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה )א''דף ד ע(. ֲאַתר ִכיְנּתָ י ׁשְ ְּלַגָלָאה ִאֵלין ַמְראֹות ַקּמֵ ַמר , ּ ְּדִאּתְ
הֹון  ַגֲחֵלי ֵאׁש)יחזקאל א יג(ּבְ ּ וְדמות ַהַחיֹות ַמְרֵאיֶהם ּכְ ּ ִנּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְוַטֲעֵמי , ּ ּּבְ

ַמר , ְדאֹוַרְייָתא ּ וְדמות ַהַחיֹות)שם(ַּדֲעַלְייהו ְדַאְתָוון ִאּתְ ּ ַג, ּ ֲּחֵלי ֵאׁש ִאֵלין ַמְרֵאיֶהם ּכְ
ִּאינון ְנקוִדין ַמְרֵאה ַהַלִפיִדים ִאֵלין ַטֲעֵמי, ּ ּּבֹוֲערֹות ּכְ יִלים )דניאל יב ג(ּוְבהֹון , ּּ ּכִ ׂשְ  ְוַהּמַ

ֹזַהר ָהָרִקיַע יִלים ִאֵלין ַאְתָוון, ַּיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ הֹון, ְּוַהּמַ ַּיְזִהירו ִאֵלין ְנקוִדין ְדָנֲהִרין ּבְ ּ ֹזַה, ּּ ר ּכְ
  .ִּאֵלין ַטֲעֵמי

ְלהו ִליָלא ִמּכֻ א ּכְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ַמר , ּּ ין ַהַחיֹות)יחזקאל א יג(ֲּעָלה ִאּתְ ּ ִהיא ִמְתַהֶלֶכת ּבֵ ּ ,
ְּדִאינון ֵחיָון ִעָלִאין ִדְנקוֶדי ְדַטֲעֵמי ּ ּ ּ ִאין ִדְנקוֵדי ְדַאְתָוון, ּּ ּתָ ְּוֵחיָוון ּתַ ַגְווָנא ָדא ֹהֶ, ּ , ּכְ

ַלת ֵחיָוון ִעיָלֵאין''ְלּתְָּוִאּנון ֶסּגֹו יבֹות יהו' י' י' ִדְרִמיִזין י, א ְלִעיָלא ּתְ י ּתֵ ָראׁשֵ ה ''ּבְ
ַלת ֵחיָוון ִעיָלִאין, ְה ִיְמֹלך''ְה ָמָלך יהו''ְה ֶמֶלך יהו''ְּוִאינון יהו, ה''ה יהו''יהו ַּאְנֵפי ּתְ ּ ,

ְּדִאינון ֶחֶס בוָר''ּ ְפֶאֶר''ּד ּגְ א ֶס, ת''ה ּתִ ִאין''גֹוּוְלַתּתָ ּתָ ּל ְדִאינון ֵחיָוון ּתַ ח ''ַּאְנֵפי ֶנַצ, ּ
יָבֶרְכ, ד''ד ָוהֹו''ְיסֹו ְּנקוָדה ְדֶאְמָצִעיָתא , ה''א יהו''ה ִיּשָׂ''ר יהו''ה ָיֵא''ָך יהו''ִּדְרִמיִזין ּבִ

ַגְווָנא ָדא ה ָמה ָאָדם ּכְ ּשְׁ ַּחָיה ׁשֶ ּ ין ַהַחיֹות, ּ ִּהיא ִמְתַהֶלֶכת ּבֵ ְּדִאינו, ּ ַלִת ְלִעיָלאּ , ן ּתְ
א ַגְווָנא ָדא ֹהֶ, ּוְתַלת ְלַתּתָ   .ּכְ

ַלת ית, ִאיִהי ְרִביָעָאה ְלָכל ּתְ ִביָעָאה ְלׁשִ ִאין. ּוׁשְ ּתָ ֲּעַלְייהו ִאיהו , ְוָרָזא ִדְתַלת ֵחיָוון ּתַ ּ
ָנה  ים ׁשָ ֹלׁשִ ׁשְ ְרִמיז ְּוַעל ְנקוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָקא , )יחזקאל א א(ָקא ְרִמיז ַוְיִהי ּבִ

ְרִביִעי ע ַאְנֵפי ָאָדם, ּבָ ְּדִאיהו ַאְרּבַ יה , ה''ַח ָמ''ָּחְכָמה ִעָלָאה ּכֹ, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )שם כו(ּ
ַמְרֵאה אָדם ָעָליו ִמְלָמְע ָרָזא ִדְנקוֵדי ְדָאת ֹהֶ, ָלהְּדמות ּכְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ.  

ה ַלֹחֶדׁש ֲחִמּשָׁ ם יהו''ּנוּכִ, ם''ְּדִאיִהי ֱאֹלִהי', ָּדא ָאת ה, ּבַ ְרַסָיא, ה''י ְלׁשֵ , ְּוִאיִהי ּכָ
ּסֵ ן ֱאֹלִהי''ְדָהִכי ְסִליק ַהּכִ ּבַ חוׁשְ   .ם''ּא ּכְ
ֶתר ֶע ע ֵחיָוון ִעָלִאין, ְליֹוןְוִאיִהי ּכֶ ָאה ְלַאְרּבַ ִאין, ֲּחִמיׁשָ ּתָ ע ּתַ ָאה ְלַאְרּבַ ְוִאיִהי , ַוֲחִמיׁשָ

ְרַסָיא ְלָמאֵרי ּכָֹלא ּּכָ   ְּדִאיהו ָטִמיר ְוָגִניז, ָּלאָאדֹון ַעל ּכֹ, ּ
יָמא ְדָרָזא ָדא ָחָזא ְיֶחְזֵקאל ָּלא ֲהָוה ֶאָלא ְדמות ְדִאֵלין ֵחיָוון, ְוִאי ּתֵ ּּ ְוָלא ְדָחָזא , ּ

חֹוָתֵמיה, ֵחיָוון ָטר ּבְ ַלח ׁשְ א ְדׁשָ ַמְלּכָ ֶּאָלא ּכְ ֲעָוה , ּ יָמא ַעל ׁשַ א ְרׁשִ ְּוִדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ
ׁשְּד. ֵּמחֹוָתֵמיה א ַמּמָ ִּבְסִפיָרן ַדֲאִצילות ִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ ִריָאה חֹוָתָמא , ּ ּוִבְסִפיָרן ִדּבְ
א ֲעָוה, ְדַמְלּכָ ּוִבְסִפיָרן ִדְיִציָרה וְבַמְלָאִכין ְדִאינון ֵחיָוון ִציוָרא ְדחֹוָתָמא ְבׁשַ ּ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא , ּּ ּ
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ַמְראֹות ְיֶחְזֵקאל  ַמר ּבְ ַמְרֵאה ָאָדםּ ְד)שם(ִאּתְ ּוְדמות ַהַחיֹות, ּמות ּכְ ּ ׁש, ּ . ְּוָלא ַהַחיֹות ַמּמָ
א ַפר, ְּלָמאן ְדָכל יֹומֹוי ָלא ָחָזא ַמְלּכָ ן ּכְ ִגיֵניה, ַוֲהָוה ּבֶ ִאיל ּבְ יִמין ֵליה ַעל , ְּוׁשָ ּוְרׁשִ ּ

ַּטְבָלא אֹו ַעל ַנָייר ִדיֹוְקֵניה ּּ ּ.  
ְלָיא  חֹוָתהְּוִאית ְנקוָדה ְדָכל ָעְלָמא ּתַ ִאין, ּּתְ ּתָ י ּתַ א ְלַגּבֵ ְמׁשָ גֹון ׁשִ ִאְתַחְזָיא ִלְבֵני , ּכְ

ְנקוַדת ָקֵמ חֹות ְרִקיָעא ּכִ א ּתְ ל ַאְרָעא, ץ''ָּנׁשָ ה ִזְמִנין ַרב ִמּכָ ּמָ ן ְנקוִדין , ְּוִאיהו ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ
י גֹוַבה ִדְלהֹון, ְּדאֹוַרְייָתא ְּלַגּבֵ   .)עד כאן(. ןְּוִאְתַחְזָיין ָלן ְנקוִדי, ּ

ָבר  ָּדא ְנַהר ִדינור ָנֵגיד ְוָנֵפיק ִמן , )יחזקאל א א(ְַוֲאִני ְבתֹוך ַהּגֹוָלה ַעל ְנַהר ּכְ ּ ּ
ׁשוֵניה, ֳקָדמֹוִהי ּמְ ֶּאֶלף ַאְלִפים ְיׁשַ ְּוִרּבֹוא ִרְבָון ְדַמְלָאַכָיא ֳקָדמֹוִהי ְיקומון, ּ ּ , ִּדיָנא ְיִתיב, ּּ

ְּוִסְפִרין ְפִתיחו  ָנה, )ז ידניאל (ּ ֹראׁש ַהּשָׁ ִחין ּבְ ַלת ְסָפִרין ְדִנְפּתָ ְּדִאינון ּתְ ּ ּוֵביה ָטְבִלין , ּ
ַהאי ְנַהר ִדינור ָמִתין ּבְ ִּנׁשְ ֵפָלה, ּ ָעְלָמא ׁשְ ִּמזוֲהָמָתן ִדְמזוָהִמין ּבְ ּ ּ , ן''ְוָדא מטטרו, ּ

ִדיֹוְקָנא ְדַצִדיק ְיסֹוד ָעְלָמא ּּבְ ְּדִאיהו ְנַהר ִדינור ִמּסִ, ּ ּ ּ ְטָרא , ְּטָרא ִדְגבוָרהּ ָּנָהר ְפָלָגיו ִמּסִ
ָבר, ַּפְלֵגי ָמִים, ְדֶחֶסד ָבר, ְּוַהאי ִאיהו ַעל ְנַהר ּכְ ּב ְלַעּמוָדא ''ֶרֶכ, ן''ָּדא מטטרו, ַמאי ּכְ

רוב ַוָיֹעף , ְדֶאְמָצִעיָתא ב ַעל ּכְ ַּוִיְרּכַ ְּוִאיהו ֶרֶכב ֵאׁש ְוסוֵסי ֵאׁש, )תהלים יח יא(ּּ  ב ב''מ( ּ

בֹות, )יא ין ִרּבֹוא ֶמְרּכָ ּתִ ִליל ׁשִ ִליל י, ּכְ ְטָרא ְדַצִדיק ַחי ָעְלִמין הוא ּכְ ּוִמּסִ ּ ח ִרּבֹוא ''ּ
בֹות ְנָאן ''ְּוַהְיינו ֶרֶכב ֱאֹלִהי, ֶמְרּכָ ְּואוְקמוָה ָמאֵרי , )תהלים סח יח(ם ִרּבֹוַתִים ַאְלֵפי ׁשִ ּ

ֵרי ֵאיָנן ִמּתְ ֵרי ַאְלֵפי ׁשֶ ֶרת ֲאָלִפים, ן ִרּבֹואַמְתִניִתין ּתְ ל ִרּבֹוא ֲעׂשֶ ִרּבֹוַתִים , ְּדִאּנון ּכָ
ִרים ֲאָלִפיםֶע ֵאיָנן, ׂשְ ֵרי ׁשֶ ְמֵני , ּתְ ֲארו ּתַ ּתָ ְדָנֲחִתין ִעם ,  ְסֵרי ַאְלֵפי)ב''דף ד ע(ִּאׁשְ

ָלא י''מטטרו ָרֵאל''ן ְלַקּבְ ְרָכָאן ִדְצלֹוִתין ְדִיׂשְ ּח ּבִ י קו, ּ ִריך הואְּלַסְלָקא לֹון ַקּמֵ א ּבְ ְּדׁשָ ְ ,
ּוְבָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק, ַּצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, י ָעְלִמין''ַח ּ.  

א ִכיְנּתָ ַמִים, ְַוֲאִני ְבתֹוך ַהּגֹוָלה ָדא ׁשְ חו ַהּשָׁ ְנָיָנא' ה, ִּנְפּתְ ' ה, ְרִקיִעי ְדיֹוָמא ּתִ
ַמִים יִמין ֵחיָוון, ְדַהּשָׁ ְּדָבה ְרׁשִ , )א''ו ה''א וא''א יוד ה''נ(י ''ו ה''י וא''ד ה''ִּדְמקֹוֵריהֹון יו, ּ

' ָלֳקֵבל ה, ָּחֵמׁש אֹור ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה, )יחזקאל א א(ם ''ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִהי, ה''יהו
ִליָלא ֵמָחֵמׁש אֹור, ַקְדָמָאה ְּדִאיהו ָאֵאֹאִאֻא ִפּתוֵחי חֹוָתם ֹקֶדׁש ַליהו, ּכְ ּ שמות כח (ה ''ּּ

  .)לו
ּוְנקוִדין ִאֵלין ָסְלִקין ֱאֹלִהי, ה''ד ַאֲחֵזי אהיְוָכל ַח ּ ַבע ְנקוִדין, ם''ּ ִּדְבהֹון ׁשֶ ַלת , ּ ּתְ

ֶאְמָצִעיָתא א ֹחֵלם ּבְ ַלת ְלַתּתָ ִמיָנָאה לֹון, ְלִעיָלא ּתְ יה , ְוַחד ְרִקיָעא ּתְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ בראשית (ּ

ן ֹאָתם ֱאֹלִהי)א ז ָמִים''ּ ַוִיּתֵ ְרִקיַע ַהּשָׁ   .ם ּבִ
ַבע ּכְֹכֵבי ֶלֶכת ַבע ִנּצֹוֵצי ִדְנקוֵדי ָאֵאֹאִאֻא ָלֳקֵבל ׁשֶ אן , ְּוׁשֶ אן וְתַלת ִמּכַ ַלת ִמּכַ ּּתְ

ַלת, ּה ְבֶאְמָצִעיֵתיה''ַחּמָ ית, ְרִביָעָאה ְלָכל ּתְ ִביָעָאה ְלׁשִ , ם''ְּוִאיִהי ְבצוַרת ֹחֵל, ּוׁשְ
ִאֵלין ָחֵמׁש  ם ְמֹלא ֻקְמצֹו ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמ)ויקרא ב ב(ּּבְ ח ' ּץ ִאיהו י''ָקֵמ, ּשָׁ ד ִאְתַפּתַ ּּכַ

ה ְּנקוִדין ִאיהו ה' ּבְ ָעאן', ּ ח קֹוֶמץ ְדִאיהו י, ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ִּדְבהֹון ִאְתַפּתַ ּ ְרִעין ', ּּ ין ּתַ ְלַחְמׁשִ
ְּדֵחירו ּ.  

ן ֹחֵל''ְוַאְתָוון י ּבַ ֻחׁשְ ּם ְדִאיהו ֶאְמָצִעי''ה ּכְ ּבַ''ְוִחֵר, ּ ֻחׁשְ ֵתף' ְּדרֹוָעא ה' ו, ה''ן וק ּכְ , ּכָ
ָען''ץ י''ָקֵמ ּד ִפְרִקין ְדֶאְצּבְ י ָי)שמות יז טז(ְּוַהאי ִאיהו , ּ ס י''ּ ַויֹאֶמר ּכִ , ּה''ד ַעל ּכֵ

ָמאָלא י, ה''ו יהו''ה אלהינ''ְּוִאינון ְרִמיִזין יהו ָעאן ְדַיד ׂשְ ּוְבָחֵמׁש ֶאְצּבְ , ּד ִפְרִקין''ּ
ַמר ֲעַלְייהו , ח''ְּוִאינון כ, ו''ז כוז''כסו במו''ְרִמיִזין כוז ְּדִאּתְ ה ִיְגַדל )במדבר יד יז(ּ ּ ְוַעּתָ
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א ָכבֹוד ָמרֹום )ירמיה יז יב(ִּדְרִמיִזין , ח''ה כ''ה או''ְוָהִכי ְסִליק אי, ה''ַח יהו''ָנא ּכֹ ּסֵ ּכִ  ּבְ
  .ֵמִראׁשֹון

ְלקו ִּמָיד ְדִאְסּתַ ּ ַּוֵיְלכו ְבֹלא ֹכַח ִלְפֵני , ּ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי , )איכה א ו(רֹוֵדף ּ ּ ּ
ָכל ּכֹחֹו, ַמְתִניִתין א ּבְ ֵמיה ַרּבָ ל ָהאֹוֵמר ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ְבִעים , ּּכָ ל ׁשִ ּקֹוְרִעין לֹו ְגַזר ִדינֹו ׁשֶ

ָנה ִנין, ׁשָ ְבִעין ׁשְ ְּדִאינון ׁשַ ִנין, ּ ַתר ֶאֶלף וָמאָתן ׁשְ י ַמְקְד, ּּבָ ְּדִאְתֲחַרב ּבֵ אּ ְוִאית , ׁשָ
ִמיד ּבוַטל ַהּתָ יב לֹון ִמּשֶׁ ְּדָחׁשִ ְלָיא ֵקץ ְדפוְרָקָנא, ּ א ְדַיֲעֹקב ּתַ ִגין ִדְבַדְרּגָ ּּבְ ּ יה , ּ ְּדַדְרּגֵ ּ

ן ֱאֶמ)מיכה ז כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֱאֶמת ּתֵ ְּדִאיהו ִסיָמן ֶאֶלף ָמאַתִים , ת ְלַיֲעֹקב'' ּתִ ּ
ִעים ׁשְ יה בְּוִאית ְדאֹוִסיף , ּתִ ר ִיְקָרֻאהו ֶבֱאֶמת ''ָקרֹוב יהו', ּּבֵ ּה ְלָכל קֹוְרָאיו ְלֹכל ֲאׁשֶ

ך, )תהלים קמה יח( ָאֶרץ ַדְרּכֶ ָָלַדַעת ּבָ ָמאַתִים , ץ''ֶּאֶלף ר, ּאוף ָהִכי ֶאֶרץ, )שם סז ג( ּ
ִעים ְצָמח ''ת ֵמֶאֶר''ְלַקְייָמא ְבהֹון ֱאֶמ, ְוִתׁשְ ד ְיהֹון ְלָבר, )שם פד יב(ץ ּתִ ן ּכַ ּבַ חוׁשְ ּ ּכְ

ִנים, ץ''ֶאֶר ְבִעים ׁשָ ַזר ִדיָנם ׁשִ   .ֲּאָבל ּגְ
יִלים ִאינון ְנקוֵדי, ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ ַאְתָוון, ּ ְּדִאּנון ְנקוִדין ֲעגוִלין, ַּיְזִהירו ְדָנֲהִרין ּבְ ּ ּ ּ ,

ִעין ע ֵחיָוון ְדָכְר, ַּאְתָוון ְמרוּבָ ִריאו ַאְרּבַ ִּדְבַאְתָוון ִאְתּבְ ּ ִעְנָיָנא , ַּסָיאּ ַמר ֲעַלְייהו ּבְ ְּדִאּתְ
ַגֲחֵלי ֵאׁש, )א יג(ִדיֶחְזֵקאל  ּוְדמות ַהַחיֹות ַמְרֵאיֶהם ּכְ ּ ִּאֵלין ִאינון ְנקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ ,

ָעה ׁשְ ֵלי ְדָכְרַסָיא, ְּדִאינון ּתִ ָעה ַגְלּגַ ׁשְ ִריאו ּתִ ִּדְבהֹון ִאְתּבְ ּ ּ ְרַסָיא ִאיִהי ֲעׂשִ, ּ יָרָאה ּּכָ
ִלים ָעה ַגְלּגַ הֹון ֶע, ְּלִתׁשְ ר ַאְתָוון ְדִאּנון יוְּדָנֲהִרין ּבְ ּׂשֶ ּוְבהֹון , א''ו ה''א וא''ד ה''ּ

ִריאו ע ַאְתָוון ְדִאינון יהו, ִּאְתּבְ ְּוַאְרּבַ ע ֵחיָוון, ה''ּ ַאְרּבַ ִריאו, ָנֲהִרין ּבְ ּוְבהֹון ִאְתּבְ ּ.  
ם יהו ּה ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמ''ְוׁשֵ יה ּתֹוַרת ֱאֶמת, ֱאֶמת, ָצִעיָתאּ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִריַאת , ּ ה ִאְתּבְ ּּבָ

ְרַסָיא ְדִאיִהי ֱאֹלִהי ָרא ֱאֹלִהי, ם''ּּכָ ית ּבָ ֵראׁשִ ית , ם''ְּוַהְיינו ּבְ אֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ֵראׁשִ ּבְ
ְרַסָיא ְדִאיִהי ֱאֹלִהי ָרא ּכָ ּסֵ, ם''ּּבָ ּבַ''ְּדָהִכי ְסִליק ַהּכִ   .ם''ן ֱאֹלִהיּא ְלחוׁשְ

  ]א''דף ה ע -תיקוני זוהר [

ִריָאה, ְּואֹוַרְייָתא ַדֲאִצילות, ְוִאית אֹוַרְייָתא ִדְבִריָאה ה ָקָנִני ''יהו, אֹוַרְייָתא ִדּבְ
ית ַדְרּכֹו  ִמיָמה ''ְּואֹוַרְייָתא ַדֲאִצילות ּתֹוַרת יהו, )משלי ח כב(ֵּראׁשִ , )תהלים יט ח(ה ּתְ
ְהֶי ִמים ּתִ ּוָבה ּתָ ָרֵאל, )דברים יח יג(ָך ''ה ֱאֹלֶהי''ה ִעם יהוּ ַמר ַעל ִיׂשְ ְטָרא ִדיָלה ִאּתְ ּוִמּסִ ּ ,

ם ַליהו)שם יד יג( ִנים ַאּתֶ ּוְמָנא ָלן ְדאֹוַרְייָתא ַדֲאִצילות ִאיִהי ּתֹוַרת יהו, ה'' ּבָ ּ ה ''ּ
ֵמיה ְּדַתְלָיא ִבׁשְ ִמי ְלֹעָלם , ּ ֶּאָלא ָהִכי אוְקמוָה ֶזה ּשְׁ ּ ִמי ִעם י, ) ג טושמות(ּ ָס''ׁשְ , ה''ה ׁשְ

ן ַאְתוֹוי תרי''ּתֹוָר, ח''ה ְרַמ''י ִעם ו''ִזְכִר ּבַ ֻחׁשְ  )א''דף ה ע(ְוִעם ָאֹנִכי ְוֹלא ִיְהֶיה , א''ה ּבְ

ְרַי ּתֹוָרה' ְּוַהְיינו ב, ג''ְָלך ִאיִהי ּתַ ו ''א וא''ד ה''ֹּזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ָדא יו, ְּדִאּתֹוְסַפת ּבַ
בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלו , א''ה ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ בֹוד , )משלי ג לה(ּ ָנן ְדַמְתִניִתין ֵאין ּכָ ְּואֹוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ

בֹוד ִנְבָרא, ֶּאָלא ּתֹוָרה בֹוד ֶנֱאָצל, ְוִאית ּכָ ִריָאה, ְוִאית ּכָ ְטָרא ְדאֹוַרְייָתא ִדּבְ , ִמּסִ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַמר ּבְ י ִלי ְבֵנ)ויקרא כה נה(ִאּתְ ָרֵאל ֲעָבִדים ּכִ ְטָרא ַדֲאִצילות, י ִיׂשְ ּוִמּסִ ִנים , ּ ּבָ

ם ַליהו   .)דברים יד א(ה ְוגֹוֵמר ''ַאּתֶ
ּוְלִעיָלא ַעל ּכָֹלא ִעַלת ַעל ּכָֹלא ְדֵלית ֱאֹל ּ ּ חֹוֵתיה, ַּה ֲעֵליה''ּ ע , ְּוַלאו ּתְ ְוַלאו ְלַאְרּבַ

ל ָעְלִמין, ִסְטֵרי ָעְלָמא ְּוִאיהו ְמַמֵלא ּכָ ה ִיּסוִרין וַמְרִעין ְוִא, ּ ל ּבָ ּיִהי ַאְסַחר וְמַקּבֵ ּ ּ ּ
ְדִחילו ְדָמאֵריה ּוַמְכאֹוִבין ּבִ ּ סֹוָפה, ּ ַגְווָנא ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ַּאֲהָבה ּבְ ּּכְ ַעל , ּ

ָיין וַמֲחלֹוקֹות ִּאֵלין ָמאֵרי קוׁשְ ּ סוָפה , ּ ְּואוְקמוָה ַאֲהָבה , )במדבר כא יד(ֶּאת ָוֵהב ּבְ ּ
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סֹוָפה ין, ּּבְ א סֹוף ְדָכל ַדְרּגִ ִכיְנּתָ ְּדַמה ַדֲהַות לֹון ׁשְ ּ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּ ָיא ְוִדין ִמּסִ ּקוׁשְ ּ ,
ְטָרא ִדיִמיָנא ל ַהְמַקֵיים ֶאת ַהּתֹוָרה , ַאֲהַבת ֶחֶסד, ִאְתַחְזַרת לֹון ַאֲהָבה ִמּסִ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ּ

ר, ֵמעֹוִני ּסֹופֹו ְלַקְייָמה ֵמעֹוׁשֶ סֹוָפה,ּ ּ ְוַהאי ִאיהו ַאֲהָבה ּבְ ְּוָכל ָמאן ְדָלא ְמַקֵיים ָלה , ּ ּּ
ר ָּלא ְיַקְייָמה ֵמעֹוִני, ֵמעֹוׁשֶ ּ.  

ִיְרַאת ְיָי ָאה ּבְ א ֲחִמיׁשָ ּאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין' ַּדְרּגָ ּ ל ַהּקֹוֶדם ִיְרָאתֹו ְלָחְכָמתֹו , ּ ּכָ
ְּדָכל ַהּקֹוֶדם , ְּכָמתֹו ְלִיְרַאת ֶחְטאֹו ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶיֶמתְוָכל ַהּקֹוֶדם ָח, ָּחְכָמתֹו ִמְתַקֶיֶמת

חֹות ַהְפִניִמִיים, ָּחְכָמתֹו ְלִיְרָאתֹו ְלָמה הוא דֹוֶמה ְסרו לֹו ַמְפּתֵ ּמָ ְּלִמי ׁשֶ ּ ְּוֹלא ָמְסרו לֹו , ּ
חֹות ַהִחיצֹוִנִיים ֵנס, ַּמְפּתֵ ה ִיּכָ ּמֶ   .ּבַ

ן יי ּתַ''אדנ, ּוְבֹאַרח ָרָזא חֹות ', ִיְרַאת ְיָי' ּמָ ע ַאְתָוון ִאינון ַמְפּתֵ ְּוִאֵלין ַאְרּבַ ּ
ַּהִחיצֹוִנִיים ִדיָלה חֹות , ה ִאיִהי ָחְכָמה''ִמן יהו' י, ּ ָמא ִאינון ַמְפּתֵ ע ַאְתָוון ְדַהאי ׁשְ ְּוַאְרּבַ ּ

ַּהְפִניִמִיים ְצלֹוָתא אדנ, ּ ּוְבִגין ָדא ַאְקִדימו ּבִ ּ ּ ְפ''ּ ָפַתי ּתִ חי ׂשְ ם , ּתָ ׁשֵ ּוְלָבַתר ָחְתִמין ָלה ּבְ ּ
ה יהו, ה''יהו רוך ַאּתָ ְּבָ ָב, ה ָמֵגן ַאְבָרָהם''ּ ְּואוף ָהִכי ַאְקִדים ׁשְ ם ''ּ ׁשֵ א ְדִאיִהי ִיְרָאה ּבְ
ָב, ץ ַרֲחֵמי''ְלַאֲהָבה ְדִאיִהי ָקֵמ, ה''יהו ְטָרא ִדְגבוָרה''ׁשְ י ָבֵאׁש יהו, ּא ִמּסִ ָפט ''ּכִ ּה ִנׁשְ

ם , ץ ִמיִמיָנא''ָקַמ, ) סו טזישעיהו( ּקֶֹדׁש , )ויקרא ה יב(ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמּשָׁ ִגין ְדַמֲעִלין ּבַ ּּבְ
ָס, ְוֹלא מֹוִריִדין ּוְבִגין ָדא ַאְקִדימו ׁשְ ּ ּ ה ְדִאינון ְדִחילו''ּ ּה ֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ּח ִפּקוִדין ''ְלַרַמ, ּ ּ

ְּדִאינון ְרִחימו ּ ִמי ְלֹעָלם וכו)טושמות ג (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ִמי ִעם י',  ֶזה ּשְׁ ה ''ׁשְ
ָס   .ח''ה ְרַמ''ִזְכִרי ִעם ו, ה''ׁשְ

ִיְרַאת ְיָי ִתיָתָאה ּבְ א ׁשְ יך וכו', ַּדְרּגָ ְָוָהָיה ֱאמוַנת ִעּתֶ ֱּאמוַנת ֵסֶדר , )ישעיה לג ו(' ּ
יך ֵסֶדר מֹוִעד, ְזָרִעים ים, ִָעּתֶ ים, יִקיןְּיׁשועֹות ֵסֶדר ְנִז, ֹחֶסן ֵסֶדר ָנׁשִ , ָחְכָמה ֵסֶדר ָקָדׁשִ

א ִיְרַאת ְיָי, ָוָדַעת ֵסֶדר ַטֲהרֹות   .ט''ן ָנַק''ְוִסיָמן ְזַמ, ְוִאי ָלא ָלא, ִאין' ִאי ִאיּכָ
ֹאַרח ָרָזא ָנה ּבְ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ִּאינון ֵמַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּוִאֵלין ׁשִ ית , ּ ִליל ׁשִ ִדּכְ

יה ְדִאיִהי ִיְרַאת ְיָיּוָמ, ִסְדֵרי ַמְתִניִתין ִכיְנּתֵ ָלא ׁשְ ּאן ְדָבִעי ְלַנְטָלא ֵליה ּבְ ּ ּ ַמר ', ּ ֲּעֵליה ִאּתְ
ן ַמְפִריד ַאלוף)משלי טז כח( ּ ְוִנְרּגָ ִריך הוא . ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ִאלו ָעִביד ִקּצוץ וִפרוד ּבֵ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

יה ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ּוְבִגין ְדָלא ַיַעְבדון ִפרוָדא, ּ ּ ּ ָנהַא, ּּ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ב ְדאֹוִליף ָאָדם ׁשִ , ּף ַעל ּגַ
ְּוָלא ַאְקִדים ֵליה ִיְרַאת ְיָי יה', ּ ִכיְנּתֵ ְּדִאיִהי ׁשְ יה, ּ ְרָיא ְלַגּבֵ ִריך הוא ָלא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,

א ִיְרַאת ְיָי ּוְבִגין ָדא ִאי ִאיּכָ לום ּבִ, ְוִאי ָלא ָלא, ִאין' ּ ִאלו ָלא ֲהָוה ּכְ ּּכְ ּ   .ּיֵדיהּ
ְטָרא ְדֶחֶסד א ִעָלָאה ִמּסִ ֱּאמוָנה ִאיִהי ִאיּמָ ַמע ְדִאיִהי ֱאמוָנה, ּ ְּדָבה ְקִריַאת ׁשְ ּ ּ ְוִאיִהי , ּ

ְטָרא ִדְגבוָרה יך ִמּסִ ִּעּתֶ ַמר , ָ  ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ִעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש )ויקרא טז ב(ְּדֵביה ִאּתְ
ְטָרא ְדַעּמוָד, ְוגֹוֵמר ֹּחֶסן ִאיהו ִמּסִ ְטָרא ְדֶנַצח, א ְדֶאְמָצִעיָתאּ , ְּיׁשועֹות ִאְתְקִריַית ִמּסִ

ֵחם  ר ְוֹלא ִיּנָ ּקֵ ָרֵאל ֹלא ְיׁשַ ים , )שמואל א טו כט(ְוַגם ֵנַצח ִיׂשְ ָחְכָמה ִאיִהי ֵסֶדר ָקָדׁשִ
ְּדִאיהו הֹוד ָּוָדַעת ִאיהו ְיסֹוד ְדִאיהו ֵסֶדר ַטֲהרֹות, ּ ּ ּ.  

ִהפוָכא ְּוִאית ְדֵייָמא ּבְ ָאה ִאיִהי ֱאמוָנה,ּּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ְטָרא ְדַצִדיק , ּ ִמּסִ ּוִמּסִ ּ
ָמָהן ָאֵמ ֵרין ׁשְ ִליָלן ּתְ ְּדֵביה ּכְ ְּדִאּנון יאהדונה, ן''ּ ה ְפִרי , י''ּ ּוְבַצִדיק ִעץ ְפִרי ֹעׂשֶ ּ ּ דף ה (ּ

ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ )ב''ע   .ּן ָדא ִאְתְקֵרי ֵסֶדר ְזָרִעיםּוְבִגי, )בראשית א יא( ְלִמינֹו ֲאׁשֶ
ְטָרא ְדהֹוד ְדִאיִהי ֵסֶדר מֹוִעד יך ִאיִהי ִמּסִ ִּעּתֶ ל , ָ ע ְותֹוִלין ּכָ ל ַאְרּבַ ְּדֵביה אֹוְכִלין ּכָ ּ

ׁש ִחַלת ׁשֵ ּתְ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדֵביה ֵסֶדר , ָחֵמׁש ְוׂשֹוְרִפין ּבִ ֹּחֶסן ִאיהו ִמּסִ ּ ּ
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ים ְטָרא ִדְגבוָרהְיׁש, ָנׁשִ ּועֹות ִאיִהי ֵסֶדר ְנִזיִקין ִמּסִ ל ִדיִנין ָנְפִקין ְלָמאן , ּ ן ּכָ ְּדַתּמָ
ְּדָעִביד ֶנֶזק ְלַחְבֵריה ְטָרא ְדֶחֶסד, ּ ים ַיְדִרים , ָחְכָמה ִאְתְקִריַאת ִמּסִ ְּדָבה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ

ים ְּוהוא ֵסֶדר ָקָדׁשִ יה ֶנַצח, ּ יִמיְנך ֶנַצח)תהלים טז יא(ְכִתיב ָהָדא ִהיא ִד, ְּוִעּמֵ , ָ ְנִעימֹות ּבִ
ַּדַעת ְדִאיהו ֵסֶדר ַטֲהרֹות ּ ית ִסְדֵרי ַמְתִניִתין, ּ ְתַהֶפֶכת, ְּוִאינון ׁשִ ָרָזא ְדַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ , ּּבְ

ֵּמַרֲחֵמי ְלִדיָנא וִמִדיָנא ְלַרֲחֵמי ּ.  
ִיְרַאת ְיָי ִביָעָאה ּבְ א ׁשְ ְּדֵלית ֵליה' ַּדְרּגָ ּ ְיְראו )תהלים לד י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ,  חֹוֶסרּ

י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו' ֶאת ְיָי יו ּכִ הֹון , ְקדֹוׁשָ ַמר ּבְ ַּלאו ְיֵהא ֵמִאינון ְדִאּתְ  )משלי יא כד(ּ
ר ַאך ְלַמְחסֹור ך ִמיֹוׁשֶ ְְוחֹוׂשֵ אֹוַרְייָתא ִאם הוא ָמאֵרי ּתֹוָר, ְּ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חֹוֶסר ּבְ , הּ
ִּדְבַלאו אֹוַרְייָתא ֵלית ְדִחילו ּ ַמר ֵאין ּבור ְיֵרא ֵחְטא, ּ ָמא ְדִאּתְ ַגְווָנא ְדֵלית אֹוַרְייָתא , ּּכְ ּכְ

ָלא ְדִחילו ָלא אֹוַרְייָתא, ּּבְ ּאוף ָהִכי ֵלית ְדִחילו ּבְ ּ ָמֵתיה, ּ ִנׁשְ רֹון ּבְ ְוָלא ְיֵהא , ָּלא ְיֵהא ִחּסָ
עֹוְבדֹוי ָטִבין רֹון ּבְ חֹוֶסר ְדאֹוַרְייָתא וִפּקוַדָייא ָטִבין,ִחּסָ ּ ְדֵלית חֹוֶסר ַוֲעִניות ּכְ ּּ ּ ּ ּ ָמה , ּ ּכְ

ְּדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ְצֹות, ּ ֵּאין ָעִני ֶאָלא ִמּתֹוָרה וִמן ַהּמִ ְּדגוָפא ִאיהו עֹוְבֵדי ְידֹוי , ּ ּ ּ
ַתר ְדַלאו ִאי, ְּדַבר ַנׁש יה ּבָ י ִמּנֵ ֵּלית חֹוֶסר ַסּגִ ִריך הואּ א ּבְ ּהו עֹוְבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ְּ
ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו'' ִאם יהו)תהלים קכז א(ִדְכִתיב  ְוָדא ָגַרם , ּה ֹלא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ

א י ַמְקְדׁשָ ְּדִיְתֲחַרב ּבֵ   .ה''ְדָלא ֲהָוה עֹוְבֵדי יהו, ּ
ִיְרַאת ְיָי ִמיָנָאה ּבְ א ּתְ ת ַאְנִפיןְלֶמֱהֵוי ', ַּדְרּגָ ֵּליה ּבֹׁשֶ ת ַאְנִפין , ּ ָּמאן ְדִאית ֵליה ּבֹׁשֶ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ִגין ְדִחילו ְדקוְדׁשָ ְּדָלא ְלֶמֱעַבד ֲעֵביָרה ְדָאֵתי ִלידֹוי ּבְ ּ ּ ּ ִרי , ְּ ִאלו ֵביה ִאְתּבְ ּּכְ ּ ּ
י, ָעְלָמא ֵראׁשִ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּוָמאן ְדֵלית , ּת ּכָֹלא ַחדֲהֵרי ִיְרָאה ִעם ּבֹׁשֶ, ת''א ּבֹׁשֶ''ת ָיֵר''ּ ּ

לֹא ָעְמדו ַרְגֵלי ֲאבֹוָתיו ַעל ַהר  ַוַדאי ׁשֶ ת ַאְנִפין אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּבְ יה ּבֹׁשֶ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
  .ִסיַני

ּבָ''ְַוֲהפֹוך ּבֹׁשֶ ח ׁשַ ּכַ ית ָיֵר, ת''ת ְוִתׁשְ ֵראׁשִ ּבָ''ְּוַהְיינו ּבְ ַחֵלל ֵליה , ת''א ׁשַ ְּדָלא ּתְ ּּ
ת ַאְנִפין, ַפְרֶהְסָיאּבְ יה ּבֹׁשֶ ַבר ַנׁש ְדַלאו ּבֵ ּּכְ ּ ָתא ְדִאיִהי , ּ ת ַמְלּכְ ּבָ ַּווי ֵליה ָמאן ִדְמַחֵלל ׁשַ ּ ּ

ְּדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ֹּקֶדׁש ְלֶמֱעַבד ֵליה חֹול ּ ּ א ֲחָלף, ּ ַתּגָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ ֶזה , ּכָ
ֹו ּשׁ ִמי ׁשֶ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ָתא, ֶנה ֲהָלכֹותַהּמִ ת ַמְלּכְ ּבָ ׁשַ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

ת ָפִנים ְלַגן ִעֶדן ם, ְּועֹוד ּבֹוׁשֶ ָיד ָרָמה, ַּעז ָפִנים ְלֵגיִהּנָ ִּאּנון ְדָעְבִרין ֲעֵביָרה ּבְ ְוֵלית , ּ
רוך הוא א ּבְ ת ָפִנים ִמּקוְדׁשָ ּלֹון ּבֹׁשֶ ּ ְּ יה , ּ ַמר ּבֵ ַמִים ִה)תהלים לג כג(ְּדִאּתְ יט יהו ִמּשָׁ ה ''ּבִ

ֵני ָהָאָדם ל ּבְ יה , ָרָאה ֶאת ּכָ ַמר ּבֵ בֹודֹו)ישעיה ו ג(ְּוִאּתְ יה ,  ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ַמר ּבֵ ְּוִאּתְ
ל ַחְדֵרי ָבֶטן )משלי כ כז(   . רֹוֶאה ְכָליֹות ָוֵלב)ירמיה כ יב( ,ֹחֵפׂש ּכָ

ְדִחילו ָמאן ',  ִעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ְיָי)ב דמשלי כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַּוֲעָנָוה ְקִטיָרא ּבִ
יה ִיְרַאת ְיָי ְּדִאית ּבֵ א ִעָלָאה' ּ ִכיְנּתָ ַּאְיֵתי ֵליה ִליֵדי ֲעָנָוה ְדִאיִהי ׁשְ ּ ִעֶקב ' ְּדִיְרַאת ְיָי, ּ

ה ה, ְּלַגּבָ א ְדֹמׁשֶ יה , ְוָדא ַדְרּגָ ַמר ּבֵ ה ָעָניו ְמֹאד)במדבר יב ג(ְּדִאּתְ ין ּוְבִג,  ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ
ה ְּדִאיִהי ִיְרָאה ִעֶקב ְלַגּבָ ּאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ י , ּ ִּיְרָאה ִמָלה זוְטְרִתי ִהיא ְלַגּבֵ ּ

ה   .ֹמׁשֶ
ִיְרַאת ְיָי יָעָאה ּבְ ׁשִ א ּתְ יה ִיְרַאת יהו', ַּדְרּגָ ל ָמאן ְדִאית ּבֵ ְוִכי ִאית ְלַבר , ּה ִיְתַהָלל''ּּכָ

ְרֵמיה ָחא ּגַ ּבָ ח ֳקָדם יהו, ַּנׁש ְלׁשַ ֶּאָלא ִאיהו ְמׁשוּבָ ּ  )משלי לא ל(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ה''ּ
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ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהיִֹפי ְוגֹוֵמר ָּדא ָדָרא ְדִחְזִקָיהו, ּׁשֶ ָקא ָאֵתי ַבר ַנׁש ְלַקְייָמא ' ִּדְבִיְרַאת ְיָי, ּּ
ְרַי ִיְרַא, גִמְצֹות''ּתַ ן ּבְ ּבַ ֻחׁשְ   .ת''ּכְ

  ]א''דף ו ע -תיקוני זוהר [

ִיְרַאת ְיָי יָרָאה ּבְ א ֲעׂשִ ִוין, ִאית ִיְרָאה ְוִאית ִיְרָאה', ַּדְרּגָ ל ַאַפָיא ׁשָ ַּלאו ּכָ ִאית , ּ
ְרצוָעה ִגין ְדָלא ַיְלֶקה ֵליה ּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר ַנׁש ְלקוְדׁשָ ִּיְרָאה ְדָדִחיל ּבַ ּ ּ ּ ּ ַמר , ְּ דף ו (ְדִאּתְ

ה) א''ע ְּיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוָהָאֶרץ ָה)בראשית א ב( ּּבָ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ּ ְּדִאיִהי , ִמּסִ
א, ַאְרָעא ֵרַקְנָיא ְפָחא ִביׁשָ ע ָאבֹות ְנִזיִקין ְדִאיהו ַהּבֹור, ׁשִ ַגְווָנא ְדַחד ֵמַאְרּבַ ּּכְ ּ ,

ּוְכַגְווָנא ְדבֹור ְדיֹוֵסף ְּדאוְקמוהו ֲעֵליה ַהּבָֹרה, ּ ּ ּ ּ ַהּבָֹרה , )שית לז כדברא(' ְוַהּבֹור ֵרק וכו, ּ
א יׁשָ ּּבֹור ְדכוָרא, ֻנְקָבא ּבִ ן, ּ ּמָ ִגין ְדִאיהו ִמּתַ ּובֹור ּבְ ּ ּאוְקמוהו ֲעֵליה ֵאין ּבור ְיֵרא , ּ ּ ּ ּ ּ

יה ִיְרַאת ְיָי, ֵחְטא ַתר ְדֵלית ּבֵ ּּבָ ּ'.  
ְפֶאֶרת ָּמאן ְדִאיהו ָדִחיל ִמּגֹו אֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ּתִ יה ָנְפַקת, ּ ְּדִמּנֵ גֹון ָדא ִאיִהי , ּ ּּכְ

יה קוָלה ְלַגּבֵ ּׁשְ ָוה, ּ ל ִיְרָאה ׁשָ ּוְבִגין ָדא ֵאין ּכָ ִּהיא ַמְלכות ִדיֵליה' ְּדָהא ִיְרַאת ְיָי, ּ ּ ּ ,
ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ִליָלא ִמּכָ ּּכְ ִגין ְדִאיִהי ִיְרָאה ְדָנְפַקת ִמּגֹו ּתֹוָרה ְדִאיהו ַעּמוָדא , ּ ּּבְ ּ ּ

ִּדְבִגיָנה אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ה''ִּאיהו יהוְד, ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ּ ּ ִביָאה , ּ ּמְ דֹוָלה ּתֹוָרה ׁשֶ ּגְ
ה ר ַנׁש ָלא ָיַדע אֹוַרְייָתא, ְלָאָדם ִליֵדי ַמֲעׂשֶ ְּוַאְגָרא ְדִפּקוַדָייא ִדיָלה, ְּדִאי ּבַ ין , ּּ ְועֹוְנׁשִ

ִּדיָלה ְלָמאן ְדָעַבר ַעל ִפּקוַדָיא ּ ּ ּ ּוָמאן הוא ִדְיִהיב ָלה , ּהוא ְדָבָרא אֹוַרְייָתאּוָמאן , ּּ ּ ּ
ָרֵאל ֵּאיך ָדִחיל ֵליה ְוָנִטיר ִפּקודֹוי, ְלִיׂשְ ּ ּּ נֹו , ְ ֹלֹמה ּבְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ָדִוד ִלׁשְ ּ ה א כח ''ד(ּ

ּי ָאִביך ְוָעְבֵדהו''ּ ַדע ֶאת אלה)ט ָ.  
מֹוָדע ַההוא ִדְיִהיב  ּתְ ר ַנׁש ָלא ִאׁשְ ְּדִאי ּבַ י ֵליה ְלַנְטָרא ָלה, ֵּליה אֹוַרְייָתאּ ּוַמּנִ ּ ְֵאיך , ּ

יה ְוָעִביד ִפּקודֹוי ָּדִחיל ִמּנֵ ּ ָנן, ּּ ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ּ ְּוֵאין ּבור , ְוֹלא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד, ּ
  .ְיֵרא ֵחְטא

ִגין ְדאֹוַרְייָתא ְדִאיִהי תרי ין ִאְתְיִהיַבת''ּּבְ ֵרין ַדְרּגִ בוָרה,ּא ִמּתְ ֵרין , ּ ֵמֶחֶסד וּגְ ן ּתְ ּמָ ְּדִמּתַ
ִּפּקוִדין ַאֲהַבת ֶחֶסד וְדִחילו ִדְגבוָרה ְדִאיִהי ִיְרָאה ּ ּ ּ ְרַי, ּ ִלימו ּתַ ּתַ ִּדְבהֹון ִאׁשְ ּג ִפּקוַדָיא''ּּ ּ ּ ,

ֵרן ִסְטִרין ִאְתְיִהיַבת ּוְבִגין ְדָכל אֹוַרְייָתא וִפּקוָדָהא ִמּתְ ּ ּ ָנן ְו, ּ ּאוְקמוהו ַרּבָ ּ ֹלא ַעם ָהָאֶרץ ּ
  .ְּוֵאין ּבור ְיֵרא ֵחְטא, ָחִסיד

ן ַמְלכות ִאיִהי ַאֲהָבה ְוִיְרָאה ּמָ בוָרה ְדִמּתַ יָמא ָהא ֶחֶסד ּגְ ְּוִאי ּתֵ ָנן , ּ ֵּאיך אוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ְ

ה ִביָאה ְלָאָדם ִליֵדי ַמֲעׂשֶ ּמְ דֹוָלה ּתֹוָרה ׁשֶ ַמע ְדָכל ַהּקֹוֶדם ִיְר, ּגְ ְּדֵמָהָכא ַמׁשְ ָאתֹו ּ
ֶּאָלא ּכָֹלא ְקׁשֹוט, ְּלָחְכָמתֹו ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶייֶמת ְפֶאֶרת ִאְתְקֵרי ָאָדם, ּ ַגְווָנא ִדיֵליה , ּתִ ּּכְ

א''ֲהָוה ָאָדם ֵה ה, א ִדְלַתּתָ ָבה ְוַאֲחרֹון ְלַמֲעׂשֶ ְּדאוְקמוהו ֲעֵליה ַדֲהָוה ִראׁשֹון ְלַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ּ ,
ָנן ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ּ ְראֹות, ּ ָבה ִליּבָ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ ַמר ֲעַלְייהו ָאָדם , ִיׂשְ ְּדִאּתְ ּ

ם ְפֶאֶרת ְדִאיהו יהו, ַאּתֶ ּאוף ָהִכי ּתִ ּ ָבה ְדִאיִהי ָחְכָמה ִעָלָאה, ה''ּ ִּאיהו ִראׁשֹון ְלַמֲחׁשָ ּ ,
ה ְדִאיהו י ָאה, י''ִמן אדנ' ְּוַאֲחרֹון ְלַמֲעׂשֶ ּתָ ַּמְלכות ִדיֵליה', ִיְרַאת ְיָי, ָחְכָמה ּתַ ּ ּ.  
ה  ַמר ּבָ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ י ַתְזִריַע)ויקרא יב ד(ּ ה ּכִ ָכל ,  ִאּשָׁ ָתא ִאית ָלה ְלַאְקָדָמא ּבְ ִּאּתְ ּ

ִּפּקוַדָיא ּ ה ִיְרַאת ְיָי, ּ ה ִאּשָׁ ַמר ּבָ ה , )משלי לא ל(ִּהיא ִתְתַהָלל ' ְּדִאּתְ ּוְבִגין ָדא ָמָצא ִאּשָׁ ּ
ַקְדֵמיָתא יה, )שם יח כב(ָצא טֹוב ָמ, ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ   .ה ַלּכֹל'' טֹוב יהו)תהלים קמה ט( ּ
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ְצלֹוָתא ְּוִאי ַאְקִדים ָלה ּבִ ָמה ְדאוְקמוהו , ּ ּּכְ ּ ח''אדנ )תהלים נא יז(ּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ  ִּמָיד, י ׂשְ

ָוָנה ְדִאיִהי ַמֲחׁשָ, ה''ּ ַוָיֶפק ָרצֹון ֵמיהו)משלי ח לה( ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ ּ ָּצִריך ְלַאְקָדָמא , ָבהּ ְ

ָרָכה ַקְדָמָאה, ְלִמְצָוה ּבְ א ִדְצלֹוָתא ּבַ ְבּתָ ִוון ַמֲחׁשַ ָנן ּכִ ִויאו ַרּבָ ּוְבִגין ָדא ׁשַ ּ ּ ּ ְּדָהִכי , ּ
ָרָכה ִראׁשֹוָנה חֹוֵזר ְלֹראׁש ּבְ ִוון ּבַ ּאוְקמוהו ִאם ָלא ּכִ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ָצִריך ְלַאְקָדָמא ִיְרָאה , ּ ּ ְּ

ְט אִמּסִ ִכיְנּתָ אֹוַרְייָתא, ָרא ִדׁשְ ין ּבְ ִפּקוַדָייא, ּבֵ ין ּבְ ּּבֵ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְטָרא ְדקוְדׁשָ ֲּאָבל ִמּסִ ְּ ,
ָכל ִפּקוַדָיא ָּצִריך ְלַאְקָדָמא אֹוַרְייָתא ְלִיְרָאה ּבְ ּ ּּ ְּדִאְתְקֵרי , ְּדִיְרָאה ְדאֹוַרְייָתא ִאית, ְ

ַעל ֶפה ּבְ ּנוְקָבא ּתֹוָרה ׁשֶ נו ֲעֵצי ַהָיַער ִּדְב, ּ ן ָאז ְיַרּנְ ּמָ ַמר ּתַ ִּגיָנה ִאּתְ ּ   .)א טז לג''דהי(ּ
ָבה ה ֶמְרּכָ ַמִים ְוָאַמר ֵהן ֵהן ַמֲעׂשֵ ְלָיין ע''ֵמַהאי ָא, ְָעָנה ַמְלָאך ִמן ַהּשָׁ ָמָהן ''ז ּתַ ב ׁשְ

ְּדַהְיינו ֶחֶסד ְרַסָיא ְלָמאֵריה, ּ ְּדֵביה ָצִריך ְלַאְתָקָנא ּכָ ּ ּּ ַכְנ, ְ ֱאֶמת, ֵפי ִמְצָוהּבְ ב ָעָליו ּבֶ , ְוֵיׁשֵ
ור ֱאֶמת מ י ֵה''ּמֹוִריד ַהָט, א''ו ה''א וא''ד ה''ה יו''ִּעּשׂ   .א''ל ְלַאְנָהָרא ְלַגּבֵ
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ְרָכָאן ַקְדָמִאין ִדְצלֹוָתא ַלת ּבִ ִליל ּתְ ְּדִאיהו ּכְ ּ ְתָרִאין, ּ ר ְסִפירֹותְוָדא ֶע, ּוְתַלת ּבַ ִלי ׂשֶ  ּבְ
ָמָהן יהו, ָמה ֵרין ׁשְ ְּדִאינון ְלִקְבַלְייהו ּתְ ּ ָרה , ּוְתַמְנָיא ַאְתָוון, י''ה אדנ''ּ ְּדִאינון ֲעׂשָ ּ

ֶקל ַהּקֶֹדׁש  ׁשֶ ף ּבְ ָרה ַהּכַ ֶתר' ְוָדא כ, )במדבר ז פז(ֲעׂשָ ָרה ִמן, ִמן ּכֶ  )ב''דף ו ע( ֲעׂשָ

ָאה אדנ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א ְלִעיָל, י''ׁשְ ּתָ א , ן''י ַעד ַאִי''א ִמן ֲאִנִמּתַ ָרה ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ֲעׂשָ
ֵּמַעּמוָדא ְדֶאִמָצִעיָתא ְדִאיהו יהו ּוְבִגין ָדא כ, ה''ּ ִליל לֹון' ּ   .ּכְ

ּוְבֵקֹץ ְדפוְרָקָנא ְמ ּ , ְּוֵלית ָהִרים ֶאָלא ֲאָבָהן, ה''ָּדא מ, )שיר ב ח(ָהִרים 'ַּדֵלג ַעל ֶה'ּ
יה ְבּתֵ ְּדִאינון ֶמְרּכַ ּ ָהן'ַּקֵפץ ַעל ַה'ּ אוף ָהִכי ְמ,ּ ָבעֹות ִאּנון ִאּמָ ַההוא , י''ה אדנ''אהי, ּּגְ ּּבְ

ה וכו''ִזְמָנא ָא יר ֹמׁשֶ ַח, )שמות טו א(' ז ָיׁשִ ִליל ּבְ ר ְוִאְתּכְ ֲהָדא , י ָעְלִמין''ְּוֹכָלא ִאְתַקּשַׁ
ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י ו(ּהוא ִדְכִתיב    .ּ ּבְ

בֹוד  ַגְווָנא ְדָכבֹוד ֶנֱאָצלְוִאית ּכָ י , ִנְבָרא ּכְ ָרֵאל ְלַגּבֵ ְטָרא ְדָכבֹוד ִנְבָרא ָאְמִרין ִיׂשְ ִמּסִ
ֲעָבִדים ָבִנים, ָּאדֹון ַעל ּכָֹלא ִאם ּכַ הֹון ִאם ּכְ ַמר ּבְ ְטָרא ְדָכבֹוד ֶנֱאָצל ִאּתְ ּוִמּסִ ִּאיהו , ּ

ִּעַלת ַעל ּכָֹלא ֵלית ֱאֹל חֹוֵת, ַּה ֲעֵליה''ּ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ּיהְוָלא ּתְ ִּאיהו , ְּוָלא ְלַאְרּבַ
ל ָעְלִמין   .ְּמַמֵלא ּכָ

ִוי ְלָכל ַחד, ְּוִאיהו ַאְסַחר ְלָכל ִסְטִרין בול ְדׁשַ יר ִמּגְ ִטין ַיּתִ ְּדָלא ִמְתַפּשְׁ ּ ּ ִוי , ּ ּוִמָדה ְדׁשַ ּ ּ
ְרׁשות ַהָיִחיד, ְלָכל ַחד ְרׁשו ִדיֵליה ּבִ ְּוֻכְלהו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ.  
ָבה ְליהו''אדנ ּוָבה ִאְתַעַטף, ה''י ֶמְרּכָ ּ אהי''ְּואוף ָהִכי יהו, ּ ה ְלִמְבֵרי ''ּה ִאְתַעַטף ּבְ
ם יהו, ָעְלָמא ָבה ְלָמאֵריה ְלֶכֶתר ִעָלָאה''ֲאָבל ׁשֵ ּה ִאיהו ֶמְרּכָ ּ ּוְבִגין ָדא , ּ  ֵאין )א ב ב''ש(ּ

יהו ֶכ, ה''ָקדֹוׁש ּכַ ִּעַלת ַעל ּכָֹלא ָטִמיר ְוָגִניז ּבְ ט ְנהֹוֵריה ַעל יהו, ֶתרּ יה ִאְתַפּשַׁ ּוִמּנֵ ּ , ה''ּּ
ְּדִאיהו י יָנה' ה, ָחְכָמה' ּ ית ְסִפיָרן' ו, ּבִ ִליל ׁשִ טוֵתיה , ַּמְלכות' ה, ּכְ ְּוַהאי ִאיהו ִאְתַפׁשְ ּ ּּ

א ט ְנהֹוֵריה ַעל י, ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ְּואוף ָהִכי ִאְתַפּשַׁ א ְלִעיָלא''ִמן אדנ' ּּ ּתָ ד ֵאין ַע, י ִמּתַ
אדנ, סֹוף ּוְבִגין ָדא י, ן''י ַאִי''ְּדִאְתְרִמיז ּבְ ף''ִמן יאהדונה' י' ּ ָרה ַהּכַ ָרה ֲעׂשָ ָּדא , י ֲעׂשָ

ֶתר' כ יה ִציור ְדאֹות וְנקוָדה, ִמן ּכֶ ּוָמאֵרי ְדֹכָלא ֵלית ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ישעיה מ יח (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ְוה)כה יוִני ְוֶאׁשְ יון ֵא,ּ ְוֶאל ִמי ְתַדּמְ ַדּמְ ַעְרכו לֹו, ל''ּ ְוֶאל ִמי ּתְ ּוַמה ְדמות ּתַ ּ ּ ּ.  
ֵרין ָעְלִמין ְתֵרין ַאְתָוון ּתְ ִּאיהו ִצֵייר ּבִ ָאת י, ּ ָעְלָמא ' ּוְבָאת ה, ִּצֵייר ָעְלָמא ְדָאֵתי' ּבְ

ָי)שם כו ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֵדין י ּבְ   .ּה צור עֹוָלִמים''ּה יהו'' ּכִ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ּוְמקֹוִרין ְד ָמָהן ִאינון יוּ , א''ו ה''א וא''ד ה''יו, ה''יהו, י''ו ה''י וי''ד ה''ָּכל ׁשְ
ל יו, ה''יהו ל א, ה''ד ִאיִהי ַאֲחֵזי יהו''ּּכָ א''אדנ, ה ְלִעיָלא''ַאֲחֵזי אהי' ּכָ ָהָכא , י ְלַתּתָ

ם יהו ִכּנוֵייה ַחד''ׁשֵ ּה ִאיהו ּבְ ּ ּנוֵיי, ּ ח ּכִ ּכַ ּתַ יה ִאׁשְ ִגין ְדִמּנֵ ּּבְ ּ ר ְסִפיָרן , ּהּ ְטָרא ַדֲעׂשַ ֲאָבל ִמּסִ
ִריָאה ם יהו, ִּדּבְ ּה ְוִכּנוֵייה ַחד''ַלאו ׁשֵ ִמי )שם מג ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְקָרא ִבׁשְ  ּכֹל ַהּנִ

ָראִתיו וכו ם יהו', ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ם אדנ, ה''ֲּהֵרי ְסִפירֹות ִאְתְקִריאו ְבׁשֵ ְּוִאּנון , י''ּוְבׁשֵ
ִריאוי ִא''ְדאדנ   .ְּתּבְ

א ָמָהן ַדְמָיין ְלחֹוָתָמא ְדַמְלּכָ ּוְבִגין ָדא ִאית ׁשְ ּ א , ּ מֹוָדע ִדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ ּתְ ִּדְבהֹון ִאׁשְ ּ
ׁש ּוַמְטרֹוִניָתא ִציוָרא ַמּמָ ימו ְדִציוָרא ְדחֹוָתָמא , ּּ ַגְווָנא ִדְרׁשִ ָמָהן ְדִאינון ּכְ ְּוִאית ׁשְ ּ ּ ּּ

ֲעָוה ׁשַ ׁשְוָהִכי ְדִח, ּבְ א ַמּמָ ִאילו ֲהָוה ַמְלּכָ ימו ּכְ ּיִלין ֵמַההוא ְרׁשִ ּ ֲּאָבל ָאדֹון ַעל ּכָֹלא , ּ
ָלל ל ִאֵלין ִציוִרין ּכְ ֵּלית ֵליה ִמּכָ ּּ יון ֵא)שם מ יח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ַדּמְ ל ''ּ ְוֶאל ִמי ּתְ

  .'וכו
ֲעָוה ְטָרא ְדִציוִרין ְדׁשַ ּוִמּסִ ּ ל ִא, ּּ ֵּלין ַמְראֹות ְדָחָמאָחָמא ְיֶחְזֵקאל ּכָ ַמר , ּ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ

הֹון  ַמְרֵאה ָאָדם)יחזקאל א כו(ּבְ ּ וְדמות ּכְ ׁש, ּ ַמ, ְוָלא ַמְרֵאה ָאָדם ַמּמָ ַמְרֵאה ַחׁשְ ל ְוָלא ''ּכְ
ַמ ית ָלה ָסִביב, ל''ַחׁשְ ַמְרֵאה ֵאׁש ּבֵ בֹוד ְיָי, ּּכְ ּהוא ַמְרֵאה ְדמות ּכְ ּ בֹוד ְיָי', ּ ׁש' ְוָלא ּכְ , ַמּמָ

ֶּאָלא ַמְרֵאה ִציור ִדיֵליה ּ ּ ּ ּ.  
ְלָיין ָלך, ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה, ָּפַתח ְוָאַמר יְנָתך ְלַגָלָאה ָהָכא ַמְראֹות ְדִאְתּגַ ְקום ִמּשִׁ ְּ ּּ ,

ְלָיא ֹאַרח ָסִתים וְבִאְתּגַ ך ּבְ ְּדֻכְלהו ְלַגּבָ ּ ְּ ְלָיא ִציוִרין, ּ ִאְתּגַ ּּבְ ְסִתימו ְדַע, ּ ְייִנין ֲּאָבל ּבִ
א וַמְטרֹוִניָתא ִּדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ ן ַההוא ְדֵלית ֵליה ִדיֹוְקָנא, ּּ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ִּדְבִגיֵניה , ּ ּ

יה ִדיֹוִקָנא ַמר ַהאי ְקָרא ִלָמאן ִדִצֵייר ּבֵ ִּאּתְ ּּ ּ ה )דברים כז טו(, ּ ר ַיֲעׂשֶ ּ ָארור ָהִאיׁש אׁשֵ
ֶתר', ֶפֶסל וכו ּסָ ם ּבַ ל עֹוָלם,ְוׂשָ ִסְתרֹו ׁשֶ ָלא ,  ּבְ ּכָ ל ַמה ְדַבר ַנׁש ָיִכיל ְלִאְסּתַ ַּוֲאִפילו ִמּכָ ּ
ִעיָנא ל ִדיֹוְקִנין ְדַאֲחֵזי ִלְנִביֵאי, ּבְ ַּוֲאִפילו ִמּכָ ּ ּּ.  
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ה ְנהֹוִרין ּמָ ּצוַרת ִדיֹוְקָנא ִדְכִליָלא ִמּכַ ּ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ, ּ ם א ַּחד וִמּמַ ר ַעל ֹראׁשָ
א  ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ּּכְ ּ א, )יחזקאל א כו(ּ ּסֵ ָּדא ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ּ ְּוִאיהו ְלִעיָלא , ּּ

ַגְווָנא ָדא  ה ִלְבַנת ] ציור[ּכְ ַמֲעׂשֵ ִפיר) א''דף ז ע(ְוַתַחת ַרְגָליו ּכְ ַגְווָנא , )שמות כד י( ַּהּסַ ּכְ
ֶתר ֶע''גֹון ֹחֵלָּדה ָדא הוא ּכְְּנקו, ָּדא א ְוֹכָלא א ה ''ְּדָרִכיב ַעל י, ְליֹוןם ְלִעיָלא ּכֶ

ן ֹחֵלם ּבַ ֻחׁשְ ְּדִאינון ָחְכָמה וִביָנה ּכְ ּ ִפיר ִחיֵרק, ּ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ ְוָדא , ְּוַתַחת ַרְגָליו ּכְ
חֹות ו, ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי, ַּמְלכות ְּדִאיהו ֶחׁשְ, ה''ִאיִהי ּתְ ְוָהִכי ְסִליק א , ק''ּבֹון ִחֵרּ

  .י''ה יו''יהו
ְּועֹוד ָרִקיַע ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ם יהו, ּ ית ְסִפיָרן , ה''ִדְכִליל ׁשֵ ִליל ׁשִ ְּוִאיהו ּכְ

ֶאְמְצִעיָתא ַמר , ּבְ ַּדֲעֵליה ִאּתְ יֶהם ִמְלָמְע)יחזקאל א כב(ּ ַמר , ָלהּ ָנטוי ַעל ָראׁשֵ ַּדֲעֵליה ִאּתְ
ְיִריָעה)ים קד בתהל( ַמִים ּכַ ַגְווָנא ָדא ,  נֹוֶטה ׁשָ ֶאְמַצע א] ציור[ּכְ ַמִים ְלַבִדי , ּבְ ּנֹוֶטה ׁשָ
ִּעַלת ַעל ּכָֹלא ְלַבדֹו, ָּמאן ָנָטה ֵליה, )ישעיה מד כד( ּ ְנָייָנא ְלֶמֱעַזר ֵליה, ּ ָלא ּתִ   .ְּיִחיָדא ּבְ

ְנָייָנא  ּסֵ, )יחזקאל א כו(ּתִ ְּוַעל ְדמות ַהּכִ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעּ ּא ְדמות ּכְ ָלה ָדא ּ
ע ְנקוִדין ׁשַ ִליל ּתֵ ִּאיהו ֶיְוֹד ִהֻא וֻאו ָהא ּכְ ּ ְלהו, ּ ִליָלא ִמּכֻ א ּכְ ִכיְנּתָ יָרָאה ׁשְ ַּוֲעׂשִ ְּוֹכָלא , ּ
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ָלא א, א ְּוֹכָלא ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא', ְּדֵלית ָאָדם ּבְ ּ , יל אּה ִדְכִל''ִּאיהו יהו, ּ
ך ׁשוב ְלָאחֹור ָמא ְמָפַרׁש ִדְכִליל א ְלַאְחָזָאה ְדִאם ָרץ ִלּבְ ְּוִאיהו ׁשְ ּ ָּ.  

ִליָתָאה ית ָלה ָסִביב, ּתְ ַמְרֵאה ֵאׁש ּבֵ א, ּּכְ ִכיְנּתָ ָנן, ְוָדא ׁשְ ְּדָהִכי אוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ּ ,
ֵנרֹות ִלְפֵני ָהֲאבו א ּכְ ִכיְנּתָ ָמִתין דֹוִמין ֳקָדם ׁשְ ְּדִנׁשְ ּ ית ָלה , ָקהּ ַמְרֵאה ֵאׁש ּבֵ ּוְבִגין ָדא ּכְ ּ ּ

א ִדְלִעיָלא, )שם א כז( ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ֵרא ְלָכל , ּה''ׁש ֹנַג''ֵא, ְוִאיִהי ּבֵ ִפָלה ִיּקָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ ּּכִ
ים  ְטָרא ִדְגבוָרה, )ישעיה נו ז(ָהַעּמִ ית ָלה ִמּסִ ְּוִאיִהי ֵאׁש ּבֵ ְנָי', ְדִאיִהי ב, ּ יָנא יֹוָמא ּתִ

ם יִהּנָ יה ּגֵ ֵרי ּבֵ ן ִעֶדן' א, ְּדִאְתּבְ יה ּגַ ֵרי ּבֵ ַּעּמוָדא , ְוָדא ֶחֶסד, ּיֹוָמא ַקְדָמָאה ְדִאְתּבְ
ְרַוְיהו ִליל ּתַ ַמְרֵאה ָאָדם ּכְ ָמאָלא יו''ל, ד''ו ִליִמיָנא ֶאָח''ָוא, ְּדֶאְמָצִעיָתא ּכְ ד ''ב ִלׂשְ

  .א''א ה''ה
ְרֵאה ָמְתָניו וְלָמְע ְרֵאה ָמְתָניו וְלַמָטה, הָלִּמּמַ ּוִמּמַ ּ ֵרין ׁשֹוִקין, ּ ֵרין ְנִביֵאי , ִּאינון ּתְ ּתְ

ָאה ְלֶחֶסד, ְקׁשֹוט ְנָיָנא ְדָעְלָמא, ְּוִאינון ְרִביָעָאה ַוֲחִמּשָׁ ן ּבִ ּמָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדִמּתַ
ֶנה)תהלים פט ג( ַטת ַעד הֹו' ה,  עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ִּעָלָאה ִאְתַפׁשְ ְרִעין, דּ ין ּתַ ּוְבִגין ָדא , ַחְמׁשִ ּ

ית ָלה, ָּקא ָרִמיז ֲעָלה ַמְרֵאה ֵאׁש ּבֵ ית ַמְראֹות, ָּרִאיִתי ּכְ ּוָבה ׁשִ ּ.  
ִביָעָאה ת)יחזקאל א כח(, ׁשְ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ת ָדא ַצִדיק ְיסֹוד ָעְלָמא,  ּכְ ׁשֶ ַּהּקֶ ַמְרֵאה , ּ ּכְ

א מטטרו ל ַמְראֹות, ֶחְזֵקאלָּדא ָחָזא ְי, ן''ִּדיָלה ְלַתּתָ ִליל ּכָ ְּדִאיהו ּכְ ּ.  
ִמיָנָאה ן ַמְרֵאה ַהּנַֹגה ָסִביב, ֵּחיזו ּתְ ָאה, ּּכֵ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ה , ָּדא ׁשְ ַמר ּבָ ירמיהו לא (ְּדִאּתְ

ֶבר)כא סֹוֵבב ּגָ ן ַמְרֵאה ַהּנַֹגה ָסִביב,  ְנֵקָבה ּתְ ּוְבִגין ָדא ּכֵ ּ   .ֵּאׁש ֹנַגה, ּ
יָעָאה ׁשִ בֹוד יהוּהו, ּתְ ּא ַמְרֵאה ְדמות ּכְ ְּדמות ִדיָלה ָחָזא ְיֶחְזֵקאל , ָּחְכָמה ִעָלָאה, ה''ּ ּ ּ

א   .ְוָלא ָחְכָמה, ְלַתּתָ
יָרָאה א ֲעׂשִ ֶתר ְדִאיהו ַדְרּגָ ְּוַכד ָמָטא ִלְדמות ּכֶ ּ יה, ּ ִתיב ּבֵ ָּוֶאְרֶאה ָוֶאפֹול , ֲּחִזי ַמה ּכְ

ל, ַּעל ָפַני א ָהִכיְו, ְּדָלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ ן ַמְראֹות , ִּאם ַמְראֹות ִדְלַתּתָ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ִריָאה ִּעָלִאין ִדְסִפירֹות ִדּבְ ּ ן ַמְראֹות ַדֲאִצילות, ּ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ.  

ח ֹחֵל ּכַ ׁשְ ל ְדִאְתַה''ם ִחיֵר''ּוְבָרָזא ְדָאת א ּתִ ַגְווָנא ָדא ֹו ְוִאיהו ַגְלּגַ ּק ׁשוֵרק ּכְ ּ ּ ְַפך ּ ּ
ע ִסְטִרין א וְלַאְרּבַ ית ִסְטִרין ְלִעיָלא וְלַתּתָ ְּלׁשִ ִּאְתַהַפך ִליִמיָנא ְוָסִהיד ַעל ִעַלת ַעל , ּ ְ ּ

ָמאָלא ְוָסִהיד ֲעֵליה, ַה ָאֳחָרא ִליִמיָנא ְדָעְלָמא''ּּכָֹלא ְדֵלית ֱאֹל ִּאְתַהַפך ִלׂשְ ְ ְוָהִכי ְלָכל , ּ
ִּסְטָרא ָסִהיד ַעל ִיחוֵדיה ע ִסְטִרין''ֵלית ֱאֹלְּד, ּ א וְלַאְרּבַ ַּהאי ִאיהו , ַּה ָאֳחָרא ִעיָלא ְוַתּתָ

ע רוחֹות  ַמִים ְוַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַאְרּבַ ְמִליֵכהו ַעל ַהּשָׁ ּתַ ֵדי ׁשֶ ְּדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּכְ ּ ּ ּ ּ
  .ָהעֹוָלם

  ]ב''דף ז ע -תיקוני זוהר [

ַלת ְנקוִדין' ו ִליל ּתְ א ְוֶאְמָצִעיָתאִעיָלא ְו, ּּכְ חֹוַתְייהו , ְדַסֲהִדין, ַתּתָ ּוְתַלת ַסֲהִדין ּתְ ּ
א ְלָעָדיו ֵאין ֱאֹלִהי, ְלַתּתָ ַּעל ִעַלת ַעל ּכָֹלא ְדִאיהו ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון וִמּבַ ּ ּ ִליל , ם''ּ ְּדִאיהו ּכְ ּ

ן ו ּבַ חוׁשְ ית ְנקוִדין ּכְ ּׁשִ ְּדַסֲהִדין ַעל ִעַלת ַעל ּכָֹלא', ּ ּ ית ִסְטִרין ''ת ֱאֹלְדֵלי, ּ ַה ָאֳחָרא ְלׁשִ
ֶּאָלא הוא ָאת ו, ּ ע ְנקוִדין ִדְכִליָלן ּבְ ׁשַ ָּהא ּתֵ ִלימו ְלֶע' ְוָאת א, ִמן א' ּ ּתַ יה ִאׁשְ ּּבֵ רּּ , ׂשֶ

ְלהו ָאְזִלין ַלֲאַתר ָחד ּוֵביה ּכֻ ּ ָרָזא  )ב''דף ז ע(ָהא ָהָכא ָרָזא ְדִבְנָייָנא ִדיֶחְזֵקאל , ּּ ּבְ
  .ִּדְנקוִדין
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ְּועֹוד ָרָזא ְנקוֵדי ָצִריך ְלַאֲחָזָרא ֲעַלְייהו ן אֹוִתיֹוָתיו ִאיהו יו, ְּ ּבַ חוׁשְ ַּפָתח ּבְ ּ ּּ ּוְכִתיב , ד''ּ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון)תהלים קמה טז( ּבִ ּ פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך וַמׂשְ ָ ְקֵרי ָיֶדך ֶאָלא , ּ ְּואוְקמוהו ַאל ּתִ ָ ּ ּ ּ

ְרִקיָעא ְדִאיהו ַפָתח, י''דונהי ִמן יאה''ְּוִאינון י, ָך''ּיוֶדי ִחין ּבִ ּוְבָאן ֲאַתר ִמְתַפּתְ ּּ ְּוִאיהו , ּ
ִליל אהדונ ַח ּכְ ֶאְמַצע י''ַמְפּתֵ ית ַאְתָוון ּבְ ּוְתֵרין יוִדין ִעם ָרִקיַע ְדִאיהו ו, י''ה ׁשִ ּ ּ ְסִליק ' ּ

ן יהו ּבַ   .ה''ְּלחוׁשְ
ל ְנקוִדיןִּאיהו קֹוֶמ, ו''ִּאינון י, ָקֵמץ ָרִקיַע ְוִניצֹוץ ן , ּץ ּכָ ּבַ ֻחׁשְ ית ְסֵרי ּכְ ְּדִאינון ׁשִ ּ
ית ְסֵרי ַאְנִפין ְדֵחיָון ּׁשִ ל ְנקוִדין, ּ ּוְבִגין ָדא ִאיהו קֹוֵמץ ּכָ ּ ּ ן ו''ֵצִר, ּ ּבַ ּי ִאיהו חוׁשְ ', ו' ּ

ֵרין ִניצֹוִצין ְדִאינון י ּוְתחֹות ַצִדיק ּתְ ּ ּ דֹוִלים', י' ּ אֹורֹות ַהּגְ ֵני ַהּמְ ' י' י' ו' ְּוִאינון ו, ֶאת ׁשְ
ּוְנקוָדה ְתחֹות ר, ּב ְנִתיבֹות ְפִליאֹות ָחְכָמה''ְּוִאינון ל, ב''ָסְלִקין ל ' י ְדִאיִהי י''ִמן ֵצִר' ּ

ר ְסִפירֹותֶע ּוְבִגין ָדא ֵצִר, ב''ֲהֵרי מ, ׂשֶ יה ִצֵייר ָעְלִמין, י''ּ ּּבֵ ן ֵצִר, ּ ּמָ יה , י''ַּוִייֶצר ּתַ ּּבֵ
ן ָאָד, ה''ּוְתַלת ַאְתָוון ֲהֵרי מ, ב''ֵּרי ָרָזא ְדָנקוד ֵצִרי מֲה, ִּצֵייר ָאָדם ּבַ חוׁשְ   .ם''ּּכְ

ָבא אוף ָהִכי  ֶלת ַהיֹום)בראשית א טז(ּׁשְ דֹול ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ אֹור , ּ ֶאת ַהּמָ ְוֶאת ַהּמָ
ֹטן וגו ּוֵביה ָרָזא מ', ַהּקָ ּוֵביה ָרָזא ְדָאָדם, ב''ּ ַגְווָנא ָדא, ּ ָבא וֻחׁשְ, ּכְ ן ׁשְ ּוְתַלת ', ּבַ

ֵנהֹון ל' ו' י' י' ִניצֹוצֹות ְוָרִקיַע י ּבָ ְּדחוׁשְ ָב, ב''ֲהֵרי מ, ו''ּ , ה''א ֲהֵרי מ''ּוְתַלת ַאְתָוון ׁשְ
מֹו ָמ)שמות ג יג(ְּוָרָזא ְדִמָלה  ָב, ה אֹוַמר ֲאֵליֶהם''ּ ְוָאְמרו ִלי ַמה ּשְׁ ּא ָנקוד ''ְּוִנּקוד ׁשְ

ם יהו ׁשֵ א''ּבְ   .ֹוַרְייָתאה ּבְ
ֵניה''ֶסגֹול ַח ּבָ ע ַו ָיֹבא ַו ֵיט' ו' ו' ְּוִאיהו ו, ּי ֻחׁשְ ִּמן ַו ִיּסַ ּ ּוְתַלת ְנקוִדין י, ּ ִּאיהו ' י' י' ּ

ע ַאְתָוון ִמן ֶסגֹו, ם''ח ְפֵני , ה''ְּוֵתיָבה ָהא ִאינון ַחּמָ, ד''ּל ִאיהו חמ''ְוַאְרּבַ ה ּכִ ְּפֵני ֹמׁשֶ ּ
ה   .ַחּמָ

ֵניה י'ֹחֵלם ָחֵסר ו ּבָ ּ חוׁשְ ָמא ְמָפַרׁש , ה''ָּהא ִאינון מ' י' י' ּוְתַלת ִניצֹוצֹות י, ה''ּ ׁשְ
ַלת ַאְתָוון ְוֵתיָבה ָהא ִאיהו מ, א''ו ה''א וא''ד ה''יו ן מ, ט''ְּוִעם ּתְ ּבַ חוׁשְ ט ַאְתָוון ''ּּכְ

ָרֵאל וכו ַמע ִיׂשְ בֹוד וכו, )דברים ו ד(' ִּדׁשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּבָ ָנן ְדַמְתִניִתיןְּואוְק', ּ ּמוהו ַרּבָ ּ ּ ,
ה נו ְלֹמׁשֶ עֹוָלם ְוִנּתְ יָנה ִנְבְראו ּבָ ֲעֵרי ּבִ ים ׁשַ ֲּחִמּשִׁ ֱאַמר , ּחוץ ֵמֶאָחד, ּ ּנֶ  )תהלים ח ו(ׁשֶ

ֵרהו ְמַעט ֵמֱאֹלִהי ַחּסְ ַמְלָאִכים ִאינון מ, ם''ַּוּתְ א ּבְ ּוְלַתּתָ , ן''ּט ָפִנים ָטהֹור ִמן מטטרו''ּ
ְּדִאיהו ֹחֵל ַמְלָאִכים''ּ   .ם ּבְ

ן ַאְתָוון ִאיהו א ּבַ ִּחיֵרק ִעם חוׁשְ ֵניה ו, ם''ּ ּבָ ִּחֵרק חוׁשְ ' י' י' ּוְתַלת ִניצֹוצֹות י, ה''ּ
ָלִתין   .ם''ָּהא ִאיהו א, ּתְ

ן ַאְתוֹוי ו ּבַ ֵרק ִאיהו חוׁשְ ּׁשֻ ין', ּ ַלת ַאְתָוון ְוֵתיָבה , ו''ָהא נ, ְוָחֵמׁש ִניצֹוצֹות ַחְמׁשִ ּתְ
ּוֵביה , ה ִליֵרָאיו''סֹוד יהו', ּּנון סָהא ִא ְלַיֲעֹק ב ׂשִ ְמָחה נֹוְטִריקֹון ' ּ ָר ּנו)ירמיה לא ו(ּ
  .ק''ּׁשוֵר

ָטאן ְּדָכל ְנקוֵדי ֵמָחְכָמה ִעָלָאה ִמְתַפׁשְ ּ ּ ָעה ַעד ַמְלכות, ּ ׁשְ ֶתר ַעד , ּּתִ ְוַטֲעֵמי ִמּכֶ
תֹוֶסֶפת וּבֵ, ּק ַצִדיק ְיסֹוד ָעְלָמא''ְּוׁשוֵר, ַּמְלכות ְנָייָנא ּבְ ּיה סֹוד ׁשוֵרק ּתִ   .ב''מ' ּ

נוָעה ְגדֹוָלה, ץ''ְועֹוד ָקֵמ ּאוְקמוהו ָמאֵרי ִדְקדוק ְדִאיהו ּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִגין ְדִאיהו ַקְדָמָאה , ּ ּּבְ ּ
ְּדֻכְלהו ְנקוִדין ִדְסִפיָראן ּ ּ ּסֵ, ּ ין ִאְתֲעִבידו ָדא ּכִ ָמָהן ַקִדיׁשִ ב ְדֻכְלהו ׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ , א ְלָדאּּ

יה ָרא ְדָצִריך ְלִמְפַלח ַלֲאבֹוי וְלִאּמֵ גֹון ּבְ ּּכְ ּ ֶע, ְ ְייהו ּכְ ּוְלֶמֱעַבד ְלַגְרֵמיה ְלַגּבַ ּ ׁש, ֶבדּ ּמָ , ְוׁשַ
חֹוַתְייהו, ְּוָכְרַסָייא ב ּתְ ּוַמּצָ ָּהִכי ִאינון ְסִפיָרן ָדא ְלָדא, ּ א, ּ ּוְבִגין ָדא ִאית ְנקוָדה ַמְלּכָ ּ ּ ,
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יהְּוִאית ְנקוָדה ּ ַעְבָדא ְלַגּבֵ ָב, ּ גֹון ׁשְ ב , ץ''ֶבד ְלָקֵמּא ְדִאיהו ֶע''ּכְ ִליחוֵתיה וְמַזּנֵ ׁשְ ְּוָרץ ּבִ ּ ּ
א ִאיהו, ַאֲחָריו ַאְתֵריה ַמְלּכָ ֲּאָבל ּבְ ּ.  

ן ָקֵמץ י, ץ''ְוָרָזא ְדָקֵמ ּבַ ְְדִאיהו ֶמֶלך' מ', ּוְתַלת ִניצֹוֵצי ְוָרִקיַע נ, ד''ּחוׁשְ ּ ִּאּנון , ּ
ע יוִדין ִמן יוְרִמיִז יה ֶמֶלך, י''ו ה''י וי''ד ה''ּין ַאְרּבַ ַמר ּבֵ ָנא ִאּתְ ְְוַלאו ְלַמּגָ ְְדִאיהו ֶמֶלך , ּ ּ ּ

ל ַמְלִכין דֹול ַעל ּכָ   .ּגָ
  ]א''דף ח ע -תיקוני זוהר [ 

ן ַפָתח ִאיהו כ, ב''ּח ִאיהו מ''ַּפָת ּבַ ּחוׁשְ , ב''ָהא מ, י''ְּוִניצֹוץ וְתֵרין ְרִקיִעי וו', ּּ
ק ַוֲאַפְלֵטהו''י ִב'' ּכִ)תהלים צא יד( ּי ָחׁשַ ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם וכו, ּ ִּפְתחו ִלי ׁשַ ם ''ָב', ּ

ִעים וְתֵרין ק ַוֲאַפְלֵטהו, ַּאְרּבָ י ִבי ָחׁשַ ּּכִ ָבא ָקֵמץ ִמן ָאְבַגִיָתץ, ּ ק ִחיֵרק ׁשְ ָקֵמץ , ָחׁשַ
ָאת יו )א''דף ח ע(קֹוֶמץ  ָעאן ְדִאינון הח ִא''ַּפָת, ד''ָּסִתים ּבְ ָחֵמׁש ֶאְצּבְ יה ּבְ ח ּבֵ ְּתַפּתַ ּ ּ ּ ,'

ִנּקוֵדי ה ָרִזין ּבְ ַמר , ּה''ְּוַהאי ִאיהו ָאֹבא ָבם אֹוֶדה י, ְּוַכּמָ ּוַפָתח ֲעֵליה ִאּתְ  )תהלים קיח יט(ּ
ִּפְתחו ִלי וכו ַער ַליהֹוָ', ּ   .ה''ֶזה ַהּשַׁ

ין ְלִאֵלין ְנקוִד ׁשִ ּמְ ַּמְלָאִכין ִאית ִדְמׁשַ סוְסָוון ִלְנקוֵדי, ְּוִאינון ַאְתָוון, יןּּ ְּדִאינון ּכְ ּ ּ ּ ,
ְייהו, ְוַטֲעֵמי ַמְנִהיֵגי לֹון נועֹות ְלַגּבַ ְּוִאינון ּתְ ּ גֹון ַעל ִפי יהו, ּ ה ''ְּוַעל ִפי יהו, ּה ַיֲחנו''ּּכְ

עו  י ַטֲעֵמי, )במדבר ט כ(ִּיּסָ ְּוִאינון ְנקוִדין ְלַגּבֵ ַתר ַרְע, ּ ָעאָנא ּבָ ָּיין ְדַאְנִהיִגין לֹון ְלָכל ּכְ
א, ִסְטָרא ָמאָלא , ְּלַסְלָקא וְלַנְחָתא ִעיָלא ְוַתּתָ ּוְלַאְנָהָגא לֹון ְלָכל ִסְטָרא ִליִמיָנא וׂשְ ּ

א ְוַלֲאחֹוָרא   .ְלַקּמָ
ָמִתין ּוְנקוִדין רוִחין, ְּוַטֲעֵמי ִאינון ִנׁשְ ּ ין, ּ ַת, ְוַאְתָוון ַנְפׁשִ , ּר ִאֵליןִּאֵלין ִמְתַנֲהִגין ּבָ

ַתר ִאֵלין ְּוִאֵלין ּבָ ַתר ְנקוֵדי, ּ ַתר ַטֲעֵמי, ַּאְתָוון ִמְתַנֲהֵגי ּבָ ּוְנקוֵדי ּבָ בֹוַה , ּ י ָגבֹוַה ֵמַעל ּגָ ּּכִ ּ
ְּנקוֵדי רוַח, ְּועֹוד ַאְתָוון ִאּנון ֵאׁש, )קהלת ה ז(ׁשֹוֵמר  ה ָהרוַח , ּ ּמָ ר ִיְהֶיה ּשָׁ ֶּאל ֲאׁשֶ

ַמּבוִעי ַמָיא, )אל א יביחזק(ָּלֶלֶכת ֵיֵלכו  ְּוִאּנון ּכְ ּ ַמר ֲעַלְייהו , ּ ֵלַח )תהלים קד י(ְּדִאּתְ ּ ַהְמׁשַ
ָחִליםַמְע ּנְ ָדי וגו, ָיִנים ּבַ ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ   .ִּאֵלין ַאְתָוון', ַּיׁשְ

ִוי לֹון ְלַאְתָוון ְּוִאית ְדׁשַ ע ַרְגִלין ְדָכְרַסָי, ּ ַּמִים ֵאׁש רוַח ְוָעָפר ַאְרּבַ ּ ְּנקוֵדי ָאָדם , אּ
א ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ א יוִדי, ָלׁשֶ ְטָרא ְדַאּבָ א יוִדי, ן ְלִעיָלא''ִּמּסִ ְטָרא ִדְבַרּתָ א''ִּמּסִ , ן ְלַתּתָ

ְטָרא ְדֵבן ָוִוי ַגְווָנא ָדא וו, ן ְלִעיָלא''ִמּסִ א ָוִוי, י''ּכְ ְטָרא ְדַאּבָ א''ִמּסִ ַגְווָנא ָדא , ן ְלַתּתָ ּכְ
ַגְווָנא ָדא ההּן ְד''ֵהִהי, ו''יו א ּכְ ַגְווָנא ָדא יה''ֵהִהי, י''ו הה''ִאיּמָ א ּכְ , ה''ה וה''ּן ִדְבַרּתָ

ָכל ֲהַוָיה ַוֲהַוָיה ְּוָהִכי ּבְ ּ.  
ְּועֹוד ָמאן ְדאֹוִליף ִאֵלין ֲהַוָיין ּ א , ּ ְנָיָנא ְלקוְדׁשָ הֹון ּבִ ָּצִריך ְלאֹוָלָפא לֹון ְלִמְבֵני ּבְ ְ

ִריך הוא ּּבְ ַמ, ְ יה ְדִאּתְ ח יהו)מלכים א יח ל(ּר ּבֵ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּה ֶהָהרוס''ּ ַוְיַרֵפא ֶאת ִמְזּבַ
ֵמיה ַאְתִווי ִדׁשְ ּ ֶפן ֶיֶהְרסו ֶאל יהו)שמות יט כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדָיְכִלין ְלֶמהַרס ּבְ , ה''ּ
חֹוַבְייהו ּוְבִגין ָדא ְדֶיֶהְרסו לֹון ּבְ ּ ּ ְצלֹוְתהֹוןְָצִריך ְלִמְבֵני לֹון , ּ   .ּבִ

הֹון ֲאָבִנים , י''ִמן וי, ו''ִמן יי, ה''י ִמן יי''י, ִאיִהי ֶאֶבן ְיסֹוָדא ְדִבְנָיָנא' ְּדָאת י ּבְ
ח יהו ְבֶנה ֶאת ִמְזּבַ ֵלמֹות ּתִ , ְּוַעּמוָדא, ָּדא קֹוָרה' ו',  ָדא ה)דברים כז ו(ָך ''ה ֱאֹלֶהי''ׁשְ

ִית ִּלְסמֹוך ֲעָלה ּבַ ּוְבִגין ָדא , ְ ִיתּ ְנָיָנא' ב, ִּחּבוָרא ִדְתַלת ַאְתָוון ּבַ ְנָיָנא' י, ּבִ ' ת, ְיסֹוד ּבִ
ְפֶאֶרת יָעָאה' י, ַּמְלכות' ְּוִאּנון ב, ּתִ ׁשִ אוָלה ִלְתִפָלה, ְיסֹוד ְסִפיָרה ּתְ ְּדִאיהו סֹוֵמך ּגְ ּ ְּ ,

ְוֵביה סֹוֵמך יהו ּ ְפֶאֶרת' ת, )תהלים קמה יד(ה ְלָכל ַהּנֹוְפִלים ''ּ יה ְּד, ּתִ ַמר ּבֵ מד , ישעי(ִּאּתְ
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ִית)יג ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ ם,  ּכְ ׁשֵ ל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ּוֵביה ּכָ ּ ל , ּ י ְיסֹוד ּכָ ֲאָבל ְלַגּבֵ
ָברוך ְַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ   .ּ ּבְ

ְּוִאיהו ִערוב ִפיל ּבֵ, ּ ְּדַיׁשְ ִריםָלה ֵמֶעּיה ַהּקֹוָרה ִאם ִהיא ְלַמְעּ ְּדִאיִהי יו, ׂשְ ִּדְלִעיָלא , ד''ּ
ִריםֵמֶע ְּדִאיהו כ, ׂשְ ֶתר' ּ ִּאיהו ִעַלת ָהִעלֹות ַעל ּכָֹלא, ּכֶ ּ ּ ִליט ֲעֵליה, ּ ְּדֵלית ִעיָנא ׁשַ ּ ,

ָאה ְדִאיִהי י ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוְבִגין ָדא ָמבוי ְדִאיִהי ׁשְ ּ עוָרה, ְזִעיָרא' ּ ָרה ְטָפִחים ׁשִ ֲּעׂשָ יה , ּ ּּבֵ
ִפיל ַהּקֹוָרה ְדִאיהו ו ָּצִריך ְלַהׁשְ ּ א', ְ ה ְדִאיִהי ִאיּמָ י ֻסּכָ יעור ִדיָלה יו, ֲּאָבל ְלַגּבֵ ְּדׁשִ ּ ּ ד ''ּ

ְּדִאיהו כ ֶתר' ּ ה, ּכֶ יה ּגֹו ֻסּכָ ָבה ָדר ּבֵ ֶתר ֵלית ָאָדם ְדֶמְרּכָ ְּלִעיָלא ִמּכֶ ִל, ּ יט ְּדֵלית ִעיָנא ׁשַ
  .ֲּעֵליה

ן ֶחֶסד ּבַ ֻחׁשְ ּוָמקֹור ְדִאֵלין ֲהַוָיין ּכְ ּ ּ ְנָיָנא ָדא ְדִאּנון ֵמֶחֶסד, ּ ִּדְבהֹון ָצִריך ְלִמְבֵני ּבִ ּ ְּ ,
ְּדָמקֹור ַדֲהַוָיֵתיה ִאיהו יו ּ ּ ן ֶחֶס, י''ו ה''י וי''ד ה''ּּ ּבַ חוׁשְ ְבִעין וְתֵרין ֲהַוָין ּכְ ְּדָסְלֵקי ְלׁשַ ּ , ד''ּּ

ְלהו  ּּכֻ ַתְרַווְייהוּ ֵני ּבְ ֶּאֶבן ְוקֹוָרה וִבְנָיָנא ְדִאְתּבְ ְּוִאֵלין ִאינון ע, ּ ּב ֲהַוָין ְדָנְפִקין ִמן יו''ּ ד ''ּ
  :י''ו ה''י וי''ה

  )כל אלו השמות אסור להוציאם בפה ודי להסתכל עליהם ולקראותם במחשבה(
  ]ב''דף ח ע -תיקוני זוהר [

ֹו ַהַוְה ְיְהְה ַיַוֵה ְיְוְה ָוֶהָי ֱהְוֹי ַהֶהֹו ִהֶהָי ִהֶיְה ְוֲהַה ַוַיָה ֹוָיְה ֵהֹוַי ַיְהָו ִהָיֵו ַהְהְי ְהָה )ב''דף ח ע(
ְּוֹהֹי ִוְוה ְוָוֶי ֵוַיְו ֵהְוֹי ַהָיֵו ַהַוָה ֶיְוֵה ֶוֶיֶה ִוְוי ְוֵוַה ָוָהָו ִיָוְו ְיְהְו ַיֶהו ֵוֹיֻה ֶיַוְה ְיְיָו ֵיְיִה ָיָהְי ַוָיְי ֵוְהֵי 

ִיְו ְיְהָו ַיֵיְה ִיְיַו ַיֵוָי ְהָיְי ַהְוָי ֻהִוֻי יֵֻהַי ְהָיָי ֶהַהֶי ָהַהְי ָהְיֶה ְיֵהְה ִיֵיַה ְייָה ֵהְוְה ֵוִהֶה ֶוַוָה ָוְוְה ִוֵהָי ֶה
  ַוִהֶו ַהֶוַו ֲהֶהַו ְהַהִו ְוַיָו ֵיְוְו ַיֵיֻו ְיַיֵו ֵיַוי ֵוָיי ֶוָוִי ְוֵוְי

  ) הספר ותמצא הציורעיין בסוף(] ציור [ואלה מצאתי בספר אחר
ם יהו א' י, ה''ׁשֵ א ְדַחְרּבָ ֵריׁשָ א ָדא, ִּדיֵליה ּבְ ְּדֵלית ָמאן ְדָנַצח ַוַדאי ְלָמאֵרי ַחְרּבָ ּ ּ ,

ּוָבה ָנַצח ְלָכל ִסְטִרין ָאֳחָרִנין ה, ּ א ו, ְּוֵלית ַחד ַקְייָמא ַקּמָ ָאה ', ּּגוָפא ְדַהאי ַחְרּבָ ַזּכָ
יף ִּאיהו ָמאן ְדָיַדע ְלַאּנִ יֵדיה ְלָכל ִסְטָראּ ּ ֵליה ּבִ ית , ּ ׁשִ ע ִסְטִרין ּבְ א ְוַאְרּבַ ִעיָלא ְוַתּתָ

ֵרין ִסְטִרין ִאינון ה, ְסִפיָרן א ִמּתְ הֹון ִעיָלא ְוַתּתָ יך ּבְ ֵרין ִפיִפיֹות ְדַחּתִ ּּתְ ְּ ּ ּוְנקוָדא ', ה' ּ ּ
ק ִדיֵליה, ם''ֱאֹלִהי ְּוַהְיינו ַנְרּתֵ ּ יָנה ְנק, ּ ּוְבִגין ָדא ּבִ ִו, ם''ּוָדה ֱאֹלִהיּ ַגְווָנא ָדא ְיֹהִ ה ''ּכְ

ַמר ָמה ְדִאּתְ   .ּכְ
ְּוַהאי ִאיהו ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ּ ַמע, ּ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ִאלו אֹוֵחז ֶחֶרב , ּכָ ּּכְ ּ

ָידֹו ִּפיִפיֹות ּבְ ְּוָהא אוְקמוהו ַעל ִמָטתֹו, ּ ּ ּ ִזיִקין, ּ ַמע ֲאָבל ּבִ, ְלָהֵגן ִמן ַהּמַ ְקִריַאת ׁשְ
ִזיִקין ָקׁשור, ִּדְצלֹוָתא ֲּאדֹון ַהּמַ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלִמְבַרח, ּ ִחיט ֵליה , ּ ָאה ִאיהו ָמאן ְדׁשָ ְּוַזּכָ ּ ּ

ַההוא ִזְמָנא ְצלֹוָתא)בא להרגך(ְּלַקֵיים , ּּבְ ם ְלָהְרגֹו ּבִ ּכֵ ה ,  ַהׁשְ ַמר ּבָ  )בראשית יט כז(ְּדִאּתְ
ם ַאְבָרָהם  ּכֵ ּבֶֹקרַּוַיׁשְ ְנֵאיה, ּבַ ֲחָטא ִיְצֵריה ְוׂשַ ׁש ִליָקֵריה ְלׁשַ ן ָמאן ְדָלא ָחׁשַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ְנֵאיה ְדקוְדׁשָ ְנֵאיה ְלחֹוד ֶאָלא ׂשַ ְּדֵלית ׂשַ ּ ּ ּ ּ ְּ ַבע חֹוִבין ִדְבנֹוי , ּ ִּדְבָכל יֹוָמא ּתָ ּ
ֲחָטא לֹון   .ְלׁשַ

  ]א''דף ט ע -תיקוני זוהר [

ַמָיא ְוַאְרָעאְּואוף ָהִכ ּי ָצִריך ְלַאֲעָבָרא ֵליה ִמּשְׁ ּ א , ְ ְמׁשָ ַגְווָנא ְדַאַעְבֵריה ִמּשִׁ ּּכְ
ְרַסָיין, ְוִסיֲהָרא ֵרין ּכָ ְּואוף ָהִכי ָצִריך ְלַאֲעָבָרא ֵליה וְלַבת זוֵגיה ִמּתְ ּ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ

א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון)ירמיה יז יב( ּסֵ ְתֵרין ְּדַת,  ּכִ יה ּבִ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ן קוְדׁשָ ּּמָ ּ ּ ְּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְרַסָיין א , ּּכָ ְמׁשָ ׁשִ יה ּכְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ן קוְדׁשָ ְּוַתּמָ ּ ּ ַמְייהו , ְוִסיֲהָרא )א''דף ט ע(ְּ ְּוַעל ׁשְ
ֶמׁש וָמֵגן יהו י ׁשֶ ּוְבַההוא ִזְמָנ, )תהלים פד יב(ם ''ה ֱאֹלִהי''ִּאְתְקֵרי ּכִ יהּ ּא ִיְתַקֵיים ּבֵ ֹלא , ּ

ך ִויֵרֵחך ֹלא ֵיָאֵסף  ְמׁשֵ ְָיֹבא עֹוד ׁשִ   .)ישעיה ס כ(ְ
ִריך הוא ְדִאיִהי ְגבוָרה א ּבְ ָמאָלא ְדקוְדׁשָ ְּוָהִכי ָצִריך ְלַאֲעָבָרא ֵליה ִמּשְׂ ּ ּ ְּ ן , ְ ּמָ ְדִמּתַ

ָפַתח ָהָרָעה  פֹון ּתִ ַבע, )ירמיה יד א(ִּמּצָ ן ֵייֵתי ְלִמּתְ ִנים ,  חֹוִביןְוַתּמָ הֹון ּבָ ַמר ּבְ ֵּמִאֵלין ְדִאּתְ ּ
ם ַליהו   .)דברים יד א(ה ֱאֹלֵהיֶכם ''ַאּתֶ

ִרים ן ְוֵאיֵלך ִאּנון ׂשָ ּמָ ִּמּתַ ן, ַוֲעָבִדים, ְ ִרים וְמַמּנָ ְטָרא ְדֵחיָוון ְדָכְרַסָיא ׂשָ ִּמּסִ ְטָרא , ּּ ִמּסִ
ַמָיא ְוַאְרָעא ֲעָבִד ׁשְ ְּדֹכְכַבָיא ְדָנֲהִרין ּבִ ֲעָבִדים, יןּ ָבִנים ִאם ּכַ ְוַהאי , ְּוַהאי ִאיהו ִאם ּכְ

ית ִסְטִרין א ְלׁשִ ָפא ֵליה ַחְרּבָ ִּאיהו ְדָצִריך ְלַאּנָ ַמָיא ְוַאְרָעא, ְּ ְּדִאּנון ׁשְ ּ א ְוִסיֲהָרא, ּ ְמׁשָ , ׁשִ
א ַרֲחִמים א ִדין ְוִכּסֵ ּסֵ ְיהו''ל ְוָנָח''ְלַאֲעָבָרא סמא, ּכִ ְט, ּׁש ִמּנַ ִליט ְּדִמּסִ ָּרא ִדְלהֹון ׁשַ

ּל וַבת זוגֹו''סמא ּ.  
ִפִלין ְרצוִעין ִדּתְ ָרא ֵליה ּבִ ְּוָצִריך ְלַקׁשְ ּ ּ ְתֵרין ַקְרנֹוי, ְ ֵרין ּבִ ְדרֹוָעא, ּתְ ּוְלָבַתר , ְוַחד ּבִ

ַמע ְקִריַאת ׁשְ חֹוט ֵליה ּבִ ִגין ְדָלא ִיְתַקֵריב ְלִסְטָרא ִדְגבוָרה, ִּיׁשְ ּּבְ ְטָרא ִד, ּ ְסִפיָרן ֲאָבל ִמּסִ
ַּוֲהַוויֹות ִדְלהֹון ַמר ֹלא ְיגוְרך ָרע , ּ ִָאּתְ ֵרב יוָמת, )תהלים ה ה(ּ ְּוַהָזר ַהּקָ   .)במדבר א נב( ּ

ָהה' ְועֹוד ה א, ְּדַיד ּכֵ ה ִצְפצוִפין , ְּדִאיִהי יֹוָנה ַקִדיׁשָ ַכּמָ ָנָהא ּבְ ְּמַצְפְצָפאן ָלה ּבְ ּ
חֹות ְוה ּבָ ירֹות ְותוׁשְ ִּדְזִמירֹות ׁשִ ְייהו, ֹוָדאֹותּ ַּעד ְדָנֲחִתין ָלה ְלַגּבַ ּ ְייהו , ּ ָּהא ָנֲחִתין ָלה ְלַגּבַ ּ

ְרצוָעה ִרין ָלה ּבִ ָּקׁשְ יִבין ְדִיחוָדא' ְדִאיִהי ו, ּ ית ּתֵ ּׁשִ ְּוַהְיינו ָרָזא ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה , ּ
וָרא ְדַתְרַוְייהו ָדא י, )שמות יג ט( ִּקּשׁ וָרא ְדַתְרַוְייהוּוְבִג, ְּוָדא ִיחוד', ּ ִקּשׁ ּין ָדא ּבְ ּ ָמאן , ּ

יַנְייהו יָחה ּבֵ ח ׂשִ ְּדׂשָ יַחת חוִלין, ּ ְּדִאיִהי ׂשִ ָידֹו, ּ ין ו, ֲעֵביָרה ִהיא ּבְ ה ִפרוָדא ּבֵ ְּדָעַבד ּבָ ּ ה ''ּּ
ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וַמְלכוֵתיה ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִריך א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ִפִלין ְדֵריׁשֵ ְּתְ ּ ּ ּ ּ ּ הוא ְדִאיהו וּ א ִעָלָאה, ִּעָלָאה' ִאיִהי ה', ּ , ִּאיּמָ
ְפֶאֶרת ַמר ְפֵאְרך ֲחבֹוׁש ָעֶליך , ֲעֶטֶרת ּתִ ֲָעָלה ִאּתְ ָ ּ ֹראׁש, )יחזקאל כד יז(ּ ּבָ ִפִלין ׁשֶ ֵּאלו ּתְ ּּ ,

ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ֲהַוָי ה ַיד יהו, ה''ּ יה ִהּנֵ ַמר ּבֵ ּוְבִגין ָדא , ) גשמות ט(' ה וכו''ה הֹוָי''ְּדִאּתְ ּ
ְלִמי ּאוְקמוָה ָמאֵרי ְדַתְלמוָדא ְירוׁשַ ּ ּ ֶאְמַצע, ּ   .ֲּהַויֹות ּבְ

דֹוָלה , ה ִמיִמיָנא''ַיד יהו ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ה ַוַיְרא ִיׂשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ְטָרא )שם יד לא(ּ  ִמּסִ
ְטָרא ְדִתְפֶאֶרת, ְדֶחֶסד ה וְב, ָיד ָרָמה ִמּסִ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ָיד ָרָמהּ ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ ָיד , ֵני ִיׂשְ

ֶאְמָצִעיָתא ְדִאיִהי ַיד יהו ל ִסְטָרא, ה''ה הֹוָי''ֲחָזָקה ּבְ בוׁש , ְלֶמֱהִוי ַרֲחֵמי ִמּכָ ִּדיָנא ּכָ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ַמר ְוָהָי, ּבְ ל ָהָאֶרץ ''ה יהו''ָּיד ָרָמה ֲעָלה ִאּתְ , )יד ט, זכרי(ְה ְלֶמֶלך ַעל ּכָ

א''ּד ִאּנון מ''ִזְמִנין יּוְתַלת  ִפִלין ְדָיד וְתִפִלין ְדֵריׁשָ רֹות ִדּתְ ּב ַאְזּכָ ּ ּ ּּ ּ.  
דֹוָלה ִמיִמיָנא ְדֶחֶסד''י ָאה ִאיִהי ַהָיד ַהּגְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ן ָחְכָמה, ּד ׁשְ ָיד ַהֲחָזָקה , ְּדַתּמָ

ְטָרא ִדְגבוָרה יָנה, ִּמּסִ ן ּבִ ְטָרא ְדַע, ְדַתּמָ ֶכֶתר , ּּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאָיד ָרָמה ִמּסִ ְּמעוָטר ּבְ ּ
יה ִפֵלי ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ַּעל ֵריׁשֵ   .ּּתְ

יַני ה ִמּסִ ִפִלין ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ל ּתְ ין ׁשֶ ין, ּׁשִ ין, ש ִדְתַלת ָראׁשִ ע ָראׁשִ ָלֳקֵבל , שי ְדַאְרּבַ
ֶלך  ית ַהּמֶ ָערֹות ָהְראויֹות ָלֶתת ָלה ִמּבֵ ַבע ַהּנְ ְׁשֶ ּ ִים ְלָפֶניָה , )טאסתר ב (ּ ּתַ ַחר ׁשְ ּשַׁ ְּוִאינון ּבַ

ִים ְלַאֲחֶריָהּוָבֶע, ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה ּתַ ִים ְלָפֶניָה וׁשְ ּתַ ְבָעה, ֶּרב ׁשְ ִאית , ְּוָלֳקֵבל ִאֵלין ׁשִ
ְלכות ּמַ ִבים ִראׁשֹוָנה ּבַ ֶלך ַהיֹוׁשְ ְבָעה רֹוֵאי ְפֵני ַהּמֶ ּׁשִ ּ ְ ּ.  
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בוׁש ּבְ ְּוִתְפֶאֶרת ִאיהו ּכָ ָאה' ִעם ה, ד''ָּאת יוּ ּתָ ַנְפׁשֹו, ּתַ ְּוִאיהו , ְּוַנְפׁשֹו ְקׁשוָרה ּבְ
ְטָרא ְדה' ָּחבוׁש ִעם ָאת י ית , ִּעָלָאה' ִמּסִ יר ַעְצמֹו ִמּבֵ ּוְבִגין ָדא ֵאין ָחבוׁש ַמּתִ ּ ּ

ָרֵאל, ָּהֲאסוִרין ְּדִאיהו ְבָגלות ִעם ִיׂשְ ּ ָכ)ישעיה סג ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ל ָצָרָתם לֹו  ּבְ
ו א', ָצר ּבְ ָרֵאל ֹלא ָצר ַוַדאי', ֹלא ָצר ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְדִאיהו ִעם ִיׂשְ ּּבְ ּ ְּוֵלית ָצר ֶאָלא , ּ

ֵרב יוָמת , ֵיֶצר ָהָרע ְּדַהָזר ַהּקָ   .)במדבר א נב(ּּ
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ק ַוֲאַפְלֵטהו  י ִבי ָחׁשַ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּכִ ּ ִגיַמְטִרָיא מ, )תהלים צא יד(ּ י ִבי ּבְ רֹות ''ּּכִ ב ַאְזּכָ
ִפֵלי ִמי, ִּדּתְ י ָיַדע ׁשְ ֵבהו ּכִ ּגְ ַמע, ֲּאׂשַ ְקִריַאת ׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָאז , ְּוֶאֱעֵנהו, ִיְקָרֵאִני ּבִ

ְקָרא ַויהֹוָ א''יהו, )נח ט, ישעי(ה ַיֲעֶנה ''ּתִ ִפֵלי ְדֵריׁשָ י ִדּתְ ּתֵ ע ּבָ ַאְרּבַ ע ְדִא, ה ּבְ ּינון ַאְרּבַ
ִפִלין ְדָיד''יהו, ה ַיֲעֶנה''ַויהו, ה''ַאְתָוון אהי י ִדּתְ ּתֵ ע ּבָ ַאְרּבַ ּה ּבְ ְּדִאינון אדנ, ּ ְוִאי , י''ּ

ָאה ִית ֶאָחד ֲחִמּשָׁ ָיד ֶאָלא ּבַ ֵּתיָמא ַלאו ִאינון ּבְ ָהה, ּ ָּהִכי הוא ַוַדאי ְדִאיִהי , ַיד ּכֵ ּ ּ
ָאה  ָהה''ְרִביָעָאה ְליה,  ְרִביָעָאהְוִאיִהי )ב''דף ט ע(ֲחִמּשָׁ , ה''ּו ִאיהו אהי''יה, ו ַיד ּכֵ

ן כ ּבַ ְכָלל כ, א''ְּוָסִליק ְלחוׁשְ ע ַאְתָוון ּבִ , ו''ה ְרִביָעָאה ְליה''ִמן יהו' ה, ה''ְוַאְרּבַ
ָאה ְלאהי י, ה''ַוֲחִמּשָׁ ּתֵ ע ּבָ ְּדִאיהו ַאְרּבַ ָאה, ּ ִית ֲחִמּשָׁ   .ְּוִאיהו ּבַ

ן ֱאֹלִהי'' אדנה''ְועֹוד אהי ּבַ ִפֵלי, ם''י ָסְלֵקי ְלֻחׁשְ י ּתְ ּתֵ ה ּבָ ָלָלא ַדֲחִמּשָׁ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ,
ָיין''יהו ע ָפָרׁשִ ּה ַאְרּבַ י ְיִביֲאך' ה, ְוָדא ָחְכָמה )שמות יג ב(ַּקֶדׁש ִלי ' י, ּ  )שם יא( ְָוָהָיה ּכִ

ָמאָלא, ְוָדא ִביָנה ְּוִאינון ִליִמיָנא וׂשְ בוָרהְּדִאינון ֶח, ּ ָרֵאל ' ו, ֶּסד ּגְ ַמע ִיׂשְ  )דברים ו ד(ׁשְ
ְפֶאֶרת יִבין ְדִיחוָדא, ּתִ ית ּתֵ ִליל ׁשִ ּּכְ ֹמַע ' ה, ּ א , ּ ַמְלכות)שם יא יג(ְוָהָיה ִאם ׁשָ ִכיְנּתָ ׁשְ
ָאה ּתָ   .ּתַ

ַלת ְרצוִעין ֶנַצח ְוהֹוד ִויסֹוד יר ָוא, ּּתְ י ֹכל ּבַ', ו ִעם ה''ְּיסֹוד ְרצוָעה ְדָקׁשִ ַמִים ּכִ ּשָׁ
ַמָיא וְבַאְרָעא, )א כט יא''דה(ּוָבָאֶרץ  ׁשְ ַּדֲאִחיד ּבִ ֵרין ְרצוִעין ֶנַצח ָוהֹוד, ּּ ה, ּּתְ ' ַּדֲאִחיָדן ּבְ
בֹוִהים, ִּעָלָאה ָרַנִים ּגְ ִנית , ְוַהּקְ בֹוַה ִמן ַהּשֵׁ ֵרין ְרצוִעין , )דניאל ח ט(ְּוָהַאַחת ּגָ ּאוף ָהִכי ּתְ ּ

ֲּארוָכה ַעד ַטּבוָרא, ְקָצָרה ַעד ֶהָחֶזה, ָצָרהַּחד ֲארוָכה ְוַחד ְק ּ.  
טוָתא ְדה ְּוִאְתַפׁשְ ָאת י' ּ א, ִּאיהו' ִּעָלָאה ַעד הֹוד ּבְ ִפִלין ְדֵריׁשָ ל ּתְ ר ׁשֶ ְּדִאיהו ֶקׁשֶ ּ ּּ ,

יןְסִליַקת , ִּעָלָאה' ְּדִאיִהי ה ָאת יָחֵמׁש ִזְמִנין ֶע, ְלַחְמׁשִ ר ּבְ  ִמן' י' ְּוַהְיינו ה', ׂשֶ
ָאת י' ָחֵמׁש ִזְמִנין ה, ם''ֱאֹלִהי ין' ּבְ ָחֵמׁש ְסִפיָרן, ַחְמׁשִ ְלהו''ְיסֹוד ּכָ, ּבְ ּל ָנִטיל לֹון ּכֻ ּ ,

ְּוָיִרית לֹון ְלַכָלה ְוַהְיינו ּכָ ָל''ּ   .ה''ּל ּכַ
ָאה ֶקֶרן ַאַחת ּתָ ָאת ה ּתַ ָנן, ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה אוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ִהְקִריב ָאָדם, ּ  ָהִראׁשֹון ׁשֹור ׁשֶ
ֱאַמר , ֶקֶרן ַאַחת ָהְיָתה לֹו ְבִמְצחֹו ּנֶ ֹור ָפר ַמְקִרן ַמְפִריס)תהלים סט לב(ׁשֶ ַמְקִרן , ּ ִמּשׁ

ִתיב''ָּחֵסר יו ִפֵלי ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ד ּכְ ְּוָדא ְרצוָעה ְדָיד ִדּתְ ּ ּ.  
ֶתר ְדָמאֵרי ָעְלָמא' כ ִוי, ּּכֶ ִפִלין ְדׁשַ ֵמיה ּתְ ִּאיהו ׁשְ ּ ּ ִפִלין ֲעֵליהֲא, ּּ ֶתר ּתְ ָּבל ּכֶ ְוָרָזא , ּ

יהו ך ''ְּדִמָלה ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ ִליָלן , )שמואל א ב ב(ָה ּכִ ֵּלית ִפּקוָדא ְדָלא ִאְתּכְ ּ
ר ְסִפיָרן יה ֲעׂשַ   .ּּבֵ

ָמאָלא ְּוִעיָקר ִדְתִפִלין ִמּשְׂ ע יהו, ּ ּבַ ך ִנׁשְ ְוְבִגין ּכַ יִמינֹו ''ּ ,  זֹו תֹוָרה) דישעיה סב(ה ּבִ
ּוִבְזרֹוַע ִעְ◌זֹו ֵאלו ְתִפִלין ּּ ָמאָלא ה, ּּ ְטָרא ִדׂשְ ִפִלין ַעל ו' ּוִמּסִ ָרה', ּּתְ א ַעל ּבְ ִגין , ִּאיּמָ ּבְ

ֵני ְּדָבה ִאְתּבְ ְתבוָנה , ּ ַמִים ּבִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֹוֵנן ׁשָ א' י. )משלי ג ב(ּ ִפִלין ַעל , ַאּבָ ּּתְ
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א ה ַרּתָ ִניַאתְּדֵב', ּבְ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ''ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב יהו, ּיה ִאְתּבְ ְּוָדא הוא , ה ּבְ
ָמרֹות ַהִויה ַלְיָלה, ה''ֲּהַוָי ע ִמׁשְ ְּוָדא הוא ָרָזא ַאְרּבַ ּ ּ.  

ֶאְמַצע ְּוִאית ְדָאַמר ֲהַויֹות ּבְ ַגְווָנא ָדא יהה, ּ י ְיִביֲאך ' ה' ה, ַּקֶדׁש ִלי' י, ו''ּכְ ְָוָהָיה ּכִ

ֹמַע ָרֵאל' ו, ְוָהָיה ִאם ׁשָ ַמע ִיׂשְ ֶאְמָצִעיָתא' י' ה ו''הוי, ׁשְ ֶאְמָצִעיָתא' ה' ו ה''יהה, ּבְ   .ּבְ
ּוְבִצרוף ְדי ְלהו, ּב ֲהַוָין''ּ מֹוְדעו ּכֻ ּתְ ִּאׁשְ ְּוִאֵלין ִאינון יהו, ּּ ִּדְרִמיֵזי , ה''ו יוה''ה יהה''ּ

ם יו ׁשֵ ָמא ְמ, י''ו ה''י וי''ד ה''ּבְ ְנקוֵדי, קֹוָרא ְדַאְתָווןַהאי ׁשְ ְקָרֵאי ּבִ ּוְמקֹוָרא ִדְלהֹון ּבִ ּ ,
ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ''ִיַהְו ְמחו ַהּשָׁ ירמיה ט (ְו ''ְּמקֹוָרא ִדְנקוֵדי ִמן ִיַהַה, )תהלים צז יא(ָּה ִיׂשְ

ל ְוָידֹוַע)כג ּכֵ ְתַהֵלל ַהׂשְ ּ ִיְתַהֵלל ַהּמִ ן  ְידֹוָתי)שמות כו יט כ(ַה ''ְּיוַה, ּ ּכָ ׁשְ ּו וְלֶצַלע ַהּמִ
ִנית   .ַהּשֵׁ

ַלת ָוִוי ָמא יו''ּתְ ַהאי ׁשְ ּוְנקוִדין ִדְלהֹון , ה''י ויה''ה והה''והי, י''ו ה''י וי''ד ה''ן ּבְ ּ ּ
ֵרי ַפְרֹעה  ַּוִיְראו אֹוָתה ׂשָ ּ ְּי וְדָבׁש ַהיֹום ַהֶזה יהו''ּוַהַה, ַה'' ַוֹהָי)בראשית יב טו(ּ ּ דברים (ה ''ּ

ַנֲעִני ''ָהַוֹי, )כו טו ב ָהָאֶרץ ַהּכְ ו ְמקֹוָרא ''ה ההי''י היו''הוה. )בראשית נ טו(ַּה ַוַיְרא יֹוׁשֵ
ה ִלי ''ֶהִוֹה, ִדְלהֹון ּה ָהֵמר ְיִמיֶרּנו ְוָהָיה הוא ''ָהְיְו, )אסתר ה יג(ִּי ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנו ׁשֹוְ ּ ויקרא (ּ

ִני ֲאֹת''ִהְהְי, )כז לג ֵֹרָקה ּבְ ְו ''ַהִיִה, י''ה ההו''ו הוי''היה, )בראשית מט יא(נֹו ַו ִעיֹרה ְוַלּשׂ
מֹו ''ַליהֹוָ י וְנרֹוְמָמה ׁשְ ה ַיד יהו''הֹוָי, )תהלים לד ד(ּה ִאּתִ , )שמות ט ג( ה הֹוָיה''ה ִהּנֵ

י)דברים ו כה(ּ ִי''ּהִהָו ְהֶיה ָלנו ּכִ ּ וְצָדָקה ּתִ ּּ.  
  ]א''דף י ע -תיקוני זוהר [

י ַאְתָווןְּוָכל ְקָרִאין ְדָקא  ָראׁשֵ ַּאְתָיין ֲהַוָיין ִאֵלין ּבְ סֹוֵפי ַאְתָוון, ּ ין ִמן ַהּתֹוָרה , אֹו ּבְ ּבֵ
תוִבים ין ִמן ַהּכְ ִביִאים ּבֵ ין ִמן ַהּנְ ִנּקוַדְייהו, ּּבֵ ָּיִכיל ְלַנְקָדא לֹון ּבְ ל ֲהַווָיין , ּ ּאוף ָהִכי ּכָ ּ

ַלת ַאְתָוון ָרִאיןְּנקוָדה ִדְלה, ְּדָקא ַאְתָיין ִמּתְ ּקְ י יהו, ֹון ּבַ גֹון ִיְהִה ְמקֹוָרא ִדיֵליה ּכִ ה ''ּּכְ
יִבין, )משלי ג כו(ָה ְבִכְסֶלך ''ִיְהֶי יִבין ַלֲהַוָיה ִדְבסֹוֵפי ּתֵ י ּתֵ ְּוִאית ְדָנִקיד לֹון ֵמָראׁשֵ ְוִאם , ּ

יִבין סֹוֵפי ּתֵ יבֹות ְנקוָדא ִדיֵליה ּבְ י ּתֵ ֲּהַוָיה ְבָראׁשֵ ּ ָרָזא ָאֳחָרא ְּוִאית ְנקוָד. ּ  )א''דף י ע(ה ּבְ

ַגְווָנא ָדא ָמָהן ְלִעיָלא, ְה ִיְמֹלך''ְה ַמַלך יהו''ְה ֶמֶלך יהו''יהו, ּכְ ְּנקוָדאן ִדְלהֹון , ׁשְ ּ
ִתיִבין ִדְתחֹוַתְייהו ּּכְ ּ.  

ָמא ָמא וׁשְ ל ׁשְ ְלָיין ִמּכָ ָמָהן ּתַ ע ׁשְ ַמר ְוָקָרא ֶזה , ַּאְרּבַ  ָלֳקֵבל ) בישעיהו ו(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ּב ַאְנִפין ִדְתַלת ֵחיָוון''י ְדִפין ִדְתַלת ֵחיָוון''ֶאל ֶזה י, ּ ְלהו ְפֵני ָאָדם, ּב ּגַ ְּוַעל ּכֻ ּ ּוְתִפִלין , ּ ּ

ּהוא ְפֵני ָאָדם ן י, ִּציִצית ְפֵני ֵחיָוון ְוַגְדֵפי ֵחיָוון, ּ ם ּבֶ ָנן ׁשֵ ְּואוְקמוהו ַרּבָ ּ ל ַהיֹוְדעֹו ''ּ ּב ּכָ
לֹותְּוַהָזִהיר  ִפלֹוָתיו ִמְתַקּבְ ל ּתְ ל י, י''ו ה''י וא''ד ה''ּוְמקֹורֹו יו, ּּבֹו ּכָ ִּאיהו ַאְנפֹוי ' ּכָ ּ

ּוְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם ' א, ה''יהו ּ ּ ִפִלין , )יחזקאל א ט(ּ ָמא ָרָזא ִדּתְ ַהאי ׁשְ ָּהָכא ּבְ
  .ְוִציִצית

ל ֲהַוָיה ְדִאיִהי ה א ֲחִזי ּכָ ֲחָדא , ּנוְקָבא'  וַעל' ה' ַעל י' ּּתָ ל ֲהַוָיה ִדְתֵרין ֵהִהין ּכַ ּּכָ
ֶאְמַצע ִאינון ֲאָחיֹות ַגְווָנא ָדא יהה, ּּבְ ל ֲהָוָיה י, ו''ּכְ ֶאְמַצע היו' ו' ּּכָ ֲחָדא ּבְ א ''נ(ה ''ּכַ

בו ַאִחים ַיְחָדו)דברים כה ה( ,ִּאינון ַאִחים )ה''הוי י ֵיׁשְ ּ ּכִ ֲחָדא, ּ ֵרין ֵהִהין ּכַ ַלְכָנה ַוּתֵ, ּתְ
יֶהן  ּתֵ ְּרחֹוִקים ָדא ִמן ָדא אֹו ְקרֹוִבים ָדא ִמן ָדא' ו' י, )רות א יט(ׁשְ ּ ּ ַמר , ּ ֲּעַלְייהו ִאּתְ

רֹוב וגו)ישעיה נז ט( לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד יהה',  ׁשָ ְּדַהְיינו ָקְרּבָ ' ה, ו''ּ
א עֹוָלה י ו' ה, ִהיא ָהעֹוָלה' י יְסִליָקא ְלַגּבֵ, ְּדִאיִהי ִאיּמָ א ְנִחיַתת ְלַגּבֵ ַרּתָ ', ְדִאיִהי ּבְ
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ַּוֵיֶרד ֵמֲעׂשֹת ַהַחָטאת  ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו וגו, )ויקרא ט כב(ּ בראשית (' ַעל ּכֵ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד, )ב כד ֹות ָסְלִקין, ְּוַהאי ִאיהו ָקְרּבָ   .ןְוָחֵמׁש ָנֲחִתי, ָחֵמׁש ֶאּשׁ
ֵּלית ֲהַוָיה ְדָלא ַאֲחֵזי ַעל ָרָזא ִעָלָאה ְלִטין ַעל ְדכוִרין''הוה, ּ ד נוְקִבין ׁשָ ּי ּכַ ּ ִּדיָנא , ּ

ֵמיה ְוָקַטל ְלִמְצִרי, ַּאֲחֵזי ְבָעְלָמא וִמיָתה ְועֹוִני ה ׁשְ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדָהַפך ֹמׁשֶ ַמר , ְּ ְּדִאּתְ
מֹו ָמה  יה ְוָאְמרו ִלי ַמה ּשְׁ ּּבֵ מֹו ָמה ִלי , )מות ג יגש(ּ ַגְווָנא ָדא ָמה ׁשְ ה ָהַפך ֵליה ּכְ ּוֹמׁשֶ ְּ

ּוְנקוָדה ָהְוָהִי, י''הוה מֹו, ּ ֵמיה ְוָאַמר ַמה ּשְׁ ׁשְ , ַּמה ָיִכיל ְלֶמֱעַבד ִלי, ִּמְצִרי ִדְמַזְלֵזל ּבִ
יה ִּלְקֵטיל ֵליה ּבֵ יבֹות ְנקוִדין ִאּנון ֵמָר, ּ סֹוֵפי ּתֵ ְּוִאם ַאְתָוון ּבְ יִביןּ י ּתֵ   :אׁשֵ

ּקוָנא ה ית ּבַ', ּּתִ ֵראׁשִ י ֵבית ֲאבֹוָתם , י''ת ָראׁשֵ''ּבְ ת ֲעָלה , )שמות ו יד(ֵּאֶלה ָראׁשֵ ּּבַ
ּאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ִנים, ּ ִחָלה ִסיָמן ָיֶפה ַלּבָ ּתְ ת ּבַ ִלית , י''ִמן אדנ' ְוִאיִהי י, ּּבַ ַמְרּגָ
ָו ל ּגַ ִליָלא ִמּכָ ָלל''ִמן יהו' ְּדָאת י, וִניןְּיָקָרא ּכְ ָוון ּכְ יה ּגַ ִפיס ּבֵ ּה ָלא ּתָ ֲּהָדא הוא , ּ

ִניִתי'' ֲאִני יהו)מלאכי ג ו(ִדְכִתיב  ָלל, ה ֹלא ׁשָ ָוון ּכְ ׁשום ּגַ י ּבְ ּנִ ּתַ ָּלא ִיׁשְ ֶּאָלא ָנִהיר , ּ
ִּמְלָגאו ְדַגָווִנין ּ ם יהו, ּ גוָפא ְדִאיִניׁש''ְּדׁשֵ ָמָתא ּבְ ִנׁשְ ֵהיְכָלא,ּה ּכְ א ּבְ ַרּגָ ׁשְ   . אֹו ּכִ

ּי ִאיהו ַסִפיר''ִמן אדנ' ְוָאת י ְטָרא ְדִדיָנא, ּ ֵכֶלת ְואוַכם ִמּסִ ָוון ּתְ ָּנִטיל ּגַ ּ יה , ּ ְּוָנִהיר ּבֵ
ְטָרא ְדַרֲחֵמי ְטָרא ִדְגבוָרה, י''ִמן אדנ' ְּוִאיהו ָאת י, ְנהֹוָרא ִחְווָרא ִמּסִ ִּפְטָדה , ּאֹוֶדם ִמּסִ

ְטָרא ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא,  ִדיִמיָנאִמּסִ ֶרֶקת ִמּסִ , ד''ן יו''ת נו''ף דל''ִאיִהי אל, ּּבָ
ִליָלן ִמי ָווִנין''ּכְ ֲאָבָהן, ּב ּגַ ין ּבַ ְּוֻכְלהו ְמׁשוָלׁשִ ּ ְרֵאִלים, ּ ֹכֲהִנים ְלִוִים ְוִיׂשְ ין ּבְ ְּמׁשוָלׁשִ ּ ,

ֵלׁשו ה ְלך ְיׁשַ ְּקדוׁשָ ּּ ָ.  
ל ֶאֶבן ְדַג ָּוון ִדיָלה ִחיָוור ְנִטיַלת ֵמֶחֶסדּּכָ ּ ּ ְּוִאיִהי ְסגוָלה ִדיֵליה ְרִחימו, ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ

יך ָחֶסד  ְכּתִ ן ְמׁשַ יך ַעל ּכֵ ְְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ ַּאְבָנא סוְמָקא ְנִטיַלת ִמן , )ירמיהו לא ב(ְ
בוָרה ּוְסגוָלה ִדיָלה ְלֶמֱהִוי ֵאיָמתֹו מוֶטֶל, ּּגְ ּ ּ ְרָיין ְדָעְלָמאּ ֵרין , ּת ַעל ּבִ ִליָלא ִמּתְ ַאְבָנא ּכְ

ָווִנין ִחָוור ְוסוָמק ִאיִהי ֵמַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּּגַ ּ ּ א ִעָלָאה, ּ ְטָרא ְדִאיּמָ ָזָהב ִמּסִ ָּירֹוק ּכַ ּ ,
ׁשוָבה ְּדִאיִהי ּתְ ל ָעְלָמא, ּ   .ַּקו ָירֹוק ְדַאְסַחר ּכָ

פו ָוון ָפׁשוט ּכָ ְּוִאית ּגַ ּ עּּ ּל ְמׁשוָלׁש ְמרוּבָ ָרה ַגָווִנין, ּ ַּעד ְדָסִליק ַלֲעׂשָ הֹון י, ּ ' ִּדְנִהיִרין ּבְ
ְּדִאינון י, ַאְתָוון ע, ב ְנהֹוִרין''ְלע' ְּוָסְלִקין ִאֵלין י, ה''ו יהו''ה יה''י' ּ ב ''ְּדָנֲהִרין ּבְ
ָווִנין   .ּּגַ
ָב''ק ֹחֵל''ָחׁשַ ִּאינון ִנּקוד צבא, ץ''א ָקֵמ''ם ׁשְ ְּוֻכְלהו ָנֲהִרין , ֶנַצח ְוהֹוד ְיסֹוד, ת''וּ ּ

יָרא ַמְלכות ַאְבָנא ַיּקִ ל ְסגולֹות, ּּבְ ִליָלא ִמּכָ ָב, ּּכְ יה ''ׁשְ ּא ַגָוון סוָמק ִדְגבוָרה ְדָנִטיל ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ
ָוון ִחָוור''ָקֵמ, הֹוד ּץ ּגַ ְמרו ְלִעיָלא, ּ הֹון ְדָהא ִאּתְ ְּוָלא ָצִריך ְלַאָרָכא ּבְ ּ ְ.  

  ]ב''דף י ע -וני זוהר תיק[

ּקוָנא ו יִלים ַיְזִהירו ' ְּועֹוד ּתִ ּכִ ׂשְ ִפּקוָדא )דניאל יב ג(ְּוַהּמַ ּ ִאֵלין ִאינון ְדָיְדִעין ָרָזא ּבְ ּ ּ ּ
י ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ְנָיָנא ּבְ ית )ב''דף י ע(ְּדִאיִהי , ה''ְּדִאיִהי ַאֲהָב, ת''ּּתִ ֵראׁשִ ן ְזִעיר ּבְ ּבַ , ְלֻחׁשְ

ַמְתְקָלא ן''ְּדִאיִהי ע, ְוָדא ַאֲהַבת ֶחֶסד,  ֲחָדא ָסְלִקיןּבְ ּבָ חוׁשְ ָמא ְמָפֵרׁש , ּב ּבְ ָלֳקֵבל ׁשְ
ע ַוָיֹבא ַוֵיט ַּוִיּסַ ּ ְּדֵביה ָוא, ּ ן ֶאָח''ּ ּבַ חוׁשְ ית, ד''ּו ּכְ ֵראׁשִ ְּדַהְיינו ַמֲאַמר ֶאָחד ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ,

ַמֲאַמר ֶאָחד ָי ְּדאוְקמוָה ֲעֵליה ַוֲהֹלא ּבְ ּ ּ ְראֹותּ ְּוַהאי ִאיהו ְרִחימֹוי ְדָמאֵריה, כֹול ְלִהּבָ ָמאן , ּ
ֶאָחד יה ּבְ ְּדָמַסר ַנְפׁשֵ ְרִחימֹוי ְדָמאֵריה, ּ ּּבִ ּוְבִגין ָדא ְוָאַהְבּתָ ֵאת יהו, ּ דברים (ָך ''ה ֱאֹלֶהי''ּ

ך, )ו ה ֲָאִפילו נֹוֵטל ֶאת ַנְפׁשֶ יה ִמּגוָפא ְלַכ, ּ ְּדִאם ָחִביב ֲעֵליה ַנְפׁשֵ ּ ּ ּך ֶנֱאַמר וְבָכל ּ ְ
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ך ָכל ְלָבְבך, ַָנְפׁשְ מֹוֵניה ְלַכך ֶנֱאַמר ּבְ ְָוִאם ָחִביב ֲעֵליה ּגוֵפיה ִמּמָ ְ ּ ּ ּ ְּוִאם ָחִביב ֲעֵליה , ּ
ָכל ְמֹאֶדך ָָממֹוָנא ִמּגוָפא ְלַכך ֶנֱאַמר ּבְ ְ ְרִחימו ְדָמאָרך , ּ ה ְדָחִביב ֲעָלך ְמסֹור ֵליה ּבִ ּמֶ ְּבַ ְּ ּ

ִעת ָצָרה   .ּבְ
ְתָרָאהְוָד ִנין ְדָגלות ּבַ ְבִעין ׁשְ ָאה ְבׁשַ ָרֵאל ְלִאְתַנּסָ יֹון ַדֲעִתיִדין ִיׂשְ ּא ִאיהו ִנּסָ ּ ּ ְּדָעִני , ּ

ת ּמֵ יה, ָּחׁשוב ּכַ ּוְכִאלו ָנְטִלין ַנְפׁשֵ ּ קוִלין, ּּ ְלהו ׁשְ א וָממֹוָנא ּכֻ ּּגוָפא ְוַנְפׁשָ ּ ּ ה ְדָחִביב , ּּ ּמֶ ּבַ
ְרִח ֲּעֵליה ְמסֹור ֵליה ּבִ ּימו ְדָמאֵריהּ ִמַלת ַאֲהָב, ּ ר ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתַקּשַׁ ּ ה ְדִאיִהי ''ּ

י ָרא ָעְלָמא, ת''ְבֵראׁשִ ּוְכִאלו ֵביה ּבָ ּ יה אֹו גוֵפיה אֹו ָממֹוֵניה , ּּ ּוָמאן ְדָלא ָמַסר ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ
ַמד ַעת ַהּשְׁ ׁשַ ְרִחימו ְדָמאֵריה ּבְ ּּבִ ִאלו ַאְחַזר ָעְלָמא ְלֹת, ּ ּּכְ ּהו ָוֹבהוּ יה , ּ ּוָמאן ְדָמַסר ַנְפׁשֵ ּ ּ

ְרִחימו ְדָמאֵריה ַמד ּבִ ַעת ַהּשְׁ ׁשַ ְּוגוֵפיה וָממֹוֵניה ּבְ ּ ּ ּ ּ ָּדא ִאְתְקֵרי ְרִחיָמא ְדָמאֵריה ַוַדאי, ּ ּ ּ ,
ּוְבַההוא ָעְלָמא ֵלית ְלִעיָלא ִמיֵניה ּ ּוְבִגין ָדא ְקָרא ָסִמיך ֵליה ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָו. ּ ּ ּ ֹּבהו ְּ

  .)בראשית א ב(
ל ְסִפיָרן, ּה ִאיִהי ַמְלכות''ְוַאֲהַבת יהו ִליָלא ִמּכָ ִריך הוא , ּכְ א ּבְ ְּוִאיִהי ִפּקוָדא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ּ

ְרַי ָכל ּתַ ּג ִפּקוִדין''ּבְ ַמר , ּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ֶלך)אסתר ג ג(ּ ה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהּמֶ ְ ַמדוַע ַאּתָ ּ ּ ,
ן ָעְלָמא, ָמאְוִאיִהי ִבְנַין ָעְל א ִאיִהי ָחְרּבַ יׁשָ ְפָחה ּבִ ה , ׁשִ ַמר ּבָ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ בראשית א (ּ

ּ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו)ב ִריך הוא ְלַאְלָקָאה ֵביה , ּ א ּבְ ְּוִאיִהי ְרצוָעה ִביָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַּחָייַבָיא ּ.  
ִריך א ּבְ ְוְבִגין ָדא ָמאן ְדָרִחים ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ יה אֹו גוֵפיה אֹו ָממֹוֵניהּ ּ הוא ִמּגֹו ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ְּדִיְנִטיר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ַהִהיא ְדָיִהיב ֵליה, ְּ לוָיה ּבְ ָּהא ְרִחימו ִדיֵליה ּתְ ּ ּ ְוַלאו , ּ
ר ְרִחימו ְּדַלאו ִאיהו ַהאי ְרִחימו, ִּעּקָ ּ יה, ּ ַפר ּבֵ ְּדִאם ָנַטל ָממֹוֵניה אֹו גוֵפיה ּכָ ּ ּ ַלאו , ּ

ר ְרִחימו ִּאיהו ִעּקָ ְרִחימו ְדָמאֵריה, ּ יה ּבִ ַּעד ְדָמַסר ַנְפׁשֵ ּ ּ יה, ּ קוִלין ְלַגּבֵ ַלת ׁשְ ל ּתְ ְּוִאם ּכָ ּ ,
ְרִחימו ֵמיה ּבִ ת ׁשְ ְלהו ַעל ְקדוׁשַ ִּיְמסֹור לֹון ּכֻ ּ ּ ּ ָרא ִדְרִחימו, ּ ְּוַהאי ִאיהו ִעּקָ ְּדִאיהו ַאֲהַבת , ּ

ְטָרא ִדְגבוָרה ִאיִהי, ִהי ַאֲהַבת ֶחֶסדְּדִאי, ּה ַמְלכות''יהו ְּדִיְרָאה ִמּסִ ּוֵמֶחֶסד ִאיִהי ַמְלכות , ּ ּ
ַמר''ַאֲהַבת יהו ָמה ְדִאּתְ בוָרה ִאיִהי ִיְרַאת ְיָי, ה ּכְ   .' ִּמּגְ

ָרֵאל ְוָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''ְואֹוַרְייָתא ְדִאיִהי תרי ְרַוְיהו ִאְתְיִהיב ְלִיׂשְ ּא ִמּתַ ּ ,
ְטֵריה ִאְתְקִריַאת ַמְלכות ּתֹוַרת יהו ִּמּסִ ְרַי, )תמימה(ה ''ּ ָכל ּתַ ג ''ְּוִאיִהי ִמְצָוה ִדיֵליה ּבְ

ֵמיה ִּפּקוֵדי ְדַתְלָיין ִמּשְׁ ּ ִמ, ּ ְּדִאינון ׁשְ ָס''י ִעם י''ּ ִהיא , ח''ה ְרַמ''י ִעם ו''ִזְכִר, ה''ה ׁשְ
ְדמותֹו ַצְלמֹו ּכִ   :ּּבְ

ּקוָנא ז יִלים ַיְזִהירו', ְּועֹוד ּתִ ּכִ ׂשְ ִליָתָאה , ְּוַהּמַ ית ִפּקוָדא ּתְ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ִּאֵלין ְדָיְדִעין ּבְ ּּ ּ ּ
ִרית ִמיָלה י, ְּדִאיִהי ּבְ ֵראׁשִ ִרי''ְּוַהְיינו ּבְ ׁש ''ְוִעם ֵא', ּוְבִרית ִאיִהי י, ׁש''ת ֵא''ת ּבְ

ַמר , ְקָבאִּעם ֵאׁש ִאיִהי נו' ְּואוף ָהִכי ָאת ה, ׁש''ִאְתֲעִביד ִאי ֵרין ֵאיׁשֹות ִאּתְ ְוַעל ּתְ
ְתנֹות אֹור ַקְדֵמיָתא ּכָ ה, ּבְ ל ַחּמָ   .ִּדְבהֹון ֲעֵקבֹו ַמְכֶהה ַגְלּגַ

ַהְבָדָלה ְּוַהְיינו ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ְדִאינון ּבְ ּ ּ ה''י, ּ ַתר ְדָחאבו ַוַיַעׂש , ה ִמן ִאיׁש ְוִאּשָׁ ּּבָ ּ ּ
ם ּם ְלָאָדם וְל''ה ֱאֹלִהי''יהו יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ְּוַהְיינו ּבֹוֵרא , )בראשית ג כא(ִּאׁשְ

ל ָנָחׁש, )אשה( ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ה ְדָחאב, ְוָדא עֹור ׁשֶ ּמֶ ָאה ּבַ ּוְבִגין ָדא ַצִדיִקים , ְלִאְתַדּכָ ּ ּ
ִרית ׁשוב ֵאיָנם חֹוְזִרים ְלַעְפָרן ְּדָנְטֵרי ּבְ ָכא , ּ ְּדִאיהו עֹור ִמׁשְ ֵרי ֵמַעִפָראּ , ְדִחְוָיא ְדִאְתּבְ

יה ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו  ַמר ּבֵ   .)ישעיהו סה כב(ְּדִאּתְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

  ]א''דף יא ע -תיקוני זוהר [

ַההוא ַעְפָרא ֶבר ּבְ ִחּבוט ַהּקֶ ִרית ִאְתַדן ּבְ ּוְבִגיֹן ָדא ָמאן ְדָלא ָנִטיר ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּוִאֵלין ִאינון , ּ ּ
ְּדגוָפא ִדְלהֹון ִאינון לֹו ּ ַחֵיּ ֲע, יהֹוןּן ֶקֶבר ּבְ ָכל יֹוָמאְּדַדֲחִקין לֹון ׁשַ א ּבְ ּוִבְמָלאָכא , ּתָ

ִצָפְרֵניהֹון ע ְדָמא ּבְ ּקַ ִּדְלהֹון ְדִאְתּבַ ּ ַהְבָדָלה, ּ ינו ְלַאֲחָזָאה ִצָפְרַנִים ּבְ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ּ ַּדֲהָוה , ּּ
ָכְתנֹות ִצָפְרַנִים ׁש ּבְ ָּאָדם ְמלוּבָ בֹודַּדֲהוֹו ָנ, ּ ֲעָנֵני ּכָ ַהְבָדָלה ) א''דף יא ע(. ֲהִרין ּכַ ְּוִאיהו ּבְ ּ

ְייהו ְייהו)בראשית ג ז( ,ִּמּנַ ים ֵהם ִמּנַ י ִעיֻרּמִ ּ ַוֵיְדעו ּכִ ּ א, ּ ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ גוָפא ְוִנׁשְ ּּבְ ּ ,
ְתנֹות אֹור ים ִמּכָ ְּדִאינון ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ֲּערוּמִ ת , ּ ּבָ ּוְבִגין ִדְבׁשַ ַאְדָלַקת ּ ִּאְתַחָזא לֹון ּבְ

ְתֵרין ְפִתילֹות ְדֵאׁש ת ּבִ ּבָ א ְדׁשַ ַרּגָ ּׁשְ ְייהו, ּ ת ִיְתַעְברון ִמּנַ ּבָ ּוְבמֹוָצֵאי ׁשַ ּ ינו ְלֵמיַמר , ּ ּקִ ּּתַ
ֵאׁש ת ַהְבָדָלה ּבְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ   .ּּבְ

ָכ ָמִתין ּבְ ין ִנׁשְ ׁשִ ת ְוֹיִמין ָטִבין ִמְתַלּבְ ּבָ ּוְבִגין ִדְבׁשַ ִביא , ְתנֹות אֹורּ ישעיה כד (ָאַמר ַהּנָ

דו יהו)טו ּבְ אוִרים ּכַ ן ּבָ ּ ַעל ּכֵ ְכסות ְנִקָיה, ה''ּ דוהו ּבִ ּבְ ָנן ּכַ ְּואוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ִּמָיד ְדָאַמר , ּ ּ
א ְלהו ְבֵני ְמִתיְבּתָ יה ּכֻ ְטחו ַקּמֵ ּתַ ִּמִלין ִאֵלין ִאׁשְ ּ ּּ ּ ֶחְד, ּ יַנְיהו ּכְ ְּדֵלית ֶחְדָוה ּבֵ ד ִאְתַחַדׁש ּ ָּוה ּכַ

יַנְיהו ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא   .ּּבֵ
ִרית ֵאׁש ּוְבִגין ָדא ָמאן ְדָנִטיר ּבְ ּ ִמים, ּ י ִאיִהי ''ְדשד' ְואֹות י, ָּקִרי ִאיׁש ַצִדיק ּתָ

ד ֵיֶצר ָהָרע ּחוְלָיא ַעל ַצָואר ְדׁשֵ ּ ָלָאה, ּ ְלׁשְ ים שד, ּחוְלָיא ְדׁשַ ּוְבִגין ָדא ְרׁשִ ְבִרית''ּ , י ּבִ
זוָזה ּמְ ים ּבַ ְּדִמְזַדְע, ְּוָרׁשִ ָלָאהּ ְלׁשְ ְלהֹון ֵמַהאי ׁשַ ִרית, ְּזִעין ּכֻ אֹות ֹיִמין , ְּדִאיִהי אֹות ּבְ

ִפִלין, ָטִבין   .ּאֹות ּתְ
ה ֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ׁשֵ ִפיס ּבָ ּוִמָיד ְדִאיהו ּתָ ּ ּ ּ ּ ה , ד''ּּ ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ר ַנׁש ַחְרּבָ ָּנִטיל ּבַ

ְגרֹוָנם'' רֹוְממֹות ֵא)ותהלים קמט ( ְּדִאיהו י, ל ּבִ א' ּ א ְדַחְרּבָ א' ו, ֵריׁשָ ' ה' ה, ּּגוָפא ְדַחְרּבָ
ֵרי ִפִפיֹות ִדיָלה ּּתְ ּ ּ ִחיט ֵליה, ּ ְצלֹוָתא, ְּוׁשָ ם ְלָהְרגֹו ּבִ ּכֵ א ְלָהְרָגך ַהׁשְ ַמר ַהּבָ ְוְבִגיֵניה ִאּתְ ּ ּ ,

ה  ַמר ּבָ ם)בראשית יט כז(ְּדִאּתְ ּכֵ ּבֶֹקרּ ַוַיׁשְ   . ַאְבָרָהם ּבַ
ַמע ִאיִהי רֹוַמ יִבין ְדִיחוָדא, ח''ְועֹוד ְקִריַאת ׁשְ ית ּתֵ ִליָלא ִמּשִׁ ּּכְ יִבין ִעם ''ּוֵמַרַמ, ּ ח ּתֵ

ַמר ָחֵמׁש ַאְבִנין ה, ְּוהוא ִקיְרָטא, ה ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת''יהו ְּדִאְתֲעִבידו ַחד ַאְבָנא ', ְוָהא ִאּתְ ּ
ָאת י ִפִלין, ּוְבָאן ֲאַתר ִאיִהי ִקיְרָטא, ּה ְלֵיֶצר ָהָרעְוָקִטיל ּבָ', ּבְ ּתְ ְחוט ְדֶקַלע ְדָכִריך , ּּבִ ּ ּ ּ

ָיד ָדא ְרצוָעה ְדָיד ּּבְ חוט ְדַזְרָקא, ּ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ַמע, ּ ים , ְוִאיִהי ְקִריַאת ׁשְ ת ְדָזִריק ִחּצִ ֶּקׁשֶ
בֹוד ַמְלכותֹו ם ּכְ רוך ׁשֵ ְטָרא ְדּבָ ִּמּסִ ת , )משלי י ו(ְּלֹראׁש ַצִדיק ּוְבָרכֹות , ְּ ְּדִאיהו ֶקׁשֶ ּ

ִרית   .ַהּבְ
ָעאן ְדָיד, ּרֹוְמָחא ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ָאה' ְּדִאיִהי ה, ּּבְ ּתָ ְוִאיִהי , ּתַ

ֵניה ְרַמ, ִליִמיָנא ְדֶחֶסד ּבָ א ְדַאְבָרָהם ְדחוׁשְ ַּדְרּגָ ּ ּ ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצ' ְוִעם ו, ח''ּ ִעיָתא ּ
ָמאָלא' ֶקַלע ה, ח''ִאְתֲעִביד רֹוַמ ִפִלין''י, ַאְבָנא ְדֶקַלע' י, ִּעָלָאה ִלׂשְ ּה ִדּתְ ה ''ְּוֹכָלא י, ּ

ִמ ָס''ִעם ׁשְ   .ח''ה ְרַמ''י ִעם ו''ִזְכִר, ה''י ׁשְ
ּוָמאן ְדִאיהו ְנִטיר י ּ ְתַמְנָיא יֹוִמין ְדִמיָלה' ּ ּבָ, ּּבִ חום ׁשַ ְתַמְנָיא ַאְלֵפי ּתְ ְתַמְנָיא , תּּבִ ּבִ

ִפֵלי ָיין ִדּתְ ָּפָרׁשִ ּ ּ ל ַמִזיֵקי ִדְתחֹות ְיָדא ְדֵיֶצר ָהָרע, ּ ִּאיהו ָנִטיר ִמּכָ א ַעל , ּ ְּדִאיהו ְמַמּנָ ּ
ין ִרּבֹוא ּתִ ָלִאין ְוָקִטיל ֵליה, ׁשִ ְלׁשְ ׁשַ יר ֵליה ּבְ ן ָמאן ְדָקׁשִ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ.  

ינו ֵליה ָמָנא  ִרית ְדַתּקִ ְּועֹוד ּבְ ַעְפָראּ ַעְפָרא, ּבְ ְדָייא ָלה ּבְ יה, ְּלׁשַ ְּוָדם ְדַאִטיִפין ִמּנֵ ּ ּ ,
ִאלו ָעִביד ֵליה עֹוָלה יב ֵליה ּכְ ִּאְתֲחׁשִ ּ ח ֲאָדָמה, ּּ יה ִמְזּבַ ְּוַההוא ַעְפָרא ְלַתְקָנא ּבֵ ְוָדם , ּ
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ִאלו ָדַבח ֲעָלה ֲעָלָוון ִּדְבִרית ּכְ ּ ה ִלי  ִמְז)שמות כ כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה ּתַ ּּבַ
ֶבר', וגו ַההוא ַעְפָרא ֵמִחּבוט ַהּקֶ ִזיב ֵליה ּבְ ְּוׁשָ ּ ִחיַטת ַמְלַאך , ּ ִזיב ֵליה ִמּשְׁ ְוְבַדם ִמיָלה ׁשָ ּ ּ

ְות   .ַהּמָ
ִרית ִאיהו ַמְמֵזר יל ּבְ ְּוִאם ַההוא ְדַקּבִ ין ֵליה ְלִחְוָיא, ּ ּקִ ַּההוא ַעְפָרא ּתַ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ

ר ֵאַרָרה יהו,  ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו)ישעיה סה כה( ְּוִאיהו ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ , )בראשית ה כט(ה ''ּ

ה ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ה , ּ ֲארוָרה ָהֲאָדָמה)שם ג יז( ּ ַמר ּבָ ְּוִאיִהי ַעְפָרא ֵמַהאי ְדִאּתְ  )שם א ב(ּ
ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ַמר ָבה , ּ ְבֶלה) וישעיה נא(ְּדִאּתְ ֶגד ּתִ ּבֶ יה ְיֵהא ,  ְוָהָאֶרץ ּכַ ִּעּמֵ

ּחוְלֵקיה יר ֵליה ְלֶמיֱעַבד עֹוָלה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ִאלו ָקׁשִ ּּכְ ּ ת ִאינון ֶפֶסל , ּ ן אֹו ּבַ ְּדַההוא ּבֵ ּ ּ ּ
ָכה ַמר , ּוַמּסֵ ָכה)דברים כז טו(ְּוַעל ָדא ִאּתְ ה ֶפֶסל וַמּסֵ ר ַיֲעׂשֶ ַמר ְוׂשָ, ּ ֲאׁשֶ ֶתרְוִאּתְ ּסָ , ם ּבַ

ל עֹוָלם ִסְתרֹו ׁשֶ ל ָהָעם ָאֵמן, ּבְ ְדמֹוִני ִאיהו, ְוָאַמר ּכָ ָחׁש ַהּקַ ר ִמּנָ ְּדַההוא ּבַ ּ ְּדָגִרים ָמְות , ּ
ֵתיה ְּלָאָדם וְלִאּתְ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֵהָמה כו)בראשית ג יד(ּ ל ַהּבְ ה ִמּכָ   .'ּ ָארור ַאּתָ

  ]ב''דף יא ע -תיקוני זוהר [

י ַעל יְקִליָפה  ָצִלים ָדא ַעל ָדא', ְּדָעְרָלה ְדַכּסִ ִגְלֵדי ּבְ ַלת ְקִליֵפי ּכְ ִּאית ָלה ּתְ ּ ּ ּ ,
ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא ְּוִאינון ּכְ ַמר ֲעַלְייהו ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו, ּ ְּדִאּתְ ָדא ַקו ָירֹוק ְקִליָפה , ּ

ָּוֹבהו ֲאָבִנים ְמפוָלמֹות ָדא ְק, ַקְדָמָאה ֶדֱאגֹוָזא ּ ֶאֶבןּ ה ּכְ ְנָיָנא ֶדֱאגֹוָזא ָקׁשֶ , ִליָפה ּתִ
ִליָתָאה ך ְקִליָפה ּתְ ֲעָריֹות  )ב''דף יא ע(ּוְבהֹון , ְְוֹחׁשֶ ין ּבָ ָנן ֵאין דֹוְרׁשִ ּאוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ּ

ה ֹלׁשָ ׁשְ ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים , ּבִ ֹלׁש ׁשָ ָנה , ְוָלֳקֵבל מֹוָחא, )ויקרא יט כג(ׁשָ ִּאיהו וַבּשָׁ ּ
ל ִפְריֹו ֹקֶדׁש ִהלוִלים ַליהֹוָָה ְּרִביִעית ִיְהֶיה ּכָ ּ   .ה''ּ

ָעה ִנְכְנסו ְלַפְרֵדס ְטָרא ְדָעְרָלה ַאְרּבָ ּוְבהֹון ִמּסִ ה ָאְכלו ֵמִאֵלין ְקִליֵפי וֵמתו, ּ ֹלׁשָ ּׁשְ ּ ּּ ,
א ְוָזַרק ְקִליִפין ְוַחי י ֵמִא, ְרִביָעָאה ָאַכל ִאיּבָ ַמר ַרּבִ ַגְווָנא ָדא ִאּתְ ּתֹוכֹו , יר ִרּמֹון ָמָצאּכְ

  .ָאַכל ְקִליָפתֹו ָזַרק
ּוְכַגְווָנא ְדִאֵלין ְקִליִפין ָיין ְדַחְפָיין ַעל ֲהָלָכה, ּ ִּאינון קוׁשְ ּ ְּדִאיִהי מֹוָחא ִמְלָגאו, ּ ּ ,

ַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא ר ַנׁש ָיִכיל ְלֵמיַכל ּבְ ה ִעץ ַחִיים ִהיא , ְוֵלית ּבַ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ , )ג יחמשלי (ּ
ָיין ֵמֲהָלכֹות ַּעד ְדָזִריק קוׁשְ ִאיָלָנא, ּ ָיין ִדיָלה ִאינון ּכְ ְּוִאית ֲהָלָכה ְדָכל קוׁשְ ּ ּ ִדְקִליָפה , ּ

ִוין ְלֵמיַכל ְלהֹון ׁשָ א ּכֻ ִּדיֵליה ְוָקֶנה ִדיֵליה ְוִעָציו ְוַעִלין ְוִאיּבָ ּ ּ ַמר , ּ  )שיר ד יד(ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ִוין',ֵּנְרְד ְוַכְרּכֹום וכו ָיין ׁשָ ל ֻקׁשְ ּ וְבִגין ָדא ַלאו ּכָ ּ.  

ית ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ִּפּקוָדא ְרִביָעָאה ּבְ ּ ה , ָּדא אֹוַרְייָתא, ּ ַמר ּבָ ה '' יהו)משלי ח כב(ְּדִאּתְ
ית ַדְרּכֹו ָאה, ָּקָנִני ֵראׁשִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ית ְלִנְבָרִאים, ְוָדא ׁשְ ְוִאיִהי ַאֲחִרית , ְדִאיִהי ֵראׁשִ

ַמר , ָּמה ִעָלָאהְלָחְכ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ית ַאֲחִרית)ישעיה מו י(ּ יד ֵמֵראׁשִ   . ַמּגִ
ְפֶאֶרת ֶתר ִאְתְקִריַאת ֲעֶטֶרת ּתִ ד ִאְתְנִטיַלת ִמּכֶ ל ַצִדיק, ּכַ ֹראׁש ּכָ א , ֲּעָטָרה ּבְ ּגָ ּתַ

א ֲחָלף, ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ַתּגָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ ַמר ּכָ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ד ִאְתְנִטיַלת ֵמַהאי ָחְכָמה ּכַ, ּ
ית ָמה, ִּעָלָאה ְדִאיִהי ֵראׁשִ יָנה ִאְתְקִריַאת ַעל , ִּאְתְקִריַאת ַעל ׁשְ ְּוַכד ִאְתְנִטיַלת ִמּבִ

בוָנה ָמה ּתְ ּׁשְ ּ.  
ְכָתב ְדִאיְתְיִהיַבת ִמיִמיָנא, ְוַכד ִאְתְנִטיַלת ֵמֶחֶסד ּבִ ִדְכִתיב , ִּאְתְקִריַאת ּתֹוָרה ׁשֶ

ַעל , ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)לג יבדברים ( ּבְ בוָרה ִאְתְקִריַאת ּתֹוָרה ׁשֶ ְּוַכד ִאְתְנִטיַלת ִמּגְ
ְּדָהִכי אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ֶּפה ּ ּ ָנה, ּ בוָרה ִניּתְ ַעל ֶפה ִמִפי ַהּגְ ּבְ ּּתֹוָרה ׁשֶ ּ ן , ּ ּמָ ּוִמּתַ
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ֶפֶרץ ּבֹוִרים עֹוְמִדים ּבַ ל ּתֹוָרהְוָלא ָיִכיל ְל, ּּגִ ה ׁשֶ ִמְלַחְמּתָ ה ֶאָלא ִגּבֹור ּבְ ֵּמיַקם ּבָ ּבֹור , ּּ ּגִ
ִיְצרֹו   .ּבְ

ה ִליָתָאה ְנִחיַתת ְלַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַעל ְיֵדי ְדֹמׁשֶ ּוְביֹוָמא ּתְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ְהיֹות ַהּבֶֹקר)שמות יט טז( י ּבִ ִליׁשִ ְתֵרי לוֵח, ּ ַוְיִהי ַביֹום ַהּשְׁ ֲהָדא , ֶנַצח ָוהֹוד, י ַאְבִניןּּבִ

ֵני ֶע)שם לב טז(ּהוא ִדְכִתיב  תוִבים ִמּשְׁ ֵרין ְנִביֵאי ְקׁשֹוט, ְבֵריֶהםּ ּכְ ְטָרא , ְּוִאינון ּתְ ּוִמּסִ
ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאְתְקִריאו ְנִביֵאי ָהֱאֶמת א ּתֹוַרת ֱאֶמת, ּ ִכיְנּתָ ֲּהָדא הוא , ּוׁשְ

ִפיהו)ומלאכי ב (ִדְכִתיב  ְּורוַח ַהּקֶֹדׁש , ְּוִאְתְקִריַאת ַמְרֵאה ִדְנבוָאה, ּ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ
ְטָרא ְדַתְרַוְייהו   .ִּמּסִ

ִביִעי ְנָתָנה ּוְביֹום ַהּשְׁ ָּדא ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ּ הֹון, ּ א ִדיֵליה ַמְלכות ַמִליל ִעּמְ ּוְבַדְרּגָ ּ ּ ּ ,
ְּוָהא אוְקמוהו ּ ר ַמ, ּ ר ַעל ֶפה ֶאָחדַלֲעׂשַ א ֹלא יוְכלו ְלַדּבֵ ּמָ ְּלִכין ׁשֶ ּ ַבת, ּ ה , ָנַגע ּבְ ְּוָכַלל ּבָ

ל ָהֶע רּכָ חֹות ַהי, ת ַאַחת''ּבַ' ְוָדא י, ׂשֶ , י''ִמן שד' י, י''ִמן אדנ' י, ם''ִמן ֱאֹלִהי' ּתְ
ּנוָיין ל ּכִ ִליָלא ִמּכָ ל ֲהַוָיין, ּּכְ ּוִמּכָ גֹון הוה, ּ ָווֵתי, י''ּכְ חֹות ה' ִּדְיֵהא י, ּהאֹו ּכְ ם ', ּתְ ָכל ׁשֵ ּבְ

ְּדִכינוי ַוֲהַוָיה ִאיִהי נוְקָבא ּ ּּ.  
ּוְבִגין ְדאֹוַרְייָתא ִמיָנה ִאְתְיִהיַבת ּ ה , ּ ',  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי כו)שמות לג כג(ָאַמר ְלֹמׁשֶ

ְּדֵלית ָנִביא ְוָחָכם ָיִכיל ְלַעָאָלא ְלִעיָלא ָפחות ִמן ָדא ּ חֹות ּוְבִגין, ּּ ּ ָדא ִאְתְקִריַאת ַמְפּתֵ
ַּהִחיצֹוִנִיים ַאְנִפין ִדיָלה ּ ּ חֹות ַהְפִניִמִיים, ּ ְּוַאְנִפין ִדְלָגאו ַמְפּתֵ ּ ַמר ְלִעיל, ּּ ְּדִאם , ְוָהא ִאּתְ

ַמאי ֵייעול חֹות ַהִחיצֹוִנִיים ּבְ ידֹוי ַמְפּתֵ ר ַנׁש ֵלית ּבִ ּּבַ ה , ּ ַמר ּבָ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ  תהלים קיח(ּ

ַער ַליהֹוָ, )כ   .ה''ֶזה ַהּשַׁ
ָגה ְלָנִביא ְוחֹוֶזה ְוָחָכם ָפחות ִמיָנה ּוְבִגין ְדֵלית ַהּשָׂ ּ ּ ִביא , ּּ  ּכֹה )ירמיהו ט כב(ָאַמר ַהּנָ

ָחְכָמתֹו כו''ָאַמר יהו ֹזאת ִיְתַהֵלל כו', ּה ַאל ִיְתַהֵלל ָחָכם ּבְ י ִאם ּבְ , ְוָידֹוַע אֹוִתי', ּּכִ
ּוְבִגין ָדא ַיֲע ָלה ִמיָנה, ֹּקב אֹוִליף ָלה ִלְבנֹויּ בראשית (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוָיִהיב לֹון ַקּבָ

ר ָלֶהם ֲאִביֶהם)מט כח ר ִדּבֶ ָלה ִמיָנה, ּ ְוֹזאת ֲאׁשֶ ְּוָדִוד ַדֲהָוה ֵליה ַקּבָ ּ ה , ּ תהלים (ָּאַמר ְלַגּבָ

ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה כו)כז ג ַהאי ּתַ',  ִאם ּתַ אָּרִמיז ָלה ּבְ ה, ּגָ יה ְלַגּבָ ְבּתֵ ְּוָסִליק ַמֲחׁשַ ְוָאַמר , ּ
י כו   .'ֹלא ִייָרא ִלּבִ

  ]א''דף יב ע -תיקוני זוהר [

ָלה ִמיָנה ְּוַאֲהֹרן ַדֲהָוה ֵליה ַקּבָ ּ ָּלא ֲהָוה ָעאל ִלְפַני ְוִלְפִנים ָפחות ִמיָנה, ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַה)ויקרא טז ג(ִדְכִתיב  ָרא ְדֹכָלא, ּקֶֹדׁש ּבְ ַּדֲהָוה ָיַדע ְדִאיִהי ִעּקָ ּ ּ ,

ן ַליהֹוָ ה ַליהֹוָ, ה''עֹוָלה ַליהֹוָ, ה''ְּדִאיִהי ָקְרּבָ ָלה ִמיָנה, ה''ִאּשֶׁ ָרֵאל ַדֲהָוה לֹון ַקּבָ ְּוִיׂשְ ּ ,
ּכֹוָנא ָאֳחָרא  ִריך הוא ַמׁשְ א ּבְ ָּלא ָבעו ִמּקוְדׁשָ ּ ִגיָנה ִמן ְדִיְפדֹון לֹון  )א''דף יב ע(ְּ ּּבְ

לוָתא ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם )שם כו מד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֶּאָלא ֹזאת, ּּגָ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ  ְוַאף ּגַ
יָפא', וכו ּקִ ָרֵאל ּתַ ד ֲחָזא ִבְנבוָאָתא דֹוָחָקא ְדִיׂשְ ִגיָנה ּכַ ְּוָנִביא ָאַמר ּבְ איכה ג (ָאַמר , ּ

י כו)כא יב ֶאל ִלּבִ ֹּזאת ִליהוָדה ַויֹאַמר ְו',  ֹזאת ָאׁשִ   .)דברים לג ג(ּ
ָווִנין ְנִהיִרין ל ּגַ ִליָלא ִמּכָ ִלית ּכְ ְרֵמיה, ִּאיִהי ַמְרּגָ ְּדִאינון ְנִהיִרין ִמּגַ ּ ּוְסגוָלה ִדיֵליה , ּ ּ ּ

ָכל ִנּקוִדין ְדַאְתָוון ְוַטֲעֵמי ּּבְ ם, ּ ם ְוׁשֵ ָכל ׁשֵ ְטָרא ְדֹחֵל, ּבְ א, ם''ִמּסִ   .ִאיִהי ֶסגֹוְלּתָ
ָוא ַאְתוֹוי אהי, ו''חֹוֵלם ָמֵלא ּבְ ן יהו' י' י' ּוְתַלת ִניצֹוִצין י, ה''ְסִליק ּבְ ּבַ חוׁשְ , ה''ּּכְ

ְּדִאיהו כ ן יהו''ּ ּבַ ע ַאְתָוון ְסִליק ְלֻחׁשְ ָרָזא יהו, א''ה נ''ה אהי''ו ְוַאְרּבַ ', י' י' ה ְדי''ּבְ
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ּוְסגוָלה ִדיֵליה  ּ א יהו, ּא ָלה''ל ָנא ְרָפא ָנ'' ֵא)במדבר יב יג(ּ יָעה ּנָ''ָאּנָ תהלים (א ''ה הֹוׁשִ

ֶתר' כ, א''ה כ''אהי, )קיח כה יָי, ֵאין סֹוף' א, ּכֶ   .)א ב ב''ש(' וגו' ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ
יה ְלֶחְלָמא ב ַאְרָצה כו, ְּוחֹוֵלם ְסגֹוְלּתֵ ה ֻסָלם ֻמּצָ ַמר ַוַיֲחֹלם ְוִהּנֵ ְּדֵביה ִאּתְ ּ ּ בראשית (' ּ

ָרֵאלְועֹוד ח, )כח יב ַלת , ם''י ִמן ֱאֹלִהי''ֹּחֵלם ָחֵסר ִאיהו ה, ֹוֵלם מֹוֵחל ֲעֹונֹות ִיׂשְ ּתְ
ַאר א, ם''ִמן ֱאֹלִהי' ִניצֹוצֹות ל ּתָ יָנה ִתְקָרא , ם''ִאׁשְ י ִאם ַלּבִ ה ּכִ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ , )משלי ב ג(ּ

ִנּקוֵדי ְּוַלאו ָצִריך ַלֲאָרָכא ּבְ   .ְּדָהא ִאְתַאְמרו, ְ
יִליםָּדָבר ַאֵחר ּכִ ׂשְ י,  ְוַהּמַ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ָאה ּבְ ִפּקוָדא ֲחִמיׁשָ ִּאֵלין ְדָיְדִעי ּבְ ּּ א ''ָיֵר, ת''ּ

ּבָ ַט, ת''ׁשַ א ּבְ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ַּאְזָהָרה ִדיֵליה ְדָלא ְלַחְלָלא ּבְ ִעים , ל ְמָלאכֹות''ּ ְּדִאינון ַאְרּבָ ּ
ִעים ַמְלִק, ְמָלאכֹות ָחֵסר ָחד ְפָחה , ּיֹות ָחֵסר ָחדָלֳקֵבל ַאְרּבָ ְּרצוָעה ְלַאְלָקָאה ִאיִהי ׁשִ

א יׁשָ ַעְטֵנז, ּבִ ֹור ַוֲחמֹור, ׁשַ ִליָלא ִמּשׁ , )בראשית לב ו(ְּדָאַמר ַיֲעֹקב ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור , ּכְ
ע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור  ל ְדַבר ֶפׁשַ ַּעל ּכָ ת, )שמות כב ח(ּ ּבָ ׁשַ ְלָטא ְּדָל, ְּדֵאין ַמְלִקין ּבְ א ׁשַ

א ַעל ָעְלָמא יׁשָ ְפָחה ּבִ ִליט ָלה ַעל ָעְלָמא, ׁשִ ַּווי ֵליה ְלָמאן ְדַאׁשְ ּ ּ.  
ֹמרו  ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ּוְבִגין ָדא ֶאת ׁשַ ּ ת ְיִחיָדה, )ויקרא כו ב(ּ ִמיָרה ַאַחת , ָדא ּבַ ְדִאיִהי ׁשְ

ה תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ִמיָרָתן ְדֶע, ְלׁשַ ל ׁשְ ְלָיין ּכָ ה ּתַ ּּבָ ה, ר ְסִפירֹותׂשֶּ תֹות ַהְרּבֵ ּבָ ְּדִאְתְקִריאו ׁשַ ּ ,
ת  ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ְמרו ְבֵני ִיׂשְ ת ְיִחיָדה, )שמות לא טז(ְּוׁשָ ָרֵאל , ָּדא ּבַ ִמיָרה ְלִיׂשְ ְדִאיִהי ׁשְ

ת ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ּוָמאן ִדְמַחֵלל ָלה ַלאו ִאיהו ָנִטיר ִמּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ְוֹלא עֹוד , ּ
ה  ַמר ּבָ ֶּאָלא ְדִאּתְ ְפָחה ֲחָלָלה , ּ ְמַחֲלֶליָה מֹות יוָמת)שם יד(ּ ְרׁשות ִדיָלה ׁשִ ָּמאן ְדַאִעיל ּבִ ּ ּ ּ

ת, זֹוָנה ּבָ חום ׁשַ ִּדְרׁשות ִדיָלה ִאיהו ּתְ ּ ּ ּ ּ א, ּ חום וְגבול ְדַיּמָ ַגְווָנא ִדּתְ ּּכְ ּ ּ י , ּ ְמּתִ ַמר ׂשַ ְדִאּתְ
בול ַלָים  ּחֹול ּגְ חֹול ַהָים , )ירמיהו ה כב(ּ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ּוַמאי ִניהו ְוָהָיה ִמְסַפר ּבְ ּ ּ הושע ב (ּ

  .ְּוֵלית ָים ֶאָלא אֹוַרְייָתא, )כ
ִאלו ָחַזר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו ָּמאן ְדַאֲעַבר ֲעָלה ּכְ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ְקָרא ָסִמיך ֵליה, ּּ ּ ְוָהָאֶרץ , ְּ

ָּהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו  ְּדִאיהו חֹול ְלָים, )שית א בברא(ּ א, ּ ָלָאה ְלַכְלּבָ ְלׁשְ חוְלָיא ְדׁשַ ָמאן , ּּכְ
ָלֵאיה ְלׁשְ ְּדַאִפיק ֵליה ִמּשַׁ ּ יך ֵליה, ּּ וִכין ְדִיּסוִרין ְדָנׁשִ ה ִנּשׁ ּמָ ִרים ּכַ ּּגְ ּ ּ ּ ּוְבִגיֵניה ָאַמר ָדִוד , ְּ ּ ּ

ֶלב ְיִחיָדִתי  י ִמַיד ּכֶ יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ ִפיס ''ְוָדא סמא, )לים כב כאתה(ַּהּצִ ּל ְדִאיהו ּתָ ּ
קֹוָלר ִפִלין, ּבְ אֹות ִדּתְ ִרין ֵליה ּבְ ְטָרא ְדִאֵלין ְדָקׁשְ ִּמּסִ ּּ ּ ר ַעל ְדרֹוִעיה, ּ ֶקׁשֶ ּוְרצוָעה ּבְ ּ ּ ּ ,

ְתֵרין ְרצוִעין ַעל ַקְרנֹוי ְּוָקׁשור ּבִ ְּדִאיהו ׁשֹור מוָעד, ּ ּ ּ.  
ת ְיִחיָדה ּבָ א ׁשַ ִכיְנּתָ ִּאיִהי ְרׁשות ְדִיחוָדא ְדָעְלָמא, ּוׁשְ ּ ר ַאְתָוון ְּדִאיהו ָגְבהֹו ֶע, ּ ׂשֶ

ָמא ְמָפַרׁש יו ִהפוָכא ֶנַג''ֹעֶנ, ה''יהו' ְוָרְחּבֹו ד, א''ו ה''א וא''ד ה''ִּדׁשְ ת ּבְ ּבָ ּג ׁשַ , ע''ּ
ָּמאן ְדִאית ֵליה ְוָלא ְמַקֵיים ֵליה ּ ִּאְתַהַפך ֵליה ְלֶנַג, ּּ ְ ְפ, ע ָצַרַעת''ּ יֵתיהׁשִ , ָּחה ַדֲחִריַבת ּבֵ

ִית ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת ִעָציו  ְּוָדא הוא ֲעִניוָתא, )ויקרא יד מה(ְוָנַתץ ֶאת ַהּבַ ֲאַתר , ּּ ְּדִאיהו ּבַ
א ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן, ְּדֶנַגע ָצַרַעת ְתיוְבּתָ דֹול''ָּדא ִמיָכֵא, ָּחַזר ּבִ חֹות ַיד , ל ּכֵֹהן ּגָ א ּתְ ְמַמּנָ

  .ֶחֶסד
קֹות ֶאת ַהּגָ''ר יֹוֵצא ֵמִע''ּג ִאיהו ָנָה''ֹעֶנ ָמִתין, ן''ֶדן ְלַהׁשְ ְּדִאיהו ִעדון ִנׁשְ ּ ּ ָנָהר ' ו, ּ

ין י, ְּדָנִפיק ֵמִעֶדן ֶתר ֶע, ה''ִמּבֵ ְּדִאיהו מוְפָלא וְמכוֶסה, ְליֹוןְּוֵלית ִעֶדן ֶאָלא ּכֶ ּ ּ ּ ּוְבִגין , ּ
ִעֶדן ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִה ַמר ּבְ ָם זוָלְתך ''יָּדא ִאּתְ ן, )ישעיה סד ג(ּ קֹות ֶאת ַהּגָ  ְלַהׁשְ

ָאה' ּ ָדא ה)בראשית ב ו( ּתָ   .ּתַ
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ן ַט ּבַ ֻחׁשְ ִעים ַמְלִקיֹות ָחֵסר ַחד ּכְ ְייהו, ל''ַּאְרּבָ ָּמאן ְדָנִטיר ָלה ִמּנַ ּ , ּל ֲעֵליה''ָנִחית ַט, ּ
ְּדִאיהו יו ִתים''ַט, ו''א וא''ד ה''ּ ָנן ְדַמְתִניִתיןַוֲעֵל, ל ְלַהֲחיֹות ַהּמֵ ּיה אוְקמוהו ַרּבָ ּ ּ ּ ל , ּ ּכָ

ַטל ּתֹוָרה ַטל ּתֹוָרה ְמַחֵייהו ָּהעֹוֵסק ּבְ יִלים ַיְזִהירו )ב''דף יב ע(. ּ ּכִ ׂשְ דניאל יב (ּ ְועֹוד ְוַהּמַ

ית, )ג ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ִתיָתָאה ְדִאְתְרִמיַזת ּבְ ִפּקוָדא ׁשְ ִּאֵלין ְדָיְדִעין ּבְ ּּ ִי, ּ ּמָ''ּבַ ַמר , ןת ּתַ ְּדִאּתְ
ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית ֲּעָלה ּגַ ּוְדרֹור ֵקן ָלה , ּ ְּוָהא ְינוִקין ָיְדִעין ִדְדרֹור ֵקן , )תהלים פד ד(ּ ּ

א, ָּלה רוַח קוְדׁשָ ְּוָאָתא ָדִוד ְלֵמיַמר ּבְ ֶּאָלא ָדא ִמְצַות ַקן ִצפֹור, ּ ה ָרִזין, ּ ּמָ יה ּכַ ְּדִאית ּבֵ ּ ,
ַמר ּגַ ִפָלה , ּם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִיתַּוֲעֵליה ִאּתְ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ ִגיָנה ּכִ ִּדְכִתיב ּבְ ּ , )ישעיה נו ז(ּ

א ּתָ ִניׁשְ י ּכְ א, ָדא ּבֵ י ֶמְדָרׁשָ ּוְדרֹור ֵקן ָלה ָדא ּבֵ ּ ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה ִאֵלין ָמאֵרי , ּ ר ׁשָ ֲּאׁשֶ
ָנה, תֹוָרה ָלה, ָמאֵרי ִמׁשְ ָרֵאלִדְבִגיְנהֹון ָלא ָז, ָמאֵרי ַקּבָ א ִמִיׂשְ ִכיְנּתָ   .ָּזה ׁשְ

ָרא ֱאֹלִהי ית ּבָ ֵראׁשִ ְמעֹון ְוָאַמר, ם''ּבְ י ׁשִ ֹזַהר ָהָרִקיַע , ָּפַתח ַרּבִ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ְּוַהּמַ
ין ְדאֹוַרְייָתא, ִּאֵלין ַאְתָוון, )דניאל יב ג( ְּדִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ ְווָנא ְדנוָרא, ּ ל ּגַ , ְּמַרְקָמן ִמּכָ

םִּחָו ּור ְוסוָמק ְוָירֹוק ְואוּכָ ה ַגָווִנין, ּ ן ְלַכּמָ הֹון ִאְתָפְרׁשָ ּוִמּנְ ּּ.  
ְּוֻכְלהו ַגָווִנין ּ ִגיְנָתא ְדִעֶדן, ּ ָכא ְדגוָפא ְדַבר ַנׁש ְדִאיהו ּבְ ִמׁשְ ִּאינון ְמַרְקָמן ּבְ ּ ּ ּ ,

ִאֵלין ַאְתָוון ִאיהו ְמצוָייר וְמרוָקם ּוְרִקיָעא ּבְ ּ ּ ּ ִגין ִדְב, ּּ ֵריּּבְ   .הֹון ִאְתּבְ
ַאְתָוון ַּיְזִהירו ִאֵלין ְנקוִדין ְדָנֲהִרין ּבְ ּ ָתא ְדִעֶדן, ּּ ִגּנְ ְרִקיָעא ּבְ ּוְבהֹון ְנִהיִרין ּכְֹכַבָיא ּבִ ּ ,

ָתא ְדִעֶדן ִגּנְ ַעְייִנין ְדגוָפא ּבְ ְּוֻכְלהו ְנִהיִרין ּבְ ּ ּ ּ.  
ֹזַהר ִאֵלין ַטֲעֵמי אֹוַרְייָתא ִּגין ַאְתָוון וְנקוֵדיִדְבהֹון ִמְתַנֲה, ּּכְ ָתא, ּ ּוְבַההוא גוָפא ְדִגּנְ ּ ּ ,

ָמָתא ֹזַהר ָדא ִנׁשְ נוָעה ְדַאְתָוון וְנקוֵדי, ּּכְ ְּדִאיִהי ּתְ ּ ַאְנִפין וְבַעְייִנין, ּ ְּדָנֲהִרין ּבְ א , ּּ ְוַנְפׁשָ
ָלָלא ְדַאְתָוון ּתוָפא ְדגוָפא, ִאיִהי ּכְ ְּוִאיִהי ׁשִ ָלָלא , ּ ְּדִנּקוֵדי ְדָנֲהִרין ּרוָחא ִאיִהי ּכְ

ַעְייִנין   .ּבְ
א, ָּקם ָסָבא ַחד ָפַתח ְוָאַמר ָתא ְדִעֶדן, ּּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ִגּנְ ה ֲחָיִלין ָנְטִרין ָלך ּבְ ּמָ , ְּכַ

ָתא ִגּנְ קֹוֵפי ְרִקיָעא ּבְ ׁשְ ִלין ִמּמַ ּכְ ְרָיין ְדַמְלָאִכין ִמְסּתַ ה ַמּשִׁ ּמָ ן, ּּכַ ּמָ ִזְמָנא ְדֵתעֹול ּתַ , ּבְ
ך ִלין ּבָ ּכְ ְְוֻכְלהו ִמְסּתַ ּ ך ַיְזִהירו, ּ ְּוַגָווִנין ִדְרִקיָעא ּבָ ּ א, ְּ ִכיְנּתָ ִגין ְדָבך ַנֲהָרא ׁשְ ְּבְ ְדִאיִהי , ּ

א, ְּוַגן ִאיהו ָסִתים ְוָחִתים, ֹזַהר ָהָרִקיַע ִכיְנּתָ יה ׁשְ ַּעד ְדֵתיעֹול ּבֵ ן , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּגַ
ָּנעול ֲאחֹוִתי ַכָלה    .)שיר ד יב(ּ

ִריך הוא א ּבְ ן קוְדׁשָ ּמָ ְרִקיָעא ַעד ְדֵיעֹול ּתַ ְּוַגָווִנין ָלא ָנֲהִרין ּבִ ּ ּ ן, ְּ ּמָ ּוִמָיד ְדֵיעֹול ּתַ ּּ ,
ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִהי חו ַהּשָׁ הֹון ִנְפּתְ ַמר ּבְ ַּמאי ַמְראֹות ֶאָלא , )יחזקאל א א(ם ''ִּאּתְ

יון ַּמר ְדִאּתְ, ת''ר אֹו''ַמ לֹום ַמר ִיְבּכָ יה ַמְלֲאֵכי ׁשָ ַּמר ּבֵ ָבא , )ישעיהו לג ז(ּ ּצָ ְּוִאיהו אֹות ּבַ
ִחין ְרִקיִעין, ִּדיֵליה ֵּליה ִמְתַפּתְ ָווִנין ִדְלהֹון, ּ ל ּגַ ּוֵביה ָנֲהִרין ּכָ ּ ּ א , ּ ּוְכַען ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ

ַאְתָוון ְדאֹוַר ָווִנין ִדְרִקיָעא ּבְ ּקום ְנִהיר ּגַ ּ ּ ִנּקוֵדי, ְייָתאּ הֹון ּבְ ְּוָנִהיר ּכְֹכַבָיא ּבְ ֹזַהר ָדא , ּ ּּכְ
ְרַסָיא ְיָקָרא ְזרו, ּּכָ ן ִאְתּגַ ּמָ ין ִמּתַ ָמִתין ַקִדיׁשִ ְּדָכל ִנׁשְ ּ.  

א ִמְלַקְדִמין, ָּקם ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ָּפַתח ּכְ יִלים ַיְזִהירו ִאֵלין ַאְתָוון, ּ ּכִ ׂשְ ְּוָאַמר ְוַהּמַ ּ ,
ְּדֻכְל ָאת בּ ִליָלן ּבְ ית' ּהו ּכְ ֵראׁשִ ִית' ב, ִמן ּבְ א, ִאיִהי ּבַ י ַמְקְדׁשָ ל , ּּבֵ ה ָנֲהִרין ּכָ ן ּבָ ְּדַתּמָ

ֵהיָכֵליה, ַאְתָוון ית ְנקוָדה ּבְ ֵּראׁשִ ַגְווָנא ָדא ּב, ּ בוָדה ַבת ֶמֶלך , ּכְ ל ּכְ ַמר ּכָ ְֲעָלה ִאּתְ ּ ּ ּ
ע ְנקוִדין , )תהלים מה יד(ְּפִניָמה  ׁשַ ְלָיין ִמיָנהּּתֵ יִרית לֹון, ּּתַ ְזָרָתם ֲעׂשִ   .ְּוִאיִהי ַסִפיר ּגִ
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ָאת ב ְּוִאֵלין ִאינון ְדָנֲהִרין ּבְ ּ א ִדְלִעיָלא' ּ י ַמְקְדׁשָ ְּוַסִפיִרים ִאְתְקִריאו ַעל , ְּדִאיִהי ּבֵ ּ
בֹוד ֵא ַמִים ְמַסְפִרים ּכְ ם ַהּשָׁ ּוְלָבַתר ְדִאינון ְמַסְפִר, )שם יט ב(ל ''ּׁשֵ ּ ּ בֹוד ֵאּ , ל''ים ּכְ

ִלי ָמהִּאְתְקִריאו ֶע ר ְסִפירֹות ּבְ הו יו, ׂשֶ הֹון''ו ה''א וא''ד ה''ְּוָנִחית ּבְ , א ְלַאְנָהָרא ּבְ
ֵמיה ִאְתְקִריאו ְּדַעל ׁשְ ּ ַאְתָוון ִאֵלין ְסִפיָרן, ּ ְּוֻכְלהו ְנִהיִרין ּבְ ִניַאת , ּּ ְּוַאְתָוון ִדי ְבהֹון ִאְתּבְ

ַג', ְּדִאיִהי ב ִית , ְווָנא ָדאּכְ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדִמָלה ּבְ   .)משלי כד ג(ּ
ין ּגִ ַלת ּגַ ּוֵביָתא ָדא ִאית ֵליה ּתְ ַלת ַעּמוִדין ְדָסְמִכין ָלה, ּ ְּוִאינון ּתְ ּ ּ ', ו' ו' ְּוִאינון ו, ּ

ֶסף  ַמר ָוִוי ָהַעּמוִדים ַוֲחׁשוֵקיֶהם ּכָ ֲּעַלְיהו ִאּתְ ּ ַלת , )ישמות כז (ּ ַלת ַעּמוִדים ִאֵלין ּתְ ּּתְ ּ
א, ֲאָבָהן ִכיְנּתָ ֵרין ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ְּדָסְמִכין ְלֵביָתא ְדִאיִהי ׁשְ ַּוֲחׁשוֵקיֶהם ִאֵלין ּתְ ַמר , ּ ְּדִאּתְ

הֹון ָיִכין ובֹוַעז יכֹון , ַּוֲעַלְיהו ֵביָתא ַקְייָמא, ּּבְ ִריַח ַהּתִ ּ ָדא ְנקוָדה ִמְל)שם כו כח(ְוַהּבְ ּ , ָגאוּ
ְּדָסִתים ִמְלָגאו טוָתא ', ַּמְבִריַח ָדא ו, ּ ִּאְתַפׁשְ ּ ְדַהִהיא ְנקוָדה ְדִאיִהי י)א''דף יג ע(ּ ּ ,'

ֶצה ָדא ה, ִּעָלָאה' ִמן ָקֶצה ָדא ה, ַּמְבִריַח ַוַדאי ָאה' ֶאל ַהּקָ ּתָ וָרא ִדְתַלת ַעּמוִדים , ּתַ ִּקּשׁ ּ
ְּדִאינון ָוִוי ָהַעּמוִדים ּ ַלת ו, י ָעְלִמין''ָּדא ַח, ּ ְּדַכך ִאינון ָסְלִקין ּתְ ן ַח' ו' ו' ְּ ּבַ , י''ְּלחוׁשְ

ְּדִאיהו ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ּ ִריַח ' ה' ה, ּ ד ָנְטִלין ֵמַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאְתְקֵרי ַהּבְ ּּכַ
יכֹון ֵמיה, ַהּתִ ִריִחים ַעל ׁשְ ִּאְתְקִריאו ִאינון ּבְ ּ ה )שמות כו כז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ  ַוֲחִמּשָׁ

ן כו ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ   .'ְבִריִחים ְלַקְרׁשֵ
ית ֵראׁשִ ָנא ֲהָוה ִציוָרא ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ּכְ ְּוִתּקוָנא ְדַמׁשְ ָתא ְדִעֶדן, ּּ ּוְבִאֵלין ִציוִרין , ְוִגּנְ ּּ ּ

ְּדִנּקוִדין ּוְרִקימו ְדַגָווִנין, ּ ּ יִלים ַיְזִהירו, ּ ּכִ ׂשְ ן ַהּמַ ְּדַתּמָ ית, ּ ית' ב, ְּוֹכָלא ְבֵראׁשִ ה , ֵראׁשִ ּּבָ
יִלים ַיְזִהירו ּכִ ׂשְ ֹזַהר ָדא ֱאֹלִהי, ְּוַהּמַ ּסֵ, ם''ּּכְ ָנא''ְּוהוא ַהּכִ ּבָ   .א ְלֻחׁשְ

ִמְלַקְדִמין ַּאְדָהִכי ָהא ָסָבא ִאְתַחַזר ּכְ א, ּ ך, ְּוָאַמר ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ָעאַלת , ְֲחזֹור ּבָ
ִה ָתא ְוִאְתּבְ ןְלִגּנְ ּמָ ָנא ְדִאיהו ִציור ְדעֹוָבָדא , יַלת ְלַנְפָקא ִמּתַ ּכְ ן ָעאַלת ְלַמׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ּּ

ית ֵראׁשִ ן, ִדּבְ ּמָ ן, ְוָנְפַקת ִמּתַ ּמָ א , ְִאית ָלך ְלַאְחָזָרא ּתַ ה ֲחָייִלין ָנְטִרין ָלך ֵמַעּמָ ּמָ ְְדָהא ּכַ ּ
א ן, ַּקִדיׁשָ ַמע ָמאן ִציוִרין ְדַתּמָ ְּלִמׁשְ ּ אְּד, ּ ִכיְנּתָ ַגְווָנא ְדִדיֹוִרין ִדׁשְ ִּאינון ּכְ ּ הֹון , ּּ ַמר ּבְ ְדִאּתְ

תֹוָכם)שם כה ח( י ּבְ ַכְנּתִ ּ ְוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְוׁשָ א , ּ א וַמְקְדׁשָ ָנא וְמַנְרּתָ ּכְ ְּדַוַדאי ַמׁשְ ּ ּ ּ ּ
ָחא וָפתֹוָרא ּוַמְדּבְ ִכיְנ, ּ ּּכָֹלא ִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדִדיֹוִרין ִדׁשְ ּ ּּ ּ אּ א ְלִעיָלא ְוַתּתָ   .ּתָ

ָלאָכה וגו י ַהּמְ עֹוׂשֵ ְמעֹון ְוָאַמר ַוַיֲעׂשו ָכל ֲחַכם ֵלב ּבְ י ׁשִ ִּמָיד ָפַתח ַרּבִ ּ , )שם לו ז(' ּּ
ל ֲחַכם ֵלב ָחְכָמה, ַמאי ּכָ ַּההוא ְדִאיהו ָחָכם ּבְ ִליָלן , ּב ְנִתיבֹות ִדיֵליה''ּוְבל, ּ ְּדִאינון ּכְ ּ
ֵר ית יֹוֵמי ִדּבְ ׁשִ יתּבְ ָזר, אׁשִ ׁש ָמׁשְ ִליָלן ֵמֶע, ְּוַהְיינו ׁשֵ ית ּכְ ֵראׁשִ ית יֹוֵמי ִדּבְ ְּדִאינון ׁשִ ר ּ ׂשֶ

ִביִלין''ֲאִמיָרן ְול ְּדִאינון ל, ב ׁשְ ית''ב ִזְמִנין ֱאֹלִהי''ּ ֵראׁשִ עֹוָבָדא ִדּבְ   .ם ּבְ
יִלים ּכִ ׂשְ מֹוְדִעין ַאְתָוון, ְוַהּמַ ּתְ הֹון ִאׁשְ הֹו, ּבְ ַמר ּבְ ַצְלֵאל ְלַצֵרף ְּדִאּתְ ן יֹוֵדַע ָהָיה ּבְ

ַמִים ָוָאֶרץ ֶהם ִנְבְראו ׁשָ ּבָ ּאֹוִתיֹות ׁשֶ ִניִזין , ח ַאְתָוון''ְּוִאינון כ, ּ ע ְסֵרי ָאֳחָרִנין ּגְ ְוַאְרּבַ
הֹון ְּוִאֵלין ִאינון כ, ּבְ ָרא ֱאֹלִהי, ח ַאְתָוון''ּ ית ּבָ ֵראׁשִ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ''ּבְ , ם ֵאת ַהּשָׁ

ַמר ַוֲע יד ְלַעּמֹו)תהלים קיא ו(ַּלְיהו ִאּתְ יו ִהּגִ ַלק ַהאי ֹכ,  ּכַֹח ַמֲעׂשָ ּוְבָגלוָתא ִאְסּתַ ּ ַח ''ּ
ְייהו הֹון , ִּמּנַ ַמר ּבְ ּ ַוֵיְלכו ְבֹלא ֹכַח ִלְפֵני רֹוֵדף)איכה א ו(ְוִאּתְ ַקִדיׁש , ּ ּוְבִגין ָדא ָאְמִרין ּבְ ּ ּ

ה ִיְגַדל ָנא ּכַֹח אדנ יִבין , ח ַאְתָוון ָאֳחָרִנין''ֳקֵבל כָל, י''ְּוַעּתָ ַבע ּתֵ ִאֵלין ׁשֶ ְּדִאית ּבְ ּ
ְּדִאינון א ְמָבַרך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא, ּ ֵמיה ַרּבָ ְּיֵהא ׁשְ ּ ְּוָדא ִאיהו ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא , ְּ

ָכל ּכֹחֹו א ּבְ ֵמיה ַרּבָ ָעה ְו, ה''ו יהו''ה אלהינ''ּד ָאֳחָרִנין ִאינון יהו''י, ּׁשְ ִסיָמן אֹור ְלַאְרּבָ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ר ר ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהּנֵ ּוְבִאֵלין י, ָעׂשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ד ַאְתָוון אֹוָמָאה''ּ
י ָי)שמות יז טז( ס ָיה'' ּכִ   .ד ַעל ּכֵ

א, ָקם ָסָבא ְוָאַמר ע ְסֵרי ְדפוִרים ִאינ, ּּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ַוַדאי ִאֵלין ַאְרּבַ ּּבְ ּ ָעה , ּוןּּ ַאְרּבָ ּבְ
ר ּבֹו ָדא י ה ָעׂשָ ר ּבֹו וַבֲחִמּשָׁ ָּעׂשָ ר ''ֲאָבל ִסיָמִנין ְדכ, ה''ד י''ּ ָעה ָעׂשָ ּח ִאינון אֹור ַאְרּבָ

ר יֹום כו''י, ח''ד ַקְדָמִאין ְדכ''י ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ ְנָייִנין ִאינון ּבָ , )במדבר ט ה(' ּד ּתִ
ָמאָלא''ְוָי, ד ְיִמיָנא''ּ ְדָיּד ִפְרִקין''ְּוִאינון י ּד ִפְרִקין ְדגוָפא''ְוי, ד ׂשְ ּ ַלת ִפְרִקין , ּ ְּוִאינון ּתְ ּ

ָמאָלא, ִּדְדרֹוָעא ְיִמיָנא ּוְתַלת ִדְדרֹוָעא ׂשְ ּוְתַלת ְדׁשֹוָקא ְיִמיָנא, ּ ּוְתַלת ְדׁשֹוָקא , ּ ּ
ָמאָלא ּוְתֵרין ְדגוָפא, ׂשְ ּ ה פֹו, ּ ֹלׁשָ הְּוָרָזא ְדִמָלה ׁשְ ה וכו, ִנים ָיּמָ ה פֹוִנים ֶנְגּבָ ֹלׁשָ ּוׁשְ ּ '

ַגְווָנא ְדָדא, )מלכים א ז כה( ְּוֹכָלא ָדא ּכְ ָנא, ּ ּכְ ִתּקוָנא ְדַמׁשְ ּקוָנא ְדגוָפא ּכְ ּּתִ ּ ַלת , ּ ָהא ּתְ
ע ְסֵרי ר ּבֹו, ִזְמִנין ַאְרּבַ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ּפוִרים ּבְ ר, ּ ָעה ָעׂשָ ִלי, ֶּפַסח אֹור ְלַאְרּבָ ָתָאה ּתְ

ר יֹום ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ ִעין וְתֵרין יֹוִמין, ּבָ ְּוָדא ִאיהו ַוַיֲעׂשו ָכל ֲחַכם , ְּוָסְלִקין ְלַאְרּבְ ּּ
  .)שמות לו ח(' ֵלב כו

  ]ב''דף יג ע -תיקוני זוהר [

ת ּבָ ְּוָעׂשו ֲארֹון ָדא ׁשַ ָזר, ּ ׁש ָמׁשְ ָנא ִאיהו ׁשֵ ּכְ ְּדַמׁשְ ית יֹו, ּ ִליל ׁשִ יתּכְ ֵראׁשִ , ִּמין ִדּבְ
ֵרין ְדרֹוִעין ֶחֶסד וְגבוָרה ְּדִאינון ּתְ ּ ּ ּ ְּוגוף ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ֵרין ְנִביֵאי , ּ ּוְתֵרין ׁשֹוִקין ּתְ

יַנְייהו, ְקׁשֹוט ִרית ּבֵ ְּוַצִדיק אֹות ּבְ ּקוִנין , ּ ְלהו ּתִ ִליָלא ִמּכֻ ָאה ּכְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָנא ׁשְ ּכְ ַּמׁשְ ּ ּ
ן ָדא מטטרו, ּוָפאְּדג ּכָ ׁשְ ְפָחה ְדַמְטרֹוִניָתא ַעָלה , ן''ֶּצַלע ַהּמִ ַמר) ב''דף יג ע(ּׁשִ  ִאּתְ

ַמִים ָלֹטַהר ֶע, ֶצם ֵמֲעָצַמי ֶע)בראשית ב כג( , ב''ָּארֹון ַוַדאי ָדא ֵל, )שמות כד ו(ֶצם ַהּשָׁ
ּנור ָדִליק ִליל ל, ּ ת, ב ְנִתיבֹות''ּכְ ּבָ ּוֵביה ׁשְ, ְּוִאיהו ׁשַ א ִעָלָאהּ , ְדִאיִהי ּתֹוַרת ָחָכם, ִּכיְנּתָ

ת, ּוָבה ֵלב ֵמִבין ּבָ ָמה ְיֵתיָרה ְדׁשַ ת, ְּוִאיהו ְנׁשָ ּבָ ְּוִאיהו ֵחירו ְדׁשַ ּ ְלִטין , ּ ִּדְבִגיָנה ָלא ׁשָ ּ
ם ַעל ָעְלָמא גוָפא, ָמאֵרי ְדֵגיִהּנָ ם ּבְ ּוַמאי ִניהו ֵגיִהּנָ ּ ֵבד, ּ ח ַה, ָּדא ּכָ תְוִאיִהי ִמְזּבַ ֹחׁשֶ , ּנְ

יה, ְּלַאֲעָבָרא ֵליה ֵמָעְלָמא ם ְדאֹוִקיד ּבֵ יה ָמָרה ֵגיִהּנָ ְּוָכֵבד ּבֵ ּ ּ.  
לֹום ת ׁשָ פֶֹרת ַהֵלב ָדא ְפִריׁשו ְדֻסּכַ ּּכַ ּ ּ לֹום, ּ ת ׁשָ ה ַהפֹוֵרׂש ֻסּכַ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ א ָדא , ּ ְמַנְרּתָ

א ְבָעה ֵנרֹוֶתיָה ֲעֵליה, ֵריׁשָ ֵרין, ְּוׁשִ ּוְתֵרין נוְקֵבי חֹוְטָמא, ּוְתֵרין ַעְייִנין, ּ אוְדִניןִּאינון ּתְ ּ ,
ּופוָמא א ִליִמיָנא, ּ ים ַיְדִרים, ּוְמַנְרּתָ ה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ַמר ּבָ ן מֹוָחא , ְּוִאּתְ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ
א ְרָיא, ְבֵריׁשָ מֹוָחא ׁשַ א, ְוָחְכָמה ּבְ ּוֵביה ָנִהיר ְמַנְרּתָ ִגין ְדִאיהו ִמׁשְ, ּ ּּבְ יה , ָחאּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ

ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש)תהלים קלג ב( ּשֶׁ ְנֵפי ֵריָאה, ּ ּכַ ַמר , ּכַ ּ ְוָהיו )שמות כה כ(ֲּעַלְייהו ִאּתְ
י ְכָנַפִים ְלַמְע ֻרִבים פֹוְרׂשֵ פֶֹרת, ָלהַּהּכְ ַכְנֵפיֶהם ַעל ַהּכַ ָּדא ַכפֶֹרת ַהֵלב, ּסֹוֲכִכים ּבְ ּ ּ.  

א פֹון,ָּפתֹוָרא ָדא ִלּבָ ּצָ ְלָחן ּבַ יה ׁשֻ ַמר ּבֵ ָאה, ּ ְוִאּתְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א , ְוָדא ׁשְ ִאיִהי ְמַנְרּתָ
ד ָנְטָלא ִמיִמיָנא ְרָיא ֲעָלה ָחְכָמה, ּכַ ים ַיְדִרים, ְּוׁשַ ה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ַמר ּבָ ְוַכד ָנְטָלא , ְּוִאּתְ

ָמאָלא ְדִאיִהי ְגבוָרה יר ַיְצִפין,ִּאְתְקִריַאת ָפתֹוָרא, ִּמּשְׂ ה ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ַמר ּבָ ּ ְוִאּתְ ּ ,
יָנה ְרָיא ֲעָלה ּבִ ה , ְּוׁשַ ַמר ּבָ ת יהו)משלי י כב(ְּדִאּתְ ְרּכַ יר'' ּבִ ְוַכד ָנְטָלא , ה ִהיא ַתֲעׁשִ

ִּמּגוָפא ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ְרַוְייהו, ּ ִליל ִמּתַ ָנא ּכְ ּכְ   .ִּאְתְקִריַאת ַמׁשְ
יֹור ְלָייןּּכִ ֵרין ּכֻ ֵרין ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ּ ְוַכּנֹו ִאינון ּתְ ְרָיין ּתְ ַמר , מֹוָחא, ּוְבהֹון ׁשַ ֲּעֵליה ִאּתְ

ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין)יחזקאל א י( א ָדִליק, ּ ן ְמַנְרּתָ ֹמאל, ְוַתּמָ א וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ , ִּלּבָ
ְקָנא ן ָפתֹוָרא ִמְתּתַ ִגין ְד, ְּוַתּמָ ָמאָלאּּבְ א ִאיהו ִלׂשְ ר, ִּלּבָ ַמר וְפֵני ֶנׁשֶ ּּגוָפא ֲעֵליה ִאּתְ ּ ּ ,
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ְקָנא ָנא ִמְתּתַ ּכְ ן ַמׁשְ ְע, ְוַתּמָ א ִאיִהי ְדמות ֶאָחד ְלַאְרּבַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ןּ , ְּדֶאָחד' ְוִאיִהי ד, ּתָ
ע ַאְנִפין ְדָכל ַחָיה ְּוִאיִהי ַאְרּבַ ּ ּ.  
ע ַאְתָוון ְנ ִגין ְדָבה ַאְרּבַ ּּבְ ִּהיִרין ְדִאינון יהוּ ְּוִאיִהי ְדמות ָאָדם, ה''ּ ְּדִאיהו יו, ּ א ''ד ה''ּ

עור קֹוָמא ְדגוָפא ָדא, א''ו ה''וא ר ַאְתָוון ִאֵלין ִאּנון ׁשִ ַּוֲעׂשַ ּ ּ ּ ָנא, ּ ּכְ ַּוֲעַלְיהו , ְּדִאיהו ַמׁשְ
ַמר  ֶרׁש ֶע)שמות כו טז(ִאּתְ ר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ ָחְכָמה , ם''ּרוַח ֱאֹלִהיָּוֲאַמֵלא אֹותֹו , ְׂשֶ ּבְ

ִּבְתבוָנה וְבַדַעת וְבָכל ְמָלאָכה  ּ ָחְכָמה ָדא י, )שם לא ג(ּ ְתבוָנה ָדא ה', ּבְ ּוְבַדַעת ָדא ', ּּבִ ּ
  .'ּוְבָכל ְמָלאָכה ָדא ה', ו

יִלים, ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ׂשְ ע ְיסֹוִדין ְדגוָפא, ְוַהּמַ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּ הֹון ַאְר, ּ ע ֵחיָווןַּיְזִהירו ּבְ , ּבַ
ְּדִאינון ַמָזל ַאְרֵיה ּ ר, ַּמָזל ׁשֹור, ּ מֹוַדַעת , ַּמָזל ָאָדם, ַּמָזל ֶנׁשֶ ּתְ ְּדַפְרצוָפא ְדַבר ַנׁש ִאׁשְ ּ

ַאְנפֹוי ְדַבר ַנׁש הֹון ּבְ ם , ּּבְ ַרת ְפֵניֶהם ָעְנָתה ּבָ ְּוָדא ִאיהו ַהּכָ ֹזַהר ָדא , )ישעיה ג ט(ּ ּּכְ
ָמָתא ּוַמְצִדיֵקי, ִנׁשְ ֵאָבִרין ְדגוָפאּ ים ּבְ ּ ָהַרּבִ ּכָֹכִבים ְלעֹוָלם ָוֶע, ּ ְּיהֹון ַנֲהִרין ַמָזַלְייהו ּכַ   .דּ

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ָּדָבר ַאֵחר יִלים ִאֵלין ַאְרּבַ ּכִ ׂשְ ע ַמְלָאַכָיא, ְוַהּמַ ַּיְזִהירו ִאֵלין ַאְרּבַ ּ ּ ,
ְבִריֵא''ְּדִאינון ִמיָכֵא ְרַסָיא ְיָקָרא, ל''ּל נוִריֵא''ל ְרָפֵא''ל ּגַ ֹזַהר ָדא ּכָ ּּכְ ּ.  

ְפָוון יִלים ִאֵלין ׂשִ ּכִ ׂשְ ָּדָבר ַאֵחר ְוַהּמַ ַבח, ּ ְפתֹוֵתינו ׁשֶ הֹון ְוׂשִ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ע ''ּוְבהֹון אחה, ּ
כ, ץ''ת זסשר''ק דטלנ''ף גיכ''בומ פוָמא ּבְ ין ּבְ ׁשִ ּמְ ִּדְמׁשַ ּוְבהֹון ִחּתוך ִדּבוָרא , ב ַאְתָוון''ּ ּ ּ ְּ

אִד ָחא ְלַמְלּכָ ּבְ ַּיְזִהירו ִאֵלין ַעְייִנין, ְצלֹוָתא ְלׁשַ ֶמׁש , ּ ּשֶׁ הֹון ְוִעיֵנינו ְמִאירֹות ּכַ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ּ
ְבָעה ִגְלֵדי ִעיָנא ִאינון, ְּוַכָיֵרַח ּׁשִ ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת, ּ הֹון ׁשִ א ְוִסיֲהָרא, ְּדַנֲהִרין ּבְ ְמׁשָ , ְוׁשִ

הֹון ְוִע ַמר ּבְ ֶמׁש ְוַכָיֵרַחְדִאּתְ ּשֶׁ ּיֵנינו ְמִאירֹות ּכַ ָעה, ּ ׁשְ ע ְנקוִדין , ָהא ּתִ ַגְווָנא ְדֵתׁשַ ּּכְ
יב לֹון ּתֹוֶסֶפת ַעל ז, ְּדאֹוַרְייָתא ְבָעה ּכְֹכַבָיא ִאינון ֵאיך ָחׁשִ ְכָלל ׁשִ ה וְלָבָנה ּבִ ְְוָהא ַחּמָ ּ ּּ ,'

א ְמׁשָ י ׁשִ ה ִאיִהי נוְקָבא ְלַגּבֵ ֶּאָלא ַחּמָ י ָיֵרַחְל, ּ ֶמׁש ְוָיֵרַח ִאינון , ָּבָנה נוְקָבא ְלַגּבֵ ְּוׁשֶ
ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת ְבָעה ִגְלֵדי ִעיָנא, ַנֲהִרין ְלׁשִ ׁשִ ְּדִאינון ּכְ ּ ָעה, ּ ׁשְ א ְוִסיֲהָרא ָהא ּתִ ְמׁשָ , ְוׁשִ

יִרית לֹון ת ַעִין ֲעׂשִ ְלהו, ּבַ ָלה ִדְכִליָלא ִמּכֻ ּּכַ ּ ּ.  
  ]א''דף יד ע -תיקוני זוהר [

ֹזַהר ָהָרִקיַע ַאְנפֹוי ְדָאָדם )א''דף יד ע(, ּכְ ָּדא ַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדַנֲהָרא ּבְ ּ ְלָיין , ּ ְּדִמיָנה ּתַ ּ
ּאוְדִנין ְוַעְייִנין ְוחֹוָטָמא ופוָמא ּ ְּדִאינון ַמְנִהיֵגי גוָפא ְוֵאָבִרין ִדיֵליה, ּ ּ ּ ַגְווָנא ְדַטֲעֵמי, ּ , ּכְ

ּון וְנקוֵדי ְדאֹוַרְייָתאְּדִאינון ַמְנִהיֵגי ַאְתָו יַנִין ְוֵחיך ְוָלׁשֹון ְוָגרֹון ִאּנון , ּ ְפָוון ְוׁשִ ָמה ְדׂשִ ּּכְ ְ

ין ְלַאְתָוון ׁשִ ּמְ ָווֵני ְדִעיָנא, ְמׁשַ ַגְווָנא ָדא ַכְנֵפי ִעיָנא ְוַעְפַעֵפי ִעיָנא וְתַלת ּגַ ָּהִכי ּכְ ּ ּ ,
ין ְלִעיָנא ׁשִ ּמְ ַגְווָנא ָדא ִאֻאֵאֹאַאְּוֹכָלא ִאְתַקּשַׁ, ִּאינון ְמׁשַ ָחֵמׁש ְנקוִדין ּכְ ַאְתָוון , ּר ּבְ

גֹו ָחֵמׁש ּוְנקוֵדי ָחֵמׁש ּבְ ַמר , ּ ְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם )דברים כט ט(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ יֶכם ׁשִ  ָראׁשֵ
ה ָרֵאל ָהא ֲחִמּשָׁ ֶקֶר, ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיׂשְ ר ּבְ יֶכם ְוֵגְרך ֲאׁשֶ ַָטְפֶכם ְנׁשֵ ָב ַמֲחֶניך ֵמֹחֵטב ּ

ִָעֶציך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיך ָהא ָחֵמׁש ָאֳחָרִנין ְייהו , ה''ָּחֵמׁש ְלגֹו ָחֵמׁש ִאֵלין ה, ָ ּוִמּנַ ּ
ָרן ָדא י ר ִדּבְ ִּאְתְייִהיבו ֲעׂשַ ּ ְטָרא ְדו)שמות כו טו(', ּ   .' ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות ִמּסִ
יִלים ּכִ ׂשְ ָיה, ָּדָבר ַאֵחר ְוַהּמַ ָנה , ִּאֵלין ָמאֵרי ִמְקָרא ְבֲעׂשִ ַּיְזִהירו ִאֵלין ָמאֵרי ִמׁשְ ּ

ְּדִאינון ָמאֵרי ַמְתִניִתין מ, ִבְיִציָרה ּט ַאְנִפין ָטהֹור ומ''ּ ּט ַאְנִפין ''מ, ּט ַאְנִפין ָטֵמא''ּ
ַמע ִיׂשְ''ָּטהֹור ִאּנון מ ה ְדִיחוָדא ִעָלָאה ְדִאיהו ׁשְ ּט ַאְתָוון ְדָפָרׁשָ ּ ד ''ְוכ, ה ַאְתָוון''ָרֵאל כּּ

בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶע ם ּכְ רוך ׁשֵ ְנָייָנא ְדִיחוָדא ְדִאיִהי ּבָ ה ּתִ ַּאְתָוון ְדָפָרׁשָ ּ ּ ה ''כ, דְּ
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ַמר  כ,  ּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב)שמות יט ג(ַּאְתָוון ֲעַלְייהו ִאּתְ הֹון ''ּוּבְ ּד ַאְתָוון ִדְכִליָלן ּבְ
ְּדִאינון כ, םד ְסָפִרי''כ א ְדאֹוַרְייָתא''ּ ִאיב ִמן ַיּמָ יד ִלְבֵני , ּד ְדׁשָ הֹון ְוַתּגֵ ַמר ּבְ ִאּתְ

ָרֵאל יה ַהאי כ, ִיׂשְ ֲאִבין ִמּנֵ ּוַמאי ִניהו ְדׁשָ ּ א''ּ ִכיְנּתָ ִליָלא ִמכ, ּד ְדִאיִהי ׁשְ ד ִסְפֵרי ''ּכְ
ָּדא ַצִדיק, ְּדאֹוַרְייָתא ְּדִאיהו ָנָהר ְדָנִפיק ֵמִע, ּ ּ יה ו, ֶּדן ִעָלָאהּ ִגין ְדָנִחית ּבֵ ּּבְ ן ', ּ ְּדִאיהו ּבֶ ּ

  .ה''י
יה ַלק ִמּנֵ ּוְבָגלוָתא ִאְסּתַ ּ יה , ּּ ַמר ּבֵ ַבִית ,  ְוָנָהר ֶיחַרב ְוָיֵבׁש)ישעיהו יט ה(ְּוִאּתְ ֶיֱחַרב ּבְ

ִני, ִראׁשֹון ַבִית ׁשֵ כ, ְוָיֵבׁש ּבְ ְְוִאיהו ָדך ּבְ ל ָד, ד ְסָפִרים''ּ ּא ְדִאיהו ָחֵרב ְוָיֵבׁשְּוִעם ּכָ ּ ,
יה ַאל ָיׁשֹוב ַדך ִנְכָלם  ַמר ּבֵ ְִאּתְ ּ ְַאל ָיׁשֹוב ַדך, )תהלים עד כא(ּ ם , ּ רוך ׁשֵ ְְדִאיהו ַצִדיק ּבָ ּ ּ ּ ּ

בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶע א''ַּד, דּּכְ ִכיְנּתָ ׁשְ ּד ַאְתָוון ְדִיחוָדא''ְּדִאיִהי כ, ְך ּבִ ַמר , ּ ֲּעֵליה ִאּתְ
רוך) א ב מהמלכים( ֹלֹמה ּבָ ֶלך ׁשְ ְ ְוַהּמֶ ַמר ''ְּוַעל ִאֵלין כ, ְּ  )ישעיהו נד יב(ד ַאְתָוון ִאּתְ

י ּכַ ְמּתִ ְמׁשֹוַתִיך וכו''ְדֹכ''ְוׂשַ ַּהאי ָעִני ִאיהו ַד', ְד ׁשִ ּוַבת זוֵגיה ַדּכָ, ְך''ּ ּ ּה ''ְּוִאיִהי ַכָד, ה''ּ
ְכָמה ה חו', ד ה''כ, ַּעל ׁשִ י תֹוָרהְּדִאיִהי ֲחִמּשָׁ ָעאן' ְּוִאינון ה, ְמׁשֵ ַמר , ֶאְצּבְ ִּדְבהֹון ִאּתְ

ַמֵלא ַכָד)בראשית כד טז( ּ ַוּתְ ַעל''ּ   .ּה ַוּתָ
ָרֵאל ''ְּוָרָזא ְדִמָלה ּכֹ, ה ַאְתָוון''ִמכ, ּוֵמַאִין ׁשֹוֲאִבין ֵני ִיׂשְ במדבר ו (ּה ְתָבַרכו ֶאת ּבְ

ְרַכת ְוִאְת, ֶּאת ַוַדאי, )כג ַמאי ִאְתּבָ ָאת ו, ְמִליַאתּבְ יִבין ְדִיחוָדא' ּבְ ית ּתֵ ִליל ׁשִ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ,
ָרֵאל יהו ַמע ִיׂשְ ּוֵביה ִאְתֲעִביַדת אֹות, ה ֶאָחד''ו יהו''ה אלהינ''ְּדִאינון ׁשְ ּ.  

א ְדאֹוַרְייָתא''כ א ִעָלָאה ַיּמָ ן' ו, ּה ִאיִהי ִאיּמָ ּמָ יה ִאְתְמִליַאת , ָּנָהר ְדָנִפיק ִמּתַ ּוִמּנֵ ּ
ָאה''כ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָגלוָתא, ּד ְדִאיִהי ׁשְ ְקָיא ּבְ ה ִאְתׁשַ ּוִמּנָ ּ ַקְדֵמיָתא ִהיא , ּ ַּמה ַדֲהָוה ּבְ

יה ְקָיא ִמּנֵ ֵקהו)בראשית כד יח(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ִּאְתׁשַ ׁשְ ָדה ַעל ָיָדה ַוּתַ ַמֵהר ַוּתֹוֶרד ּכַ ּ ַוּתְ ּ ּ ּ ,
ֵתה ֲאד ַמר ַוּתֹאֶמר ׁשְ ְּדִאיהו ָאדֹון ִדיָלה, ֹוִניַּוֲעָלה ִאּתְ ּ ם , ּ קֹותֹו ַוּתֹאֶמר ּגַ ַכל ְלַהׁשְ ַוּתְ

ָאב''ִּלְגַמֶלי ַמע''ִּאֵלין ְרַמ, ָך ֶאׁשְ יִבין ִדְקִריַאת ׁשְ ִקיִלין ְלַרַמ, ּח ּתֵ ְּדִאינון ׁשְ ּח ִפּקוִדין ''ּ ּ
מוֵל, ְּדאֹוַרְייָתא יֵקי ִמּשָׁ, י ָחָלב ָיְנִקין''ִּדְבהֹון ּגְ הֹון , ַדִיםְוַעּתִ ַמר ּבְ ֵני )שיר ז ז(ְּדִאּתְ  ׁשְ

אֹוֵמי ְצִבָיה ֵני ֳעָפִרים ּתְ ׁשְ ַדִיך ּכִ ּׁשָ ֵרי לוֵחי אֹוַרְייָתא, ְ ְּוִאינון ּתְ ּ.  
א ִעָלָאה''כ ִכיְנּתָ ְצַרִים, ּה ִאיִהי ׁשְ ָרֵאל ִמּמִ ְּדָבה ָנְפקו ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ שמות יא (ּכְ

ֲחצֹות ַהַלְיָלה וכוה '' ּכֹה ָאַמר יהו)ד ֲחִרית''ִאיִהי כ', ּּכַ ּה ַאְתָוון ְדִיחוָדא ְדׁשַ ה ''ְוכ, ּ
ַּאְתָוון ְדִיחוָדא ְדַעְרִבית י ּכַ, ּ ְמּתִ ְמׁשֹוַתִיך ''ְדֹכ''ְוׂשַ א )ישעיהו נד יב(ְד ׁשִ ִכיְנּתָ ּ ָדא ׁשְ

ָאה ּתָ ֲחִרית''ְּדִאיִהי כ, ּתַ ּד ַאְתָוון ְדִיחוָדא ַקְדָמָאה ְדׁשַ ּד ַאְתָוון ְדִיחוָדא ְדַעְרִבית'' ְוכ,ּ ּ.  
  ]ב''דף יד ע -תיקוני זוהר [

ֲחִרית ִאינון מ''ה כ''כ ּד ְדׁשַ ָרֵאל ''ְוִאית מ, ּט ַאְנִפין''ּ ְטָרא ְדִיׂשְ א ִמּסִ ּט ַאְנִפין ְלַתּתָ
ּזוָטא ְדִאיהו מטטרו ָנה, ּט ַאְנִפין''ְּוִאיהו מ, ן''ּ ּוְבהֹון ַיְזִהירו ָמאֵרי ִמׁשְ ְדִאיִהי ִתְנָייָנא , ּ

ְפָחה ִדיֵליה ֶלך , ַּלֲהָלָכה ׁשִ ֶנה ַלּמֶ י ָמְרְדַכי ַהְיהוִדי ִמׁשְ ִגין ּכִ ְּבְ ּ ַגְווָנא ָדא , )אסתר ו ג(ּּ ּכְ
ָנה ֶלך )ב''דף יד ע( ,ִמׁשְ ֶנה ַלּמֶ ּוֵביה ַיְזִהירו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְִמׁשְ ּ ֹזַהר ָהָרִקיַע ָדא , ּ ּּכְ
יַניְדִאיִה, ֲהָלָכה ה ִמּסִ ָלה ְלֹמׁשֶ ה עוֵליָמאן ִאית ָלה ְדִאינון ֲהָלכֹות ְפסוקֹות, י ַקּבָ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ ּּ ,

הֹון  ַמר ּבְ ְלהו, ּ ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר)שיר ו ח(ְּדִאּתְ ְּוִאיִהי ָסְלָקא ַעל ּכֻ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ָלָנה)משלי לא כט( ְלהוְוִאיִהי ִעם, ּ ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ּ ּכֻ ים, ּ ַרּבִ ָמה ְדאוְקמוהו ֲהָלָכה ּכְ ּּכְ ּ ּ.  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ּכָֹכִבים ְלעֹוָלם ָוֶע ה ְיהֹון ּכַ ים ּבָ ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ָנא, דּ ּבָ ּכָֹכִבים ַוַדאי ְדֵלית לֹון חוׁשְ ּּכַ ּ ,
ְּוָדא הוא ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפ, ְּדָכל ּכֹוָכָבא ְוכֹוָכָבא ִאְתְקֵרי ָעְלָמא ְיִחיָדא ְּוִאֵלין , רּ

ְקֵרי ֲעָלמֹות ּכָֹכִבים, ֶּאָלא עֹוָלמֹות, ֲעָלמֹות ַאל ּתִ ּוְבִגין ְדַצִדיַקָייא ִאינון ּכַ ּ ּ ְוָכל ַחד , ּּ
ִגין ָדא אוְקמוהו ַקְדָמִאין, ִּאית ֵליה ּכָֹכב ּּבְ ּ ּ ְפֵני , ּ ל ַצִדיק ְוַצִדיק ִאית ֵליה עֹוָלם ּבִ ּּכָ ּ ּ

א ֲחָדא, ַלֲהָלָכה ַחד ָיִרית ָעְלָמא ָחדְּוָכל ָמאן ְדָזָכה , ַעְצמֹו ְכּתָ ן ָמאן ְדָזֵכי ְלַמּסֶ ּכֵ ל ׁשֶ , ּּכָ
ין, אֹו ִלְתֵרין ּתִ הֹון , אֹו ְלׁשִ ַמר ּבְ ה ְמָלכֹות)שיר ו ח(ְּדִאּתְ ים ֵהּמָ ּשִׁ א ,  ׁשִ ְכּתָ ְּדָכל ַמּסֶ

ַגְרָמה ָאה ִאיהו ָמאן ְדָיִרית ָלה, ַּמְטרֹוִניָתא ִאיִהי ּבְ ַּזּכָ ּ ַהאי ָעְלָמאּ ַּדֲהָלָכה עוֵליָמא ,  ּבְ ּ
ָלה, ְדַמְטרֹוִניָתא ְלהו , ְדִאיִהי ַקּבָ א ְדִאיִהי ַעל ּכֻ ִכיְנּתָ ׁשְ ְדִלין ּבִ ּתַ ִאין ִאינון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ּּ

ֲהָלָכה לוָתא, ּבַ ְּלַאָפָקא ָלה ִמן ּגָ ּ ה , ּ ַמר ּבָ ֶכ)ישעיהו נ א(ְּדִאּתְ ְלָחה ִאּמְ ִעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ , םּ
ְע י ּבַ ּוְלֵמיַזל ָלה ְלַגּבֵ ְדרֹועֹוי, ָּלהּ ָלה ּבִ ה , ְּלֶמֱהֵוי ָלה ַקּבָ ְּלַקֵיים ּבָ ַחת )שיר ב ו(ּ ֹמאלֹו ּתַ  ׂשְ

י וכו   .'ְלֹראׁשִ
ָנ ִּדְבָגלוָתא ִמׁשְ ְלָטא''ה ְדִאיִהי מטטרו''ּ ֶלך, ן ׁשָ ֶנה ַלּמֶ ְְוִאיהו ִמׁשְ ֲאַתר , ּ ּבַ

ה)משלי ל כג(ְּוָדא ִאיהו , ָנהְּדַמְטרֹוִניָתא ָיְתָבא ִמׁשְ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ּוְביֹומֹוי , ּ ְוׁשִ
ְפָחה ֶאָלא ַמְטרֹוִניָתא ְלָטא ׁשִ ה ָלא ׁשָ ְּדֹמׁשֶ ַע ְדִאיהו , ּ ה ְוָיִרית ְיהֹוׁשֻ ְּלָבַתר ְדִמית ֹמׁשֶ ּ ּ

ְפָחה, ַנַער ְלָטא ׁשִ ֲאַתר ַמְלכוָתא ׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ּּבַ ר ְצָבא )יהושע ה יד( ּכְ  ֲאִני ׂשַ
ה ָבאִתי''יהו   .ה ַעּתָ

ָבה''מטטרו, ְּוָהא אוִקיְמָנא ה ֶמְרּכָ ָבה , ּן ִאיהו ַמֲעׂשֵ ֶמְרּכָ ין ּבְ ַמר ֵאין דֹוְרׁשִ ַּוֲעֵליה ִאּתְ ּ
ָיִחיד יִחיָדא ְדָעְלָמא, ּבְ ָיִחיד ּבִ ן ָהָיה ָחָכם וֵמִבין ִמַדְע, ַמאי ּבְ ֶּאָלא ִאם ּכֵ ּ  ָחָכם ,ּתֹוּ

ַדַעת ִביָנה ְויֹוֵדַע ּבְ ָחְכָמה וֵמִבין ּבְ הֹון , ּּבְ ַמר ּבְ ּ ָוֲאַמֵלא אֹותֹו רוַח )שמות לא ג(ְּדִאּתְ ּ
ָחְכָמה ִבְתבוָנה וְבַדַעת''ֱאֹלִהי ּם ּבְ ין ִאֵלין, ּ ְתַלת ַדְרּגִ ָנא ְדִאְתַמֵלי ּבִ ּכְ ִגין ְדִאיהו ַמׁשְ ּּבְ ּּ ּ ּ ,

ָאהּוְבָכל ְמָלאָכה ָדא ַמֲעׂשֵ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ית ׁשְ עֹוָבָדא , ה ְבֵראׁשִ ין ָלה ּבְ ְּדֵאין דֹוְרׁשִ ּ ּ
ַנִים ׁשְ ית ּבִ ֵראׁשִ ֶּאָלא ְבִיחוָדא ְדָעְלָמא, ִדּבְ ָב, ּ ּה ִדיָלה ִאיהו מטטרו''ֶמְרּכָ ּן ּגוף ''ּ

א ִכיְנּתָ   .ׁשְ
א ִאיִהי מ ִכיְנּתָ ִג, א ִאְתְקִריַאת''ו ה''א וא''ד ה''ה יו''ּוׁשְ ר ּבְ ָלָלא ַדֲעׂשַ ּין ְדִאיִהי ּכְ

ֶּרֶכב ִדיָלה מטטרו, ְסִפיָרן ַמר , ן''ּ ם ִרּבֹוַתִים ַאְלֵפי '' ֶרֶכב ֱאֹלִהי)תהלים סח יח(ֲּעֵליה ִאּתְ
ְנָאן ְנָא, ׁשִ ר ַאְרֵיה ָאָדם''ַמאי ׁשִ ָב, ן ׁשֹור ֶנׁשֶ   .ּה ַוַדאי''ב מ''ֶרֶכ, ה''ְּוָדא ִאיהו סֹוד ֶמְרּכָ

ּּגוָפא ְלאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּהו ָארֹוןן ִאי''ּומטטרו ּ ּ ְּוִאיהו , ּ
ְלָחן א ְדִאיִהי ֵל, ׁשֻ ִכיְנּתָ יה ֵל, ב''ָּפתֹוָרא ִדׁשְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ָמאָלא, ב ֵמִבין''ּ , ְּוִאיהו ִלׂשְ

פֹון ּצָ ְלָחן ּבַ ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ׁשֻ ּ ּ.  
א ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ְּוִאיהו ְמנֹוָרה נור ָדִליק ִמּסִ ּ ה ֵנר יהו, ּ ַמר ּבָ ְְוָצִריך ְלֶמֱהֵוי , ה''ְּדִאּתְ

ָחא ָלא ִמׁשְ ָדרֹום, ִליִמיָנא ְלַקּבָ ּוְבִגין ָדא ְמנֹוָרה ּבְ ָלא ְפִתיָלה , ּ ָּדא ִאיהו ָמאָנא ְלַקּבָ ּ ּ
ָחא וְנהֹוָרא ּוִמׁשְ ִכיָנה, ּ ִתית,ְּפִתיָלה ׁשְ ֶמן ּכָ ָחא ִדיָלה ַצִדיק ׁשֶ ּ ִמׁשְ ְּנהֹוָרא ִדיָלה ַעּמוָדא , ּ ּ

ּתוָפא ְדגוָפא ִאיִהי ְפִתיָלה, ְדֶאְמָצִעיָתא א ְדִאיִהי ׁשִ ַגְווָנא ָדא ַנְפׁשָ ּּכְ ּ ָחא, ּ ּרוַח ָדא ִמׁשְ ּ ,
ָמָתא , ּת ִסְטִרין ִאֵליןְּוִאיהו ֶרֶכב ִלְתַל, ֶבדִּאיהו ֶע, ָּמאָנא ָדא גוָפא, ְנהֹוָרא ָדא ִנׁשְ

ְּדִאינון ִקיטוָרא ְדִיחוָדא ֲחָדא ּ ּ ַמת ָאָדם ''ְּדִאינון ֵנר יהו, ּ   .)משלי כ כז(ה ִנׁשְ
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ָמָהןְוַהאי ֶע ּנוָיא ְלָכל ׁשְ ֶּבד ִאיהו ּכִ ָמָהן, ּ ּנוי ְלָכל ׁשְ ל ִאָלִנין , ּׁשִ יִבין ּכָ ּוֵביה ַמְרּכִ ּ ּ
ְטָרא ְדטֹובִּעָלִאין ִמ בֹות ְדִסְטָרא ְדַרע, ּסִ ה, ֶּמְרּכָ ֹלׁשָ ׁשְ ֲעָריֹות ּבִ ַמר ְוֹלא ּבָ , ֲּעַלְייהו ִאּתְ

ה, ל ְוָנָחׁש''ַמאי ֲעָריֹות סמא ֹלׁשָ ִחי, ְָלא ָצִריך ְלֶמֱהִוי ִבׁשְ , ה''ף ְוֵחיָמ''ת ַא''ְּדִאינון ַמׁשְ
יַנְייהו ִליָתָאה ּבֵ הֹוןְּדָלא ִמְתַקּשְׁ, ְּלֶמֱהֵוי ּתְ ְרַוְייהו , ִרין ּבְ ֶּאָלא ִדְיהֹון ּתַ  )א''דף טו ע(ּ

ִפרוָדא ְתָלָתא, ּּבְ ֲעָריֹות ּבִ ין ּבָ ּוְבִגין ָדא ֵאין דֹוְרׁשִ ּ ִהפוָכא, ּ ית ּבְ ֵראׁשִ ְּועֹוָבָדא ִדּבְ ֵאין , ּ
ַנִים ׁשְ ית ּבִ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ין ּבְ ְּדָלא ַיַעְבדון ִפרוָדא, ּדֹוְרׁשִ ּ ָּיִחיד ְדִאיהו ִיחוָדא ֶּאָלא ּבְ, ּּ ּ ּ

ֵרי, ָחד ּוְבִגין ָדא ֹלא ֹיאַכל ָאָדם ּתְ ֵרי, ּ ה ּתְ ּתֶ   .ְוֹלא ִיׁשְ
ָבה ְבָיִחיד ּתוף ְדִאיהו מטטרו, ְוֹלא ְבֶמְרּכָ ִגין ְדָיִחיד ֵלית ֵליה ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ַגְווָנא , ן''ּ ּכְ

גוָפא ּתוף ּבְ ָמָתא ְדֵלית ָלה ׁשֻ ְּדִנׁשְ ּ אי ָאַמר , ּ ן ָהָיה ָחָכם וֵמִבין ִמַדְעְוַאּמַ ֶּאָלא ִאם ּכֵ ּ , ּתֹוּ
ִריך הוא א ּבְ ָבה ְלִעיָלא ְלקוְדׁשָ ַמע ְדִאית ֵליה ֶמְרּכָ ָּהָכא ַמׁשְ ּ ּ ְּדִאיהו ְמָלאָכה ִדיֵליה, ְּ ּ ,

ּוַמאי ִאיִהי ַהִהיא ְדִאיִהי ְכִליָלא ֵמָחְכָמה וִביָנה ָוַדַעת ְּדִאינון יה, ּ ְמָלאָכה ִדְתַלת , ו''ּ
ָאה' ַאְתָוון ִאיִהי ה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִלימו ִדְתַלת ַאְתָוון, ׁשְ ַמר , ּׁשְ ֶכל )שמות לט לב(ֲּעָלה ִאּתְ  ַוּתֵ

ן וגו ּכַ ל ֲעבֹוַדת ִמׁשְ י' ְוִאיִהי ה', ּכָ ּשִׁ ב ְדַאְמִריָנן ֵאין , ְּדיֹום ַהּשִׁ ּוְבִגין ָדא ַאף ַעל ּגַ ּ ּ
ָיִחיד ָבה ּבְ ֶמְרּכָ ין ּבְ ן ָהָיה ָחָכם וֵמִבין ִמַדְעָח, ּדֹוְרׁשִ ַּזר ְוָאַמר ֶאָלא ִאם ּכֵ ּ ְּדַוַדאי , ּתֹוּ ּ

ָיִחיד ָבה ּבְ ֶמְרּכָ ין ּבְ ַלת דֹוְרׁשִ ִאֵלין ּתְ ּּבְ ַלת ַלאו ִאיהו ִיחוָדא ִדיֵליה, ּ ּוְבָלא ִאֵלין ּתְ ּ ּ ְוָדא , ּּ
ִכ, ִּאיהו ָרָזא ׁשְ ִריך הוא ְלִעיָלא ַחד ּבִ א ּבְ ְּדִאיהו קוְדׁשָ ּ יהְּ   .ּיְנּתֵ

מטטרו א ּבְ יה''ְּוַכד ִאיהו ְלַתּתָ ִכיְנּתֵ ָלא ׁשְ י ֵביה, ּן ּבְ ּנִ ּתַ ע , ִּאׁשְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ֱאִליׁשָ ּ
י ְרׁשויֹות ֵיׁש, ַאֵחר ּתֵ לֹום ׁשְ א ַחס ְוׁשָ ּמָ ִמיֵרִני בֹו, ּׁשֶ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ַאל ּתְ ִמי , ּ י ׁשְ ּכִ

ִקְרּבֹו ִגין ְדמטטרו, ּבְ ֶלך''ּבְ ִני ַלּמֶ ְן ִאיהו ׁשֵ ְע, ּ ָלא ּבַ א ּבְ ִכיְנּתָ ִאְתְקֵרי , ָּלהְוַכד ִאיִהי ׁשְ
ֶנה ָלה ַּהאי ַמְלָאך ִמׁשְ ה ֲחָייִלין, ְ מֹוְדִעין ּבָ ּתְ ִניַאת ְדָלא ִאׁשְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּוַמה ְדִאיִהי , ּ ּ

ָיא, ַמְטרֹוִניָתא ַהִהיא ְדִאְתְקִריַאת ָאָמ, ּוְבַמאי ִהיא ִמְתַכּסְ   .הּבְ
ּתֹו ְלָאָמה)שמות כא יג(ְּוָדא הוא ְדָאַמר ְקָרא  ִּאיׁש ָדא ,  ְוִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א, ְּ ִכיְנּתָ ּתֹו ָדא ׁשְ ת זוֵגיה ְדמטטרו, ּּבִ ְּלָאָמה ּבַ ן ''ְּדִאיִהי מיטטרו, ן''ּ
תֹוֶסֶפת יו א ִהיא ָאָמה ְדִע, ד''ּּבְ ְפָחה ִביׁשָ א וְבָנָהא , ֶרב ַרבְּדׁשִ יׁשָ ְפָחה ּבִ ּוְבִגין ְדַהִהיא ׁשִ ּ ּ

ה מֹוְדִעין ּבָ ּתְ ָיא ְבַעְבָדא ִדיָלה, ָּלא ִאׁשְ ִּאיִהי ִמְתַכּסְ גוָפא, ּ ָמָתא ּבְ ִנׁשְ   .ּּכְ
א א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ּוְבָגלוָתא ַקְדָמָאה ְדָלא ָחְזַרת ְלַמְלכוָתָהא ּבְ ּ ּ ְּוָלא ָנְפַקת ֵמַההוא גוָפא, ּ ּ, 

ית הֹון, ָלא ָנְפַקת ָחְפׁשִ ַמר ּבְ ִגין ַדֲהוֹו , ּוְבִגיָנָהא ִאּתְ ִמְצָרִים ּבְ ֲּעָבִדים ָהִיינו ְלַפְרֹעה ּבְ ּ
חֹות ְרׁשו ְדַההוא ֶע ּּתְ ּ ַהאי ֲאַתר ֹלא ָיַדְע, ֶבדּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ַפְרֹעה ּבְ ּ י ֶאת ְיָיּ ְוַגם ֶאת ', ּתִ
ֵלַח  ָרֵאל ֹלא ֲאׁשַ ְמנוָסה, )ה בשמות (ִּיׂשְ ּוְבִגין ָדא ָנְפקו ּבִ ּ ּ ַתב ֵחירו , ּ ַעְבָדא ְדֵלית ֵליה ּכְ ּּכְ ּ ּ

ּוָבַרח ֵמִרּבֹוֵניה ּ.  
א ַרּתָ ְתָרָאה ָלא ָנְפַקת ּבְ פוְרָקָנא ּבַ ְפָחה, ֲּאָבל ּבְ ׁשִ ַהאי ַעְבָדא ּכְ א , ּּבְ קוְדׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ

ִריך הוא ּּבְ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ֵח, ְ ּּבְ ְתָרָאה, ּירוּ ָגלוָתא ּבַ ה ּבְ ִּאיִהי ִעּמָ ְּדִאיִהי ֵחירו , ּ ּ
ִּדיָלה ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָהִכי ְבָגלוָתא ַקְדָמָאה, ּ ְּדָלא ֲהָוה ָלה ְוִלְבָנָהא אֹוַרְייָתא ְדִאיִהי , ּ ּ
ְּדאֹוַרְייָתא ַוַדאי ִאיִהי ֵחירו, ֵּחירו יָקָרא ִדיָלה, ּ ַמְלכוָתא ִדיָלה ּבִ ּּבְ ּ ָּדא הוא ִדְכִתיב ֲה, ּ

ֵצאת ָהֲעָבִדים , ּ ְיָקָרה ִהיא ִמְפִניִנים)משלי ג טו( ּוְבִגין ָדא ֹלא ֵתֵצא ּכְ ְוָדא , )שמות כו ז(ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ֵצאו י ֹלא ְבִחָפזֹון ּתֵ ּהוא ְדָאַמר ּכִ ּוִבְמנוָסה ֹלא ֵתֵלכון, ּּ ּ י הֹוֵלך ִלְפֵניֶכם יהו, ּ ישעיה (ה ''ְּכִ

ָרֵאל, ּו יֹוִקים לֹון ֵמַעְפָראּה ַוַדאי ִאיה''יהו, )נב יב ְּוִאיהו ָנִהיר ַעל ַאְנפֹוי ְדִיׂשְ ּוֵביה , ּּ ּ
ל ָעְלִמין ְדִאינון  מֹוְדִעין ּכָ ּתְ ִּאׁשְ ַרך יהו)שם סא ט(ּ   .ה''ְ ֶזַרע ּבֵ

ּנוָיין ל ּכִ ִריך הוא ִמּכָ א ּבְ ט קוְדׁשָ ְּוִאְתַפּשַׁ ּ ְּ בֹות ְדמטטרו, ּ ְּדִאינון כוז, ן''ּוֶמְרּכָ ו ''ּ
יה , ץ''מצפ, ו''ז כוז''במוכס ַמר ּבֵ ֵנף עֹוד מֹוֶריך)ישעיה ל ב(ְּוִאּתְ ְָוָהיו ִעיֶניך , ָ ְוֹלא ִיּכָ ּ

ַההוא ִזְמָנא, ָרֹואֹות ֶאת מֹוֶריך ׁשוב יהו, ּּבְ ַעִין ִיְראו ּבְ י ַעִין ּבְ ּּכִ , )שם לב כ(ּה ִציֹון ''ּ
א בֹות ִדְלַתּתָ ְרּכָ ט ִמּמֶ ְּוִאְתַפּשַׁ ָבה ִדיֵליה ְדִאיִהי אדנְוִאְת, ּ ֶמְרּכָ ׁש ּבְ ַּלּבַ ָבה , י''ּ ְרּכָ ם ַהּמֶ ׁשֵ

ּנו, ה''ָדא יהו ן אהי, ם''י ָדא ֱאֹלִהי''ּּכִ ּבַ ְּוִאיהו ִכּנו, י''ה אדנ''ְּדָסִליק ְלֻחׁשְ י ִדְתֵרין ''ּ
ְסָיין ָמָהן ִאֵלין וֵביה ִאְתּכַ ּׁשְ ּ ּ.  

  ]ב''דף טו ע -תיקוני זוהר [

ית ִסְטִרין' ו, ו''ּה ִאיהו יה''אהי ִליָלא ְדׁשִ ְּדִאיהו ּכְ ית ִסְטִרין, ּ ְּוִאינון , ִּדְבהֹון ָחִתים ׁשִ
ּו ָנִטיל ֵליה ְיִמיָנא ְדִאיהו ֶחֶס''יה, ה''ו יו''ה הי''י וי''י וה''ו הו''יה יה , ד''ּ ְּוָחִתים ּבֵ

ים ַיְדִרים, ְלָחְכְמָתא ּוֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ָמאָלא ְדִאיהו ''הו )ב''דף טו ע(. ּ ּי ָנִטיל ִלׂשְ
יה ְלעוְתָרא, ְּגבוָרה ְּוָחִתים ּבֵ יר ַיְצִפין, ּ ּוֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ּ ְוָנִטיל , ּי ָפָנה ְלִמְזָרח''וה, ּ

ֵּליה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ֵני, ּ יה ּבָ יה , ּה ָנִטיל ֵליה ַיְרָכא ְיִמיָנא''וי, ְּוָחִתים ּבֵ ל ּבֵ ּכַ ְּוִאְסּתַ
יה ַחֵיי, ְלִעיָלא ְּוָחִתים ּבֵ ָמאָלא''הי, ּ א, ּו ָנִטיל ֵליה ַיְרָכא ׂשְ ל ְלַתּתָ ּכַ יה , ְוִאְסּתַ ְּוָחִתים ּבֵ
י ָחְכָמה, ְמזֹוֵני ל ְלִעיָלא ְלַגּבֵ ּכַ ַיְרָכא ְיִמיָנא, ִאְסּתַ ר ּבְ יה ַחִיים, ְוִאְתַקּשַׁ ְּוָחִתים ּבֵ ִגין , ּ ּבְ

ַמר ְּדָחְכָמה ֲעֵליה ִאּתְ ַחֶיה ְבָעֶליָה)קהלת ז ב( ּ א , ּ ְוַהָחְכָמה ּתְ י ִאיּמָ ל ְלִעיָלא ְלַגּבֵ ּכַ ִאְסּתַ
ָמאָלא, ִּעָלָאה ַיְרָכא ׂשְ ר ּבְ יה ְמזֹוֵני, ְוִאְתַקּשַׁ ַצִדיק''יו, ְּוָחִתים ּבֵ ּה ָפָנה ְלַמֲעָרב ּבְ ּ ,

ְּדִאיהו ִערוב ּ ל ֲחָייִלין, ּ ן ִמְתָעְרִבין ּכָ ַחְוִאְתּכְ, ְּדַתּמָ ְּדִאינון יה, י ַאְתָוון''ִליל ּבְ י ''ו הו''ּ
ִּאֵלין ִאינון י, י''ה וה''ו יו''ה הי''וי הֹון , י ָעְלִמין ִאְתְקֵרי''ִּדְבהֹון ַח, ח ַאְתָוון''ּ ְּוַצִדיק ּבְ

  .י ָעְלִמין''ִאְתְקֵרי ַח
א ִעָלָאה ַתְלָיין ל ֲהַוויֹות ִאֵלין ֵמִאּמָ ּּכָ ּ ְּדִאיִהי ַחִיים, ּ ֵמיה ִאְתְקֵרי ַחְו, ּ ַּצִדיק ַעל ׁשְ , י''ּ

ָמה ִאְתְקִריאו ָבה ַעל ׁשְ ְרּכָ ַּחיֹות ַהּמֶ ּ א ִעָלָאה ַחִיים, ּ ִגין ְדִאיִהי ִאיּמָ ּּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ּכְ
ה  ֲחִזיִקים ּבָ ִּעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ָבה ְלָחְכָמה, )משלי ג יח(ּ   .ְוִאיִהי ֶמְרּכָ

ן ה ּמָ ִלימו''ָּבה ִאְתְקֵרי יהוּו', ַּמְלכות ּתַ ׁשְ ה, ּה ּבִ ְבָעה ִזְמִנין ִאְתְקִריַאת ּבָ ה ''יהו, ּׁשִ
הֹון כ, ה''ה יהו''ה יהו''ה יהו''ה יהו''ה יהו''יהו הֹון ''ְוִאית ּבְ ַמר ּבְ במדבר (ּח ַאְתָוון ְדִאּתְ

ה ִיְגַדל ָנא ּכֹ)יד יז ָמָהן ִא, ה''ַח יהו''ּ ְוַעּתָ ְבָעה ׁשְ ּוְבִאֵלין ׁשִ ַבעּ , ְתְקִריַאת ִהיא ַבת ׁשֶ
ַמר  יך)תהלים קיט קסח(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ יֹום ִהַלְלּתִ ַבע ּבַ ָ ׁשֶ ּ ּ.  

ְתָלִתין וְתֵרין ֱאֹלִהי''י ָלִתין וְתֵרין ִזְמִנין ּבִ ּה ּתְ ִעם ' ב ְנִתיבֹות ָחְכָמה א''ִּאינון ל, ם''ּ
בֹודֹו''ּה ַאֵי''י   .ה ְמקֹום ּכְ

יִלים ִאי ּכִ ׂשְ ָתא ְדִעֶדןְוַהּמַ ּנון ֵהיָכִלין ְוִציוִרין ְדִגּנְ ּ ַאְתָוון, ּּ ְלהו ְמצוָייִרין וְמרוָקִמין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ.  
ּא ִציוָרא ְדֵהיָכָלא ְגִניָזא ְדִאיִהי ָאֹנִכ ּסֵ, י''ּ ן ּכִ ּבַ ְּוִאיהו ְמצוָייר , א''ְּדָסִליק ְלחוׁשְ ּ

ִנּקוִדין ֹכְכַבָיא ְדַנֲהִרין ּבִ, ּּבְ ְּדִאינון ּכְ ּ ין ּ ָמִתין ְורוִחין ְוַנְפׁשִ ְּרִקיָעא וְבהֹון ְמצוָייִרין ִנׁשְ ּ ּ
ְּדַצִדיַקָיא ּ ּ.  
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ַגְווָנא ָדא א ָדא ִאיִהי ִדיֹוְקָנא ְדָקֵמץ  ְּוִציוָרא ִדיֵליה ּכְ ּּ ּ ְּדִאיהו ִניצֹוץ ְוָרִקיַע] ציור[ּ ּ ,
ַמר , ִּניצֹוץ ִאיהו ּכָֹכב ְ ָדַרך ּכֹ)במדבר כד יז(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ֶבט , ָּכב ִמַיֲעֹקבּ ָרִקיַע ְוָקם ׁשֵ

ָרֵאל ְרִקיָעא, ִּמִיׂשְ ה ְדַנֲהָרא ּבִ יה, ִּניצֹוץ ִאיהו ּכָֹכב ַחּמָ א ִאְתַפַלג , ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ְּלַתּתָ ּ
ִציוָרא ָדא  חֹות ָרִקיַע ְוַתְרַוְייהו ּבְ ַגְווָנא ָדא א ִסיֲהָרא ִדּתְ ּא ּכְ ד ֵייֵתי סמא( )ּּ ל '' ּכַ

ַלת ְלִעיָלאְלִאְס ּכְ א ִאְסּתַ ָלא ָבה ְלַתּתָ ּכָ יה, ּּתַ ִסיַאת ַאְנָפָהא ִמּנֵ ְּוִאְתּכְ ְּוָהְדַרת ַאְנָפָהא , ּ
א יה ְלַתּתָ יה, ִּמּנֵ   .ְּוִאיִהי ִאְתַרֲחָקא ִמּנֵ

ַההוא ִזְמָנא נו , ּּבְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּּתִ ָאן ַיְרָח, )תהלים פא טז(ּ , אּבְ
ְסָיא ֵביה ִסיֲהָרא ַיְרָחא ְדִאְתּכַ י ֲעָלה יהו, ּּבְ ּוָמאן הוא ִדְמַכּסֵ ּ ן, ה''ּ ּבָ ֻחׁשְ ' י, ְּדֵכן ְסִליק א ּבְ

א ו' ְלִעיָלא י ֶאְמָצִעיָתא' ְלַתּתָ ְּוִאיהו ָנִטיר ָלה, ּבְ  ֲאִני )ישעיה מב י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ִמי וכו''יהו   .'ּה הוא ׁשְ

ג ִדיָלה ִאיהו ָרִקיַע, ְּנקוָדהב ֵהיָכָלא ִל ּּגַ ּ ַמר , ּ ְּוִאיהו ַפַתח ֲעֵליה ִאּתְ  )תהלים קד ב(ּּ
ְיִריָעה ַמִים ּכַ ָאה ְוֶאְמָצִעיָתא' ְּוִאיהו ו, נֹוֶטה ׁשָ י ַעל ְנקוָדה ִעָלָאה ְוַתּתָ ִּדְמַכּסֵ ּ ַגְווָנא , ּ ּכְ

  .)א ב''נ( )א א''נ(ָּדא וִֹ 
ֵרין ִנּצֹוצֹות ְדָאת  ֵרין ְדע, י''ּצ ִאינון ֵצִרּצ ּתְ ין ְדצ ִאינון ּתְ ֵרי ֵראׁשִ ּּתְ ּ ּ'.  

  ]א''דף טז ע -תיקוני זוהר [

ין ַלת ֵראׁשִ ֵר, ל''ְּוִאּנון ֶסגֹו, ּש ִאית ָלה ּתְ ַלת ְנקוִדין ׁשֻ ְּוִאּנון ּתְ א )'א ו''נ(ז . ק''ּ  ֵריׁשָ
ו''ּק ׁשוֵר''ם ִחיֵר''ִּדיָלה ֹחֵל ְּוֹכָלא ִאְתְרִמיז ', ק קֹוָצא ְדָאת ג''יֵרּקֹוָצא ִמְלָגאו ִח', ק ּבְ
ָאת א א ִחיֵר''ְּנקוָדה ְלִעיָלא ֹחֵל, ּבְ ֶאְמָצִעיָתא ׁשוֵר''ּם ְנקוָדה ְלַתּתָ ַגְווָנא ָדא וִֹ''ּק ּבְ , ּק ּכְ

ֵרין ְנקוִדין ְדָאת א ִאינון ֵצִר ְּועֹוד ּתְ ּ ָב, י''ּ ִדיֹוְקָנא ָאֳח, א''ְּוִאינון ׁשְ ְּוִאינון ּבְ גֹון , ָרא אּ ּכְ
ֶאְמָצִעיָתא' ו, ְלִעיָלא' י א' ד, ּבְ א, ּ ִאיהו קֹוָצא ְלִעיָלא)א ד''נ(א , ְלַתּתָ , קֹוָצא ְלַתּתָ

ּל ְוִאיהו ׁשוֵר''ְּוִאיהו ֶסגֹו, קֹוָצא ְבֶאְמָצִעיָתא ַלת ְנקוִדין''ּ ּּכָֹלא ִאיהו א, ּק ּתְ ַאְתָוון , ּ
ְּוֹכָלא ִאיהו ְמרוָקם , ֵּלין ַאְתָווןָּאֳחָרִנין ֵהיָכִלין ְוִכּסוָיין ְלִא ּ ּוְמצוָייר  )א''דף טז ע(ּ ּ

ָכְרַסָיא ין ְלָכְרַסָיא' ו, ּּבְ ית ַדְרּגִ ּׁשִ לֹוי ְדָכְרַסָיא' ס, ּ ְלּגַ ין ּגַ ּתִ ּׁשִ ּ ַמר , ּ ְּדַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ִאּתְ
ּתֹוָרה הֹון ֵאין מוְקָדם וְמאוָחר ּבַ ּּבְ ּ ָכְרַסָיא , ּ ְדָקא ָיאותֲּאָבל ּבְ ְקָנן ּכִ ְלהו ִמְתּתַ ּּכֻ ּ ְוָרָזא ָדא , ּ

ר א ִאְתַמּסַ יֵמי ִלּבָ   .ְלַחּכִ
יִלים ַיְזִהירו ּכִ ׂשְ ָּדָבר ַאֵחר ְוַהּמַ ֶכל ְלַאָעָלא ֳקָדם , ִּאֵלין ִאינון ַאְתָוון, ּ ַּדֲהָוה לֹון ׂשֵ

א ּקונֹוי, ַמְלּכָ ל ַחד ַעל ּתִ ְטָרא ִדְגבוָרה ָעאלו ּכֻ, ּּכָ ִּמּסִ ְּלהו ְלַמְפֵרַעּ ִגין ְדִאיִהי ְדרֹוָעא , ּ ּּבְ
ִר ׁשְ ָמאָלא ּתִ י, י''ׂשְ ֵראׁשִ ִר''ת ּבָ''ְּוָדא ִאיהו ּבְ ׁשְ ֵרי , י''א ּתִ ִגין ִדְבִמַדת ַהִדין ִאְתּבְ ּּבְ ּ ּ

ּוְבִגין ָדא ָעאלו ְלַמְפֵרַע, ָעְלָמא ּ ֵרי ָעְלָמא, ּ ְּוָהא אוְקמוהו ְדִביִמיָנא ִאְתּבְ ּ ּ ּוֵביה, ּ ּ ָעאלו ּ
ִסְדָרן ֶנה , ַאְתָוון ּכְ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ד ָעאלו , )תהלים פט ג(ְּוָרָזא ְדִמָלה ָאַמְרּתִ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ ּ

ִסְדָרן, ַאְתָוון ְלַמְפֵרַע ְייהו ּכְ ּוִמּנַ הֹון ָעְלָמא, ּ ִריך הוא ְלִמְבֵרי ּבְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ָּלא ּבָ ַעד , ְּ
יִמיָנ ף לֹון ּבִ ּתֵ הֹון ָעְלָמאְּדׁשִ ָמאָלא וָבָרא ּבְ ּא וׂשְ ּ.  

ִסְדָרן''ָנַטל א הֹון ָאת י, ּר ִמְלַמְפֵרַע''ְוָנַטל ּתׁש, ב ִמּכְ ף ּבְ ּתֵ ֵמיה' ְוׁשִ ּוָבָרא , ִּמן ׁשְ
הֹון ָעְלָמא ְנָייָנא, ּבְ ִגין ְדִיְתַקַיים ּבִ ּּבְ ל ''י ֲא''אב, ר''י תש''ְּוִאינון אב, ּ ָידֹו ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ ׁשֶ

ִמיָמה''ּתֹוַרת יהו' ת, י''ָח ת' ש, ה ּתְ ּבָ ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי' ר, ׁשַ ּוְבֻכְלהו ָלא ָבָעא ', ֵראׁשִ ּּ
ָאת ּב ְנַין ָאב', ְּלִמְתַחל ֶאָלא ּבְ ִגין ְדִאיהו ּבִ ּּבְ ְנָייָנא ְדָעְלָמא, ּ אֵרי ְלִמְתַחל, ּבִ ּוָבה ׁשָ ּ ,
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ִגין ְדָב ּה ָעִתיד ְלִמְבֵני ְירוׁשָּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ַלםּ ַלם יהו)תהלים קמז ב(ּכְ , ה''ּ ּבֹוֵנה ְירוׁשָ
ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו ''ְדִאם יהו ּוִבְנָייָנא ְדאֹוַרְייָתא , )שם קכז א(ּה ֹלא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ

ָאת ב ּוְבַההוא ִזְמָנא ְד, ַּוֲעָלה ַקְייָמא ָעְלָמא, ֲעִתיָדה ְלִמְבֵני' ּוְדָעְלָמא ּבְ ִניַאת ּ ִאְתּבְ
ֵני ֵרי ָעְלָמא ְוִיְתּבְ ִאלו ְבַההוא ִזְמָנא ִיְתּבְ ּּכְ ּ ָרא ֱאֹלִהי, ּ ית ּבָ ֵראׁשִ ד ָחַרב , ם''ְוָדא ּבְ ֲאָבל ּכַ
ִאלו ֲהָוה ָעְלָמא ֹתהו ָוֹבהו ִית ִראׁשֹון ּכְ ּּבַ ּ ּ ִניַאת , ּ ְּוָדא ִאיהו ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ִמָיד ְדִאְתּבְ ּ ּּ

ה, ם ְיִהי אֹור''ֹלִהיַּויֹאֶמר ֱא ִגין ְדָכל ַאְתָוון ְנִהיִרין ּבָ ּּבְ ב ְדאֹור הוא א, ּ ְּוַאף ַעל ּגַ אֹור , ּ
ָחֵמׁש ְנהֹוִרין ְדִאינון ה ִּדיֵליה ְדַנֲהָרא ָבה ב ּבְ ּ ּ ּ ּ א' ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִּעָלָאה ִדׁשְ ּ.  

יָתא ְג ַעּמוָדא ִדְסִמיך ּבֵ ְּדִאיהו ְגִמילות ֲחָסִדים טֹוִבים, ּ ִּאיהו ָסִמיך ְלד ְדִאיהו , ּ ּ ְּ

ָגלוָתא, ת''ַּדֻל ּוְבָאן ֲאַתר ָסִמיך ָלה ּבְ ּ ִמיל ֶחֶסד ִעם ד' ג', ְָסִמיך ְוָנִהיר ְלב' א, ְּ ', ּגָ
ל' ג, ּוְבַמאי ְלּגַ ה ְגִליֵלי ְדַדֲהָבא, ִאיִהי ּגַ ַכּמָ ִלין ּבְ ְלּגְ ל ַאְתָוון ִמְתּגַ ּוָבה ּכָ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

יׁש) ה ידשיר(ִדְכִתיב  ְרׁשִ ּתַ ִליֵלי ָזָהב ְמֻמָלִאים ּבַ ׁש, ּ ָיָדיו ּגְ ְתֵרי ׁשֵ יׁש ֶאָלא ּבִ ְרׁשִ ּתַ , ַּמאי ּבַ
דוָלה ְגבוָרה ְתֵרין ְדרֹוִעין ּגְ ְּוִאינון ּבִ ּ ּ ב, ּ ִרי אֹוַרְייָתא ּבְ ית ִפְרִקין', ִדְבהֹון ׁשָ ּוְבהֹון ׁשִ ּ ,

ְּדִאינון ו ית' ּ ֵראׁשִ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו וִּדְכִל, ַאְתָוון ּבְ ּיָלן ּבְ ַמר ', ּ ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ית לֹו)דברים לג כא( ם ֶחְלַקת ְמחֹוֵקק ָספון', לֹו ְלָאת ו, ּ ַוַיְרא ֵראׁשִ י ׁשָ   .ּּכִ

ַלם ּד ֶדֶלת ְדֵביָתא ִדירוׁשָ ּ ְו ַעּמוָדא ְדָסִמיך ְלֶדֶלת , ּ ְּוִאיִהי ֶדֶלת ִדְתֵרין , )'א לב''נ(ּ
ְר הֹון , ִעיןּתַ ַמר ּבְ ֲעֵרי ֶצֶדק)תהלים קיח יט(ְּדִאּתְ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּוְבִגין ָדא ִאית ְלֶדֶל, ּ ת ''ּ

ין ּגִ ֵרין ּגַ ֵרין ְדרֹוִעין, ּתְ ָלא ו, ְּוִאינון ּתְ ית ִפְרִקין' ּבְ ְּדִאינון ׁשִ ּ שם (ִּאיִהי ֶדֶלת ְוָדא ִאיהו , ּ

יַע)קיג ו ּ ַדלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ ין'  דְוָאת, ּ ֵרין ַאּמִ יה ּתְ ִלימו , ִּאיִהי ְדרֹוָעא ְדִאית ּבֵ ּה ׁשְ
ִּדְתֵרין ְדרֹוִעין ְוגוָפא ְדִאיִהי ְכָלָלא ִדְתַלת ֲאָבָהן ִלימו ְדָאת ד' ו, ּ ִּיחוָדא ׁשְ ּ ְּדִאיִהי ' ּ

  .ִסיֲהָרא
ה  ַמר ּבָ ה ִאּתְ ד ָנִהיר ּבָ ּּכַ אֹור)ישעיהו ל כו(ּ הּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ ה ,  ַהַחּמָ ְואֹור ַהַחּמָ

ְבַעת ַהָיִמים אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ה ְוִסיֲהָרא ְדִאינון ה, ִּיְהֶיה ׁשִ ִלימו ְדַחּמָ ְּוָדא ׁשְ ּ ִגין , ה''ּ ּבְ
ְּדִאיהו ז ִליל י' ּ מֹור, ו''ּכְ ּוְבִגין ָדא ִאיהו ָזכֹור ְוׁשָ ּ ְטָרא ְדה, ּ מֹור , ִּעָלָאה' ָזכֹור ִמּסִ ׁשָ

ְטָרא ְד ָאה' הִמּסִ ּתָ   .ּתַ
  ]ב''דף טז ע -תיקוני זוהר [

ין ּגִ ַלת ּגַ ַח' ו' ו' ְּוִאינון ו, ּח ִאית ָלה ּתְ ר ֶחְלִמין ' ח, י ָעְלִמין''ִּדְכִליָלן ּבְ ִאיִהי ְמַפּשַׁ
ט ְטָרא ְדָאת ט', ָטִבין ּבְ ְּוָהא אוְקמוהו ֶחְלָמא ָטָבא ִמּסִ ּ ְּדִאיִהי ְסחֹור ָלה', ּ ה , ּ ּמָ ּכַ

ּוהו ֶחְלָמא ָטָבא ֲחֵזיָתְּדאוְקמ ן ָקא ַאְתָיא, ּ ּמָ ִגין ְדָאת ט, ַּוַדאי ִמּתַ ִאיִהי ְסִפיָרה ' ּּבְ
א יָעָאה ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ׁשִ א ְלִעיָלא' ח, ּתְ ּתָ ִמיָנָאה ִמּתַ ְטָרא  )ב''דף טז ע(' ח, ְסִפיָרה ּתְ ִמּסִ

יָרָאה' י', ְדָאת א יִרית ָהֵאיָפה, ְסִפיָרה ֲעׂשִ ה ִאְתֲעִביַדת ַח' ד ָנִחית חּכַ, ֲעׂשִ , י''ְּלַגּבָ
כ' ְוָאת י ד ָסְלָקא ּבְ ֶתר ִעָלָאה' ּכַ נו ְלך, ִּאְתְקִריַאת ּכֶ ֶתר ִיּתְ ַמר ּכֶ ַָוֲעֵליה ִאּתְ ּ ה ''יהו, ּ
א''אלהינ א ְוִאיּמָ ְטָרא ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְע, ו ַאּבָ ָמִתין ְדִאינון ַמְלָאִכים ִמּסִ ָּלה ִאֵלין ִנׁשְ ּ ּ

ֵלׁשו, ְּדַמְלכות ה ְלך ְיׁשַ ָלם ְקדוׁשָ ַּיַחד ּכֻ ּּ א, ָּ ִכיְנּתָ ה ַוַדאי ִאיִהי ׁשְ ְּקדוׁשָ ֵלׁשו , ּ ְּלך ְיׁשַ ּ ָ

ַלת ֲאָבָהן ְדִאינון ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ִּאינון ּתְ ּ ֵרין ''יהו, ּ ּה ְצָבאֹות ַמאי ְצָבאֹות ִאֵלין ּתְ
ְּמֹלא ָכל ָדא ַצִדי, ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ה, קּ א ְדִאיִהי ְקדוׁשָ ִכיְנּתָ בֹודֹו ָדא ׁשְ ָּהָאֶרץ ּכְ ּ ַּדֲעָלה , ּ ּ

ָרה ה ָפחות ֵמֲעׂשָ ַמר ֵאין ְקדוׁשָ ִּאּתְ ֶתר' ְּוָדא ִאיהו כ, ּּ ב , ל. ּכֶ ה ֻסָלם ֻמּצָ ַּוַיֲחלֹום ְוִהּנֵ ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָאה. )בראשית כח יב(ַאְרָצה  ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָמְי, ָדא ׁשְ יַע ַהּשָׁ א ְוֹראׁשֹו ַמּגִ ִכיְנּתָ ָמה ָדא ׁשְ
ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהי, ִּעָלָאה ל', ּם ָדא מ''ְוִהּנֵ נ' עֹוִלים ּבְ ה ', ְויֹוְרִדים ּבְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ישעיה יד (ּ

ַחר)יב ן ׁשָ ַמִים ֵהֵלל ּבֶ יה ְויֹוְרִדים ּבֹו, ְ ֵאיך ָנַפְלּתָ ִמּשָׁ ַמר ּבֵ   .ִּאּתְ
ס ה ָסְלִקין', ֲאָבל ּבְ ִגין ְד, ּּבָ ל''ִאיִהי ֻס, ֶנה''ִאיִהי ְסּּבְ ל ', ָּלם ְלַסְלָקא ּבְ ּכֵ ה ִמְסּתַ ּע ּבָ
ּוֵביה ְמַצֶפה ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוָכל ַעִין ְלך ְתַצֶפה, ּ ָ ַח, פ, ּ ּבֵ ל ָלׁשֹון ְלך ְתׁשַ ה ּכָ ָּבָ ִזְמָנא , ּ ּבְ

ל ָלׁשֹון, ְּדָסִליק ְלַאְתֵריה ִחין ֵליה ּכָ ּבְ ַּעד ְדִיְתַקֵיים ְקָרא , ָלא, ְּוִכי ְכַען ָלא ְמׁשַ זכריה (ּ

ָאת ל, ְה ְלֶמֶלך'' ְוָהָיה יהו)יד ט ְּלֶמֶלך ַוַדאי ּבְ ל ֶפה ְוָכל ', ְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִיְתַקַיים ּכָ ּ ּ ּ
נו ָהָדר ְלַמְלכוָתך ְָלׁשֹון ִיּתְ ּ ּ.  

ה  ַמר ּבָ ַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ּצ ּבְ רֹוֵמם ּגֹוי)משלי יד לד(ּ ּת ְצָדָקה ֶאָלא ְוֵלי,  ְצָדָקה ּתְ
ְּצלֹוָתא ָהא אוְקמוהו ּ י ֶצֶדק ְוִאְתֲעִביַדת ְצָדָקה, ּ א ִעָלָאה ְדָנֲחָתא ְלַגּבֵ , ְּוִאיִהי ִאיּמָ

ִליל י ַתְרַוְיהו ְבַצִדיק וְצָדָקה''ְוִאְתּכְ ּה ּבְ ּ ַההוא ִזְמָנא ְיַסְלקון ֵליה ָקִלין ִדְצלֹוִתין , ּ ּק ּבְ ּ ּ ּ
  .ַּההוא ִזְמָנא ְיֵהא ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקבּוְב, ָּקִלין ְדאֹוַרְייָתא

ַלםּר ִראׁשֹון ְלִציֹון  ם ְוִלירוׁשָ ה ִהּנָ ן ִּהּנֵ ר ֶאּתֵ לֹום . )ישעיה מא כז( ְמַבּשֵׂ לֹום ׁשָ ה ׁשָ ּש ּבָ
רֹוב ָאַמר יהו ְתַקַרב, )שם נז יט(ּה וְרָפאִתיו ''ָלָרחֹוק ְוַלּקָ ּנִ א ''נ(ְּדָקרֹוב ָקרֹוב , ָלָרחֹוק ׁשֶ

ה. ֲהָוה )רחוק רחוקד ת ִציֹון)איכה ד כב( ּת ּבָ ם ֲעֹוֵנך ּבַ ּ ּתַ   :ְֹלא יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵתך, ְ

  הקדמה אחרת לתקוני הזהר
  ]א''דף יז ע -תיקוני זוהר [

ָרא ֱאֹלִהי )א''דף יז ע( ית ּבָ ֵראׁשִ ִתיב , ם ְוגֹוֵמר''ּבְ יִלים ַיְזִהירו )דניאל יב ג(ּכְ ּכִ ׂשְ ּ ַהּמַ
ֹזַהר ָה ן יֹוָחִאי ַוֲחֵבָריו, ָרִקיַע ְוגֹוֵמרּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִּאֵלין ִאינון ַרּבִ ֵריה, ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ , ַּרּבִ

א י ַאּבָ י יֹוֵסי, ְוַרּבִ י ִחָייא, ְוַרּבִ י ִיְצָחק, ְּוַרּבִ ָאר ַחְבַרָיא, ְוַרּבִ ּוׁשְ ְּדִאְזַדֲהרו ְזִהירו ְלִעיָלא , ּ ּ ּ
ֹזַהר ָהָרִקיַע ד ָעְבדו ַהאי ִחּבוָרא, ֹזַהרַמאי ּכְ, ּכְ ֶּאָלא ּכַ ּ מו ֲעֵליה ְלִעיָלא, ּ ּכְ ִּאְסּתַ ְּוָקְראו , ּ

ֵּליה ֵסֶפר ַהזַֹהר ּכָֹכִבים ְלעֹוָלם ָוֶע, ּ ין ּכַ יה ְיהֹון ְנִפיׁשִ ים ּבֵ ּוַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ ּ ְּדָלא , דּ
יך ְנהֹוָרא ִדְלהֹון ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ִּאְתֲחׁשִ ר ַהאי ִחּבוָראּבְ, ְ ַּההוא ִזְמָנא ְדִאְתַחּבַ ּ ,
יה הֹון ּבֵ ָמא ִעּמְ ְּרׁשוָתא ִאְתְיִהיב ְלֵאִלָיהו ְלַאְסּכָ ּ א, ּּ א ִדְלִעיָלא ְוַתּתָ , ּוְלָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ

ְּוָכל ֲחָייִלין ְדַמְלָאִכין ִעָלִאין ָמִתין ִעָלִאין, ּ מו, ְּוִנׁשְ ַאְסּכָ הֹון ּבְ ָּתא וְרעוָתא ְּלֶמֱהִוי ִעּמְ ּ
ֲחָדא   .ּכַ

ָּפַתח ֵאִלָיהו ְוָאַמר ּ ן, ּ ּבָ ִּרּבֹון ָעְלִמין ְדַאְנּתְ הוא ָחד ְוָלא ְבֻחׁשְ ַּאְנּתְ הוא ִעָלָאה ַעל , ּ ּ
ל ִעָלִאין ל ְסִתיִמין, ּּכָ ָלל, ְסִתיָמא ַעל ּכָ ִפיָסא ָבך ּכְ ָבה ּתְ ַּאְנּתְ הוא ְדַאִפיַקת , ְֵלית ַמֲחׁשָ ּ
ּקו ר ּתִ ר ְסִפיָרן, ִניןֲּעׂשַ ְלָיין, ְוָקִריָנן לֹון ֲעׂשַ , ְּלַאְנָהָגא ְבהֹון ָעְלִמין ְסִתיִמין ְדָלא ִאְתּגַ

ְלָיין א, ְּוָעְלִמין ְדִאְתּגַ ֵני ָנׁשָ ִסיַאת ִמּבְ יר לֹון, ּוְבהֹון ִאְתּכְ , ּוְמַיֵחד לֹון, ְּוַאְנּתְ הוא ְדָקׁשִ
ּוְבִגין ְדַאְנּתְ ִמְלָגאו ּ ל ָמאן, ּ רּכָ ּ ְדַאְפֵריׁש ַחד ִמן ַחְבֵריה ֵמִאֵלין ֲעׂשַ ּ יב ֵליה , ּ ִּאְתַחּשֵׁ

ך ִאלו ַאְפֵריׁש ּבָ ְּכְ ּ ּ.  
ִסְדָרן ר ְסִפיָרן ִאיּנון ָאְזִלין ּכְ ְּוִאֵלין ֲעׂשַ ינוִני, ְוַחד ְקִצר, ְַחד ֲאִריך, ּ ְוַאְנּתְ , ְּוַחד ּבֵ

ְְוֵלית ָמאן ְדַאְנִהיג ָלך, ּהוא ְדַאְנִהיג לֹון ל ִסְטָרא, ּ א ְוָלא ִמּכָ , ָלא ְלִעיָלא ְוָלא ְלַתּתָ
ִקיַנת לֹון ין ּתְ א, ְּלבוׁשִ ָמִתין ִלְבֵני ָנׁשָ ְייהו ָפְרִחין ִנׁשְ ְּדִמּנַ ּ ִקיַנת לֹון, ּ ה גוִפין ּתְ , ְּוַכּמָ

ין ִדְמַכְסָיין ֲעֵליהֹון י ְלבוׁשִ ְּדִאְתְקִריאו גוָפא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ִתּקו, ּ ְּוִאְתְקִריאו ּבְ ֶּחֶסד ְדרֹוָעא , ָנא ָדאּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָמאָלא, ְיִמיָנא בוָרה ְדרֹוָעא ׂשְ ְפֶאֶרת ּגוָפא, ּּגְ ֵרין ׁשֹוִקין, ּּתִ ִּויסֹוד ִסיוָמא , ֶנַצח ְוהֹוד ּתְ ּ
ִרית ֹקֶדׁש ַעל ֶפה ָקִריָנן ֵליה, ְּדגוָפא אֹות ּבְ ּבְ ַּמְלכות ֶפה ּתֹוָרה ׁשֶ ּּ ּ.  

ָבה ִמְל ָּחְכָמה מֹוָחא ִאיהו ַמֲחׁשָ א וָבה ַהֵלב ֵמִבין, ָגוּ יָנה ִלּבָ ּּבִ ּ ִתיב , ּ ֵרין ּכְ ְּוַעל ִאֵלין ּתְ
רֹות ַליהו)דברים כט כח( ְסּתָ ֶתר ֶע, ו''ה אלהינ'' ַהּנִ ֶתר ַמְלכותּכֶ ְּליֹון ִאיהו ּכֶ ַּוֲעֵליה , ּ

ַמר  ית ַאֲחִרית)ישעיה מו י(ִאּתְ יד ֵמֵראׁשִ ִפֵלי,  ַמּגִ א ִדּתְ ְּוִאיהו ַקְרַקְפּתָ ִּמְלָגו ִאיהו יו, ּ ד ''ּ
ְּדִאיהו ֹאַרח ֲאִצילות, א''ו ה''א וא''ה ּ ְדרֹועֹוי ְוַעְנפֹוי, ּ ְקיו ְדִאיָלָנא ּבִ ִּאיהו ׁשַ ּ ַמָיא , ּ ּּכְ

ֵקי ְלִאיָלָנא ְקיו, ְדַאׁשְ ַההוא ׁשַ י ּבְ ְּוִאְתַרּבֵ ּ.  
  ]ב''דף יז ע -תיקוני זוהר [

ַּאְנּתְ הוא ִעַלת ָהִע, ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ּבֹות, ּלֹותּ ת ַהּסִ ַההוא , ִסּבַ ֵקי ְלִאיָלָנא ּבְ ְּדַאׁשְ ּ
ָמָתא ְלגוָפא, ְּנִביעו ִנׁשְ ְּוַההוא ְנִביעו ִאיהו ּכְ ּ ּ ְּדִאיהו ַחִיים ְלגוָפא, ּ ּוָבך ֵלית ִדְמיֹון , ּּ ְּ

ל ַמה ִדְלָגו וְלָבר ְּוֵלית ִדיֹוְקָנא ִמּכָ ּ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּּ ּוְבָראָת ׁשְ א ְּוַאִפי, ּ ְמׁשָ הֹון ׁשִ ַקת ִמּנְ
ְּוִסיֲהָרא ְוֹכְכַבָיא וַמָזֵלי ּ ין ְוֵחיָוון ְועֹוִפין , ּ ּבִ ָתא ְדִעֶדן ְוִעׂשְ ִאין ְוִגּנְ ּוְבַאְרָעא ִאָלִנין ְוִדׁשְ

א ְּונוִנין וְבֵני ָנׁשָ מֹוְדָעא ְבהֹון ִעָלִאין, ּ ּתְ ִא, ְּלִאׁשְ הֹון ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּוֵאיך ִיְתַנֲהגון ּבְ ּ , יןְ
ֵאי מֹוְדָעאן ֵמִעָלֵאי ְוַתּתָ ּתְ ְּוֵאיך ִאׁשְ ָלל, ְ ך ּכְ ְְוֵלית ְדָיַדע ּבָ ך ֵלית  )ב''דף יז ע(. ּ ְוַבר ִמיּנָ ּ

ֵאי ִעָלֵאי ְוַתּתָ מֹוָדע ָאדֹון ַעל ּכָֹלא, ְּיִחיָדא ּבְ ּתְ ל ַחד ִאית ֵליה , ְּוַאְנּתְ ִאׁשְ ְּוָכל ְסִפיָרן ּכָ
ם ְיִדיַע ְּקִריאו ַמְלָאַכָיאּוְבהֹון ִאְת, ׁשֵ ם ְיִדיַע, ּ ְּדַאְנּתְ הוא ְמַמֵלא ָכל , ְְוַאְנּתְ ֵלית ָלך ׁשֵ ּ ּ

ָמָהן ִלימו ְדֻכְלהו, ׁשְ ְּוַאְנּתְ הוא ׁשְ ּ ּ הֹון, ּּ ֵלק ִמּנְ ְסּתַ ָמָהן , ְּוַכד ַאְנּתְ ּתִ ְלהו ׁשְ ֲארו ּכֻ ּתָ ִּאׁשְ ּּ
ָמָתא ָלא ִנׁשְ גוָפא ּבְ   .ּּכְ
ים ְוַלאו ָחְכָמה ְיִדיָעאַאְנּתְ ַחּכִ יָנה ְיִדיָעא,  ּבְ ְֵלית ָלך ֲאַתר , ַּאְנּתְ הוא ֵמִבין ְוָלא ִמּבִ

א מֹוְדָעא ּתוְקָפך ְוֵחיָלך ִלְבֵני ָנׁשָ ּתְ ְְיִדיָעא ֶאָלא ְלִאׁשְ ְ ּ ְוְלַאֲחָזָאה לֹון ֵאיך ִאְתַנֵהיג , ּ ּ
ִדיָנא וְבַרֲחֵמי ָפט, ָּעְלָמא ּבְ ְּדִאינון ֶצֶדק וִמׁשְ ּ פ, ּ אּכְ ּום עֹוְבֵדיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ִּדין ִאיהו , ּ ּ

ָפט ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּגבוָרה ִּמׁשְ א, ּ ֶּצֶדק ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ֵרין ַסְמֵכי , ּ ֹמאְזֵני ֶצֶדק ּתְ
ִרית, ְקׁשֹוט ְּכָֹלא ְלַאֲחָזָאה ֵאיך ִאְתַנֵהיג ָעְלָמא, ִהין ֶצֶדק אֹות ּבְ ְֲאָבל ַלאו ְדִאית ָלך, ּ ּ 

ָפט ְיִדיָעא ְדִאיהו ַרֲחֵמי, ֶּצֶדק ְיִדיָעא ְדִאיהו ִדין ְּוַלאו ִמׁשְ ל ִאֵלין ִמדֹות , ּ ְּוַלאו ִמּכָ ּ
ָלל   .ּכְ

ְמעֹון ְוִיְתַחְדׁשון ִמִלין ַעל ְיָדך י ׁשִ ְקום ַרּבִ ּ ּ ְּדָהא ְרׁשוָתא ִאְתַיִהיב ָלך ְלַגָלָאה ָרִזין , ּ ְ ּ ּ
ַעןַּמה ְדָלא ִא, ְְטִמיִרין ַעל ְיָדך ר ַנׁש ַעד ּכְ ְּתַייִהיב ְרׁשו ְלַגָלָאה ְלׁשום ּבַ י , ּּ ָקם ַרּבִ

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר בוָרה וכו''ְָלך יהו, ּׁשִ דוָלה ְוַהּגְ ּה ַהּגְ ָמעו , )ה א כט יא''ד(' ּ ִּעָלִאין ׁשְ ּ
ִּאינון ְדִמיִכין ְדֶחְברֹון ּ ַנְתכֹוןְוַרְע, ּ נו ׁשֹוְכֵני ָעָפר ָהִק, ָּיא ְמֵהיְמָנא ִאְתָערו ִמּשְׁ ּיצו ְוַרּנְ ּ

ה , )ישעיהו כו יט( ַמר ּבָ ְטָרא ְדַההוא ְדִאּתְ ִּאֵלין ִאינון ַצִדיַקָיא ְדִאינון ִמּסִ ּ ּ ּ ּּ  ֲאִני )שיר ה ב(ּ
י ִער ָנה ְוִלּבִ נו וכו, ְּוַלאו ִאינון ֵמִתים, ְיׁשֵ הֹון ָהִקיצו ְוַרּנְ ַמר ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּ ָּהִקיצו ', ּ

ָנה ַרְע, ּתְ ַוֲאָבָהןַאְנ א ְדִאיִהי ְיׁשֵ ִכיְנּתָ ַער ַאְנּתְ ַוֲאָבָהן ְלִאְתָערוָתא ִדׁשְ ָּיא ְמֵהיְמָנא ִאּתְ
ָגלוָתא יְנָתא ְבחֹוֵריהֹון, ּּבְ ְלהו ְדִמיִכין ְוׁשִ ַען ַצִדיַקָיא ּכֻ ְּדַעד ּכְ ּ ּ ּּ ּ.  

י ַרְע ַלת ָקִלין ְלַגּבֵ א ּתְ ִכיְנּתָ ְּוֵייָמא ֵליה קום ַרְע,  ְמֵהיְמָנאָיאִּמָיד ְיִהיַבת ׁשְ ָיא ּ
ַמר , ְמֵהיְמָנא ע ַאְתָוון ִדיֵליה)שיר ה ב(ְְדָהא ֲעָלך ִאּתְ ַאְרּבַ אי ּבְ ּ קֹול דֹוִדי דֹוֵפק ְלַגּבָ ּ ּ ,



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ִתיִּפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְע, ְוֵייָמא ְבהֹון ת ִציֹון, ָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ם ֲעֹוֵנך ּבַ ְּדָהא ּתַ ְ ִסיף ֹלא יֹו, ּ
 .)איכה ד כב(ְְלַהְגלֹוֵתך 

י ִנְמָלא ָטל ֹראׁשִ ִריך הוא, )שיר ה ב( ׁשֶ א ּבְ ַּמאי ִנְמָלא ָטל ֶאָלא ָאַמר קוְדׁשָ ְּ ַאְנּתְ , ּ
ֵביָתא ִדיִלי א ְדָעאְלָנא ּבְ י ַמְקְדׁשָ יַבת ְדִמיֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ֲּחׁשִ וָבא, ּ ַלאו , ְּוָעאְלָנא ְבִיּשׁ

ָגלוָתאְדָלא ָעא, ָהִכי י ִנְמָלא ָטל, ְּלָנא ָכל ִזְמָנא ְדַאְנּתְ ּבְ ֹראׁשִ א ''ֵה, ְֲהֵרי ָלך ִסיָמָנא ׁשֶ
א ְבָגלוָתא ִכיְנּתָ ִלימו ִדיָלה ְוַחִיים ִדיָלה ִאיהו ָטל, ּׁשְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ , ו''א וא''ד ה''ְּוָדא ִאיהו יו, ּּ

ן ָט''ְוה ּבַ א ְדָלא ֵמחוׁשְ ִכיְנּתָ ן , ו''א וא''ד ה'' יוֶּאָלא, ל''ּא ִאיִהי ׁשְ ּבַ ִּדְסִליקו ַאְתָוון ְלֻחׁשְ ּ
ִביעו ְדָכל ְמקֹוִרין ִעָלִאין, ל''ָט א ִמּנְ ִכיְנּתָ ְּדִאיהו ַמְלָיא ִלׁשְ ּ ּ ּ , ָיא ְמֵהיְמָנאִּמָיד ָקם ַרְע, ּ

יה ין ִעּמֵ ַּוֲאָבָהן ַקִדיׁשִ אן ָרָזא ְדִיחוָדא, ּ ָתא ַקְד, ַּעד ּכַ אן ְוֵאיֵלך ָפָרׁשָ ִּמּכַ ָמָאה ְדִסְתֵרי ְ
  .אֹוַרְייָתא

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ָרא ֱאֹלִהי, ָּפַתח ַרּבִ ית ּבָ ֵראׁשִ ּה ִליֵריָאיו וְבִריתֹו ''סֹוד יהו, ם''ּבְ
ְבִעין ַאְנִפין''סֹו, )תהלים כה יד(ְלהֹוִדיָעם  ּד ִאֵלין ִאינון ׁשַ ּ ית , ּ ֵראׁשִ ְּדִאְתָפַרׁש ִמַלת ּבְ ּ ּ

ָתא ַהאי ָפָרׁשָ   .ּּבְ

  ונא קדמאהתק
  ]א''דף יח ע -תיקוני זוהר [

ית ֵראׁשִ ית' ב, ּבְ ַער ַליהו, ֵראׁשִ ּה ַצִדיִקים ָיֹבאו בֹו ''ֶזה ַהּשַׁ ָּדא ִאיהו , )תהלים קיח כ(ּ ּ
ַּתְרָעא ְדַצִדיַקָייא ן, ּ ְּוָאֳחָרִנין וְדַלאו ִאינון , ְּדִאית לֹון ְרׁשו ְלַאָעָלא ַתּמָ  )א''דף יח ע(ּ

ַּצִדיַקָיא ןִא, ּ ּמָ ִאין, ְּתַדְחָיין ִמּתַ ִקין ִדיֹוְקִנין ְדִעָלִאין ְוַתּתָ יִמין וְמצוָייִרין וִמְתַחּקְ ה ְרׁשִ ּּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ן ּמָ יָמא ּתַ ִּציוָרא ְדָאָדם ְרׁשִ ְּוִאיהו ְדמות ָאָדם, ּ ּ ן ִליִמיָנא, ּ ּמָ יָמא ְדַאְרֵיה ּתַ יָמא , ְרׁשִ ּוְרׁשִ

ָמאָלא יָמא, ְדׁשֹור ִלׂשְ ָרא ְבֶאְמָצִעיָתאּוְרׁשִ ְּוָרָזא ְדִמָלה וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם,  ְדִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ,
ְע ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ם וכוּ ע ַאְנִפין, )יחזקאל א י(' ּתָ ִּאֵלין , ְּלָכל ֵחיָוָתא ַאְרּבַ

א ְדיהו ָמא ַקִדיׁשָ ע ַאְתָוון ִדׁשְ ַּאְרּבַ הֹון, ה''ּ א ְדֻכְלהו ֵחיָוון ָדא ָאָדםַמ, ְּדָנִהיר ּבְ ְּלּכָ ּ ּ ,
ְּדִאיהו יו ן ָחד, א''ו ה''א וא''ד ה''ּ ּבָ ֻחׁשְ א, ְּדָסִליק ּבְ א ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ְּדמות ָאָדם ָדא ׁשְ ּ ּ ּ ,

ְּדִאיִהי ִדיֹוְקֵניה ּ.  
ִּאיִהי חֹוָתם ִדיֵליה ַמר , ּ ך)שיר ח ו(ַּוֲעָלה ִאּתְ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ִכי ָאְמַרת ְּדָה, ָ ׂשִ

א ִכיְנּתָ ַלק ְלִעיָלא, ׁשְ ְסּתַ ב ְדַאְנּתְ ּתִ ַּאף ַעל ּגַ ִאי ְלָעַלם, ּ ִּדיֹוְקָנך ָלא ִאְתַעֵדי ִמּנָ ְ ַההוא , ּ ּּכְ
ימו ְדָמאֵרי חֹוָתָמא יה ְרׁשִ ק ּבֵ ּחֹוָתם ִדְבַההוא ֲאַתר ְדִאְתַדּבַ ּ ּ ּ ּ ּ יה ִדיֹוְקָנא , ּ ָּלא ִאְתַעֵדי ִמּנֵ ּ ּ ּ

מֹוְדָעא ֵביה, ְדחֹוָתָמא ּתְ ָגלוָתא, ְּלִאׁשְ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ָאְמָרה ּכְ ּוְבִגין ּכַ יֵמִני ַכחֹוָתם , ְּ ׂשִ
ך א, ַָעל ִלּבֶ ִפִלין ְדָיד ְדִאינון ָלֳקֵבל ִלּבָ ימו ִדּתְ ְרׁשִ ּּכִ ּ ּ ּ חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶע, ּּ ְתִפִלין , ָךּכַ ּּכִ

ְלָיין ְרצוִעין ְל א ְדִאינון ּתַ ְּדֵריׁשָ ּ א וְדרֹוָעאּ יִמין , ָּכל ִסְטִרין ַעל ִלּבָ ּוְבהֹון ִאינון ְרׁשִ ּ
ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְּדִאינון ַעּמֵ ּ ּ ּ ּ ִרית ֹקֶדׁש, ְּ יֵמִני ַכחֹוָתם ָדא חֹוָתם ְדאֹות ּבְ ְּועֹוד ׂשִ ּ ,

ת ֹקֶדׁש ְוָיִמים טֹוִבים ּבָ ִרית ׁשַ   .ְּוהוא אֹות ּבְ
ְות ַאֲהָבה י ַעָזה ַכּמָ א ,ּּכִ ִכיְנּתָ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ יָפא ִאיִהי ַאְפָרׁשוָתא ְדקוְדׁשָ ּקִ ּ ּתַ ּ ּ ְּ

ָרֵאל א ִמּגוָפא, ִּמִיׂשְ ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ְפִריׁשו ְדִנׁשְ ּּכִ ּ ּ ְות ַאֲהָבה, ּ י ַעָזה ַכּמָ ְּותו ּכִ ד , ּ ּכַ
ִריך הוא ִבְרִחימו א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ָרֵאל ְמַיֲחִדין ׁשְ ִּיׂשְ ּ ָרֵאל ְו, ְּ ַעּמֹו ִיׂשְ ָאְמִרי ַהּבֹוֵחר ּבְ

ַאֲהָבה י ֲעַלְייהו, ּבְ ִריך הוא ְדִאיִהי ְמַקּנֵ א ּבְ אֹול ִקְנָאה ְדקוְדׁשָ ה ִכׁשְ ָּקׁשָ ּ ּ ְּבִזְמָנא ְדִיְפקון , ְּ
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לוָתא א ְונֹוֵקם וַבַעל ֵחָמה, ִּמן ּגָ ְּדִאיהו ְיֵהא ְבַההוא ִזְמָנא ַקּנָ ּ ֵפי ֵא, ּ ֶפיָה ִרׁשְ , ׁשְּרׁשָ
ְלהֹוִבין ִדיֵליה ָמאָלא ְבׁשַ ַההוא ִזְמָנא ִיְתַער ׂשְ ּּבְ ּ ֵפי ֵאׁש, ּ ְּדִאּנון ִרׁשְ ּ ְלֶהֶבת י, ּ , ּה''ׁשַ

י ֲעבֹוָדה ָזָרה ה ֵהיָכִלין ְדָבּתֵ ּמָ ְּוִיטֹול נוְקִמין ֵמֲעָמֵלק, ְּויֹוִקיד ּכַ ְּדִאיהו אֹוֵמי ִבְתֵרין , ּ ּ
א ְדִאי ָמא ַקִדיׁשָ ַּאְתָון ִדׁשְ יה, ה''ּנון יּ ְּלָנְטָלא נוְקָמא ִמּנֵ שמות יז (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ס י)טז י ָיד ַעל ּכֵ ְלֶהֶבת י, ּה''ּ ַויֹאֶמר ּכִ ֵפי ֵאׁש ׁשַ ְּוָדא ִאיהו ִרׁשְ   .ּה''ּ
ָרֵאל ָאְמִרין ך, ִרּבֹון ָעְלַמא, ְוִיׂשְ ב ַדֲאָנא ְבָגלוָתא ְמַרֲחָקא ִמּמָ ְַאף ַעל ּגַ ּ יֵמִני , ּ ׂשִ
ך ן ִדיֹוְקָנך, ַָכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ְְוָלא ִיְתַעִדי ִמיּנָ ּ ּ ְְדִאיִהי חֹוָתם ִדיָלך, ּ ּ א ִדיָלך, ּ ִכיְנּתָ , ְׁשְ

ָגלוָתא ִּדְבִגיָנה ַאְנּתְ ֲהִוית ָדִכיר ָלן ּבְ ּ ּ ִריך הוא ַוַדאי ִאיִהי , ּ א ּבְ ְּוחֹוָתָמא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

א ִכיְנּתָ   .ׁשְ
ָרא ית ּבָ ֵראׁשִ ב, ִּהי ַוַדאיִאי' ב, ּבְ ה ָפְתַחת אֹוַרְייָתא ּבְ ּּבָ ית ב', ּ ֵראׁשִ ית' ְוָדא ּבְ , ֵראׁשִ

ִּאיהו ַוַדאי' ב ַמר , ּאֹוָצָרא ְדֹכָלא, ּ   :ִהיא אֹוָצרֹו'  ִיְרַאת ְיָי)ישעיהו לג ו(ֲּעָלה ִאּתְ

 ]ודא תקונא תניינא[
קדמאה איהו , הוכל חד אתפרש באתרי, זמנין סגיאין אינון באורייתא ראשית, בראשית(
וכמה , דאית בה טעמי ונקודי ואתוון, ודא אורייתא, )משלי ח כב(ה קנני ראשית דרכו ''יהו

 זה שמי )שמות ג טו(הדא הוא דכתיב , ה''דכלהו תליין בשם יהו, פקודין דעשה ולא תעשה
ה משמאלא מדחילו דגבורה ''שס, ח''ה רמ''י עם ו''זכר, ה''ה שס''י עם י''שמ', לעלם וכו
  .)פחד יצחק, אתיהיבו

  תקונא תניינא] תקונא תליתאה[
  ]ב''דף יח ע -תיקוני זוהר [

ית ֵראׁשִ ן ִיְרַא, ּבְ ּמָ ַאר ֵמִאינון ַאְתָוון, ת''ּתַ ּתָ ב , ב''ש, ָּמה ִאׁשְ דף יח (ְּוָרָזא ְדִמָלה ׁשָ

ִיְרַאת יהו )ב''ע ְּוִאם ֵלית ְדִחילו ֵלית ָחְכָמה, ה''ּבְ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ  ִאם ֵאין ִיְרָאה ֵאין ּ
ִגין ְדִיְרָאה ִהיא אֹוָצָרא ְלָחְכָמה, ָחְכָמה ִּאיִהי ְגִניזו ִדיָלה, ּּבְ ּ ִּאיִהי ְטִמירו ִדיָלה, ּ ּ ִאיִהי , ּ

א   .ֵביָתא ְדַמְלּכָ

 ודא תקונא תליתאה כגוונא דא
ית ֵראׁשִ ִי''ֹרא, ּבְ ִית, ת''ׁש ּבַ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ּוָמאן ְדָבִעי , )משלי כד ג( ְּוָרָזא ְדִמָלה ּבְ ּ

א ֵביֵתיה, ְלֶמְחֵזי ְלַמְלּכָ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלֶמְחְזֵייה ֶאָלא ּבְ ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ָחְכָמה ָלא , ּּ
ֵביֵתיה מֹוְדָעא ֶאָלא ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו יהו ּּכְ מֹוָדע ְלָנִביא , ה''ּ ּתְ ְּוחֹוֶזה ֶאָלא ָלא ִאׁשְ
ֵהיָכֵליה ְּדִאיהו אדנ, ּּבְ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו , י''ּ ְוִאיִהי ְכִליָלא , )חבקוק ב כ(ְּוָרָזא ְדִמָלה ַוְיָי ּבְ

ְבָעה ֵהיָכִלין ְבָעה ַאְרִעין, ִמּשִׁ ַּוֲעַלְייהו ָאַמר ָדִוד , ִמּשִׁ ְ ֶאְתַהֵלך ִלְפֵני יהו)שם קטז טו(ּ ה ''ּ
ַאְרצֹות ַהַחִיים ַבע ְרִקיִעין, ּּבְ ִליל ׁשֶ ְּוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ּכְ ַּוֲעַלְייהו ָאַמר ָדִוד , ּ ּ

ַמִים ַליהו)שם קטו טז( ַמִים ׁשָ יה וְבִתּקוֵניה , ה'' ַהּשָׁ א וְבַמְלּבוׁשֵ ַמְלּכָ ְּוֵלית ְיִדיָעה ְכָלל ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ַּעד ְדֵיעול ְלֵביֵתיה וְלֵהיָכֵל, ְלַבר ַנׁש ּבְ ּ ּ ַמר ', ְּדִאיִהי ב, ּיהּ  )ישעיהו נו ז(ַּוֲעָלה ִאּתְ

ים ֵרא ְלָכל ָהַעּמִ ִפָלה ִיּקָ ית ּתְ י ֵביִתי ּבֵ   .ּּכִ
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ִדיֹוְקָנא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּוָמאן ְדִאיהו ָאָדם ּבְ ּ ּ ל , ּּ ִפָלתֹו ׁשֶ ֲּעֵליה ֶנֱאַמר ֵאין ּתְ ּ
ֶנֶסת ֵבית ַהּכְ ַמַעת ֶאָלא ּבְ ָּהא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתיןְו, ָּאָדם ִנׁשְ ִרית, ּ ּוָמאן ְדָנִטיר ּבְ ּ ,

ִמים ית, ִאְתְקֵרי ִאיׁש ּתָ ֵראׁשִ ן ּבְ ִרי, ְוַתּמָ ם, ׁש''ת ֵא''ּבְ א ְדֵגיִהּנָ ְּדָנִטיר ֵליה ֵמֶאּשָׁ ֲאָבל , ּ
אֹוַרְייָתא ְוָנִטיר ָלה ק ּבְ ָּמאן ְדִאְתַעּסַ ִדיֹוְקָנא ְדַה, ִאְתְקֵרי ָאָדם, ּ ֲהָדא , ּהוא ִדְלִעיָלאּּבְ

ִית)ישעיה מד יג(ּהוא ִדְכִתיב  ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ א ֲחִזי,  ּכְ ל ָמאן ְדָנִטיר אֹות , ּתָ ּּכָ
ִרית א ְוַצִדיק, ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ים ּבִ ִּדיֹוְקֵניה ָרׁשִ ּ אֹוַרְייָתא, ּּ ַדל ּבְ ּתַ ּוָמאן ְדִאׁשְ ּ ים , ּ ִּדיֹוְקֵניה ָרׁשִ ּ

ַעּמוָדא   : ְדֶאְמָצִעיָתאּּבְ

 תקונא רביעאה
ית ֵראׁשִ ִתיב , ּבְ ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה י)תהלים קיח יט(ּכְ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ִּפְתחו ִלי , ּה''ּ ּ

ֵרין ַעְפַעֵפי ִעיָנא ָּדא ִאינון ּתְ ְּדִאינון ָפְתִחין ְוָסְגִרין, ּ ַמר , ּ ּ ְוָהיו )שמות כה כ(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
רוִבים י ְכָנַפִים ְלַמְעַּהּכְ רוֵבי ִעיָנא, ָלהּ פְֹרׂשֵ ֵרין ּכְ י ְכָנַפִים ַעְפַעֵפי ִעיָנא, ִּאֵלין ּתְ ּפְֹרׂשֵ ּ ,

ֵרין ַעְייִנין ֲעֵרי ֶצֶדק ִאֵלין ִאיּנון ּתְ ְּועֹוד ִפְתחו ִלי ׁשַ ּּ ֹאַרח , ּ ִלין ּבְ ּכְ ִזְמָנא ְדִאינון ִמְסּתַ ּּבְ
ר הֹון וְפֵניֶהם, ֵמיׁשַ ַמר ּבְ ֹאַרח ,  ִאיׁש ֶאל ָאִחיוִּאּתְ ִלין ּבְ ּכְ ּוְבִזְמָנא ְדַלאו ִאּנון ִמְסּתַ ּ
ר ן, ֵמיׁשַ ּמָ ַמר , ָּהא ָנָחׁש ֲעַקָלתֹון ּתַ ְות ַיְפִריד ְוגֹוֵמר)רות א יז(ֲּעֵליה ִאּתְ י ַהּמָ   . ּכִ

ַלת ֲאָבָהן ְווֵני ִעיָנא ִאּנון ּתְ ַלת ּגַ הו , ּּתְ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ י ֵבית ּ ֵאֶל)שמות ו יד(ּ ה ָראׁשֵ
ת ַעִין ְדִאיִהי ְדִקיָקא ְזִעיָרא, ֲאבֹוָתם ֲאָבָהן, ּּבַ ַפת ּבַ ּתְ ּתַ א ְדִאׁשְ ִכיְנּתָ ַמר , ָדא ׁשְ ַּוֲעָלה ִאּתְ

ת ָעִין)תהלים יז ח( ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ ית,  ׁשָ ן ָראׁשֵ, ְּוֹכָלא ְבָרָזא ִדְבֵראׁשִ ּמָ ן ּבַ''ּתַ ּמָ   .ת''י ּתַ
י ׁשִ ָלא ְבהֹון ְלִעיָלא, ְמעֹון ַעל ַרְגלֹוי ְוָאַמרָקם ַרּבִ ּכָ ח ִעיַני ְלִאְסּתַ , ִרּבֹון ָעְלִמין ַאְפּתַ

ָמא ְמָפַרׁש''ָאֹבא ָב ִעים וְתֵרין ַאְתָוון ִדׁשְ ַאְרּבָ ּם ּבְ ל ָאת ְוָאת ַעל , ּ  )א''דף יט ע(ְּלִמְנַדע ּכָ
יּקוֵניה ּּתִ ית וכו, ּ ֵראׁשִ ּהו ָוֹבהוְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹת', ּבְ , ן''ע שט''קר, ץ''ג ית''ְּוִאינון אב, ּ

בֹוד , ת''ו צי''שק, ק''ל פז''יג, ע''ב טנ''חק, ג''ר צת''בט, ש''ד יכ''נג ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּבָ ּ
ל ָאת ְוָאת ִאית ֵליה ַמֲאַמר ְוִאית ֵליה ָנִתיב, דַּמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶע ּּכָ ר ֲאִמיָרן , ּ ֲעׂשַ

ִבי''ְול, ִּאינון ְּוֻכְלהו ַתְלָיין ִמן אי, ִליןב ׁשְ תהלים (ּה ''ְּוָדא ִאיהו ָאֹבא ָבם אֹוֶדה י, ה''ּ

ן אֹוֶד'' אי)קיח יט ּבַ ֶתר ִעָלָאה' א, ּה ָחְכָמה וִביָנה''י, ה''ה י''ּה ְבחוׁשְ ַבע , ּּכֶ ְּוִאּנון ׁשֶ
ָמָהן ַבע ׁשְ ׁשֶ ִליָלן ּבְ   .ְסִפיָרן ּכְ

ַב ת ׁשֶ ִליַלת לֹון ּבַ ְּוֻכְלהו ּכְ ְלהו ְסִפיָרן ִדְיֵהא ָלה ְרׁשו ְלַאָרָקא , עּ ְּוֵלית ְסִפיָרה ִמּכֻ ּ ּ ּ ּ
ִאין ָפָעא ְלַתּתָ ִּבְרָכָאן וְלַאׁשְ ַבע, ּ ַבת ׁשֶ וָרא ְדֻכְלהו ְסִפיָרן, ֶּאָלא ּבְ ִגין ְדִאיִהי ִקּשׁ ּּבְ ּ ְּדִאי , ּּ

ְּסִפיָרן ֲהוֹו ְמִריִקין ְלַבר ִמיָנה ֲהָוה ִפרוָדא ּוְבִגין ָד, ּּ ּא ֵלית ְרׁשו ְלַאָרָקא ְסִפיָרה ְלׁשום ּ ּ
ר ִמיָנה ִאין, ֲּאַתר ּבַ ּתָ י ּתַ ה , ְלַגּבֵ ַמר ּבָ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּ ַאל ִיְתַהֵלל ָחָכם )ירמיה ט כב(ּ
ָחְכָמתֹו ְוגֹוֵמר ֹזאת, ּבְ י ִאם ּבְ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש , ּכִ ְּדֵלית ְרׁשו , )ויקרא טז ג(ּבְ ּ

הְלָנ יָמא ְלִמְנַדע ְלִעיָלא ׁשום ַמָדע ֶאָלא ּבָ ִּביא ְוַחּכִ ּ ּ ַמר , ּּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ה )שמות יט ג(ּ ּ וֹמׁשֶ
ִגיָנה ָאַמר , ם''ָעָלה ֶאל ָהֱאֹלִהי ָנת ְלִעיָני ְלַעְפַעַפי )תהלים קלב ד(ְּוָדִוד ּבְ ן ׁשְ ּ ִאם ֶאּתֵ

נוָמה ִלימו ְדָאָדםִּאיהו, ה''ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַליהו, ּּתְ ִלימו ְדִיחוָדא, ּ ׁשְ ּׁשְ ִלימו , ּ ּׁשְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ִלימו ְדָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה, ּ ּׁשְ ּ ּ:  
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 תקונא חמישאה
ית ֵראׁשִ ית' ב, ּבְ ְּנקוָדה ְבֵהיָכֵליה, ֵראׁשִ ָבה ְסִתיָמא, ּ ַאְדָהִכי , ְּוַהאי ְנקוָדה ִאיִהי ַמֲחׁשָ

ן ְל ָּהא ֵאִלָיהו ִאְזַדּמַ ּ ְמעֹוןּ י ׁשִ יה ְדַרּבִ י, ַּגּבֵ י ַרּבִ ִאם , ְּפִתיָחא ִאיִהי' ְוָהא ב, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
ה ָבה ְסִתיָמא ּבָ ַמאי ִאיִהי ַמֲחׁשָ ן ּבְ א, ּּכֵ ֵריׁש הוְרְמנוָתא ְדַמְלּכָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּבֹוִציָנא , ּ

יָחא, ְּדַקְרִדינוָתא ד ְמִדיד ְמׁשִ ַהִהיא , ְּדָסִתים ִניצֹוָצא,  ַקוְּנִפיק ִמיָנה, ַּהאי ְנקוָדה, ּכַ
ַגְווָנא ָדא ם ָבה ּכְ ַקְדֵמיָתא ִאיִהי ֵמ, ַמֲחׁשָ ט ַקו ְדִאיִהי ו, ם ְסִתיָמא''ּבְ ְּוַכד ִאְתַפּשַׁ ִמן ' ּ

ָדה ַחת ְוִאְתֲעִביַדת ב, ַּהּמִ ית ב', ִּאיִהי ִאְתַפּתְ ֵראׁשִ ית' ְוָדא ּבְ ְּנקוָדה ְבֵהיָכֵליה, ֵראׁשִ ּ.  
ָרה ''ִאיִהי מ, ִהי ם ְסִתיָמאְוַכד ִאי ׂשְ ה ַהּמִ ָתא ִמְלםַ◌ְרּבֵ ְוִאְתֲעִביַדת , )ישעיה ט ו(ּם ַרּבְ

י ַכָלה, ִעְזָקא ַמר ְלַגּבֵ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ ַעת זֹו ם, ּ ַטּבַ ת ּבְ ֵהא ִלי ְמקוֶדׁשֶ ַמר , ּּתְ ַּוֲעָלה ִאּתְ
גֹוְלָמא ִעְזָקא, ּקוְטָרא ּבְ ּור ְוָלא סוַמק ְוָלא אוַכם ְוָלא ָירֹוק ְוָלא ְּוִאיִהי ָלא ִחָו, ָּנעוץ ּבְ ּ

ָלל ָטא ְלַאְנָהָרא, ַּגָוון ּכְ ָווִנין ְלַאְנָהָרא, ְּוַכד ִאְתַפׁשְ   .ִּאיִהי ֲעִביַדת ּגַ
  ]ב''דף יט ע -תיקוני זוהר [

ְלָמה כו ּשַׁ ד ִאיִהי אֹור ְמעוָטף ְוָל, )תהלים קד ב(' ְּוָרָזא ְדִמָלה עֹוֶטה אֹור ּכַ ּּכַ א ּ
ט ָאת יו, ִּאְתְקֵרי ַאִויר, ְּוִאיהו ָסִתים, ִּאְתַפּשַׁ ְּנקוָדה ְבֵהיָכֵליה, ד''ּאֹור ָסִתים ּבְ ד , ּ ּכַ
ְלָיא אֹו, ר''ֵּמַאִוי' ַּאִפיק י ְּוָדא ִאיהו ַויֹאֶמר ֱאֹלִהי, ר''ִאְתּגַ , )בראשית א ג(ם ְיִהי אֹור ''ּ

עֹוָבָדא ִד יתְּוָחֵמׁש ִזְמִנין אֹור ִאינון ּבְ ֵראׁשִ ַמר ', ְּוִאינון ה, ּבְ  ִמי )ישעיה מ יב(ַּוֲעַלְיהו ִאּתְ
ֳעלֹו ַמִים ׁשָ ְּוִאיהו ַגָוון ִחָוור, ְוָדא ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ָמַדד ּבְ ּ ן, ּ ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ ָּדא , ְּוׁשָ
ָמאָלא ְּדִאיהו ַגָוון סוַמק, ְדרֹוָעא ׂשְ ּ ִליׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ, ּ ּשָׁ ָּדא גוָפא ַעּמוָדא , ְוָכל ּבַ ּ ּ

ֶפֶלס ָהִרים , ְּוָדא ַגָוון ָירֹוק, ְדֶאְמָצִעיָתא ַקל ּבַ ֹמאְזָנִים )ב''דף יט ע(ְּוׁשָ ֵרי , ּוְגָבעֹות ּבְ ּתְ
ָווִנין' ְוַהאי ה, ַסְמֵכי ְקׁשֹוט ַטת ְלַאְנָהָרא ְבָחֵמׁש ּגַ ִּאיִהי ִאְתַפּשְׁ ְּדִאינון ָחֵמׁש ִזְמִנין , ּ ּ

ּי ִמָדה ִדיָלהִאיִה' י, אֹור הֹון ' ה, ִּעָלָאה ָחֵמׁש אֹור' ה, ּ ָווִנין ְדַנֲהִרין ּבְ ָאה ָחֵמׁש ּגַ ּתָ ּּתַ ּ
ַטת ה, ָחֵמׁש אֹור ה' ְּוַכד ִאְתַפּשְׁ ָאה' ִּעָלָאה ְלַאְנָהָרא ּבְ ּתָ ָווִנין , ּתַ ּ ִדיָלה)דנהרין(ְּבָחֵמׁש ּגַ ּ ,

ט ו ִּמָיד ִאְתַפּשַׁ ה' ּ ְיִריָעהְּוָדא ִאיהו, ְּלַגּבָ ַמִים ּכַ ד ִאיִהי ְנִהיָרא ְבַגָווִנין ,  נֹוֶטה ׁשָ ְּדַוַדאי ּכַ ּ ּ
ִּדיָלה ה , ּ ַמר ּבָ ִרית עֹוָלם)בראשית ט טז(ִּאּתְ יָטָהא, ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ ַתְכׁשִ , ּוְרִאיִתיָה ּבְ

ְע י ּבַ ָטא ְלַגּבֵ ַכָלה ְדִמְתַקּשְׁ ַמִים ּכַ, ָּלהּּכְ ּוִמָיד נֹוֶטה ׁשָ ְע, ְיִריָעהּ הְדָאִתי ּבַ ָּלה ְלַגּבָ ּ.  
ָדה ְדִאיהו ו ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדַקו ַהּמִ ּ ּוְלָבַתר ְדִאיִהי ָנְטָלא ', ֵּמַהִהיא ִמָדה ְדִאיִהי י', ּ ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ א ְלִעיָלא, ּׁשְ ּתָ   .ִּאְתֲעִביַדת ִאיִהי ִמָדה ִמּתַ
ָמה ִדְנקוָדה י ר ִּאיִהי ִמָדה ְלֶע' ּּכְ ְטָרא ְדאֹות ו, ְיִריָעןׂשֶ ה ִמּסִ ך ִאיִהי ַאּמָ ִליָלא ', ְּכַ ּכְ

ר ַאּמֹותֵמֶע ֶרׁש ֶע)שמות כו טז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ׂשֶ ר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ ה ', ְוָדא י, ְׂשֶ ְוַאּמָ
ה ה, ִּעָלָאה' ה ָאה' ַוֲחִצי ָהַאּמָ ּתָ ֹּאֶרך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ָדא ו, ּתַ אי ִא', ְ ' ְתְקֵרי הְוַאּמַ

ה ָאה ֲחִצי ָהַאּמָ ּתָ ה ְפרוָסה ֶלֶחם עֹוִני, ּתַ ִגין ְדִאְתְקֵרי ַמּצָ ּּבְ ּּ.  
י א ד ָסְלָקא ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ַאִויָרא ָסִתים' ְּוַהאי ְנקוָדה ּכַ , קֹוֶמץ ָסִתים, ץ''ִאְתְקֵרי ָקֵמ, ּ

ם ְמֹלא ֻקְמצֹו  ִגין ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמּשָׁ ָבה ְסִתיָמאְוִאי, )ויקרא ב ב(ּבְ , ם ְסִתיָמא, ִהי ַמֲחׁשָ
ָחא ִדיָלה ַמאי ִניהו ַפַת ַּמְפּתְ ּ ַגְווָנא ָדא ', ְוָדא ו, ח''ּ ְּוִאיהו ָנטוי ּכְ ד , )א''נ(] ציור[ּ ּכַ

קוָדה ִאיהו ָרִקיַע ָפתוַח ַוַדאי ִּאְתַפִריׁש ִמּנְ ּ ּ ּּ ּ.  
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י ַהַחָיה ְדִאיִהי ִניצֹוָצא ְדָקֵמ ָּנטוי ַעל ָראׁשֵ  )יחזקאל א כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ץ''ּ
י ַהַחָיה ָרִקיַע ּוְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ָּמאן ַחָיה ָדא ַמְלכות, ּ ּ א ִמן ָרִקיַע, ּ , ְּדִאיִהי ִניצֹוץ ְלַתּתָ

ַגְווָנא ָדא א  ּ ָמאן ָרִקיַע ָדא ַצִדיק)א''נ(ּכְ ַחת אלה, ּ ר ּתַ ָרֵאל''ְּוַהאי ִאיִהי ַחָיה ֲאׁשֶ , י ִיׂשְ
י ַה א ֶנַצח ְוהֹודָראׁשֵ   .ַּחָיה ִדְלַתּתָ

ַגְווָנא ָדא  ְּוִאית ַחָיה ִעָלָאה ּכְ ְוִאיִהי , ִּעָלָאה ְדִאיִהי ַעל ָהָרִקיַע' ְוָדא י] ציור[ּ
ָבה ִעָלָאה א ְדַכָלה, ַּמֲחׁשָ ֵריׁשָ ֶתר ּבְ ְוַהאי ִאיִהי ֲעֶטֶרת , ִּעָלָאה' ָּרִקיַע ִדיָלה ו, ּּכֶ

ְפֶאֶרת ין ִדיָל, ּתִ ֵרין ְדרֹוִעיןֵּראׁשִ ּה ּתְ ּ.  
א א ְוִאיּמָ ֶתר ִעָלָאה ַוַדאי, ְוִאיִהי ֲעָטָרה ְבֹראׁש ַאּבָ ְּוִאיִהי ּכֶ ין ִדיָלה ְלִעיָלא , ּ ְּוֵריׁשִ ּ

א א ְוִאיּמָ ָכל ֲאַתר' ִאיִהי י, ִּאינון ַאּבָ ֶאְמָצִעיָתא, ּקֹוָצא ִדיָלה ְלִעיָלא, ּבְ ְּוֵגיו ִדיָלה ּבְ ּ ,
אְּוסֹוָפא ִדיָלה ְל ָמא ְמָפַרׁש, ַתּתָ ָלָלא ְדַאְתָוון ִדׁשְ   .ּּכְ

א ִדיָלה ְלִעיָלא ְבָרָזא ְדַטֲעֵמי ָרָזא , ֵּריׁשָ ֶאְמָצִעיָתא ּבְ ְּוֵגיו ִדיָלה ּבְ  )א כללא''נ(ּ
ּּגוָפא ְלַתְרַוְייהו, ְּדַאְתָוון ָרָזא ִדְנקוֵדי, ּ א ּבְ ְּוקֹוָצא ִדיָלה ְלַתּתָ א ִאיִהי ַהאי ְנקו, ּ ּוְלַתּתָ ָדה ּ

ּוְלִעיָלא ַמִים ְדכוִרין, ַּמִים נוְקִבין ּ ַגְווָנא ָדא א, ּ ֶאְמָצִעיָתא ּכְ ַמר , ָרִקיַע ּבְ ֲּעָלה ִאּתְ
ין ַמִים ָלָמִים)בראשית א ו(   .ּ ִויִהי ַמְבִדיל ּבֵ

ַמִים ם ׁשָ ִהיא ְלׁשֵ ְּדִאיהו סֹוָפה ְלִהְתַקֵיים, ְּוַהאי ִאיהו ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ ּ ּ ָלם ּוְלַאָעָלא , ּ ׁשְ
ַתְרַוְייהו ְּוִיחוָדא ּבְ ְּוַלאו ַמֲחלֹוֶקת ְדִפרוָדא, ּ ַאֲהֹרן, ּ גֹון ַמֲחלֹוֶקת ֹקַרח ַוֲעָדתֹו ּבְ , ּכְ

ַמִים ם ׁשָ ּוַמֲחלֹוֶקת ַהאי ְדִאיהו ְלׁשֵ ְע, ּ ִאין ִאינון ּבֹוִכין ְוָאְמִרין ֲאַנן ּבַ ּתָ ִגין ְדַמִים ּתַ ּּבְ ָיין ּ
א ִע ַּלת ָהִעלֹותְלֶמֱהֵוי ֳקָדם ַמְלּכָ יַנְייהו, ּוָבָען ְלַסְלָקא ְלִעיָלא, ּ ַעד , ָּרִקיַע ַאְפִריׁש ּבֵ

ִוין ִוי לֹון ׁשָ ְּדִעַלת ָהִעלֹות ׁשַ ּּ ְטָרא ָדא' י, ּ ְטָרא ָדא' ְוי, ִמּסִ ֶאְמָצִעיָתא' ו, ִמּסִ ַגְווָנא , ּבְ ּכְ
ְלהו ְקֵרִבין ְלִעַלת ָה, ּי ְדִאיִהי א''ָדא יו ְּוִאֵלין ּכֻ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ַוַיַעׁש ֱאֹלִהי, ִּעלֹותּּ ם ֶאת ''ּ

דֹוִלים אֹורֹות ַהּגְ ֵני ַהּמְ ִוין, ׁשְ  ְוָהָיה אֹור )ישעיה ל כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוִאינון ׁשָ
ה אֹור ַהַחּמָ   .ַּהְלָבָנה ּכְ

  ]א''דף כ ע -תיקוני זוהר [

א ֲחִזי ָקֵמ ָאת י''ּתָ ל ' ּץ ִאיהו ָסִתים ּבְ א, ִסְטָראִמּכָ ְוָדא , ִעיָלא ְוֶאְמָצִעיָתא ְוַתּתָ
ְתַלת ְסִפיָרן ָחֵמׁש אֹור, קֹוֶמץ ָסִתים ּבִ ְּפִתיחו ִדיָליה ִאיהו ּבְ ּ ּ ָעאן , ּ ְּדִאינון ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ּ

ִּעָלִאין ְוִאינון ה ְּדִאּנון אֹור אֹור אֹור אֹור אֹור, ָחֵמׁש ָאַאֹאֻאִא )א''דף כ ע(, ִּעָלָאה' ּ ּ ,
ית, ׁש ִזְמִניןָחֵמ ֵראׁשִ ּוְנקוָדא ִדְלהֹון ָאַאֹאֻאִא ָחֵמׁש ְדָסְלִקין , ָּחֵמׁש ְנהֹוִרין ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ּ ּ
רְלֶע   .ׂשֶ

ה ֲאַנְחנו ְמַאְלִמים ְוגֹוֵמר ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוִהּנֵ ָבה , ּּ ִתי ְוַגם ִנּצָ ה ָקָמה ֲאֻלּמָ בראשית לז (ְוִהּנֵ

ֹחֵל' ָּדא א, )ז ל ְנקוִדיןְּדִא, ם''ּבְ ּיהו ְלִעיָלא ִמּכָ קֹוָמה ָזִקיף, ּ ַלק , ּבְ ּוֵביה ִאְסּתַ ּ א ''נ(ּ

ֶחְלָמא)אסתכל ב )שם כח יב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוֵכן ַיֲעֹקב,  יֹוֵסף ּבְ ה ֻסָלם ֻמּצָ ּ ַוַיֲחֹלם ְוִהּנֵ ּ
ָמְיָמה יַע ַהּשָׁ ָּדא א ְדִאיהו ֹראׁש, ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמּגִ ה, ּ ם עֹוִלים '' ַמְלֲאֵכי אלהיְוִהּנֵ

ֵרי, ָּאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְויֹוְרִדים ּבֹו ֵרי, עֹוִלים ּתְ   .ְּוִאּנון ָאְאִאֻא, ְויֹוְרִדים ּתְ
ְּוַהאי ָאת ְדִאיִהי ַאֶל ֶאְמָצִעיָתא''ף ֹחֵל''ּ ִּאיִהי ֶכֶתר ִעָלָאה ְדַאְסַחר ַעל , ּם ְדִאיִהי ּבְ

א ְדַעּמוָדא ְדֶאְמ ִתי , ָצִעיָתאֵּריׁשָ ֲחְויןָ◌ ַלֲאֻלּמָ ּתַ ׁשְ יָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוּתִ ה ְתֻסּבֶ ּוְבִגין ָדא ְוִהּנֵ ּ
ה, )שם לז( ַמר ּבָ ְתָרא ִאּתְ ה)תהלים קיח כב( ַּהאי ּכִ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ּ ,



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְזַרת ְדָלא ִביַדִין ֶזֶרת )דניאל ב לד(ְכִתיב ֲּהָדא הוא ִד, ְּוִאיִהי ַאְבָנא ְדִאְתּגַ ּ ַעד ִדי ִהְתּגְ
ְזָרא, ֶּאֶבן ִדי ָלא ִביַדִין ְוגֹוֵמר ָחן ָלה ֲאַתר ֵמָאן ִאְתּגַ ּכְ ּוְבִגין ְדָלא ַאׁשְ ּ ֲאִלין ַמְלָאַכָיא , ּ ּׁשָ

בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו ָיא ַאֵיה ְמקֹום ּכְ ַּקִדיׁשַ ּ ִחין ָלה ֲאַתר, ּ ּכְ בֹוד ַּעד ְדָאְמִרין, ְּוָלא ַאׁשְ רוך ּכְ ְ ּבָ ּ
קֹומֹו ' ְיָי א אדהכי הא סבא לגביה ואמר רבי רבי האי בשכינתא תתאה דלית לה תמן ''נ(ִמּמְ

דא דין , ובה גזרין דינא רפיא, בגין דאיהי גזרת מלכין, ודא הוא אתגזרת אבן, אלא אצילותא
  .)וכתר מלכות אתקריאת ספירה דלית ספירה שלימה בר מינה לתתא, בתראה
ֵרת, ּי ֶאֶבן ִאיִהי ְסגוַלת ְמָלִכיםְוַהא יַחת ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ָרִפים , ִאיִהי ׂשִ יַחת ֵחיָון וׂשְ ּׂשִ

ים ִאין, ְואֹוַפּנִ ל ִעָלִאין ְוַתּתָ יַחת ּכָ ים, ּׂשִ ִעּתִ א ְוִסיֲהָרא ּבְ ְמׁשָ ִּעת וְזַמן ְלֹכָלא, ְיִדיַעת ׁשִ ּ.  
ִליָלן  ל ַטֲעֵמי וְנקוֵדי ְוַאְתָוון ּכְ ּּכָ הּ ָבה, ּּבָ ָּקָלא ִדּבור וַמֲחׁשָ ה, ּ ִליָלן ּבָ ִאיִהי ֶכֶתר , ּּכְ

הוָנה, ּתֹוָרה ל ַאְתָוון, ְּוֶכֶתר ַמְלכות, ְּוֶכֶתר ּכְ ֵריׁש ּכָ א ּבְ ּגָ ַגְווָנא ָדא ִׂשֹ, ְוִאיִהי ּתַ ְוַעל , ּכְ
י ֲעִקיָבא ַלֲחֵבָריו יעו ְלַאְבֵני ׁשַ, ַהאי ַאְבָנא ָאַמר ַרּבִ ּגִ ּתַ ׁשֶ ִּיׁש ָטהֹור ַאל ּתֹאְמרו ַמִים ּּכְ

  .ַמִים
ַגְווָנא ָדא ד, ְוִאיִהי קֹוָצא ְדָכל ַאְתָוון יעור קֹוָמה , ּקֹוץ ְדָכל ָאת ְוָאת, ּּב ּכְ ּׁשִ

א ְלִעיָלא', ִּדיְלהֹון ו ּתָ א וִמּתַ ַמִים ְוַעד ְקֵצה , ֵּמִעיָלא ְלַתּתָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִמְקֵצה ַהּשָׁ
ָמִים  ְפֶאֶרת ְוגֹוֵמר ' ְָוָרָזא ָדא ְלך ְיָי, ) ד גדברים(ַהּשָׁ בוָרה ְוַהּתִ ֻדָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ , )ה א כח''ד(ּ

ְמָלָכה ָדא ַמְלכות' ְָלך ְיָי ֹכָלא, ַּהּמַ   .ְּדִאיִהי ּבְ
ין ְּוִאיהו ִצְפצוף עֹוִפין ַקִדיׁשִ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ַמִים יֹוִליך ֶאת )קהלת י ב(ְּדִאּתְ י עֹוף ַהּשָׁ ְ ּכִ

ין, ַהּקֹול ָמִתין ַקִדיׁשִ ִּצְפצוָפא ְדָכל ִצָפִרין ְדִאינון ִנׁשְ ּ ּ ה ְצלֹוִתין, ּּ ַכּמָ יַחת , ִּדְמַצְפְצִפין ּבְ ׂשִ
ֵּחיָוון ְדִאינון ת ַמר , ח''ּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ֶדה וכו)בראשית כד סג(ּ ּשָׂ ּ ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח ּבַ ְוֵלית ', ּ

יָחה ֶאָלא ְצלֹוָתא   .ּׂשִ
ֲחִרית חֹוָבהּוְב ִפַלת ׁשַ ַמר ּתְ ִּגיָנה ִאּתְ ִפַלת ַעְרִבית ְרׁשות, ּ ּּתְ ְפֵני , ּ ְּדִאיהו ְרׁשו ְדַלְיָלה ּבִ ּ ּ
ַלְיָלא ְדַדְמָיא ְלָגלוָתא, ַּעְצָמה ּוְבִגין ָדא ֵלית ָלה ְקִביעות ּבַ ּ ּ ּ ַחת , ּּ ּכְ ּתַ ֶּאָלא ִזְמִנין ִאׁשְ

ַחת ּכְ ּתַ ן ְוִזְמִנין ָלא ִאׁשְ ּמָ   .ּתַ
ה ָאה ִאיהו ָמאן ְדָפַגע ּבָ ַּזּכָ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ גֹון ַיֲעֹקב ְדִאּתְ ּּכְ קֹום ַוָיֶלן )שם כח יא(ּ ּמָ ע ּבַ ּ ַוִיְפּגַ ּ

ֶמׁש י ָבא ַהּשֶׁ ה ּכִ ם ִעּמָ ָּלה ְוָנִטיר ָלהַּעד ְדָאָתא ַבְע, ּׁשָ ה, ּ ן ִעּמָ ּמָ ּוַבת ּתַ ן ְוֵאיֵלך , ּ ּמָ ְִמּתַ

  .ְּקָבעוָה חֹוָבה
ת ִאיִהי ְרׁשות ַהָיִחידֲאָבל ּבְ ּבָ ּׁשַ ְּדִאיִהי ִבְרׁשוָתא ְדַבְע, ּ ַגְווָנא ְדֵליְלָיא , ָּלהּ ְוַלאו ּכְ

ַּדֲהַות ְיִחיָדה ִבְרׁשוָתא ִדיָלה ָבה ָבָדד)איכה א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ   . ֵאיָכה ָיׁשְ
  ]ב''דף כ ע -תיקוני זוהר [

ִגין ְדָקִריב ָלה ְלַבְע ְּוַיֲעֹקב ּבְ ְפִגיָעה ִדיֵליהָלּ ּה ּבִ ַּוַדאי ֲעִביד ָלה חֹוָבה, ּ ְוַכד ָאָתא , ּ
ֲחִרית א ְבׁשַ ְמׁשָ יה , ׁשִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֶמׁש וָמֵגן ְיָי)תהלים פד יב(ּ י ׁשֶ יה , ם''אלהי' ּ ּכִ ַמר ּבֵ ִּאּתְ

ֶמׁש)בראשית לב לב( יה, ּ ַוִיְזַרח לֹו ַהּשֶׁ ר ָלה ִעּמֵ ן ְוֵאיֵלך ָקׁשַ ּמָ ִּמּתַ ּ ִפִלין , ְ ר ִדּתְ ְּדִאיהו ֶקׁשֶ ּ ּ ּ
זוז ִמיֵניה ְלָעְלִמין, ְּדָיד יה ְדָלא ּתָ יר ָלה ִעּמֵ ָּקׁשִ ּ ּ ּ ְתִפִלין , ּ יר ָלה ּבִ ָמאָלא ָקׁשִ ְטָרא ִדׂשְ ִּמּסִ ּ
ָמאָלא, ְּדָיד ְדרֹוָעא ׂשְ ְּדִאינון ּבִ יה, ּ ְתָרא ַעל ֵריׁשֵ ִוי ָלה ּכִ ְטָרא ִדיִמיָנא ׁשַ ִּמּסִ ּ ִפִל, ּ ין ּּתְ

א יָרא ִעם , ְּדֵריׁשָ יֹוָמא ְדִאיִהי ְקׁשִ ְע )ב''דף כ ע(ְוַהאי ּבְ ֲחרוְנִני ְוָאז , ָּלהּבַ ה ְיׁשַ ַמר ּבָ ִּאּתְ ּ
ֵליְלָיא ְדִאיִהי ָגלוָתא, ִּיְמָצאוְנִני ְע, ֲּאָבל ּבְ ְפֵני , ָּלהְּדִאיִהי ְלַבר ִמּבַ ְּוִאיִהי ְרׁשות ּבִ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְת, ַּעְצָמה ה ַאל ּתִ ַמר ּבָ ַּוַדע ָלָרׁשותִּאּתְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ָדִוד , ּ ּ ן )תהלים קלב ד(ּ  ִאם ֶאּתֵ
ָנת ְלִעיָני ְוגֹוֵמר ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַליָי   .ׁשְ

אן ָרָזא ְדָקֵמ ָאה , ץ''ַעד ּכַ ָבה ִעָלָאה ְוַתּתָ ְּדִאיהו ָרָזא ְדַמֲחׁשָ ּ ְּדִאיִהי , )א עילא ותתא''נ(ּ
ְע ְרׁשות ּבַ ְּנקוָדה ּבִ ְּדִאיהו וָּלה ּ ְפֵני ַעְצמֹו''ּוַפַת, ָרִקיַע' ּ ָלא ְנקוָדה ְרׁשו ּבִ ּח ּבְ ּוְנקוָדה , ּ ּ

ָלא ַפַת ּח ְרׁשו ִבְפֵני ַעְצָמה''ּּבְ ָמה ְדַאְתָוון ִאינון ְדַכר ְונוְקָבא, ּ ִּדּכְ ּ ּ ָּהִכי ְנקוִדין ִאינון , ּ ּ
ְּדַכר ְונוְקָבא י ְנקוֵדי, ּ ֲּאָבל ַאְתָוון ִאְנהו ְלַגּבֵ י רוָחאּ גֹון ּגוָפא ְלַגּבֵ ּ ּכְ ו, ּ ', ְּוֵכן ְנקוָדה ּבְ

גֹון ֹחֵל א ''ִחיֵר', ִאְתֲעִביד ז' ֹחֵלם ְלִעיָלא ִמן ו, ּק אֹו ׁשוֵרק''ם אֹו ִחיֵר''ּכְ ק ְלַתּתָ
יַמ ֶאְמָצִעיָתא קֹוָצא ְדָאת ד, ל''ִאְתֲעִביד ָזָנב ּגִ ֶאְמָצִעיָתא' ּׁשוֵרק ּבְ , דְּוֹכָלא ָח, קֹוָצא ּבְ

ְלָעַדי ֵאין אלהי   .)ישעיהו מד ו(ם ''ֲּאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון וִמּבַ
ָב תֹוך ָהאֹוָפן, ּא ָמאן ִאיהו''ׁשְ ר ִיְהֶיה ָהאֹוַפן ּבְ ֲאׁשֶ דֹול ְוֶאת , ְּכַ אֹור ַהּגָ ְּוִאינון ֶאת ַהּמָ

ֹטן אֹור ַהּקָ ְּוִאינון ּגוף וְבִרית, ַהּמָ ּ ה , ּ ּוְלִקְבַלְייהו ַחּמָ א ִעָלָאה , ּוְלָבָנהּ ְּדִאינון ָלֳקֵבל ִאיּמָ ּ
ָאה   .ְוַתּתָ

ָאֶרץ ֵאֶצל ַהַחיֹות  ה אֹוַפן ֶאָחד ּבָ ָּדא ְנקוָדה ִדְתחֹות ֶסגֹו, )יחזקאל א טו(ְּוִהּנֵ ּל ְנקוָדה ''ּ
א ֵּאֶצל ַהַחיֹות ְדִאינון ֵצִר, ִדְלַתּתָ ּ דֹוִלים, י''ּ אֹורֹות ַהּגְ ֵני ַהּמְ   .ֶאת ׁשְ

ים ׁשוֵרְוֵכן ִאי תֹוך ָהאֹוַפּנִ ּהו ּבְ א, ק''ְּ ְּוִאיהו ַעּמוָדא , אֹוַפן ַחד ְלִעיָלא ְואֹוַפן ַחד ְלַתּתָ ּ
א, ְּדֶאְמָצִעיָתא ֵביַנְייהו ָאֶרץ ָדא ִחיֵרק ְדִאיהו ְלַתּתָ ה אֹוַפן ֶאָחד ּבָ ְּוִהּנֵ ּ ל ִניצֹוץ ִאיהו , ּ ּּכָ

  .'ְוָכל ָרִקיַע ו', י
ָב''ְיהֹוָ ָמאָלא ִויִמיָנא, ץ ַרֲחֵמי''ָקֵמ,  ִדיָנאּא ִאיהו''ה ׁשְ ן אֹוַרְייָתא , ׂשְ ּמָ ְדִמּתַ

ִּאְתַייִהיב ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ָב, ּ ּוְבִזְמָנא ְדִאינון ׁשְ ִּאיהו ָרמוז , ם''ץ ֹחֵל''א ָקֵמ''ּ ּ
י ִבי ָחׁשַ ּק ַוֲאַפְלֵטהו''ּכִ ֲאבֹוֶתיך ָחׁשַ, ּ   .'ק ְיָי''ַָרק ּבַ
ְט ָּרא ְדַחד ְדִאיהו יוִמּסִ ֵמיה ְלחֹוד , ה''ּי ְדָסִליק יהו''ּ ִריך הוא הוא וׁשְ א ּבְ ֲּהָוה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ִכְתָרא ֵרי ָעְלָמא, ּבְ יה ְלִמְבֵרי ָאָדם, ֳּקָדם ְדִאְתּבְ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ַּעד ְדָסִליק ּבְ א ' ְּדִאיִהי י, ּ ֵריׁשָ ּבְ
א ְלִעיָלא', ְדא ּגָ א ְנקוָדה, ּתַ ּוְלַתּתָ ל ְסִפיָרן, ּ מֹוְדָעאן ּכָ ּתְ ּוִבְנקוֵדי ְדַאְתָוון ִאׁשְ ע , ּ ְּדֵתׁשַ

ְּנקוֵדי ִאינון ַמר , ד ִניצֹוִצין''ּוְבהֹון י, ּ ָרֵאל יֹוְצִאים )שמות יד כח(ַּוֲעַלְיהו ִאּתְ ּ וְבֵני ִיׂשְ
ָי ְּוִאינון ָלֳקֵבל ִפְרִקין ְדה, ד ָרָמה''ּבְ ָען ְדִאינון י' ּ ֶּאְצּבְ ןּוְת, ד''ּ ּמָ ַחד ִמן , ֵרין ְרִקיִעין ּתַ
ֵרין ָקֵני ִדְדרֹוִעי, ח''ּץ ְוַחד ִמן ַפַת''ָקֵמ ְּוָכל ִניצֹוץ ִאיהו ֶפֶרק, ָלֳקֵבל ּתְ ְּוִאיהו ִמָדה, ּ ּ ,

ה ָדה, ְוָקֶנה, ְוָרִקיַע ַאּמָ   .ְּוַקו ַהּמִ
ְתָרא א ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצ, ַּטֲעֵמי ִאינון ִמן ּכִ ֵריׁשָ ְּוִאינון ּבְ , ְּנקוִדין ִמן מֹוָחא, ִעיָתאּ

א ְדַצִדיק ְרָכָאן ַעל ֵריׁשָ ְּוִאינון ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י ו(ּכְ , ּ ּבְ
ִרית ִמיָלה י ּבְ כו ִמן מֹוָחא ְלַגּבֵ ַלת ִטִפין ְדִאְתַמׁשְ ְּוִאינון ּתְ ּ א , ּּ ְטָרא ְדִאיּמָ ַאְתָוון ִמּסִ

ַמְלכוָתאְּוֻכְל, ִּעָלָאה ִליָלן ּבְ ּהו ִאְתּכְ ָמָתא ְלגוָפא, ּ ִנׁשְ ּוְנקוֵדי ְלַאְתָוון ּכְ ּ ְּדגוָפא ִאיהו , ּ ּ ּ
סוס ָלרֹוֵכב ָלא לֹון, ּּכְ ְּוַאְתָוון ִאינון ְפִתיִחין ִלְנקוֵדי ְלַקּבְ ַמר , ּּ  )יחזקאל א יא(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ְּוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלָמְע ָלא, ָלהּ ּ ֲעַלְיהו ְנקוֵדיְלַקּבְ ת קֹול, ּ ָכל ֲאַתר ּבַ ּוְנקוֵדי ּבְ ּ.  
ַמר , ּה ִאיהו ְלִעיָלא ֵמַאְתָוון''ָרֶפ, ַּטֲעֵמי ִאינון ָמאֵני ְקָרָבא  )שם כב(ַוֲעֵליה ִאּתְ
י ַהַחָיה ָרִקיַע ּוְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ יֶהם ִמְלָמְע, ּ ַרח ַהּנֹוָרא ָנטוי ַעל ָראׁשֵ ִעין ַהּקֶ י ָּנטו, ָלהּּכְ

ָּדא ִאיהו ָרֶפ י ֵחיָון, ה''ּ ְּדִאינון יהו, ָּנטוי ַעל ָראׁשֵ ע ַאְתָוון ַוַדאי''ּ ּׁש ִאיהו ''ָּדֵג, ּה ַאְרּבַ
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ִּמְלָגאו ְדַאְתָוון ַגְווָנא ָדא יהו, ּ ּּכְ ּ ַגְווָנא ָדא ֹיהֹוֹ◌''ָרֶפ, ּה''ּ ֶמֶתג , ֹה''ּה ִמְלָבר ּכְ ְּוִאינון ּכְ
ָדֵג, ּן ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹובּוְבהֹו, ָּוֶרֶסן ְלאֹוִתיֹות ָרֶפ, ׁש''ָרצֹוא ּבְ   .ה''ָוׁשֹוב ּבְ

  תקונא שתיתאה
  ]א''דף כא ע -תיקוני זוהר [

ית)א''דף כא ע( ֵראׁשִ ְמעֹון,  ּבְ י ׁשִ ּ ְוָאַמר ְלֵאִלָיהו)פתח( ,ָקם ַרּבִ ֵּאִלָיהו ֵאִלָיהו , ּ ּּ ּ
א ַמְלכות ַקִדיׁשָ אֹוָמָאה ֲעָלך ּבְ ּּבְ ּ ּטֹול ְרׁשוָתא ְדָלא ָתזוז ִמיָנן, ִּהי ְנִפיָלא ְבָגלוָתאְדִאי, ְ ּ ,

א ְוֵחיָלָהא ָנְטִרין ָלך ִכיְנּתָ ְְדָהא ׁשְ הֹון , ּ ַמר ּבְ ֵרת ְדִאּתְ  ֵהן )ישעיהו לג ז(ַּמְלֲאֵכי ַהּשָׁ
ֶּאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה ָר, ְלַבר ֵמֵהיָכִלין, ּ ל ְצלֹוִתין ְדִיׂשְ ָּלא ִאית ָמאן ִדְמַקּבֵ ה , ֵאלּ ּמָ ּכַ

הֹון י ִאּמָ ְצלֹוִתין ְלַגּבֵ ְּדִאינון ְמַקְנָנן ַעל ַאְרָעא, ִּצָפִרין ְמַצְפְצִפין ּבִ ְּוֻכְלהו , ְְדָנְטִרין ָלך, ּ ּ
ִּאְתְקִריאו ִצָפִרים א, ּ א ַקִדיׁשָ ם ַקן ִצפֹור ְדִאיִהי ִאיּמָ ַּעל ׁשֵ ּ ה , ּ ַמר ּבָ  )דברים כב ו(ְּדִאּתְ

ֵרא ַקן ִצ י ִיּקָ ָפֹור ְלָפֶניךּכִ ַמר , ּ ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית)תהלים פד ד(ַּוֲעָלה ִאּתְ ' ְוָדא ב, ּ ּגַ
ית ֵראׁשִ ה , ִמּבְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ִית)משלי כד ג(ּ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ א ,  ּבְ ּוְדרֹור ֵקן ָלה ָדא ִאיּמָ ּ ּ

ה , ִּעָלָאה יֹוֵבל ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ וְקָראֶתם ְדרֹור )ויקרא כה י(ּ ָאֶרץּ ִזְמָנא ְדִצפֹור ָמְצָאה , ּבָ ּּבְ
א י ַמְקְדׁשָ ַּבִית ְדִאיִהי ּבֵ ְקַנת, ּ ִניַאת ְוִאְתּתַ א ִעָלָאה, ְוִאְתּבְ ִכיְנּתָ ִּמָיד ְדרֹור ְדִאיִהי ׁשְ ּ ּ ּ ,
ַחת ֵקן ָלה ְלִעיָלא ּכְ   .ַּאׁשְ

ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה ר ׁשָ ּוִמָיד ֲאׂשֶ ִנין ִדיָלה, ּ ית ּבְ ִּאֵלין ׁשִ ּ ת ְיֵמי , ית ְסִפיָרןׁשִ, ּ ׁשֶ ְּדִאינון ׁשֵ ּ
ה ֲעׂשֶ ה, ַהּמַ ְלהו ָפְרִחין ְלַגּבָ ּּכֻ ּ ין ְויֹוִמין ָטִבין, ּ ין וְזַמּנִ ה ַחּגִ ַכּמָ ְּוֶאְפרֹוִחים ְדִאינון , ּּבְ ּ

א ָרֵאל ְלַתּתָ ָגלוָתא, ִיׂשְ ה ּבְ ְלהו ָפְרִחין ִעּמָ ּּכֻ ּ ּ יִצים, ּ ּוְבִזְמָנא ְדִאּנון ּבֵ ְדִפין ְּדֵלית ל, ּ ֹון ּגַ
ה ְלָפְרָחא ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּּבְ ִנים, ּ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ה ֹלא ִתּקַ ַמר ּבָ   .ִּאּתְ

ֵרא ַקן י ִיּקָ ן , ִאי ָהִכי ַמאי ּכִ ּמָ ְרָיא ּתַ א ֲאַתר ְלׁשַ ִכיְנּתָ ֶּאָלא ְבִזְמָנא ְדֵלית ָלה ִלׁשְ ּ
ְקִביעו ִמְקֶרה, ּּבִ ל, ִאיִהי ָאְזַלת ּבְ ָמה ', ּ ַהּקֹוֵבַע ָמקֹום ִלְתִפָלתֹו וכוְּוָדא ִאיהו ּכָ ּכְ

ָמִתין ָעְבִדין הֹון, ְדִנׁשְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ְצלֹוָתא אֹו , ָהִכי ׁשַ ָמָתא ְדִאיִהי ְקבוָעה ּבִ ִּנׁשְ
א ִכיְנּתָ ה ׁשְ ְרָיא ּבָ אֹוַרְייָתא ִאיִהי ֲאַתר ָקבוַע ְלׁשַ ּּבְ ָמָתא ְדֵלית ָלה ְקִביעו, ּ ֲּאָבל ִנׁשְ ּ 

אֹוַרְייָתא ִמְקֶרה, ִבְצלֹוָתא אֹו ּבְ ֶּאָלא ִאי ִאְזַדְמַנת ָלה ּבְ ּ ִמְקֶרה, ּ ְרָיא ֲעָלה ּבְ , ָּהִכי ִאיִהי ׁשַ
ֵרא ַקן ִצפֹור ְלָפֶניך וכו י ִיּקָ ְָוָדא ִאיהו ּכִ ּ ּ'.  

ָמָתא ְּדַוַדאי ִנׁשְ ָמָתא ְדַבר ַנׁש ִאְתְקִרי, ּ , ַּאת ַקן ִצפֹורִּאיִהי ַקן ִצפֹור ְוֵכן ַהִהיא ִנׁשְ
ָמָתא ְּוגוָפא ַקן ְדִנׁשְ ָמִתין ְדִאינון עוֵליָמאן ִדיָלה, ּ ְּוֵכן ִנׁשְ ּ ּ ּ תולֹות ַאֲחֶריָה , ּ ְּדִאְתְקִריאו ּבְ ּ ּ

ֹאַרח ִמְקֶרה, ֵרעֹוֶתיָה גוִפין ְדִאינון ַקן ִדְלהֹון ּבְ ָּיְתִבין ּבְ ּ ּ ִזְמָנא ְדַלאו ִאינון ְקבוִעין , ּ ּּבְ ּ
י ּכְ ָבּתֵ י ֶמְדָרׁשֹותּבְ ֵּנִסיֹות וְבָבּתֵ ֵרא ַקן ִצפֹור ְלָפֶניך, ּ י ִיּקָ ְָוָדא ִאיהו ּכִ ּ ּ.  

ְרַסָיא, ְּועֹוד ַקן ִצפֹור ְלִעיָלא ִּאיהו ּכָ א מטטרו, ּ ְּוַקן ִדיָלה ְלַתּתָ ַמר , ן''ּ ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ה)במדבר יד יח( ה ֹלא ְיַנּקֶ ן ַקן,  ְוַנּקֵ ַחת , ֹוֵקםְּוִאיהו ַקּנֹא ְונ, ְדַתּמָ ּכְ ִזְמָנא ְדָלא ַאׁשְ ּבְ

ְרָייא ֶדֶרך, ִקיָנא ְלׁשַ ְּבַ ה , ּ ַמר ּבָ ָּדא ְדִאּתְ ֵצאָתם )יהושע ה ד(ּ ֶדֶרך ּבְ ר ּבַ ְדּבָ ְ ֵמתו ַבּמִ ּ ּ
ְצָרִים ֶדֶרך, ִמּמִ ְְועֹוד ּבַ ָּדא ְקבוַרת ָרֵחל, ּ ת אֹוְרִחין, ּ ָפָרׁשַ ַמר , ְּדִאיִהי ּבְ ירמיהו (ַּוֲעָלה ִאּתְ

ר ְמלֹון ֹאְרִחים)אט  ְדּבָ ֵנִני ַבּמִ יִחין,  ִמי ִיּתְ ֵרין ְמׁשִ ד , ְּוִאינון ּתְ ן ָקא ָעְבִרין ּכַ ּמָ ְּדִמּתַ
ָרֵאל   .ָאָתאן ְלִמְפַרק ְלִיׂשְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָכל ִעץ ָדא ִאיהו ִעץ ַהַחִיים ּּבְ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֲחִזיִקים )משלי ג יח(ּ ּ ִעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ
ה ַמר ַּוֲעֵליה, ּּבָ ֶדה)דברים כ יט( ִאּתְ י ָהָאָדם ִעץ ַהּשָׂ ָכל ִעץ ָדא ַצִדיק ,  ּכִ ְּועֹוד ּבְ ּ

יה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ה ְפִרי ְלִמינֹו)בראשית א יא(ּ ּ ִעץ ְפִרי ֹעׂשֶ ן ִזווָגא , ּ ת ְדַתּמָ ּבָ ְּוָדא יֹום ַהּשַׁ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ א ִעם קוְדׁשָ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ן ִאית ָלה ְנ, ְּ ַמר , ָייָחאְּוַתּמָ  )תהלים א ג(ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ִעּתֹו ן ּבְ ר ִפְריֹו ִיּתֵ תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים ֲאׁשֶ ִעץ ׁשָ ְּוָהָיה ּכְ ּ ָּדא ִעּתֹו ְדַצִדיק ְדִאיִהי ֵליל , ּ ּ
ת ּבָ ָרֵאל ֶע, ׁשַ ִיׂשְ ין ּבְ ָמִתין ַחְדּתִ יה ָפְרִחין ִנׁשְ ְּדַצִדיק ִמּנֵ ּ ּ ת ְדִאְתְקִריאוּ ּבָ ֶּרב ׁשַ ּ ָפִנים ּ

  .ֲחָדׁשֹות
  ]ב''דף כא ע -תיקוני זוהר [

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָרֵאל, ֶּאְפרֹוִחים ִאֵלין ּתַ א ַעל ִיׂשְ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ יִצים , ִּדְבִגיְנהֹון ׁשַ אֹו ּבֵ
ן ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ִּאֵלין ִאינון ּתִ ָרֵאל, ּ א ַעל ִיׂשְ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ִּאֵלין ִאינון ְו, ִּדְבִגיְנהֹון ׁשַ ּ

ִריך הוא , ָמאֵרי ִמְקָרא א ּבְ אֹוַרְייָתא אֹו ְבִמְצָוה ְדִאּנון קוְדׁשָ ּוְבִזְמָנא ְדִאינון ָעְסִקין ּבְ ּ ּ ּ ְּ

א ִכיְנּתָ ֲחָדא, ּוׁשְ ָרא לֹון ּכַ ָמִתין, ְוָגְרִמי ְלַחּבְ ן ִנׁשְ ּמָ א , ָיְרִתין ִמּתַ ְּוִאְתְקִריאו ָבִנים ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך ה ְדִפין , ּואְּבְ ָנה ִאינון ִמּגַ ִגין ְדָמאֵרי ִמְקָרא וָמאֵרי ִמׁשְ ּּבְ ּ ִּדיָלה )ב''דף כא ע(ּ ּוְבִגין , ּ

יִצים ְדִפין , ָּדא ְוָהֵאם ֹרֶבֶצת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים אֹו ַעל ַהּבֵ ע ּגַ ַאְרּבַ ִּאיִהי ְרִביָעא ֲעַלְייהו ּבְ
ִּדיָלה הֹון , ּ ַמר ּבְ ָנַפִים ְוַא)יחזקאל א ו(ְּדִאּתְ ע ּכְ ּיֹוְנִקין ַאְנֵפי זוְטֵרי, ְרּבַ ע , ּ ְּוִאינון ַאְרּבַ

א ְרִביָעא ֲעַלְייהו, ַּאְנִפין ְלָכל ַחד ְוַחד ּוְבהֹון ִאיּמָ ְוִזְמִנין , ְּוִזְמִנין ִאיִהי ֲעַלְייהו, ּ
ְייהו ְלַקת ִמּנַ ִגין ְדִאינון ִמן ֵמעֹוי, ִּאְסּתַ ֲּאָבל ּבְ המו מעי ) מיהו לא יטיר(א דאתמר בהון ''נ(, ּ

ָלה, )לו ִגין ִדְרִחימו ְדָחמו ֵמיָעָהא ֲעַלְייהו ְוִאינון ָמאֵרי ַקּבָ ּּבְ ּ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )דברים כב ו(ִאּתְ
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ְייהו ְלָעַלם, ֹלא ִתּקַ א ָלא ָזָזה ִמּנַ ְּדִאיּמָ ּ.  

ִריך הוא ִאיהו אֹוַרְייָת א ּבְ ְּדַוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ּ א ִהיא ִמְצָוה, אְּ ִכיְנּתָ ָאה ָמאן , ּוׁשְ ַזּכָ
הֹון ְלַיֲחָדא לֹון ק ּבְ יה, ְּדִמְתַעּסֵ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ מֹור ִאינון קוְדׁשָ ְּוֵכן ָזכֹור ְוׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,

ת ּבָ יֹום ׁשַ ָאה ִאיהו ָמאן ִדְמַיֵחד לֹון ּבְ ַּזּכָ ְּדִאיהו ְיסֹוד, ּ ּוִבְרִחימו וְדִחילו ְדי, ּ ּ ּ ְּדִאינון , ה''ּ ּ
א א ְוִאיּמָ מֹור. ַאּבָ א י, ָזכֹור ְוׁשָ ִפִלין ְדֵריׁשָ ִּאינון ָלֳקֵבל ּתְ ּוְתִפִלין ְדָיָדא ה', ּּ ְּדַכר ', ּּ

ְדִחילו וְרִחימו, ְּונוְקָבא ַמע ּבִ ְקִריַאת ׁשְ ָאה ִאיהו ָמאן ִדְמַיֵחד לֹון ּבִ ְּוַזּכָ ּ ּ ּ ִּדְבִזְמָנא , ּ
ְד ּתַ ָרֵאל ִמׁשְ אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב וְבאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפהְדִיׂשְ ִּלין ּבְ ְרִחימו וְדִחילו, ּ ּּבִ ּ ַמר , ּ ִאּתְ

ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ הֹון ֹלא ִתּקַ ְרִחימו וְדִחילו, ּבְ הֹון ּבִ ְדִלין ּבְ ּתַ ּוְבִזְמָנא ְדָלא ִמׁשְ ּ ּ ַמר , ּ ִאּתְ
ַלח ֶאת ָהֵאם ׁשַ ֵלַח ּתְ הֹון ׁשַ ּּבְ ּ.  

ִזְמָנא ְדִחילו וְרִחימוּבְ מֹור ּבִ ָזכֹור ְוׁשָ א ּבְ ּתָ ּבַ ָרֵאל ָנְטִרין ׁשַ ּ ְדִיׂשְ ּ ח , ּ הֹון ֹלא ִתּקַ ַמר ּבְ ִאּתְ
ִנים ַלח ְוגֹוֵמר, ָהֵאם ַעל ַהּבָ ׁשַ ֵלַח ּתְ הֹון ׁשַ ִתיב ּבְ ְּוִאם ַלאו ּכְ רוִכין, ּ ֵרין ּתְ ּוְבִזְמָנא , ּּתְ

ִר א ּבְ ָרֵאל ְמַיֲחִדין ְלקוְדׁשָ ְדִחילו וְרִחימוְּדִיׂשְ ְתִפִלין ְדָיד וִבְתִפִלין ְדֹראׁש ּבִ ּיך הוא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ ,
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ הֹון ֹלא ִתּקַ ַמר ּבְ ַלח, ִאּתְ ׁשַ ֵלַח ּתְ ְּוִאם ַלאו ׁשַ ּוְבִזְמָנא ִדְמַקְייִמין , ּ ּ

ִרית ִמיָלה ְוַאְע ְייהו ָעְרָלהִמְצַות ּבְ ְדִחילו וְרִחימו, יָעהְּוָעְבִדין ְפִר, ְּבָרן ִמּנַ ּּבִ ּ ַמר , ּ ִאּתְ
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ הֹון ֹלא ִתּקַ ַלח ֶאת ָהֵאם, ּבְ ׁשַ ֵלַח ּתְ ְּוִאם ַלאו ׁשַ ִזְמָנא ִדְמיוָחִדין , ּ ּּבְ

ְרָכָאן ַבע ּבִ ין ְוׁשֶ ִקדוׁשִ ִזווֵגיהֹון ּבְ ּּבְ ּ ּ ה וְבִבְרָכָתא, ּ ְקדוׁשָ ְּדִאינון ִיחוָדא ִדְלהֹון ּבִ ּ ּ ּ ַמר ,ּ  ִאּתְ
ִנים ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ הֹון ֹלא ִתּקַ ַלח וכו, ּבְ ׁשַ ֵלַח ּתְ ְּוִאם ַלאו ׁשַ ּ'.  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָגלוָתא ִבְרׁשוָתא ָאֳחָרא ָרֵאל ּבְ ְּוִאינון ִיׂשְ ּ ין , ּ ִזווַגְייהו ְבִקדוׁשִ ְּדַכד ָלא ִמְתַייֲחִדין ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ְרָכָאן ַבע ּבִ ְקדו, ְוׁשֶ ְּדִאינון ִיחוָדא ִדְלהֹון ּבִ ּ ּ ה וְבָרָכהּ ְרָיא ֲעַלְייהו , ּׁשָ ה ׁשַ ֲאַתר ִדְקדוׁשָ ּּבַ ּ ּ

ְרָיא ֲעַלְייהו ְלטוָתא, ְמָסֲאָבא ּוַבֲאַתר ִדְבָרָכה ׁשַ ּ ּ ְרָיא ֲעַלְייהו , ּ ּוַבֲאַתר ְדִיחוָדא ׁשַ ּ ּ ּ
ִּפרוָדא א, ּ ִכיְנּתָ לוָתא ִלׁשְ ְרַכת ֵמַאְתָרָהא וִמ, ְּוָדא ָגִרים ּגָ ָהא ְדִאְּדִאְתּתַ ּנָ ַלםּקִ , ּיִהי ְירוׁשָ

ֶכם)ישעיה נ א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ְלָחה ִאּמְ ִעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ַלח, ּ ׁשַ ֵלַח ּתְ לוִחין ׁשַ ֵרין ׁשִ ּּתְ ּ ּּ ,
ִית ִראׁשֹון ִני, ַחד ִמּבַ ִית ׁשֵ   .ְוַחד ִמּבַ

יה ַרך ִעּמֵ ִריך הוא ַלאו ִאְתּתַ א ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ִגין ָדא ָאַמ, ְ  )משלי כז ח(ר ְקָרא ּּבְ
קֹומֹו ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ה ּכֵ ִצפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּּכְ ָגלוָתא ֵמְרׁשו , ּ ִגין ְלַנְטָרא ָלה ּבְ ּּבְ ּ ּ

ן '  ֲאִני ְיָי)ישעיה מב ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּנוְכָרָאה ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּהוא ׁשְ ּ
ְבִעין אוִמין, ל''ָּדא סמא, ֵחרְּלַאֵחר ָדא ֵאל ַא, ְוגֹוֵמר ן ְדַעל ׁשַ ַּלְפִסיִלים ִאֵלין ְמַמּנָ ּ ּ ּ.  

ּוְבִגיָנה ְרָהִטים, ּ ִריך הוא ִאיהו ֶמֶלך ָאסור ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְתִפִלין , ְ הֹון ּבִ ִּאיהו ָאסור ִעּמְ ּ ּ
א א, ְּדֵריׁשָ ְּדִאינון ְפֵאר ְדֵריׁשָ א ִאינון ּבַ, ּּ ִפִלין ְדֵריׁשָ ִּדּתְ ּ ְּוָדא ִאיהו , ֲּאַתר ְדַרֲהֵטי ְדמֹוָחאּ

ְרָהִטים ל ָיד, ָּאסור ּבָ ר ׁשֶ ֶקׁשֶ ְתִפִלין ְדָיד ּבְ הֹון ּבִ ְּוִאיהו ָחבוׁש ִעּמְ ּ ְּוָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ
ָ ְפֵאְרך ֲחבֹוׁש ָעֶליך)יחזקאל כד יז( ָ ָגלוָתא, ּ הֹון ּבְ ּוְבִגין ְדִאיהו ָחבוׁש ִעּמְ ּ ּ ּ יה, ּ ַמר ּבֵ  ֵאין ִּאּתְ

ית ָהֲאסוִרין יר ַעְצמֹו ִמּבֵ ָּחבוׁש ַמּתִ ית ָהֲאסוִרין ִדיֵליה, ּ א ִאיִהי ּבֵ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ ִגין ְרִחימו , ּ ּּבְ
ה ִּדיָלה ִאיהו ָאסור ּבָ ּ ּ ַדי ָיִלין , ּ ין ׁשָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְצרֹור ַהּמֹור דֹוִדי ִלי ּבֵ   .)שיר א יג(ּ

  ]א''דף כב ע -תיקוני זוהר [

אּוְבִג ָגא ְלַמְלּכָ ּין ָדא ָמאן ְדָבִעי ְלַאּשָׂ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ָגא ֵליה ֶאָלא ּבִ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלַאּשָׂ ּ ּ ּ ,
ֹזאת ְוגֹוֵמר' ּ ַאל ִיְתַהֵלל כו)ירמיה ט כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  י ִאם ּבְ ד ָעאל , ּכִ ְוַאֲהֹרן ּכַ

יֹוָמא ְדִכפוֵרי ין ּבְ ְּלֹקֶדׁש ֻקְדׁשִ ה ֲה, ּ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל )ויקרא טז ג(ִּדְכִתיב , ָוה ָעאלּּבָ  ּבְ
ָעְלָמא', ְּדִאיִהי ִעת ַלֲעׂשֹת ַלְיָי, ַהּקֶֹדׁש ִגיָנה ִאְתַקַיים ּבְ ה ּבְ ּוֹמׁשֶ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ר ְוגֹוֵמר)דברים לג א( ָרָכה ֲאׁשֶ ין ְלַפְרֹע,  ְוֹזאת ַהּבְ ׁשִ ר ַמְכּתְ ּוָבה ֲעִביד ֲעׂשַ ֲּהָדא הוא , הּ
יך)שמות ט טז(ִדְכִתיב  ֲעבור ֹזאת ֶהֱעַמְדּתִ ָ ְואוָלם ּבַ ּ ִגין ַדֲהָוה ָיַדע ְדָכל ְרעוָתא , ּ ְּוַיֲעֹקב ּבְ ּ ּ

ה א ּבָ י ִלְבנֹוי ֲעָלה, ְּדַמְלּכָ ה, ַּמּנִ א ֶאָלא ּבָ ְּדָלא ַיֲעלון ֳקָדם ַמְלּכָ ּ ין ִדְלהֹון , ּּ ֵאְלּתִ ְּוָכל ׁשְ
ְצלֹוִתין וָב הּּבִ א ִדְיהֹון ּבָ ּעוִתין ְלַמְלּכָ ר )בראשית מט כח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ  ְוֹזאת ֲאׁשֶ

ר ָלֶהם ֲאִביֶהם  ִגין ַדֲהָוה ָיַדע ְדָכל ְרעוָתא ְוֵחיָלא , ְוגֹוֵמר )א''דף כב ע(ִּדּבֶ ְּוָדִוד ּבְ ּ ּ
ה א ּבָ ְּותוְקָפא ְדַמְלּכָ ֲחֶנה ְוגֹוֵמר)תהלים כז ג(ָאַמר , ּ ֹזאת ֲאִני בֹוֵטַח,  ִאם ּתַ ַמר , ּבְ ְּדִאּתְ

ָלה)שם קג ט(ֲּעָלה  ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ם ָלֹזאת, ּ יה ּגַ ת ִלּבֵ ּוָמאן ְדָלא ׁשָ ּ ַמר , ּ ֲּעֵליה ִאּתְ
  .ּ וְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת ֹזאת)שם צב ז(

א עוִתין ְלַמְלּכָ ָעאן ּבָ ָרֵאל ּבָ ּוְבִגין ָדא ַכד ִיׂשְ ּ ְ ָאָנה ָהַלך דֹוֵדך)שיר ו א( ָּאְמִרין ָלה, ּ ְּ ,
ַרח דֹוִדי יה ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ך, ּ ּנו ִעּמָ ְָאָנה ָפָנה דֹוֵדך וְנַבְקׁשֶ ְּ ּ ׁשֹות ִדְצלֹוִתין , ּ ּקָ ה ּבַ ַכּמָ ּּבְ

ּוָבעוִתין ִּדְבִגיָנך ִאיהו ָנִחית ֲעָלן, ּ ִגין ְדָלא ָנִהְגָנא ְיָקָרא, ְּ ָנא ֶאָלא ּבְ ְּדָלא ָזז ִמּנָ , ְ ָבךּּ
ית יֹוִמין ל ׁשִ ָנא ּכָ ְִדְבִגיָנך ֲהָוה ֲאִסיר ִעּמָ ּ ִיְהֶיה ָסגור )יחזקאל מו א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ה ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ת ִיָפֵתַח וְביֹום ַהֹחֶדׁש ִיָפֵתַח, ׁשֵ ּבָ ּוְביֹום ַהּשַׁ ּּ א , ּ ִכיְנּתָ ְּדָהִכי ִאיִהי ׁשְ
יֹוָמא ְד יה ּבְ ה ְדִאיִהי ֲאִטיָמא, חֹוָלאְּסִתיָמא ִעּמֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ א וְביֹוָמא , ּכְ ּתָ ּבַ ּוְביֹוָמא ְדׁשַ ּ
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ַחת א וְביֹוִמין ָטִבין ִאְתַפּתְ ְּדָחְדׁשָ ָלא ֵריִחין ובוְסִמין, ּ ְּלַקּבְ ין ְוִעּנוִגין , ּ ּוְלַיְרָתא ַנְפׁשִ ּ
  .ִּלְבַנְייהו

א ִריך הוא ֲא, ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ָגלוָתאְּ הֹון ּבְ א ֲאִסיַרת , ִּסיר ִעּמְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
הֹון ית ָהֲאסוִרים, ִעּמְ יר ֶאת ַעְצמֹו ִמּבֵ ה ֵאין ָחבוׁש ַמּתִ ַמר ּבָ ְּוִאּתְ ּ ּופוְרָקָנא ִדיָלה ְדִאיִהי , ּ ּ ּ ּ

א ִעָלָאה ְּתׁשוָבה ִאיּמָ ְרִעין ְדֵחירו ִע, ִאיִהי ַתְלָיא ִביֵדיהֹון, ּ ין ּתַ ְּדַחְמׁשִ ּ הּ ין , ּּמָ ָלֳקֵבל ַחְמׁשִ
אֹוַרְייָתא ר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ָּדא הוא , ִּזְמִנין ְדִאְדּכַ ִאֵלין , ה''ה ָוֹכ''ּ ַוִיֶפן ּכֹ)שמות ב יב(ּ ּּבְ

ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ָכל יֹוָמא ַפֲעַמִים ׁשְ ין ַאְתָוון ִדְמַיֲחִדין ֵליה ּבְ ַּחְמׁשִ ּ הֹון כ, ּ ה ''ה ְוכ''ְּדִאית ּבְ
ַגַוְיהו, וןַאְתָו י ֵאין ִאיׁש ְדִאְתַער ָלה ּבְ ַּוַיְרא ּכִ ּ ּ ּ ּ.  

יַח ִמן ַהֲחלֹונֹות ּגִ נו, ְוִאיִהי ַמׁשְ הֹון ַחלו ָנא ְפֵני ֵאל ִויָחּנֵ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ּ ַמר , ּּ ְלַהִהיא ְדִאּתְ
ה  ְּדַאְסָווָתא ִביֵדיה, ּ ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלה)במדבר יב יג(ּּבָ ְּדִאיהו ָיד ְפ, ּ ּ ל ּ ּׁשוָטה ְלַקּבֵ

ִבים י ֵאין ִאיׁש )שמות ב יב(, ׁשָ ְקָפה)שופטים ה כח( ְוִאיִהי, ַּוַיְרא ּכִ ַעד ַהַחלֹון ִנׁשְ , ּ ּבְ
ְתרוָעה ְדִאיִהי ְיָבָבא ב ּבִ ַיּבֵ ה , ַּוּתְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָבה )בראשית ח ו(ּ ח ֹנַח ֶאת ַחלֹון ַהּתֵ ּ ַוִיְפּתַ ּ

ה ר ָעׂשָ א ִעָלָאהְוָדא יֹום ַה, ֲאׁשֶ פוִרים ְדֵתיַבת ֹנַח ִהיא ִאיּמָ ּּכִ ּ ּ ַּחלֹון ִדיָלה הוא ַעּמוָדא , ּ ּ ּ ּ ּ
נוז, ְותֹוָרה אֹור, ְּדֵביה אֹור, ְדֶאְמָצִעיָתא ְּוִאיהו אֹור ַהּגָ ּ.  

ים, ַּוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ׁשוָבה, ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ֶרת ְיֵמי ּתְ ֵּאלו ֲעׂשֶ ּ י ֵאין ִאיׁש, ּ  ְועֹוד ,ַּוַיְרא ּכִ
א ּתָ יַח ִמן ַהַחלֹונֹות ִאֵלין ַחלֹונֹות ְדֵבי ְכִניׁשְ ּגִ ַּמׁשְ ּ ּ ֵבית , ּ א וְבנֹוי ִאינון ּבְ ְּדַאּבָ ּ  )הכנסת(ּ

חוֵתיה ֲעַלְיהו, ֲאִסיָרן ּגָ ָכל יֹוָמא ַאׁשְ ְּוִאיהו ּבְ ּ ּ   .ְוָיִהיב לֹון ְמזֹוָנא, ּ
ְת, ַּוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ית ֲאסוִרין ִדְלהֹוןִּאם ִאית ָמאן ְדִיְתַער ּבִ א ְלַתְבָרא ּבֵ ּיוְבּתָ ּ ֲהָדא , ּ

ּ ֵלאֹמר ַלֲאסוִרים ֵצאו)ישעיה מט ט(ּהוא ִדְכִתיב  לו, ּ ך ִהּגָ ֹחׁשֶ ר ּבַ ְּוַלֲאׁשֶ ַּוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה , ְ
י ֵאין ִאיׁש ֶּאָלא ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָפנו, ַּוַיְרא ּכִ ּ ֲעָסִקין ִדְלהֹון, ּ אֹוְרִחין ִדְל, ּּבַ ִאיׁש , הֹוןּּבְ

ֵצהו ִבְצָעא ְדַהאי ָעְלָמא, ְּלִבְצעֹו ִמּקָ ְטָרא ְדִאֵלין , ְלַיְרָתא ַהאי ָעְלָמא, ּבְ ְּוַלאו ִאינון ִמּסִ ּ
הֹון  ַמר ּבְ י ַחִיל, )שמות יח כא(ְּדִאּתְ י ֱאֶמת, ם''ִיְרֵאי אלהי, ַאְנׁשֵ , ׂשְֹנֵאי ָבַצע, ַאְנׁשֵ

ְצלֹו ְלהו ָצְווִחין ּבִ ֶּאָלא ּכֻ ּ ָלִביםּ יֹוָמא ְדִכפוֵרי ַכּכְ ִּתין ּבְ ּוְסִליָחה ְוַכָפָרה , ַהב ָלָנא ְמזֹוָנא, ּ ּ
ְתֵבנו ְלַחִיים, ְּוַחֵיי ּּכָ ָלִבים, ּ ּכְ ְּוִאינון ַעֵזי ֶנֶפׁש ּכַ יה , ּ ְּדִאינון אוִמין ְדָעְלָמא ְדָצְווֵחי ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ

ת ַאְנִפין ְּדָלא ִאית ָמאן ְדָק, ְּוֵלית לֹון ּבֹׁשֶ אּ ְתיוְבּתָ ָּרא ֵליה ּבִ יה , ּ ִכיְנּתֵ ְּדַיֲחזֹור ׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ יה, ְּ יה, ְּדִאיִהי ְמַרֲחָקא ִמּנֵ ַמר , ְּוִאַדְמָיין ִלְכָלִבים, ְּלֶמהַדר ְלַגּבֵ ְּדִאּתְ

הֹון  יֶהם)תהלים קו לה(ּבְ ּ ַוִיְתָעְרבו ַבּגֹוִים ַוִיְלְמדו ַמֲעׂשֵ ּּ ְּדָכל ֶחֶסד ,  ַרבְּוִאינון ִעֶרב, ּ
ְּדָעְבִדין ְלַגְרַמְיהו ָעְבִדין ּ.  

  ]ב''דף כב ע -תיקוני זוהר  [

ֲאִלין ְמזֹוָנא ְוִכּסוָיא ְועֹוָנה ְּועֹוד ִאינון ׁשָ ְּדִאיִהי עֹוַנת ְזִוַגְייהו, ּ ה , ּ ַמר ּבָ שמות (ְּדִאּתְ

סוָתה ְוֹעָנָתה ֹלא ִיְגָרע)כא ו ֵאָרה ּכְ ּ ׁשְ ּ ּ ִאיל ְמזֹוָנא ְדִאיִהי תֹוָרהְוָלא ִאית ָמ, ּ , ּאן ְדׁשָ
א ִכיְנּתָ ֵאָרה ִדׁשְ א ִעָלָאה, ּׁשְ ה , ְּוִאיִהי ִאיּמָ ַמר ּבָ ך)משלי א ח(ְּדִאּתְ טֹׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ָ ְוַאל ּתִ ּ ,

סוָתה  ּּכְ ָּדא ִכּסוָיא ְדִציִצית )ב''דף כב ע(ּ ְּוַעִטיפו ִדיֵליה, ּ ּ ּוְתִפִלין ְדָיד, ּ ַמ, ּּ ה ְּדִאּתְ ּר ּבָ
ִפָלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף)תהלים קב א( עֹוָנָתה, ּ ּתְ ַמע ּבְ ְּועֹוָנָתה ָדא ְקִריַאת ׁשְ ּ ָלׁש , ּ ְּדִאם ׁשְ

א ִכיְנּתָ ה ָלה ִלׁשְ ֵּאֶלה ֹלא ַיֲעׂשֶ ֶסף , ּ ם ֵאין ּכָ ּסוָפא , )שמות כא יא(ְוָיְצָאה ִחּנָ ֵּלית ֵליה ּכִ ּ
א ִכיְנּתָ ּסוָפא ְלָעְלָמא ְדָאֵתיְוע, ָּחִציף ִאיהו, ִמן ׁשְ ֶסף ָלא ְיֵהא ֵליה ּכִ ֹּוד ֵאין ּכָ ּ.  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא ֶבר ''ְּוֶהן ּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ י ִהיא , )איוב לג כט(ּל ַפֲעַמִים ׁשָ ּוְבִגין ָדא ּכִ ּ
ְּכסוֹתה ְלַבָדה ּ ְמָלתֹו ְלעֹורֹו, ָּדא ִגְלּגוָלא ַקְדָמָאה, ּ ה , יָנאָּדא ִגְלּגוָלא ִתְנָי, ִהיא ׂשִ ּמֶ ּבַ

ב ּכָ ִליָתָאה, ִיׁשְ ָּדא ִגְלּגוָלא ּתְ ין, ּ ַלת ְלבוׁשִ ְּוִאֵלין ִאינון ּתְ ּ ּסוָיין, ּ ִּדְתַלת ּכִ ָווִנין , ּ ִּדְתַלת ּגַ ּ
ין ְלַבת ַעִין, ְּדִעיָנא ְּדִאינון ְלבוׁשִ ּ ָמָתא, ּ   .ְּדִאיִהי ִנׁשְ

ַמר  ַלת ִאּתְ ּוְבִאֵלין ּתְ ֹלׁש ְפ)שמות כג יז(ּ ל ְזכוְרךּ ׁשָ ָנה ֵיָרֶאה ּכָ ּשָׁ ָָעִמים ּבַ ְוָלֳקֵבל , ּ
א ַרּגָ ָווִנין ִדׁשְ ַלת ּגַ ין ִאינון ּתְ ַלת ִזְמּנִ ּּתְ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך ְיָי)שם ג ב(ְדִאּתְ ֵאָליו ' ּ

ֶנה ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ ַּוֵיָרא ָהא ַגָוון ַחד, ְּבְ ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ, ּ ַלּבַ ְנָייָנאְּבְ , ֶּנה ָהא ַגָוון ּתִ
ָלָתא ֵאׁש ָהא ּתְ ֶנה ּבִֹער ּבָ ה ַהּסְ ה ַגָווִנין ְדִעיָנא, ַּוַיְרא ְוִהּנֵ ֹלׁשָ ְּוִאינון ָלֳקֵבל ׁשְ ּ ת , ּ ַלּבַ ּבְ

ת ַעִין ָווִנין ְדִעיָנא, ֵּאׁש ָדא ּבַ ַלת ּגַ ַההוא ִזְמָנא ִדְיהֹון ְנִהיִרין ּתְ ּּבְ ּ ַלת ְּדִאינון ָלֳקֵבל ּתְ, ּ
ת ָווִנין ְדֶקׁשֶ ּּגַ ִרית עֹוָלם , ּ ִּמָיד וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ י ַעִין , )בראשית ט טז(ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ּכִ ּ

ׁשוב ְיָי ַעִין ִיְראו ּבְ ּּבְ   .)ישעיה נב ח(ִּציֹון ' ּ
ּאֹור ְדִעיָנא הוא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ יָתא ִדיָלה, ּ ת ַעִין ּבֵ ַההוא ִז, ּּבַ י ּּבְ ְּמָנא ְדִיְתַפּנֵ

ת ִעיָנא ָנא ִמן ּבַ ה , ַעּנָ ַמר ּבָ ַבלול , ְ ַסּכָֹתה ֶבָעָנן ָלך ְוגֹוֵמר)איכה ג מד(ְּדִאּתְ ְּדִאיִהי ּתְ ּּ
ָתא, ְּדִעיָנא ִריך הוא, ָדא רֹוִמי ַרּבְ א ּבְ א ִעָלָאה ֲעִתיָדה ְלֵמיַמר ְלקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ּׁשְ ְּ ה , ּ ָלּמָ

חוץ ִית ְוָא, ַּתֲעמֹוד ּבַ יִתי ַהּבַ ב , ָאֹנִכי ִדְיִציַאת ִמְצַרִים, )בראשית כד לא(ֹּנִכי ִפּנִ ְוַאף ַעל ּגַ
ית ָהֲאסוִרים יר ַעְצמֹו ִמּבֵ ְּדֵאין ָחבוׁש ַמּתִ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ֲאסוָרה ְבָגלוָתא, ְּדִאיִהי ׁשְ ּ ,

א ִעָלָאה ִיְפרֹוק ָלה ִכיְנּתָ ּׁשְ ְוִאם , ְ ִאם ִיְגָאֵלך טֹוב ִיְגָאל) ג יגרות(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
יך ָאֹנִכי ְֹלא ַיְחפֹץ ְלָגֳאֵלך וְגַאְלּתִ ְּ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר' ַחי ְיָי, ּ ְּדִאיִהי ְיִמיָנא ְפׁשוָטה , ׁשִ ּּ

ִבים ל ׁשָ א, ְלַקּבֵ ְתיוְבּתָ ְּדֵלית ִמְלָתא ָדא ַתְלָיא ֶאָלא ּבִ א, ּּ ִכיְנּתָ   .ְּיִמין ִעָלָאה ִדׁשְ
ר ָיִעיר ִקּנֹו ּבְ ֶנׁשֶ א ִעָלָאה ּכְ ִכיְנּתָ ַּההוא ִזְמָנא ׁשְ ַלם, )דברים לב יא(ּ ְּדִאיהו ְירוׁשָ ן ''ק, ּ

ֵאהו ַעל ֶאְבָרתֹו, ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף' ו ֵחהו ִיּשָׂ ָנָפיו ִיּקָ ִּיְפרֹוׂש ּכְ שמות (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ְנֵפי ְנׁשָ)יט ד א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ   .ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֵאָלי ָוֶאּשָׂ
א ִאיִהי ְבָגלוָתא ִכיְנּתָ ִּדְבִזְמָנא ִדׁשְ ה , ּ ַמר ּבָ ּ ְוֹלא ָמְצָאה ַהיֹוָנה )בראשית ח ט(ְּדִאּתְ

ת ְויֹוִמין ָטִבין, ָמנֹוַח ְוגֹוֵמר ּבָ ׁשַ ְע, ֶּאָלא ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתַייֲחַדת ִעם ּבַ ה , ָּלהּ ְוַכּמָ
הְנָפׁשֹות ְיֵתִר ָרֵאל, ּין ָקא ָנֲחִתין ִעּמָ ִיׂשְ  )שמות לא טז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּלַדָייָרא ּבְ

ת ְלֹדֹרָתם ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ְמרו ְבֵני ִיׂשְ ן ָלה ִדיָרה ָנָאה , ְּוׁשָ ָאה ִאיהו ָמאן ִדְמַתּקֵ ַּזּכָ ּ ּ ּ
יה ִלּבֵ ֵאיָבִרים ִדיֵליה, ּּבְ ְּוֵכִלים ָנִאים ּבְ ה ָנ, ּ ָמֵתיהְוִאּשָׁ ְרָיא , ָּאה ְדִאיִהי ִנׁשְ ִּדְבִגיָנה ׁשַ ּ

ל ַחי ֲעֵליה ַמת ּכָ א ִעָלָאה ְדִאיִהי ִנׁשְ ִכיְנּתָ ּׁשְ ָחד, ּ ַבת ּבְ ִריך הוא ִאיהו ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ָחד ַפׁש ּבְ ַבת ֲעַלְייהו, ַּוִיּנָ א ִעָלָאה ִאיהו ׁשָ ִכיְנּתָ ׁשְ ּּבִ ּ ָאה ִא, ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַפׁש ּוִבׁשְ ּיהו ַוִיּנָ ּ

אן ְיֵתיָרן, ֲּעַלְייהו   .ְוָיִהיב לֹון ַנְפׁשָ
תולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה ְּדִאינון ּבְ ּ ה, ּ ְּדָקא ַאְתָייאן ִעּמָ ן , ּ ה ַמְלָאִכים ְמַמּנָ ְוַכּמָ
הֹון ין ִדְלהֹון ָקא ַאְתָייאן ִעּמְ ׁשִ ּמְ ּוְמׁשַ ְבִעין, ּ ְּדִאינון ׁשַ מֹורְּדַתְלָיין ִמן ָזכ, ּ ְוָדא , ֹור ְוׁשָ

ִּאיהו ַוְיֻכל ְבִעין וְתֵרין, ּו''ּ ִליל ׁשַ ִפִזין, ּּכְ ְּוִאְתְקִריאו ִאֵלין ְנָפׁשֹות אוׁשְ ּ ּ ִגין ְדָלא , ּּ ּּבְ
ת ּבָ יֹום ַהּשַׁ ָרֵאל ֶאָלא ּבְ ִיׂשְ ְרָייאן ּבְ ְלהו ָחְזִרין ְלַאְתַרְייהו, ּׁשַ ת ּכֻ ּבָ ְּוַכד ָנִפיק ׁשַ ּ ּ.  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

  ]א''דף כג ע -תיקוני זוהר [

א ִעָלָאה ִאְתְקִריאו ֶאְפרֹוִחין ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ָמִתין ְדִאינון ִמּסִ ְּוִנׁשְ ּ ְטָרא , ּּ ין ִמּסִ ְוַנְפׁשִ
יִצים ָאה ִאְקרון ּבֵ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ לֹום ָעֵלינו, ִּדׁשְ ת ׁשָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדַהפֹוֵרס ֻסּכַ א , ּּ ִאיּמָ

ת ׁשָ ּלֹום ִדְמַסֵכך ֲעַלְייהוִּעָלָאה ְדִאיִהי ֻסּכַ ה, ְּ לֹום ִעּמָ יה , ְּוׁשָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )במדבר כה יב(ּ
לֹום ִריִתי ׁשָ א כ, ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ה ְלַתּתָ ּס ְדִאיהו יאהדונה''ו ה''ְּוִאית סוּכָ ת , י''ּ ּסוּכַ

לֹום ְּדִאיהו ִתְפֶאֶרת' ת, ס''ּכֹו, ׁשָ ַההוא ִז )א''דף כג ע(. ּ ְרׁשוָתא ּּבְ ִנין ּבִ ְּמָנא ְיהֹון ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִנים, ְּ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ִּמָיד ְדָנִפיק ָזכֹור , ְוָקָלא ָנִפיק ְוֵייָמא ֹלא ִתּקַ ּ

ת ּבָ מֹור ְדׁשַ א, ְּוׁשָ ּתָ ּבַ א ְדׁשַ ַלח, ְוֵייֵתי ֵליְלָיא ְדיֹוָמא ַקּמָ ׁשַ ֵלַח ּתְ ְנָייָנא ָנִפיק ׁשַ ָּקָלא ּתִ ּ.  
ֵרא ַקן ִצפֹור ְלָפֶניך י ִיּקָ ְָותו ּכִ ּ א ִעָלָאה, ּ ה ְדִאיִהי ִאיּמָ ָּדא סוּכָ ּ ָכל ִעץ, ּ ֲּהָדא הוא , ּבְ

יֹום ָהִראׁשֹון ְפִרי ִעץ ָהָדר)ויקרא כג מ(ִדְכִתיב  ם ָלֶכם ּבַ ּ וְלַקְחּתֶ ּ ְבַעת , ּ ֶּאְפרֹוִחים ִאֵלין ׁשִ
ּכֹות יִצים ִדְבהֹון , ְיֵמי ַהּסֻ פֹותּאֹו ּבֵ ַבע ַהּקָ ֶבר , ָעְבִדין ׁשֶ סֹוֵבב ּגָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְנֵקָבה ּתְ

  .)ירמיה לא כא(
ָאה ּתָ א ּתַ ִּעץ ִאיהו לוָל, ְּפִרי ִעץ ָהָדר ִאיּמָ ְּדִאיהו ֶאְתרֹוג, ב ְנִתיבֹות''ו ל''ל, ב''ּ ּ ,

ית ִסְטִריןְְוָצִריך ְלַנְע יה ְלׁשִ ע רוִחין ְוִעיָלא ְו, ָּנָעא ּבֵ אַּאְרּבַ ', ְּלַאְתָעָרא ֲעֵליה ו, ַתּתָ
ע ִזְמִנין ַח, י''ּנוִעין ְלָכל ִסְטָרא ָסְלִקין ַחּוְתַלת ִנְע ְנִטיַלת לוָלב, י''ְְוָצִריך ַאְרּבַ , ַּחד ּבִ

ָאָנא ְיָי ֵרין ּבְ ִחָלה ָוסֹוף', ּוּתְ הֹודו ַליָי ּתְ ֵרין ָאֳחָרִנין ּבְ ּּתְ ּוְבִאֵלין ִנְע, ּ ּנוִעין ִאינון ַמׁשְּ ִּפיִלין ּ
ְבִעין וְתֵרין אוִמין א ְלׁשַ ֵּמִעיָלא ְלַתּתָ ּוְלָבַתר ְדָנְצֵחי לֹון ָאְמֵרי ֲאִנ, ּ יָעה ָנא ''י ָוה''ּ ּו הֹוׁשִ

ֵרין ִזְמִנין ְּדִאינון ָוא, ּתְ ע ַוָיֹב, ו''י וה''ו ֲאִנ''ו ִמן וה''ּ ִּמן ַוִיּסַ ּוְבַההוא ִזְמָנא , ט''ּא ַוֵי''ּ ּ
ח ָהֵאם  ִניםֹלא ִתּקַ   .ַעל ַהּבָ

ְטָרא ְדאֹוַפִנים יִצים ִאינון ִמּסִ ְטָרא ְדַנַער מטטרו, ּּבֵ ְטָרא , ן''ֶאְפרֹוִחים ִמּסִ ִנים ִמּסִ ּבָ
לֹום ת ׁשָ א, ְּדָכְרַסָיא ְדִאיִהי ֻסּכַ ִכיְנּתָ א ִדׁשְ ָכְרַסָיא , ְּדִאיִהי ִקּנָ א ִעָלָאה ְמַקְנָנא ּבְ ְּדִאיּמָ ּ ּ

ְתַלת ְסִפיָרן ִעָלִא ית ְסִפיָרן, יןּּבִ ִליל ׁשִ ְמַטְטרֹו, ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכְ א , ן''ְמַקְנָנן ּבִ ִאיּמָ
אֹוַפן ָאה ְמַקְנָנא ּבְ ּתָ יה , ּתַ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ָאֶרץ)יחזקאל א טו(ּ ה אֹוַפן ֶאָחד ּבָ   . ְוִהּנֵ

ר ְטָרא ְדָכְרַסָיא ִאְתְקִריַאת ֶנׁשֶ א ִמּסִ ִכיְנּתָ ְטָרא , ְטָרא ְדַנַער יֹוָנהּוִמּסִ, ְּועֹוד ׁשְ ּוִמּסִ
ה, ְּדאֹוַפן ִצפֹור א ְדמות ָאָדם ָלֵהּנָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ.  

א ַעל עֹוִפין א ֲחִזי ַמְלָאָכא ִאית ִדְמַמּנָ ַלח ּתָ ׁשַ ֵלַח ּתְ ְּועֹוד ׁשַ ּ ין , ּ ְּדִאינון ַנְפׁשִ ּ
ְּדִאְתְקִריאו ִצָפִרין ּ ֵמיה''ְּוַסְנַדְלפֹו, ּ ָרֵאל ְמַקְייֵמי ַהאי ִפּקוָדאּוְבִזְמָנא, ּן ׁשְ ּ ְדִיׂשְ ְוָאְזַלת , ּ
ְרָכא א ִמְתּתַ ִּאיהו אֹוִליף ְזכו ַעל עֹוִפין ִדיֵליה, ּוְבִנין ָצְווִחין, ִאיּמָ ּ ּ א , ּ ְּוֵייָמא ְלקוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ ך , ְ ִתיב ּבָ יו)תהלים קמה ט(ְְוָהא ּכְ ל ַמֲעׂשָ ֵזיְרּתְ,  ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ אי ּגְ  ַעל ַאּמַ
יָנה ְרַכת ִמּקִ ּן אֹוִליף ְזכו ַעל עֹוִפין ִדיֵליה''ְוֵכן מטטרו, ַּהאי עֹוָפא ְדִאְתּתַ ּ ְּדִאינון , ּ ּ

א ְבֵני ָנׁשָ ּרוִחין ְדָפְרִחין ּבִ ָמִתין, ּ ְרַסָיא ִאינון ִנׁשְ ְּדִמּכָ ּוֵמַהאי ַחָיה רוִחין, ּּ ּוֵמאֹוַפן , ּּ
ין ְבִריָאה ְיִצ, ַנְפׁשִ ָיהְּוִאינון ּבִ   .ּיָרה ֲעׂשִ

ֹאַרח ֲאִצילות ין ּבְ ָמִתין ְורוִחין ְוַנְפׁשִ ת ְויֹוִמין ָטִבין ָנֲחִתין ֲעַלְייהו ִנׁשְ ּבָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּדִאינון , ּ ּ
ר ְסִפיָרן א ֵמֲעׂשַ ּרוָחא ְדקוְדׁשָ א אֹוִליף ְזכו ַעל עֹוִפין ִדיֵליה, ּ ְּוָכל ְמַמּנָ ּ ְּדִאינון , ּ ּ

ָמִתין ְדָפְרִחין ּבִ אִּנׁשְ ָרֵאל ְמַקְיִמין ַהאי ִפּקוָדא, ְבֵני ָנׁשָ ּוְבִזְמָנא ְדִיׂשְ א אֹוִליף , ּּ ל ְמַמּנָ ּכָ
ְּזכו ַעל עֹוִפין ִדיֵליה ּ ִריך הוא ֶמה ָעִביד, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִניׁש ְלָכל ֲחָיִלין ִדיֵליה, ְּ ּּכָ , ְוֵייָמא, ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

א אֹו)א הא''נ(ְוִכי  א ְדעֹוֵפי ִדְלַתּתָ ל ְמַמּנָ א ֲעַלְייהו ּכָ ִּליף ְזכו ַעל עֹוִפין ִדיֵליה ִדְמַמּנָ ּ ּ ּ ּ ,
ָרֵאל ַני ְדִאינון ִיׂשְ כו ָמאן ְדאֹוִליף ְזכו ַעל ּבָ ְּוֵלית ּבְ ּ ּ ּ ָרֵאל, ּ ֹכִרי ִיׂשְ ִני ּבְ א , ּבְ ִכיְנּתָ ְוַעל ׁשְ

ַלִים ֲחֵרָבה, ְּדִאיִהי ְבָגלוָתא א ִדיָלה ְדִאיִהי ְירוׁשָ ְּדִקּנָ ּ חֹות ַיד ֲאדֹוִנים ּוְבנֹוי ּבְ, ּ ָּגלוָתא ּתְ
ין אוִמין ְדָעְלָמא ָּקׁשִ ְּוֵלית ָמאן ְדָבִעי ֲעַלְייהו ַרֲחֵמי, ּ ְּויֹוִליף ְזכו ֲעַלְייהו, ּ ַההוא ִזְמָנא , ּ ּּבְ

ִריך הוא ְוָאַמר  א ּבְ ָּצַווח קוְדׁשָ ה)ישעיה מח יא(ְּ ה ְלַמַען ,  ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעׂשֶ ָוֶאֱעׂשֶ
ִמי  נֹוי ִדְבָגלוָתא, )יחזקאל כ יד(ׁשְ יה ְוַעל ּבְ ִכיְנּתֵ ּוְבָדא ִיְתַער ַרֲחֵמי ַעל ׁשְ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף כג ע -תיקוני זוהר [

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר א, ָקם ַרּבִ ִכיְנּתָ ָרֵאל וׁשְ ְּוָהא ֳקָדם ְדָגלו ִיׂשְ ּ לוַח , ּ ַמאי ֲהוֹו ְמַקְייִמין ׁשִ ּּבְ ּ
ן י ׁשִ, ַהּקֵ ִרי, ְמעֹוןָּאַמר ֵליה ַרּבִ ין ְורוִחין , ּבְ ִגין ְלַאְתָעָרא ַרֲחִמין ַעל ִאינון ַנְפׁשִ ּּבְ ּ

ָמִתין ְרִכין ִמּגוֵפיהֹון ְדִאְתַחְרבו, ְוִנׁשְ ִגְלּגוָלא ִמְתּתַ ָגלוָתא ּבְ ַּדֲהוֹו ָאְזִלין ּבְ ּ ּ ּ ּ ַּדֲעַלְייהו , ּ ּ
ִריך הוא ֲהָוה ּבֹוֶנה ָעְלִמין  א ּבְ ַמר ְדקוְדׁשָ ִּאּתְ ּ ֲארו ֲחֵרִבין ּגוֵפיהֹון , ּוַמֲחִריָבןְּ ּתָ ְּדִאׁשְ ּ ּ

ְייהו ּוְמִניעו ְדִבְרָכָאן ְלִעיָלא ָגִרים ְוָנָהר ֶיחַרב ְוָיֵבׁש, ִּמּנַ ִית , ּ ְּוָהִכי אוְקמוהו ִאְתַחַרב ּבַ ּ ּ
ִּראׁשֹון ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ך ַע )ב''דף כג ע(. ּ ִני ְוֹחׁשֶ ִית ׁשֵ , ּל ְפֵני ְתהֹוםְִאְתַחַרב ּבַ

ֵרי ָעְלָמא ְוֵלית לֹון ּגוִפין ִריאו ֳקָדם ְדִאְתּבְ ָמִתין ְדִאְתּבְ ּוְבִגין ִאֵלין ִנׁשְ ּ ּ ּ ִגין ְלַאְתָעָרא , ּּ ּבְ
ֲּהוֹו ְמַקְייֵמי ַהאי ִפּקוָדא, ַּרֲחֵמי ֲעַלְייהו ּ א, ָּאַמר ֵליה, ּ ְלִמיד ָחָכם ְדִאיהו , ַאּבָ ן ּתַ ִּאם ּכֵ ּ

ְטָרא  ָבהִמּסִ ְראֹות, ְדַמֲחׁשָ ָבה ִליּבָ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ יה ִיׂשְ ַמר ּבֵ ַהאי אֹוַרְייָתא ִאיִהי , ְּדִאּתְ
ן ְלַתְלִמיד ָחָכם אי ְצִריָכא ִיּבום, ּבֵ ָתא ִדיֵלה ַאּמַ ן ִאּתְ ִּאם ּכֵ וו ַאְפָרׁשוָתא , ּ ְּדָהא ָלא ׁשַ ּ ּ ּ

אָמאֵרי ַמְתִניִתין ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמּשְׁ ֵני ָנׁשָ ִרי, ָּאַמר ֵליה, ָאר ּבְ ַּוַדאי ְצִריָכה ִיּבום, ּבְ ּ ,
ית ֵראׁשִ ית יֹוֵמי ּבְ ָמִתין ְדָאְזִלין ַעְרִטיָלִאין ִמּשִׁ ְּלִאֵלין ִנׁשְ ּ.  

ִתיב , ָּאַמר ֵליה ְוִכי ַהאי , ּ ֹלא ַיֲחִליֶפּנו ְוֹלא ָיִמיר ֹאתֹו ְוגֹוֵמר)ויקרא כז י(ְוָהא ּכְ
ָתא ְדִאיִה יןִאּתְ יָנה, י ֹקֶדׁש ֻקְדׁשִ ֵהא ִקיָנא ְלָמאן ְדַלאו ִאיהו ִמּמִ ּּתְ ּ ִתיב , ּ בראשית (ְּדָהא ּכְ

ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה)א כד יָנה, ּ ָבה ֶאָלא ִמּמִ ְּוֵלית ָלה ַהְרּכָ ִני, ָּאַמר ֵליה, ּּ , ּבְ
ָבה ִּגְלּגוִלין ִאינון ָרָזא ְדַהְרּכָ גֹון ָמאן , ּ ִאיָלָנא ּכְ יב ִאיָלָנא ְדַלאו ִאיהו ִמיֵניה ּבְ ְּדַמְרּכִ ּ ּ

יִבין ִאָלִנין ָדא ְבָדא, ָאֳחָרא גֹון ָמאן ְדַמְרּכִ ּּכְ ָרא ְדִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנו, ּּ ְָצִריך , ֲּאָבל ִעּקָ

ּקֶֹדׁש ְטָרא ִדְמָסֲאבו ְדִאיהו ַרע, ִּדְיֵהא ֹקֶדׁש ּבַ ְּדִאיָלָנא ִאית ִמּסִ ּ ַמר ּוְבִגיֵנ, ּ ויקרא (ּיה ִאּתְ

טֹוב)כז י ָרע אֹו ַרע ּבְ ע ,  ֹלא ָיִמיר ֹאתֹו טֹוב ּבְ ְּדַהאי ִאיהו ָרָזא ְדַצִדיק ְוַרע לֹו ָרׁשָ ּ ּ
ְּוָהָיה הוא וְתמוָרתֹו ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש, ּ ִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנו)שם לג(ֲאָבל , ְוטֹוב לֹו ּ ּוְבָדא , ּ

ּקֶֹדׁש יִבין ֹקֶדׁש ּבַ ִלין ֵדין ִמן ֵדיןּוְמ, ַמְרּכִ ַּקּבְ ילֹות )שמות כו ה(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ  ַמְקּבִ
ִמינֹו ַהאי ִאיהו ַצִדיק ְוטֹוב לֹו, ַּהֻלָלֹאת ּוִמין ּבְ ּ ָמָתא ְדִאיִהי ֹקֶדׁש ָלא , ּ ְוַכד ַהִהיא ִנׁשְ

ַחת ִמיָנה ּכַ ה , ַּאׁשְ ַמר ּבָ   .ַּכף ַרְגָלהּ ְוֹלא ָמְצָאה ַהיֹוָנה ָמנֹוַח ְל)בראשית ח ט(ִּאּתְ
ה , ְּוָהִכי ָרָזא ְדַקן ִצפֹור ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ַלח ֶאת ָהֵאם)דברים כב ז(ּ ׁשַ ֵלַח ּתְ ּ ׁשַ ְוָאְזָלא , ּ

ה ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא, ְּמַנְדָדא ִמן ִקּנָ ֶבר ''ְּוֶהן ּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ ָלֳקֵבל , )איוב לג כט(ּל ַפֲעַמִים ׁשָ
לוִחים ְדיֹוָנה ַלת ׁשִ ּּתְ ּ ןְוַכ, ּ ְרָיא ַתּמָ ַחת ֲאַתר ְלׁשַ ּכַ ה , ד ַאׁשְ ַמר ּבָ  ְוֹלא )בראשית ח יב(ִּאּתְ
ָבה, ָּיְסָפה ׁשוב ֵאָליו עֹוד ַהְרּכָ   .ְלֵמיֵתי ִזְמָנא ָאֳחָרא ּבְ

ין ִאיהו ָכל עֹוִפין ַקִדיׁשִ ן ּבְ לוַח ַהּקֵ ּוְבִגין ָדא ׁשִ ּ ּ ּ ְמָסֲאִבין, ּּ ָמִתין , ְוָלא ּבִ ְּדִאּנון ִנׁשְ ּ
ְרִכיןְּדָא הו , ְּלַאְתָעָרא ַרֲחֵמי ֲעַלְייהו, ְזִלין ִמְתּתַ ִתיב ּבְ ּוַמה ּכְ ם ִצפֹור )תהלים פד ד(ּ ּ ּגַ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ִית ָדא ִגְלּגוָלא ַקְדָמָאה ְדִאיִהי ֶנֶפׁש ָּמְצָאה ּבַ ְנָייָנא , ּ ּוְדרֹור ֵקן ָלה ָדא ִגְלּגוָלא ּתִ ּ ּ ּ
ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה ָדא ִגְלּגו, ְּדרוָחא ר ׁשָ ָמָתאֲּאׁשֶ ִליָתָאה ְדִנׁשְ ַלח , ָלא ּתְ ׁשַ ֵלַח ּתְ ּוְבִגין ָדא ׁשַ ּ ּ ּ

ָמָתא, ָּלֳקֵבל ֶנֶפׁש ְורוַח ה , ֶאת ָהֵאם ְלַרּבֹות ִנׁשְ ַמר ּבָ ִעיֶכם )ישעיה נ א(ְּדִאּתְ ּ וְבִפׁשְ
ֶכם ְלָחה ִאּמְ ִליָתָאה, ֶאת ָהֵאם, ּׁשֻ ְלּגוָלא ּתְ   .ֶּאת ָאָתא ְלַרּבֹות ּגִ
ּוְבִגין ָדא ִפיִזיןּ ִלין אוׁשְ ּ ָמאן ִדְמַקּבְ ּ ָמִתין ְיֵתִרין, ּ ְּדִאינון ִנׁשְ יִבין ֲעַלְייהו , ּ ְּדִאינון ַמְרּכִ ּ ּ

תְבֶע ּבָ ַהאי ָעְלָמא, ֶרב ׁשַ ִעּנוָגא ּבְ ֶחְדָוה ּבְ ַאְנִפין ְצהוִבין ּבְ ּּבְ ּ א , ּ ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ד ִנׁשְ ּּכַ
ָּנִפיק ִמן ּגוֵפיה ֵמַהאי ָעְלָמ ָעְלָמא ְדָאֵתי, אּ ִלין לֹון ּבְ ם ִצפֹור , ָהִכי ְמַקּבְ הֹון ּגַ ַמר ּבְ ְּוִאּתְ

ִלים', ָמְצָאה ַבִית וכו ְרעו ׁשְ ל אֹוָרִחין ּבִ ָאה ִאיהו ָמאן ִדְמַקּבֵ ַּזּכָ ּ ל ַאְנֵפי , ּ ִאלו ְמַקּבֵ ּּכְ ּ ּ
א ִכיְנּתָ ה מֹוְדִדין ֵליה, ׁשְ ר ַנׁש ּבָ ִּדְבִמָדה ְדָמַדד ּבַ ּ יק ְידֹויָאָת, ּ ֵריה ְוָנׁשִ י ֶאְלָעָזר ּבְ , ּא ַרּבִ

ל ַחְבַרָיא ְטחו ֵליה ּכָ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ְּוָאְמרו ֵליה, ּ ַמע ִמִלין , ּ ִּאילו ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ ּ ּ
ִּאֵלין ַדי ּ:  

  ]א''דף כד ע -תיקוני זוהר [

ַּאְדָהִכי ָהא ֵאִלָיהו ָקא ָנִחית ֵמִעיָלא ה ֲח, ּ ָמִתיןְבַכּמָ ה ַמְלָאַכָיא , ָּייִלין ְדִנׁשְ ְּוַכּמָ
ּסוְחָרֵניה ְלהו, ּ א ִעָלָאה ֲעָטָרה ַעל ּכֻ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּּ ל ַצִדיק, ּ ֵריׁש ּכָ ֶתר ּבְ ַההוא ִזְמָנא ָקָלא , ּּכֶ ּּבְ

ִנּגוָנא ִאיָלָנא ִדְלִעיָלא ּבְ ן, ִּאְתַער ּבְ ּמָ ְרָיין ּתַ ָמִתין ׁשַ ה עֹוִפין ְדִנׁשְ ַעְנפֹויְּוַכּמָ ֲהָדא , ּ ּבְ
י ַאְנּתְ הוא , ְוֵייָמא ָהִכי', ּ ְרָבה ִאיָלָנא וְתִקיף וכו)דניאל ד ח(ּהוא ִדְכִתיב  י ַרּבִ ַּרּבִ

אֹוַרְייָתא ין, ִּאיָלָנא ִדְרָבה וְתִקיף ּבְ ַעְנִפין ִדיָלך ְדִאינון ֵאָבִרין ַקִדיׁשִ ּּבְ ּ ּ ה עֹוִפין , ְּ ּמָ ּכַ
ן ּמָ ְרָיין ּתַ ַגְווָנא ִדְלִעיָלאְּדִנ, ׁשַ ין ּכְ ָמִתין ַקִדיׁשִ יה , ּׁשְ ַמר ּבֵ ּ וְבַעְנפֹוִהי ְידוָרן )שם ט(ְּדִאּתְ ּ

ַמָיא ִּצֲפֵרי ׁשְ א ִיְתַפְרְנסון ֵמַהאי , ּ א ְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְּוַכּמָ ְִחּבוָרא ִדיָלך )א''דף כד ע(ּ ד , ּ ּכַ
סֹוף יֹו ָדָרא ַבְתָרָאה ּבְ א ּבְ ֵלי ְלַתּתָ ּוְבִגיֵניה , ַּמָיאִיְתּגַ ָאֶרץ )ויקרא כה י(ּ ּ וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ

  .ְוגֹוֵמר
ָּפַתח ֵאִלָיהו ְוָאַמר ּ ָתא ְויֹוִמין ָטִבין, ּ ּבַ ד ָנִפיק ׁשַ ָלה , ּכַ חֹות ֶמְמׁשָ ָרֵאל ִאינון ּתְ ְּוִיׂשְ

ן''ְדסמא ְבִעין ְמַמּנָ ָרֵאל, ל ְוׁשַ יהָקָלא ָנִפיק ִמן ׁשְ, ְוָדֲחִקין ְלִיׂשְ ַּמָיא ְלַגּבֵ , ְוֵייָמא ָהִכי, ּ
ית, ת''א ּבֹׁשֶ''ְיָר ַמָיא, ְוָדא ְבֵראׁשִ ּסוָפא ִמן ׁשְ ְּיֵהא ָלך ּכִ ּ   )בראשית(ְוָדא , ְ

 תקונא שביעאה
ית ְיָר ֵראׁשִ ִריך הוא ֵייֵתי ְלִמְפַרק , ל''ַּווי ֵליה ְלסמא, ת''א ּבֹׁשֶ''ּבְ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ְּ

א וְלִי ִכיְנּתָ ָנָהאִּלׁשְ ָרֵאל ּבְ ן ִדיְלהֹון, ׂשְ ַמּנָ ְבִעין אוִמין וִמּמְ יה וִמּשַׁ ְּוָתַבע ִמּנֵ ּ ּ ּ ל ָעאקו , ּ ּּכָ
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ְּדָעאקו ְלִיׂשְ ָרֵאל, ּ ִגין ְדֳקָדם ְדָגלו ִיׂשְ ּּבְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִלי ֵליה קוְדׁשָ ּּגַ ּ ְּ ּ ,

חֹות  ָרֵאל ְלֶמֱהֵוי ּתְ ְעַדֲהוֹו ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּּבוַדְייהוׁשִ ְוַאֲחֵזי , )א למפק מתחות שעבודייהו''ס(, ּ
ן ִדְתחֹות ְיֵדיה ְבִעין ְמַמּנָ ֵּליה וְלׁשַ ּ ּ ָגלוָתא, ּ ָרֵאל ּבְ , ַּאְגָרא ִדְלהֹון ִאי ֲהוֹו אֹוְקִרין ְלִיׂשְ

ְגַלל יֹוֵסף' ְ ַוְיָבֶרך ְיָי)בראשית לט ה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ְצִרי ּבִ ית ַהּמִ ן , ֶאת ּבֵ ְּוִאיהו וְמַמּנָ ּ
ִּדיֵליה ָלא ָעְבִדין ְלהֹון ְיָקָרא א ְקָלָנא, ּ ִכיְנּתָ הֹון וִבׁשְ ֶּאָלא ָעְבִדין ּבְ ל , ּ ְדָאְמִרין לֹון ּכָ

ַמָיא, ך''ּיֹוָמא ַאֵיה אלהי ל יֹוָמא ִמן ׁשְ יה ּכָ ּוְבִגין ָדא ָקָלא ָנִפיק ְלַגּבֵ ּ ּ א ''ְוָאַמר ְיָר, ּ
אְְיֵהא ָלך, ת''ּבֹׁשֶ ִכיְנּתָ ּסוָפא ִמן ׁשְ ִריך ''ְיֵר, ּ ּכִ א ּבְ ּסוָפא ִמּקוְדׁשָ ַמִים ְיֵהא ָלך ּכִ ְא ׁשָ ְּ ּ

ַמִים ּהוא ְדִאיהו ׁשָ ַמִים )מלכים א ח לב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ  ְוָדא, ְוַאּתָ

  )בראשית(



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

 תקונא תמינאה
ית ֵראׁשִ ַמִי' ש, ּבְ ִי''ֵרְי, )ם''א שמי''יר(, ם''ׁשָ ּת ִדיֵליה''א ּבַ ְּדִאיהו ֹרא, ּ ִי''ּ ָּדִחיל , ת''ׁש ּבַ
ֵביֵתיה ֵּליה ּבְ י, ּ ֵראׁשִ ָּדא הוא ּבְ יה, ת''ּ ן ִדיֵליה ָלא ְדִחילו ִמּנֵ ְּוִאיהו וְמַמּנָ ּ ּ ּ ּ ַּוֲחִריבו ֵביֵתיה , ּ ּ

ִני ִית ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ ּוְבִגין ָדא , ּּבַ ת ּ ְוָחְפָרה ַהְל)ישעיהו כד כג(ּ ָבָנה ְדִאיִהי ָנָחׁש ֵאׁשֶ
ם, ְּזנוִנים ה ְדִאיִהי ֵגיִהּנָ ה ַהַחּמָ א, ּובֹוׁשָ ִכיְנּתָ יָתא ִדׁשְ ת ְזנוִנים ֲחִריַבת ּבֵ ְּדָנָחׁש ֵאׁשֶ ּ ,

ְות אֹוִקיַדת ֵהיָכָלא ם ַסם ַהּמָ ה ְדִאיִהי ֵגיִהּנָ   .ְוַחּמָ
ִמְל ֵני לֹון ּכְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ  )תהלים קמז ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַקְדִמיןְּ

ַלם ה ',  ְיָיּּבֹוֵנה ְירוׁשָ ה ַהַחּמָ ַההוא ִזְמָנא ְוָחְפָרה ַהְלָבָנה ובֹוׁשָ ּּבְ , ֵאיָמַתי, )ישעיה כד כג(ּּ
ִזְמָנא ְדִכי ָמַלך ְיָי ִּגין ָדא ּוְב, ְּדִבְנָייָנא ַקְדָמָאה ִאְתֲעִביד ַעל ְיָדא ְדַבר ַנׁש, ת''צבאו' ְּבְ

ִליטו ֲעַלְיהו ּׁשַ ּ ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו' ּ ְדִאם ְיָי)תהלים קכו א(ְבִגין , ּ ּוְבִגין , ֹּלא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ
ִריך הוא א ּבְ ְּדִבְנָייָנא ַבְתָרָאה ְיֵהא ַעל ְיָדא ְדקוְדׁשָ ּ חגי (, ְּוַעל ָדא ָאַמר ְקָרא, ִּיְתַקַיים, ְּ

ב)ב ט דֹול ִיְהֶיה ּכְ ִית ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ּגָ   .ֹּוד ַהּבַ
א ִריך הוא ְלִעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ֵני ִבְנָייָנא ַעל ְיָדא ְדקוְדׁשָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדִיְתּבְ ּ ּ ַמר , ְּ ִאּתְ

ָאה א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ׁשְ ה , ּּבִ אֹור ַהַחּמָ ּ ַהְלָבָנה ְוָחְפָרה, )ישעיהו ל כו(ְּוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ
ה ה ַהַחּמָ ְּדִאינון נוְקִבין ְדסמא, ּובֹוׁשָ ּ ּוְבִגין ְדָלא ְדִחיל סמא, ל''ּ ִריך ''ּ א ּבְ ְל ִמן קוְדׁשָ ּ

ַמִים ּהוא ְדִאיהו ׁשָ יה ְדִאיִהי ַאְרִעיה, ּ ִכיְנּתֵ ּוַבת זוֵגיה ָלא ְדִחיַלת ִמּשְׁ ּ ּ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ שם (ִאּתְ

ָעׁשָ, )נא ו ַמִים ּכֶ י ׁשָ ְבֶלה, ּן ִנְמָלחוּכִ ֶגד ּתִ ּבֶ ּל וַבת זוֵגיה''ּהוא סמא, ְוָהָאֶרץ ּכַ ּ ּ:  

 תקונא תשיעאה
  ]ב''דף כד ע -תיקוני זוהר [

ית ֵראׁשִ ּבָ''ָיֵר )ב''דף כד ע(, ּבְ א, ת''א ׁשַ ִכיְנּתָ ַמר , ְּדִאיִהי ׁשְ ַּדֲעָלה ִאּתְ  )שמות לא יד(ּ
ְּדָעאלו אֹוְיִבי, ְּמַחְלֶליָה מֹות יוָמת יםּ ָחָלל ִדיָלה ְדִאיהו ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ ּם ּבֶ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ְוִאּתְ

א' ּ ֶאת ִמְקַדׁש ְיָי)במדבר יט יג( ֶריָה , ִטּמֵ ְפָחה ָעאַלת , )איכה ב ב(ִּחֵלל ַמְמָלָכה ְוׂשָ ְוׁשִ
ֲאַתר ִדְגִביָרה ְפָחה גֹוָיה זֹוָנה, ּּבַ ְּדִאיִהי ִנָדה ׁשִ ן ֲהָוה ְנָייָחא ְדַת, ְוָסִאיַבת ַאְתָרָהא, ּ ּמָ

א ִכיְנּתָ ת, ְוָקָלא ֲהָוה ָנִחית ְוָאַמר, ִדׁשְ ּבָ ך, ְיֵרא ׁשַ ֶּאָלא ִחֵלל , ְְוִאיִהי ָלא ָעְבַדת ּכַ ּ
ֶריָה ן, ַמְמָלָכה ְוׂשָ ּמָ א ִמּתַ ִכיְנּתָ יָה, ּוָבְרַחת ׁשְ ּתֶ ּבַ ֲחקו ַעל ִמׁשְ ַההוא ִזְמָנא ׂשָ ּּבְ ְוָאְמַרת , ּ

ְפָחה ְפָחה ִדיָלהַלאו ַהאי , ׁשִ ַרי ְלׁשִ ַגְווָנא ְדָעְבַדת ׂשָ  )בראשית טז ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּכְ
י ָאֹנִכי ּבַֹרַחת ִבְרּתִ ַרי ּגְ ִריך הוא, ִּמְפֵני ׂשָ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ע ַחָייָבא, ְּ א ְדָרׁשָ ַרּתָ ְוָהא , ּּבְ

ְרַכת ָלה ַרי ּתָ ב ְדׂשָ ַּאף ַעל ּגַ ָנהֲּאָנא ְרִחיְמָנא ֲעָלה, ּ ְּוַאּתון ָלא ֲעַבְדּתון ָהִכי, ּ ְוַעל ּבְ ּ ,
ֶּאָלא ְגַרְמּתון  חֹות ָטב)א גמלתון''נ(ּ יׁש ּתְ ֲּאָנא אֹוֵמיָנא ְלַאֲעָבָרא ַמְלכוָתא ַחָייָבא ,  ּבִ ּ

ְּוָלא ְיֵהא ֶחְדָוה ֳקָדַמי ַעד ְדִיְתֲאִבידו ֵמָעְלָמא, ֵמָעְלָמא ּוְבַההוא ִזְמָנא ְיֵהא ֶחְדָוה , ּ ּ
ה)משלי יא י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָדַמיֳק ִעים ִרּנָ   :ּ וַבֲאֹבד ְרׁשָ

 תקונא עשיראה
י ית ׁשִ ֵראׁשִ ֵא''ּבְ יִרים, ב''ר ּתָ ל ַהּשִׁ ח ִמּכָ יר ְמׁשוּבָ ְּוָהא ִאיהו ׁשִ יִרים, ּ ל ַהּשִׁ ֵאב ִמּכָ , ּתָ

ֹלֹמה ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ יר ַהּשִׁ ַמר ׁשִ ֶלך ׁשֶ, ַּוֲעֵליה ִאּתְ לֹוְַלּמֶ לֹום ׁשֶ ָּהִכי אוְקמוהו, ַּהּשָׁ ּ ְוַהאי , ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

יר ָמַתי ִיְתַער דון סמא, ׁשִ ִזְמָנא ְדִיְתַאּבְ ן ִדיֵליה ַחָייַבָיא ִמן ָעְלָמא''ּּבְ ּל וְמַמּנָ ּ ּ ּ ּוְבַההוא , ּ ּ
ה  יר ֹמׁשֶ יר, )שמות טו א(ִזְמָנא ָאז ָיׁשִ ר ָלא ְכִתיב ֶאָלא ָיׁשִ ְּוָהא אוְקמוהו, ָּאז ׁשָ ּ ּ.  

ָאזְו יר ּבְ פוָמא, ַהאי ׁשִ ֹלֹמה, ְּסִליק ּבְ יר ִאיהו ַוַדאי ָחְכַמת ׁשְ ֲּאָבל ׁשִ ַההוא ִזְמָנא , ּ ּּבְ
ֹלֹמה  ֶרב ָחְכַמת ׁשְ   .)מלכים א ה י(ַוּתֵ

ּוָמאן ָסִליק ָלה ְלַאְתָרה ּ ה, ּ ה, ָּדא ֹמׁשֶ יר ֹמׁשֶ ָאן ָסִליק ָלה , ְּוָרָזא ְדִמָלה ָאז ָיׁשִ ּּבְ
א ַתְלׁשָ א ִאיִהי יַה, ּבְ א ְדַתְלׁשָ ּגָ יר' אי ּתַ א ' ְּוָתקום ִמן ה, ָיׁשִ ְרָיא ַעל ֵריׁשָ ה ְוׁשַ ְדֹמׁשֶ

א ז', ְדו ּגָ ן', ְוִאְתֲעִביַדת ּתַ ּמָ ַזַרת ִמּתַ ְּוָסִליק ָלה ַעד ֲאַתר ְדִאְתּגְ ּ.  
י י ד ָסְלָקא ְלַגּבֵ יר ָזָכר' ּכַ י, ִּעָלָאה ִאְתְקִריַאת ׁשִ ִאְתְקִריַאת '  הְוַכד ָנְחָתא ְלַגּבֵ

יָרה יָרה ַהזֹאת ַלְיָי, ׁשִ ָרֵאל ֶאת ַהּשִׁ ה וְבֵני ִיׂשְ יר ֹמׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָאז ָיׁשִ ּ , ְוגֹוֵמר' ּ
ַמר  ַּדֲעָלה ִאּתְ ְּדִאיִהי ַאְבָנא ִדי ְמָחת ְלַצְלָמא , ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ְוגֹוֵמר)תהלים קיח כב(ּ
ַהִה, ַדֲעבֹוָדה ָזָרה אּבְ ה , ּיא ִזְמָנא ְדִאְתַמִחי ַצְלָמא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה ִדיֹוְקָנא ִביׁשָ ַמר ּבָ ִּאּתְ

ל ַאְרָעא)דניאל ב לה( ּ ְוַאְבָנא ִדי ְמָחת ְלַצְלָמא ֲהַות ְלטור ַרב וְמָלאת ּכָ ֲּהָדא הוא , ּ
בֹודֹו)ישעיה ו ג(ִדְכִתיב  ִחין ָלה ֲאַתרְּוָהִכי ְסִליַקת ַעד ְדָלא,  ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ּכְ , ּ ַאׁשְ

בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו ִגיָנה ַאֵיה ְמקֹום ּכְ ֲאִלין ַמְלָאִכין ּבְ ְּוׁשָ יעוָרא, ּ ִחין ָלה ׁשִ ּכְ ְּוָלא ַאׁשְ ַעד , ּ
בֹוד ְיָי רוך ּכְ ְְדָאְמִרין ּבָ ּ קֹומֹו' ּ ִגין ְדָסְלָקא ֵליה ַעד ֵאין סֹוף ְדִאיהו י, ִמּמְ ּּבְ ּ ּ א ְדא' ּ   .'ֵריׁשָ

  ]א''דף כה ע -וני זוהר תיק[

ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ו ּוְבָאן ְסִליַקת ּבְ ּ יה', ּ ד ְסִליַקת ֲעָטָרה , ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ּכַ
ה  ַמר ּבָ יה ִאּתְ ְע)משלי יב ד(ַּעל ֵריׁשֵ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ חֹוֵתיה , ָּלה ֵאׁשֶ ְּוַכד ְנִחיַתת ּתְ

ת זוֵגיה ִיחו ִּאְתְקִריַאת ּבַ ּ א ְלִעיָלא )א''דף כה ע(. ֵּדיהּ א ְדֵסֶפר ּתֹוָרה, ִּאיהו ַתּגָ , ַתּגָ
א ֲחָלף ַתּגָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ַמר וְדִאׁשְ ִגיָנה ִאּתְ ּּבְ א' ְּוִאיִהי ְנקוָדה ְדָקֵמץ א, ּ ַגְווָנא ָדא א , ְלַתּתָ ּכְ

א ַעל ֵסֶפר ּתֹוָרה ּגָ ַגְוָנא ָדא א ּתַ ְּיחוֵדיה ְלִעיָלא ִאיהו ּכְ ַגוָנא ָדא א ְנקוָדה ְלַת, ּּ א ּכְ ּּתָ
ַמר , ְדאֹוַרְייָתא ּוְבִגיָנה ִאּתְ ית ַאֲחִרית)ישעיה מו י(ּ יד ֵמֵראׁשִ   . ַמּגִ

ד ִאיִהי ַחָיה ֵביַנְייהו ּּכַ ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו, ּ קֹומֹו ִיֶפן ּבְ ִליַקת ִמיַנְייהו, אֹוְמִרים ִמּמְ ד ִאְסּתַ ּּכַ ּ ,
בֹודֹו ַרֶפיָנה ,  ְלַהֲעִריצֹוּׁשֹוֲאִלים ַאֵיה ְמקֹום ּכְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדָסְלָקא ִאיִהי ֻכְלהו ֵחיָוון ּתְ ּ ּ ּּ

ֲעִמיָדה, ְוֵאיָמַתי ָסְלָקא ִאיִהי ְלִעיָלא, )יחזקאל א כד(ַכְנֵפיֶהם  ָרֵאל ּבַ ָעְמָדם ִיׂשְ ֲהָדא , ּבְ
ַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהם)שם(ּהוא ִדְכִתיב  ָעְמָדם ּתְ ַאל ְמזֹוָנא , ֵאין סֹוףִּדְסִליַקת ַעד , ּ ּבְ ְלִמׁשְ
ֵּמִעַלת ָהִעלֹות ל ָטִבין, ּ ְדַפְייהו , ְוַכד ְנִחיַתת ְנִחיַתת ַמְלָיא ִמּכָ ַההוא ִזְמָנא ֵחיָון ָפְתִחין ּגַ ּּבְ ּּ

ה ֶחְדָוה, ְּלַגּבָ ָלא ָלה ּבְ ָחן ְלַקּבְ ּבְ ירֹות ְותוׁשְ ה ׁשִ ַכּמָ ּּבְ ּ.  
ָאת ו יה ָקָראן , ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא' יִהי ְבֶאְמָצִעיָתא ְדאְדִא' ּוְבָאן ֲאַתר ָנֲחַתת ּבְ ּּבֵ

י ָרֵאל ׁשִ ַמע ִיׂשְ ֵחיָוון , ל''ר ֵא''ֵּליה ׁשְ ִתיב ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדָנֲחַתת ַמה ּכְ ַמע )שם(ּ  ָוֶאׁשְ
ְנֵפיֶהם   .ֶאת קֹול ּכַ

ך י ֲחזֹור ּבָ י ַרּבִ ְָקם ֵאִלָיהו ְוָאַמר ַרּבִ ּ ַוַדאי , ּ ד ִאיִהי ְסִליַקתּּבְ ְלהו ֵחיָוון ְמַצְפְצִפין , ּכַ ּּכֻ ּ
ָחן ּבְ יִרין ְותוׁשְ ה ׁשִ ַכּמָ ה ּבְ ְּלַגּבָ ְלהו ַעד ֵאין סֹוף, ּ ְּוִאיִהי ָסְלָקא ַעל ּכֻ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ָלָנה)משלי לא כט( נֹות ָעׂשו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ּ ַרּבֹות ּבָ ּ.  
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ַּעד ְדָקָראן ָלה ִי ְיהוּ ַמע ְדֵתיחות ְלַגּבַ א ִבְקִריַאת ׁשְ ָרֵאל ְלַתּתָ ּׂשְ ּ ֶבן , ּ ּוְבָאן ָקָראן ָלה ּבְ ּ
ּזוָגה ְדִאיהו ו ּ ּ ָרֵאל ָסָבא', ּ יר ֵא, ִיׂשְ יר ִדיֵליה, ל''ְּוִאיהו ׁשִ ּׁשִ יה , ּ ְּדִאם ָלא ָקָראן ָלה ּבֵ ּ ּ

  .ָּלא ָנֲחָתא ֲעַלְיהו
ּוְבַההוא ִזְמָנא ִדְנִחיַתת ָקׁשְ אּ ְתִפָלה ְדָיד ְלַתּתָ ִּרין ָלה ּבִ יה, ּ ִּדְתֵהא ְקׁשוָרה ִעּמֵ ְוָרָזא , ּ

ְּדִמָלה ְוַנְפׁשֹו ְקׁשוָרה ְבַנְפׁשֹו  ֵר, )בראשית מד ז(ּ ר ְדַתְרַוְייהו ִאיהו ׁשֻ ְּוֶקׁשֶ ּ א''ּ , ק ְלַתּתָ
ֶל ְלׁשֶ יה''ּוְלִעיָלא ׁשַ ִפִלין ַעל ֵריׁשֵ ּת ּתְ ָרָזא ְדַטֲעֵמי ִאְתְק, ּ נוָעהּבְ ְטָרא , ִּריַאת ּתְ ִמּסִ
ִּדְנקוָדה ִיחוָדא ְתנוָעה ְדִאיהו ָרִביַע ַעד ֵאין סֹוף ְלִעיָלא, ּ ְּוָצִריך ְלַאָרָכא ָלה ּבִ ּ ּ ְְוָצִריך , ְ

ִחיֵר ְכִלית''ְּלָנֲחָתא ָלה ּבְ ִאין, ק ַעד ֵאין ּתַ ּתָ   .ְּלַאְמָלָכא ָלה ַעל ּתַ
ּוְבׁשוֵר ּק ָצִריך ְלַיֲחָדא ָלה ''ּ ַבְעְ יה''ּוְבֹחֵל, ָּלהּבְ א ַעל ֵריׁשֵ ק ִאיִהי ''ּוְבִחיֵר, ּם ִאיִהי ַתּגָ

חֹוֵתיה ָּכְרַסָיא ּתְ ּוְבׁשוֵר, ּ יה''ּ ּק ִאיהו ִיחוָדא ְלַגּבֵ ּ ַגְווָנא ָדא וִֹ, ּ א , ּּכְ ּגָ ְוַכד ִאיִהי ְלִעיָלא ּתַ
יה א , ַּעל ֵריׁשֵ ַרּתָ חֹות ַרְגלֹוי)א נחתא''נ(ְוִאיִהי ּבְ ֵחיֵקיה,  ּתְ ִיחוָדא ִדיֵליה ּבְ ְּוִאיִהי ּבְ ּ ּ ,

ֵר וָרא ִדיֵליה''ִאְתֲעִביַדת ׁשֻ ּק ִקּשׁ ִעי ְלַתְבָרא ְקִליִפין ְדִאינון ְצָלִמים, ּ ְּוַכד ּבָ ה ִאְתְקֵרי , ּ ּּבָ
ָב ִבי''ׁשְ בֹוֵתיֶהם , ר''א ּתְ ר ַמּצֵ ּבֵ ׁשַ ר ּתְ ּבֵ ּוָבה ׁשַ   .)שמות כג כד(ּ

ֲּאָבל ִיחוָדא ִדיָלה ּבִ ְּנקוַדת ׁשוֵרּ ּק ו ְדִאיהו ְיסֹוד ַח''ּ ּ ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא''ַח, י ָעְלִמין''ּ , ּי ּבִ
ִיחוָדא ֲחָדא ִזְמָנא ְדִאינון ּבְ ּּבְ אי, ּ ְצלֹוָתא ַבֲחׁשַ ָרֵאל ְלֵמיַקם ּבִ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְצִריִכין ִיׂשְ

אי ֲחׁשַ ָרֵאל, ָּהִביאו ִלי ּבַ ָעְמָדם ִיׂשְ ּוְבִגין ָדא ּבְ ֲעִמיָדהּ ה ַח,  ּבַ ְרָכָאן ''ְּלַאְתָעָרא ְלַגּבָ י ּבִ
אי ֲחׁשַ ְרָכָאן, ּבַ ַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהם, ְּלַאָרָקא ָלה ּבִ ָעְמָדם ּתְ ֵחיָון ּבְ ַמר ּבְ ְְדָלא ָצִריך , ִּאּתְ ּ

ְדַפְיהו  ַמע ּגַ ה , )א קלא''נ(ְּלִמׁשְ ַמר ּבָ ה ְדִאּתְ ַגְווָנא ְדַחּנָ ָּלה ֹלא  ְוקֹו)שמואל א א יג(ּּכְ
ֵמַע   .ִיּשָׁ

אי ֲחׁשַ ַבת זוַגְייהו ּבַ ָרֵאל ְלַיֲחָדא ּבְ ְּוָהִכי ְצִריִכין ִיׂשְ ֶרֶתת וְבִזיַע , ּ ֵאיָמה ּבְ ֲעָנָוה ּבְ ּּבַ
ִכּסוָפא ד, ּּבְ ָפאֹו ׁשֵ ּכְ ִמי ׁשֶ ְּכָמה ְדאוְקמוהו ַקְדָמִאין ּכְ ּ ד ִמן שד, ּ ִּדְבַההוא , י''ְּדִאיִהי ׁשֵ ּ

ְרָעאִזְמָנא ִאְתֲעַבר ה , ְּוָדא ָרָזא ִדְמזוָזה,  ִמּתַ ַמר ּבָ ם ַעל ְמְזזֹות )דברים ו ט(ְּדִאּתְ ּ וְכַתְבּתָ
יֶתך ִתיב ָזז ָמְות, ָּבֵ ע ָקֵליה, ְּמזוַזת ּכְ ּמַ ּתַ ְּוִאם הוא ִאׁשְ ִּמַיד ַלֶפַתח ַחָטאת ֹרֵבץ , ּ ּ בראשית (ּ

ְמֵהְמנוָתא, )ד ז ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדִאיהו ְזִעיר ּבִ ּ ל , ּ ָנא אוְקמוָה ַקְדָמִאין ּכָ ְּוָלא ְלַמּגָ ּ
י ֲאָמָנה ַטּנֵ ִמיַע קֹולֹו ִבְתִפָלתֹו ֲהֵרי ֶזה ִמּקְ ׁשְ   .ַּהּמַ

  ]ב''דף כה ע -תיקוני זוהר [

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא ִבׁשְ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ִדְמַיֵחד קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ִלין ֵדין ִמן ֵדין , ְּ ְלהו ֵחיָוון ְמַקּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ
ה, ְרָכָאןּבִ ְּוֻכְלהו ִבְקדוׁשָ ּ ין וִבְרָכָאן ְלַכָלה, ּ ינו ִקדוׁשִ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ָרָכה , ּ ְוָלֳקֵבל ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ה ְוִיחוד ְדקוְדׁשָ ּוְקדוׁשָ ּ ּ ּ ּ ה , ְּ ְקדוׁשָ ָרֵאל ִדְיֵהא ִיחוָדא ִדְלהֹון ּבִ ָּהִכי ְצִריִכין ִיׂשְ ּ ּ
ל ְמזֹו, ּוְבָרָכה הְוָהִכי ּכָ ְבָרָכה וְקדוׁשָ ַּנְייהו ּבִ ּ ָרה ְדִאיִהי י, ּ ָפחות ֵמֲעׂשָ ה ּבְ ְּוֵלית ְקדוׁשָ ּ ,'

ַעת ִאיִהי י )ב''דף כה ע( ּוְבִגין ְדַטּבַ ַגְווָנא' ּ   ּכְ
ָלה, ָדא ּס ת ּכַ ה ִאְתַקְדׁשַ ּּבָ ּ ָעא ִדיָלה, ּ ֶאְצּבְ ְּוָצִריך ְלַאָעָלא ָלה ּבְ ּ ְּדִאיהו ִדיֹוְקָנא , ְ ּ

  ְְוָצִריך',  ְוִאְתֲעִביַדת ז',ְדָאת ו
ֵרין ַסֲהִדין ְדִאינון ָלֳקֵבל ה ה ּּתְ ָעא ְוִאְתֲעִביַדת ז, ּ א ְדֶאְצּבְ ֵריׁשָ ַעת ּבְ ', ְוַכד ִאיִהי ַטּבַ

ְרָכָאן ְדַיְרָתא ַכָלה ַבע ּבִ ׁשֶ ַההוא ִזְמָנא ָצִריך ְלָבְרָכא ָלה ּבְ ּּבְ ּ ּ ְּ.  
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ַההוא ִזְמָנא ְדִמְתַיֲחִדין ִיּשָׁ יקֹות ִפיהו ּּבְ ׁשִ ֵּקִני ִמּנְ יקֹות ִפיהו, )שיר א(ּ ַּמאי ְנׁשִ ֵרין , ּ ּתְ
ְפָוון ִדיֵליה וְתֵרין ִדיָלה ּׂשִ ּ ּ ּ ְדִפין ְדֵחיָוון, ּ ע ּגַ ִּאינון ַאְרּבַ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )יחזקאל א ו(ְּדִאּתְ
ָנַפִים ְלַאַחת ֵמֶהן ע ּכְ ֵרין ַאְנִפין , ְוַאְרּבַ ִליָלן ּתְ ִּדיֵליה וְתֵרין ִדיָלהְּוַכד ִאְתּכְ ּ ּ ּ ע , ּ ְוַאְרּבַ

ְּדרֹוִעין ְדַתְרַוְיהו ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ָעה ָפִנים ְלֶאָחת)שם(ִאּתְ ָנַפִים ְלַאַחת ֵמֶהם,  ְוַאְרּבָ ע ּכְ , ְוַאְרּבַ
ע ַאְנִפין יהו ְּוִאינון ַאְרּבַ ְדִפין אדנ, ה''ּ ע ּגַ ִחּבוָרא ֲחָדא יאהדונה, י''ַאְרּבַ   .י''ּּבְ

ד ִמ ַמּכַ ָרן ַאְתָוון ִאְקֵרי ַחׁשְ ַּחיֹות ֵאׁש ְמַמְלָלן, ל''ְתַחּבְ , ִּזְמִנין ְמַמְללֹות, ִזְמִנין ָחׁשֹות, ּ
ָבֵרך דֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהּמְ ַמר ּגָ ְוְבִגיַנְיהו ִאּתְ ּ ִרין ָחָתן ְוַכָלה, ּ ִגין ְדִמְתַחּבְ ּּבְ ּ ,

ֲחָדא ַמְנָיא ַאְתָוון ּכַ   .ּתְ
ע ֵחיָווןִּאינון  ר ָאָדם, ַאְרּבַ ל ֲעֵליה י, ְּוִאינון ַאְרֵיה ׁשֹור ֶנׁשֶ מֹוָחא' ַּאְרֵיה ְמַקּבֵ , ּבְ

יה  ַמר ּבֵ ּוְבִזְמָנא ְדִאיהו ִביִמיָנא ְדִאּתְ ּ ְע)שם(ּ ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ םּ ָהרֹוֶצה , ּתָ
ים ַיְדִרים ָמאָלא ָלֳקֵבל ִלּבָ, ְלַהְחּכִ א' ה, אׁשֹור ִלׂשְ ן ה, ֶּהֶבל ְדִלּבָ  )איוב לז כב(' ַתּמָ

פֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה ַההוא ִזְמָנא ְדִאיִהי ה, ִמּצָ א' ּּבְ ִלּבָ יר ַיְצִפין, ּבְ   .ָּהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ
ּה ְדִחילו וְרִחימו''י ּ ּ א, ּ א ְוִאיּמָ ָמאָלא, ַאּבָ ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא וׂשְ ּר ֶחֶסד וְגבוָרה''ַּוַיֲעֹב, ּ ּ ,

ן עְּד ּבַ יִבין''ָּסְלִקין ְלחוׁשְ ָמָהן''ו ַאְתָוון ְדע''ְורי, ב ּתֵ ּר ִעיבור ''ְּוָדא ָרָזא ְדַוַיֲעֹב, ב ׁשְ
ְרַוְייהו ָלל ּתַ   .ּּכְ

ְרָיא ְבפוָמא' ו ָּדא אֹוַרְייָתא ְדׁשַ ר, ּ ּוְברוָחא ְדפוָמא ָפְרַחת ַעל ֶנׁשֶ ּ ר ִאיהו , ּ ְּדֶנׁשֶ ּ
ְדפֹוי ִד, חֹוָטָמא ֵרין ּגַ ְפָווןּּתְ ֵרין ׂשִ ַמר , ּיָלה ּתְ ַמִים יֹוִליך )קהלת י כ(ַּוֲעָלה ִאּתְ י עֹוף ַהּשָׁ ְ ּכִ

יד ָדָבר ָנַפִים ַיּגִ ֶּאת ַהּקֹול וַבַעל ּכְ ְּדָחְכָמה וִביָנה ִאינון , ְּוָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ּ ּ
ְרִחימו וְדִחילו א ּבִ מֹוָחא ְוִלּבָ רֹות ּבְ ִּנְסּתָ ּ ְּייָתא ְבָלא ְדִחילו וְרִחימו ָלא ָפְרַחת ְואֹוַר, ּ ּ ּ

ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני, ְלִעיָלא ְלָיין ּבָ יה ּתַ ְּוֶכֶתר ּבֵ ְּדִאיהו ַמָזָלא ְדֻכְלהו, ּּ ּ ּּ ְּוִאיהו ָלא ַתְלָיא , ּ
ַמָזָלא ְזכוָתא ַתְלָיא ִמְלָתא, ּּבְ ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ַלאו ּבִ ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ַמָזָלא , ּּ ֶּאָלא ּבְ ּ

ְּדֶחֶסד ִאיהו ְזכוָתא, ַתְלָיא ִמְלָתא ּ ּ.  
ִלים יהו, ְּזִעיָרא ְדמות ָאָדם' ה ּתַ ה ִאׁשְ ּּבָ א, ה''ּ ְּוִהיא ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ , ִאיִהי ִמְצָוה, ּ

ַיית ִפּקוִדין ֲּעׂשִ ּ ַרַמ, ּ ְרָיא ּבְ ְּותֹוָרה וִמְצָוה ֲעַלְייהו , ח ֵאָבִרים''ְּדִאיִהי ׁשַ ַמר ּ דברים כט (ִאּתְ

ְגלֹות ָלנו)כח ָלא ְדִחילו וְרִחימו ָלא ְיִכיַלת ְלַסְלָקא וְלֵמיַקם ֳקָדם י, ּ ְוַהּנִ ּוִמְצָוה ּבְ ּ ּ ּ   .ה''ּ
ָבה, א''ו ה''א וא''ד ה''יו, ם''ְּוַעל ּכָֹלא ָאָד, ִאיִהי ְכִליָלא ְדֹכָלא ְדָסִליק , ָדא ַמֲחׁשָ

ַמְלכו, ּּכָֹלא ַעד ֵאין סֹוף אּּבְ ִלים ּכָֹלא ִעיָלא ְוַתּתָ ּתַ ָּתא ִאׁשְ ּ.  
ַמע ָיין ִדְקִריַאת ׁשְ ע ָפָרׁשִ ְּוִאיִהי ְכִליָלא ֵמַאְרּבַ ּ ְּדִאינון ְרַמ, ּ יִבין ִעם ֵאל ֶמֶלך ''ּ ְח ּתֵ

ִליָחא ְדִצּבוָרא ְיָי, ֶנֱאָמן ינו ְלֶמְהַדר ׁשְ ּוְבִגין ְדָלא ַיַעְבדון ַהְפָסָקה ַתּקִ ּ ּ ּ ּ , תם ֱאֶמ''אלהיכ' ּ
ַמע ָרֵאל ָאְמִרין ׁשְ ְדַפְייהו, ְוַכד ִיׂשְ ְמִטין ּגַ ָאן ֲאַתר, ָּמאֵרי ֵחיָוון ׁשָ ַכְנֵפי ִמְצָוה , ּבְ ּבְ

הֹון  ַמר ּבְ ה)דברים כב יב(ְדִאּתְ ה ּבָ ַכּסֶ ר ּתְ סוְתך ֲאׁשֶ ְנפֹות ּכְ ע ּכַ ּ ַעל ַאְרּבַ ַגְווָנא , ָּ ְּדִאיהו ּכְ ּ
ִריןְּדַפֲעמֹוִני, ִדְמִעיל ָהֵאפֹוד ִעיל ִאינון , ּם ְוִרּמֹוִנים ִאינון ָלֳקֵבל ֻחְלָיין ְוִקׁשְ ּׁשוֵלי ַהּמְ ּ

ְנֵפי ִמְצָוה   .ָלֳקֵבל ּכַ
  ]א''דף כו ע -תיקוני זוהר [

ִרין' ְּוִאינון ה ָרֵאל ְיָי, ִקׁשְ ַמע ִיׂשְ ְּדִאינון ָלֳקֵבל , )דברים ו ד(' ו ְיָי''אלהינ' ָלֳקֵבל ׁשְ ּ
ן ֵמֵאָליוִּניִמין ְדִכנֹור ' ה ְּדָדִוד ְדָהָיה ְמַנּגֵ ּבַ''י, ּ ֻחׁשְ ְּדָקָלא ְדִנּגוָנא , ד''ן ֶאָח''ג ֻחְלָיין ּכְ ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ִרין''ְוָדא ַח, ָסְלָקא ְבֶאָחד ין ֻחְלָיין ְוִקׁשְ ְּוָדא ִאיהו ְוהוַכן , ב''ָסְלִקין ע, ְלָכל ְסַטר, י ּבֵ ּ
ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ל ָמ, ב''ד ע''ֶחֶס, )ישעיה טז ה(א ''ּבַ ִעטוָפא ְדִמְצָוהּכָ ּאן ְדִאְתַעַטף ּבְ ּ ּ ִאלו , ּ ּּכְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְרְסֵייה ְלקוְדׁשָ ַּאְתִקין ּכָ ּ ע , י''ְּוִאינון יאהדונה, ְּ ע ַאְנִפין ְוַאְרּבַ ְּלָכל ַחד ַאְרּבַ
ְדִפין ָסְלִקין ס  )א''ף כו עד(ְוַכְנֵפי ִמְצָוה , ב''ָסְלִקין ע, י''ּוְתַמְנָיא ַאְתָוון יאהדונה, ד''ּגַ

ְּדִאינון ח, אֹוְלִפין ָרָזא ְדִפין ְדָכל ַחָיה, ּחוִטין ְלָכל ְסַטר' ּ ע ּגַ ע ַאְנִפין ְוַאְרּבַ ָּלֳקֵבל ַאְרּבַ ּ ּ ,
ן ְזִעיר ַדֲחנֹוך ָא ּבַ ְוְבֻחׁשְ ּ ָכל ֲאַתר, י''ּז ִאיהו שד''ּ יר ּבְ ל , ְּוָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ָאז ָיׁשִ ּכָ

ַבעָּמאן ְדָפִחית ָל ַבע , ג''ְּוָכל ָמאן ְדאֹוִסיף ָלא יֹוִסיף ַעל י, א ִיְפחֹות ִמּשֶׁ ְּוִאינון ׁשֶ
ית ַבע ְיֵמי ְבֵראׁשִ ָמָהן אבגית, ָלֳקֵבל ׁשֶ ַבע ׁשְ ַמר ', ץ וכו''ִּדְרִמיִזין ְלׁשֶ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ָנ)ישעיה ו ב( ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ ִּדְבהֹון ָפְרַחת , ַפִים ְלֶאָחד ׁשְ ּ
ן מ, ְצלֹוָתא ְלִעיָלא ּמָ ְתִפִלין ְדָיד וְתִפִלין ''ָלֳקֵבל מ, ב''ְּוִאּנון ּתַ רֹות ְדִאינון ּבִ ּב ַאְזּכָ ּּ ּ ּ ּ

א ַמר , ְּדֵריׁשָ ם ְיָי)דברים כח י(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ   .'וכו' ּ ְוָראו ּכָ
יִטין ְדַכָלהְּוִאינון ּתַ ְּכׁשִ א ְדַכָלה, ּ ֵריׁשָ א ֲעֶטֶרת ָזָהב ּבְ ִפִלין ְדֵריׁשָ ּּתְ ּוְתִפִלין ְדָיד , ּּ ּּ

ַעת ִדְדרֹוָעא יִטין ִדיָלה, ַּטּבַ ְקָנא ְבַתְכׁשִ ָּהא ַכָלה ִמְתּתַ ּ ָּצִריך ִלְקֹרא ְלָחָתן ִדיָלה, ּ ּ ֲהָדא , ְ
ָרֵאל)שם ו ד(ּהוא ִדְכִתיב  ַמע ִיׂשְ חוָפהְוָהא,  ׁשְ ּ ִאינון ּבְ ּ א ְלֵמיַקם , ּ א ַקִדיׁשָ ְּצִריִכין ַעּמָ

ֲעִמיָדה ֳקָדֵמיהֹון ְרָכָאן, ִּעם ַחָזן, ּבַ ַבע ּבִ ׁשֶ א ֶהָחָתן ְלַכָלה , ְלָבְרָכא לֹון ּבְ ּוְלַקְדׁשָ ּ
ין ַקְדֵמיָתא ְבִקדוׁשִ ּּבְ א ְוַחָזן ְלָבְרָכא לֹון, ּ א ַקִדיׁשָ ּוְבָעְמָדם ַעּמָ ּ ין ַדֲהוֹו ֵחיָוון ַק, ּ ִּדיׁשִ ּ

ַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהן ַגְדַפְייהו ּתְ ִנין ּבְ ְּמַנּגְ ּ.  
א ִעָלָאה ִפִלין ָדא ִאיּמָ ל ּתְ ּש ׁשֶ ַמר , ּּ י )שם כח י(ֲּעָלה ִאּתְ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ּ ְוָראו ּכָ

ָך' ם ְיָי''ׁשֵ ִּנְקָרא ָעֶליך ְוָיְראו ִמּמֶ ּ י, ָ ָסְד' ה, ס''ן ְסִליק ַאְתוֹוי ש''ׁשִ ָהה ׁשְ , ה''ַיד ּכֵ
ַרַמ''ְוַרַמ ּח ִפּקוִדין ִדְכִליָלן ּבְ ּ ָיין''ּ ע ָפָרׁשִ ַאְרּבַ ַמע ּבְ יִבין ִדְקִריַאת ׁשְ ּח ּתֵ ּ ְרַי, ּ , ג''ָהא ּתַ

ַמר  ִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר דֹר)שמות ג טו(ֲּעַלְייהו ִאּתְ ִמ, ּ ֶזה ּשְׁ ָס''י ִעם י''ׁשְ , ה''ה ׁשְ
ְרַי, ח''ה ַרַמ'' וי ִעם''ִזְכִר ִריך הוא, ג''ְּוֹכָלא ּתַ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּאֹוַרְייָתא ִאיִהי ׁשְ ְּ.  

ְרַסָיא, ְּועֹוד ִציִצית ִאיִהי ָכְרַסָיא ִריך הוא ְדָנִחית ַעל ּכָ א ּבְ ִפִלין קוְדׁשָ ּּתְ ּ ְּ ְדָקָראן , ּ
ַמע ְקִריַאת ׁשְ ִריך הוא ְיִתיב ַע, ֵּליה ּבִ א ּבְ ָּהא קוְדׁשָ ְרַסָיאְּ ִגיֵניה , ּל ּכָ ְּצִריִכין ְלֵמיַקם ּבְ
יָדה ְצלֹוָתא ְדַעּמִ חֹות, ּבִ ּבָ ירֹות ְותוׁשְ ְזִמירֹות ׁשִ ַלת ֲחָייִלין ִדיָלה ַאְתָיין ּבִ ּּתְ ּ ּ.  

ְרְסֵייה ַההוא ִזְמָנא ְדִאיהו ַעל ּכָ ּּבְ ּ א ַרֲחִמים ''ָמה ָאְמִרין ֵא, ּ ּסֵ ב ַעל ּכִ ְל ֶמֶלך יֹוׁשֵ

ֲחִסידותּוִמְתַנֵהג מוִרים, ּ ּבַ י ַצִדיִקים ּגְ ּקוָנא ִאיהו ְלַגּבֵ ַּהאי ּתִ ּ ּ ְרַסָיא , ּ ִנין ּכָ ִּדְמַתּקְ ּ
ִריך הוא ְבִציִצית א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְתִפִלין, ְּ ְּוָנֲחִתין ֵליה ּבִ , ְוַקְייִמין ֳקָדמֹוִהי ִבְצלֹוָתא, ּ

ֹור ְל ּשׁ ְּלֵבינוִנִיים ִציִצית וְתִפִלין ִאינון ּכַ ּ ּּ אֹויּ הֹון , עֹול ְוַכֲחמֹור ְלַמׂשְ ַמר ּבְ ת ִאּתְ ּבָ ּוְבׁשַ
ָ ְלַמַען ָינוַח ׁשֹוְרך ַוֲחמֹוֶרך)שמות כג יב( ָ וָרא ְלָכל ְמַקְטְרִגין ִדְלהֹון, ּ ִעים ִאינון ִקּשׁ ָּלְרׁשָ ּ ּ ,

ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ ָרה ּכִ ְּדָהִכי ִאינון ֲעׂשָ ָרא קוְדׁשָ, ּ ְּדָהא ָדא ָלֳקֵבל ָדא ּבָ ּ ִריך הואּ ּא ּבְ ֲאָבל , ְ
ְתִרין ִעָלִאין י ּכִ ִאין ִאינון ְקִליִפין ְלַגּבֵ ּתָ ְתִרין ּתַ ּּכִ ר ַאְתָוון , ּ הֹון ֲעׂשַ ין ּבְ ׁשִ ְּדִמְתַלּבְ

ְצלֹוָתא ִאין, ּבִ ּתָ ְתִרין ּתַ חֹותֹוי ּכִ פוִיין ּתְ   .ְּלֶמֱהִוי ּכְ
ַכְנֵפי ִמְצ ִנין ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדַצִדיַקָיא ְמַתּקְ ּ ָּוה וִבְתִפִליןּ ְתִרין , ּ חֹוַתְייהו ּכִ ְפָיין ּתְ ִּאְתּכַ

ִאין ּתָ ֵהיָכֵליה ְדִאיהו אדנ, ּתַ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ֵיעול ַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ַגְווָנא ָדא יאהדונה, י''ּ , י''ּכְ
ֵהיָכֵליה א ּבְ ֶאְלּתֹוי ֵיעול, ָּהא ַמְלּכָ ַאל ׁשְ ָּמאן ְדָבִעי ְלִמׁשְ ּוְבִגין ָדא , ּ  )ים נא יזתהל(ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ח''אדנ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ָבחֹוי, י ׂשְ ר ַנׁש ׁשְ ְתַלת ַקְדָמִאין ְיַסֵדר ּבַ ָבחֹוי , ּּבִ ַעְבָדא ִדְמַסֵדר ׁשְ ּּכְ
יה ל ַזְכָוון, ֳּקָדם ַרּבֵ ְתִבין ּכָ ַלת ּכָ ְתָרִאין ָחְתִמין, ְּדִאֵלין ּתְ ר , ּוְתַלת ּבַ ְוְבִגין ָדא ָצִריך ּבַ ּ ּ

יה ְוָהַלך ֵליהַנׁש ְלֶמֱהֵוי ְבהֹון  ל ְפָרס ֵמַרּבֵ ַעְבָדא ִדְמַקּבֵ ּּכְ ּ ְּ ן ִאיִהי ֵבית ִקּבול , ּ ְּדַתּמָ ּ
א וָרא ְוִאיִהי ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּחֹוָתָמא ְדִקּשׁ ּ ּ.  

ַאל ֶאְמָצִעיֹות ָצִריך ְלִמׁשְ ְּבְ ן ו, ּ ִתיָבה ְוַחד ָמאֵרי ֲחִתיָמה', ו' ְּדתּמָ ְּוִאינון , ַחד ָמאֵרי ּכְ
ָאה' ָאה וִּעָל' ו ּתָ ר ִפְרִקין, ּתַ ֵרין ֲעׂשַ ִליָלן ּתְ א וְתֵרין ְדרֹוִעין, ּּכְ ַלת ַקְדָמִאין ֵריׁשָ ּּתְ ַלת , ּ ּתְ

ְתָרִאין ּגוָפא וְתֵרין ׁשֹוִקין ּּבַ א, ּ ְלּכָ ָּהא ִאְתַפַטר ִמּמַ ַלת ְפִסיָען , ּ ִגין ָדא ָצִריך ְלֵמיַהב ּתְ ּּבְ ְ ּ
ָטה)שית מט לגברא(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ַלֲאחֹוָרא ּ ַוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ּ:  

  תקונא חד סר
  ]ב''דף כו ע -תיקוני זוהר [

ית  ֵראׁשִ ָר )ב''דף כו ע(ּבְ י''ּבָ ּוַמאי ִניהו, ת''א ׁשִ ית יֹוֵמי . ּ ית ֵהיָכִלין ָלֳקֵבל ׁשִ ׁשִ
ית ֵראׁשִ א ִעָלָאה ֲעַלְייהו''אלהי, ּבְ ּם ִאיּמָ ִבי, ּ א , ָעָאהְּדִאיִהי ֵהיָכָלא ׁשְ ּוְכָמה ְדִאיּמָ

ית ִּעָלָאה ַאִפיַקת ׁשִ ַמִים ְוֶאת , ּ ית וַמאי ִניהו ֶאת ַהּשָׁ ָאה ַאִפיַקת ׁשִ ּתָ א ּתַ ָּהִכי ִאיּמָ ּ ּ
ית ָמאִנין, ָהָאֶרץ הֹון , ְּוִאינון ׁשִ ַמר ּבְ ה ְיָי)שמות כ יא(ְּדִאּתְ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ֶאת '  ּכִ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ִאין ִאינון ָמאִנין ְלֵהיָכִלין ִעָלִאין,ַהּשָׁ ּתָ ּ ְוֵהיָכִלין ּתַ ּ.  
ָרֵאל ֲהוֹו ְמַצָלאן ְייהו, ְּוַכד ִיׂשְ ָחן ְלַגּבַ ל ֵהיָכִלין ִאֵלין ֲהוֹו ִמְתַפּתְ ּּכָ ּ ָגלוָתא , ּ ּוְכַען ּבְ ּ

ָעִרים ִנְנֲעלו ל ַהּשְׁ הֹון ּכָ ַמר ּבְ א ְלָבר ֵמֵהיָכָלה, ִּאּתְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ִריך הוא ְלָבר ְו, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ן ַעל ְצלֹוִתין ְלָבר ֵמֵהיָכֵליהֹון, ֵּמֵהיָכֵליה ּוַמְלָאַכָיא ִדְמַמּנָ ישעיה לג (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה)ז ּ ל , ְוָלא ִאית לֹון ִלְצלֹוִתין ֲאַתר ְלַאָעָלא, ּ ְּוָדא ִאיהו ּכָ
ָעִרים ִנְנֲעלו ֲעֵרי ִדְמָעה ֹלא ִנְנֲעלו, ַּהּשְׁ ָעִרים, ֲּאָבל ׁשַ ח לֹון ְלִאֵלין ׁשְ ְּוֵלית ָמאן ְדַאְפּתַ ּ ,

ַּעד ְדֵייֵתי ָמאֵרי ְדִדְמָעה יה , ּ ַמר ּבֵ ה ַנַער )שמות ב ו(ְּדִאּתְ ְרֵאהו ֶאת ַהֶיֶלד ְוִהּנֵ ח ַוּתִ ְפּתַ ּ ַוּתִ ּ
ָחא ֶאָלא ֵביה, ּבֶֹכה ְּוֵלית ֵהיָכָלא ִמְתַפּתְ ּ ח,ּ ְפּתַ ח ַהאי , ּ ְוָדא ִאיהו ַוּתִ ח דִאְתַפּתַ ְפּתַ ַּוּתִ

יה ִדְמָעה, ֵּהיָכָלא ְלַגּבֵ ח ֵליה ּבְ ַמאי ִאְתַפּתַ ּּבְ ה ַנַער ּבֶֹכה, ּ ּוִמָיד , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִהּנֵ ּ
ְחֹמל ָעָליו   .ַוּתַ

ח ְפּתַ ִבְכָי, ְועֹוד ַוּתִ א ּבְ ְתיוְבּתָ ָרֵאל ָפְתִחין ּבִ ד ִיׂשְ ּּכַ ְחֹמל ָעָליו, הּ ְּוָדא ִאיהו , ִּמָיד ַוּתַ
ְבִכי ָיֹבאו  לוָתא, )ירמיה לא ח(ּּבִ ְנׁשון ִמן ּגָ ְכָיה ִדיֵליה ִיְתּכַ ְזכות ּבִ ּּבִ ּ ּ ּ.  

ְּדִאית ֵהיָכָלא ְדִדְמָעה ח ֶאָלא ְבִדְמָעה, ּ ְּדֵלית ָלה ְרׁשו ְלִמְפּתַ ּ , ְּוִאית ֵהיָכָלא ְדִנּגוָנא, ּ
ְּדֵלית ָלה ְרׁשו ח ֶאָלא ְבִנּגוָנאּ ּ ְלִמְפּתַ ּוְבִגין ָדא ָדִוד ִמְתָקֵרב ְלַההוא ֵהיָכָלא ְבִנּגוָנא, ּ ּ ּ ּ ּ ,

ן)מלכים ב ג טו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ ְדָלא , ְוִאית ֵהיָכָלא ִדְנהֹוָרא,  ְוָהָיה ּכְ
ְנהֹוָרא ק ּבִ ָחא ֶאָלא ְלַבר ַנׁש ַדֲהָוה ִמְתַעּסֵ ִּמְתַפּתְ ּ   . ְדאֹוַרְייָתאּ

יר, ְּוִאית ֵהיָכָלא ִדְנבוָאה ּבֹור ְוָעׁשִ ָחא ֶאָלא ְלַבר ַנׁש ַדֲהָוה ָחָכם ּגִ ְּדָלא ִמְתַפּתְ ּ ְוִאית , ּ
יה ְדִחילו, ְּדִאְתְקֵרי ֵהיַכל ַהִיְרָאה, ֵהיָכָלא ְדִיְרָאה ָחא ֶאָלא ְלָמאן ְדִאית ּבֵ ְּדָלא ִמְתַפּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ָחא ֶאָלא ַלֲעִנִיים ַדֲהוֹו ִמְתַעְטִפים ֳקָדם יהו, ִּייםְוִאית ֵהיָכָלא ַדֲעִנ ְּדָלא ִמְתַפּתְ ּ ּּ ּ ה ''ּ
ְצלֹוָתא ַמר , ּבִ ְּבִעטוָפא ְדִמְצָוה ְדִציִצית וְתִפִלין ַוֲעַלְיהו ִאּתְ ּ ּ ִפָלה ְלָעִני )תהלים קב א(ּּ ּ ּתְ
  .ִכי ַיֲעֹטף



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְרָעא ְדַצִדיַקָיא ְּוִאית ּתַ ָח, ּ ּא ֶאָלא ְלַצִדיַקָיאְּדָלא ִמְתַפּתְ ּ שם קיח (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ַער ַלְיָי)כ ַּצִדיִקים ָיֹבאו בֹו'  ֶזה ַהּשַׁ ְּוַהאי ִאיהו ַתְרָעא ְדַצִדיק ַח, ּ ַמר , י ָעְלִמין''ּ ְּדִאּתְ
יה  ׁש ָלֶחם)שם לז כה(ּּבֵ ָגלוָת, ּ ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ ּוְכַען ּבְ יה ּ ַמר ּבֵ ּא ִאּתְ

ִדיק ָאָבד)ישעיה נז א( יה , ָאַבד ְלַמְטרֹוִניָתא, ַמאי ָאָבד, ּ ַהּצַ ַמר ּבֵ  ְוָנָהר )שם יט ה(ְּוִאּתְ
ַבִית ִראׁשֹון, ֶיחַרב ְוָיֵבׁש ִני, ֶיחַרב ּבְ ַבִית ׁשֵ ּוְבִגין ְדֵלית ֵליה ִמִדיֵליה, ְוָיֵבׁש ּבְ ּ ּ ּ ֲּעִנִיין , ּ
ַח י ַח, ְּרָכָאן ִדְצלֹוָתאי ּבִ''ָצְווִחין ּבְ ן ְנִביעו ְדָכל , י ָעְלִמין''ְלַגּבֵ ּמָ ַלק ִמּתַ ְּוָהא ִאְסּתַ ּ

ְרָכָאן ה, ְוַתְרִעין ָאֳחָרִנין ְסִתיִמין, ְּוֵלית ָמאן ִדְיִהיב לֹון, ּבִ , ְּוַתְרָעא ְדַצִדיק ֲחֵרָבא ִויֵבׁשָ
ָמה ְדָעִני ָחֵרב ְוָיֵבׁש ַמִים ֶאל ָמקֹום )ת א טבראשי(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּכְ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ּ ִיּקָ
ה ׁשָ   .ֶּאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ

ְרָעא ְפִתיָחא ֶאָלא ַתְרָעא ְדִדְמָעה ְּוֵלית ּתַ ּ ת ַעִין, ּ ְּדִדְמָעה ִמיָנה ַנְפָקא, ּוַמאי ִאיִהי ּבַ ּ ,
ַמר  ת ָעִי)תהלים יז ח(ַּוֲעָלה ִאּתְ ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ ה ַנַער ּבֶֹכה , ן ׁשָ ּוָבה ְוִהּנֵ , )שמות ב ו(ּ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ָגלוָתא, ְּ ִּדיַרַחם ֲעֵליה ּבְ ה )תהלים קב יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ  ַאּתָ
ַרֵחם ִציֹון ָּתקום ּתְ ֶנה, ּ ּסְ ה ּבַ ת ֵאׁש ְדִאְתַחְזָייא ְלֹמׁשֶ ִגין ְדִאיִהי ַלּבַ ּּבְ  )ג בשמות (ִדְכִתיב , ּ
ְַוֵיָרא ַמְלַאך ְיָי ֶנה' ּ ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ י''ִאיִהי ַב, ְֵאָליו ּבְ ֵראׁשִ ְוָדא , ת''ת ִמן ּבְ

ית ֵראׁשִ   .ּבְ

  תקונא תריסר
  ]א''דף כז ע -תיקוני זוהר [

י ֵראׁשִ ר ֲאִמיָרן, ַּמֲאָמר ַקְדָמָאה ְדֹכָלא )א''דף כז ע(ת ''ּבְ ִליָלא ֵמֲעׂשַ ב ''ְוִאיִהי ל, ּכְ
ית''אלהי ֵראׁשִ ָמאָלא ִאְתְייִהיַבת, ּם ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ְטָרא ִדׂשְ א , ּוִמּסִ ְּדִאיִהי ְגבוָרה ֶאּשָׁ ּ

ת ֵאׁש , ּסוְמָקא ַלּבַ ּוְבִגין ָדא ּבְ ְטָרא ִדיֵליה , )שמות ג ב(ּ ְטָרא ְדֵליָוֵאי ִמּסִ ה ֲהָוה ִמּסִ ּוֹמׁשֶ ּ
ׁש ּסְ, ַמּמָ ְלָיא ֵליה ּבַ אי ִאְתּגַ דֹוֲחָקא ֵבין ַהּקֹוִצים, ֶנהְּוַאּמַ ל ָדא , ְלַאֲחָזָאה ַדֲהַות ּבְ ְּוִעם ּכָ

ל ֶנה ֵאיֶנּנו ֻאּכָ ָנָהא, ְּוַהּסְ ים ְדִאינון ּבְ ּנִ ִגין ׁשֹוׁשַ ּּבְ ָרֵאל, ּ ַּדֲהוֹו ֲעִתיִדין ְלֶמֱהִוי , ְּדִאינון ִיׂשְ
ין ִעֶרב ַרב ְדִאינון קֹוִצים ְּבָגלוָתא ּבֵ ּ ה ָכָלה )ירמיהו מו כח(א ְּוָדא ִאיהו ָרָז, ּ י ֶאֱעׂשֶ  ּכִ

ה ּמָ יך ׁשָ ר ִהַדְחּתִ ָכל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ָּבְ ה ָכָלה, ּ   .ְָואֹוְתך ֹלא ֶאֱעׂשֶ
ַּאֲחֵזי ֵליה ַאְגָרא ְדַכָלה ין ַהּקֹוִצים ְדִאינון ַחָייַבָיא, ּ ת ֵאׁש ּבֵ ְּדִאיִהי ַלּבַ ּ ּ ד ָדֲחִקין , ּ ּּכַ

ָרֵאל א ְוִיׂשְ ִכיְנּתָ ָלהַאְג, ִלׁשְ יַנְייהו, ָּרא ִדְלהֹון ּכַ א ַכָלה ִמּבֵ ִכיְנּתָ ַּנְפָקא ׁשְ ְוֵייֵתי ָחָתן , ּ
ִגיָנה ְּוָדא ִאיהו ַאְגָרא ְדַכָלה דֹוֲחָקא, ּּבְ ִגיָנה, ּ לוָתא ּבְ ְּוִיְפרֹוק לֹון ִמן ּגָ ְודֹוֲחָקא , ּ

ָרֵאל ְמַמֵהר לֹון פוְרָקָנא ְּדָגלוָתא ְדִעֶרב ַרב ְלִיׂשְ ָרֵאל ְוִרְפי, ּּ ב לֹון ְלִיׂשְ ֹּון ִדיְלהֹון ְמַעּכֵ
ּפוְרָקָנא ֶנה, ּ ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ ה ּבְ ִגין ָדא ִאְתַחֵזי ֵליה ְלֹמׁשֶ ְּבְ ּ   .ִּמּגֹו כוִבין, ּּ

ן ְלֶמחֵזי עֹוָבָדא ָדא ּמָ ד ִאְתַקִריב ּתַ רוך הוא, ּכַ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ֵליה ַהּקָ ּ ְקַרב , ְּ ַאל ּתִ
ל ְנ, ֲהלֹום ט ִמן ּגוָפא ִדיֵליה, )שמות ג ה(ָָעֶליך ׁשַ ָּהָכא ֶרֶמז ְדִאְתַפּשַׁ ּ ְּדִאיהו ַנַעל, ּּ ּ ,

ד ִאְתַקִריב ׁש ּכַ י גוָפא ָאֳחָרא ְדִאְתַלּבַ ֵתיה, ְּלַגּבֵ ְּוִאית ָמאן ְדֵייָמא ְדִאיהו ִאּתְ ּ ְּוֹכָלא , ּ
  .ְּקׁשֹוט ָדא ְוָדא

א ְד ְּוֵכן ַאֲחֵזי ֵליה ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּ ֵני ִזְמָנא , ִּאיִהי ִבְנָיָנא ְדַבר ַנׁש ְדָעִתיד ְלִאְתָחְרָבאּ ְוִיְתּבְ
ִריך הוא א ּבְ ָּאֳחָרא ַעל ְיָדא ְדקוְדׁשָ ִית ַהֶזה , ְּ בֹוד ַהּבַ דֹול ִיְהֶיה ּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּגָ ּ
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ַמר ּבֹו, )חגי ב ט(ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון  ִגין ְדִאּתְ ִּני ֶאְהֶיה ָלה ְנֻאם ְיָי ַוֲא)זכריה ב ט( ּּבְ ּ '
ַלם ְיָי, חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב א ּבֹוֵנה ְירוׁשָ ֵבי ַמְקְדׁשָ ַמר ּבְ ִּאּתְ ּ'.  

י ָאָדם  ַמר ָהָתם ְלַגּבֵ ר ָלַקח ִמן ''אלהי' ּ ַוִיֶבן ְיָי)בראשית ב כב(ְוִאּתְ ָלע ֲאׁשֶ ם ֶאת ַהּצֵ
ה, ּא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאָּד, ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם, ָּדא ָחְכָמה, ָהָאָדם א ְדֹמׁשֶ ְוַהאי , ַדְרּגָ

ה ַלת ֹמׁשֶ ֵּצָלע ִאיהו ַוַדאי ּכַ ּ ַמר ַוֵיָרא ֵאָליו ַמְלַאך ְיָי, ּ ְַוֲעָלה ִאּתְ ּ ת ֵאׁש' ּ ַלּבַ ְּדִאיִהי ַבת , ּבְ
ה ָנִפיק ְנהֹוָרא ְדאֹוַרְייָתא, ְיִחיָדה   .ְּדִמּנָ

ַמר  ַגְווָנא ָדא ִאּתְ ְרֵאהו ֶאת ַהֶיֶלד, )שמות ב ו(ּכְ ח ַוּתִ ְפּתַ ַּוּתִ א, ּ ִכיְנּתָ ְרֵאהו ָדא ׁשְ , ַּוּתִ
ְחמֹול ָעָליו, ַּדֲהָוה ָבֵכי ְבִגיָנה ְבִכי ָיֹבאו וְבַתֲחנוִנים אֹוִביֵלם , ִּמָיד ַוּתַ ְּוָדא הוא ּבִ ּ ּ ירמיהו (ּ

ַתֲחנוִנים ַוַדאי, )לא ח ּּבְ דֹוִלים ֲאַק, ּ ֵצך ְּלַקְייָמא וְבַרֲחִמים ּגְ   .)ישעיהו נד ז(ְּבְ
ָקָלא ל ֵחיָון ִיְתָערון ּבְ ַהאי ִזְמָנא ּכָ יר, ּּבְ ׁשִ ֶחְדָוה , ְועֹוִפין ְמַצְפְצִפין ּבְ א ּבְ ַרּתָ ָלא ּבְ ְלַקּבְ

ין ֵמֶהָחָתן, ְּבִנּגוָנא ָלא ִקדוׁשִ ְּלַקּבְ ְּדִאינון ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש וכו, ּ ְוֵלית , )שם ו ג(' ּ
ה ָפחו ְּקדוׁשָ ָרהּּ ְטָרא ְדָחְכָמה ְדִאיהו י, ת ֵמֲעׂשָ ין ִאינון ִמּסִ ְּוִקדוׁשִ ּ ּ ָרֵאל ַלְיָי', ּ ' ֹקֶדׁש ִיׂשְ

בוָאֹתה  ית ּתְ ית ַוַדאי, )ירמיהו ב ג(ֵּראׁשִ ְטָרא , ֵּראׁשִ ְרָכָאן ִמּסִ ַבע ּבִ ׁשֶ ְרִכין ּבְ ּוִמְתּבָ
ָרָכה א ִעָלָאה ְדִאיִהי ּבְ ַמר , ְּדִאיּמָ יֶתך)חזקאל מד לי(ַּוֲעָלה ִאּתְ ָרָכה ֶאל ּבֵ , ָ ְלָהִניַח ּבְ

ְרָכָאן ִאינון ַבע ּבִ ִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה, ְּוׁשֶ ּתַ ֲחִרית ׁשְ ׁשַ ִים ְלָפֶניָה , ּבְ ּתַ ּוְבַעְרִבית ׁשְ
ִים ְלַאֲחֶריָה ּתַ ָחָתן ְוַכָלה, ׁשְ ַבע ְסִפיָרן ִדְכִליָלן ּבְ ְּוִאינון ׁשֶ ּ ָרֵאל ְּוָדא ִאיהו ׁשְ, ּ ַמע ִיׂשְ

ה וְבָרָכה ְוִיחוד, ְוגֹוֵמר ָּהא ָהָכא ְקדוׁשָ ּ ן , ּ ִכּנֹור ְדִאיהו ְמַנּגֵ ַההוא ִזְמָנא ִאְתַער ָדִוד ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
ָרה ִמיֵני ִניגוִנין, ֵמֵאָליו ֲעׂשָ ית: ּּבַ ֵראׁשִ ֵרי ְוָדא ּבְ ַאׁשְ   :ַקְדָמָאה ּבְ

  תקונא תליסר
  ]ב''דף כז ע -תיקוני זוהר [

ֵרא ֵרּבְ ן ַאׁשְ ּמָ ית ּתַ ֵרי ָהִאיׁש, י''ׁשִ ר אהי''ְּוִאיהו אהי, ְּוָדא ִאיהו ַאׁשְ א , ה''ה ֲאׁשֶ ֵריׁשָ
ין) ב''דף כז ע(ְלָכל  ַמר, ֵריׁשִ ִפִלין )שיר ז ו( ַּוֲעָלה ִאּתְ ְרֶמל ְוָדא ּתְ ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ּ ֹראׁשֵ ְ ְ

א ִפִל, ְּדֵריׁשָ ָמן ָדא ּתְ ַאְרּגָ ך ּכָ ְּוַדַלת ֹראׁשֵ ּּ ֵרי, ּין ְדָידְ ַהאי ַאׁשְ ִחין ְלַבת ּבְ ּבְ ּוֵביה ְמׁשַ ֲהָדא , ּ
נֹות)בראשית ל יג(ּהוא ִדְכִתיב  רוִני ּבָ י ִאּשְׁ ִרי ּכִ ָאׁשְ   .ּ ּבְ

ן ִעים , ָמאן ָזֵכי ְלַאָעָלא ַתּמָ ֲעַצת ְרׁשָ ר ֹלא ָהַלך ּבַ א , )תהלים א(ְֲאׁשֶ יׁשָ ְּדִאיִהי ִעָצה ּבִ
ְטָרא ְדִעץ ַהַדַע ּוְבֶדֶרך ַחָטִאים ֹלא ָעָמד, ת טֹוב ָוָרעִּמּסִ ָּמאן ֶדֶרך ַחָטִאים ַהִהיא , ְּ ְּ

ה  ַמר ּבָ ה ְמָנָאֶפת)משלי ל כ(ְּדִאּתְ ן ֶדֶרך ִאּשָׁ ְ ּכֵ ב , ָּאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה ְוגֹוֵמר, ּ ּוְבמֹוׁשַ
ב ב ֵלִצים, ֵלִצים ֹלא ָיׁשָ ן ְדִעֶרב ַר''ָּדא ִליִלי, ָמאן מֹוׁשַ ָאה ְכִנָדה , בּת ִאיּמָ ְּדִאיִהי ְמַטּמְ ּ

ָבה יַנְייהו ְכִנָדה, ְּבמֹוׁשָ ָבם ְלַצִדיַקָיא ְדָיְתִבין ּבֵ מֹוׁשָ ִאין ּבְ ְּוֵכן ִעֶרב ַרב ְמַטּמְ ּ ּּ.  
ֵרי ַהאי ַאׁשְ ק ּבְ ּוָמאן ְדִאְתַדּבַ ּ א ְדאֹוַרְייָתא, ּ יה , ְּדִאיהו ִכְתָרא ְוֵריׁשָ ַמר ּבֵ תהלים א (ִּאּתְ

תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים ְוָהָיה ּכְ)ג ִּעץ ׁשָ יה ְוָעֵלהו ֹלא ִיּבֹול, ְּוָדא ִעץ ַחִיים, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ְוַהאי , ּ
ּקוָנא ַקְדָמָאה   .ּּתִ

יר ָדא ָחְכָמה ׁשִ ְנָייָנא ּבְ ר י, ּּתִ ּוְתַלת יוִדי', ׁשָ א ְוסֹוָפא ', י' י' ּן ִאּנון י''ּ ְּוִאינון ֵריׁשָ
ָמא ְסִתים ְדִאיהו יו', ְוֶאְמָצִעיָתא ְדָאת י ׁשְ ְּוִאינון ְרִמיִזין ּבִ ּ ִאֵלין , י''ו ה''י וא''ד ה''ּ ּּבְ

א א ְדַמְלּכָ א ִלְבַרּתָ ח ָדִוד ַמְלּכָ ּבַ ַלת ׁשַ יר )תהלים קכא א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּתְ  ׁשִ
ֲעלֹות ַּמֲעלֹות ִאינון ַוַדאי' ל, ַלּמַ ין, ּ ָלִתין ַדְרּגִ ִּאינון ּתְ אִּדְבהֹון, ּ י ַאּבָ א ָסְלָקא ְלַגּבֵ ַרּתָ   . ּבְ
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ָחֵמׁש ִניִמין ְדִכּנֹור יר ָחֵמׁש ִזְמִנין יהו, ּּבְ רֹות ְדַאְדּכִ ְּדִאינון ָחֵמׁש ַאְזּכָ ּ ַהאי ''ּ ה ּבְ
ִָצְלך' ְיָי' ג, ָׁשְֹמֶרך' ְיָי' ב', ְזִרי ֵמִעם ְיָיַחד ֶע, ִמְזמֹור ל ָרע' ְיָי' ד, ּ ָמְרך ִמּכָ ' ְיָי' ה, ִָיׁשְ

ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאךִי ָׁשְ י ַכָלה, ָּ א ָאַמר ְלַגּבֵ ּוְבהֹון ַמְלּכָ ִלים , ּ ת ּגַ ַּצֲהִלי קֹוֵלך ּבַ ישעיהו י (ָ

ִלים, )ל ְלּגַ ָרה ּגַ ת ֲעׂשָ הֹון יו, ּּבַ ָרה ִמיֵני ִנּגוִנין, א''ו ה''א וא''ד ה''ְּדָסִליק ּבְ ֲעׂשָ   .ּּבַ
ע ֵחיָון ְדָסִליק יהו ּוְבַאְרּבַ ׁשִ, ה''ּ ּיר ָפׁשוטּבְ פול, ּ ע, ְּמׁשוָלׁש, ּּכָ ְּדִאיהו יהו, ְּמרוּבָ , ה''ּ

א ְּדקֹולֹו ָסְלָקא ְכַגֵלי ַיּמָ ִלין, ּ ָרה ַגְלּגַ א ִדְלִעיָלא ִאינון ֲעׂשָ ְּוַגֵלי ַיּמָ ַמר , ּּ שיר (ַּוֲעַלְיהו ִאּתְ

יׁש)ה יד ְרׁשִ ּתַ ִליֵלי ָזָהב ְמֻמָלִאים ּבַ ְתֵרין ְדרֹו, ּ ָיָדיו ּגְ אּּבִ   .ִּעין ִדְבַרּתָ
ית ִפְרִקין ּוְבהֹון ׁשִ ין ְדָכְרַסָיא, ּ ית ַדְרּגִ ְּוִאינון ׁשִ ּ ּ א, ּ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ' ְוַכד ָסִליק ו, ׁשֵ

הֹון ַגְדַפְייהו, ּבְ ָרִפים ּבְ ָלא ֵליה ׂשְ יה ְלַקּבְ ִּיְתָערון ְלַגּבֵ ּ ּ  )ישעיה ו ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ָרִפים עֹוְמִדים ִמ ָנַפִים ְוגֹוֵמרׂשְ ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ הֹון , ּמַ ְדַפְייהו וָפַרח ּבְ ּוָמאן ְדָסִליק ַעל ּגַ ּ ּ ּ

ָרֵאל', ִּאיהו ו ַמע ִיׂשְ יִבין ְדִיחוָדא ׁשְ ית ּתֵ ִליל ׁשִ ּּכְ ַמר , ּ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ י עֹוף )קהלת י כ(ּ  ּכִ
ַמִים ְוגֹוֵמר   .ַהּשָׁ

ְת א ָסְלָקא ּבִ ַרּתָ ֵּרין ְדרֹועֹוי ְדִאינון ֶחֶסד וְגבוָרהְוַכד ָסְלָקא ּבְ ּ ּ ּ ית ִפְרִקין , ּ ִּדְבהֹון ׁשִ
ְּדִאיהו ו ֵקִני ', ּ ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ   .)שיר ב ו(ְּוָרָזא ְדִמָלה ׂשְ

יר ד ָסְלָקא ַהאי ׁשִ ָרֵאל ְוגֹוֵמר, ּכַ ַמע ִיׂשְ יִבין ְדִאינון ׁשְ ית ּתֵ ָּסְלָקא ְבׁשִ , ד ָנֲחָתאְוַכ, ּ
ית בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶע, ָנֲחָתא ְבׁשִ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּדִאינון ּבָ ּ ּ ְּוִנּגוָנא ַכד ָסִליק ָסִליק , דְּ

ית ׁשִ ית, ּבְ ׁשִ ְְוַכד ָמִאיך ָמִאיך ּבְ ַמר , ְ ׁש)שם ה טו(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ   .ּ ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ
ִלין ִאינון י ָרה ַגְלּגַ ַּוֲעׂשָ ִנּגוָנאְּד', ּ ין ּבְ ָעאן ְדָבְטׁשִ ר ֶאְצּבְ ִּאינון ָלֳקֵבל ֲעׂשַ ּ ָחֵמׁש , ּ

ָחֵמׁש י, ה''ְּוִאינון ה, ּבְ ין ְדִאיהו ו' ְּדָסְלִקין ּבְ ית ַדְרּגִ ׁשִ ּּבְ ּ יה ָסְלִקין ְוָנֲחִתין', ּ ְּוִאיהו , ּּבֵ
ַגְווָנא ְדֻסָלם יה , ּּכְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ה ֻסָל)בראשית כח יב(ּ ב ַאְרָצה ְוגֹוֵמרּ ְוִהּנֵ ה , ם ֻמּצָ ְוִהּנֵ
ְוָדִוד , ד''ָי, א''ו ה''א וא''ד ה''יו, ה''ְּוֹכָלא יהו, ם ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו''ַמְלֲאֵכי אלהי

ָיד  ן ּבְ ִּאיהו גוָפא' ו, )שמואל א יט ט(ְמַנּגֵ ְדפֹוי ה, ּ א ִדיֵליה י, ה''ּגַ יה ָסִליק ', ֵּריׁשָ ּּבֵ
  .ָּקָלא ְדִנּגוָנא

א' עֹוד וְו ָדה ָהֶאָחת ְוגֹוֵמר ' ה' ה, ִאיִהי ְמַנְרּתָ ה ְקֵני ְמנֹוָרה ִמּצִ ֹלׁשָ ּׁשְ , )שמות כה לב(ּ
ֶאְמַצע' ו יה י, ְמנֹוָרה ּבְ ָאת ו', ֵּנר ַעל ֵריׁשֵ ְרָיא ּבְ ד ׁשַ ְּוָרָזא ְדִמָלה ָיִאירו ', ִאְתֲעִביד ז' ּכַ ּ

רֹות  ְבַעת ַהּנֵ   .)במדבר ח ב(ׁשִ
  ]א''דף כח ע -תיקוני זוהר [

א ְדִאיִהי ו א ְדִאינון ה', ָלֳקֵבל ְמַנְרּתָ ית ְקֵני ְמַנְרּתָ ית ָוִוי', ה' ְּוׁשִ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ן''ׁשִ
ְבָעה מוָצקֹות  ְבָעה ְוׁשִ ְּדִאיהו יהו, ד''ַּעד ְדָסְלִקין ְלי, )זכריה ד ב(ּׁשִ ו ''א וא''ד ה''ה יו''ּ

ָידְּוָדא ִאיהו ְוָדִוד ְמַנּגֵ, א''ה ָאת ו' ְוָסְלָקא ה, ד''ד ָלֳקֵבל ָי''ָי, ן ּבְ ' ּוְלָבַתר ָסִליק ו', ּבְ
י ית ִזְמִנין ֶע', ּבְ רׁשִ ין, ׂשֶ ּתִ ַמע, ַּעד ְדָסִליק ְלׁשִ ְקִריַאת ׁשְ ְּוִאינון ַאְתָוון ַהְדֵבקֹות ּבִ ּ ,

ין ַהְדֵבִקים ְמַצּנְ ים ֵריַוח ּבֵ ׂשִ ל ַהּמֵ ַמר ּכָ ִּדְבִגיַנְייהו ִאּתְ ּ ם )א''דף כח ע(ִנים ּ יִהּנָ , ֵּליה ּגֵ
ֹלֹמה ֲעַלְייהו ָאַמר  ּוׁשְ ּבֹוִרים ָסִביב ָלה)שיר ג ז(ּ ים ּגִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ְּוִאינון , ּּ

ּוְלִקְבַלְייהו, ַּעְרֵסיה )א נטלין''נ(ָנְטִרין  ה ְמָלכֹות)שם ו ח( ּ ים ֵהּמָ ּשִׁ ִּאֵלין ְדכוִרין,  ׁשִ ּ ּ ,
ְּוִאֵלין נוְקִבין ה ְדכוִרין, ּ ין ֹמׁשֶ ַמע ְדַתּקִ ִּאֵלין ִדְקִריַאת ׁשְ ּ ּ ֹלֹמה נוְקִבין, ּ ִּאֵלין ִדׁשְ ּ ְּוִאֵלין , ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ית ִקּבול ְלִאֵלין ּּבֵ ה, ּ ין ְדֹמׁשֶ ית ִקּבול ְלַדְרּגִ ֹלֹמה ִאינון ּבֵ ין ִדׁשְ ַּדְרּגִ ּ ּ ּ ָרן ּכָֹלא , ּ ְּוַכד ִמְתַחּבְ
ֶאָחד ֹלֹמ, ּכְ ְה ִאְתַהַפך ְלֹמׁשֶ''ׁשְ   .ה''ּ

יר ן ׁשִ ּקַ ע ַאְתָוון ִאּתַ ִתיקוִנין ְדַאְרּבַ ּּבְ ה ַמְלֲאֵכי אלהי, ּ ַמר ְוִהּנֵ , ם ְוגֹוֵמר''ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ֵרין ְוִאינון י ֵרין ְוִאינון ו, ה''ָּסְלִקין ּתְ ֶע, ה''ְּוָנֲחִתין ּתְ א ָסְלִקין ּבְ ֵלי ַיּמָ ְלּגַ רְּוֵכן ּגַ , ׂשֶ

ע ֵחיָוון, א''ו ה''א וא''ד ה''ּינון יוְוִא יר, ְוַאְרּבַ ׁשִ א ּבְ ַרּתָ ד ָסְלָקא ּבְ ָרא ְנִטיל י, ּכַ ' ִנׁשְ
ָהא ִפיָמא ְוַעל ֵריׁשָ גוָפא' ו, ּבְ ַגְדָפָהא''ה, ּּבְ א ְרִכיב ַעל ''ו ה''א וא''ד ה''ם יו''ָאָד, ה ּבְ

ּוְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם, ּּכָֹלא ּ ּ ְע, ַּעל ּכָֹלאָּדא ְסִליק , ּ ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ם ּ ּתָ
ר, ּוְפֵני ׁשֹור, ה''ָּדא יהו ָמא ְדיהו, ּוְפֵני ֶנׁשֶ ָבה ִלׁשְ   .ְּוָאָדם ַעל ּכָֹלא, ה''ִּאינון ֶמְרּכָ

ּקוִנין ָכל ִאֵלין ּתִ ִזְמָנא ְדִאיִהי ָסְלָקא ּבְ ּּבְ ח ָלה, ּ ּבַ ִּאיהו ְמׁשַ שם ד (ִתיב ֲּהָדא הוא ִדְכ, ּ

ֵרך ָנאְוה)ג ְפתֹוַתִיך וִמְדּבָ ִני ׂשִ חוט ַהּשָׁ ְ ּכְ ְּ א, ּ ח ָדִוד ַמְלּכָ ּבַ ֵרין ִמיֵני ִנּגוִנין ְדׁשַ ָּהא ּתְ ּ ּ ,
יר ׁשִ ֵרי ּבְ ַאׁשְ   .ּבְ

א ִעָלָאה ִכיְנּתָ ָרָכה ְוָדא ׁשְ ּבְ ִליָתָאה ּבַ ַמר , ּּתְ י ֶאת )תהלים קג א(ַּוֲעָלה ִאּתְ ְרִכי ַנְפׁשִ  ּבָ
ַמת ַחִיים', ָיְי ַבר ַנׁש ִנׁשְ ּקוִנין, ֵּמַהאי ִאְתְייִהיַבת ּבְ ה ּתִ ה ֲחִמּשָׁ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ דֹוׁש , ּ ַמה ַהּקָ

ל ָעְלָמא רוך הוא ָזן ּכָ ּּבָ ל ּגוָפא, ְּ ָמָתא ָזַנת ּכָ רוך הוא רֹוֶאה , ָּהִכי ִנׁשְ דֹוׁש ּבָ ַּמה ַהּקָ ְּ

ָמָתא רֹו, ְוֵאינֹו ִנְרֶאה ַחְדֵרי , ָאה ְוֵאיָנה ִנְרֵאיתָהִכי ִנׁשְ ב ּבְ רוך הוא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ַּמה ַהּקָ ְּ

ַחְדֵרי ֲחָדִרים, ֲחָדִרים ֶבת ּבְ ָמָתא יֹוׁשֶ רוך הוא ָמֵלא ָכל ָהעֹוָלם , ָהִכי ִנׁשְ דֹוׁש ּבָ ַּמה ַהּקָ ְּ

ל ַהּגוף ָמָתא ְמֵלָאה ֶאת ּכָ רוך הוא ָדן ֶאת, ָּהִכי ִנׁשְ דֹוׁש ּבָ ַּמה ַהּקָ ל ָהעֹוָלםְּ ָהִכי ,  ּכָ
ָמָתא ָדָנה ֶאת ּגוָפא ִּנׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָוה ְלקוְדׁשָ ָמָתא ְדִאיִהי ׁשָ ְּוָרָזא ְדִנׁשְ , ָּדא ִביָנה, ְּ

ַמר , י''ִמ ְוה)ישעיה מ כה(ַּוֲעָלה ִאּתְ יוִני ְוֶאׁשְ ְּוָהא אוְקמוהו , ֶּאל ִמי ַוַדאי, ּ ְוֶאל ִמי ְתַדּמְ ּ ּ
ה ְדָבִרים ִאֵלין, ןָמאֵרי ַמְתִניִתי ה ַוַדאי, ֲּחִמּשָׁ ְטָרא ְדה, ֲּחִמּשָׁ ִגין ְדִאינון ִמּסִ ּּבְ   .ִּעָלָאה' ּ

ֵלב ְלהו ִתּקוִנין ּבְ ְּוִאינון ּכֻ ּ ָמה ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ַהֵלב ֵמִבין, ּּ ּּכְ ּ ּ , ַּהֵלב רֹוֶאה, ּ
ַלת, ַּהֵלב ׁשֹוֵמַע ה ָקָלא ַוֲאִמיָרה ְוִדּבוָרא ְּורו, ִאיִהי ָחֵמׁש' ה, ָהא ּתְ ָּחא ְדִפיָמא ְדָסִליק ּבָ ּ

ַתר ַמְלֵכהֹון', ָדא ו ֲחָייִלין ּבָ א ִאינון ּכַ ַּעְרִקין ְדִלּבָ ר )יחזקאל א יב(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ  ֶאל ֲאׁשֶ
ה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכו ּמָ ִּיְהֶיה ּשָׁ י ר, ּ א ְלַגּבֵ ּוָחא ֲהֵרי ָלך רוַח ָּהִכי ִמְתַנֲהִגין ַעְרִקין ְדִלּבָ ְּ

ֵלב א, ּבְ ָמאָלא ְדִלּבָ ִכּנֹור ְדָדִוד, ְּדָנִפיק ֵמֹאֶזן ׂשְ ְּוִאיהו ֲהָוה רוַח ְצפֹוִנית ְדָבַטׁש ּבְ ּ ּ ּ ,
ָחֵמׁש ִניִמין ְדִכּנֹור ּוְבַהאי רוָחא ֲהָוה ָבַטׁש ּבְ ּ ְנֵפי ֵריָאה, ּ ְּדִאינון ָחֵמׁש ּכַ ּוְבָקֶנה ָסִליק , ּ

א ֵבד, ּ ְוִאיהו ֵאׁש אֹוְכָלא,קֹול ְלִלּבָ ַלֵפי ּכָ א ְדִאיִהי ּכְ ֵּמאוְדָנא ְיִמיָנא ְדִלּבָ יה ָנִפיק , ּ ּוִמּנֵ ּ
ִּדּבור ֵאׁש)ירמיה כג כט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְנֵפי ֵריָאה ,  ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ּכָ ְוִאי ַלאו ּכַ

א ִבין ַעל ִלּבָ ל ּגוָפא, ְדָנׁשְ א ְוָדא יַמֲחׁשָ, ֲּהָוה אֹוִקיד ּכָ ִלּבָ ִּאּנון ֲאִמיָרה ' ה' ְּדה', ָבה ּבְ
  .ָּקָלא ְכִליל ּכָֹלא' ו, ְּוִדּבוָרא

ִמְזמֹור  ִמְזמֹור )תהלים צח א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוָדא הוא ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ְרִביָעָאה ּבְ
ירו ַלְיָי יָעה לֹו ְיִמ' ּׁשִ ה הֹוׁשִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ַמר , ינֹוּׁשִ  )שם ס ז(ַּוֲעָלה ִאּתְ

יָעה ְיִמיְנך א, ָהֹוׁשִ ִכיְנּתָ ְּוִאיהו ְבָגלוָתא ִעם ׁשְ ְּוִאיהו ְתִמיך ָלה, ּ ישעיה נג (ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְּ

ּוֵביה אֹוָמָאה ְדפוְרָקָנא, ַעל ִמי ִנְגָלָתה' ּ וְזרֹוַע ְיָי)א ּ  )שם סב ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ע ְיָי ּבַ יִמינֹו וִבְזרֹוַע ִעְ◌זֹו' ִנׁשְ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר'  ַחי ְיָי)רות ג יג(ְועֹוד , ּּבִ   .ׁשִ
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אי ִאְתְקֵרי ְזרֹוַע ְיָי יה י', ְוַאּמַ ִגין ְדַכף ַהָיד ּבֵ ּּבְ ָעאן ה', ּּ ָקֶנה ִדיִמיָנא ', ָחֵמׁש ֶאְצּבְ
יה ה', ְּדִאיהו ְדרֹוָעא ו ֵתף ּבֵ יִמיָנא, 'ּּכָ ר ּבִ ָמא , ְּוָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאְתַקּשַׁ ְלַאּקָ

א ְבָגלוָתא ִכיְנּתָ יה ׁשְ ּּבֵ ה ְדִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ּוֹמׁשֶ ּ יה , ּּ ַמר ּבֵ ישעיה (ִּאּתְ

ְפַאְרּתֹו)סג יב ה ְזרֹוַע ּתִ י ֶזַרע ְּוִאיהו ּבֹוֵקַע ַמ, ְ מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ָּיא ְדאֹוַרְייָתא ְלַגּבֵ
ַּאְבָרָהם ְדִאיהו ְיִמיָנא ם עֹוָלם, ּ ה )ב''דף כח ע(, ְּלֶמֱהֵוי ֵליה ׁשֵ ר ּבְ , ְּדַאְבָרָהם' ְוִאְתַקּשַׁ

י תֹוָרה ה חוְמׁשֵ ְּדִאיהו ֲחִמּשָׁ ּ ה, ּ ִלים ֹמׁשֶ ּתַ ּוָבה ִאׁשְ ּ ְלָיא ֲעֵליה , ּ ִלים ִאְתּגַ ּתַ ּוִמָיד ְדִאׁשְ ּ ּּ ּ
  .ַעל ִמי ִנְגָלָתה' ּ וְזרֹוַע ְיָי)ישעיה נג א(ְּוָדא הוא , ִמיָנאְי

ִנּגון ָאה ּבְ ה ְנִגינֹות, ֲּחִמּשָׁ ּמָ יה ּכַ ִגין ְדַהאי ִניגון ָסִליק ִמּנֵ ּּבְ ּ ְטָרא , ּ ּעוֵליָמן ִמּסִ
ָמאָלא ן רוַח ָצפֹון ֲהָוה ָנֲחָתא ְבִכּנֹור ָדִוד ַוֲהָוה ְמַנּגֵ, ִדׂשְ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ֲּהָדא הוא , ן ֵמֵאָליוּ

ן ְוגֹוֵמר)מלכים ב ג טו(ִדְכִתיב  ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ   . ְוָהָיה ּכְ
ן ְרַעִמין ָנְפִקין ּמָ בורֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹוָנן)איוב כו יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּוִמּתַ , ּ ְוַרַעם ּגְ

ן  ּמָ ְתרוָעה)ישעיה כד יט(ּוִמּתַ ַלֵפי ֶחֶסדִמ, ּ ֹרָעה ִהְתֹרֲעָעה ָהָאֶרץ ּבִ ְטָרא ְדַמֶטה ּכְ ּּסִ מֹוט , ּ
ְתִקיָעה ָבִרים, ִהְתמֹוְטָטה ָאֶרץ ּבִ ׁשְ ּפֹור ִהְתפֹוְרָרה ֶאֶרץ ּבִ ַלת ֲאָבָהן , ּ ַההוא ִזְמָנא ּתְ ּּבְ

ְגבוָרה ִרין ּבִ ִקיָעה, ִּמְתַקּשְׁ ָבִרים ּתְ רוָעה ׁשְ ְּוִאְתֲעִבידו ָבה ּתְ ּ ּוְבהֹון ֹרָעה ִהְתרֹוֲעָעה , ּ
ָרֵאל ְיהֹון, ְּוָדא ְיֵהא ְבסֹוף יֹוַמָיא, ֹוֵמרְוג ַאְרָעא ְדִיׂשְ ן , ְּוָכל ָאִתין ִאֵלין ּבְ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ

ן ְקבוִרים ּמָ ֶּחְברֹון ַדֲאָבָהן ּתַ ּ.  
ִתיָתָאה ַהְללוָיה ַהְללוהו ְוָדא ה ּׁשְ ּ ּ ַמר , ו''ּ ּמוִרים הוא )שמות יב מב(ֲּעֵליה ִאּתְ ּ ֵליל ׁשִ ּ

ָּדא ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאְו', ַלְיָי ִמיעו ַהְללו)ירמיה לא ו(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ ּ ַהׁשְ ְּוִאְמרו , ּ
ע ְיָי ָרֵאל' הֹוׁשַ ֵאִרית ִיׂשְ ך ֵאת ׁשְ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ )מיכה ז טו(ְּלַקֵיים ְקָרא , ֶָאת ַעּמְ ָ ּכִ

  .ִּמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות
ּוֵביה , ִּיְהֶיה''ּוא ׁשֶ''ָהָיה ה''ה ּשֶׁ'' ַמ)לת א טקה(ְּוָרָזא ְדִמָלה  כֹון '' ִמ)תהלים לג יד(ּ ּמְ

יַח''ְבּתֹו ִה''ׁשִ ּגִ ִגין ְדִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ׁשְ ּּבְ ּ ַההוא ִזְמָנא ִאְתַקַיים , ּּ ּּבְ ּ
ע ל ַאְרּבַ ָאהְותֹו, ָּרָזא ְדַמְתִניִתין ְדָאַמר אֹוְכִלין ּכָ ל ָחֵמׁש ְדַהְיינו ֶאֶלף ֲחִמּשָׁ ִּלין ּכָ ּ ,
ִתיָתָאה ׁש ְדִאיהו ֶאֶלף ׁשְ ְתִחַלת ׁשֵ ְּוׂשֹוְרִפין ּבִ ּ ּ.  

ׁש ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ין ׁשֵ ּוְבִגין ְדָלא ַיְפִריׁשו ּבֵ ּ ּ ּ ּ ַבע ְדִאיִהי ַבת , ּ ּוֵבין ׁשֶ ּ
ּזוֵגיה אֹור ְוָחֵמץ , ּ ְּדִאינון ִעֶרב ַרבְָצִריך ְלַבֲעָרא ׂשְ ׁש ְדִאיהו ו, ּ ין ׁשֵ ְּדָלא ִיְתַחְזָיין ּבֵ ּ ּ ,'

ה  ַמר ּבָ ַבע ְדִאּתְ ּוֵבין ׁשֶ ּ יך)שם קיט קסד(ּ יֹום ִהַלְלּתִ ַבע ּבַ ָ ׁשֶ ּ ין , ּ ִגין ְדִעֶרב ַרב ַאְפִריׁשו ּבֵ ּּבְ ּ
ן ּתֹוָרה ַמּתַ ַבע ּבְ ׁש ְלׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ׁשֵ הּ ַוַיְר)שמות לב א(ּכְ ׁש ֹמׁשֶ י ֹבׁשֵ , א ָהָעם ּכִ

ׁש ְּואוְקמוהו ַבּשֵׁ ּ ְע, ּ ית ׁשַ ִאֵלין ׁשִ ין ֲעַבדו ָית ֶעּּבְ ין ו, ְגָלאּּתִ ׁש ''ְּוַאְפִריׁשו ּבֵ ּה ְדִאינון ׁשֵ ּ
ַבע ַבע, ְלׁשֶ ׁש ְלׁשֶ ין ׁשֵ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ָּהִכי ַיְפִריׁש לֹון קוְדׁשָ ְּ.  

ה ְפר ִּדְבִגיַנְייהו ֲהַות ַמּצָ ּ ּוָסה ֶלֶחם ֹעִני ָעִני ַוַדאיּ ֵליָמה , ּ ֵהא ׁשְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ּתְ ּ
ֵליָמה ה ׁשְ ה ְדִאיִהי ַמּצָ ַגְווָנא ַדֲחֵבְרּתָ ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה )ישעיה ל כו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּכְ

ה אֹור ַהַחּמָ ה ְפרוָסה, ּכְ אי ֲהַות ַמּצָ ְּוַאּמַ ַלק ִמּנָ, ּ ִגין ְדִאְסּתַ ּּבְ יה ' ּה וּ ֶּרֶגל ִדיָלה ְלֶמֱהֵוי ּבֵ ּ ּ
ִמְצָוה ָאַרת ד, ּכְ ּתְ ה ְפרוָסה ִאׁשְ ּוַמּצָ ה ְפרוָסה ד', ּּ ּוְבִגין ָדא ַמּצָ ּ ֵליָמה ה', ּּ ה ׁשְ ּוְבִגין ', ַמּצָ

ֶפַסח ֵאינֹו ָגמור ּבַ מור ְוַהֵלל ׁשֶ ָּדא ָאְמִרין ַהֵלל ּגָ ּ ּ ּּ ה ְפ, ּ ֵליָמה וַמּצָ ה ׁשְ ָּלֳקֵבל ַמּצָ   .ּרוָסהּ
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ם ו, ְוָאְמִרין ָמרֹור ְּדִאְתַפַרׁש ִמן ה' ַעל ׁשֵ ְּוָדא ָגִרים לֹון ְדַוְיָמְררו ֶאת ַחֵייֶהם', ּ ּ ִּאיהו , ּ
י ֵהַמר שד)רות א כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָמרֹור ְוִאיִהי ָמָרה , י ִלי'' ְקֶראןָ◌ ִלי ָמָרה ּכִ

ָיא ֻקׁשְ ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ַק, ּבַ ֹחֶמר ּבְ ין אוִמין ְדָעְלָמא, ל ָוֹחֶמרּבְ ּּבֵ ּ.  
ִרים ָדא ּוָמאן ּגָ ימו ִדְבִרית''ִמן שד' י, ּ ִעֶרב ַרב, ּי ְרׁשִ ה ּבְ ִגין ָדא ָנִחית , ְּדָיִהיב ֹמׁשֶ ּּבְ

יה ה ִמַדְרּגֵ ֹּמׁשֶ ך)שמות לב ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ָ ֶלך ֵרד ּכִ י, ְ ך ְוֹלא ַעּמִ , ַָעּמְ
ִריך הואְוַעל ָי א ּבְ א ְלַיֲחָדא ִעם קוְדׁשָ ִכיְנּתָ ֵּדיה ֲעִתיָדה ׁשְ ּ ִגין ְדִאיהו ַאְפִריׁש לֹון, ְּ ּּבְ ּ ,

ה ְדָחאב, ְָצִריך ְלַיֲחָדא לֹון ּמֶ קו ֵליה, ְלַתְקָנא ּבַ ָּקמו ֻכְלהו ַחְבַרָיא ְוָנׁשְ ּ ּ ּּ ְּוָאְמרו ִאי ָלא , ּ
ַמע ָדא  ָּאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ   .ַדיּ

ָרֵאל ִנּצוַח ְדִאיהו ֶנַצח ִיׂשְ ִביָעָאה ּבְ ּׁשְ ּ ַמר , ּ  ְוַגם ֵנַצח )שמואל א טו כט(ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ר ּקֵ ָרֵאל ֹלא ְיׁשַ ַמר , ִיׂשְ ַחר)תהלים כב א(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ַח ַעל ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ַח ַעל , ּ ַלְמַנּצֵ ַלְמַנּצֵ

ִמיִנית  ִמיִנית ה, )שם יב א(ַהּשְׁ ְּוִאיהו ֶנַצח ֲעֵליה, ֹודָמאן ׁשְ ּ.  
  ]א''דף כט ע -תיקוני זוהר [

הֹוָדָאה ִמיָנָאה ּבְ ח ָדִוד הֹודו ַלְיָי, ּתְ ּבַ ּוֵביה ֲהָוה ְמׁשַ ּ ּ ַח הֹודו, ְּוָדא הֹוד ַוַדאי', ּ , ַּלְמַנּצֵ
הֹון ְרִמיִזין ֶנַצח ָוהֹוד ין, ּבְ ה ָאז, ְּוִאינון ִנּסִ ח ֹמׁשֶ ּבַ ּוֵביה ׁשַ שמות טו (א ִדְכִתיב ֲּהָדא הו, ּ

ה)א יר ֹמׁשֶ ה,  ָאז ָיׁשִ ִגין ְדִאיהו הֹוד ִדְיִהיב ְלֹמׁשֶ ּּבְ ּ ְקָרא ַוְיָי)ישעיה נח ז(, ּ , ַיֲעֶנה'  ָאז ּתִ
ַמְנָיא יֹוִמין ְדִמיָלה ְּוִאיהו ּתְ ִרית ְדִאיהו ְיסֹוד ַצִדיָקא ְדָעְלָמא, ּ ּוַבְתֵריה ּבְ ּ ּ ּ ְלָיא , ּ ּוֵביה ִאְתּגַ ּ

ר ְסִפיָרן, ְּדִמיָלה )א'' עדף כט(' י יָרָאה ַלֲעׂשַ ה, ֲעׂשִ ַמְנָיא יֹוֵמי ַדֲחנוּכָ ְּוִאיהו הֹוד ּתְ ּ ,
ָעה ְוֶע ִרין יֹוִמיןְלַאְרּבָ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶע, ׂשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּדִאינון ּבָ ּ ּ ּוִמָיד ַדֲעֵלה ַזִית , דְּ ּּ
ִפיָה ְרָיא כ, ָטָרף ּבְ ָרֵאל''ׁשַ כה ַעל ִיׂשְ ִכְסֵלו'' ּבְ ְּוִאֵלין ִאינון כ, ה ּבְ ּה ַאְתָוון ְדִיחוָדא''ּ ּ ,

ָרֵאל ְוגֹוֵמר ַמע ִיׂשְ ְּוָדא ִאיהו ֲחנוּכָ, ְּדִאינון ׁשְ   .ה''ּו ּכָ''ה ֲחנ''ּ
יה  ַמר ּבֵ ִביִעי)בראשית ח ד(ֲּאָבל ֶנַצח ִאּתְ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ יָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ יה ,  ַוּתָ ִגין ְדֶנַצח ּבֵ ּּבְ ּ

ְברו ְמֹאד , ּיז ֹנַח ַצִדיקְרִמ ִים ּגָ ּוֵביה ְוַהּמַ ּ ִרית ִמיָלה , )שם ז יט(ּ ָרֵאל ּבְ ד ָלא ָנְטִרין ִיׂשְ ּכַ
ִים ַהֵזדֹוִנים ִרין אוִמין ְדָעְלָמא ְדִאינון ַהּמַ ּבְ ִּמְתּגַ ּ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )שם ח ה(ְּוַכד ָנְטִרין ֵליה ִאּתְ

ִים ָהיו ָהלֹוך ְוָחסֹור ְְוַהּמַ יִרי ָדא י,ּ יָרָאה , ְּדִאיִהי ַמְלכות, ְּדִמיָלה' ּ ַעד ַהֹחֶדׁש ָהֲעׂשִ ֲעׂשִ
ר ְסִפיָרן   .ַלֲעׂשַ

יה  ַמר ּבֵ ַהִהיא ַיְרָכא ִאּתְ יה י, ּ ְוהוא צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו)שם לב לב(ְּוַיֲעֹקב ּבְ ', ְּדָפַרח ִמּנֵ
ַאר ָעֵקב ּתָ ְָוָרָזא ְדִמָלה הוא ְיׁשוְפך ֹרא, ְוִאׁשְ ּ ּ ׁשוֶפּנו ָעֵקב ּ ה ּתְ ּׁש ְוַאּתָ ד , )שם ג טו(ּ ּכַ

ה ְבֶיֵרך ִדיָלה ִליַמת סוּכָ ּתַ ִּאׁשְ ּ ְּ ַיֲעֹקב , ּ ַמר ּבְ ֵלם)שם לג יח(ִאּתְ ְוַיֲעֹקב , ּ ַוָיֹבא ַיֲעֹקב ׁשָ
ְטָרא ִדְלָבר ַּוַדאי ִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִמּסִ ּ ּ ן ֲהָו, ּּ ה ַתּמָ ֶּאָלא , הְוָהא ֹמׁשֶ

ְטָרא ִדְלָגאו ֲהָוה ָּדא ִמּגוָפא, ִמּסִ ָמָתא, ּ ׁשְ ּוְבִגין ָדא ְתֵרין ַיְרִכין ְדַעּמוָדא , ְוָדא ִמּנִ ּ ּ ּ
ִלים ִאינון ֶנַצח ָוהֹוד   .ְּדֶאְמָצִעיָתא ׁשְ

ִלים ּוָמַתי ִיְהֶיה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ׁשְ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ ד ִאְתַחּבַ ִדְכִתיב ֲּהָדא הוא , ּכַ
ִית)שם יז( ם ''אלהי' ּ ַוִיֶבן ְיָי)שם ב כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוִיֶבן לֹו ּבָ

ָלע ה, ֶאת ַהּצֵ ר ִעּמָ ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתַחּבַ ּּבְ ֵלם , ּ ַההוא ִזְמָנא , )שם לג יח(ַּוָיֹבא ַיֲעֹקב ׁשָ ּּבְ
ֵליָמָתא ה ׁשְ   .י''יאהדונה, ס''הו ''כ, ְּתֵהא סוּכָ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר א, ָקם ַרּבִ א ַאּבָ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדֻסּכֹות, ַאּבָ ַמר ּבְ אי ִאּתְ ם , ַאּמַ ּוְלַקְחּתֶ
יֹום ָהִראׁשֹון ְפִרי ִעץ ָהָדר  ָּלֶכם ּבַ יִמיָנא , )ויקרא כג ג(ּ ִרי ָמאֵני ְקָרָבא ּבִ ָּאַמר ֵליה ּבְ

ּוְבִאֵלין ָמא, ָנְטִלין לֹון יִמין ְדָנְצִחין ִדיָנאּ ָרֵאל ְרׁשִ ֵּני ְקָרָבא ִאינון ִיׂשְ ּ א , ּ ְמַתל ְלַמְלּכָ
ְבִעין אוִמין ׁשַ ַּדֲהָוה ֵליה ִדיָנא וְקָרָבא ּבְ ּ ּ ֲאִלין ֵליה , ְּוָלא ֲהוֹו ָיְדִעין ָמאן ָנַצח ִדיָנא, ּ ְּוׁשָ

יִמ ִאֵלין ִדְרׁשִ לון ּבְ ּכְ ְסּתַ ָּמאן ָנַצח ִדיָנא ָאַמר ּתִ ּ ָמאֵני ְקָרָבא ִביַדְייהוּּ ְּוִתְנְדעון ָמאן , ּין ּבְ ּ
יֹום ָהִראׁשֹון ְפִרי ִעץ ָהָדר ָדא ֶאְתרֹוג, ָּנַצח ִדיָנא ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ ּּ א, ּ ִכיְנּתָ , ְּדִאיִהי ׁשְ

א ָרא ְדָכל ֵאָבִרין ְדגוָפא, ִלּבָ ְּדִאיהו ִעּקָ ּ ּ ים, ּ ַלת ֲהַדּסִ ְּדִאינון ּתְ ְּולוָלב ו, ּ , ְּתֵרי ַבֵדי ֲעָרָבהּ
א ְבֶאְמָצִעיָתא א, ְּוֵאָבִרין ְסחֹור ְסחֹור ֵליה, ִלּבָ ִכיְנּתָ ּוְבִגין ָדא ֶאְתרֹוג ָדא ׁשְ ּ ְוָהִכי , ּ

ּאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִּאי ִנְטָלה ּבוְכָנתֹו, ּ ָּפסול, ְּוִאי ָעָלה ֲחָזִזית ַעל רוּבֹו, ּ ִגין , ּ ּבְ
ְּדִאיהו ָדֵמי ִלׁשְ אּ ה , ִכיְנּתָ ַמר ּבָ ָלך ָיָפה ַרְע)שיר ד ז(ְּדִאּתְ ְ ּכֻ ךּ ְָיִתי ומום ֵאין ּבָ ּ ּ.  

ָמִרים ָדא לוָלב פֹת ּתְ ּּכַ ּ ַמר ִנְפְרצו ַעָליו ָפסול, ּ ַּוֲעֵליה ִאּתְ ּ ּּ ץ , ּ ִגין ְדָדא ִאיהו ְמַקּצֵ ּּבְ ּ
ְנִטיעֹות יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדֻסּכֹו, ּבִ ָּמאן ִדְמָבֵרך ֲעָלה ּבְ וָרא ְוִיחוָדא , תְּ ִגין ְדִאיהו ִקּשׁ ּּבְ ּ ּ ּ

ְּדִאיהו ָלֳקֵבל ַח, י ָעְלִמין''ַח, ְּדֹכָלא ְדָרה''ּ ּי חוְלָיין ְדׁשִ ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ָמאֵרי , ּ ּ ּ ּ ּ
ְדָרה, ַמְתִניִתין ּלוָלב דֹוֶמה ְלׁשִ ָמר ִיְפָרח, ּ ּתָ ְּוָרָזא ְדלוָלב ַצִדיק ּכַ ט י א כ''דה(ְּוָדא ִאיהו , ּ

ַמִים וָבָאֶרץ)יא ּשָׁ י ֹכל ּבַ ַמָיא וְבַאְרָעא, ּ ּכִ ׁשְ ְּוִתְרֵגם ֻאְנְקלֹוס ַדֲאִחיד ּבִ ּּ.  
ית ִסְטִריןי ִנְע''ְנָעא ַחְְוָצִריך ְלַנְע ׁשִ יה, ּנוִעין ּבְ ְּדִאינון חֹוָתם ִמְזָרח ּבְ ית ', ו וכו''ּ ׁשִ

ְמֵני ְסֵרי ַאְתָוון''ֲּהַויֹו הֹון ּתַ ית ִסְטִריןְו, ּת ְדִאית ּבְ ׁשִ ֵסֶפר ְיִציָרה ּבְ ֻּכְלהו ְרִמיִזין ּבְ ְוָהִכי , ּ
ּאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ע רוחֹות ָהעֹוָלם ִדיֵליה, ּ ּמֹוִליך וֵמִביא ְלָמאן ְדַאְרּבַ ּ ּ ּ ּ ַמֲעֶלה , ְ

ַמָיא ְוַאְרָעא ִדיֵליה ּומֹוִריד ְלָמאן ִדׁשְ ּ ּּ.  
  ]ב''דף כט ע -תיקוני זוהר [

ַלת ֲה ין ּגוף וְתֵרין ְדרֹוִעיןּתְ ַּדּסִ ּ ֵרי ַבֵדי ֲעָרבֹות , ְּוִאינון ָלֳקֵבל ִעיָנא ְוַכְנֵפי ִעיָנא, ּ ּּתְ
ֵרין ׁשֹוִקין ְפָוון, ָלֳקֵבל ּתְ ֵרין ׂשִ לוָלב ְדִאיהו , ְוָלֳקֵבל ּתְ ְלהו ֲאגוָדה ֲחָדא ּבְ ְּוַכד ִאינון ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּּ

ְדָרה ִתיב , ׁשִ י ֶאֱעֶלה ְבָתָמר ָא)שיר השירים ז ט(ַמה ּכְ ' ֲעָרָבה ל' ֶאְתרֹוג ע' א, ַמְרּתִ
א, ֲהַדס' ּלוָלב ה ְבּתָ ע ִמיִנין ְדֶמְרּכַ ְלהו ִאְתֲעִבידו ָלֳקֵבל ַאְרּבַ ּּכֻ ּ ּ הֹון ִאיהו , ּ ָּהרֹוֵכב ּבְ

ָפה )ב''דף כט ע(ה ''יהו ַהּקָ הֹון ּבְ ַח, ְְוָצִריך ְלַסְדָרא ּבְ ַגְווָנא ְדִמְזּבֵ , ַגןּוְלָמאן ְל, ּכְ
יה ְּדִאְתַנְטעו ִאֵלין ְנִטיִעין ּבֵ ּ ֶבר , ּּ סֹוֵבב ּגָ ' ְנֵקָבה נ, )ירמיה לא כא(ְּוָרָזא ְדִמָלה ְנֵקָבה ּתְ

ן ֶבר ג, ִמן ּגַ ן' ּגָ ין ִסְדִרין ְדאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב''ּגַ, ִמן ּגַ ַלת ְוַחְמׁשִ ּן הוא ְכִליל ּתְ ַבע , ּ ְוׁשֶ
ּיֹוִמין ְדסוּכֹות ּתִ, ּ ְכּתֹותָהא ׁשִ ין ַמּסֶ ּתִ   .ין ָלֳקֵבל ׁשִ

ְפֵני ַעְצמֹו ִמיִני ֲעֶצֶרת ַחג ּבִ יה ְנִביעו ְדאֹוַרְייָתא, ׁשְ ּּבֵ ָקָאה ִאיָלָנא, ּ ְּדִאיהו , ְלַאׁשְ
ַגן ְרׁשֹוי ְוַעְנפֹוי ִאיהו, ָּנטוַע ּבְ ְּוׁשָ ַגְווָנא ְדחוג ָהָאֶרץ , ּ ין , )ישעיה מ כב(ּּכְ ְּדָכל ַחּגִ
ִגין הִמְתַחּגְ   .ּ ּבָ

ְיָי ה ְוָדא ִאיהו ַרֲננו ַצִדיִקים ּבַ ִרּנָ יָעָאה ּבְ ׁשִ ּּתְ ּ א ְדַצִדיק ַח, )תהלים לג א(' ּ י ''ְּוָדא ַדְרּגָ
ה, ָעְלִמין ן ִרּנָ ּמָ ּוֵביה פוְרָקָנא, ִמּתַ ּ זכריה ו (, ֶּצַמח ַצִדיק )ירמיה כג ה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ

יו ִיְצָמח)יב ְחּתָ יו ַוַדאיִמּתַ, ּ וִמּתַ יִרית ְלֹכָלא, ְּחּתָ ְּוַצִדיק ָנִטיל , ַּהִהיא ְדִאיִהי ֲעׂשִ
ָמאָלא  ִמיִמינֹו ֵאׁש )דברים לג ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִמיִמיָנא, ִמּשְׂ
  .ָּדת ָלמֹו



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ֲחָדא ָמָהן ּכַ ֵרין ׁשְ ַההוא ִזְמָנא ִדְיהֹון ּתְ א, ּּבְ ַרּתָ אִאְתֲעָרא ּבְ יִרים ,  ְדַמְלּכָ יר ַהּשִׁ ׁשִ ּבְ
ֵלי ְוֹקֶהֶלת ְּדִאינון , ּוִמׁשְ ל)א ה יב''מ(ּ ת ֲאָלִפים ָמׁשָ ֹלׁשֶ ַלת יוִדי,  ׁשְ ַלת , ן''ּּתְ ְּדִאינון ּתְ ּ
ִּטִפין ְדמֹוָחא י ַצִדיק', ְדָנֲחִתין ִמן י, ּ כו ְלַגּבֵ ּוְלָאן ִאְתַמׁשְ ּ ִרית וַמה , ּ ת ַהּבְ ְּדִאיהו ֶקׁשֶ ּ ּ

דֹולַּדֲה דֹול, ָוה ָקָטן ִאְתֲעִביד ּגָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ׁשֹוָפר הֹוֵלך ָפֵזר ּגָ ְ ָמַתי ְיֵהא ָזִריק ֵחץ , ּ
ִדיֹוְקָנא ָדא   ].ציור. [ּּבְ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ י ִחְוָיא, ָּפַתח ַרּבִ ָמאֵני ְקָרָבא ְלַגּבֵ ְקנו ְוִאְזַדְרזו ּבְ ִּעָלִאין ִאְתּתַ ּ ּ ְּדִאיהו , ּ
ָנ טוִרין ַרְבְרִביןְמַקּנְ ְתֵריה, ְּוִאיהו ָקִטיל ְלָאָדם ַקְדָמָאה, ּא ּבְ ּוְלָכל ָדִרין ַדֲהוֹו ַאּבַ ּ ּ ּוְבִגין , ּ

ָכל יֹוָמא רֹוָזא ָנִפיק ּבְ טוִרין ַרְבְרִבין, ָּדא ּכָ ָנא ּבְ ָּמאן ְדָקִטיל ַההוא ִחְוָיא ְדִאיהו ְמַקּנְ ּ ּ ּ ,
א א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ה , ִּדְיִתיב ַעל ַמְגְדָלא, ִאיִהי ְצלֹוָתאְד, ָּיֲהִבין ֵליה ּבְ ַמר ּבָ  )משלי יח י(ְּדִאּתְ

ם ְיָי ב' ִּמְגַדל ֹעז ׁשֵ ּגָ ּּבֹו ָירוץ ַצִדיק ְוִנׂשְ ּ.  
ה ָעאִנין ְותֹוִרין ְוִאְמִרין, ָיא ְמֵהיְמָנא ָקא ָאֵתיַאְדָהִכי ָהא ַרְע ַכּמָ ְּוחוְטָרא ִביֵדיה, ּבְ ּ ,
ֵמיה, ְּדָלאָּסִליק ִעיֵניה ְלַמְג ר ַנׁש עוֵליָמא ַצִדיק ׁשְ ְּוָחָמא ַחד ּבַ ּ ַּדֲהָוה ְיִתיב ַעל , ּ

ידֹוי, ַּמְגְדָלא א ּבִ ּתָ י ִחְוָיא, ַקׁשְ ים ְלַגּבֵ דֹול, ַוֲהָוה ָזִריק ִחּצִ ְּוָדא ִאיהו ָפֵזר ּגָ ְוִחְוָיא ָלא , ּ
יב לֹון   .ֲהָוה ָחׁשִ

ָנא ְדפוָמא א ִאיהו ִליׁשָ ּתָ ְּוַקׁשְ א ְדפוָמאֱאג, ּ ּתָ ת, ֹּוָזא ְדַקׁשְ ל ֶקׁשֶ ִני חוט ׁשֶ ּחוט ַהּשָׁ ּ ,
ין ְּדֵביה ֲהָוה ַצִדיק ָזִריק ִחּצִ ּ ְּדִאינון ִמלוִלין ִדְצלֹוָתא, ּ ּ ּ י ִחְוָיא, ּּ ְוִחְוָיא ָלא ֲהָוה , ְלַגּבֵ

יב לֹון ִגין ֲחִליׁשו ְדַצִדיק ַח, ָחׁשִ ְּוַלאו ּבְ ִגין ֲחִל, י ָעְלִמין''ּ ּיׁשו ְדַההוא ְדָזִריק לֹון ֶּאָלא ּבְ ּ
יה א ִמּנֵ ְּדִאיהו ַצִדיק ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ ִלים, ּ ד ַלאו ִאיהו ׁשְ יב לֹון, ּּכַ ּוְבִגין ָדא ָלא ָחׁשִ ּ.  

יה, ָיא ְמֵהיְמָנאַּעד ְדָאָתא ַרְע ְצלֹוֵתיה, ְּוָנִטיל ֵחץ ַחד ְוָזִריק ְלַגּבֵ ַתר ָדא ּבִ ָּדא ּבָ ּ ּ ,
ֵבדֹו ְדִחְוָיאּ ַעד ְיַפַלח ֵח)שם ז כג( ְּדִאיהו סמא, ץ ּכְ ֵריה, ל ֵאל ַאֵחר''ּ ן ְיסֹוֵדיה ְוִעּקָ ְּדַתּמָ ּ ּ ,

ֵבד ּכֹוִעס ּוְבִגין ָדא ַהּכָ ַמאי ּכֹוִעס, ּ יה, ּבְ ָמָרה ְדִאיִהי ְדבוָקה ּבֵ ּּבְ ְות נוְקָבא , ּ ְּוָדא ַסם ַהּמָ
ֵבד, ִּדיֵליה ְּדָבַתר ַדֲעִביַדת ִנאוִפין ְיִהיַבת , ְקִריַאתיֹוֶתֶרת ִאְת, ְּזָנָבא ִדיֵליה יֹוֶתֶרת ַהּכָ ּ ּ

יוִרין ְלַבְע ּׁשִ ְפָחה ִדיֵליה, ָּלהּ ּוְזָנָבא ִאיִהי ׁשִ ָמָרה ָכִעיס, ּ ָמָרה ִאיִהי , ּוִבְזָנָבא ָקִטיל, ּבְ
ַּפְרצוף ִדיֵליה ּ ּיֹוֶתֶרת ָזָנב ִדיֵליה, ּ ַגְווָנא ְדָאָדם, ּ ְּדָעִביד ֵליה ַפְרצוף וְל, ּכְ ּ ּ , ָבַתר ָזָנבּּ

ַגְווָנא ְדָדא, ְּדַהאי ָאָדם ָרע ִאְתְקֵרי ָּדא ָאָדם ְדִאְתַנִטיל ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְּוָדא ּכְ ּ ְוָדא , ּ
ָּאָדם ְדִאְתַנִטיל ֵמִאיָלָנא ְדמֹוָתא ּ.  

ֵבדֹו ְּלָבַתר ִדְיַפַלח ֵחץ ּכְ י ַכָלה, ּ ֵחץ ְלַגּבֵ ך ִמיֵניה ְוָדא ּד ֶזַרע ְדִאְתַמ''ּיו, ֶּזַרע יֹוֶרה ּכַ ּּשֵׁ ְ

ה ', ז ַמר ּבָ ַלח ִלי ְלַמָטָרה)שמואל א ב כ(ְּוִאּתְ ּ ְלׁשַ ית ִקּבול ְלֶזַרע , ְוָדא ַבת ַעִין, ּ ּּבֵ
ְּדִאיהו ז ן יֹומֹו, ַּמאי ַמָטָרה, ַּוַדאי' ּ א] ציור[, ָדא ֶיַרח ּבֶ ַּמָטָרה ִאיִהי , ִּסיֲהָרא ַקִדיׁשָ

ְרִחימו ְדַעְיִנין, ְּזִעיָרא ִמְלָגיוְּנקוָדה , ַּוַדאי ְלַבת ַעִין ים ּבִ ַלח ִחּצִ ה ֲהָוה ׁשָ ְּלַגּבָ ַּמָטָרה , ּ
א ִכיְנּתָ א סמא, ַּוַדאי ׁשְ יׁשָ ָרֵאל ֵמִחְוָיא ּבִ   .ל''ְדִאיִהי ֲאִגיַנת ַעל ִיׂשְ

  ]א''דף ל ע -תיקוני זוהר [

ְּדִאיִהי ֲאִגיַנת ֲעֵליה )א''דף ל ע(ּוְלָמאן  יה, ּ ַמר ּבֵ ּ ֹלא ִתיָרא ִמַפַחד )תהלים צא ה( ִּאּתְ
ֶאְבָרתֹו ָיֶסך ָלך, ָּלְיָלה ֵמֵחץ ָיעוף יֹוָמם ְּבְ ָנָפיו , ַּצִדיק, ָּדא ֵאֶבר ִמן ַהַחי, ְ ְוַתַחת ּכְ

ה ְחּסֶ לול י' ְּדָאת ז, ה''ִּאינון ה, ּתֶ ִּאיהו ֶאְבָרתֹו ּכָ ּּגוָפא ִדיֵליה ו, ו''ּ א ִדיֵליה י', ּ ', ֵּריׁשָ
ְדפֹוי  ה ְוסֹוֵחָרה ֲאִמּתֹו, ה''הּגַ ה ִצּנָ ְחּסֶ ָנָפיו ּתֶ ּוְבִגין ָדא ְוַתַחת ּכְ א , ּ ִכיְנּתָ ה ְוסֹוֵחָרה ׁשְ ִצּנָ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָאה א ִדיֵליה ָחְכָמה ִעָלָאה, ֲּאִמּתֹו ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִּעָלָאה ְוַתּתָ ֵּריׁשָ ַּצִדיק , ּ
ְדמותֹו ִּאיהו ְבַצְלמֹו ּכִ ָאה ִאיהו , ּ ִרית ִמיָלהַּזּכָ ְּואֹוַרְייָתא ְדִאיהו ַעּמוָדא , ָּמאן ְדָנִטיר ּבְ ּ

ְּדַתְרַוְייהו ְמִגיִנין ֲעֵליה, ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ָעְלָמא ָדא, ּ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַחד ּבְ   .ְוַחד ּבְ

 תקונא ארביסר
ית ֵראׁשִ ַמר , ּבְ ִביא ּבֵ)שמות כג יט(ֲּעָלה ִאּתְ ּכוֵרי ַאְדָמְתך ּתָ ית ּבִ ָ ֵראׁשִ , ך''אלהי' ית ְיָיּ

ֲחֵלב ִאּמֹו ִדי ּבַ ל ּגְ ַמר , ֹלא ְתַבּשֵׁ א ֲחִזי ָחְכָמה ִעָלָאה ֲעָלה ִאּתְ ּּתָ ּ ַקֶדׁש ִלי ָכל )שם יג כ(ּ
ֹכר ָמה ִאְתְקִריאו, ּבְ ּכוִרים ַעל ׁשְ ְּדָכל ּבִ ּ ּ כֹוָרה, ּ ן ִאְתְקִריַאת ּבְ ּמָ א ִמּתַ ִכיְנּתָ ָחְכָמה , ּוׁשְ

ַּוַדאי ֲעָלה ִאּתְ ּכוֵרי ֹכל)יחזקאל מד ל(ַמר ּ ל ּבִ ית ּכָ ּוְבָרא ּבוְכָרא ִדיָלה ַקְדָמָאה , ּ ֵראׁשִ ּ ּ
  .ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא' ְּדֹכָלא ָדא ו

ֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט ּכוֵרי ַאְדָמְתך ּתְ ָּבִ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּכוֵרי , ַָמאי ַאְדָמְתך ׁשְ ל ּבִ ְּוִאּנון ּכָ ּ
ְטָרא ְד ַּצִדיק ְדִאיהו ֹכלֹכל ִמּסִ ּ ְדִלין ְוָצְמִחין ִאָלִנין, ּ א ִאיִהי ַאְרָעא ְדֵביה ּגָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ ,
ַמר  ַּדֲעָלה ִאּתְ ְּדִאיהו ִעץ ְפִרי, ּ ֶצַמח ַצִדיק)ירמיהו כג ה(ּ ּ ִּאיָלָנא ְרָבא וְתִקיף ַעּמוָדא , ּ ּ

ְלִמי, ְדֶאְמָצִעיָתא ִאין ְדִאינון ּתַ ין ְוִדׁשְ ּבִ ִּעׂשְ ַגןּ ן ָצְמִחין ּבְ ּמָ ִגין ְדִאיִהי , ֵדי ֲחָכִמים ִמּתַ ּּבְ
  .ּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה

ֵקי ְוַרִוי  ִאין)א ורבי''נ(ּוָמאן ַאׁשְ ין ְוִדׁשְ ּבִ ּ ָבה ִאָלִנין ְוִעׂשְ יםַמְע, ּ ּנִ ְּדִאיִהי ָחְכָמה , ַין ּגַ
ּכוֵרי ֹכל ל ּבִ ית ּכָ ית ְיָי, ַּמָיאּוֵמַאִין ַנְפָקא ַמֲעָיָנא ְד, ֵּראׁשִ יואל (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ', ִמּבֵ

ית ְיָיּ וַמְע)ד יח ּוְבִגין ָדא , ֵיֵצא' ָין ִמּבֵ ית )שמות כג יט(ּ ִביא ּבֵ ּכוֵרי ַאְדָמְתך ּתָ ית ּבִ ָ ֵראׁשִ ּ
ֵרי, ך''אלהי' ְיָי ית ְדָעאֵני ְוִאּמְ ית ּגֵ)דברים יח ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוֵכן ֵראׁשִ ז  ְוֵראׁשִ

ן לֹו ּתֶ   .ָֹצאְנך ּתִ
ּכוֵרי ַאְדָמְתך וכו ית ּבִ ָוְסִמיך ֵליה ְלֵראׁשִ ְּ ּ ֲחֵלב ִאּמֹו' ּ ִדי ּבַ ל ּגְ ַמאי ַהאי , ֹלא ְתַבּשֵׁ

י ַהאי ְמעֹון ַעל ַרְגלֹוי, ְלַגּבֵ י ׁשִ יא ְוָאַמר, ָקם ַרּבִ ָקָלא ַסּגִ ֵּאִלָיהו ֵאִלָיהו ְנֵחית , ָּפַתח ּבְ ּּ ּ
ַהאי ִמָלה, ְ ְדָמאָרךָּהָכא ִבְרׁשוָתא ְּוַאְנִהיר ִעיֵנהו ְדִאֵלין ָסִבין ּבְ ּ ר , ּ ׂשָ ְּדָלא ֵיתון ְלֵמיַכל ּבָ ּ

ָחָלב   .ּבֶ
ב ַּאְדָהִכי ָהא ֵאִלָיהו ָקא ָנִחית ְוָלא ִאְתַעּכַ א, ּ ְוָהא ָרָזא ָדא , ָּאַמר ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ

ׁשֹור וַבֲח ַּוַדאי ִאיהו ָרָזא ְדֹלא ַתֲחרֹוׁש ּבְ ּ ד ּבוְכָרא ְדִאיהו , )דברים כב ו(ּמֹור ַיְחָדיו ּ ּּכַ ּ
ָרֵאל ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָרא', ָּלא ַאְתָיין ֵליה ְלֵבית ְיָי, ִּיׂשְ ִבׂשְ ְוָגְרִמין , ָחָלב ִאְתָעַרב ּבְ

ֲחמֹור ִמיֵניה, ְלִאְתָעְרָבא ׁשֹור ּבַ ְלַאִים ִמין ְדַלאו ּבְ ְּוָדא ִאיהו ּכִ ּ ּ.  
ְמעֹוןָאַמר ַרּבִ ֵּאִלָיהו ֵאִלָיהו, י ׁשִ ּּ ְטָרא ְדַדְכיו, ּ ְּוָהא ׁשֹור ִאיהו ִמּסִ ּ ְטָרא , ּ ַוֲחמֹור ִמּסִ

ְלַאִים ַטב וִביׁש, ִּדְמָסֲאבו ָּדא ִאיהו ּכִ ְטָרא ְדַדְכיו, ּ ֲּאָבל ָחָלב ִאיהו ִמּסִ ּ ְטָרא , ּ ָרא ִמּסִ ּוִבׂשְ
ְּדַדְכיו ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי הוא, ּ ּ ְקָרא ָדאֲא, ּ מֹוָדע ּבִ ּתְ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ , ָבל ַהאי ָרָזא ִאׁשְ

ֶּנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה  ְטָרא ְדַדְכיו, )בראשית א כד(ּ ב ְדִאינון ִמּסִ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ְלהו ִאינון ְדַכר , ּ ּּכֻ ּ ּ ּ
ְּוִאינון זוִגין, ְּונוְקָבא ה ְדַלאו ִאיהו ִמיֵניה, ּ ּוָמאן ְדָנִטיל ִמּמַ ּ ּ ּ ר ְדִאְתְרִכיב ַה, ּ ּהוא ּבַ ּ

ְרַוְייהו ַמר , ִּמּתַ ֲחֵלב ִאּמֹו)שמות כג יט(ֲּעֵליה ִאּתְ ִדי ּבַ ל ּגְ   . ֹלא ְתַבּשֵׁ
  ]ב''דף ל ע -תיקוני זוהר [

ָהא דוְכּתָ ַען ִאיהו ִמָלה ּבְ ַוַדאי ּכְ א ּבְ ָּאַמר ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ְבִריָרא ְדִמָלה, ּּ ּ ,
ָ ְמֵלָאְתך ְוִדְמֲעך ֹלא ְתַאֵחר ,ְּוָדא ִאיהו א ְיַקְדֶמּנו ַאֵחר , )שם כב כח(ָ ּמָ ַמר ׁשֶ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ַרֲחֵמי ְפָחה גֹוָיה זֹוָנה, ּבְ ִזווָגא ִנָדה ׁשִ ר ַנׁש ִטָפה ּבוְכָרא ּבְ ּחֹוָבא ָדא ְדָעַרב ּבַ ּ ּ ּ ָּדא ָגִרים , ּ
ת זוֵגיה ְּדָנִטיל ַאֵחר ּבַ ּ ְּוִאיהו ִמָדה ָל, ּ ּכוֵרי  )ב''דף ל ע(, ֳּקֵבל ִמָדהּ ית ּבִ ּוְבִגין ָדא ֵראׁשִ ּ ּ

ית ְיָי ִביא ּבֵ ֲחֵלב ִאּמֹו, ך''אלהי' ַָאְדָמְתך ּתָ ִדי ּבַ ל ּגְ ר ִאיהו , ֹלא ְתַבּשֵׁ ְּדַההוא ּבַ ּ ּ
ְלַאִים ָתא ְדַלאו ִמיֵניה, ִּעְרבוְבָיא ְדָנִפיק ּכִ ֶנְגדֹו, ֵּמִאּתְ ְּדִאיִהי ּכְ ּוְבִגין ָד, ּ , א ָזָכה ִעֶזרּ

ְדִחילו וִבְרִחימו ִפּקוָדא ּבִ אֹוַרְייָתא ּבְ ת זוֵגיה ְדִאיִהי ִעֶזר ֵליה ּבְ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּ , ִעֶזר לֹו ּבְ
ָּאֳחָרא ְדַלאו ִאיהו ִמיֵניה, ְוִאם ַלאו, ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ֶנְגדֹו, ּ ְּלאֹוָבָדא ֵליה , ִּאיִהי ּכְ

ֵרין ָעְלִמין ִגין ְדָלא ָנִטיר ִטָפה ַקְדָמָאה ְלַבת זוֵגיהְו, ִמּתְ ָּכל ָדא ְגִרים ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּּ.  
א ְתיוְבּתָ ל ָדא ִאם ָחַזר ּבִ ְּוִעם ּכָ ַמר , ּ ב ְוָרָפא לֹו)ישעיהו ו י(ֲּעֵליה ִאּתְ ְּוָיִהיב ֵליה ,  ָוׁשָ

ת זוֵגיה ּּבַ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ֶרך)משלי ג ח(ּ ִהי ְלׁשָ ָ ִרְפאות ּתְ , ְּוִאיִהי ִדיֹוְקָנא ְדאֹוַרְייָתא, ּ
ה)שם יח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדִאיִהי ַאְסָווָתא ְוִאיִהי ַחִיים ֲחִזיִקים ּבָ ּ ִעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ּ ,

ִדיֹוְקָנָהא ֵתיה ִאיִהי ּבְ ְּוִאּתְ ר )קהלת ט ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ה ֲאׁשֶ ּ ְרֵאה ַחִיים ִעם ִאּשָׁ
י ָלֶכם)משלי ד כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַרְייָתא ִאיִהי טֹובאֹו, ָאַהְבּתָ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ,  ּכִ

ִדיֹוְקָנָהא ֵתיה ִאיִהי ּבְ ְּוִאּתְ ה ָמָצא טֹוב)שם יח ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ סֹוף סֹוף ,  ָמָצא ִאּשָׁ
ַהאיֶע ַמר ּבְ ר ִמִלין ִאּתְ ַהאיְוֶע, ּׂשֶ ר ּבְ ְּוָהא אוְקמו, ׂשֶ   .ָּה ַחְבַרָיאּ

 תקונא חמיסר
ָרֵאל ית ָדא ִיׂשְ ֵראׁשִ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּבְ ית '  ֹקֶדׁש ִיׂשְ ֵראׁשִ

בוָאֹתה ָלא ִעְרבוְבָיא ָאֳחָרא, ּּתְ ית ּבְ ּוְבִגין ְדִאיהו ֹקֶדׁש, ֵּראׁשִ ּ ָבה , ּ ָּלא ֲהָוה ֵליה ַהְרּכָ
יָנא ָאֳחָרא ְּדִאיהו ֹקֶדׁשּוְבִגין , ִמּמִ ת זוֵגיה , ּ י ּבַ יה ְנִטירו ְלַגּבֵ ָבה ְדָצִריך ּבֵ ֵּלית ֵליה ַהְרּכָ ּ ּ ּ ְּ

בוַאת ה', ְּדִאיִהי ה ית ּתְ ּוְבִגין ָדא ֵראׁשִ ּ יה ְפִגימו', ּ ֵּלית ּבֵ בראשית (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ

ם)כה כז יה ְפסֹוֶלת,  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ֵּלית ּבֵ א ִאְתָחֵזי)טירצריך למהוי נ(, ּ א ָדא ְלַמְלּכָ ,  ִאיּבָ
ּוְבִגין ָדא  ֹבא ֲאֵליֶהם ְנֻאם ְיָי)ירמיהו ב ג(ּ מו ָרָעה ּתָ ל אֹוְכָליו ֶיְאׁשָ   .'ּ ּכָ

ְּדָדא ִאיהו ִעץ ַהַחִיים ּ ת זוֵגיה, ּ א ִדיֵליה ַסם ַחִיים ּבַ ְּדִאיּבָ ּ ּ ָעְלָמא ֵדין , ּּ ְּנִטיָרא ֵליה ּבְ
ַמר ֲע, ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ם ֵמִעץ ַהַחִיים ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם)בראשית ג כב(ָּלה ִאּתְ , ּ ְוָלַקח ּגַ

ת זוֵגיה ם ְלַרּבֹות ּבַ ּּגַ ַּסם ַחִיים ִדיֵליה, ּ ּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוִאיהו ָנִטיר ֵליה ּבְ ּ ּ ,
ּוָמאן ְדָבִעי ְלַנְטָלא ַבת זוֵגיה ּ ּ גֹון אוִרָיה ְדַא, ּ ּּכְ יה , ְּקִדים ְלָדִודּ ַמר ּבֵ ל )ירמיהו ב ג(ִּאּתְ  ּכָ

ֹבא ֲאֵליֶהם ְנֻאם ְיָי מו ָרָעה ּתָ   .' ּאֹוְכָליו ֶיְאׁשָ
מוָרה ה ׁשְ ְּדַבת זוֵגיה ְדַצִדיק ִאיהו ַמּצָ ּ ּ ּ ּ ּ יָרה, ּ ֵליָמה ֲעׁשִ ה ׁשְ י ַמּצָ ִרים ָדא , ְלַגּבֵ ּוָמאן ּגָ ּ

מוָרה ה ׁשְ ְּלֶמֱהִוי ַבת זוֵגיה ַמּצָ ּ הּ ִגין ְדָנַטר ִטָפה ִדיֵליה, ּ ְלַגּבֵ ּּבְ ּוָמאן ְדָפִגים ִטָפה , ּּ ּ ּ
ה ְפרוָסה ֶלֶחם ֹעִני, ִּדיֵליה ִּאְתְקֵרי ַבת זוגֹו ַמּצָ ַנֲהָמא, ּּ ל ָמאן ִדְמַזְלֵזל ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּכָ ּ ,

ִפירוִרין ְדַנֲהָמא ּאֹו ּבְ ַכַזִית, ּ ְּדִאינון ִטִפין ּבְ ּ ֲּעִניות ָק, ּ ְתֵריהּ ְֶאָלא ָצִריך , ּא ָרִדיף ַאּבַ ּ
ְּלַנְטָרא ִטִפין ִדיֵליה ּ ֲאַתר ְדָלא ִאְצְטִריך, ּ ְְדָלא ְיָזֵריק לֹון ּבַ ּ ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ָמאֵרי , ּ ּ ּ ּ ּ

י ֵהיֵכי ְדִתְתַעְתרו, ַמְתִניִתין ְייכו ּכִ ּאֹוִקירו ִלְנׁשַ ּ ְּואֹוִקירו ִדְלהֹון ְלַנְטָרא ִטָפה ַקְד, ּ , ָמָאהּ
ה ְפסֹוֶלת ְּדָלא ַיֲעִביד ּבָ ּ.  

ִּדְפסֹוֶלת ְדַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְע, ּ ּתַ ָמִעאל ְדִאׁשְ ו ְוִיׁשְ ִרים ְלאוָמה ְדִעׂשָ ּּגָ ְבֵניהֹון ּ דון ּבִ ּּבְ
ָגלוָתא יָנא, ּּבְ א ְוַסּכִ ֶאּשָׁ ֵריָפה ְוֶהֶרג ִדְלהֹון, ְוִנְסיֹוָנא ִדְלהֹון ּבְ ִזיב לֹון ִמּשְׂ   .ּׁשֵ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

  ]א''דף לא ע -קוני זוהר תי[

ִגין ְדָלא ֲהָוה ֵביה ְפסֹוֶלת ַּיֲעֹקב ּבְ ּ ָגלוָתא , ּ ַזְרִעיה ּבְ ַמר ּבְ ִּאּתְ ּכֹן )דברים לג כח(ּ ּ ַוִיׁשְ
ָדד ִעין ַיֲעֹקב ַטח ּבָ ָרֵאל ּבֶ ָדד, ִיׂשְ ַמר ָהָכא ֶבַטח ּבָ ַמְפָקנו ְדָגלוָתא , ִאּתְ ַמר ָהָתם ּבְ ְּוִאּתְ ּ ּ

ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר'  ְיָי)שם לב יב( ְבנֹוי ִעְרבוְבָיא ְדִגיֹוִרים, ּּבָ ָּלא ִאְתָעְרבון ּבִ ּ ּ ,
יַח ׁשִ ִרים ִלימֹות ַהּמָ ִלים ּגֵ ּוְבִגין ָדא ֵאין ְמַקּבְ ַמר , ּ ַּדֲעַלְייהו ְדֶזַרע ַיֲעֹקב ִאּתְ  )תהלים פ ט(ּ

יַע ּסִ ְצַרִים ּתַ ֶפן ִמּמִ ֶפן ָלא , ּגֶ ין ָאֳחָראַמה ּגֶ ָבה ִמּמִ ָלא ַהְרּכָ ן ַזְרִעיה ֲהוֹו ָנְטִרין , ְמַקּבְ ּּכֵ
ִרית ין ָאֳחָרא, אֹות ּבְ ָבה ִמּמִ ִלין ַהְרּכָ ִרית ָזֵכי ְלַמְלכו, ְוָלא ְמַקּבְ ְּוָכל ָמאן ְדָנִטיר אֹות ּבְ ּ ,

ַגְווָנא ְדיֹוֵסף )א''דף לא ע( ִרית , ּכְ ִגין ְדָנְטִרין ּבְ ָרֵאל ּבְ ָּזכו ְלַמְלכוָתאְּוִיׂשְ הֹון , ּ ַמר ּבְ ְוִאּתְ
ֵני ְמָלִכים ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ִרית, ּכָ ִגין ְדָנַטר אֹות ּבְ ה ּבְ ּוֹמׁשֶ יה , ּ ַמר ּבֵ  ַוְיִהי )דברים לג ה(ִּאּתְ

ְִביׁשורון ֶמֶלך ּ ִרית, ּ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָנַטר ּבְ ַּזּכָ ּ.  

 תקונא שיתסר
ית ָדא ַחָלה ֵראׁשִ ּּבְ ִרימו )במדבר טו כ(ִדְכִתיב ֲּהָדא הוא , ּ ית ֲעִריסֹוֵתיֶכם ַחָלה ּתָ ּ ֵראׁשִ ּ

ל עֹוָלם ֲהָוה, ְּתרוָמה ְּוָהא אוְקמוהו ְדָאָדם ַחָלתֹו ׁשֶ ּ ּ ית, ּ ּוְמָנא ָלן ְדַחָלה ִאיהו ֵראׁשִ ּ ּּ ,
ִרימו ְתרוָמה ַלְי ית ֲעִריסֹוֵתיֶכם ַחָלה ּתָ ִּדְקָרא אֹוַכח ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ֵראׁשִ ּ ּ ַמאי ', ָיּּ

ְבָעה ִמיִנין ִאינון, ַּחָלה ֶּאָלא ׁשִ ֶמן , ּ עֹוָרה ְוֶגֶפן וְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ִּחָטה וׂשְ ּ ּ
ָמִרים, ּוְדָבׁש ְּדהוא ְדַבׁש ּתְ ּ.  

יה ָאָדם ַקְדָמָאה ִּחָטה ִאיָלָנא ִאיהו ְדָאִכיל ִמּנֵ ּ ן ַחָלה, ּ ּמָ ְּוִאיהו ָלא ַאִפיק ִמּתַ ּ ן ּוְבִגי, ּ
יה ה ָּדא ָלא ָחל ּבֵ ְרָיא ֵביה ח', ּ   .ְּוָגִרים ֵליה מֹוָתא', ט' ְּוׁשַ

א ִכיְנּתָ ְבָעה ִמיִנין ִאיֵלין, ְּוַחָלה ִאיִהי ׁשְ ּוָבה ָחב ָאָדם ַקְדָמָאה, ְכִליָלא ִמּשִׁ ִּטָפה ָדא , ּ
ה ָצִריך ְלַאָפָקא ִמיָנה ַחָלה', י ִּעּסָ ּ ּ ּוִמָיד ָחל ַעל ַהִהיא ִטָפה, ְ ּ ִליל , ּ ְּוָיִהיב ֵליה ֶזַרע ּכְ

ְרַוְייהו ְדִאיהו ו ִּמּתַ   .)בראשית מז כז(א ָלֶכם ֶזַרע ''ְּוָרָזא ְדִמָלה ֵה', ּ
ָתא י ְלִאּתְ ּוְבִגין ָדא ַחָלה ַוַדאי ִאיִהי ִפּקוָדא ְדִאְתַמּנִ ּ ּ ּּ ִּדְבִגיָנה ֵמת ָאָדם ְדִאיהו ַחָלתֹו , ּ ּ ּ ּ ּ

ל עֹוָלם א ַחָלהְצִריָכה ִאיִהי ְל, ׁשֶ ָתה, ַּאְפָרׁשָ ּוְלַאָפָקא ָלה ֵמִעּסָ ּ ְּדִאיִהי ִטָפה ִדיָלה, ּּ ּּ ,
  .ְלַהֲחִזיָרה ַעל ָהָאָדם

א ִדיֵליה ְרּגָ יה , ִּאיִהי ַאְטַפת ׁשָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ַמת ָאָדם'  ֵנר ְיָי)משלי כ כז(ּ ְצִריָכה , ִנׁשְ
ת ּבָ ֵליל ׁשַ ְל, ְּלאֹוָקָדא ֵליה ּבְ ִאְתָערו ְדׁשַ י ַבְעּּבְ א ִדְרִחימו ְלַגּבֵ ּהֹוִבין ְדֶאּשָׁ ְוָרָזא , ָּלהּ

ים ֹלא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה  ְּדִמָלה ַמִים ַרּבִ ּ ימוָתא ְדֵליל , )שיר א ז(ּ ְּוִאְתָערו ְדַחּמִ ּ
ת ּבָ ֵתיה ְצִריָכה ִבְרִחימו וְדִחילו, ׁשַ ֵּמִאּתְ ּ ּ י ַתְזִריַע ְוָי, ּ ה ּכִ ויקרא (ְלָדה ָזָכר ְּוָדא ִאיהו ִאּשָׁ

  .)יב ב
ִפיַכת ָדִמים ְדָאָדם ִּאיִהי ׁשְ ִּאְזְדִריַקת ָדָמה, ּ ּ ְּוַעל ָדא ְצִריָכה ְלַנְטָרא ֵליה ִמַדם ִנָדה, ּ ּ ּ ּ ,

ים ְזִהירֹות ַלת ִמִלין ִאֵלין ָנׁשִ ּוְבִגין ָדא ַעל ּתְ ּ ּ ר, ּ ָדה וַבַחָלה וְבַהְדָלַקת ַהּנֵ ּנִ ּּבַ ּ אן , ּּ ַעד ּכַ
ן ַחָלה, ְּדִחָטהָרָזא  ּמָ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתאּה ִאיהו ָרָזא ְדֶע''ִּחָט, ְּדִמּתַ ּׂשְ ּ.  

 תקונא שיבסר
ית ֵראׁשִ ַמר , ּבְ ית ַמְע)דברים יח ד, עי(ֲּעָלה ִאּתְ ר ְדָגְנך ֵראׁשִ ָׂשַ ְּוָדא ַמְלכות ְדִאיהו , ּ ּ ּ

ר יִרית ְלֶע, ַמֲעׂשֵ ר ְסִפירֹוְוִאיִהי ֲעׂשִ ִרין, תׂשֶ ּוְבִגיָנה ְמַעּשְׂ ין , ּ ּומֹוץ ְוֶתֶבן ְדִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְּדִחָטה ר, ּ ֲעׂשֵ ַהאי ָעְלָמא ְפטוִרין ִמּמַ ּּבְ ר ֵמִחָטה, ּ ּוָמאן ְדָבִעי ְלַאָפָקא ַמֲעׂשֵ ּ ָּבִעי ְלַנְקֵייה , ּּ
ִּמן מֹוץ ְוֶתֶבן ְדִאינון ח ָאַרת ִאיִהי ה, ט''ּ ּתְ ַה, ְּנִקָיה' ְוִאׁשְ ה ּבְ ּהוא ִזְמָנא ְיֵהא ָזִריק ּבָ ּ

  .'ִּטָפה ְדִאיִהי י
ִזווָגא ְדַבר ַנׁש ּוְכַגְווָנא ָדא ּבְ ָאה ִטָפה ֵמֵחְט, ּ ָּצִריך ְלַנּקָ ּא ְדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע''ְ ְלֶמֱהִוי , ּ

ה   .א ָלֶכם ֶזַרע'' ֵה)בראשית מז כז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ', ַּזְרָעא ְנִקָיה ּבְ
  ]ב''דף לא ע -תיקוני זוהר [

ָעְלָמא ְדָאֵתי ִחָטה ִאיִהי ְנִקָיה ֲּאָבל ּבְ ה, ּ ִּאיִהי וְלבוׁשָ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ְוִאיִהי ֶע, ּ ּׂשְ
ַהּמֹוִציא, ְּדאֹוַרְייָתא ּוְבִגין ָדא ּבְ ה, ּ ִית ָצִריך ְלַדְקֵדק ּבְ ַעל ַהּבַ ּּבַ ְּלֶמֱהִוי ִאיִהי ְנִקָיה ', ְ

וִרין ִאינוןּוְתֵרין , ְבָלא ְפסֹוֶלת ִּעּשׂ ר)דברים יד כב(ְּדָאַמר ְקָרא , ּ ַעּשֵׂ ר ּתְ אי ,  ַעּשֵׂ ַאּמַ
ְתֵרין ְדרֹוִעין ָרא ָלה ּבִ ֶּאָלא ְבִגין ְלַקׁשְ ּ ְּדִאינון ּכֵֹהן ֵלִוי, ּ ר ִראׁשֹון ְלֵלִוי, ּ , ְּדִאינון ַמֲעׂשֵ

ר ַלּכֵֹהן ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ ר ְּדָכל ְסִפיָרן ָסְלִקין ְלֶע, ַמֲעׂשֵ , ַּעד ְדָסְלִקין ְלֵמָאה, )בשכינתא(ׂשֶ
רוָמה ְלֻכְלהו ֵמָאה ְּוִאיִהי ִאְתֲעִביַדת ּתְ יעור , ּּ ּוְבִגין ָדא ׁשִ ּ ֵרי  )ב''דף לא ע(ּ רוָמה ּתְ ּּתְ

ָאה ֵרין לוִחין ְדאֹוַרְייָתא, ִמּמֵ ָּלֳקֵבל ּתְ ִעין יֹוִמין, ּ ַאְרּבְ  ְוָדא, ְּדִאיִהי תֹוָרה ְדִאְתְייִהיַבת ּבְ
ְלהו ֶע', ה מ''ִּאיהו ּתֹוָר ּוָבה ִאְתֲעִבידו ְסִפיָרן ּכֻ ּ ּ רֹוִניםּּ ַלת ֶע, ׂשְ ַלת ֲאָבָהן ּתְ רֹוִניןּתְ , ׂשְ

רֹון רֹון ִעּשָׂ ֵרי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ִאינון ִעּשָׂ   .ּּתְ

 תקונא תמני סרי
ָר ית ּבָ ֵראׁשִ י''ּבְ ין ִדְנבוָאה, ת''א ׁשִ ית ַדְרּגִ ִּאינון ׁשִ ּ ּ הֹון ְדִאּתְ, ּ  ׁשֹוָקיו )שיר ה טו(ַמר ּבְ

ׁש א, ַּעּמוֵדי ׁשֵ ית ְלַתּתָ ּוְכָמה ְדִאינון ׁשִ ית ְלִעיָלא, ּ ית ָסְלִקין , ָּהִכי ִאינון ׁשִ ְּוִאינון ׁשִ
ין ּתִ ָאן ֲאַתר, ְלׁשִ יסֹו, ּבְ ַאר י, י ָעְלִמין''ד ַח''ּבִ ּתָ ָאה, ד''ד ִמן ְיסֹו''ִאׁשְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ , ָּדא ׁשְ

ִל ע ְסֵרי ִפְרִקין ְדָידּכְ ָעאן, ּיָלא ֵמַאְרּבַ ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ְּדִאינון ּבְ א ''ד ה''ה יו''ְּוִאינון יהו, ּ
ִריך הוא, א''ו ה''וא א ּבְ ע ְסֵרי ַאְתָוון ְדקוְדׁשָ ַּאְרּבַ ּ ה, ְּ ְּוָדא ִאיהו וְבַיד , ִּדְכִליָלן ּבָ ּ

ה  ִביִאים ֲאַדּמֶ   .)הושע יב יא(ַהּנְ
ין ְדָכְרַסָיא,ו ִמן ְיסֹוד''ס ית ַדְרּגִ ּ ִאּנון ָלֳקֵבל ׁשִ ּ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ׁש )מלכים א י יט(ְּדִאּתְ  ׁשֵ

א ּסֵ י' ְוָאת ו, ַמֲעלֹות ַלּכִ ין' ְסִליק ּבְ ּתִ ית ִזְמִנין ֶע, ְּדִאיִהי ֲעָטָרה ִדְבִרית ְלׁשִ רׁשִ , ׂשֶ
ִלין ְדַסֲחִרין ְלּגַ ין ּגַ ּתִ ין ָלֳקֵבל ׁשִ ּתִ ְּוָסְלִקין ְלׁשִ א, ּ ְלָכְרַסָיאּ ִכיְנּתָ ן ׁשְ   .ְּוָכְרַסָיא ַתּמָ

ְּדִאיִהי ִדְמיֹון וַמְרֶאה ְדֹכָלא ה, ּ ִביִאים ֲאַדּמֶ ַמר וְבַיד ַהּנְ ִּדְמיֹון ָהא ְדִאּתְ ַמר , ּ ַּוֲעָלה ִאּתְ
ּ וְתמוַנת ְיָי)במדבר יב ח( יט' ּ ה ִאינון ְר, ַיּבִ ם ְדָכל ַפְרצוִפין ִדְנִביֵאי ּבָ ַּעל ׁשֵ ּ ּ ּ יִמיןּּ , ׁשִ

ם ְדָכל ְנהֹוִרין ִדְלִעיָלא ִמיָנה, ִאְתְקֵרי ִדְמיֹון ְּוַעל ׁשֵ ּ ה ִאְתַחְזָיין ִאְתְקִריַאת ַמְרֶאה, ּ , ּּבָ
ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע'  ְיָי)שם ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ּמַ ְסִתימו ְדַעְייִנין, ּּבַ ִאְתְקִריַאת ַמְרֶאה , ּּבִ

י ִער ְּוָרָזא ְדִמָל, ַבֲחלֹום ָנה ְוִלּבִ ּוִבְפִתיחו ְדַעְייִנין ִאיהו ַמְרֶאה , )שיר ה ב(ה ֲאִני ְיׁשֵ ּ ּ
ָהִקיץ ן, ּבְ ּמָ ן ּתַ ם ''ּומטטרו, ן''ְוַחד פתחו, ן''ַחד סגרו, ּוְתֵרין ְמַמּנָ ׁשֵ ּן ְדִאְתְקֵרי ּבְ
ְרַוְייהו ִחין ִאֵלין, ּּתַ ֵרין ַמְפּתְ א ַעל ּתְ   .ְּמַמּנָ

ְטָרא ְדַעּמוָד ָהִקיץִּמּסִ א ַמְרֶאה ּבְ ִכיְנּתָ ִסְטֵריה, א ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיִהי ׁשְ ה ּבְ ּוֹמׁשֶ ּ ,
יה  ִּדְכִתיב ּבֵ ר ּבֹו וַמְרֶאה ְוֹלא ְבִחידֹות)במדבר יב ח(ּ ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ּ ּוְתמוַנת ְיָי, ּ יט' ּ   .ַיּבִ

ְטָרא ְדַצִדיק ִדיִקים ְלָע, ִּמּסִ נוז ַלּצַ ְּדִאיהו אֹור ַהּגָ ּ ּ , )א לעתיד לבא''נ(ְלָמא ְדָאֵתי ּ
ה, ִאְתְקִריַאת ַמְרֶאה ַבֲחלֹום ְּוהוא ְדִאְתַחְזָיא ּבָ ְטָרא ְדגוָפא, ּ ּה ַעּמוָדא ''ִּאיהו יהו, ִּמּסִ
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ֵרין ִסְטִרין, ְדֶאְמָצִעיָתא ע ֵחיָוון ְדִאינון ְפֵני ָאָדם , ְּדִאְתַנִטיל ִמּתְ ְּוִאיהו ָרִכיב ַעל ַאְרּבַ ּ ּ ּ
רְּפֵני ַא ְּרֵיה ְפֵני ׁשֹור ְפֵני ֶנׁשֶ ּא ִאְתְקֵרי ִמְלָגאו ְדגוָפא''ו ה''א וא''ד ה''יו, ּ ּ ְּוִאיהו , ּ

א ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ   .ָאָדם ָלׁשֶ
ְדמות ָאָדם ְּלָמאן ְדִאיהו ָאָדם ִאְתַחְזָיא ֵליה ּבִ ּ ּ ָאר ֵחיָוון ִאְתַחְזָיא , ּ ׁשְ ְּלָמאן ְדִאיהו ּכִ ּ

ְדמות ֵחיָון ְד ֵּליה ּבִ ּ פום ֵחיֵליה, ָּכְרַסָיאּ ְּלָכל ַחד ּכְ ל ֵליה, ּ ּכֵ ְתַהֵלל ַהׂשְ ְּוַאל ִיְתַהֵלל ַהּמִ ּ ּ ,
יה ִכיְנּתֵ ׁשְ ֶּאָלא ּבִ א, ּ ִכיְנּתָ ָגא ֵליה ׁשום ָנִביא ְוחֹוֶזה ֶאָלא ִבׁשְ ְּדָלא ְיִכיל ְלַאּשָׂ ּ ּ ְוִאית , ּ

ְטָרא ְדָחְכָמה, ָאָדם ְלִעיָלא ֵמָאָדם יה ָחָכם ָעִדיף , ּה ַוַדאי''ַח ָמ''ּכֹ, ִמּסִ ַמר ּבֵ ְּוִאּתְ
ִביא   .ִמּנָ

ְמעֹון ְוֻכְלהו ַחְבַרָיא י ׁשִ ָּקם ַרּבִ ּ ן ְדָכל ְנִביַאָיא, ָיא ְמֵהיְמָנאְוָאַמר ַרְע, ּ ַּרּבָ ּקום , ּ
ְנָתך א, ְִאְתַער ִמּשִׁ ְמׁשָ ַגְווָנא ְדׁשִ ָכל ְנִביַאָיא ּכְ ְּדַאְנּתְ ִאיהו ּבְ ּ יה ְּדִסיֲהָרא ְו, ּ ֹּכָכַבָיא ִמּנֵ ּ

ְטָרא ָאֳחָרא, ָנֲהִרין ת ֵמָעְלָמא, ְוֵלית לֹון ְנהֹוָרא ִמּסִ ִניׁשַ ַמר , ּוְבִזְמָנא ְדַאְנּתְ ִאְתּכְ ִאּתְ
הֹון  פֹו)איוב ג ט(ּבְ כו ּכְֹכֵבי ִנׁשְ ּ ֶיְחׁשְ ְקום ַאְנִהיר ְנהֹוָרך, ּ ּ.  

  ]א''דף לב ע -תיקוני זוהר [

יׁש ִמן ָעְלָמאֶּאָלא ְבִזְמָנ, ְוָלא עֹוד ּנִ יָתא ִדְנבוָאה, א ְדַאְנּתְ ִאְתּכַ ה , ּּבֵ ַמר ּבָ שם (ְּדִאּתְ

יִתי ֶנֱאָמן הוא)ז ָכל ּבֵ ה ּבְ ּ ֹלא ֵכן ַעְבִדי ֹמׁשֶ ח ָלה, ִאיִהי ְסִתיָמא, ּ ּקום ַאְפּתַ ְּדִאיִהי , ּ
יָתא ִעָלָאה ְגִניָזא ִניִזין ִדְלִעיָלא ְסִתיִמין ְדַמְל, ּּבֵ ְּדָכל ּגְ ןּ ּמָ א ִעָלָאה ּתַ ֶבן , ּּכָ ְוַאְנּתְ ֲהִוית ּכְ

ִית יָתא, ּבַ ן ְדַההוא ּבֵ ּּבֶ ִי, ּ א ' ב, ת''ּבַ א' י, ִּעָלָאה )א''דף לב ע(ִאיּמָ ' ת, ָחְכָמה ַאּבָ
ְפֶאֶרת ִית ִדְלִעיָלא, ּתִ ן ּבַ ִדיֹוְקֵניה, ּּבֶ ְּוַאְנּתְ ֲהִוית ּבְ ִית ָלא ֲהָוה ְרׁשו ְל, ּ ִּדְבַההוא ּבַ ּ ָנִביא ּ

ְרׁשו ן ֶאָלא ּבִ ּמָ ְּוחֹוֶזה ְלַאָעָלא ּתַ ָלא ְרׁשו, ּ ן , ְּוַאְנּתְ ֲהִוית ָעאל ּבְ ּמָ א ְדֵלית ּתַ ְבָרא ְדַמְלּכָ ּכִ
ְרָעא ְסִתיָמא ֵליה   .ּּתַ

ֶּאָלא ִדְנִביַאָיא ָאֳחָרִנין, ְוָלא עֹוד א, ּ ְע, ָלא ֲהוֹו ָעאִלין ְלֶמחֵמי ְלַמְלּכָ ין ֶּאָלא ְבׁשַ ּתִ
ְלהו, ּוְביֹוִמין ְיִדיָעאן, יָעאןְיִד ְחָנא ְבַאֲהֹרן ַדֲהָוה ִעָלָאה ִמּכֻ ּכַ ַגְווָנא ְדַאׁשְ ּּכְ ּּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ
ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש,  ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ִעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא טז ב( ל , ֶּאָלא ּבְ ּכָ

ן ָאֳחָרִנין ּכֵ ָכל ׁשַ, ׁשֶ ְעְעְוַאְנּתְ ּבְ א ְוׁשַ אּתָ ִעי ֲהִוית ַעִייל ְלֶמחֵזי , ּתָ ּוְבָכל יֹוָמא ְדַאְנּתְ ּבָ
א   .ְלַמְלּכָ

ֶּאָלא ָכל ְנִביַאָיא, ְוָלא עֹוד א, ּ ֵאָבִרין ְדַמְלּכָ ֲּהוֹו ַחְזָיין ְנבוָאה ִדְלהֹון ּבְ ל ַחד ְוַחד , ּ ּכָ
יר ֵאֶבר ְיִדיָעא ְוָלא ַיּתִ א ְדַמְל, ּבְ ֵריׁשָ הֹון ּבְ אִמּנְ א, ּכָ ִניִמין ְדֵריׁשָ הֹון ּבְ ְּדִאּנון ּכְֹכַבָיא , ִּמּנְ ּ

ָנא ּבָ ּוַמָזֵלי ְדֵלית לֹון חוׁשְ ַעְייִנין, ּּ הֹון ּבְ אוְדִנין, ִמּנְ הֹון ּבְ ַאְנִפין, ִּמּנְ הֹון ּבְ הֹון , ִּמּנְ ִמּנְ
חֹוָטָמא ַצָואר, ּבְ הֹון ּבְ פוָמא ִמּנְ הֹון ּבְ ִּמּנְ ָיַדִים, ּ הֹון ּבְ קֹוָמה ְדִאיהו גוָפא, ִמּנְ הֹון ּבְ ִּמּנְ ּ ,

ׁשֹוִקין הֹון ּבְ ִרית, ִמּנְ אֹות ּבְ הֹון ּבְ א, ִמּנְ ין ְדַמְלּכָ ְלבוׁשִ הֹון ּבִ ִּמּנְ ְּדָלא ֲהָוה לֹון ְרׁשו , ּ
יר ָלא ַיּתִ ּכְ   .ְלִאְסּתַ

ָכל ֵאֶבר ה ּבְ יג ְנבוָאה ִדיֵליה, ֲאָבל ֹמׁשֶ ּוְבָכל ֲאַתר ֲהָוה ַמּשִׂ ּ ל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִאיִהי ּוְבָכ, ּ
יה ל ְנִביַאָיא, ֲּהָוה ָנֲחָתא ְלַגּבֵ ָאר ּכָ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָהִכי ִלׁשְ ְּדָכל ַחד ְסִליק ְלֵאֶבר , ּ

ִּדיֵליה ָמֵתיה ֲהָוה ֲאִצילות ֵמַההוא ֵאֶבר, ּ ְּדִנׁשְ ּ ּ ְּוַההוא ֵאֶבר ֲהָוה ֵליה ֲאבֹוי, ּ ּ.  
א ִאיִהי ֵהיָכָלא א ְדַמְלּכָ ּי ִאיהו ''אדנ, ִמְצָוה ְדָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר,  ְדָכל ֵאֶבר ְוֵאֶברּוְבַרּתָ

ן ֵהיָכ ּבַ ֻחׁשְ ַמר , ל''ּכְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ח'' אדנ)תהלים נא יז(ּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ָכל ''יהו, י ׂשְ ּה ִאיהו ּבְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ְוִאיִהי ְנבוָאה ְדָכל ֵא''יהו, י ֵהיָכל''אדנ, ֵאֶבר ְוֵאֶבר , ֶבר ְוֵאֶברּה ּבְ
ֵהיָכָלא , ְּוָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִאית ֵליה ְסִפיָרה ְיִדיָעא, ַמְרֶאה ְדָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִאְתְקֵרי

ָאה אדנ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְּדֻכְלהו ׁשְ ן ְנטוֵרי ַתְרִעין ִאינון ְלֵהיָכָלא, י''ּ ה ְמַמּנָ ְּוַכּמָ ְּדָלא ַיֲעלון , ּ
ְר ן ְנִביַאָיא ֶאָלא ּבִ ּמָ ּּתַ   .ּׁשוּ

ח ֵהיָכָלא, ָיא ְמֵהיְמָנאּקום ַרְע ה ָמאֵרי ִדְנבוָאה ִאינון ָדְפִקין , ּקום ַאְפּתַ ּמָ ְּדָהא ּכַ ּ ּ ּ
ח''ְוָאְמִרין אדנ, ְּלַתְרִעין ְדֵהיָכָלא ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְייהו, י ׂשְ ַּעד ְדַאְנּתְ , ְּוִאיִהי ְסִתיָמא ְלַגּבַ

ַח ן ִאיִהי ָלא ִאְתַפּתְ ּמָ יֵתי ּתַ ן , תּּתֵ א ַדֲהוֹו ְצִריִכין ֵליה ַעְבדֹוי ַוֲאַפְרַכּסֹוי וְמַמּנָ ְּלַמְלּכָ ּ ּ
יה ְלָטֵני ַאְרָעא ְלֶמחֵזי ִעּמֵ פום ָצְרכֹוי, ְּוׁשָ ל ַחד ּכְ ְלָטנוֵתיה, ּּכָ פום ׁשָ ְּוָכל ַחד ּכְ ּ ְוָכל ַחד , ּ

פום ִעְסקֹוי א, ּּכְ ִוי ֹכָלא ִביָדא ְדַמְטרֹו, ֶמה ָעַבד ַמְלּכָ ּׁשַ ל ָמאן ְדָבִעי , ִניָתאּ ְּוָאַמר ּכָ
ֶאְלּתֹוי ַאל ׁשְ ית י, ֵייֵתי ְלַמְטרֹוִניָתא, ְלִמׁשְ ִית ִדיִלי ּבֵ ְּוַהאי ִאיהו , ֵּהיָכל ִדיִלי', ְּדִאיִהי ּבַ

ל ְוָידֹוַע אֹוִתי)ירמיה ט כג( ּכֵ ְתַהֵלל ַהׂשְ ּ ַאל ִיְתַהֵלל ַהּמִ ֹזאת, ּ י ִאם ּבְ   .ּכִ
ַההוא ִזְמָנא ָד ְלהו ְלִפְתָחאּּבְ ְּפִקין ּכֻ ן סגרו, ּ ן פתחו, ּן ְדָסִגיר''ְדַתּמָ ִּמָיד , ּן ְדָפַתח''ְוַתּמָ

ח''ְוֵייָמא אדנ, ָיא ְמֵהיְמָנאֵייֵתי ַרְע ְפּתָ ָפַתי ּתִ , ָּדא ָסִגיר ְוָדא ָפַתח, ח''ּץ ַפָת''ָקֵמ, י ׂשְ
ְפָוון  ֵרין ׂשִ ֲעֵרי ֶצֶדק )א שבא''נ(ּתְ ֲעֵרי ֶצֶדק)שם קיח יט( ַמרֲּעַלְייהו ִאּתְ, ׁשַ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ.  
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ְע''ֶסגֹו, א''ִּמְלָגאו ִאיִהי ֶסגֹוְלּתָ יה, א''ְוִאיִהי ֶסגֹוְלּתָ, ָּלהּל ִאיהו ּבַ , ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ
ַמר ''ֹחֵל רא ִאיִהי ֶע''ָאבֹו, ּה'' ָאבֹוא ָבם אֹוֶדה י)שם(ּם ֲעֵליה ִאּתְ ְּדִאיִהי ְנקוַדת , ׂשֶ ּ
ּוֵביה , ם''ֹחֵל ְלהו''אֹוֶדה י )ב''דף לב ע(ּ ֶתר ַעל ּכֻ ּה ְדִאיהו ּכֶ ֵרי , ֶזה ָדא ֵצִרי, ּּ ְּוִאינון ּתְ

ַּצִדיִקים ָיֹבאו בֹו , ַסְמֵכי ְקׁשֹוט ִרית, )תהלים קח כ(ּ ָּדא ַצִדיק ְדִאיהו אֹות ּבְ ּ ַתְרַוְיהו, ּ , ּּבְ
חֹות ''ִּאיהו ִחיֵר ְּוִאיהו ׁשוֵר, י''ֵצִרק ּתְ וָרא ְדַתְרַוְיהו, ק''ּ ִּקּשׁ י ֲעִניָתִני , ּ ָוְבִגין ָדא אֹוְדך ּכִ ּ ּ

ִהי ִלי ִליׁשוָעה  א, )שם כא(ַּוּתְ ִכיְנּתָ ְטָרא ְדַצִדיק ׁשוֵר, ָּדא ׁשְ ְּדִאיִהי ִמּסִ ְע''ּ י ּבַ , ָּלהק ְלַגּבֵ
וָרא ִדיֵליה ִּקּשׁ ּ.  
חֹות ֵצִר''ְוִאיִהי ִחֵר ֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, י''ק ּתְ ֵרין ְדרֹוִעין''ְּוִאיהו ֶסגֹו, ּתְ חֹות ּתְ , ּל ּתְ

ה , ם ְלִעיָלא ְבֶכֶתר''ְוִאיִהי ֹחֵל ּוְבִגין ָדא ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ּ ּ , )שם(ּ
ְלהו ָאְמִרין ֵמֵאת ְיָי ּּכֻ ִעיֵנינו ' ּ ה ּבְ, )שם(ָּהְיָתה ֹזאת ִהיא ִנְפָלאת ּבְ ִּזְמָנא ְדִאיִהי ְלֹראׁש ִפּנָ

א ַמר , ִאְתְקִריַאת ֵריׁשָ ְרֶמל)שיר ז ו(ַּוֲעָלה ִאּתְ ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְ ֹראׁשֵ ְ.  
א י ַמְלּכָ ד ְסִליַקת ְלַגּבֵ ה, ּכַ ָמִתין ָסְלִקין ִעּמָ ה ִנׁשְ ה ַמְלָאִכין ְוַכּמָ ּמָ ְּדִאּנון ִניִמין , ּּכַ ּ

ִּדיָלה ְּדַתְלָיין ִמיָנה , ּ ָלאּ ַאְתּכְ ִעְנִבין ּבְ ָמִתין ָנֲהִרין ֳקָדָמָהא , ּכְ ה ַמְלָאִכין ְוִנׁשְ ְוַכּמָ
ַמר ', ְּדִאְתְקִריאו ִעיֵני ְיָי י ִעיָניו ַעל ַדְרֵכי ִאיׁש)איוב לד כא(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ה , ּ ּכִ ְוַכּמָ

ֻכְלהו ִמְצַות ְיָי, ִּפּקוִדין ָסְלִקין ֳקָדָמָהא ְּדִאְתְקִריַאת ּבְ ָרה ְמִאיַרת ִעיָנִים ' ּ   .)תהלים יט ט(ּבָ
ה ה ַמְלָאִכין ָסְלִקין ִעּמָ ְּדִאְתְקִריאו ָאְזֵני ְיָי, ְּוַכּמָ ן ַעל ָקִלין ִדְצלֹוִתין', ּ ִּדְמַמּנָ ְוַעל , ּ

ֵני ָהָאָדם יַחת ּבְ ַמע ְצלֹוִתין, ׂשִ ה ְדִאְתְקִריאו ְפֵנ, ְלִמׁשְ ה ַמְלָאִכין ָסְלִקין ִעּמָ ְּוַכּמָ ּ ּ ', י ְיָיּ
הֹון  ַמר ּבְ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם ְוגֹוֵמר)יחזקאל א ו(ְּדִאּתְ ּ ּ ה ַגָווִנין, ּ ַכּמָ ה , ָּנֲהִרין ּבְ ְוַכּמָ

ין ה ְדִאְתְקִריאו רוִחין ְוֵאׁשִ ַּמְלָאִכין ָסְלִקין ִעּמָ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ה )תהלים קד ד(ְּדִאּתְ  עֹוׂשֶ
ְרָת ן ַעל ֵריָחא וְתָנָנא ְדָקְרָבִנין, יו ֵאׁש ֹלֵהטַּמְלָאָכיו רוחֹות ְמׁשָ ִּדְמַמּנָ ְּוִאינון ָמאֵרי , ּ

  .ְדחֹוָטָמא



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ה ה ָמאֵרי ְדָקִלין ְוִדּבוִרין ְדִפיָמא ָסְלִקין ִעּמָ ְּוַכּמָ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ י עֹוף )קהלת י ב(ְּדִאּתְ  ּכִ
ָנַפִים ַיּגִ ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול וַבַעל ּכְ ַּהּשָׁ ה, ּיד ָדָברְ ה ָמאֵרי ְדַצָואֵרי ָסְלִקין ִעּמָ ְּוַכּמָ ּ ,

ט ן ָקֶנה ִוׁשֶ ִנין וְצלֹוִתין, ְּדַתּמָ ן ַעל ָקְרּבָ ִּדְמַמּנָ הֹון , ּ ַמר ּבְ ִני )במדבר כח ב(ְּדִאּתְ  ֶאת ָקְרּבָ
י י, ַלְחִמי ְלִאּשַׁ ְּוִאֵלין ִאְתְקִריאו ִאּשִׁ ה ַמְלָאִכין ָסְלִקין ִעּמָ, ם''ּ ּה ְדִאְתְקִריאו ָמאֵרי ְוַכּמָ ּ ּ

הֹון , ִדיַדִין ַמר ּבְ ְנֵפיֶהם)יחזקאל א ח(ְּדִאּתְ ַחת ּכַ ה ָמאֵרי ְדגוָפא ,  ִויֵדי ָאָדם ִמּתַ ְּוַכּמָ
הֹון  ַמר ּבְ ה ְדִאּתְ ָּסְלִקין ִעּמָ יׁש)דניאל י ו(ּ ּ וְגִוָיתֹו ְכַתְרׁשִ ה , ּ ה ָמאֵרי ִדְבִרית ָסְלִקין ִעּמָ ְּוַכּמָ

הֹון ְּדִאּתְ ת)יחזקאל א כח(ַמר ּבְ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ה ָמאֵרי ְדַרְגִלין , ְּוִאּנון ָמאֵרי ְדאֹותֹות,  ּכְ ְוַכּמָ
הֹון  ַמר ּבְ ה ְדִאּתְ ָּסְלִקין ִעּמָ ָרה)שם(ּ   . ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ

ֵהיָכָלָהא ן, ְּוַכד ִאיהו ּבְ ּמָ ֻּכְלהו ְנִביַאָיא ָסְלִקין ּתַ ּ י ''ְרָעא ְוָאְמִרין אדנְוָדְפִקין ְלַת, ּ
ח  ְפּתָ ָפַתי ּתִ א, )תהלים נא יז(ׂשְ ין ַעל ַנְפׁשָ ֵאְלּתִ ַלת ַקְדָמִאין ִדְצלֹוָתא ִאינון ְמַסְדִרין ׁשְ ּּתְ ּ ּ ,

הֹון ֳקָדם ִעַלת ָהִעלֹות ְּלַאָעָלא ּבְ א, ּ ן ַחֵיי ַנְפׁשָ ְּדַתּמָ ין , ּ ֵאְלּתִ ן ַעל ׁשְ ֶּאְמָצִעיֹות ְמַמּנָ
ַאל  עוְתהֹון ַעל ָצְרֵכי גוָפאְלִמׁשְ ּּבָ ין ִמן , ּ ֵאְלּתִ א ְדָכל ׁשְ יוְבּתָ ִלין ּתְ ְתָרִאין ְמַקּבְ ַלת ּבַ ּּתְ

א   .ַמְלּכָ
ְלהו ָיד ּכֹוֶתֶבת ּוְלִעיָלא ִמּכֻ ְלהו ָיד חֹוֶתֶמת, ּּ א ִמּכֻ ּוְלַתּתָ  )איוב לז ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ

ל ָאָדם ַיְחּתֹום ָיד חֹוֶתֶמת , ֶּבת אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְדִאיִהי ִליִמיָנאָיד ּכֹוֶת, ּוְבַיד ּכָ
ָמאָלא ַמר , ּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ְדִאיִהי ִלׂשְ ּאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְדִאיִהי ִליִמיָנא ֲעֵליה ִאּתְ ּ

ָיד ָרָמה)שמות יד ח( ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ ִּאיהו אֹוַרְייָתא ְד, ְּוָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ וְבֵני ִיׂשְ
ן ָחְכָמה   .ְדִאְתְייִהיב ִמיִמיָנא ְדַתּמָ
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ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ן ׁשְ ְטָרא ְדַצִדיק, ּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ְדַתּמָ ֶּפה ִאְתְקִריַאת ִמּסִ ְּדָהִכי , ּ
ן ִמיָל''ְּסִליק ֶפ ּבַ ל ֶפה, ה''ּה ְלחוׁשְ ְּדִאיהו ּכָ ל ָאָדם )איוב לז ז(ִּגין ָדא ּוְב, ּ ּ וְבַיד ּכָ

ָמאָלא, ַיְחּתֹום א ִעָלָאה, ְוִאיִהי ִלׂשְ ן ִאיִהי ִאיּמָ ה ָחְתֵמנו ְלַחִיים, ְּדַתּמָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ְּוַצִדיק , ּ
ָמה ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַחִיים ַּעל ׁשְ ָמה ְדַאְמִריָנן וְבֵסֶפר ַחִיים ְוגֹוֵמר )א''דף לג ע(. ּ ּּכְ א ָה, ּ

ַחת ֵהיָכָלא ָּהא ָקא ַאְתָיין ְנִביַאָייא ָמאֵרי ְדַרְגִלין ְדָקא ָדְפִקין ְלַתְרָעא, ִּאְתַפּתְ ְוָאְמִרין , ּ
יה''ן ְוִאְתְקֵרי אדנ''סגרו, ְּלַההוא ְדָסִגיר ֵהיָכָלא ם ַרּבֵ ׁשֵ ֵמיה ּכְ ּי ׁשְ י ''ָּאְמִרין ֵליה אדנ, ּ

ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְרִעין ְד, ׂשְ ח ּתַ א, ֵהיָכָלאַּאְפּתַ ַההוא ִזְמָנא ָעאִלין ְנטוֵרי ַתְרָעא ְלַמְלּכָ ּּבְ ּ ,
לוֵחי ִמְצָוה, ִרּבֹון ָעְלִמין ָהא ָמאֵרי ְדַרְגִלין ָקא ָדְפִקין ְלַתְרָעא, ְּוַאְמֵרי ֵליה ְּדִאינון ׁשְ ּ ,

ֲעִמיָדה ִדְצלֹוָתא ֳקָדָמך   .ְְדַקְייִמין ּבַ
ַההוא ִזְמָנא ָיַהב לֹון ְרׁשו ּּבְ א ַאִפְטרופֹוָסא ,  ְלַאָעָלאּ ַּמְטרֹוִניָתא ְדִאיִהי ִמְצָוה ְדַמְלּכָ ּּ

ְּדָכל ִפּקוִדין ִגיַנְייהו, ּ א ּבְ ּאֹוִליַפת ְזכו ֳקָדם ַמְלּכָ ָּהא ִאֵלין , ְּוֵייָמא ֵליה ִרּבֹון ָעְלָמא, ּ
ְצלֹוִתין ְְדַקְייִמין ֳקָדָמך ּבִ ין ִד, ּ ֵאְלּתִ ָּצִריך ְלֵמיַהב לֹון ׁשְ ַההוא ִזְמָנא ָקָלא ָנִפיק , ְלהֹוןְ ּּבְ

י ָמאֵרי ְדַרְגִלין ר אֹוָתך)יחזקאל ב א(ְוָאַמר , ְלַגּבֵ ן ָאָדם ֲעמֹוד ַעל ַרְגֶליך ַוֲאַדּבֵ ְ ּבֶ ָ ,
ֶאְמָצִעיֹות ִדְצלֹוִתין ֵאָלֵתך ּבְ י ַמה ּשְׁ ַּמֵליל ִעּמִ ּ ְ ַבְתָרִאין, ּ ֵתן ָלך ּבְ ַלת, ְְוִיּנָ  ַמְטרֹוִניָתא ַקּבִ

ֵאְלּתֹוי ַלת ְפִסיָעאן ַלֲאחֹוָרא, ׁשְ ְּוָצִריך ְלֵמיַהב ּתְ א, ְ י ַמְלּכָ ְתפֹוי ְלַגּבֵ ִּאֵלין , ְּדָלא ִיְתַחַזר ּכִ
ְתַרְייהו''ָנְפִקין ְוסגרו ְרָעא ַאּבַ   .ּן ָסַגר ּתַ
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ח''ְוָאְמִרין אדנ, ָהא ָמאֵרי ְדאֹותֹות ָקא ָדְפִקין ְלִפְתָחא ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְפ, י ׂשְ ח ָדא ּתִ ּּתָ
ְּוִאֵלין ִאינון ָמאֵרי ְדַח, ן''פתחו ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא''ּ ְטָרא ְדַח, ּי ּבִ ִּדְמַיֲחִדין , י ָעְלִמין''ִמּסִ

ן ּמָ יה ּתַ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ּ א , ְּ ּתָ א וִמּתַ יָעָאה ִאיהו ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ׁשִ ְּדַצִדיק ּתְ ּ ּ ּ
ע ְנקו, ְלִעיָלא ׁשַ ע ַטֲעֵמיּּתֵ ׁשַ ַמר , ִדין ּתֵ ן אֹוָתם אלהי)בראשית א יז(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ם ''ּ ַוִיּתֵ

ָמִים ְרִקיַע ַהּשָׁ ל ְנקוִדין, ּבִ ְּוָדא ַצִדיק ְדֵביה ּכָ ּ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ְדִאיִהי , ְּלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ָדא ׁשְ
ל ַאְתָוון   .ְכִליָלא ִמּכָ

ין ָדְפִקי ֵאְלּתִ ִּמָיד ָמאֵרי ׁשְ א, ן ְלַתְרָעאּ ה ְנטוֵרי ַתְרָעא ָעאִלין ֳקָדם ַמְלּכָ ּמָ ְּוֵייְמרון , ּּכַ
ַח, ִרּבֹון ָעְלָמא ְָהא ָמאֵרי ַצִדיַקָיא ָמאֵרי ִדְצלֹוִתין ִדְמָבְרִכין ָלך ּבְ ּ ְרָכָאן''ּּ עון , י ּבִ ּּבָ

ך ח לֹון, ְְלַאָעָלא ַקּמָ י ְלִמְפּתַ ֵאְלּתֹוי, ִּמָיד ַמּנִ ְּוִאֵלין ִאינון ָמאֵרי ְדאֹותֹות, ּוְלֵמַהב ׁשְ ּ ,
הֹון  ַמר ּבְ ְטָרא ְדִאֵלין ְדִאּתְ ִּמּסִ ִנים)שם יד(ּ ּ ְוָהיו ְלֹאֹתת וְלמֹוֲעִדים וְלָיִמים ְוׁשָ ּ ְּוִאֵלין , ּ

ַח ִּאּנון ְדָסְגִדין ּבְ ַח, י ָעְלִמין''ּ א''ּבְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ְרָכָאן ְלַגּבֵ   .י ּבִ
א ,  ְדקֹוָמה ָדְפִקין ְלִפְתָחאִּאֵלין ָנְפִקין ָהא ָמאֵרי ְרִעין ְוָסְגִדין ְלַמְלּכָ ְּדִאינון ּכָ

ָברוך, ִבְצלֹוִתין ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ָמה ְדָאְמרו ּכָ ְּכְ ּ ם, ּ ׁשֵ י , ְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ּכֹוֵרַע ְלַגּבֵ
ַצִדיק''אדנ יה , ּי ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֶלך ׁשְ)מלכים א ב מה(ּ רוךְ ְוַהּמֶ ְֹלֹמה ּבָ י יהו, ּ , ה''ְוזֹוֵקף ְלַגּבֵ

ַגְווָנא ָדא יאהדונה ְרַוְייהו ּכְ ָרא לֹון ּתַ   .י''ְּלַחּבְ
א ְזכו ִכיְנּתָ ְלהו אֹוִליַפת ׁשְ ְּוַעל ּכֻ ּ ָמְתהֹון, ּ ד ָסְלִקין ְלִעיָלא ִנׁשְ ה ֵחיָוון , ְּוִאינון ּכַ ּמָ ּכַ

ְדַפְייהו ִלין לֹון ַעל ּגַ אְוָסְלִקי, ְּמַקּבְ ְרָעא ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ִּמָיד ְדִאֵלין ָדְפִקין , ן לֹון ַעד ּתַ ּּ ּ
ִגיַנְייהו, ְלִפְתָחא א ּבְ ּאֹוְלִפין ְזכו ֳקָדם ַמְלּכָ ח לֹון, ּ א ְלִמְפּתַ י ַמְלּכָ ְּוִאֵלין ִאינון , ּוַמּנִ ּ

אי ֲחׁשַ א ּבַ ִּדְמַמְלִלין ֳקָדם ַמְלּכָ עוְתהֹו, ּ יה ּבָ ֲאִלין ִמּנֵ ְּוׁשָ איּ ֲחׁשַ א, ן ּבַ , ְיִחיִדים ֳקָדם ַמְלּכָ
ין ִדְלהֹון ֵאְלּתִ א ָיִהיב לֹון ׁשְ ּוַמְלּכָ ּ.  

הֹון ִגיַנְייהו ֳקָדם ְדִיְפקון ִמן ֵהיָכָלא, ִּמָיד ָהא ַמְטרֹוִניָתא ֲאִחיַדת ּבְ ְּואֹוִליַפת ְזכו ּבְ ּ ּ ּ ,
ִּאֵלין ִאינון ַדֲהוֹו, ְוָאְמַרת ִרּבֹון ָעְלִמין ּ ִעטוָפא ְדִמְצָוה ְדִציִציתְמַכּסְ, ּ ָּיין ִלי ּבְ ָחֵמׁש , ּ ּבְ

ִרין וְתַלת ֶע ר חוְלָיין ְלָכל ְסַטרִּקׁשְ ּוִבְתָלִתין וְתֵרין ַעְנֵפי ִמְצָוה, ּׂשֶ א , ּ י קוְדׁשָ ִּמָיד ַמּנִ ּ
א ִדְלִעיָלא ְבּתָ ִריך הוא ְלַמְלָאִכין ְדֶמְרּכַ ּּבְ ּ ַגְדַפְייהו, ְ ָפְרָחא ְבהֹון ֵמֲאַתר ּוְל, ְּלָנְטָלא לֹון ּבְ

ָלה, ַלֲאַתר ל ַמִזיִקין וַמְלֲאֵכי ַחּבָ ָאה ֲעַלְיהֹון ִמּכָ ּוְלַכּסָ ּּ.  
ִּמָיד ָעאִלין ְנטוֵרי ַתְרִעין, ְּוָהא ָאֳחָרִנין ָדְפִקין ְלַתְרָעא, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ְוָאְמִרין , ּ

ִפָל, ִרּבֹון ָעְלָמא ִרין ּתְ ָּהא ָמאֵרי ְיִדין ְדָקׁשְ ָמאָלא ִבְצלֹוָתאּ ל ָיד ַעל ְדרֹוַעְייהו ׂשְ ּה ׁשֶ ּ ,
א ּוְתִפִלין ַעל ֵריׁשָ יִמיָנא, ָקא ָעאִלין, ּ ְְוִאֵלין ִאינון ְדָיֲהִבין דֹורֹוָנא ָלך ּבִ ּ ּ ּ ְּדִאיִהי , ּ

ִעים ֲאֵמִנים' צ, ְצָדָקה ׁשְ ע ְקדוׁשֹות' ד, ּתִ ְרָכָאן' ק, ַּאְרּבַ ה חוְמׁשֵ' ה, ֵמָאה ּבִ י ֲּחִמּשָׁ
י לֹון, אֹוַרְייָתא ּוִמָיד ַמּנִ ח לֹון, ּ ַההוא , ְלִמְפּתַ ,  ִזְמָנא ִויֵדי ָאָדם ָנְפִקין)ב''דף לג ע(ּּבְ

דוָלה ְגבוָרה ְּדִאינון ּגְ ּ ּ ִלין דֹורֹוָנא ִדְלהֹון, ּ ּוְמַקּבְ  ִויֵדי )יחזקאל א ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ְנֵפיֶהם ַחת ּכַ יה , ָמאי ָאָדם, ָאָדם ִמּתַ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ִתְפֶאֶרת ָאָדם)ישעיה מד יג(ּ ,  ּכְ

א ְייהו דֹורֹוָנא ְוָיֲהִבין ֵליה ְלַמְלּכָ ִלין ִמּנַ ּוְמַקּבְ ּ ְּוִאם דֹורֹוָנא ַלאו ִאיהו ִכְדָקא ָיאות, ּ ּ ּ ,
ר א ִאְתַמּסַ ְרִעין, ְוַדְחָיין לֹון ְלָבר, ְלַכְלּבָ ְּדִאית ְדָלא ָפְתִחין לֹון ּתַ הֹון ְו, ּ ַמר ּבְ דברים (ִאּתְ

ֲעֹמד)כד יא חוץ ּתַ הֹון ִמְלָבר, ּ ּבַ א ּבְ ּוְמַמֵלל ַמְלּכָ ּ ֵאְלּתֹוי ִמְלָבר, ּ ְוָאְזִלין , ְּוָיִהיב לֹון ׁשְ
  .לֹון
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א ְלהו ָעאִלין ְלֵבי ַמְלּכָ ְּדַלאו ּכֻ ֶּאָלא ִאֵלין ָמאֵרי ְדֵביָתא, ּּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )דניאל א ד(ְדִאּתְ
ל מוםְיָלִדים  ֶהם ּכָ ר ֵאין ּבָ ְצלֹוְתהֹון, ֲּאׁשֶ ָמְתהֹון, ָלא ּבִ ִנׁשְ ָכל , ְוָלא ּבְ ְוטֹוֵבי ַמְרֶאה ּבְ

ָכל ָחְכָמה, עֹוְבֵדיהֹון יִלים ּבְ ּכִ ִפיָרן ְלֶמחֵזי, ּוַמׂשְ ַמר , ְּוׁשַ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ  ַהְרִאיִני )שיר ב יד(ּ
ִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלך ְֶאת ַמְרַאִיך ַהׁשְ ְי קֹוֵלך ָעֵרב וַמְרֵאך ָנאְוהּכִ, ְ ְּויֹוְדִעי ַדַעת וְמִביֵני , ְּ

ָחְכָמה וִבְתבוָנה ָוַדַעת, )דניאל א ד(ַּמָדע  ְּדָיְדִעין ּבְ ּ ית, ּ ה ְבֵראׁשִ ַמֲעׂשֵ ין ּבְ ְּדֵאין דֹוְרׁשִ ּ ,
ַדַעת ִביָנה ְויֹוֵדַע ּבְ ָחְכָמה וֵמִבין ּבְ ֶּאָלא ִאם הוא ָחָכם ּבְ ּ ר ּכֹ, ּ ֶהםַוֲאׁשֶ א , ַח ּבָ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ

ית''ְדִאיִהי כ, ִּעָלָאה ֵראׁשִ ֲעִמיָדה ִדְצלֹוָתא, ּח ַאְתָוון ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ֻכְלהו ּבַ ַּלֲעמֹוד ּבְ ּ ,
א ִּאֵלין ַיֲעלון ְלֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ מוִרים, ּ ְּדִאינון ַצִדיִקים ּגְ ּ ּ.  

ין ִדְלהֹו ֵאְלּתִ ינוִנִיים ְיִהיב לֹון ׁשְ ּּבֵ יַעָייא ִאַדְחָיין , ְוָלא ָעאִלין ְלָגאו, ּן ִמְלָברּּ ַּרּשִׁ ּ
ן ּמָ ין ִדְלהֹון, ִמּתַ ֵאְלּתִ ַמר , ְּוָלא ָיִהיב לֹון ׁשְ ֶּאָלא ֲעַלְייהו ִאּתְ ׁש ֹזאת )ישעיה א יב(ּ  ִמי ִבּקֵ

יַעָייא, ִּמֶיְדֶכם ְרֹמס ֲחֵצָרי ְּוִאֵלין ִאינון ַרּשִׁ ּ ְצלֹוְתהֹוןַּדֲהוֹו ְמַבִזין ְלַמְל, ּ א ּבִ ְּדַמְנָחן , ּכָ
ַמע ְצלֹוָתא ֵטָלה, ְלִמׁשְ יָחה ּבְ ּוָפְסִקין ָלה ַעל ׂשִ ּ.  
ִּאינון ָמאֵרי ְדַצָואר, ָהא ָאֳחָרִנין ָעאִלין, ִּאֵלין ָנְפִקין ִריך , ּ א ּבְ ְַדֲהוֹו ְמָבְרִכין ְלקוְדׁשָ ּ ּ

ִנין ָיין ְדָקְרּבָ ּתְ ּהוא ַעל ַמֲאָכִלין וִמׁשְ ּ ָרֵאלְּדָא, ּ ֵני ִיׂשְ ָכל יֹוָמא ַצו ֶאת ּבְ ְוָאַמְרּתָ , ְמִרין ּבְ
י ֵריַח ִניחֹוִחי  ִני ַלְחִמי ְלִאּשַׁ א , )במדבר כח ב(ֲאֵליֶהם ֶאת ָקְרּבָ ַּדֲהוֹו ְמָקְרִבין ְלקוְדׁשָ

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ִנין ִדְצלֹוִתין, ְ ה ָקְרּבָ ַכּמָ ְּוִאֵלין ִאינון ִדְמַה, ּּבְ ּ תּ ּבָ ֹעֶנג ׁשַ ָיין ּבְ , ּנְ
ִריך הוא א ּבְ ּוְמָבְרִכין ְלקוְדׁשָ ּ ִריך הוא, ְּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ין ִדְלהֹון, ְּ ֵאְלּתִ ּוְלָאֳחָרִנין , ְּיִהיב לֹון ׁשְ

ן ּמָ ָלא ְצלֹוָתא ִאְתַדְחָיין ִמּתַ ַּדֲהוֹו ָאְכִלין ּבְ ָלה , ּ ה ַמְלֲאֵכי ַחּבָ יָדא ְדַכּמָ ְוָיֲהִבין לֹון ּבִ
ּינון ַמִזיִקיןְדִא ּ.  

חֹות ְוהֹוָדאֹות ִדְצלֹוָתא , ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ּבָ ְזִמירֹות ְותוׁשְ ָּהא ָמאֵרי ְדָקִלין ְוִדּבוִרין ּבִ ּ ּ
ַמע, ָדְפִקין ְקִריַאת ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּוָמאֵרי ְדָקִלין ְדָקָראן ְלקוְדׁשָ ּ ּ ֵרין , ְּ ָרֵאל ּתְ ַמע ִיׂשְ ׁשְ

  .ֶקרֶרב ָוֹבִזְמִנין ֶע
ַמר , ָמאֵרי ַדֲעִמיָדה ִדְצלֹוָתא, ַאְדָהִכי ָהא ָמאֵרי ְדַרְגִלין ָקא ָדְפִקין ְלִפְתָחא ְדִאּתְ

הֹון  ֶלך)דניאל א ד(ּבְ ֵהיַכל ַהּמֶ ֶהם ַלֲעמֹוד ּבְ ר ּכַֹח ּבָ ִריך , ְ ַוֲאׁשֶ א ּבְ ֶלך ְסָתם ָדא קוְדׁשָ ְַהּמֶ ְּ ּ
ֶלך ָדא אדנ, ּהוא ֵּהיַכל ַהּמֶ יה ְּדִאּתְ, י''ְ ח'' אדנ)תהלים נא יז(ַּמר ּבֵ ְפּתָ ָפַתי ּתִ י ''אדנ, י ׂשְ

ן ֵהיָכל ּבָ ַמר , ְּסִליק ְלחוׁשְ ל ָהָאֶרץ'  ַוְיָי)חבקוק א כ(ְוִאּתְ ֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמָפָניו ּכָ   .ּּבְ
ִריך הוא א ּבְ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָזֵכי ְלַאֲעָלָאה ְלֵהיָכֵליה ְדקוְדׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ א ְלֶמחֵז, ְּ י ְלַמְלּכָ

ָאה פוָמא, ּוַמְטרֹוִניָתא יה ְצלֹוָתא ְדִאיִהי אדנ, ַּזּכָ ְרָיא ּבֵ ְּדׁשַ ְּדָאְמִרין ָלה אדנ, י''ּ י ''ּ
ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְרִעין ְדֵהיָכָלא, ׂשְ ְפָוון ְדִאינון ּתַ ִאין ׂשִ ְּוַזּכָ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ַגְווָנא ְדִאֵלין ְדִאּתְ ּּכְ שם (ּ

ּ ִפְתחו )קיח יט ֲעֵרי ֶצֶדקּ א, ִלי ׁשַ ִכיְנּתָ ְצלֹוָתא ִבׁשְ ְּדַכד פוֵמיה ָפַתח ּבִ ּּ ּ , ַּיֲעֶנה ִמָיד' ַוְיָי, ּ
ְקָרא ַוְיָי)ישעיה נח ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ַמְנָיא ַאְתָוון יהו''ָא, ַיֲעֶנה'  ָאז ּתִ , ה''ה אהי''ז ּתְ

ַּיֲעֶנה הוא וֵבית ִדינֹו' ַוְיָי ּ ַמְנָיא ַאְתָוון, י'' יאהדונהי''ה אדנ''ְוָדא יהו, ּ ִּאֵלין , ָלֳקֵבל ּתְ
ַמ ִּאינון ֵחיָוון ְדַחׁשְ א, ל''ּ ְּדִאינון ֵחיָוון ְדֶאּשָׁ ּ ַּפַעם ָחׁשֹות וַפַעם ְמַמְללֹות, ּ ּ ְצלֹוָתא , ּ ּבִ

ב ְמַמְללֹות ְּמיוׁשָ ְצלֹוָתא ִדְמעוֶמד ָחׁשֹות, ּ   .ּּבִ
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אִא, ְוָתא ֲחִזי ִכיְנּתָ ְצלֹוָתא ִדיֵליה ִלׁשְ יה ּבִ ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ר ַנׁש ָסִליק ּבְ ּם ּבַ ָכל ִפּקוָדא , ּ ּאֹו ּבְ ּ
ּוִפּקוָדא ְדָעִביד א, ּ ִּמָיד ְדָדִפיק ְלִפְתָחא ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ָנִביא אֹו חֹוֶזה אֹו ָחָכם אֹו , ּ
ִּמָיד ְדָקָרא ָלה ְלַתְרָעא, ַּצִדיק אֹו ָחִסיד ּ ןִא, ּ ּמָ א ְסִליַקת ּתַ ִכיְנּתָ , ַּיֲעֶנה ִמָיד' ְיָי, ם ׁשְ
ין ְלֶע ח ֵליהְוָלא ַאְמּתִ א ְדַאְפּתַ ח ֵליה, ֶּבד אֹו ְמַמּנָ ׁש ַאְפּתַ ֶּאָלא ִאיהו ַמּמָ ּ ֵּמֲחִביבו , ּ

י ַכָלה ָחָתן ְלַגּבֵ ה ּכְ ּוְרִחימו ְדִאית ֵליה ְלַגּבָ ּ ּ ּ ַה, ּ א ָלא ְסִליַקת ּבְ ִכיְנּתָ ּהוא ְצלֹוָתא ְוִאם ׁשְ
ח ֵליה ֵהיָכֵליה, ּאֹו ִפּקוָדא ִריך הוא ְלִמְפּתַ א ּבְ יב ֵליה קוְדׁשָ ָּלא ָחׁשִ ּ ּ ּ ַּוֲאִפילו ַעל ְיֵדי , ְּ

לוָחא ּׁשִ א )א''דף לד ע(. ּ ַמר , ְּוַלאו ִאיהו ְכַדאי ְלֵמיָעאל ְלֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ֲעֹמד)דברים כד יא( חוץ ּתַ ּוִמְל, ּ ּבַ עוֵתיהּ ָּבר ָיֲהִבין ֵליה ּבָ ּ א, ּ לוָחא אֹו ְמַמּנָ , ַּעל ְיֵדי ׁשְ

ְדָקא ָיאות ְּוִאי ָלא ָסִליק ְצלֹוֵתיה ּכִ ַּדְחָיין ֵליה ְלָבר, ּ ַאְנפֹוי, ּ ְרִעין ּבְ ַּוֲעֵליה , ְּוָסְגִרין ּתַ
ַמר  ֲחֻרְנִני ְוֹלא ִי)משלי א כח(ִאּתְ   .ְמָצֻאְנִני ָאז ִיְקָרֻאְנִני ְוֹלא ֶאֱעֶנה ְיׁשַ

ִריך הוא א ּבְ ל ַחד ְוַחד ְלקוְדׁשָ ָרֵאל ּכָ ד ָקָראן ִיׂשְ ְּוָהִכי ּכַ ַמע אֹו , ְּ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
ִּבְצלֹוָתא אֹו ְבָכל ִפּקוָדא ן, ּ ּמָ ן ָלא ָנִחית ּתַ א ַלאו ִאיִהי ַתּמָ ִכיְנּתָ ֲּהָדא הוא , ִאם ׁשְ

ר ַאְז)שמות כ כד(ִדְכִתיב  ָכל ָמקֹום ֲאׁשֶ יך ּבְ ִמי ָאֹבא ֵאֶליך וֵבַרְכּתִ יר ֶאת ׁשְ ָּכִ ם , ָּ ְוִתְרּגֵ
ן ְוגֹוֵמר י ַתּמָ ִכיְנּתִ ֵרי ׁשְ ָכל ֲאַתר ְדַאׁשְ ִפּקוִדין , ֹּאְנְקלֹוס ּבְ א ּבְ ִכיְנּתָ ר ַנׁש ְסִליק ׁשְ ְּדַכד ּבַ ּ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ִּדיֵליה ְלַגּבֵ ּ ּ ִריך הוא ָנִחית ֲעֵליה, ְּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִגיָנהְּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר , ּ ּבְ ּ
ִביא  ֹזאת ְוָהא אוְקמוהו, ַּאל ִיְתַהֵלל ְוגֹוֵמר, )ירמיה ט כב(ַהּנָ י ִאם ּבְ ּּכִ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ א ִבְצלֹוָתא ִדיֵליה ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ר ַנׁש ָסִליק ׁשְ ְּוָהִכי ַכד ּבַ ּ א , ְּ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ָנִחית ָלֳקֵבל ְצ ּּבְ יה ַאְקִדיַמת, ּלֹוֵתיהְ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ּ ָחא ֵליה, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּלַאְפּתָ

ר)בראשית כד טו( ָלה ְלַדּבֵ ּ ַוְיִהי הוא ֶטֶרם ּכִ ה ִרְבָקה ֹיֵצאת, ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא , ְוִהּנֵ
ְּדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִפי יֹוֵדַע ֲאִני , ּ ִפָלִתי ּבְ גוָרה ּתְ ִּאם ׁשְ לּ הוא ְמקוּבָ ּׁשֶ ְוִאם ַלאו , ּ
הוא ְמטֹוָרף ַאְנפֹוי, ּיֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ְּוטֹוְרִפין לֹו ְצלֹוֵתיה ּבְ ָלה , ּ ּוְבִגין ָדא ַוְיִהי הוא ֶטֶרם ּכִ ּ ּ ּ

ר ם ְיָי, ְלַדּבֵ ׁשֵ ּוְלַמְלָלא ִבְצלֹוֵתיה ּבְ יה וְבִגיֵניה ָנְחַתת ', ּּ א ָנְפַקת ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ִּמָיד ׁשְ ּ ּ ּ
א ְלַרְגלֹויׁשְ ם ְלֶדֶרך )תהלים פה יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִכיְנּתָ ְ ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך ְוָיׂשֵ ְ ּ

  .ְּפָעָמיו
ָרֵאל א ִאיִהי עֹוֶמֶדת ַעל ִיׂשְ ִכיְנּתָ ָרֵאל ִאינון ַרְגִלין ְדָקַמת ֲעַלְיהו , ְוַכד ׁשְ ְּוִיׂשְ ּ ּ

ָגלוָתא ּבַ, ּּבְ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ הֹוןְּ ָעִלים ְוגֹוֵמר , ּח ָלה ּבְ ּנְ ְַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ ּ שיר ז (ּ

ְְועֹוד ַמה ָיפו ְפָעַמִיך, )ב ּ ָנה, ּ ּשָׁ ֹלׁש ְפָעִמים ּבַ ָרֵאל ֲהוֹו ְמַקְייִמין ׁשָ ד ִיׂשְ ּּכַ ְּועֹוד ַמה ָיפו , ּ ּ
ָעִלים ּנְ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִס, ְְפָעַמִיך ּבַ ִזְמָנא ְדָעְמדו ִיׂשְ ּּבְ ַמר , יַניּ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ  )זכריה יד ד(ּ

יֹום ַההוא ְּוָעְמדו ַרְגָליו ּבַ ָעִלים, ּּ ּנְ ְְועֹוד ַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ ּ ָנה , ּ ֹראׁש ַהּשָׁ ד ַקְייִמין ּבְ ּכַ
יֹוָמא ְדִדיָנא ִבְצלֹוָתא א ִדין ְויֹוׁשֵ, ּּבְ ּסֵ ִגיַנְייהו עֹוֵמד ִמּכִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ א ְּ ּסֵ ב ַעל ּכִ

א ְבָגלוָתא, ַרֲחִמים ִכיְנּתָ ׁשְ ִזְמָנא ְדִאינון ַקְייִמין ּבִ ּּבְ ה , ּ ה ִדיִנין ְוַכּמָ ְּוָסְבִלין ֲעַלְייהו ַכּמָ
ֹצאן ִטְבָחה , ִּיּסוִרין ְבנו ּכְ י ָעֶליך הֹוַרְגנו ָכל ַהיֹום ֶנְחׁשַ ְּדָאְמִרין ּכִ ּ ּּ   .)תהלים מד כג(ָ

ר ַנׁש ְמַצֵל ִריך הוא ְדִאיהו יהו, יְּוַכד ּבַ א ּבְ ַקְדֵמיָתא ְלַנְחָתא קוְדׁשָ ָּצִריך ּבְ ּ ְּ ה ''ְ
ַמע ְקִריַאת ׁשְ ָרֵאל, ּבִ ַמע ִיׂשְ תֹות ְוֹיִמין ָטִבין, ְּוֵליה ָאְמִרין ׁשְ ּבָ ָכל ׁשַ ִגין ְדיֹוִמין , ּבְ ּּבְ

ְרָעא ְדֵהיָכָלא ְפִניָמָאה ִאיִהי ְסִתיָמא ְּדחֹול ּתַ  ּכֹה ָאַמר )יחזקאל מו א(ְכִתיב ֲּהָדא הוא ִד, ּ
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ה''י אלהי''אדנ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ַער ֶהָחֵצר ַהְפִניִמית ַהפֶֹנה ָקִדים ִיְהֶיה ָסגור ׁשֵ ּם ׁשַ ּ ּ ,
ִליט ֲעַלְייהו ִגין ְדמטטרון ׁשַ אי ּבְ ְּוַאּמַ ת ְדֵייֵתי ַבְע, ּ ּבָ ּוְביֹום ַהּשַׁ ָּלה ִיָפֵתַחּ יֹום , ּ ְוֵכן ּבְ

ּוְבִגין ָדא, ָּפֵתַחַהֹחֶדׁש ִי ר ַנׁש יהו, ּ ד ָנִחית ּבַ ַמע''ּכַ ְקִריַאת ׁשְ ָּצִריך ְלַנְחָתא ֵליה , ה ּבִ ְ

אדנ ִפיֵמיה, י''ּבְ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּוְבִגין ָדא אדנ, ּ ִהָלֶתך''ּ יד ּתְ ח וִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ָי ׂשְ ּ ּ.  
ת ּבָ ׁשַ ה , ּא ְדמוָסףּוְרִביָעָאה ְצלֹוָת, ִּדְתַלת ְצלֹוִתין ִאינון ּבְ ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ַאּתָ

ּתָ ָאה, ִּקַדׁשְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָמאָלא, ְוָדא ׁשְ ְטָרא ִדׂשְ ן ֵליָוֵאי, ְדִאיִהי ִמּסִ הֹון , ְדַתּמָ ַמר ּבְ ְדִאּתְ
ּתָ ֶאת ַהְלִוִים ְּוִקַדׁשְ ַנת ֶחְלקֹו, ּ ַמּתְ ה ּבְ ַמח ֹמׁשֶ ֲחִרית ִיׂשְ ַמת, ְצלֹוָתא ְדׁשַ ל ַחיְוָדא ִנׁשְ ,  ּכָ

א ִעָלָאה ַמר , ְּדִאיִהי ִאיּמָ ִים)תהלים סח יד(ֲּעָלה ִאּתְ ַפּתָ ין ׁשְ בון ּבֵ ּכְ ׁשְ ְקֵרי , ּ ִאם ּתִ ַאל ּתִ
ַמר , ִּאם ֶאָלא ֵאם ַּדֲעָלה ִאּתְ קֹום ַההוא)בראשית כח יא(ּ ּמָ ב ּבַ ּכַ ּ ַוִיׁשְ ֲאַתר ְדֵיׁש כ, ּ ב ''ּּבַ

ִכיַבת  ןַּאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ׁשְ ּמָ ָאה ִאיִהי פוָמא, ּתַ ְע, ַּזּכָ ִכיַבת ְדאֹוַרְייָתא ְדַהִהיא ׁשַ א ׁשְ ּתָ
ן ּמָ   .ּתַ
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ְמך ֶאָחד ה ֶאָחד ְוׁשִ ִליָתָאה ַאּתָ ּה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַדֲאִחיד ''ָּדא יהו, ְָצלֹוָתא ּתְ
ַתְרַוְייהו ָמה ְיֵתיָרה ְו, ּּבְ ֶע, ּרוַח ְיֵתיָרה ְוֶנֶפׁש ְיֵתיָרהְּוִאינון ְנׁשָ תֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ּבְ ּבָ , ֶרב ׁשַ

ּתָ ה ִקַדׁשְ ל ַחי, ַּאּתָ ַמת ּכָ ָמה ְיֵתיָרה ִנׁשְ ַנת ֶחְלקֹו, ְנׁשָ ַמּתְ ה ּבְ ַמח ֹמׁשֶ ה ִיׂשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּרוַח , ּ
ְמך ֶאָחד ה ֶאָחד ְוׁשִ ָאה ִאיהו ָמאן ְדַאְפּתַ, ְָיֵתיָרה ַאּתָ ַּזּכָ ְתַלת ְצלֹוִתיןּ ָלא , ּח ִפימֹוי ּבִ ְלַקּבְ

ת )ב''דף לד ע( ּבָ ׁשַ ִפַלת מוָסף ָדא ַצִדיק, לֹון ּבְ ּּתְ ּ ּ ְלהו ְצלֹוִתין, ּ ְּדָכִליל ּכֻ ּוֵביה ָאְמִרין , ּּ ּ
נו ְלך ְיָי ֶתר ִיּתְ ְצלֹוָתא ְדמוָסף ּכֶ ָּבִ ּ א ו ַא''אלהינ' ְיָי, ְליֹוןּו ְוֶכֶתר ִאיהו ֶכֶתר ֶע''אלהינ' ּ ּבָ

א ַלת ֲאָבָהן, ְוִאיּמָ ִרית ִמיָלה וְתֵרין ַיְרֵכי ְקׁשֹוט''צבאו' ְיָי, ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ּתְ , ּת ּבְ
א ִכיְנּתָ בֹודֹו ָדא ׁשְ   .ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ְרִעין ְדֵהיָכָלא ְפָוון ְדִאינון ּתַ ִאין ׂשִ ַּזּכָ ּ ָלא ְבהֹון ְצלֹוִתין ִאֵלין, ּ י ''ּ ָדא אדנּוְבִגין, ְּלַקּבְ
ח  ְפּתָ ָפַתי ּתִ ֲעֵרי ֶצֶדק, )תהלים נא יז(ׂשְ ִּפְתחו ִלי ׁשַ ח , )שם קיח יט( ּ ר ַנׁש ַאְפּתַ ְּדַכד ּבַ

יה ִכיְנּתֵ ְצלֹוָתא ִבׁשְ ִּפימֹוי ּבִ ְקָרא ַוְיָי, ּ ּהוא וֵבית ִדינֹו, )ישעיה נח ט(ַיֲעֶנה ' ִּמָיד ָאז ּתִ ּ ּ ,
ַמְנָיא ַאְתָוון ְדִאי''ָא א, ה''ה אהי''ּנון יהוּז ּתְ א ְוִאיּמָ ַּיֲעֶנה ִמָיד הוא וֵבית ִדינֹו ' ַוְיָי, ַאּבָ ּ ּ ּ

  .י''ה אדנ''יהו
א א וְבִאיּמָ ַאּבָ ד ִאינון ּבְ ּּכַ ָמאָלא, ּ ְפֵני ַעְצמֹו, ִּליִמיָנא וׂשְ ם ּבִ ל ַחד ִאיהו ׁשֵ ְוַכד , ּּכָ

ֶכֶתר ֶע ִיחוָדא ֲחָדאִּאינון ּבְ ְּליֹון ִאינון ּבְ ֶחֶסד וְגבוָרה ִאינון , ה''ַגְווָנא ָדא יאההויהּכְ, ּ ּּבְ ּ ּ
ָמאָלא, ה''ה אהי''יהו ַּעְנִפין ִמְתָפְרִדין ִליִמיָנא וׂשְ ְרַוְייהו , ּ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאינון ּתַ ּּבְ ּ ּ

ֶנַצח ָוהֹוד, ְּבִיחוָדא ֲחָדא ְּוָהִכי ִאינון ַעְנִפין ִמְתָפְרִדין ּבְ ה ''היה ִליִמיָנא א''יהו, ּ
ָמאָלא ַצִדיק ִמְתַיֲחִדים, ִלׂשְ ָטן ַעְנפֹוי ֵמִעיָלא, ָהא ָהָכא ָרָזא ְדִאיָלָנא, ּּבְ ְּדִאְתַפׁשְ ּ ,

א ְרׁשֹוי ְלַתּתָ ׁשָ יה ָרע, ִּעץ ַהַדַעת טֹוב. ְּוָדא ִעץ ַהַחִיים, ּוִמְתַייֲחִדין ּבְ ְּדֵלית ּבֵ א , ּ ּתָ ִמּתַ
ִכ''אדנ, ְכַגְווָנא ָדא, ְלִעיָלא ָאהי ׁשְ א ַתּתָ ְּוִאינון , ּה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''יהו, יְנּתָ

ָמאָלא ְתֵרין ַיְרִכין ַעְנִפין ִמְתָפְרִדין ִליִמיָנא וׂשְ ּּבִ ְּוָהִכי ִבְתֵרין ְדרֹוִעין ִמְתָפְרִדין ַעְנִפין , ּ ּ
ָמאָלא ִיחוָדא ֲחָדא יאהדונה, ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ַצִדיק ִאינון ּבְ ּּבְ ּ ַמְוָדא, י''ּ ֵחיָוון , ל'' ָרָזא ְדַחׁשְ

א ְמַמְלָלן ְּדֶאּשָׁ ָברוך, ּ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְּכָ ם, י''ְּדִאיִהי יאהדונה, ּ ׁשֵ , ְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ
ָמָהן ְוָדא יהו ְתֵרין ׁשְ   .ה''ה אהי''ּבִ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

א ְלִע ּתָ יִרים ִמּתַ יר ַהּשִׁ ׁשִ א ּבְ ִכיְנּתָ ח ׁשְ ּבַ שיר (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , יָלאּוְבהֹון ֲהָוה ְמׁשַ

ת ָנִדיב)השירים ז ב ָעִלים ּבַ ּנְ ְ ַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ ּ ה ְיֵדי , ּ מֹו ֲחָלִאים ַמֲעׂשֵ ְַחּמוֵקי ְיֵרַכִיך ּכְ ּ
ן ַהר, ֳאּמָ ן ַהּסַ ְרֵרך ַאּגַ ַדִיך, ְׁשָ ֵני ׁשָ ְַצָואֵרך, ְׁשְ ך, ּ א ְלִעיָלא, ְֹראׁשֵ ּתָ   .ָהא ָהָכא ִמּתַ

אְוִהיא ְמ ִריך הוא ֵמִעיָלא ְלַתּתָ א ּבְ ַחת ְלקוְדׁשָ ּבַ ּׁשַ ֶתם ָפז, ְּ , ְלָחָייו, ִעיָניו, ֹּראׁשֹו ּכֶ
ְפתֹוָתיו ִתּקוָנא ָדא, ׁשֹוָקיו, ָיָדיו, ׂשִ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ּבְ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָסִליק ְצלֹוָתא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ.  

א ֲחִזי יהו ִריך''ה אדנ''ּתָ א ּבְ ְי ִאיהו קוְדׁשָ ּ יהּ ִכיְנּתֵ ּ הוא וׁשְ ּ ְתֵרין ׁשֹוִקין יהו, ּ ה ''ּבִ
ָמאָלא''ִליִמיָנא אדנ ֵאיָנה ְמִאיָרה, י ִלׂשְ ִאיָרה ְוַאְסַפְקַלְרָיָאה ׁשֶ ְּוִאינון ַאְסַפְקַלְרָיָאה ַהּמְ ּ ּ ,

ְרַוְייהו ַחד יאהדונה ַצִדיק ּתַ ּּבְ ָמאָלאי ''ה ִליִמיָנא אדנ''ְּוָהִכי ִבְתֵרין ְדרֹוִעין יהו, י''ּ , ִלׂשְ
ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא יאהדונה ִיחוָדא ֲחָדא''ּּבְ ְרַוְייהו ּבְ ּי ּתַ סֹוד ָאֵמ, ּ ּוְבִגין ָדא ָגדֹול , ן''ּבְ ּ

א ְלִעיָלא, ְָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְמָבֵרך ּתָ   .ָּהא ִאיהו ִמּתַ
א יהו ֶכֶתר ֶע''ה אהי''ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ְרַוְייהו ַחד ּבְ ַגְווָנא ָדא יאההויה, ֹוןְליּה ּתַ , ה''ּכְ

ָחְכָמה וִביָנה יהו ְתֵרין ְדרֹוִעין יהו, ה''ה אהי''ּּבְ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ה''ה אהי''ּּבִ ּּבְ
ֲחָדא ְרַוְייהו ּכַ ֶנַצח ָוהֹוד יהו, ּּתַ ָמאָלא''ה אהי''ּבְ ְרַוְייהו , ּה ָדא ִליִמיָנא ְוָדא ִלׂשְ ַצִדיק ּתַ ּּבְ ּ

ִיחוָדא ֲחָדאּּבְ ַגְווָנא ָדא יהו,  ּכַ ִיחוָדא ֲחָדא ּכְ ְרַוְייהו ּבְ ַמְלכות ּתַ ְּוֵכן ּבְ ּ ּוָבה , י''ה אדנ''ּ ּ
ִרין יהו ע, ה''ה אהי''ִמְתַחּבְ ּוְבִגין ָדא ִאיִהי ִקְרַית ַאְרּבַ ָמָהן, ּ ע ׁשְ ְּדִאינון , ִּחּבוָרא ְדַאְרּבַ ּ

ִפִלין ְדָיד ָיין ִדּתְ ע ָפָרׁשִ ַאְרּבַ ּּבְ ּּ ּ א,ּ ִפִלין ְדֵריׁשָ י ִדּתְ ּתֵ ע ּבָ ּ וְבַאְרּבַ ּּ.  
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א, ְוָדִפיק ְלַתְרָעא, ְוַכד ָנִביא ֲהָוה ָסִליק ְלִעיָלא ִכיְנּתָ ׁשְ ֲהָוה ָפַתח , ִאי ֲהָוה ָסִליק ּבִ
ֵּליה ִמָיד ר ֹאָת, ּ ן ָאָדם ֲעֹמד ַעל ַרְגֶליך ַוֲאַדּבֵ ַָוֲהָוה ָאַמר ֵליה ּבֶ ְּדַאְנּתְ , )יחזקאל ב א(ְך ּ

א ִבְצלֹוָתא ַבֲעִמיָדה ִכיְנּתָ הֹון , ֲָעמֹוד ַעל ַרְגֶליך, ּהוא ַדֲהִוית ָסִביל ִלׁשְ ַמר ּבְ שם א (ְּדִאּתְ

ַכף ֶרֶגל ִעֶגל)ז קוִדים ְדִאינון ַמְנִהיִגים ְלַאְתָוון,  ְוַכף ַרְגֵליֶהם ּכְ ּנְ ֲּעגוִלים ּכַ ּ ּ ְטָרא , ּ ּוִמּסִ
ִעיןְדַאְתָוו ּן ִאינון ְמרוּבָ ם ֵיֵלכו)שם יז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ֶלְכּתָ ַעת ִרְבִעיֶהם ּבְ , ּ ַעל ַאְרּבַ

ַעת ִרְבִעיֶהם ָכל  )א''דף לה ע(ִּאינון , ְועֹוד ַעל ַאְרּבַ ר ַנׁש ּבְ ע ְקדוׁשֹות ְדאֹוֵמר ּבַ ַּאְרּבַ ּ
ַקְדָמִאין, יֹוָמא ֶאְמָצִעיֹותּוַמ, ְָועֹוד ֲעמֹוד ַעל ַרְגֶליך ּבְ ְלכות ּבְ ֵאָלֵתך ַעד ֲחִצי ַהּמַ ּה ּשְׁ ּ ְ ,

ַבְתָרִאין ֶע, ְוֵתָעׂש ּבְ ר ַנׁש ּכְ ן ִאיהו ּבַ ְּדַתּמָ ל ְפָרס ֵמַרּבֹו ְוהֹוֵלך לֹוּ ְֶבד ַהְמַקּבֵ ִּאֵלין ָנְפִקין , ּ
עוְתהֹון א ּבָ ְּדָיִהיב לֹון ַמְלּכָ ,  ִדְבִרית ִמיָלהָמאֵרי, ָהא ָאֳחָרִנין ָקא ָדְפֵקי ְלַתְרָעא, ּ

ח''ְוַאְמֵרי אדנ ְפּתָ ָפַתי ּתִ   .י ׂשְ
א ִכיְנּתָ ָרֵאל ְדִאינון ַרְגִלין ִדׁשְ ִאין ִאינון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ , ְּדָקַמת ֲעַלְייהו ִבְצלֹוָתא ַבֲעִמיָדה, ּ

ִפָלה ְמעוָמד ְּדִאיִהי ַוַדאי ֲעַלְייהו ּתְ ּ ּ ְּוָקַמת ֲעַלְייהו ְבָגלוָתא, ּּ ִגין , ּת ֲעַלְייהוּוְבַמאי ָקַמ, ּ ּבְ
ה יהו ם, ה''ְּדָנֲחִתין ְלַגּבָ ׁשֵ ל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ַמר ּכָ ַּדֲעֵליה ִאּתְ ּ ר ַנׁש ְלַזְקָפא , ּ ְְדֵביה ָצִריך ּבַ ּ ּ

א ִכיְנּתָ ם יהו, ִלׁשְ ׁשֵ ְּוִאֵלין ְדָלא ָזְקִפין ָלה ּבְ ּ ְצלֹוְתהֹון''ּ ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא , ה ּבִ ּאֹו ּבְ א ''נ(ּ

יֵדי ֹלא אוַכל קום ' ְנָתַנִני ְיָי, ִּאיִהי ָצְווַחת ֲעַלְייהו, )דלהון ּּבִ ִּדְסִמיכו ִדיָלה , )איכה א יד(ּ ּ ּ
ְתֵרין ְדרֹוִעין ְדִאינון ֶחֶסד וְגבוָרה ִּאיהו ּבִ ּ ּ ּ ּ ְתֵרין ׁשֹוִקין ְדִאינון ֶנַצח , ּ ַּוֲעִמיָדה ִדיָלה ּבִ ּ ּ

גוָפ, ָוהֹוד ּוְזִקיפו ִדיָלה ּבְ ּ ּ ּא ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאּ ֵמיה''יהו, ּ ל , ּה ׁשְ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ
ם ׁשֵ ַצִדיק, ַּהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ְּוִיחוָדא ִדיָלה ּבְ ּ הֹון , ּ ּוְבִגין ִאֵלין ְדָלא ְיִכיַלת ְלֵמיַקם ּבְ ּּ

ְצלֹוָתא ָגלוָתא, ּבִ ְּוֵלית ָלה ְסִמיכו ְוָלא ְזִקיפו ְבהֹון ּבְ ּ ּ הֹוןִאְתֲעִצ, ּ ן , יַבת ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּבֵ
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ח ָאב ּמַ ִסיל ּתוַגת ִאּמֹו , ָחָכם ְיׂשַ ּוֵבן ּכְ ב ֶאל ִלּבֹו , )משלי י א(ּ ּוְבִגיֵניה ַוִיְתַעּצֵ ּ בראשית ו (ּ

יה ְוָלא ַלֲאבוִהי, )ז אי ּכוֵלי ַהאי ְלִאּמֵ ְּוַאּמַ ּ ּ.  
ֶּאָלא ָדא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו ּ ִּפּקוִדין ַדֲעׂשֵ, ּ ּ ן ָחְכָמהּ ָמה , ּה ִאינון ִמיִמיָנא ְדַתּמָ ּכְ

ים ַיְדִרים ְּדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ ה ִאינון , ּ ּוִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ּ ּ
א ִעָלָאה ן ִאיּמָ ָמאָלא ְדַתּמָ יָבה 'י ַה''ָלָחה אדנ'י ְס''ָמָעה אדנ'י ׁשְ''ִּדְבהֹון אדנ, ִּמּשְׂ ְקׁשִ

ַאַחר ַוֲעׂשֵ פוִרים, )דניאל ט יט(ה ַאל ּתְ יֹום ַהּכִ ּּבְ א ִאינון ְדָעְבִרין , ּ ְתיוְבּתָ ְּוַכד ָלא ָחְזִרין ּבִ ּ ּ
ָמאָלא ה ְדִאינון ִמּשְׂ ַמר ֲעַלְיהו , ַּעל ֹלא ַתֲעׂשֶ ִסיל ּתוַגת ִאּמֹו)משלי י א(ִּאּתְ ּ וֵבן ּכְ ִגין , ּ ּבְ

ָמאָלא א ִלׂשְ ן ִאיּמָ א , ְּדַתּמָ ָמאָלאְוִלּבָ ב ֶאל )ורזא דמלה(, ִּאיהו ִלׂשְ ּ וְבִגין ָדא ַוִיְתַעּצֵ ּ ּ
  .ִלּבֹו

ּוְתֵרין ֲהַויֹו ָמאָלא''ּ ִּליִמיָנא וֵביה ' י, ה''ו יוה''ְכַגְווָנא ָדא יהה, ּת ִאינון ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ּ
ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ''יהו א, )שם ג יט(ה ּבְ ַרּתָ ', ָּרא ְדִאיהו וִּעָלָאה ִעם ּבְ' ה, ָאב ִעם ּבְ

יה ִפִלין ַעל ֵריׁשֵ ּּתְ א)ישעיה סב ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ִפִלין ְדֵריׁשָ ּ וִבְזרֹוַע ִעְ◌זֹו ֵאלו ּתְ ּ ּּ ּ ּ ,
א' ַעל ו' ִּדְבָכל ֲאַתר ְדָאת ה   .ִאיִהי ִאיּמָ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד י י' ְּדָסִליק ה, ְוָדא ָרָזא ְדָקְרּבָ ְוִאם ַלאו ַהאי ', י וְלַגּבֵ' ְוָנִחית ה', ְלַגּבֵ
ַהאי ְקָרא , ו''ה יהה''ֲּהַוָי ְתַהֵלל ַה )ירמיה ט כג(ְדִאְתְרִמיז ּבְ ֹזאת ִי ְתַהֵלל ַה ּמִ י ִאם ּבְ ּ ּכִ ּ

ל ְו ָידֹוַע אֹוִתי ּכֵ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד, ׂשְ א ָקְרּבָ ֵני ָנׁשָ ר ַנׁש , ָלא ֲהוֹו ָיְדִעין ּבְ ְּדַכד ָלא ֲהָוה ּבַ
ְּדִאיִהי ' ָמאן ֲהָוה ָיַדע ָמאי ִניִהי ה, ּוָמאן עֹוֶלה ְויֹוֵרד', ִעם ו' ה',  ִעם י'ָקִריב ָאת ה

א ַרּתָ א, ּבְ י ַאּבָ ְּדִאית ֵליה ְלַסְלָקא ָלה ְלַגּבֵ ָרא' ְוה, ּ י ּבְ א ְלַנְחָתא ָלה ְלַגּבֵ ְּדִאיִהי ִאיּמָ ּ ,
ִגין ַהאי ֲהַוָי ֶּאָלא ּבְ א ִעָלָאה' ִהי ַעל וְּדִאי' ְדה, ו''ה ְדִאיִהי יהה''ּ ּוָבה , ִּאיִהי ִאיּמָ ּ

ַמע ה ּתְ חֹות י' ִאׁשְ ָאה ְדִאיִהי ּתְ ּתָ א' ּתַ ַרּתָ ָנא, ְּדִאיִהי ּבְ ְְדָצִריך ְלַסְלָקא , ְוָדא ָרָזא ְדָקְרּבָ

י י' ה י ו' ּוְלַנֲחָתא ה', ְלַגּבֵ   .'ְלַגּבֵ
ְכָת' ו, ִּאיהו ִליִמיָנא ָחְכָמה' ה י''יוה ּבִ , )דברים לג ב(ִּמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו , בּתֹוָרה ׁשֶ

ך ִמּמֹוַח ָהָאב ן ְדִאְתַמּשַׁ ְְוַהאי ִאיהו ְדָאְמִרין מֹוַח ַהּבֵ ּ ָמאָלא' ה, ּ ן , ִּעָלָאה ִלׂשְ ּמָ ּוִמּתַ
ַעל ֶפה ּבְ ָאה' ְדִאיִהי ה, ִּאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא ׁשֶ ּתָ   .ּתַ

  ]ב''דף לה ע -תיקוני זוהר [

ִאין ִאינו ֲהַויֹוַּזּכָ ָרֵאל ְדָיְדִעין ָרִזין ִעָלִאין ּבַ ּן ִיׂשְ ּ ֲהָבִלים , ת''ּ ִּדְבהֹון ָסְלִקין ְצלֹוִתין ּבַ
ְּדפוְמהֹון ְדָקא ָיאות, ּ הֹון ּכִ ְּוָנֲחִתין ִאינון ֲחָייִלין ּבְ יה , ּ ִכיְנּתֵ ר ַנׁש ָסִליק ׁשְ ְּדַכד ּבַ ּ
ְצלֹוֵתיה ִריך הוא ָנִחית ֲעֵל, ּּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ קֹום )שמות כ כד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּיהְּ ָכל ַהּמָ  ּבְ

יך ִמי ָאֹבא ֵאֶליך וֵבַרְכּתִ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ ֲָאׁשֶ ָרֵאל ְדִאינון ַרְגִלין , ָּ ִאין ִאינון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ
א ִכיְנּתָ ָעאקו, ִלׁשְ ין ּבְ ֵריַוח ּבֵ ין ּבְ ה ּבֵ ְּלֵמיַקם ִעּמָ ִדיָנא , ּ ְּדַכד ִאּנון ּבְ יֹוָמא  )ב'' לה עדף(ּ ּבְ

ָנה הֹון ְלִדיָנא, ְּדִדיָנא ְדִאיִהי ֹראׁש ַהּשָׁ ְצלֹוְתהֹון, ִאיִהי ָקַמת ִעּמְ , ְּדַקְייִמין ָלה ּבִ
ַמר  ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ְנֶחה אֹוָתך)משלי ו כב(ּ ִהְתַהֶלְכך ּתַ ְ ּבְ ָ מֹור ָעֶליך, ּ ׁשְ ך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ָּבְ ַוֲהִקיצֹוָת , ָ

יֶחך א, ִָהיא ְתׂשִ ִכיְנּתָ ָכל ִפּקוָדא וִפּקוָדא ִלׁשְ ָרֵאל ּבְ ִּדְבָכל ֲאַתר ְדַקְייִמין ִיׂשְ ּ ּ ּ ִאיִהי , ּּ
ָכל דֹוֲחָקא ְוַצֲעָרא ִגיַנְייהו ּבְ ַּקְייַמת ּבְ א, ּ ַיּמָ ין ּבְ וָבא ּבֵ ִיּשׁ ין ּבְ ָאְרָחא ּבֵ ין ּבְ ְּוָדא ִאיהו , ּּבֵ

ְנֶחה אֹוָת ָרא ּתַ ַמְדּבְ ִהְתַהֶלְכך ּבְ ָּבְ ְ ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך )תהלים פה יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְךּ ּ
ם ְלֶדֶרך ְפָעָמיו ְּוָיׂשֵ מֹור ָעֶליך, ְ ׁשְ וָבא ּתִ ִיּשׁ ך ּבְ ְכּבְ ׁשָ ָּבְ א ִהיא , ָּ ַיּמָ ַוֲהִקיצֹוָת ְלֵמיַזל ּבְ
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יֶחך ְנֶחה אֹוָתך, ְָתׂשִ ַהאי ָעְלָמא ּתַ ִהְתַהֶלְכך ּבְ ְְועֹוד ּבְ ָ ְכּבְ, ּ ׁשָ מֹור ָעֶליךּבְ ׁשְ ֶבר ּתִ ּקֶ ָך ּבַ ָ ,
יֶחך ִתים ִהיא ְתׂשִ ַָוֲהִקיצֹוָת ִבְתִחַית ַהּמֵ ּ.  

ְטָרא , ְּוִאינון ָמאֵרי ַרְגִלין, ְוָהא ָאֳחָרִנין ָקא ָדְפִקין ְלִפְתָחא, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ִמּסִ
ִריך הוא א ּבְ ְּדַרְגִלין ְדקוְדׁשָ ּ הֹון , ְּ ַמר ּבְ יֹום ַההוא)דזכריה יד (ְּדִאּתְ ּ ְוָעְמדו ַרְגָליו ּבַ ּּ ,

ַמר  ָבִרים ְלַבד ִמָטף)שמות יב לז(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהּגְ ׁשֵ ִּאֵלין ָנְפִקין , ּ ּכְ
הֹון , ָהא ָאֳחָרִנין ָעאִלין ַמר ּבְ ְטָרא ְדִאֵלין ְדִאּתְ ִּמּסִ ָרה)יחזקאל א ז(ּ ,  ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ

ָרהַר ִעּגוָלא ִאינון ֶרֶגל ְיׁשָ ְּגִלין ּבְ ים, ּ ִעין ְדאֹוַפּנִ ְּוִאית ַרְגִלין ָאֳחָרִנין ְמרוּבָ ַמר , ּ ְּדִאּתְ
הֹון  ם ֵיֵלכו)שם יז(ּבְ ֶלְכּתָ ַעת ִרְבִעיֶהם ּבְ ַמְרֵאה , ּ ַעל ַאְרּבַ ִּדְבהֹון ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ּכְ ּ
ָזק  ִעּגוָלאְּוִאּנון ַרְגִל, )שם יד(ַהּבָ ִנּקוִדין ְלַאְתָוון, ּין ּבְ ִּאינון ּכְ ִרּבוָעא, ּ ְּדִאינון ַרְגִלין ּבְ ּ ּ.  

ְטָרא ִדְלהֹון ן ֲהָוה ָסִליק רוֵחיה, ְּוָנִביא ְדִאיהו ִמּסִ ּמָ ּּתַ ל ַמה , ּ ַמע ּכָ ן ֲהָוה ׁשָ ּמָ ּוִמּתַ
ַמע ַּדֲהָוה ֵליה ְלִמׁשְ ן ָאָדם ֲעֹמד ַעל ּ ַויֹאֶמ)יחזקאל ב א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ר ֵאָלי ּבֶ
ר אֹוָתך ְַרְגֶליך ַוֲאַדּבֵ ֲעִמֵדִני ַעל ַרְגָלי)שם ב(ְועֹוד , ָ ר ֵאַלי ַוּתַ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ֹבא ִבי רוַח ּכַ ּ ַוּתָ ּ ,

ר ֵאָלי ַמע ֵאת ִמַדּבֵ ַמע ַאֲחַרי ְוגֹוֵמר , ָּוֶאׁשְ ֵאִני רוַח ָוֶאׁשְ ּשָׂ י, )שם ג יב(ַּוּתִ ִגין ְדַדְרּגִ ן ּּבְ
א ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ה , ִּאינון ִמּסִ ַמר ּבָ ַמע ,  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי)שמות לג כג(ְּדִאּתְ ָאַמר ָוֶאׁשְ

  .ַאֲחַרי
דֹול יה , ְּדִאית ַרַעׁש ְוִאית ַרַעׁש, ָמאי קֹול ַרַעׁש ּגָ ַמר ּבֵ ִּאית ַרַעׁש ְדִאּתְ מלכים א יט (ּ

ִריך הואְּדָלא ֵייֵתי ַת',  ֹלא ָבַרַעׁש ְיָי)יא א ּבְ ן קוְדׁשָ ּּמָ ן, ְּ ֶּאָלא , ְּוִאית ַרַעׁש ְדֵייֵתי ַתּמָ
ִהפוָכא ֶע''ַרַע ּׁש ּבְ ַמר , ׂש''ֶרּ ָמה ְדִאּתְ ְוָדא , ֶּרׂש ְדָויִּיְסָעֶדּנו ַעל ֶע'  ְיָי)תהלים מא ד(ּכְ

בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליֹו ּכָ ל ִמׁשְ ְְדִאְתַהַפך ַרַע, ִּאיהו ּכָ ּוַמאי ִניהו ֶע, ׂש''ֶרׁש ְלֶע''ּ ֶּאָלא , ׂש''ֶרּ
ִהפוך ַאְתָוון''ׂשִֶּאיהו ֶע ְר ּבְ ּ א ְדִאיִהי ְכָלָלא ְדֶע, ּ ִכיְנּתָ ר ְסִפיָרןְוָדא ׁשְ ַמר , ׂשֶ ַּדֲעָלה ִאּתְ ּ

ָרה ָפחות ֵמֲעׂשָ ה ּבְ ֵּאין ְקדוׁשָ ּ.  
א ְדחֹוֶלה ְרָיא ְלֵריׁשָ ּוְבִגיָנה ְיָי, ְדִאיִהי ׁשַ ַעל , ֶּרׂש ְדָויאי ַעל ֶעּוְבַמ, ִּיְסָעֶדּנו' ּ

יה ַוַדאי ִכיְנּתֵ ּׁשְ ן, ּ ּמָ א ַלאו ּתַ ִכיְנּתָ ן, ְוִאם ׁשְ ְּדַאְסִעיר ּגוֵפיה ְדַבר ַנׁש, ּרוַח ְסָעָרה ַתּמָ ּ ּ ּ ,
יה  ִּדְכִתיב ּבֵ ֵבר)יונה א ד(ּ ָבה ְלִהּשָׁ ְּדִאיִהי גוָפא ִדְסִפיָנה, ּ ְוָהֳאִנָיה ִחּשְׁ א , ּ ִכיְנּתָ ד ֵלית ׁשְ ּכַ
ר ָלה, ְּסִמיַכת ָלה ּרוַח ְסָעָרה ְמַהֵפך ָלה ְוַתּבַ ּ ְּ א ְסִמיַכת ָלה, ּ ִכיְנּתָ ּוְבִזְמָנא ִדׁשְ ִּמָיד ָקָלא , ּ

ן ָאָדם ֲעֹמד ַעל ַרְגֶליך  ְרָעא ִדיֵליה, )יחזקאל ב א(ָָנִפיק ּבֶ , ְּוָנִפיק ִמִדיָנא, ְּוָקִאים ִמּמַ
ָממֹוֵניה ִלים ּבְ גוֵפיה ׁשְ ִלים ּבְ ּׁשְ ּ ּ.  

ח''ְוָאְמִרין אדנ, ָּהא ָאֳחָרִנין ָדְפִקין ְלִפְתָחא, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְּוִאינון , י ׂשְ
ה ַרְגִלין ְדמֹוֲעִדים ְויֹוִמין ָטִבין ַכּמָ א ּבְ ִכיְנּתָ ִּדְסִמיִכין ִלׁשְ א , ְּוַכד ִאֵלין ָעאִלין, ּ ּקוְדׁשָ

הֹון ח ָלה ּבְ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ ּּבְ ּ ת ָנִדיב , ְ ָעִלים ּבַ ּנְ ְַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ ּ ְּדִאֵלין ִאינון , )שיר ז ב(ּ ּּ
הֹון  ַמר ּבְ ָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכוְרך)דברים טז טז(ְּדִאּתְ ּשָׁ ֹלׁש ְפָעִמים ּבַ ָ ׁשָ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְָאַמר קוְדׁשָ ּ

ִאֵלין ְנָעִלים ְדִאינון ְנ, ּהוא ִפיָרא ּבְ ה ַאְנּתְ ׁשַ ּמָ ּּכַ ּ ּ ִּעיַלת ֶפַסח וְנִעיַלת ֲעֶצֶרת וְנִעיַלת ָחגּ ּ ּ ,
ְַחּמוֵקי ְיֵרַכִיך ׁש, ּ הֹון ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ ַמר ּבְ ְטָרא ִדְתֵרי ַיְרֵכי ְקׁשֹוט ְדִאּתְ ִּאֵלין ִאינון ִמּסִ ּ ּ ּ ,

ין ִדְנבוָאה ית ַדְרּגִ ְּוִאינון ׁשִ ּ ּ ּ.  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

  ]א''דף לו ע -תיקוני זוהר [

ְטָרא ְדָאת ו ִּאיהו ַצִדיקְּד' ִמּסִ ְַעּמוד ְדָסִמיך לֹון, ּ ּ ית ָלֳקֵבל , ּ  )מלכים א י יט(ְּוִאיהו ׁשִ
א ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ָאת י, ׁשֵ ים' ְוָסִליק ּבְ ּשִׁ ִלים ְדַסֲחִרין , ְלׁשִ ְלּגַ ית ּגַ ים ְוׁשִ ּשִׁ ַגְווָנא ְדׁשִ ּּכְ ּ

ְּלכוְרַסָיא ְּוָהא אוְקמוָה, ד''ו ִמן ְיסֹו''ְּוִאינון ס, ּ ַאר י, ּ ּתָ ִביִאים , ד''ִאׁשְ יה וְבַיד ַהּנְ ּּבֵ ּ
ה  ְטָרא ְדַצִדיק, )הושע יב יא(ֲאַדּמֶ א ָיד חֹוֶתֶמת ִמּסִ ִכיְנּתָ ְטָרא , ְּוָדא ׁשְ דף (ָיד ּכֹוֶתֶבת ִמּסִ

ּוְבִגין ָדא , ִּאיִהי ְתמוַנת ּכֹל, ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא )א''לו ע ִב)הושע יב יא(ּ יִאים ּ וְבַיד ַהּנְ
ה   .ֲאַדּמֶ

ח''ְוָאְמִרין אדנ, ָהא ָאֳחָרִנין ָקא ָדְפִקין ְלִפְתָחא, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ְפּתָ ָפַתי ּתִ , י ׂשְ
ְּדִאיהו ַח, ְּוִאינון ָמאֵרי ְדאֹות ַח, י ָעְלִמין''ּ ִּדְמַצִלין ּבְ ְרָכָאן ִדְצלֹוִתין''ּ הֹון , ּי ּבִ ִּדְמָקְרִבין ּבְ

ָנא ְלקוְדׁשָ ִריך הואָּקְרּבָ ּא ּבְ ְבָעה ֵאִלים, ְ ְבָעה ָפִרים ְוׁשִ יָבא ָלֳקֵבל ׁשִ ַּדֲחׁשִ י , ּ ּתֵ ְוָלֳקֵבל ׁשְ
ֵני ְבֵני יֹוָנה ה ְוֶזה ְלך ָהאֹות , תֹוִרים אֹו ׁשְ ְטָרא ְדַהאי אֹות ָאַמר ְלֹמׁשֶ ְָדִמּסִ , )שמות ג יב(ּ

ר ַמָזלֹות ֵרי ֲעׂשַ ְּוִאיהו ְכִליל ּתְ ְבָעה ּכְֹכֵב, ּ ה, י ֶלֶכתְוׁשִ ְטָרא ִדְקדוׁשָ ְדִאיִהי ַבת , ִּמּסִ
ַבע ְטָרא ְדוו, ׁשֶ ְּדִאיהו ו' ּוִמּסִ ָאה' ִּעָלָאה ו' ּ ּתָ ַמר , ּתַ ּ וֵמֹאתֹות )ירמיה י ב(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ָחּתו ַמִים ַאל ּתֵ ה, ַּהּשָׁ י ֵיַחּתו ַהּגֹוִים ֵמֵהּמָ   .ּּכִ
ית ּכְֹכֵבי ֶלֶכת''ֵה ִביָעָאהּכֹ' ה, ּא ִאינון ׁשִ ר ַמָזלֹות''ו, ָכָבא ׁשְ ֵרין ֲעׂשַ ְּדָכל ַמָזל , ּו ּתְ ּ

ְע, ִאְתְקֵרי אֹות ל ׁשַ א ַעל ּכָ ְעְּוִאיהו ְמַמּנָ ר ׁשַ א ִדְתֵרין ֲעׂשַ יןּתָ ל ָנִביא ִאית ֵליה , ּתִ ּּכָ
ְע ַּמָזֵליה ְוׁשַ יהּ ּוְכפום ַההוא ַמָזל, ּּתֵ ּ ּ ּוְכפום ְפעוָלה ִדיֵליה, ּ ּ ּ ְלָייא ֵליה אֹות ִמן ָהִכי ִא, ּּ ְּתּגַ

ְע, ו''ָוא ר ׁשַ ֵרין ֲעׂשַ ן ַעל ּתְ ר ַמָזלֹות ְמַמּנָ ִּדְתֵרין ֲעׂשַ יןּ ר ַיְרִחין, ּתִ ֵרין ֲעׂשַ   .ְוַעל ּתְ
ָמִתין ִדְלהֹון ְבִטין ִנׁשְ ר ׁשִ ֵרין ֲעׂשַ ן ֲהוֹו ָיְרִתין ּתְ ּמָ ְּוִאֵלין ַמָזלֹות ִמּתַ ּ ְטָרא , ּ ְוִאית ִמּסִ

ֵר רָאֳחָרא ּתְ הֹון , ין ֲעׂשַ ַמר ּבְ יִאים ְלֻאּמָֹתם)בראשית כה טז(ְּדִאּתְ ר ְנׂשִ ֵנים ָעׂשָ ְּדִאינון ,  ׁשְ ּ
אֹוִמי''ה ׁשֹו''ִּאְתְקִריאו ָטֶל ִריך , ן ְוגֹוֵמר''ם ַסְרָט''ר ּתְ א ּבְ ְָדא ְכַגְווָנא ְדָדא ָעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ּ

  .ּהוא
א ֵמ ית ַמָזלֹות ִאינון ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ּׁשִ א ְלִעיָלא ִמיסֹוד ְוַעד , ֶחֶסד ְוַעד ְיסֹודּ ּתָ ית ִמּתַ ְוׁשִ

ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת, ֶחֶסד ְטָרא ְדַמְלכות ִאְתְקִריאו ׁשִ ִּמּסִ ִכיְנָתא ַעד ֶחֶסד, ּ ּוְכפום , ִמּשְׁ ּ
ְלָייא אֹות ְּפעוָלה ְדַהִהיא ְסִפיָרה ָהִכי ִאְתּגַ ְטָרא ְדֶחֶסד ִאיהו ַרֲחֵמי, ּ  אֹות ,ּאֹות ִמּסִ

ְטָרא ִדְגבוָרה ִאיהו ִדיָנא ִּמּסִ ְּוַאֲחֵזי ַעל ָקטֹוָלא ְדַחָייַבָיא, ּ ִפיכו ִדְדָמא, ּ ּוׁשְ ְוַאֲחֵזי , ּ
ְּבַצִדיַקָייא ַדם ִדְבִעיָרן ָחָתן ְוַכָלה, ּּ ֶחְדָוה ְוֹעֶנג ְדַמֲאָכִלין ּבְ ְּלֵמיַכל ּבְ ִפיכו ִדְדָמא , ּ ּוִבׁשְ ּ

ִנין ַמר ', ָ ְוָזַבְחּתָ ָעָליו ֶאת ֹעֹלֶתיך וכו)שמות כ כד(ְכִתיב ֲּהָדא הוא ִד, ְדָקְרּבָ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
פֹון ּצָ ִחיָטָתן ּבַ ל ְזָבִחים ׁשְ ִרית, ֵּאיֶזהו ְמקֹוָמן ׁשֶ ְּועֹוד ַאֲחֵזי ְבַצִדיַקָייא ַדם ּבְ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ

ָדַמִיך ֲחִיי ָואֹוַמר ָל)יחזקאל טז ו( ְ ָואֹוַמר ָלך ּבְ ָדַמִיך ֲחִייְ ְך ּבְ ְ.  
לוי ָארוך ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו אֹות ּתָ ְִמּסִ ּ ּ ּ ִּאם ַזְכָוון עֹוָבִדין ְדָעְלָמא , ּ

ַלֵפי ֶחֶסד ַּמֶטה ּכְ ַלֵפי ִדיָנא, ּ ַגְווָנא ָדא, ְּוִאם ַלאו ּכְ ַלת ָאֳחָרִנין ּכְ , ְּוָהִכי ִאינון ּתְ
יַמָיא ִבְרִמיָזא ּוְלַחּכִ ּ.  
ת, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ְטָרא ְדֶקׁשֶ ְּדִאיהו אוף ָהִכי אֹות , ָּהא ָאֳחָרִנין ָדְפִקין ְלִפְתָחא ִמּסִ ּ ּ

ִרית יה , ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ם)שם א כח(ּ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּבְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ן ַמְרֵאה ,  ּכְ ּכֵ
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ּהוא ַמְרֵאה ְדמות, ַּהּנַֹגה ָסִביב ּ בֹוד ְיָיּ ָּוֶאְרֶאה ָוֶאֹפל ַעל ָפַני'  ּכְ ר, ּ ַמע קֹול ְמַדּבֵ , ָוֶאׁשְ
אי הוא ְנִפיל ַעל ַאְנפֹוי ְּוַאּמַ ת, ּ ׁשֶ ָלא ַבּקֶ ּכְ ִגין ַדֲאִסיר ְלִאְסּתַ   .ּּבְ

י ֶאְלָעָזר ת, ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ ָלא ַבּקֶ ּכְ יר ְלִאְסּתַ אי ַאּסִ א ְוַאּמַ ְמעֹו, ַאּבָ י ׁשִ , ןָּאַמר ֵליה ַרּבִ
יה יה וְדִאינון ּבֵ ין ּבֵ ׁשִ ִגין ִאינון ְקִליִפין ְדִמְתַלּבְ ִרי ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ דֹול , ּ ְּדִאינון רוַח ְסָעָרה ָעָנן ּגָ ּ ּ

ַחת ְוֹנַגה לֹו ָסִביב לֹום, ְּוֵאׁש ִמְתַלּקַ ְּדָאַמר ָוֵאֶרא , ְּוָדא ִאיהו ְדָחָזא ְיֶחְזֵקאל ָעָליו ַהּשָׁ
ה רוַח ְסָעָרה ּבָ פֹוןְּוִהּנֵ ָּדא ַקו ּתֹהו ְקִליָפא ְירֹוָקא ֶדֱאגֹוָזא ַקו ָירֹוק, ָאה ִמן ַהּצָ ָעָנן , ּ

ְנָייָנא ִחְווָרא ֶדֱאגֹוָזא דֹול ְקִליָפה ּתִ ַחת ְקִליָפה ְתִליָתָאה , ְּוָדא ֹבהו, ּגָ ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ
ך ְּוֹנַגה לֹו ָסִביב ָדא ְקִליָפה ְרִביָעָאה , ְֶדֱאגֹוָזא ְוָדא ֹחׁשֶ ְדִאיִהי ִאְתַאֲחָדא , ֶּדֱאגֹוָזאּ

מֹוָחא ַמל ָדא מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא, ּבְ ִעין ַהַחׁשְ ּוִמּתֹוָכם ּכְ   .י''ְוָדא יאהדונה, ּ
  ]ב''דף לו ע -תיקוני זוהר [

ִרין ּבְ ִרין וִמְתּתַ ּוְבִרי ַעד ְדִאֵלין ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא ִמְתַעּבְ ּ ּ ָבִרים וְתרוָעה, ּּ ְתִקיָעה וׁשְ ּּבִ ּ ּ ,
ָבִרים  בֹוֵתיֶהם)שמות כג כד(ִּדְבהֹון ׁשְ ר ַמּצֵ ּבֵ ׁשַ ר ּתְ ּבֵ ְּדִאינון ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא,  ׁשַ ּ ּ ,

ּוִבְתרוָעה  ְרֶזל)תהלים ב ט(ּ ֶבט ּבַ ׁשֵ רֹוִעם ּבְ ְרמו ', ּוִבְתִקיָעה ְוהֹוַקע אֹוָתם ַלְיָי,  ּתְ ְּדִאֵלין ּגָ ּּ
ף ֶיֶרך ַי)בראשית לב כו( ַקע ּכַ הְ ְדַוּתֵ ׁשֶ ִגיד ַהּנָ ְּדִאיהו ַצִדיק, ֲעֹקב ּבְ ְּוִאְתָפַרׁש ִמיָנה , ּ ּ

א ִכיְנּתָ ָגלוָתא, ׁשְ ין ַצִדיק , ְּוִאיִהי ּבְ ַאְתָרָהא ְקִליָפה ְדָעְרָלה ְדַאְפִריד ּבֵ ק ּבְ ְּוִאְתַדּבַ ּ ּ
א ִכיְנּתָ ן ֹלא , ּוׁשְ יד ַהּנָ )ב''דף לו ע(ַעל ּכֵ ָרֵאל ֶאת ּגִ ה ֹּיאְכלו ְבֵני ִיׂשְ ַעד , )שם לב לג(ׁשֶ

ן ּמָ ַרת ַהאי ְקִליָפה ִמּתַ   .ְּדִאְתַעּבְ
ת ׁשֶ ִרין ִמּקֶ ל ִזְמָנא ְדִאֵלין ְקִליִפין ָלא ִמְתַעּבְ ּוְבִרי ּכָ ַגְוונֹוי ְנִהיִרין, ּ ת ּבְ , ָּלא ְיֵהא ֶקׁשֶ

ַגְוונֹוי ְנִהיִרין ָלא, ְְוִסיָמָנא ָדא ְיֵהא ִביָדך א ּבְ ּתָ ַּעד ְדֶתחֵזי ַקׁשְ יָחאּ , ּ ְתַצֵפי ְלַרְגֵלי ִדְמׁשִ
ַגָווִנין ְנִהיִרין ּוִמָיד ִדְיֵהא ָנִהיר ּבְ ּ ִרית עֹוָלם , ּּ ִּמָיד וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ּוִמָיד , )שם ט טז(ּ ּ

יה  ַמר ּבֵ ְלָייא ַההוא ְדִאּתְ ִּאְתּגַ יך)שמות ג יב(ּ ַלְחּתִ י ָאֹנִכי ׁשְ ָ ְוֶזה ְלך ָהאֹות ּכִ ָ  ְּלַקָייָמא, ּ
יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות  יה ּכִ ּּבֵ ְלָייא , )מיכה ז טו(ָּ ַההוא ִזְמָנא ִאְתּגַ ּּבְ

ִיְהֶיה''ָהָיה ה''ה ּשֶׁ''ַמ ּוא ׁשֶ ּ.  
ח''ְוָאְמִרין אדנ, ָּאֳחָרִנין ָדְפִקין ְלִפְתָחא, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְּוִאינון ָמאֵרי , י ׂשְ

ֶטן, ְדקֹוָמה א ּבֶ ִכיְנּתָ א ִעָלָאה ִאְתְקִריַאת ׁשְ ְטָרא ְדִאיּמָ איוב לח (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּמּסִ

ַרח )כט ֶטן ִמי ָיָצא ַהּקָ ַרח ַהּנֹוָרא)יחזקאל א כב( ,ִמּבֶ ִעין ַהּקֶ ּגוף ִדיָלה ַעּמוָדא ,  ּכְ ּ ּ ּ
ַמר , ְדֶאְמָצִעיָתא ֶטן ֲעֵליה ִאּתְ ְט)שיר ז ג(ּּבֶ ֵּנך ֲעֵרַמת ִחִטים ּבִ ְ.  

ֶזג ְוגֹוֵמר  ַהר ַאל ֶיְחַסר ַהּמָ ן ַהּסַ ְרֵרך ַאּגַ ְרֵרך ָדא ִציֹון, )שם(ְׁשָ ּׁשָ ּ ְּדִאיהו ַטּבור , ְ ּ ּ
ת ָהעֹוָלם, ָעְלָמא ּתַ ְּנקוָדה ְדִמיָנה הוׁשְ ּ ע ִסְטִרין ְדִאינון ִמְזָרח וַמֲעָרב ָצפֹון , ּ ְּלַאְרּבַ ּ ּ
א ְלִמְזָרח, ּוּוְלִקְבַלְייה, ְוָדרֹום אֹות , ַרְגִלין ְלָצפֹון, ְּדרֹוִעין ְלָדרֹום, ּּגוָפא ְלַמֲעָרב, ֵריׁשָ

ֶאְמָצִעיָתא ִרית ְנקוָדה ּבְ ַגְווָנא ְדַטּבור, ּּבְ ַהר, ּּכְ ן ַהּסַ ָּדא ְנקוָדה ְדִסיֲהָרא ְכַגְווָנא ָדא , ַאּגַ ּ
ית ְנקוָדה ְבָאת ּב, ּכ ת קֹול ִאיִהי, ְּוִהיא ֵראׁשִ ָלָלא ְדִנּקוִדין ְוַאְתָוון, ּ ַוַדאיּבַ   .ּּכְ

יַמָיא ָמאֵרי ְדאֹוַרְייָתא יַדָיא ְוַחּכִ ְּוִאיִהי ְפתוָחה ְכַלֵפי ַצִדיַקָיא ְוַחּסִ ּ ּ ּ י , ּּ ּוְפִתיָחא ְלַגּבֵ
י ַנְטֵרי ְבִרית, ְּנִביַאָייא ְסִפיָרן, ּוְלַגּבֵ ְּוָכל ִאינון ְדַתְלָיין ּבִ ָמא ַק, ּ ְּדִאינון ׁשְ א ּ ִּדיׁשָ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ יַעָייא, ְּ ַלֵפי ַרּשִׁ ְטָרא ָאֳחָרא ּכְ ְּוִאיִהי ְסִתיָמא ִמּסִ ִדְבִזְמָנא ְדַאְתָיין , ּ
ה ָלא ּבָ ּכְ ְייהו, ְּלִאְסּתַ ָּחְזַרת ַאְנִפין ַלֲאחֹוָרא ִמּנַ   ].ציור[ְכַגְווָנא ָדא , ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ּוְבִגין ְדַיֲעֹקב ְדִאיהו ִדיֹוְקֵניה ֲחק ּ ּ ּ ןּ יה , ּוָקה ְבִסיֲהָרא ַתּמָ ַמר ּבֵ  ֹלא )במדבר כג כא(ִּאּתְ
ָרֵאל ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאְון ּבְ ְו ִעּמֹו וְתרוַעת ֶמֶלך ּבֹו''ֱאֹלָהי' ְיָי, ִהּבִ ּ ְוַעל , ּ

ַמר  ִּאינון ְדַזְרָעא ְדַיֲעֹקב ִאּתְ ַטח ּבָ)דברים לג כז(ּ ָרֵאל ּבֶ ּכֹן ִיׂשְ ַמר , ָדד ִעין ַיֲעֹקבּ ַוִיׁשְ ִאּתְ
ָדד ֲאַתר ָאֳחָרא , ָהָכא ּבָ ַמר ָהָתם ּבַ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר'  ְיָי)שם לב יב(ְוִאּתְ , ּּבָ

יָחא א ְמׁשִ ָרֵאל, ָּדא ְיֵהא ְביֹומֹוי ְדַמְלּכָ ִיׂשְ ָדד ַיְנֶחּנו' ֶּאָלא ְיָי, ְדָלא ְיֵהא ְפסֹוֶלת ּבְ , ּּבָ
ּוָמאן ְפ ִרים. סֹוֶלתּ ּוְבִגין ָדא אוְקמוה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ִּאינון ּגֵ ּ ּ ִרים , ּ ִלים ּגֵ ְּדֵאין ְמַקּבְ

יַח ׁשִ   .ִלימֹות ַהּמָ
ָטא ִסיֲהָרא ֵמִאֵלין ְקִליִפין ֲחׁשֹוִכין ּוְבַההוא ִזְמָנא ִמְתַפׁשְ ּ ּ ין , ּ א ִבְלבוׁשִ ּוִמְתַחְדׁשָ ּ ּ

ִפיִרין ְּוַהאי ִאיהו ִחדוׁשָ, ּׁשַ ּ ְגֵדי )בראשית לה יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , א ְדִסיֲהָראּ ַסר ּבִ  ַוּתָ
ַּאְלְמנוָתה ֵמָעֶליָה ה , ּ ַמר ּבָ ר ְנעוָרְייִכי)תהלים קג ה(ְוִאּתְ ׁשֶ ּנֶ ְתַחֵדׁש ּכַ ּ ּתִ ּוִמָיד ְדִאיִהי , ּ ּּ

א ִּמָיד ִאְתַקַיים ְקָרא , ִּמְתַחְדׁשָ ָר)יחזקאל לו כז(ּ ן , ֵאלּ ִדְנבוָאה ְבִיׂשְ ְּוֶאת רוִחי ֶאּתֵ
ֶכם ְוגֹוֵמר  ִקְרּבְ י ָבֶכם ֵלב ָחָדׁש)שם כו(ּבְ ֶכם ְוגֹוֵמר,  ְוָנַתּתִ ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ , ְּורוַח ֲחָדׁשָ

ֵניֶכם וְבנֹוֵתיֶכם  או ּבְ ְּוִנּבְ   .)יואל ג א(ּ
ֹּוָמה ְדגוָפא ְּדִאיהו ק, ָהא ָמאֵרי ְדקֹוָמה ָקא ָדְפִקין ְלִפְתָחא, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין

א יה , ְדַמְלּכָ ַמר ּבֵ יׁש)דניאל י ו(ְּדִאּתְ ַתְרׁשִ ּ וְגִוָיתֹו ּכְ ַמִים, ּ ְּדֵביה , ְּוַהאי ִאיהו ְדִאְתְקֵרי ׁשָ ּ
חון ָחֵמׁש ְנהֹוִרין ִּאְתַפּתְ ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות )יחזקאל א א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ חו ַהּשָׁ ּ ִנְפּתְ

ּ ָחֵמׁש ְנהֹוִרין ְדִאינון הְּוִאינון, ם''אלהי ִגין ְדִאיהו ו, ִסְפֵרי ְדאֹוַרְייָתא' ּ ּּבְ ּוֵביה ' ּ ּ
ָחן ָחֵמׁש ְנהֹוִרין ְדָאת ה ִּאְתַפּתְ ְרִעין ְדֵחירו', ּ ין ּתַ ְּדָסְלִקין ְלַחְמׁשִ ּ ּ.  

  ]א''דף לז ע -תיקוני זוהר [

ּוְבִזְמָנא ְדִאֵלין ָדְפִקין ְלִפְתָחא ח''ְוָאְמִרין אדנ, ּּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְרָעא , י ׂשְ ַחת לֹון ּתַ ִּאְתַפּתְ
ָמן ה ְנהֹוִרין ְמַרּקְ ַכּמָ ָווִנין ְדָעְלָמא, ְדֵהיָכָלא ּבְ ל ּגַ ָּנֲהִרין ִמּכָ ּוְבִזְמָנא ְדִאֵלין ָעאִלין , ּ ּ

א אֹוִליַפת ְזכו ֲעַלְייהו, ְלֵהיָכָלא ִכיְנּתָ ּׁשְ ָמאֵרי ְדקֹוָמה ָּהא ִאֵלין , ְוָאְמַרת ִרּבֹון ָעְלָמא, ּ
ע ִזְמִנין ך ַאְרּבַ ְצלֹוָתא ְלַגּבָ ֵרי, ְְדָקא ָסְגִדין ּבִ ְתַלת ַקְדָמִאין ּתְ ֵרי, ּבִ ְתָרִאין ּתְ , ּוִבְתַלת ּבַ

ע ַאְתָוון ִדיָלך ְָלֳקֵבל ַאְרּבַ ע ַאְתָוון ִדיִלי ְדִאינון , ּ הֹון ְלַאְרּבַ ע ְזִקיפֹות ּבְ ְּוָזְקִפין ַאְרּבַ ּ
ע ְדִאינון ְלַסְל, י''אדנ ָּקא ַאְרּבַ ע ְדִאינון יהו, י''אדנ )א''דף לז ע(ּ ַאְרּבַ ּּבְ ְְוָצִריך , ה''ּ

ֻכְלהו ְּלִמְכַרע ּבְ ַח, ּ ְמֵני ְסֵרי ִבְרָכָאן, ּי חוְלָיין''ּבְ ְּדִאינון ָלֳקֵבל ּתַ ַח, ּ , י ָעְלִמין''ִּדְכִליָלן ּבְ
ינו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְּוָדא ִאיהו ְדַתּקִ ְדָרהַּעד ְד, ּ ּשִׁ ּבַ ל חוְליֹות ׁשֶ ִּיְתַפְקקו ּכָ ּ ְדָרה ִאיהו , ּ ְּוׁשִ

ִּאם ִנְפְרצו ַעָליו ָפסול, ּלוָלב ּּ ַתְמֵני ְסֵרי ִבְרָכָאן , ּ ַגְווָנא ָדא ָצִריך ְדָלא ַיְפִסיק ּבְ ּּכְ ְ

ּנוִעין ְדלוָלבי ִנְע''ְּדִאינון ָלֳקֵבל ַח, ִּדְצלֹוָתא ּ ּ.  
ָמה ְדאוְקמוהו ָמאֵר ּּכְ ּ רוך ַעל ֲעֵקבֹו ֹלא ַיְפִסיק, י ַמְתִניִתיןּ ְֲאִפילו ָנָחׁש ּכָ ּ ִגין ְדַח, ּ י ''ּּבְ

ין יהו ַגְווָנא ָדא יאהדונה, י''ה אדנ''ָּעְלִמין ִאיהו ַדֲאִחיד ּבֵ ן ָאֵמ, י''ּכְ ּבַ , ן''ְדָסִליק ְלֻחׁשְ
רוך ַעל ֲעֵקבֹו ֹלא ַיְפִסיק ְוְבִגין ָדא ֲאִפילו ָנָחׁש ּכָ ּ ּ ּ ׁשֶ, ּ ָברוךּכְ ְהוא כֹוֵרַע ּבְ ּ ַמר , ּ ּוַמה ְדִאּתְ ּ

ִגין ְדָהא אוְקמוהו , ֲּאָבל ַעְקָרב פֹוֵסק ּּבְ ּ ּ ֶהם)ויקרא יח ה(ּ ֶהם,  ָוַחי ּבָ ָימות ּבָ ְּוֹלא ׁשֶ ּ.  
ָברוך ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְְועֹוד ּכָ יה ֶע, ּ ָּהא אוְקמוהו ְדָצִריך ִלְכלֹול ּבֵ ּ ּ ר ְסִפיָרןְּ , ׂשֶ

ְּדִאינון כ, א''ו ה''א וא''ד ה''ּנון יוְּדִאי ֶתר' ּ רוך ּכֶ ְִמן ּבָ ית ָחְכָמה' ר, ּ ֵרין ' ב, ֵראׁשִ ּתְ
ָאה''ֵהִהי א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ית ְסִפיָרן' ו, ּן ׁשְ רָהא ֶע, ׁשִ ַמר , ׂשֶ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ בראשית יד (ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְ וָברוך ֵא)כ ּ ן לֹו ַמ, ְליֹון ְוגֹוֵמרל ֶע''ּ ר ִמּכֹלַּוִיּתֶ ִגין ְדָזָכה ְלַצִדיק ַח, ֲעׂשֵ ּיֹוֵסף ּבְ , י ָעְלִמין''ּ
א ִכיְנּתָ י ׁשְ ָכל ְסִפיָרן ְלַגּבֵ ד ּבְ ְְדֵביה ָצִריך ְלִמְסּגַ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָזָכה ְלַהאי ֶחְלָמא, ּ

ֶמׁש ְוַהָיֵרַח ְוגֹוֵמר)שם לז ט( ה ַהּשֶׁ א ְוִסיֲהָרא , אְוָנִביא ְדָסִליק ְלַהאי ַדְרּגָ, ּ ְוִהּנֵ ְמׁשָ ׁשִ
ְּוֹכְכַבָיא וַמָזֵלי ּ ָמֵתיה, ּ ִנׁשְ יה ְנִביעו ּבְ ֻּכְלהו ָיֲהִבין ּבֵ ּ ּ ּ ְלהו, ּ ָאה ִמּכֻ ְּורוַח ִדְנבוָאה ְלִאְתַנּבָ ּ ּ ּּ ,

ֲחִוים ִלי ּתַ ְלהו ָנִחית ֵליה ְנבוָאה, ְּוַהאי ִאיהו ִמׁשְ ְּדִמּכֻ ּ ּ ָמ, ּּ ִליַלת ִנׁשְ ְלהו ִאְתּכְ ּוִמּכֻ , ֵּתיהּּ
ְּוַהאי ִאיהו ַאְגָרא ְדִאֵלין ָמאֵרי ְדקֹוָמה ּ.  

י ''ְוָאְמִרין אדנ, ְּוִאינון ָמאֵרי ְדרֹוִעין, ָּהא ָאֳחָרִנין ָדְפִקין ְלִפְתָחא, ָּהא ִאֵלין ָנְפִקין
ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְרִעין, ׂשְ ִּמָיד ָעאִלין ְנטוֵרי ּתַ ְדרֹוִעין ָקא ְוָאְמִרין ִרּבֹון ָעְלָמא ָהא ָמאֵרי ִד, ּ

ִפִלין, ָקָלא ָנִפיק ְוֵייָמא, ָדְפִקין ְלִפְתָחא וָרא ִדּתְ ִקּשׁ ָּהא ִאינון ָמאֵרי ִדְדרֹוִעין ּבְ ּ ּ ,
ּוַבֲעִטיפו ְדִמְצָוה ֵניֶהם, ּ ֶכם ׁשְ ימו ַעל ׁשְ הֹון ַוָיׂשִ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ם ָוֶיֶפת, ּ ַגְווָנא ְדׁשֵ ַמר , ּכְ ְּדִאּתְ

הֹון  ְמָלה ְוגֹוֵמרּ ַוִי)שם ט כג(ּבְ ם ָוֶיֶפת ֶאת ַהּשִׂ ח ׁשֵ ְרָוה ֶע, ְּרַות ֲאִביֶהם ֹלא ָראוְוֶע, ּקַ
ְטָרא ְדָחם ם ּגוֵפיה ִלְדַבר ֶע, ְּוָדא ִאיהו ֵיֶצר ָהַרע, ִאיִהי ִמּסִ ִּדְמַחּמֵ ּ ְּוַגִלי , )א עבירה''נ(ְרָוה ּ

ָעְלָמאֶע ְדמֹוִנ, ְרָין ּבְ ְטָרא ְדָנָחׁש ַהּקַ יה , יְּדִאיהו ִמּסִ ַמר ּבֵ ה )שם ג יד(ְּדִאּתְ ּ ָארור ַאּתָ
ֵהָמה ל ַהּבְ ְטרֹוי, ִמּכָ ּוְבִגין ְדַהאי ִאיהו ִמּסִ ּ ָנַען ְוגֹוֵמר)שם ט כה(ָאַמר , ּ   .ּ ָארור ּכְ

ָנן ְּועֹוד ִאֵלין ִאינון ָמאֵרי ַמּתְ א ְדִאיִהי ַעְנָיא, ּ ִכיְנּתָ ִמילות ֲחָסִדים ִעם ׁשְ ְּדָעְבִדין ּגְ ּ ,
ח )דברים טו יא(ּון ְדִאּנ ְפּתַ ן, ָּפתֹוַח ּתִ ּתֵ ֲעִניק וכו, )שם י( ָנתֹון ּתִ , )שם יד( 'ַהֲעֵנק ּתַ

ָרה ִאינון ְּוָהא אוְקמוהו ַחְבַרָיא ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ֲּעׂשָ ּ ּ ְטָרא , ּ ְּוִאֵלין ִאינון ְיֵדי ְנִדיִבים ִמּסִ ּ
הֹון , ַדֲאָבָהן ַמר ּבְ ים ְוגֹוֵמר ְנִדיֵב)תהלים מז ו(ְּדִאּתְ י , י ַעּמִ ָרנוָתא ְלַגּבֵ ַוּתְ ְּיַדִין ְפִתיָחן ּבְ ּ
ְּדִאינון ַצִדיק ָוֶצֶדק, ֲּעִנִיין ּ ָגלוָתא ְגִמילות ֲחָסִדים, ּ הֹון ּבְ ְּדָגְמִלין ִעּמְ ּ אֹוַרְייָתא , ּ ּבְ

ָמאָלא ַּחְסדֹו ' ה ְיָיּ יֹוָמם ְיַצְו)שם מב ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדִאְתְייִהיַבת ִמיִמיָנא וִמּשְׂ
י יֹרה ִעּמִ ּוַבַלְיָלה ׁשִ ְרַוְייהו ִאְתְיִהיבו, ּאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה, ּ ְּדִמּתַ ּ ֲהָדא , ּ

  .ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג ב(ּהוא ִדְכִתיב 
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ל דֹורֹו, ְועֹוד ִרּבֹון ָעְלָמא ָנה טֹוָבה ְדָסְלָקא ֲעַלְייהו, ָנא ִדְלהֹוןַּקּבֵ ְּדִאיִהי ַמּתָ ּ ,
ָמה ת ׁשְ ּבָ ָנַזי ְוׁשַ ֵבית ּגְ ָנה טֹוָבה ֵיׁש ִלי ּבְ ה ַמּתָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ִּאֵלין ִאינון ַדֲהוֹו ָעְבִדין ְצָדָקה , ּ ּ ּ

ה ִעין ֲאֵמִנים' ְּדִאיִהי צ, ִּעּמָ ׁשְ ע ְקדוׁשֹות' ד, ּתִ ה ' ה, ה ִבְרָכָאןֵמָא' ק, ַּאְרּבַ ֲחִמּשָׁ
י תֹוָרה ּ ְדִאינון ֶחֶסד וְגבוָרה)יחזקאל א ח(ִּמָיד ִויֵדי ָאָדם , ּחוְמׁשֵ ּ ּ ֲהוֹו ָנְפִקין ֵמָאָדם , ּ

ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ָלא דֹורֹוָנא ִדְלהֹון, ּ א, ְלַקּבְ ְּדִאֵלין ְדָלא , ְּוָיֲהִבין ֵליה ְלַמְלּכָ ּּ
ָגלוָתאָעְבִדין ּגְ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִּמילות ֲחָסִדים ִעם ׁשְ ּ ה, ּ ְּוִאינון ַקְמָצִנין ְלַגּבָ ּדֹורֹוָנא ִדְלהֹון , ּ

ר א ִאְתַמּסַ ִגיָנה ֵמַההוא ָחִביב ְדִאית ֵליה, ְלַכְלּבָ א ָצִריך ְלֶמֱעַבד ּבְ ִכיְנּתָ ְּודֹורֹוָנא ִדׁשְ ּ ּ ּ ְ ,
ָמה ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְת )ב''דף לז ע( ּּכְ ּ ַההוא , )דברים ו ה(ְוגֹוֵמר ' ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְיָי, ִניִתיןּ ּּבְ

ְְדִאיהו ָחִביב ֲעָלך ה ֵחיָוון ָפְתִחין ְיַדְייהו, ּ ּמָ ַההוא ִזְמָנא ּכַ ּּבְ הֹון , ּּ ַמר ּבְ  )יחזקאל א ח(ְדִאּתְ
ְנֵפיֶהם ַחת ּכַ ָמָתא ְדַההוא ַבר ַנ, ִויֵדי ָאָדם ִמּתַ ָנן ָטִבין, ׁשָּיֲהֵבי דֹורֹוָנא ְלִנׁשְ ה ַמּתְ ּמָ , ִמּכַ

ין ִדְנבוָאה ה ַדְרּגִ ּמָ ִּמּכַ ָנן, ּ א ַמּתְ ִכיְנּתָ ְלהו ְיִהיַבת ֵליה ׁשְ ְּוַעל ּכֻ ּ ה , ּ ַמח ֹמׁשֶ ה ִיׂשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ
ַנת ֶחְלקֹו ַמּתְ ִגין , ּבְ ת אלהי)קהלת ג יג(ּבְ יה , ם ִהיא''ּ ְדַמּתַ ַמר ּבֵ ְּוַההוא ְדִאּתְ תהלים קמה (ּ

ָ פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיך וכו)זט ָנן ָטִבין', ּ ה ַמּתְ ּמָ ָמֵתיה וְלגוֵפיה, ְּיִהיב ֵליה ּכַ ּוַפְרָנָסה ְלִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ,



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְּוֻכְלהו ְדָעאִלין א, ּ י ַמְלּכָ ד ָנְפִקין ִמּבֵ ַלת ְפִסיָען ַלֲאחֹוָרא, ּכַ ְדָלא ָחְזִרין , ָּיֲהִבין ּתְ
ִריך א ּבְ י קוְדׁשָ ְתַפְייהו ְלַגּבֵ ְּכִ ּ ִריך הוא , ּ הואּ א ּבְ ְּדֵלית דֹורֹוָנא ֲחִביָבא ֳקָדם קוְדׁשָ ּ ְּ

א ִכיְנּתָ דֹורֹוָנא ִדׁשְ   .ּכְ
יה ִאין ִאינון ְדרֹוִעין ְדָסְלִקין ָלה ְלַגּבֵ ַּזּכָ ּ ּ ּ ְייהו, ּ ִפִלין ַעל ְיַדְייהו ְוַעל ֵריׁשַ ּּתְ ּ ִאין , ּ ַזּכָ

ִּאינון ַרְגִלין ְוגוָפא ִויַדִין ְוָכל ֵאֶבר ְו ִריך הוא, ֵאֶברּ א ּבְ ְּדֵביה ָסִליק דֹורֹוָנא ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
א ִכיְנּתָ דֹורֹוָנא ִדׁשְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ְּדֵלית דֹורֹוָנא ֲחִביָבא ֳקָדם קוְדׁשָ ּ ָאה ִאיהו ֵאֶבר , ְּ ַּזּכָ

ִריך הוא א ּבְ יה ִמְצָוה ְלקוְדׁשָ ְּדָעִביד ּבֵ ּ ּ ִרי, ְּ א ּבְ ִּדְבִגיָנה ָנִחית קוְדׁשָ ָכל ּ ְרָייא ּבְ ּך הוא ְלׁשַ ְ

ֵּאֶבר ִדיֵליה ר ַנׁש ַמְכִריִזין ְלִעיָלא, ּ א, ְוַעל ַהאי ּבַ ָּהבו ְיָקר ְלִדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ.  
  ]ב''דף לז ע -תיקוני זוהר [

א ֵריׁש הוְרָמנו ְדַמְלּכָ ּּבְ ּּבֹוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ּ ָּלא ִחָוור ְוָלא סוָמק ְוָלא ָירֹוק ְוָלא, ּ ּ 
ָלל ם ּכְ ָדה. ּאוּכָ ְּוַהאי ּבֹוִציָנא ִאיהו ַקו ַהּמִ ַאִויָרא, ּ ׁש ּבְ ְּדִאיהו ִאְתַלּבַ ְוַכד ִאיִהי , ּ

ְלָיא, ִאיִהי ְסִתיָמא ְוָלא ִאְתַחְזָייא ְכָלל. ְּבַאִויָרא ַטת ְלִאְתּגַ ָנִפיק ֵמַהאי , ְּוַכד ִאְתַפּשְׁ
ַּאִויָרא ְנקוָדה ֲחָדא ַא, ּ ּתָ ּוַמה ְדִאׁשְ ְּוַהאי ִאיהו אֹור ַקְדָמָאה ְדעֹוָבָדא , ּר ִאיהו אֹורּ

ית ֵראׁשִ , ַּאִויר' ְיִהי י, ם ְיִהי אֹור''ּ ַויֹאֶמר אלהי)בראשית א ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִדּבְ
ר א ִאְתַמּסַ יֵמי ִלּבָ  )ב''דף לז ע(. ְוָרָזא ָדא ְלַחּכִ

ט ֵמַהאי אֹור ְּוַהאי ְנקוָדה ָבַתר ְדִאְתַפּשַׁ ּ ֵהיָכָלא ִעָלָאה, ּ ע ּבְ ָווִנין ַאְרּבַ ּגַ ת ּבְ ׁשַ ִּאְתַלּבְ ּ ,
ַמר  ּוָמאי ִאיִהי ּב ַוֲעָלה ִאּתְ ִית)משלי כד ג(ּ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ ְּוָרָזא ְדַהאי ְנקוָדה ִאיִהי ,  ּבְ

ָווִנין ַמר , ָּמִדיד ָחֵמׁש ּגַ ֳעלֹו ַמִי)ישעיה מ יב(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ׁשָ ַמִים , ם ְוָדא ָא ִמי ָמַדד ּבְ ְוׁשָ
ן ְוָדא ִא ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ִליׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָדא ְא, ּּבַ ּשָׁ ֶפֶלס ָהִרים ְוָדא , )א א''נ(, ְוָכל ּבַ ַקל ּבַ ְּוׁשָ

ֹמאְזָנִים ְוָדא ֻא, ֵא ַאִויָרא, ּוְגָבעֹות ּבְ ָּדא ָסִליק ּבְ , ְוָדא ְלָדרֹוָמא, ְוָדא ָאִזיל ְלָצפֹוָנא, ּ
ּ הֹוֵלך ֶאל ָדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון)קהלת א ו(ְכִתיב ֲּהָדא הוא ִד ֵרין ָאֳחָרִנין סֹוֵבב , ְ ּתְ

י ִמְזָרח וַמֲעָרב א, ּסֹוֵבב ְלַגּבֵ ַגֵלי ַיּמָ ְלהו ְנקוֵדי ּכְ ְּדִאינון ּכֻ ּּ ּ ּ   .ָּדא ָסִליק ְוָדא ָנִחית, ּ
חוָטא ִחְווָרא ְדִעיָנא ְּוִאינון ּכְ ּוְכחוָטא ְירֹוָקא ְואוְכָמא ְוסוָמָקא , אְּדִאיהו ַאְסַחר ִעיָנ, ּ ּ ּ ּ

ְלהו ָסֲחִרין ְלַההוא ְנקוָדה, ְוִתְכָלא ִלין ּכֻ ְלּגַ ִּאֵלין ּגַ ּ ּ ּ ּ ְּוִאיִהי ִמָדה ְלֻכְלהו, ּ ע, ּּ ַאְרּבַ , ִאיִהי ּבְ
רְוָסְלָקא ְבֶע ע , א''ו ה''א וא''ד ה''ה יו''ְּוָרָזא ְדִמָלה יהו, ׂשֶ ִּאֵלין ִאינון ַאְרּבַ ָווִנין ּ ּּגַ
ֶע רְּדָסְלִקין ּבְ יֹות, ׂשֶ ְלהו ַלֲהִביֹות ִאּשִׁ ְּוִאּנון ּכֻ ּ ּ ַמר , ּּ י יהו)דברים ד כד(ַוֲעֵליהֹון ִאּתְ ה '' ּכִ

ַבע ִאינון ֵמַהאי ֶע, ּך ֵאׁש ֹאְכָלה הוא''אלהי רּׁשֶ ְבָעה ְרִקיִעין, ׂשֶ , ְּוִאינון ָלֳקֵבל ׁשִ
ַבע ְסִפיָראן ִניןּוֵבין , ְּוִאינון ׁשֶ ל ַחד ְוַחד ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ְּוָהִכי פוְתָיא ְדָכל ְרִקיָעא , ּכָ

ִנין ַעד ְדָסְלִקין ּכָֹלא ְלִמָדה ְיִדיָעא ְדִאיִהי ְנקוָדה ֲחָדא ּוְרִקיָעא ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ּ ּ ּ ן , ּּ ּבַ ִלְחׁשִ
ַגְווָנא ָדא , ְיִדיָעא ָנא ּכְ ּבָ ְּוָהִכי ִאיהו ָרָזא ְדחוׁשְ ׁשַ] ציור[ּ ּע ְנקוִדין ִאינון ְלָכל ְסַטרּתֵ ּ ,

ְנקוָדה ְדָחָלל ִדיָלה ִליָלן ּבִ ְּדִאְתּכְ ּ ּ ַמר , ּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ   .'ּ ְמַחֲלֶליָה מֹות יוָמת וכו)שמות לא יד(ּ
  ]א''דף לח ע -תיקוני זוהר [

ַהאי ְנקוָדה ְטִמיָר אֹוָמָאה ֲעָלך ּבְ י ּבְ י ַרּבִ ָּקם ַההוא ָסָבא ְוָאַמר לֹו ַרּבִ ְנִחית , ּא ִעָלָאהְּ
א, ְוָלא ִליָקָרא ִדיִלי ֲעִביְדָנא, ָּהָכא ְלַגָלָאה ָרָזא ְטִמיָרא ִכיְנּתָ , ֶּאָלא ִליָקָרא ִדׁשְ

ה , ְּלַאֲחָזָאה ְיָקָרא ְדַהאי ְנקוָדה ְטִמיָרא ְגִניָזא ַמר ּבָ ְלָמה ֵמִעיֵני  ְוֶנֶע)איוב כח כא(ְּדִאּתְ
ַמר ָנִת, ָכל ָחי י ָסִליק ְלִעיָלא , יב ֹלא ְיָדעֹו ָעִיט ְוגֹוֵמרַּוֲעָלה ִאּתְ ַאְדָהִכי ָהא ַרּבִ
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ן ְּבַאִויָרא ְלַנְטָלא ְרׁשו ֵמַהִהיא ְנקוָדה ְדִאיִהי ְגִניָזא ַתּמָ ּ ַעּמוָדא , ּ ְּוָהא ָקא ָנִחית ּבְ
א ְדִאיִהי ֲהַבל ְדפוָמא ְּדֶאּשָׁ ְּדֵביה , ּ ִבין )א''דף לח ע(ּ ָּדא הוא ִדְכִתיב ֲה, ֵחיָוון ָרִצין ְוׁשָ

ן ּבַ, ּ ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְוגֹוֵמר)יחזקאל א יט( ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ   .ת''ְוָאַמר ּבְ

 תקונא תשסרי
ן ּבַ ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ ת ְנקוָדה ְסִתיָמא ְבַאִויָרא, ת''ּבְ ְּוַהאי ּבַ ַמר , ּ  )תהלים יז ח(ֲּעָלה ִאּתְ

ת ָעִין ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ ִניָזא ְבאֹורִאי, ׁשָ ּוָבה ִאְתֲעִביד ַאִויר, ִּהי ַוַדאי ּגְ ּ ַמר , ּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ
ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך יהו)שמות ג ב( ֶנה''ּ ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ יר ְסֶנה, ְה ֵאָליו ּבְ , ָחֵמׁש ִזְמִנין ַאְדּכִ

י ֵראׁשִ ְּוָחֵמׁש ִזְמִנין אֹור ִאינון ְלִקְבַלְיהו ְבעֹוָבָדא ִדּבְ ,  ְיִהי אֹור)בראשית א ג ד(ְּוִאינון , תּ
י טֹוב, ַוְיִהי אֹור ין ָהאֹור''ַּוַיְבֵדל אלהי, ֶאת ָהאֹור ּכִ   .ם ָלאֹור''ַּוִיְקָרא אלהי, ם ּבֵ

ּקוִנין ְדִמָדה ְּוִאינון ָחֵמׁש ּתִ ּ ּ ְּדִאינון ְלִקְבַלְייהו ָאֵאֹאִאֻא, ּ ַמר , ּ ישעיהו מ (ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ֳעלֹו ַמִים ָדא ֶחֶסד ִמי ָמַד)יב ׁשָ בוָרה, ּד ּבְ ן ָמאי ֶזֶרת ָדא ּגְ ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ ְּוׁשָ ּ ְוָכל , ּ
ִליָתֵאי ִליׁש ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ּתְ ּשָׁ ּּבַ ּ ֶפֶלס ָהִרים ָדא ֶנַצח, ּ ַקל ּבַ ְּוׁשָ ּוְגָבעֹות , ּ

ֹמאְזָנִים ָדא הֹוד ָרָזא ְדָא, ּּבְ הֹון ה', ת הְּוִאינון ּבְ ְּדַהאי ְנקוָדה ָמִדיד ּבְ   .ְּנקוִדין' ּ
ְּדִאיִהי ְדָנִפיק ִמּגֹו ַאִויָרא ַדְכָיא ּ ְּדִאיהו ֶכֶתר ִעָלָאה, ּ ּוְבִגין ְדִאֵלין ָחֵמׁש ְמִדיִדין , ּ ּ ּ

ָרָזא ְדה ל ַחד ְוַחד, ִּעָלָאה' ִּאינון ּבְ ין ּכָ ִנין ּבֵ הֹון ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ְוָרָזא , ִּאיהו ָאִזיל ּבְ
ָנה ְְדִמָלה ִעץ ַהַחִיים ַמֲהַלך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ּ ָנה, ּ ל ַחד ְוַחד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ּוְבעֹוִבי , ּוֵבין ּכָ

ָנה ַמְתְקָלא ְדָחֵמׁש ָחֵמׁש ְלָכל ִסְטָרא, ְדָכל ַחד ְוַחד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ְּדֻכְלהו ָסְלִקין ּבְ ּּ.  
יָת ְבִריִח ן ָהֶאָחדְּוָרָזא ְדִמָלה ְוָעׂשִ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְלַקְרׁשֵ ִטים ֲחִמּשָׁ ה , ּם ֲעֵצי ׁשִ ַוֲחִמּשָׁ

ִנית ן ַהּשֵׁ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ן ַלַיְרָכַתִים , ְבִריִחם ְלַקְרׁשֵ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְבִריִחים ְלַקְרׁשֵ ַּוֲחִמּשָׁ
ה  ַּלַיְרָכַתִים ִאינון ַיְרֵכי ְקׁשֹוט, )שמות כו כו(ָיּמָ ה, ּ א ִעָלָאה, ָיּמָ ִכיְנּתָ ה ָדא ׁשְ , ָּמאי ָיּמָ

יה  ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ י ַהַחָיה ָרִקיַע)יחזקאל א כב(ּ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ּ.  
ין ַמִים ָהֶע ְּוִאיהו ְדאוְקמוהו ֵאין ּבֵ ּ ּ ְמֹלא ִניָמאּ ְחּתֹוִנים ֶאָלא ּכִ ִים ַהּתַ ְוַהאי , ְּליֹוִנים ַלּמַ

ְמֹלא ִניָמאִּניָמא ֲעֵליה ִאּתְ ה ֲאִפילו ּכִ ֲחֵבְרּתָ ַּמר ֵאין ַמְלכות נֹוַגַעת ּבַ ּ א , ּ ּוָבה קוְדׁשָ ּ ּ
ֲעָרה חוט ַהּשַׂ ִריך הוא ְמַדְקֵדק ִעם ַצִדיַקָייא ֲאִפילו ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ְּוַהאי חוט ִאיהו חוט ְדָסִחיר , ְ ּ ּ ּ

ִרית ִמיָלה ין ַמִים ַּווי לֹון ָמאן ְד, ּוְבִרית ִאיִהי ִניָמא, ְלאֹות ּבְ ִרית ּבֵ ַאְפִריׁש אֹות ּבְ
ִים יה, ַלּמַ ּוָמַנע ַזְרָעא ִמּנֵ ְּדַאְחַזר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו, ּ ּ  ֹלא )ישעיהו מח יח(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ

ֶבת ְיָצָרה ַוַדאי ֹּתהו ְבָרָאה ָלׁשֶ ּ ּ ְחּתֹוִנים , ְליֹוִנים אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתבַמִים ֶע, ּ ַמִים ּתַ
ְרַוְייהו ָדא ְיסֹוד, ָּתא ִדְבַעל ֶפהאֹוַרְיי ִּניָמא ְדִאיהו ֵבין ּתַ ְּדִאיהו ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּוִאיהו , ּ

ָרא ְדַתְרַוְייהו   .ְּיסֹוָדא ְוִעּקָ
ָרא ִדְתֵרי תֹורֹות ּוָמאן ְדָמַנע ָרָזא ְדִעּקָ ִאלו ַאְהַדר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו, ּ ּּכְ ּ ּ ּ ְּוִאֵלין , ּ

ִּאינון ְד ָטהּ ְפׁשָ ָּאְמִרין ְדָלא אֹוַרְייָתא ֶאָלא ּכִ ה ָרָזא ָאֳחָרא, ּ ְּוִאינון דו ַפְרצוִפין, ְּוֵלית ּבָ ּ ּ ּּ ,
ה ''ִּאיהו ַג ַמר ּבָ ּן ְסָדִרים ְדִאּתְ ן ָנעול ֲאחֹוִתי ַכָלה)שיר ד יב(ּ ּ ּגַ ְטָרא ְדם, ּ ן ָנעול ִמּסִ ' ּּגַ
ית יֹוֵמי ' ו, ְּסתוָמה ׁשִ ִּאיהו ָנעול ּבְ בוַעּ ּ ִיְהֶיה ָסגור )יחזקאל מו א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדׁשָ

ה ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ת ִיָפֵתַח, ׁשֵ ּבָ ּוְביֹום ַהּשַׁ ְפֵני , ּ נֹוִעל ֶדֶלת ּבִ ִגין ְדָלא ְתֵהא ּכְ ת ּבְ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ּ
הו ְלוו ָעַלי ַוֲאִני פֹוֵרַע, ָלִווין ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ּ ָמִתין ְיֵתיִריןִּאיִהי ְפִתיָחא ְלַג, ּ ְייהו ְדִאינון ִנׁשְ ּּבַ ּ.  
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תֹות וְלָיִמים טֹוִבים ּבָ ּוְבִאֵלין ְדָלא ַמְלִווין ָלה ְוָלא אֹוִסיִפין ְלׁשַ ּ ּ , ִאיִהי ְסִתיָמא ְלהֹון, ּּ
ל ַהּמֹוִסיף מֹוִסיִפין ֵליה ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ָמָתא ְיֵת, ּ ְּוִאיִהי תֹוֶסֶפת רוָחא , יָראְוָדא תֹוֶסֶפת ִנׁשְ

ה ָמה ְיֵתיָרה, ִּדְקדוׁשָ ַאר ָעִני, ְּוָכל ַהּגֹוֵרַע ּגֹוְרִעין ֵליה ַהִהיא ְנׁשָ ּתָ ְּוִאם הוא ָחָכם , ְוִאׁשְ
יה ָחְכָמֵתיה ַלק ִמּנֵ ִּאְסּתַ ּ יה, ּ ַלק ִמּנֵ ָממֹוָנא ִאְסּתַ יר ּבְ ְּוִאם הוא ָעׁשִ ַאר ָעִני ָיֵבׁש, ּּ ּתָ  ,ְוִאׁשְ

ָמה ְדִאיהו  ל ַחי )ב''דף לח ע(ּּכְ ַמת ּכָ ָמָתא ְיֵתיָרה ְדִאיהו ִנׁשְ ָּמַנע ִמְלִעיָלא ִנׁשְ ַאר , ּ ּתָ ְוִאׁשְ
ה א ְיֵבׁשָ ִכיְנּתָ ת ָעִני וׁשְ ּבָ יה, ּיֹום ַהּשַׁ ְרָכָאן ִמּנֵ ע ּבִ ֶנֶגד ִמָדה, ָּהִכי ִאְתַמּנַ ְּוִאיהו ִמָדה ּכְ ּ ּ ,

ׁשַ תְּוָכל ָמאן ְדאֹוִסיף ּבְ ה ֵזרוֶע, ּבָ ָּאז וְכַגּנָ י . )ישעיהו סא יא(יָה ַתְצִמיַח ּ ּאוף ָהִכי ַנּמִ
ּוָמאן ֵזרוֶע, ַּאְצִמיַח טֹוָבה ִדיֵליה א ְלִעיָלאּ ִכיְנּתָ מֹות ְיֵתירֹות ְדַזְרִעין , יָה ִדׁשְ ִּאינון ְנׁשָ ּ

יה בֹוָדה, ִּמּנֵ א ִמִזיו ּכְ ָרֵאל ְלַתּתָ ְּוֶיחדון לֹון ְלִיׂשְ ּּ.  
ַחת' ִזְמָנא ְדַהִהיא םּוְב ִפיוָסא, ְּסִתיָמא ִאְתַפּתְ ַחת ֶאָלא ּבְ ָּלא ִאְתַפּתְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ּכְ

י ִנְמָלא ָטלּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְע)שיר ה ב( ֹראׁשִ ִתי ׁשֶ י ו, ָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ְּוַהאי ִפיוָסא ְלַגּבֵ ּ ּ '
ָחא ְדָסִתים ָלה ְּדִאיהו ַמְפּתְ ּ ְּבִגין ָדא ִפְתִחי ִלי ְביֹוָמא ַקְדָמָאהּו, ּ ְּדִאיִהי ' ְלָמאן ְלָאת י, ּ

ַפָתח ְדִאיהו ו, ץ''ְּנקוָדה ְדָקֵמ ַחת ּבְ ַחת ִאְתַפּתְ ד ִאְתַפּתְ ּּכַ ּ ּ ָקֵמ', ּ ד ָסִתים ָסִתים ּבְ , ץ''ּכַ
יה''ְּוִאיהו י ך ִמּנֵ ּו ִטָפה ְוֶזַרע ְדִאְתַמּשַׁ ְּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ִפְתִחי ּ ְּדִאיִהי ְנקוָדה ְדָקֵמץ'  ִלי ְביֹוָמא ַקְדָמָאה ְלָאת יּ ֲאחֹוִתי ְביֹוָמא , ּ
יֹוָמא ְתִליָתָאהַרְע, ִתְנָייָנא ִתי , יֹוָנִתי ְביֹוָמא ְרִביָעָאה, ָיא ְמֵהיְמָנאְּדִאיהו ַרְע, ָיִתי ּבְ ַתּמָ

ָאה ת ִציֹון, ְביֹוָמא ֲחִמּשָׁ ם ֲעֹוֵנך ּבַ ּּתַ י ְביֹו, ְ ֹראׁשִ ִתיָתָאהׁשֶ ַמר , ָמא ׁשְ בראשית מז (ְדִאּתְ

י)לא ּשִׁ ָטה ְדִאיהו יֹום ַהּשִׁ ָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ חו ִיׂשְ ּתַ ּ ַוִיׁשְ ּ ּ ִביָעָאה, ּ יֹוָמא ׁשְ , ִנְמָלא ָטל ּבְ
  .'ְּוָדא ְנקוָדה ְדָאת ב, ַּוַדאי' ָּדא ִטָפה י

ת ּבָ ּוְבִגין ָדא ִזווָגא ְדַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמּשַׁ ּ ּ תּ ּבָ , ְּלַיְרָתא ַהִהיא ִטָפה ְדִאיִהי ָחְכָמה,  ְלׁשַ
ָנא אוְקמוהו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ּל ּתֹוָרה ִלְבַנְייהו''ַט ְּוַלאו ְלַמּגָ ּ ַטל ּתֹוָרה ַטל , ּ ל ָהעֹוֵסק ּבְ ּכָ

ּּתֹוָרה ְמַחֵייהו ּ.  
ל ָנעול  ל)שיר ד יד(ּּגַ מֹו ַגְלּגַ ל ִאיהו ּכְ ִּאיהו ְרִמיז ְד, ּ ּגַ ָּין ָחתום ְדִאיִהי יֵּביה ַמְעּ ּ ,'

ין קו ַהּצֹאן ְדִאינון ֵאָבִרין ַקִדיׁשִ ּוִמַיד ַהׁשְ ּ ּ ּ הֹון , ּּ ַמר ּבְ ן ֹצאִני )יחזקאל לד לא(ְּדִאּתְ  ְוַאּתֵ
ם ְלהו רֹוִעים, ֹצאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ ּּכֻ ְלהֹון, ּ ה ַעל ּכֻ ּוֹמׁשֶ ב  )שמות ב טו(ִּדְכִתיב , ּ ַּוֵיׁשֶ

ֵארַעל  ה ִאיׁש ָהאלהי)תהלים צ א( ּוְכִתיב, ַהּבְ ִפָלה ְלֹמׁשֶ ִּאיהו ׁשוְלָטנוֵתיה ', ם וכו''ּ ּתְ ּ ּ ּ
ְבָעה ְרִקיִעין ׁשִ   .ּבְ

ין ַמָיא ְלַמָיא ַּצִדיק ִאיִהי ָרִקיַע ְדַפִליג ּבֵ ּ ּ ּ א ִעָלָאה, ּ ין ָים ִעָלָאה ְדִאיִהי ִאיּמָ ּּבֵ ּוֵבין , ּ
ָאה ְדִאיִהי ִאיּמָ ּתָ ָאהָים ּתַ ּתָ ין ַמִים ָהֶע, א ּתַ ַמר ֵאין ּבֵ ְחּתֹוִנים ַּוֲעֵליה ִאּתְ ְליֹוִנים ְלַמִים ַהּתַ

ְמֹלא ִניָמא ָמה ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ֶּאָלא ּכִ ּּכְ ּ ְּוַהאי ִניָמא ִאיהו ַצִדיק, ּ ְוַלאו , ּ
ָנא אוְקמוהו ַקְדָמִאין ְּלַמּגָ ּ ִריך הוא ְמַד, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ חוט ְּ ִדיִקים ֲאִפילו ּכְ ְּקֵדק ִעם ַהּצַ ּ ּ ּ

ֲעָרה   .ַהּשַׂ
ּבוָעא ִעָלָאה א ְדָלא ָנְפָקא ִמּמַ יָקא ַקִדיׁשָ ֲעָרה ְדַעּתִ ְּוֵלית ִניָמא ְוִניָמא ְדׂשַ ּ ְוַהאי , ּ

ַּמּבוָעא ִדיֵליה י', ִּניָמא ִאיהו ו ְּדָסְלָקא ְבַאִויָרא ַעד ֵאין סֹוף ְוָנְחָתא ַעד ֵאין ּתַ', ּ   .ְכִליתּ
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רְוִאיִהי ֶע ַמר , ׂשֶ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ֶרׁש ֶע)שמות כו טז(ּ ר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ ּת ִאינון ''ַאּמֹו, ְׂשֶ
ִהפוָכא''ֵמאֹו ּת ּבְ ֶרׁש ָהֶאָחד, ּ ה ֹרַחב ַהּקֶ ה ַוֲחִצי ָהַאּמָ עור קֹוָמה, ְוַאּמָ ָּדא ָרָזא ְדׁשִ ּ ,

ָדה''ְּדִאיהו ָאִזיל ַעל ַק עוָרא ְדגוָפא', ּו ָדא ָאת ו''ַקַמאי , ּו ַהּמִ ְּדִאיהו ִמָדה ְלָכל ׁשִ ּ ּ ּ ּ.  
ין ִעיָנא ְלִעיָנא ִּאיהו ִמָדה ּבֵ ַמר , ּ ע אלהי)שם ה טו(ַּוֲעָלה ִאּתְ ִּאיהו , ם ִהיא'' ֶאְצּבַ

ין עוָרא ּבֵ ָעא ְוׁשִ ָעא ְוֶאְצּבְ עוָרא ְדָכל ֶאְצּבְ יעוָרא ְדאוְרָכא ְדחֹוָטָמא ְוִאיִהי ׁשִ ּׁשִ ּ ּ ָעא ּ  ֶאְצּבְ
ָעא ו ָפה' י. )'א י''נ(' ְלֶאְצּבְ ִעּגוָלא, ִּאיִהי ִמָדה ְדׂשָ ּוִמָדה ְדָכל ִעיָנא ְוִעיָנא ּבְ ּ ּוִמָדה ְדַפן , ּ ּ
ּוַפן ְדַאְנִפין ּ ּוִמָדה ְדָקֵמ, ּ ח ָקֵמ, ץ ָסִתים''ּ ָרָזא ''ְּוַכד ִאְתַפּתַ ִעין ּבְ ָחֵמׁש ֶאְצּבָ ח ּבְ ּץ ִאְתַפּתַ

ִניןִּדְבהֹו', ְדה   .ן ַהאי ַקו ָאִזיל ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ
  ]א''דף לט ע -תיקוני זוהר [

יעור)כד' א ו''ס(ְוַכד  י ַצִדיק ִאְתְקֵרי ׁשִ א ְלַגּבֵ ּ ָנִחית ְלַתּתָ י , ּ ְוַכד ָסִליק ְלִעיָלא ְלַגּבֵ
א ִעָלָאה ִאְתְקֵרי קֹוָמה ּ ַוָיֹמדו ָבֹעֶמר ָד)שם טז יח(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ִּאיּמָ ּ ּ א ִעָלָאהּ ִכיְנּתָ , ּא ׁשְ

ְלּגֶֹלת א, ְדִאיִהי ֹעֶמר ַלּגֻ א ְדֵריׁשָ ְלּתָ ָאה ִאיִהי ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר, ְּדִאיִהי ֻגְלּגַ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ , ּוׁשְ
תֹות ּבָ ַבע ׁשַ ַבע יֹוִמין ְדִאינון ׁשֶ ְּדָבה ָמֵני ׁשֶ ּ ּ א, ּ יּתָ ִעין וְתֵרין יֹוִמין ְדׁשִ הֹון ַאְרּבָ ְּדִאית ּבְ ּ ּ 

בוַע ַבע , ְּדָכל ׁשָ תֹות ָהא מ) א''דף לט ע(ְוׁשֶ ּבָ ְּדִאינון מ, )ן''א דמטטרו''נ( ט''ׁשַ ּט ַאְנִפין ''ּ
ָרֵאל יהו, ָטהֹור ַמע ִיׂשְ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם , ה ֶאָחד''ו יהו''ה אלהינ''ׁשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ְּ

ָאה , דָוֶע ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ יַאת ׁשְ ִּדְבהֹון ִאְתַדּכִ ְעּ י ּבַ ִמְקְוה ִדיָלה, ָּלהְלַגּבֵ ּּבְ ְּדִאיהו ִמְקִוה , ּ ּ
ָרֵאל יהו יעור קֹוָמה, ה''ִיׂשְ ְּוִאיהו ׁשִ ְּדָהִכי ִאינון ַאְתָוון ְדִמְקְוה קֹוָמה, ּ ּ ְּוִאינון ם , ּ

ע ְנקוִדין ְלָכל ְסַטר] ציור[, ְסִתיָמא ְבָרָזא ָדא ּתַ, ְּדֵתׁשַ ְנקוָדה ְדֶאְמָצִעיָתא ִאׁשְ ִּלימו ּּבִ ּ
ִעים ָסִאין יעוָרא ְדִמְקְוה, ְלַאְרּבָ ִּאיהו ׁשִ ָתא ְלַבְע, ּ יַאת ִאּתְ ְּדֵביה ִאְתַדּכִ ּ   .ָּלהּ

יַאת ְּוֳקָדם ְדִאְתַדּכִ ְבָעה יֹוִמין ְדַדְכיו, ּ ָאה ׁשִ ָּצִריך ְלַמּנָ ּ הֹון מ, ְ ָלָמא ּבְ ּט ָפִנים ''ְלַאׁשְ
ַּדְכיו ְדאֹוַרְייָתא יֹוָמא ּוְבהֹון ִאְתַחּבְ, ּ ַּרת אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ּבְ

בועֹות ְּדִאינון דו ַפְרצוִפין ְדָאָדם, ְּדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּוִחּבוָרא ְדַתְרַוְייהו ֶרֶח, ּּ ְּדִאיהו ְרַמ, ם''ּ ּח ִפּקוִדין ''ּ ּ
ה ל)שמות יג ב(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ַּדֲעׂשֵ ֹכר ֶפֶטר ּכָ ּ ַקֶדׁש ִלי ָכל ּבְ ַהאי ִחּבוָרא ,  ֶרֶחםּ ּּבְ

ה ל ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ בועֹות ִמְתָקְרִבין ּכָ ְּדׁשָ ּ ֵלָאה , ּּ ֶבֶטן ַהּמְ ֲעָצִמים ּבְ   .)קהלת יא ה(ּכַ
ּוְבַההוא ִזְמָנא ִלין ַעל ְיֵדי ִצּנֹוִרין ָדא ִמן ָדא, ּ ָּכל ִאינון ֵאָבִרין ְמַקּבְ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ילֹו)שמות כו ה(ִדְכִתיב  ה ֶאל ֲאֹחָתה ַמְקּבִ ּת ַהֻלָלאֹות ִאּשָׁ ִלין, ּ ל , ְּוַכד ִאינון ְמַקּבְ ּכָ
ִלין ָדא ִמן ָדא ְּסִפיָראן ְמַקּבְ ִלין ֵדין ִמן ֵדין, ּ א ְמַקּבְ ּוַמְלָאִכין ְלַתּתָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ּכְ

ִלין ֵדין ִמן ֵדין ּוְמַקּבְ ּ ְּוָכל ַחד ְוַחד ָיִהיב ְרׁשו ְלַחְבֵריה, ּ ְתחוָמא ְדַחְבֵריהְלַא, ּ ָּעָלא ּבִ ָמה , ּ ּכְ
  .ְּדַאּתְ ָאַמר ְונֹוְתִנין ְרׁשות ֶזה ָלֶזה

ִרים ָדא ּוָמאן ּגָ ִלין ָדא ִמן ָדא, ּ ד ְמַקּבְ ָרֵאל ּכַ ִּיׂשְ ָממֹוָנא, ּ ין ּבְ אֹוַרְייָתא ּבֵ ין ּבְ , ּבֵ
ָלא ְלִעיָלא ָדא ִמן ָדא ְרִמין ְלַקּבְ ָפָעא ָדא ְלָדא, ּּגָ ּוְלַאׁשְ ֲהָדא , ְּוֹכָלא ַעל ְיֵדי ִצּנֹוִרין, ּ

הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריך ְוגֹוֵמר)תהלים מב ח(ּהוא ִדְכִתיב  הֹום ֶאל ּתְ ּוַמאי ַאְמֵרי ָדא , ָ ּתְ
ע ֵמיֶמיך, ְלָדא ֵני ֵריִעים ֲאִני ׁשֹוֵמַע. ַָאּבַ   .קֹול ׁשְ

ְפָוון ְדִאְתְקרו ֵרין ׂשִ ְּוִאינון ְלִקְבַלְייהו ּתְ ּ ּ ּוָמאן ִניְנהו ֶנַצח ָוהֹוד, ן ֲאִפיֵקי ָמִיםּ ּ ,
ִים ְקתֹות ַהּמָ ְּדִאְתְקרון ׁשִ ְקָיין ַעל ְיָדא ְדִצּנֹוָרא ְדִאיהו ַעּמוָדא , ּ ְּוַתְרַוְייהו ִאְתׁשַ ּ ּ
ל ֵאָבִרין ְדגוָפא, ְּדֶאְמָצִעיָתא ִדְכִליל ּכָֹלא יה ּכָ ִרית ִדְכִליָלן ּבֵ ְּוִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ל ִצּנֹו, ּ ִרין ּכָ
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ְקָיין ִמן ָאת ו ְּדִאיהו ָנָהר ְדָנֵגיד ְוָנֵפיק ֵמִעֶדן', ִּאינון ִאְתׁשַ ּ ְּוִאיהו ִצּנֹור ְדָנִפיק , ּ ּ
ֲעָיָנא ְדַמָיא ְדִאיהו י ִּמּמַ ָטא ה', ּ יה ִאְתַפׁשְ ּוִמּנֵ ּ ְּדִאיִהי ָים ִעָלָאה' ּ ּ.  

ע ְנקוִדין ִאינון ִמן ָקֵמ ׁשַ ְּוָתא ֲחִזי ּתֵ ְּוֻכְלהו ִאְתְקִריאו ִצּנֹוִרין וַמּבוִעין , ק''ֵרּץ ַעד ׁשו''ּ ּ ּ ּ ּ
ַקְרַקע, ְלַאְתָוון ִליָלן ּבְ ְּדִאינון ּכְ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִליָלא , ן''ְּדִאְתְקִריַאת ּגַ, ְּדִאיִהי ׁשְ ּכְ

ין ְסָדִרין ְדאֹוַרְייָתא ַלת ְוַחְמׁשִ ן ָנעול ֲאֹחִתי ַכָל, ִּמּתְ ַמר ּגַ ַּוֲעָלה ִאּתְ ּ ל ָנעול ַמְע, הּ ָין ּּגַ
ָּחתום ַוַדאי, ָּחתום תוָלה ְוִאיׁש ֹלא ְיָדָעה, ּ ִגין ְדִאיִהי ּבְ ּּבְ ּ ֹלֹמה, ּ ַּדֲעָלה , ְוִאיִהי ָחְכַמת ׁשְ

ַמר  ֹלֹמה)מלכים א ה ו(ִאּתְ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ְקיו ְדָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה,  ַוּתֵ ל ׁשַ יַאת ִמּכָ ִּאְתַרּבִ ּ ,
ּוא ִצּנֹוָרא ְדִאיהו וַעל ְיָדא ְדַהה ַּעד ִדְמִטיַאת ְלַההוא ַמּבוָעא ִעָלָאה ְדִאיִהי י', ּ ּ ּ ִּעָלָאה ' ּ

ֵני ֶקֶדם ל ּבְ א ְדָאת ו, ָחְכַמת ּכָ ֵריׁשָ א ּבְ ּגָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתֲעִביַדת ִאיִהי ּתַ ּ'.  
ְקָיא ִמן ְנקו, ְוָתא ֲחִזי ד ִאיִהי ִאְתׁשַ ָאה ּכַ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ם ''ק ֹחֵל''ִאְתְקֵרי ִחֵר, ִדיןּׁשְ

ְּלָמאן ְלַההוא ִצּנֹור ְדִאיהו ו, ק''ּׁשוֵר ּ ית ִצּנֹוִרין', ּ ית ַאְתָוון, ִּדְכִליָלן ׁשִ ְּדֻכְלהֹון ִמּשִׁ ּ ,
ְּדִאינון אבגית יה', ץ וכו''ּ ית ִצּנֹוִרין ִאינון ְדַתְלָיין ִמּנֵ ּׁשִ ּ ית ָאֳחָרִנין, ּ ִליל ׁשִ , ְּוִאיהו ּכְ

ְּלהו ָסְלִקין ְלמְוֻכ ּק ְדַההוא ִצּנֹור''ּם ׁשוֻר''ק ֹחֵל''ִאְתְקִריַאת ִחֵר, ב''ּ ַגְווָנא ָדא וִֹ, ּ   .ּּכְ
י י י ה', ְוָהִכי ִאְתְקִריַאת ְלַגּבֵ ', ְּוָרָזא ְדִמָלה ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון וכו', ְוָהִכי ְלַגּבֵ

א ְד ַגְווָנא ָדא ', ָאת וּוְלִזְמִנין ִאיִהי ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשָ ַמִים ] ציור[ּכְ ְּוָרָזא ְדִמָלה נֹוֶטה ׁשָ
ְיִריָעה א ְדָאת א, ּכַ   ּוְלִזְמִנין ָנִחית, ְוָדא ָרָזא ְדֵריׁשָ

  ]ב''דף לט ע -תיקוני זוהר [

ַגְווָנא ָדא א ָקֵמ חֹותֹוי ּכְ א ַזְרָק, ץ''ּתְ ּגָ א ִאְתְקִריַאת ּתַ ד ָסְלָקא ַעל ֵריׁשָ ַהה, א''ּכַ ּוא ּבְ
ה  ַמר ּבָ ְע)משלי יב ד(ִּזְמָנא ִאּתְ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ְוַכד ָנְחַתת , ם''ְוִאְתְקִריַאת ֹחֵל, ָּלה ֵאׁשֶ

חֹוֵתיה ִאְתְקִריַאת ִחיֵר ְּדָהִכי ִאיהו ֹחֵל, ם''ֶלֶח )ב''דף לט ע(ְוִאיִהי , ק''ּּתְ ִהפוך ַאְתָוון ''ּ ְם ּבְ ּ ּ
יִר, ם''ֶלֶח יה, )תהלים עח כה(ים ָאַכל ִאיׁש ְּוָדא ִאיהו ֶלֶחם ַאּבִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )שמות טו ג( ּ
ְטָרא ְדָחְכָמה ִאְתְקִריַאת ֹחֵל, ה ִאיׁש ִמְלָחָמה''יהו ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ם''ִמּסִ ּוִמּסִ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ק''ִּאְתְקֵרי ׁשוֻר יך ׂשֹוֵר ְוָאֹנִכי ְנַטְע)ירמיהו ג כא(ּכְ לֹה ֶזַרע ֱאֶמתק''ְּתִ , ּ ּכֻ
יה  ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז כ(ּ ּתֵ ְטָרא ִדיֵליה ִאְתְקִריַאת ִחֵר,  ּתִ , ק''ִּמּסִ
ְוְבִהפוך ַאְתָוון ֵחֶק ּ ַמר , ר''ּּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ְמָצא)איוב יא ז(ּ ְוִאיִהי ֶקַרח , ּ ַהֵחֶקר ֱאלֹוַה ּתִ

ָמ, ַהּנֹוָרא ִליָתָאה ִדְצלֹוָתאְּדִאיהו ׁשְ יה ָהֵא, א ּתְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּבֹור ְוַהּנֹוָרא''ּ דֹול ַהּגִ , ל ַהּגָ
ַּהּנֹוָרא ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ.  

ְטָרא ְדַצִדיק ְדִאיהו ְבִרית, ּק ִאיהו ָטִמיר ְוָגִניז''ְּוׁשוֻר ִּמּסִ ּ נוז, ּ ְּדִאיהו ָר. ּאֹור ּגָ ז ''ּ
ן אֹור ּבַ חוׁשְ ָּמה ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתיןּכְ, ּּכְ ּ ִדיק, ּ ּאֹור ָזרוַע ַלּצַ נוז , ּ ְּוָדא הוא אֹור ַהּגָ ּ

ְּלַצִדיַקָיא ְלָייא, ּ ִאְתּגַ ְלהֹון ִאינון ּבְ יה ּכֻ ְּדָחֵמׁש אֹור ִדְלִעיָלא ִמּנֵ ּ ּ ּּ.  
ּוַמאי ִניהו ַלת אֹור ֶסגֹו, ּ ָב, ל''ּתְ ד ָסְלָקא ַע, א''ּוְתֵרין אֹור ׁשְ ְדַפְייהו ִדְתֵרין ּכַ ּל ּגַ

ָב ְּנקוִדין ְדִאינון ׁשְ ּ יׁשֹות)שיר ב ה(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ק''ִּאְתֲעִביַדת ׁשוֵר, א''ּ כוִני ָבֲאׁשִ , ּ ַסּמְ
חֹות ֵצִר פוִחים''י ִאְתֲעִביַדת ֶסגֹו''ְוַכד ָנְחַתת ִאיִהי ּתְ ּתַ ַמר ַרְפדוִני ּבַ ּל ַוֲעַלְיהו ִאּתְ ּ ּּ ּוַמאי , ּ

יׁשֹותִּניהו  ֵרי ֵאׁשֹות, ִּאֵלין ֲאׁשִ ה, ִּאינון ּתְ ְּדִאינון ִאיׁש ְוִאּשָׁ א ִחְווָרא, ּ א , ֶאּשָׁ ְוֶאּשָׁ
ן ָאב ָוֵאם, ּסוְמָקא ְּדִאינון י, ְדַתּמָ ְּוִאינון ַאְנֵפי ִדיָנא ְוַאְנפֹוי ְדַרֲחֵמי, ה''ּ ּ ּ.  
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ן ְמָכא ַתּמָ ָעאת ְלִאְסּתַ אי ּבָ ִגין ְדִאינון ּתְ, ַאּמָ ּּבְ הּ ּנָ ְווִנין ְדׁשֹוׁשַ ִּחָוור ְוסוַמק, ֵּרין ּגַ ּ ,
ְּדִאינון ֶחֶסד וְגבוָרה, ַרֲחֵמי ְוִדיָנא ּ ּ ה, ּ ּנָ ן ֵריָחא ְדׁשֹוׁשַ ְּוָדא ִאיהו ַעּמוָדא , ְוַתּמָ ּ
יה, ְדֶאְמָצִעיָתא ּוְבִגין ְדָאְרַחת ּבֵ ּ יׁשֹות, ּ ֲאׁשִ כוִני ּבָ ּוֵביה ִאְתֲעִביַדת ֶס, ָּאְמַרת ַסּמְ , ל''גֹוּ

פוִחים ּתַ ד ָנְחָתא ַרְפדוִני ּבַ ּּכַ ּּ ֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ּ ִּאֵלין ִאינון ּתְ ְּדִאינון ִחָוור ְוסוַמק, ּ ּ ּ ּוְבִגין , ּ
ָאת ו ְבִרית' ְּדָאְרַחת ּבְ פוִחים, ְּדִאיִהי ּבִ ּתַ ָּאְמַרת ַרְפדוִני ּבַ ּּ ּ.  

יה ִאְתֲעִביַדת ֶסגֹו ַרת ּבֵ ֲּהָדא הוא , ּי ִאְתֲעִביד ִצֵייר''ּה ַדֲהוֹו ֵצִרַמ, ל''ְּוַכד ִאְתַחּבְ
ַּוַיְצַמח , ם ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ְוגֹוֵמר''ה אלהי''ּ ַוִייֶצר יהו)בראשית ב ז(ִדְכִתיב 

ל ִעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוגֹוֵמר''ה אלהי''יהו ָּדא ַצִדיק ִאיהו ִעץ ְפִרי , ם ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ ּ ּ ּ
ה ְפ ִחּבוָרא ְוִיחוָדא ְדַבְע, ִרי ְלִמינֹוּעֹוׂשֶ ּוְבַהאי ֲאַתר ִאיהו ְרִחימו ִדיָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא , ָּלהּ ּ
י חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני)שיר ב ה(ָאְמַרת    . ּכִ

ְבִרית ִמיָלה ָרֵאל ָחאִבין ּבִ יק ְנִביעו ִדְנקוִדין ֵמַאְתָוון, ְוַכד ִיׂשְ ִּאְתַפּסִ ּ ִּדְכִליָלן , ּ
ׁשְ ָאהּבִ ּתָ א ּתַ ה, ִכיְנּתָ ׁשָ ָאַרת ַיּבָ ּתְ ׁשוֻר, ְוִאׁשְ ִתיב ּבְ ַההוא ִזְמָנא ַמה ּכְ ּּבְ ְרקו , ק''ק ִחיֵר''ּ ּׁשָ

ָלְע ן ָאְמרו ּבִ ַּוַיַחְרקו ׁשֵ ּ ּ ּח ָדא ָסִגיר ְוָדא ָפַתח''ָּקֵמץ ַפּתָ, )איכה ב טז(ּנו ּ ֵרין , ּ ִּאֵלין ּתְ
ִּאינון ְדָסְגִרין וָפְתִחין ַמּבו ּ ּ ִּעין ְדִאינון ְנקוִדיןּ ּ י ַאְתָוון, ּ ד ִאיהו ָנטוי ַעל ' ְוָאת ו, ְלַגּבֵ ּּכַ ּ

י ַאְתַוון ִעָלִאין ִאְתְקֵרי ָרֵפ ְמִציעו ְדַאְתָוון ִאְתְקֵרי ָדֵג, ה''ֵּריׁשֵ ְּוַכד ִאיהו ּבִ ַאְתָוון , ׁש''ּ
ִּאֵלין ִאינון ֵחיָוון הֹון , ּ ַמר ּבְ ׁש ָוׁשֹוב ''ָרצֹוא ְבָדֵג, ֹות ָרצֹוא ָוׁשֹובּ ְוַהַחי)יחזקאל א יד(ְּדִאּתְ

ָרֵפ   .ה''ּבְ
ָבה ַמֲחׁשָ ְלָיין ּבְ ְתִרין ְדַאְתָוון ְדִאינון ּתַ ּּכִ ּ ין, ּ ַגְווָנא ְדַתּגִ ְלָיין , ְּדִאינון ּכְ ְּנקוִדין ּתַ

ִדּבוָרא עֹוָבָדא, ּּבְ ְלָיין ּבְ ַגְווָנא ָדא, ַאְתָוון ּתַ ַבע ַזְייִנין ִאינון ּכְ ּו ִאיהו ''י] ציור] [ציור [ּׁשֶ
ין', ז ּגִ ַגְווָנא ָדא יהו, ָלא ְצִריִכין ּתַ ין ּכְ ּגִ ְּדִאינון ַאְתָוון ִאְתְקרון ּתַ ּ   .ה''ּ
  ]א''דף מ ע -תיקוני זוהר [

א ומֹוָחא ָבה ְדִלּבָ ַמֲחׁשָ ְלָיין ּבְ ין ּתַ ּגִ ִדּבוָרא ְדפוָמא, ּּתַ ְּנקוִדין ּבְ ּ עֹוָבָדא , ּ ַאְתָוון ּבְ
ּוֵמִאֵלין ְנקוִדין ְוַטֲעֵמי ְוַאְתָוון, ִריןְדֵאָב ְרַסָייא ְטִמיָרא , ּ ָּעִביד ַההוא ָסִתים ְוָגִניז ּכָ ּ

ַמר , ִּעָלָאה ה יהו)איכה ה יט(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ב וכו'' ַאּתָ ׁשֵ ה', ה ְלעֹוָלם ּתֵ ַּההוא , ַמאי ַאּתָ
יה  ַמר ּבֵ ה ֲאר''ה אלה'' יהו)ישעיהו כה א(ְּדִאּתְ יה , ָֹוִמְמךי ַאּתָ ַמר ּבֵ ַההוא ְדִאּתְ ּּבְ חבקוק ג (ּ

א)ו ַמִים, ּ רֹום ָיֵדיהו ָנׂשָ ַפִים ְלרום ַהּשָׁ ִאין ּכַ ַמר ְלִמי נֹוׂשְ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ
א ּוַמאי ִניהו יו, ּרֹום ָיֵדיהו ָנׂשָ ֵּליה ַוֲע, ה''ַח ָמ''ְּדִאיהו ָחְכָמה ּכֹ, א''ו ה''א וא''ד ה''ּ

ַמר  יו ִה''ַח ַמ'' ּכֹ)תהלים קיא ו) (א''דף מ ע(ִאּתְ יד ְלַעּמֹו''ֲעׂשָ ּח ִפְרִקין ''ְּוַהאי ִאיהו כ, ּגִ
א ִעָלָאה ִּדְיִדין ְדַמְלּכָ ּ ְּדִאינון כוז, ּ ּנוִיין ְדִיחוָדא ִעָלָאה, ו''ז כוז''ו במוכס''ּ ּּכִ ּ ּ ְּדִאיהו , ּ

ּוְבִגין ְד, ה''ו יהו''ה אלהינ''יהו ָרֵאלּ ַלק ַהאי ֵחיָלא ִמִיׂשְ ִּאְסּתַ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )איכה א ו(ִאּתְ
ַּוֵיְלכו ְבֹלא ֹכַח ִלְפֵני רֹוֵדף ּ.  

ָעאן, א''ו ה''א וא''ד ה''יו ר ֶאְצּבְ הֹון , ִּאינון ֲעׂשַ ַמר ּבְ ִליֵלי )שיר ח יד(ְּדִאּתְ  ָיָדיו ּגְ
ְּדִאינון כ, ּח ִפְרִקין''ִּדְבהֹון כ, ָזָהב יתח ַאְת''ּ ֵראׁשִ ּוְבִגין ָדא יהו, ָּוון ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ה ''ּ
ה''אלה ה, י ַאּתָ יה , ּוַמאי ַאּתָ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ְסֲאך ֵמָאז ֵמעֹוָלם )תהלים צג ב(ּ ָ ָנכֹון ּכִ

ה ֶאְמַצע, ּוַמאי ָנכֹון, ָאּתָ ב ְוֶנֱאָמן עֹוֵמד ּבְ  ישעיה מד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָּדא ֶנֱאָמן יֹוׁשֵ

ִית)יג ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ יה , ּוַמאי ֵמָאז,  ּכְ ַמר ּבֵ ֶּאָלא ַההוא ְדִאּתְ ּ  ָאז )שם נח ט(ּ
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ְקָרא ַויהו ּז ִאֵלין ְתַמְנָיא ַאְתָוון ְדִאינון יאהדונה''ּוַמאי ָא, ה ַיֲעֶנה''ּתִ ּ י ְדָסְלִקין ''ּ
ן ָאֵמ ּבַ   .ן''ְּלחוׁשְ

ָכ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ח''ְּבַההוא כ, ל ּכֹחֹוְּוָדא ִאיהו ָהעֹוֶנה ָאֵמן ּבְ ּ ּ ּ ,
ָנה ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ ָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעין לֹו ְגַזר ִדינֹו ׁשֶ ַמר , ָּהעֹוֶנה ָאֵמן ּבְ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ תהלים צג (ּ

ה)ב ְסֲאך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאּתָ ּוֵביה , ָ ָנכֹון ּכִ ה יהו)איכה ה יט(ּ ב'' ַאּתָ ׁשֵ ה, ה ְלעֹוָלם ּתֵ , ַאּתָ
ה נו ָאִבינו ָאּתָ יה ָאִבינו ַמְלּכֵ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ּ ּ ּ ּוַמאי ִניהו ָאִבינו ָאב ָהַרֲחָמן, ּ ּ ּ.  

ל ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ְּוִאיהו ְכִליל ּכָ ּוַמאי ִניהו אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ַעּמוָדא , ּ ּ ּ
ַמר , ְדֶאְמָצִעיָתא הַּוֲעֵליה ִאּתְ רוך ַאּתָ ְּבָ ֲעִמיָדה ִדְצלֹוָתא, ּ ָרֵאל ַקְייִמין ּבַ ִּאיהו , ְוַכד ִיׂשְ

ְרַסָייא ה יהו, ְּיִתיב ַעל ּכָ ַההוא ִזְמָנא ַאּתָ ַמר ּבְ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ּ ְסֲאך ְלדֹור ''ּ ב ּכִ ׁשֵ ָה ְלעֹוָלם ּתֵ

ּוַמאי ִניהו ְלדֹור ָודֹור, ָודֹור יה, ּ ַמר ּבֵ ֶּאָלא ַההוא ְדִאּתְ ּ א )קהלת א ד( ּ ְ דֹור הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ּ
ים ִרּבֹוא, ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת ּשִׁ ְּוֵלית דֹור ָפחות ִמּשִׁ ּוַמאי ִניהו, ּּ קול , ּ ה ְדׁשָ ֹּמׁשֶ
ָרֵאל ין ִרּבֹוא ִמִיׂשְ ּתִ א ִדיֵליה ַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדַנֲהָרא, ְלׁשִ ְּוַדְרּגָ ּ.  

ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹד א ֲחִזי ֵאין ָאָדם ֵמִפיק ְרצֹונֹו ֵמיהו, )ויקרא טז ג(ׁש ּבְ ה ''ּתָ
ַמר , ֶּאָלא ְבֹזאת ַּדֲעָלה ִאּתְ ה ָמָצא טֹוב ַוָיֶפק ָרצֹון ֵמיהו)משלי יח כב(ּ ְוָדא , ה''ּ ָמָצא ִאּשָׁ

ה ִעּתֹות ֵיׁש, )תהלים קיט קכו(ה ''ִהיא ִעת ַלֲעׂשֹות ַליהו ַמ, ְוַכּמָ ויקרא טז (ר ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ֹלֹמה ָאַמר ,  ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ִעת)ב חֹוק וכו)קהלת ג ד(ּוׁשְ ְּדִאינון כ',  ִעת ִלׂשְ , ח ִעת''ּ
ִריך הוא ָאַמר ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ִעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ָרֵאל , ְּ ְּדִאיהו ֹקֶדׁש ִיׂשְ ּ

  .ה''ַליהו
א ְדִאְתְקִריַא ִכיְנּתָ ָרֵאלְוַכד ׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ת ֹזאת ִעם ִיׂשְ ם )ויקרא כו מד(ּכְ  ְוַאף ּגַ

ְהיֹוָתם וכו ַּמאי ִאינון ָאְמִרין ָלה ', ֹזאת ּבִ ים)שיר ו א(ּ ׁשִ ּנָ ּ ָאָנה ָהַלך דֹוֵדך ַהָיָפה ּבַ ְ ָאָנה , ְּ
ך ּנו ִעּמָ ְָפָנה דֹוֵדך וְנַבְקׁשֶ ְּ ּ ה ַתֲחנוִנים וְצלֹוִתין, ּ ַכּמָ ּּבְ יִצית וִבְתִפִליןּבַ, ּ ּּצִ תֹות , ּ ּבָ ׁשַ ּבְ

ַמר , ּוְביֹוִמין ָטִבין ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ָרֵאל אֹות ִהיא ְלעֹוָלם)שמות לא יז(ּ ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ , ּ ּבֵ
ִרית ִמיָלה ת ְוֹיִמין ָטִבין, אֹות ּבְ ּבָ ִפִלין, ּאֹות ְדׁשַ ְּואֹות ִדּתְ ּ.  
ַמר  ל ָחִסיד ֵאֶליך ְלִעת ְמֹצא ַעל)תהלים לב ו(ֲּעָלה ִאּתְ ָ ֹזאת ִיְתַפֵלל ּכָ ּ ה , ּ ָמָצא ִאּשָׁ

ֹזאת, )משלי יח כב(ה ''ָּמָצא טֹוב ַוָיֶפק ָרצֹון ֵמיהו ֵריך ִלְבנֹוי ּבְ ֲּהָדא הוא , ְְוַיֲעֹקב ּבָ
ר ָלֶהם ֲאִביֶהם)בראשית מט כח(ִדְכִתיב  ר ִדּבֶ ֹזאת ֵהִפיק ְרצֹונֹו, ּ ְוֹזאת ֲאׁשֶ ה '' ֵמיהוְוָדִוד ּבְ

ְלַחם ִעם אֹוְיָביו ּנִ ׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּכְ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה וכו)תהלים כז ג(ּכְ ֹזאת ',  ִאם ּתַ ּבְ
לות, ֲאִני בֹוֵטַח ּגָ ָרֵאל ּבַ ָרָאה ֶאת ִיׂשְ ׁשֶ ִביא ּכְ ֹּלא ָרָאה ָלֶהם ְמנוָחה ֶאָלא ַבֲעבור , ְּוַהּנָ ּּ

ָרֵאל ָל, ֹזאת ּופוְרָקָנא ְדִיׂשְ  ֹזאת )איכה ג כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּא ֵייֵתי ֶאָלא ְבֹזאתּ
ן אֹוִחיל י ַעל ּכֵ יב ֶאל ִלּבִ ֵריך ֶאָלא ְבֹזאת, ָאׁשִ ִּויהוָדה ָלא ִאְתּבָ ְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ֹזאת , ּ ְוֹזאת ִליהוָדה)דברים לג ז( ָרֵאל ֶאָלא ּבְ ֵריך ָית ִיׂשְ ה ָלא ּבָ ּוֹמׁשֶ ְ   ְוֹזאת)שם א(ּ
ָרָכה ם ָלֹזאת, ַהּבְ ת ִלּבֹו ּגַ לֹא ׁשָ ּוִמי ׁשֶ ִתיב , ּ ַער ֹלא ֵיָדע )תהלים צב ז(ֲּעֵליה ּכְ  ִאיׁש ּבַ

  .ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת ֹזאת
  ]ב''דף מ ע -תיקוני זוהר [

ה ָיִפיק ְרצֹונֹו ָהָאָדם ּבָ ם, ְּוֵכיָון ׁשֶ יג ַהּשֵׁ ּוָבה ַמּשִׂ ֶזהו סֹוד ַעל ֹזאת ִיְת, ּ ּׁשֶ ל ּ ַּפֵלל ּכָ ּ
ם יהו, ַּעל ֹזאת ַוַדאי, ָחִסיד הוא ַעל ֹזאת''ְלׁשֵ ֲחִרית ְלִמָדה ְידוָעה, ּה ׁשֶ ׁשַ ְקנו ּבְ ה ּתִ ָּלּמָ ּ ּ ,



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְנָחה ְלִמָדה ְידוָעה ּמִ ְּוֵכן ּבַ ַעְרִבית ְלִמָדה ְידוָעה, ּ ְּוֵכן ּבְ ת ְלִמָדה ְידוָעה, ּ ּבָ ׁשַ ְּוֵכן ּבְ ְוֵכן , ּ
יֹום טֹוב ְלִמָדה ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ְלִמָדה ְידוָעה, ּ ְידוָעהּּבְ ֲעׂשֶ ְּוֵכן ּבַ ּ ָאַמר ַעל , ּ ֶּאָלא ַמה ּשֶׁ

ֲהַוָי, ֹזאת ּהוא מֹוֶרה ׁשֶ ל ְסִפיָרה ''ּ ָאַמר ָדִוד, ּוְסִפיָרה) ב''דף מ ע(ה ִהיא ַעל ּכָ מֹו ׁשֶ  ּּכְ

בוָרה ְוגֹוֵמר''ָ ְלך יהו)ה א כט יא''ד( דוָלה ְוַהּגְ ּה ַהּגְ ְחּתֹוִנים ֶאָלא ְו, ּ ּתַ ֵּאין ָלך ְפעוָלה ּבַ ּ ּ ְ

ה , ַּעל ְיֵדי ַמְלכות ֱאַמר ּבָ ּנֶ ָלה)תהלים קג יט(ּׁשֶ ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ִריך , ּ ּצָ ְזָמן ׁשֶ ְֲאָבל ּבִ

ִדיק ִריך הוא ְלַהְצִדיק ַלּצַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ִהיא ַמְלכות, ְּ ִעם , ְּוַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ְצָדָקה ׁשֶ
ִפירֹות, ְחּתֹוִניםַהּתַ מֹו, ִנְכָלִלים ּבֹו ָכל ַהּסְ ה ִנְקָרא ַעל ''יהו, ְּוִנְקָרִאין ַצִדיִקים ַעל ׁשְ

מֹו ַצִדיק ֱאַמר , ּׁשְ ּנֶ ָכל ְדָרָכיו''ּ ַצִדיק יהו)תהלים קמה יז(ׁשֶ ְריֹוָתיו , ּה ּבְ ּוְמַרֵחם ַעל ּבִ
ְצָדָקה ֵּאין ְצָדָקה ֶאָלא ְתִפָלה, ּבִ ָרכֹות' ק, ְּקדוׁשֹות' ד, םֲאֵמִני' צ, ּ ה ' ה, ּבְ ֲחִמּשָׁ

י תֹוָרה בראשית טו ( ְוָעָליו ֶנֱאַמר ְלַאְבָרָהם, )משלי יד לד(ְּוֶזהו ְצָדָקה ְתרֹוֵמם ּגֹוי , ּחוְמׁשֵ

ֶבָה לֹו ְצָדָקה)ו ּ ַוַיְחׁשְ ה , ּ ה ֶנֱאַמר ּבָ הוא רֹוֶצה ּבָ ּוְכׁשֶ ּ ּ ׁש ְצָדָקה ּכַ)ישעיה נט יז(ּ ְרָיןּ ַוִיְלּבַ   .ּשִׁ
ד ה ִהיא ְצָדָקה ִרית, ִמּצַ ד י ִהיא ּכֹוַבע ַעל ֹראׁש ַצִדיק אֹות ּבְ ּוִמּצַ ֹראׁש , ּ ֲעָטָרה ּבְ

ל ַצִדיק ה , ּּכָ ד ו ֶנֱאַמר ּבָ ּוִמּצַ ה ֵמֶאֶרץ ִמָדה)איוב יא ט(ּ ּ ֲארוּכָ ּ ד ה ֶע, ּ ְּליֹוָנה וְרָחָבה ִמּצַ
י ָים   .ִמּנִ

דֹוׁש ּבָ רֹוֶצה ַהּקָ יך ְנבוָאהּוְכׁשֶ ּרוך הוא ְלַהְמׁשִ ּ ְּ ֶהם, ְ לוִלים ּבָ ִפירֹות ּכְ ל ַהּסְ ְוִנְקָרִאים , ּּכָ
ָלם, ְנִביִאים ּוַמְלכות ִהיא ִדְמיֹון ּכֻ ּ ֱאַמר , ּ ּנֶ ה)הושע יב יא(ׁשֶ ִביִאים ֲאַדּמֶ מֹו , ּ וְבַיד ַהּנְ ּכְ

ִביא  ָאַמר ַהּנָ ִביִאים ְוגֹוֵמר)שם(ׁשֶ י ַעל ַהּנְ ְרּתִ ל , ְוִדּבַ ּכָ ִהיא ְכמֹו ָהַאְסַפְקַלְרָיָאה ׁשֶ ּ ׁשֶ
ה ַּהָפִנים ִנְרִאין ּבָ ה ּכָֹחם ְוִדְמיֹוָנם ְוצוֹרָתם, ּ ִפירֹות ַמְרִאין ּבָ ל ַהּסְ ן ּכָ ּּכֵ ִפי , ּ ְלָכל ָנִביא ּכְ

ָגתֹו ְלַמְע בֹוד, ָלהַהּשָׂ א ַהּכָ ּסֵ ּכִ ת ּבַ ׁשֶ ן ְלַמָטה ִהיא ִמְתַלּבֶ ּוְכמֹו ּכֵ ְלָאִכיםּוְבָכל ַה, ּ , ּמַ
ים ְוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש ֶהם, ּוְבָכל ָהְרִקיִעים, ְּוָהאֹוַפּנִ ּבָ ְסאֹות ׁשֶ לוִים ֵמֶהם, ְוַהּכִ ְלָאִכים ַהּתְ , ְּוַהּמַ

בֹוִהים ֲעֵליֶהם ֶיׁש ַמְלָאִכים ּגְ ֱאַמר , ּׁשֶ ּנֶ בֹוַה ׁשֹוֵמר וְגבֹוִהים )קהלת ה ז(ׁשֶ י ָגבֹוַה ֵמַעל ּגָ ּ ּכִ ּ ּ
ָכל ּכֹוָכב וַמָזלְו, ֲעֵליֶהם ֵּכן ּבְ תוב , ּ ּכָ מֹו ׁשֶ ָלה)תהלים קג יט(ּּכְ ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ְּוֶזהו , ּ

ה  ִביִאים ֲאַדּמֶ ָמתֹו, )הושע יב יא(ּוְבַיד ַהּנְ ִהיא ִנׁשְ ִפי ּכֹחֹו ׁשֶ ְוָהֵבן , ּוְלָכל ֶאָחד ִנְדֶמה ּכְ
ָכל ּכֹחֹו   .ָאֵמן ּבְ

ָהָי, ּה הוא ְבֶכֶתר''יהו ֶתרׁשֶ ּכֶ מֹו ְלָבד ּבַ ְבָרא ָהעֹוָלם הוא וׁשְ ּנִ ּה קֹוֶדם ׁשֶ ָרא , ּ ּבָ ׁשֶ ּכְ
ית ָיַרד ָעָליו ִמַדת ֵראׁשִ ָכל ְסִפיָרה, ָלהְּוֹלא ָהָיה ָחֵסר ִמְלָמְע, ָּהעֹוָלם ּבְ ְכַמְדִליק , ְוֵכן ּבְ

ה ר ְוֵאינֹו ָחֵסר ִמן ָהִראׁשֹוָנה ְוֹלא ֵמֲחֶבְרּתָ ְכִליתַעד ֵאין , ֵּנר ִמּנֵ   .סֹוף ְוֵאין ּתַ
יר אֹותֹו ְבֹזאת ּכִ ּמַ יר אֹותֹו ָבֶע, ּוִמי ׁשֶ ּכִ ּמַ מֹו ׁשֶ ְחּתֹוִניםּכְ ִהיא , ְּליֹוִנים וַבּתַ ֲעבור ׁשֶ ּּבַ

ָלם, ְליֹוִניםְּכלוָלה ֵמָהֶע ר ּכֻ ְּוִאיִהי ִיחוד ְוֶקׁשֶ ְחּתֹוִנים, ּ ּתַ ת ּבַ ׁשֶ ְוַעל ֶזה ָאַמר , ְוִהיא ִמְתַלּבֶ
ִבי ֹזאת)ירמיה יט כג(א ַהּנָ י ִאם ּבְ ְתַהֵלל ּכִ ּ ַאל ִיְתַהֵלל ַהּמִ ִּהיא ִאְתְקִריַאת ְנבוָאה , ּ

ְטָרא ִדְנִביַאָיא יַמָייא, ִּמּסִ ְטָרא ְדַחּכִ   .ְּדָכל ְסִפיָרן ִאְתְקִריאו ֲחָכִמים, ָּחְכָמה ִמּסִ
ית''ְוכ ֵראׁשִ ין ְלָכל ִמָלה ְּוֻכְלהֹון , ּח ַאְתָוון ִאינון ְלָכל עֹוָבָדא ִדּבְ ין ִלְכִתיָבה ּבֵ ִּאינון ּבֵ ּ

ְיִדין ָעאן''ְּדעֹוָבָדא ְדכ, ְדִיְתֲעִביד ּבַ ר ֶאְצּבְ ֲעׂשַ ּח ִפְרִקין ִאינון ּבַ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ֵמַהּכַֹח , ּ
יָת)תהלים קד כד(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְּוֹכָלא ְבָחְכָמה, ֶּאל ַהפֹוִעל ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ   .ּ ּכֻ

ְטָרא ְדַאְתָוון'' ָחְכָמִאית ְטָרא ִדְנקוִדין, ה ִמּסִ ת , ְּוִאית ָחְכָמה ִמּסִ ְּדַאְתָוון ִאינון ּבַ ּ
א, קֹול א וְלָכל ִמָלה ְדַתְלָייא ִבְדָרׁשָ ּוְבהֹון ָרָזא ְדִדּבוָרא ִלְדָרׁשָ ּ ּ ָבה, ּ ין ִאינון ְלַמֲחׁשָ ּגִ , ּּתַ
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ָרָזא ְדַהאי ְקָרא  בֹות וכו ְו)שמות לא ד(ְּוִאינון ּבְ א ', ַלֲחׁשֹוב ַמֲחׁשָ ִכיְנּתָ ׁשְ ְלָיין ּבִ ְּוֻכְלהֹון ּתַ
ָאה ְּוִאיִהי ְכָלָלא ְדֻכְלהו, ַתּתָ ּ.  

ח ַטֲעִמין וְנקוִדין ְוַאְתָוון ּכַ ּוְבָרָזא ְדא ִתׁשְ ּ ָכל ָאת ְוָאת, ּ ] ציור[ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְוָהִכי ּבְ
מֹו ַזְייִנין ְד ין ְלִעיָלא ּכְ ּגִ ַלת ּתַ יִמין , ֵסֶפר ּתֹוָרהּּתְ ה ְרׁשִ ְתִרין וְנקוִדין )א רמיזין''ס(ּּבָ ּ ּכִ ּ

יָנה, ְוָהִכי ְבָכל ָאת ְוָאת, ְוַאְתָוון דֹול ּבִ ת ַהּגָ ּבָ ָטן ַמְלכות, ש ׁשַ ת ַהּקָ ּבָ ֵרין ' ב, ּׁשַ ּתְ
דוָלה ְגבוָרה ְּדרֹוִעין ּגְ ּ ְפֶאֶרת' ת, ּ ת ְלָכל אֹוַרְי, ּתִ ּבָ ִקיל ׁשַ יה ׁשְ ְתִרין ְדש , יָתאּּבֵ ַלת ּכִ ּתְ
ַלת ְסִפיָרן ִעָלִאין א, ּּתְ ְתיוְבּתָ ִליָלן ּבִ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ א ִעָלָאה. ּ ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ׁשְ ַמר , ּ ַּוֲעָלה ִאּתְ

ל ֶפה ִפַלת ּכָ ּּתְ ּ.  
  ]א''דף מא ע -תיקוני זוהר [

ל ֶפה ִפַלת ּכָ ְּוָהא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאְתְקֵרי ּתְ ּ ה ִמן ''ן י''ּ ִאיהו ֶב)כל(א ֶּאָל, ּ
יָנ ְּוִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ה''ּבִ ַלת ַאְתָוון ְדִאינון יה, ּ ּתְ ִּאיהו ְממוָצע ּבִ ּ ּ , ו''ּ

ִביָנה ִליָלן ּבְ ֵרין ְדרֹוִעין, ְדִאְתּכְ ין ּתְ גוָפא ּבֵ ְּוִאיהו ְממוָצע ּכְ ּ ּ אֹות  )א''דף מא ע(ְּוִאיהו , ּ
ִדיק ּצַ אְּדִאי, ּּבַ ִליל ּבְ ִליָלא ֵמא, ת''ּהו ּכְ ָאה ּכְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִליל ', ְוַעד ת' ְּדִאיִהי ׁשְ ְּוִאיהו ּכְ

ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא ַקְדָמִאין ַלת ּבִ ְתָרִאין, ּּתְ ֵרין ו, ּוְתַלת ּבַ ִליל ּתְ הֹון ' ו'ְּוִאיהו ּכְ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ
ר)שמות כח ז( י ְקצֹוָתיו ְוֻחּבָ ּתֵ ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא '' י)א ואינון''נ(ִּאינון ְּד,  ַעל ׁשְ ּב ּבִ

ְּדִאְתְקִריאו ֶאְמָצִעיֹות ּ ְּוֻכְלהו ַח, ּ ַלת ָוִוי''ּ ה ְדִאינון ּתְ ִליָלן ּבְ ְרָכָאן ְדִאְתּכְ ּי ּבִ ּ א ''נ(, ן''ּ

ְּדִאיהו דו ַפְרצוִפין, )א''ו ה''א וא''ד ה''דאתמר בהון יו ּ ּ עור קֹוָמה, ּּ ְּוָדא ִאיהו ׁשִ ַמר ,ּ  ְדִאּתְ
יה  ֶרׁש ֶע)שם כו טז(ּּבֵ ר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ ַמאי ָסְלַקת ְלֶע, ְׂשֶ ָאת יּבְ ר ּבְ   .'ׂשֶ

ַלת ָוִוי' ַּוַדאי ה, ָּקם ָסָבא ַחד ָפַתח ְוָאַמר ה ּתְ ְּדִאינון ַח, ן''ִּאית ּבָ ְרָכָאן''ּ ַגְווָנא , י ּבִ ּכְ
הֹון , ]ציור[ָדא  ַמר ּבְ ַּמאי ֹראׁש ַצִדיק ָדא , ָּרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיקּ וְב)משלי י ו(ְּדִאּתְ ּ

ְרָיין ַח, ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְּדֵביה ׁשַ ְרָכָאן ְדה''ּ יכו ְלה, ִּעָלָאה' ּי ּבִ יה ִאְתְמׁשִ ּוִמּנֵ ּ ְזִעיָרא ' ּ
ִביָנן ַחד, ַּעל ְיָדא ְדַצִדיק ּוְבִגין ָדא גוף וְבִרית ַחׁשְ ּ ּ ּ.  

ְּדִאיהו ִבְמִציעות ' ו ּ עור קֹוָמה, ה''הּ ִּאיהו ׁשִ ה, ּ ָאת )א דסליק''נ(ְוָסִליק , ְּוִאיהו ַאּמָ  ּבְ
ר ַאּמֹותְלֶע' י יה , ׂשֶ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֶרׁש ֶע)שמות כו טז(ּ ר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ ה ַוֲחִצי , ְׂשֶ ְוַאּמָ

ֶרׁש ָהֶאָחד ה ֹרַחב ַהּקֶ ְּדִאיהו ְבָרָזא ְדז', י' ָּדא ו, ָהַאּמָ יה ִאְתְקִריאוְּדָכל ּתַ', ּ ין ּבֵ ּּגִ ּ.  
י ְכֵתֹפת  ּתֵ ָאה)שם כח ז(ׁשְ ּתָ ּ ֹחְבֹרת ָדא ָכֵתף ִעָלָאה ְוָכֵתף ּתַ ְּדִאינון ְיִמיָנא , ּ

ָמאָלא ֵני ְקצֹוָתיו ִאינון ו, ה''ְּוִאינון ה, ּוׂשְ ִחּבוָרא' ה' ּוְבהֹון ִאְתֲעִביד ה', ו' ֶּאל ׁשְ , ּּבְ
ֵני ְקצֹו ּוְבִגין ָדא ֶאל ׁשְ ר ּ   .)שם(ָתיו ְוֻחּבָ

ה ִאיִהי ו ָכל ֲאַתר ַאּמָ ה ְטָפִחים', ּבְ ּשָׁ ת ׁשִ ּוְבִגין ָדא ִאיִהי ּבַ ה ָדא י, ּ ', ַוֲחִצי ָהַאּמָ
ִּדְתֵרין יוִדי ה''ּ עוָרא ְדַאּמָ ּן ִאינון ׁשִ ַלת ְטָפִחים' ְוָאת י, ּ עוָרא ִדיָלה ּתְ ּׁשִ ר ְוֶע', ְוָדא ג, ּ ׂשֶ

ע ַּאּמֹות ָדא ִאיהו ׁשִ ּוָרא ְדגוָפא ְדַבר ַנׁשּ ל , ּ כֹוס ׁשֶ ַמר ּבְ ָרה ְדָבִרים ְדִאּתְ ָּלֳקֵבל ֲעׂשָ
ָרָכה ע , ּבְ ִזְמָנא ָדא ֶאָלא ַאְרּבַ ַאר ּבְ ּתָ , מן דו פרצופין' ואשתאר ד' א דאסתלק ו''ס(ְּוָלא ִאׁשְ

ָמה ְדאוְקמוָה, )סליק לעשר' באת י', ושעורא דכלא ו ּּכְ ּ.  
ְּוֻכְלהו ְרִמיֵזי ְב ַגְווָנא ָדאּ ין ִמן ִפְרָקא ְלִפְרָקא, ּגוָפא ּכְ ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ְתֵרין ַאּמִ ְוֵכן , ּּבִ

ֵרין ָמאָלא ּתְ ְדרֹוָעא ׂשְ ע, ּבִ ֵרין ׁשֹוִקין ד, ָהא ַאְרּבַ ּתְ ֵרין ָהא ', ָהא ח' ְוֵכן ּבִ ּוְבגוָפא ּתְ ּ
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רֶע ָּדא ִאיהו ֶע, ׂשֶ ֶרׁשּ ר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ ׁשֶ, ְׂשֶ ְר ִאיהו ְבִהפוך ַאְתָוון''ַהּקֶ ּ ר , ּּ ין ֶקׁשֶ ּבֵ
ר   .ְלֶקׁשֶ

ן ָהֶאָחת  ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְבִריִחים ְלַקְרׁשֵ ָעאן ְדָיד , )שם כו כז(ַוֲחִמּשָׁ ִּאינון ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ּ
ָעאן ְדָי, ָיִמין ִנית ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ן ַהּשֵׁ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְבִריִחים ְלַקְרׁשֵ ָמאָלאַּוֲחִמּשָׁ , ד ׂשְ

ִריִחים ְלהו ִמָדה ַלּבְ ָעאן ּכֻ ְּוִאינון ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ּ ֳעלֹו ַמִים ְוגֹוֵמר , ּּ ׁשָ ישעיה (ְּוִאינון ִמי ָמַדד ּבְ

ְּוָהא אוְקמוהו, )מ יב ּ ְּוִאינון ָא ֵא ֹא ִא ֻא ָחֵמׁש ְנקוִדין ִאֵלין, ּ ּ ְּדִאּנון ָקֵמ, ּ י ''ץ ֵצִר''ּ
ֵר''ם ִחיֵר''ֹחֵל ָרָזא ְדאלהי, ק''ק ׁשֻ ן, ם''ִּאינון ּבְ ּבַ ֻחׁשְ ם ''ְוָרָזא ְדאלהי, ְּדָהִכי ְסִליק ּבְ

יָנה ַוַדאי)ו''א יה''נ(ְּוָדא ִאיהו , ה''ָמֵלא י   .ּ ּבִ
ה''ַאְלִפי' ְוָהִכי ְבָרָזא ה ִליָלן ּבְ ָאה' ן ּכְ ּתָ ָמה רוַח , ּתַ ַלת ְנׁשָ ְּוִאֵלין ַאְתָוון ִאינון ּתְ ּ ּ

ית ִקּבול ְדֻכְלהוְזִע' ה, ְוֶנֶפׁש ּיָרא גוָפא ּבֵ ּ ּ ַלת )'א פתיל ה''ס(ְּפִתיָלה , ּּ יה ּתְ ּ ְדִאְתַאֲחָדן ּבֵ ּ
א ַרּגָ ּּגוָוִנין ִדׁשְ ַמת ָאָדם ''ְּדִאיהו ֵנר יהו, ּ ַּזִית ִמֵזִתים ָדא ַצִדיק, )משלי כ כז(ה ִנׁשְ ּ ּ ,

ֶמן ַזִית ָזך יה ׁשֶ ַמר ּבֵ ְְדִאּתְ ּ יׁש ּכְ, ּ ִתית ְדַכּתִ א ְבִאינון ָאִתין ּּכָ ּ ְדִאינון ֵאָבֵרי )א זיתין''ס(ִּתיׁשָ ּ
ד, ְוָדא ְבִרית ִמיָלה, ּגוָפא א ְדִאְתְקִריַאת ּגַ ִכיְנּתָ י ׁשְ   .ְלַגּבֵ

  ]ב''דף מא ע -תיקוני זוהר [

ד הוא  ְזַרע ּגַ ן ּכִ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוַהּמָ ַההוא יו, )במדבר יא ז(ּ ּּבְ יד''ּ אי ְוַא, ד ִאְתֲעִביַדת ּגִ ּמַ
ד ִליָלא ִמז, ִאְתְקִריַאת ּגַ ִגין ְדִאיִהי ּכְ ד' ּּבְ ן ּגַ ּבַ ְּסִפיָראן ְדָסְלִקין ְלחוׁשְ אי , ּ ְוַאּמָ
ִגין ְדֹכָלא ָלא ָיְדעו ַמה הוא, ִאְתְקִריַאת ָמן ּּבְ ּ ִריך הוא ָמן ְדִאיהו , ּּ א ּבְ ְּדָנִחית לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ד ִחָוור ְזַרע ּגַ ֹדַלח ְוִעינֹו ּכְ, ּּכִ ְטָרא ִדיִמיָנא, )שם(ִעין ַהּבְ ְּדִאיהו ִחָוור ִמּסִ ּ ּמֹו ְוַטְע, ּ
ְדָבׁש  ַצִפיִחית ּבִ ָמאָלא)שמות טז לא(ּּכְ ְטָרא ִדׂשְ ר ַאְתָוון , ַּמה הוא,  ִמּסִ ְכִליל ֵמֲעׂשַ

ְּדִאינון  א ְדאֹוַרְייָתא, א''ו ה''א וא''ד ה''יו )ב''דף מא ע(ּ ן מְוָסִליק ְלֻח, ְוָדא ַמּנָ ּבַ , ה''ׁשְ
  .ּה הוא''ְּוָלא ָיְדעו ַמ

ָרא ְוָיִהיב לֹון ׂשְ ִאילו ּבִ ִתיב , ְּוִעֶרב ַרב ׁשְ ין )במדבר יא לג(ּוַמה ּכְ ר עֹוֶדּנו ּבֵ ׂשָ ּ ַהּבָ
ֵרת ְוַאף יהו יֶהם ֶטֶרם ִיּכָ ּנֵ ר ', ה כו''ׁשִ ׂשָ ּבָ ר ָהא אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּבַ ׂשָ ְּוַהאי ּבָ ּ ּ

ַמִיםַּהיֹוֵרד א ְדָאְכלו ִעֶרב ַרב,  ִמן ַהּשָׁ ָּדא ַמּנָ ל ָדא ָאְמרו ֲעָלה ֵאין ָדָבר ָטֵמא , ּ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ
ַמִים)א רע''ס(   . יֹוֵרד ִמן ַהּשָׁ

ר ַמאי ִניהו ׂשָ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְּוָרָזא ְדַהאי ּבָ ר)בראשית ו ג(ֶּאָלא ּכְ ם הוא ָבׂשָ ּגָ ׁשַ , ּ ּבְ
יֵמ רְוָרָזא ָדא ְלַחּכִ א ִאְתַמּסַ ֶב''ְוַהאי ָבׂשָ, י ִלּבָ ִהפוָכא ׁשֶ ּר ּבְ ַמר , ר''ּ שם מב (ַּוֲעֵליה ִאּתְ

יֶכם)יט ּתֵ ֶבר ַרֲעבֹון ּבָ ר ֹקֶדׁש,  ׁשֶ ׂשָ יה , ִּאם ָזכו ּבָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִרי ֶאחֶזה )איוב יט כו(ּ ׂשָ ּ וִמּבְ
ׂשָ, ַה''ֱאלֹו ַהאי ּבָ ִר''ְוִאם ָלא ָנְטִרין ּבְ ֶב, ת''יר אֹות ּבְ ּשֶׁ ְִאְתַהַפך לֹון ּבַ  )א מצאתי''ס(. ר''ּ

ָי י ּבְ גֹון ּכִ ֵרין ַאְתָוון ּכְ ָמא ְדִאיִהי ִמן ּתְ ל ׁשְ ישעיה כו (ּה צור עֹוָלִמים ''ּה יהו''ְוָתא ֲחִזי ּכָ

ְלָיא ִמן ָחְכָמה)ד יָנה,  ּתַ ְלָיין ִמן ּבִ ַלת ַאְתָוון ּתַ ְלָין ִמן, ּוִמן ּתְ ע ּתַ א ּוִמן ַאְרּבַ ִכיְנּתָ  ׁשְ
ָאה ּתָ ָחֵמׁש ְסִפיָרן, ּתַ ְלָיין ּבְ ְלָיין ִמן ַצִדיק, ּוִמן ָחֵמׁש ּתַ ית ּתַ ּוִמן ׁשִ ָעה , ּ ַבע ְוִתׁשְ ּוִמן ׁשֶ

יה ָאהִמן ֶע, ּּבֵ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ יִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת, ׂשֶ ִרין, ְּדִאיִהי ֲעׂשִ ּוָבה ְמַעּשְׂ ּוְבִגין , ּ
רא ֵמֶעְּדִאיִהי ְכִליָל ָרה , ׂשֶ ָפחות ֵמֲעׂשָ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ה ֵאין ׁשְ ַמר ּבָ ִּאּתְ   .)כאן חסר(ּ

א ִאיִהי י''ַזְרָק ּגָ ְּוחוָטא ִדיָלה ו', א ַהאי ּתַ ַמע ִעם ', ּ ְּוָהא אוְקמוהו ּכֹוְרִכין ֶאת ׁשְ ּ ּ
ִגין ְדָאת י, ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְוָלא ֲהוֹו ַמְפִסיִקין א ְיָקָראִאיִהי ַאְבָנא ' ּּבְ ִליָתא ַקִדיׁשָ , ַּמְרּגְ
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ָפה ּקוִנין ְדִאינון אחה, ִקיְרָטא ִאיִהי ׂשָ ִליָלא ֵמָחֵמׁש ּתִ ּּכְ ּ ' ְוָדא ה, ף ְוגֹוֵמר''ע בומ''ּ
ָרֵאל יהו, ִּעָלָאה' ָּחֵמׁש ַאְבִנין ְדִקיְרָטא ָדא ה, ְזִעיָרא ַמע ִיׂשְ ו ''ה אלהינ''ְּדִאינון ׁשְ

  .ַאְבִנין ֶאָחד' ִּאְתֲעִבידו ה, ה''יהו
ִריכו ְדכוְלהו ו ּּכְ ּ יִבין ְדִיחוָדא' ּ ית ּתֵ ְּדִאיהו ְכִליל ׁשִ ּ ָרֵאל יהו, ּ ַמע ִיׂשְ ה ''ְּדִאינון ׁשְ

ה, )דברים ו ד(ה ֶאָחד ''ו יהו''אלהינ ִריכו ָצִריך ְלַסֲחָרא ִקיְרָטא וְלָאְרָכא ּבָ ּוְבַההוא ּכְ ּ ּ ּ ְּ ,
ִליָלא ֵמָחֵמׁש ַּעד ְדָסִליק ָלה ַעד ֵאין סֹוף, )א מעשר''נ(, ַהאי ַאְבָנא ּכְ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ

  .)שם יז כ(ְְלַמַען ַיֲאִריך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו 
ֲעָמֵלק ַעאת ְלֶמֱעַבד ִדיָנא ּבַ ד ַהאי ַאְבָנא ּבָ ִסְטִרין ָאֳחָרִנין, ּּכַ ַחָייִבין, אֹו ּבְ , ְּוֵכן ּבְ

בוָרה ִליָלן, ָּנְטָלא ִמּגְ ל ְסִפיָראןְוִאְתּכְ ה ּכָ ְלהו ְגבורֹות, ּ ּבָ ה ּכֻ ְּוִאְתְקִריאו ּבָ ּ ּ ַעאת , ּּ ְוַכד ּבָ
ָעְלָמא א ְוִחְסָדא ּבְ ה ְוִאְתְקִריאו , ָנְטָלא ֵמֶחֶסד, ְּלֶמֱעַבד ִחּנָ ִליָלן ּבָ ְּוֻכְלהו ְסִפיָרן ִאְתּכְ ּ ּ ּ

ַעאת ְלַרֲחָמא ַעל ָעְלָמא, ֲחָסִדים ְּוֻכְלהו ְסִפיָרן , א ְדֶאְמָצִעיָתאָּנְטָלא ֵמַעּמוָד, ְוַכד ּבָ ּ
ה ִלילו ּבָ ִּאְתּכְ   .ְּוִאְתְקִריאו ַרֲחֵמי, ּ

ָכל ִסְטָרא' ְוַהאי י ד ָנְטָלא ֵמֲאָבָהן, ִאיִהי ּבְ מֹוְדַעת ּכַ ּתְ ַמאי ִאׁשְ ן ּבְ ֶּאָלא , ִאם ּכֵ
ְנקוָדה ְטָרא ְדקמ, ּּבִ ד ִאיִהי ְנִקיָדא ִמּסִ ְטָרא ְוַכד, ץ ַנְטָלא ֵמֶחֶסד''ּכַ  ִאיִהי ְנִקיָדא ִמּסִ

ָב בוָרה)א ינקא''ס(א ַנְטָלא ''ִדׁשְ ְטָרא ְדַעּמוָדא ''ְוַכד ְנִקיָדא ֵמֹחֵל, ּ ִמּגְ ּם ִאיהו ִמּסִ ּ
א ְורוָחא , ְדֶאְמָצִעיָתא ִּדְתַלת ְנקוִדין ִאֵלין ִאינון ַמָיא ְוֶאּשָׁ ּ ּּ ח דף ''כאן חסר והוא בתקוז(ּ

  .)ג''ד ע''כ
יה, )בראשית ד ט(ֶָבל ָאִחיך ַּויֹאֶמר ֵאי ֶה ְלקו ִמּנֵ ֵרין ַאְתָוון ִאֵלין ְדִאְסּתַ א ֲחִזי ּתְ ּּתָ ּ ּ ּ ,

ְרמו ֵליה ִמיָתה, ִּדְבהֹון ָחב ּּגָ ָּאמֹון מוְפָלא וְמכוֶסה' א, ּ ּ ָבה' י, ּ י , ַמֲחׁשָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
א, ֶאְלָעָזר ִבין ִאינון, ַאּבָ ה ַמֲחׁשָ ּמָ ִכיְנּתָ, ְּוָהא ּכַ ָבהׁשְ ָאה ִאְתְקֵרי ַמֲחׁשָ ּתָ ָחְכָמה , א ּתַ

ָבה ָבה, ִּעָלָאה ִאְתְקֵרי ַמֲחׁשָ ָבה, ּוְלִעיָלא ְלִעיָלא ַמֲחׁשָ ְלהו ַמֲחׁשָ ּוְלִעיָלא ִמּכֻ ְדֵלית , ּּ
ה ִּעָלָאה ְדָכל ִעָלִאין, ְוִהיא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ְּלִעיָלא ִמּנָ ִאי ֵתיָמא ְדָסִליק , ּ

ְבּתֵ ןַמֲחׁשַ ּמָ ּיה ְדָאָדם ּתַ יה , ָלא, ּ ַמר ּבֵ י ִעירֹום ָאֹנִכי )בראשית ג י(ְּדָהא ִאּתְ  ָוִאיָרא ּכִ
יה, ָוֵאָחֵבא ט ַמְלּבוׁשֵ ְּדַהאי ִערֹום ַאֲחֵזי ְדִאְתַפּשַׁ ּ א ָוֵאָחֵבא, ּּ ַאּבָ ַמר ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ,

ה  ר ֹמׁשֶ ּוִבְבָרא ַוַיְסּתֵ   .)שמות ג ו(ּ
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ֹכָלא ָחאב ִרי ּבְ ָּאַמר ֵליה ּבְ ָבה ְסִתיָמא, ּ א ְלַמֲחׁשָ ָבה ְדִאיִהי ְלבוׁשָ ַמֲחׁשָ ָבה , ּּבְ ּוְבַמֲחׁשָ
יה, ְּוָדא ֲהָוה ִמיָתה ִדיֵליה, ְסִתיָמא ָבה ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ִמּנֵ ַלק ַמֲחׁשָ ְּדִאְסּתַ ְּדִאיהו , ּּ ּ

ןְּדַבֲא, ם''ּי ַהַחִיי''ַח ן ֵלית ִמיָתה ַתּמָ ַּתר ְדִאיהו ַתּמָ ַאר , ּ ּתָ ָבה ְסִתיָמא ְוִאׁשְ ַמֲחׁשָ ְוָחאב ּבְ
ׁשוָבה ָחאב, ִּערֹום ִמיָנה )א''דף מב ע( א ִעָלָאה ְדִאיִהי ּתְ ל ַמה ִדְלִעיָלא ִמן ִאיּמָ ִּמּכָ ּּ ,

יה ְלקו ִמּנֵ ְּוִאְסּתַ ׁשוָבה ְוָגַלת, ּ יה ּתְ ְּוִאי ַלאו ְדָקַמת ִעּמֵ ּ יהּ ל ָוֹכל, ּ ִעּמֵ , ֲהָוה ִאְתֲאִביד ִמּכָ
ּוְבִגין ָדא  ָמר י)תהלים קל ג(ּ ׁשְ , ִּמי ַיֲעמֹוד ַוַדאי, י ִמי ַיֲעמֹוד''ה אדנ'' ִאם ֲעֹונֹות ּתִ

ֶכם  ְלָחה ִאּמְ ִעיֶכם ׁשֻ ּוְבִגין ָדא וְבִפׁשְ ּ ּ ה, )ישעיהו נ א(ּ ַמר ּבָ ֵלַח )דברים כב ז( ַּהִהיא ְדִאּתְ ּ ׁשַ
ַל ׁשַ ה, ח ֶאת ָהֵאםּּתְ ָאה ִעּמָ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָאה ׁשְ   .ֶּאת ְלַאְסּגָ

ָאָדם א ִעָלָאה ָקַמת ּבְ ֶהֶבל, ִּאיּמָ ָאה ּבְ ּתָ א ּתַ ְּדחֹוָבא ְדָאָדם ַרב ֲהָוה ִמְדֶהֶבל, ְוִאיּמָ ּ ,
ּוְבִגין ָדא ְבִרי א יה ֶהֶבל''ִּאיהו א, ה''י ִמן אהי''ּ ְלקו ְוִאׁשְ, ּי ְדָחב ּבֵ ָאַרת ְּוִאְסּתַ א קין ''נ(ּתְ
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ּוְבִגין ָדא ֵא, ה''ה, )ואסתלק ואשתארו ַאר , י''י ִמן אדנ''ְּוִאיהו א, ָי ֶהֶבל ָאִחיך''ּ ּתָ ְוִאׁשְ
ַלק י, י''ן ִמן אדנ''ד ַרם ְדִאְסּתַ ּחֹוָבא ְדָאָדם ּגָ ַאר ה, ה''ו ִמן יהו''ּ ּתָ   .ה''ְוִאׁשְ

א ְוָהא י ִרי ַוַדאי ָדא ָרָזא ְדָחב , י''ֱהֵוי וּו ֲהָוה ֵליה ְלֶמ''ָּאַמר ֵליה ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ
ָבה ִעָלָאה ַמֲחׁשָ ַלק י, ּּבְ ְּדִאְסּתַ ָאַרת ו, ִמן א' ּ ּתְ ן ִעַלת , י''ְוִאׁשְ ּמָ ַלק ִמּתַ ִגין ְדִאְסּתַ ּּבְ ּ

ָבה ְסִתיָמא ְבָאת י ָּהִעלֹות ְדִאיהו ַמֲחׁשָ ּ ְּדֵלית ִיחוָדא , ִמן א' ּ ר)א מחשבה''ס(ּ יה ּבַ , ּ ִמּנֵ
א ּתָ ְלָייא ַעד ַהׁשְ ִמי ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהו , ְוָהָכא ָרָזא ְדָלא ִאְתּגַ י ָיַדע ׁשְ ְּוָדא ִאיהו ּכִ תהלים (ּ

ם י, )צא יד ָלל', ׁשֵ יה ּכְ ְּדֵלית ְלִעיָלא ִמּנֵ ֶּאָלא ַההוא ְדָבָרא ֹכָלא, ּ ְּוֵלית ָמאן ְדָבָרא , ּּ
ִרי, ִריְּדִאית ּבֹוֵרא ְדִאְתּבְ, ֵּליה ים ְוָגֵדל לֹון ְוִאיהו ִאְתּבְ ּבִ ְּכגֹון ַמָיא ְדִאיהו ּבֵֹרא ַלֲעׂשַ ּ ּ ,

ִרי ָרא ְוָלא ִאְתּבְ יה''ִּאיהו ְדֵלית ֱאֹל, ֲאָבל ַהאי ּבָ   .ַּה ְלִעיָלא ִמּנֵ
א ַמאי או ַלק א ִמן אהי, י''י הו''ָּאַמר ֵליה ַאּבָ ד ִאְסּתַ ִרי ַהאי ִאיהו ּכַ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ , ה''ּ

ן ו, ָּאַמר ֵליה, י''ִאְתֲעִביד או, ה''ו ִמן יהו''ִעם י ' י ְלִעיָלא ִמן א''ִאי ָהִכי ַהאי א ְדַתּמָ
ָמָהן, ה ִאיִהי''ִמן אהי ל ׁשְ ִרי ִאית א, ּוִמּכָ ְּדִאיִהי ְבִדיֹוְקָנא ָדא יו' ָּאַמר ֵליה ּבְ ' י, ד''ּ

ֶאְמַצע ד' ְלִעיָלא ו א' ּבְ ֲּאָבל ַהאי א סֹוָפה , י''ִמן אדנ' א, ה''יִמן אה' ְוָדא א, ְלַתּתָ
סֹוָפה ִחָלָתה וְתִחָלָתה ּכְ ּתְ ּּכִ ּ ּ ּּ ּוָבה ָאַמר ִעַלת ָהִעלֹות ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון , ּ ּ ּ ישעיהו מד (ּ

ְלָעַדי ֵאין אלהי' ּוְבָאת ו, )ו   .ם''ְּדֶאְמָצִעיָתא וִמּבַ
ְלָיא ִלי ָּאַמר ֵליה ָהא ַוַדאי ִאְתּגַ אּ ַמה ְדָלא ְיַדְעּ ּתָ ְלָיא , ָנא ַעד ַהׁשְ ְוָלא ָעִתיד ְלִאְתּגַ

יָחא א ְמׁשִ מֹוָדע ְדִאית ָאָדם ַקְדמֹון ְלָכל , ַּעד יֹוִמין ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ּתְ ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ִאׁשְ ּ
ִרי ָהִכי הוא ַוַדאי, ְוִאית ָאָדם ָאֳחָרא, ְּקדוִמים ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ָּרא ֵליה ִעַלת ָּאָדם ְדָב, ּ

ִדיֹוְקָנא ִדיֵליה ָסִתים ְוָגִניז ָּהִעלֹות ּבְ ּ ַלק ִעַלת ָהִעלֹות, ּ ַרם ְדִאְסּתַ ַּהאי ּגָ ּ ּ ְנָייָנא , ּ ָאָדם ּתִ
ָבה ַמֲחׁשָ ה, ָחאב ּבְ ַמֲעׂשֶ ִליָתָאה ָחאב ּבְ ִּדְתַלת ָאָדם ִאינון, ְוָאָדם ּתְ ִריָאה, ּ , ָּאָדם ִדּבְ

ָיהָאָדם, ָּאָדם ִדְיִציָרה ּ ַדֲעׂשִ ִוין, ּ ל חֹוִבין ׁשָ   .ְּדַלאו ּכָ
ל ָדא ֲהָוה ה ִרי ִעם ּכָ ָּאַמר ֵליה ּבְ יה ְדָאָדם' ּ ַּקְייָמא ַקּמֵ ַתר ְדָאתו ִעֶרב ַרב ְוָעְבדו , ּ ּּבָ ּ ּ

ַלק ה, ְגָלאַית ֶע ָּגְרמו ְדִאְסּתַ י ו' ּ ַרם ָדא, י''ְוִאְתֲעִביד הו, י''ְלַגּבֵ ּוָמאן ּגָ ֹוֵטא הֹוי ּגֹוי ח, ּ
ָאַרת ה, )ישעיהו א ד( ּתְ ְתָרָאה ְיִחיָדה' ְוִאׁשְ ָבה )איכה א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּבַ  ֵאיָכה ָיׁשְ

יֶהן , ָבָדד ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ ְלַקת ה, ה'' ה)רות א יט(ִּדְבַקְדֵמיָתא ַוּתֵ , ִּעָלָאה' ְּלָבַתר ִאְסּתַ
ָאַרת ה ּתְ ְתָרָאה ְיִחיָדה' ִאׁשְ ָאה ּבַ ּתָ ַת, ּתַ ּר ְדִאְתָעְרבו טֹוב ִעם ָרעּבָ ַּמה ְדַאְפִריׁש , ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַוַיְבֵדל אלהי)בראשית א ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ ין ָהאֹור וֵבין ''ּ ּם ּבֵ
ך ין אוִמין ְדָעְלָמא, ְַהֹחׁשֶ א ְוִאְתָעְרַבת ּבֵ ִכיְנּתָ ְרמו ְדָגַלת ׁשְ ּּגָ ּ א בין אומין דעלמא ''ס(, ּ

ָגלוָתא)א לנטרא לה''ס(ּ וְמַנְטָרא לֹון )עמהובנהא  ִריך , ּ ּבְ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ָנִחית קוְדׁשָ ְּבְ ּ ּ
ָגלוָתא ְלקו ּבְ ָכל ַאְתוֹוי ְדִאְסּתַ ּהוא ּבְ ּ ּ ּה הוא '' ֲאִני יהו)ישעיה מב ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ן כו ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ   .'ּׁשְ

  עשריןוחד ו, תקונא עשרין
  ]ב''דף מב ע -תיקוני זוהר [

ָרא אלהי )ב''דף מב ע( ית ּבָ ֵראׁשִ ַמר , ה''ּי ֵאֶל''ם ִמ''אלהי, ם''ּבְ ישעיהו מ (ֲּעֵליה ִאּתְ

או ָמרֹום ִעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא ֵאֶל)כו ּ ׂשְ ּ ּ   .ה''ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ית ֵראׁשִ ֵרין ָסִבין, ּבְ ן ּתְ ַמה, ָּנְחתו ַתּמָ ּ ַדֲהִויתון ַוֲאַנן ָלא ֲהִויָנן ְוָאְמִרין ִאְתֲעַסְקָנא ּבְ ּ
ית' ְוָדא ב, )א ולא הוינן''נ( ֵרין ֵראׁשִ   .ּתְ

יַנְייהו ָּהא ָסָבא ִעָלָאה ָקא ָנִחית ּבֵ ּוְתַלת ֲהִויָנן וְכַען ֲאַנן ַחד, ָאַמר ָהא ֲאַנן ַחד, ּ ּ ,
ַלת''ִמ, ּי ָבָרא ֵאֶלה''ּם ַוַדאי ִמ''אלהי ִביָעָאה, ְרִביָעָאהְוִאיִהי , ּי ָבָרא ְבִאֵלין ּתְ , ּוׁשְ

  .)א ותשיעאה''וס(, )א וחמשאה''ס(
ית ָסִבין ית ִאינון ׁשִ ֵראׁשִ ַמִים, ּּבְ ּוָמאן ִניְנהו ֶאת ַהּשָׁ ְבָעה , ְוֶאת ָהָאֶרץ, ּ ָהא ֲאַנן ׁשִ

ִניִזין ֲעַלְייהו ּוְתַלת ּגְ ּ.  
ת ְיִחיָדה ְלִקְבַלְיהו ׁשִ ּבַ ְבָעה ָסִבין וַבת ׁשְ ִאֵלין ׁשִ ּּבְ ּ ְבָעה , ְבָעהּ ּוְבִגין ָדא ָהא ֲאַנן ׁשִ ּ

בועֹות ְתַרְייהו, ּׁשָ ב ַאּבַ ַּחד עוֵליָמא ֲהָוה ְמַזּנֵ ּ,  
א ְוַחְברֹויְּוִאֵלין ָסִבין ַאְע בֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּרעו ּבְ י, ּ י ַרּבִ ָּאְמרו ֵליה ַרּבִ ְַאְנּתְ ַוֲחֵבָרך , ּ

ְחּתון ַחד עוֵליָמא ְדִאיהו ְבָאְר ּכַ ַּאׁשְ ּ ְתַרְייכוּ ב ַאּבַ   .ָּחא ְמַזּנֵ
ָרָבא ְדִחְוָיאַרְעַאְע, ָאַמר לֹון יִאין ַדֲהוֹו ָקא ַאְתָיין ִמּקְ ְרָיין ַסּגִ ְרָיין , ָּנא ְבַמּשִׁ ְּוִאּנון ַמּשִׁ

ָלא ְצלֹוִתין ְּדַמְלָאִכין ְדָנְחִתין ְמַזְרָזן ְלַקּבְ ין ַאְתָוון ִדְמַיֲחִדין ִיׂשְ, ּ ְטָרא ְדַחְמׁשִ ָרֵאל ִּמּסִ
ָכל יֹוָמא ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים , ּבְ ים ָעלו ְבֵני ִיׂשְ ִּדְבהֹון ַוֲחמוׁשִ ּ ְּדַמְלָאִכין , )שמות יג יט(ּ

ָחא ְקָרָבא ן ַעל ְצלֹוִתין, ְּדָנֲחִתין ְלַאּגָ ְלהו ֲהוה ָנֲחִתין , ְדָקא ְמַמּנָ ּּכֻ תוְקָפא )א סלקין''ס(ּ ּ ּבְ
ד ָנְצִחין ְלִחְו, ִּדְגבוָרה ְתַרְייהו, ָיאּכַ ה ֲחָיִלין ִדיֵליה ְדָקא ָרְדִפין ַאּבַ ְּוַכּמָ ּ ּ ה חֹוִבין , ּ ְבַכּמָ
ָרֵאל ם יהו, ְּוִאינון ָמאֵרי ְצלֹוִתין, ְּדִיׂשְ ׁשֵ ִלין ּבְ ּכְ ְּדָנְחָתא ֲעַלְייהו , ּה ְדִאיִהי ִביָנה''ּוִמְסּתַ

ְּבתוְקָפא ִדְגבוָרה יוַמְיהו, ּ ְלהו ָנְפִלין ִמּקִ ּּכֻ ּ ּּ הו סוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָים ,ּ ּ ְוִאְתַקַיים ּבְ ּּ שם טו (ּ

ֲעֵרי ִביָנה' ָּדא ָים נ, )א ַמע, ׁשַ ין ַאְתָוון ִדְקִריַאת ׁשְ   .ַּחְמׁשִ
ַתר ְצלֹוִתין  ב ּבָ ָלא ָבַתר ַההוא ִדְמַזּנֵ ּכְ ָּאְמרו ֵליה וְלַחְבַרָיא ֲהָוה ְלכו ְלַעְייָנא ְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּּ

ְּדִאינון ַחָלׁשִ ּ הֹון ְלִעיָלא, יןּ ְּוֵלית לֹון ְרׁשו ְלַסְלָקא ִעם ָאֳחָרִנין וְלָפְרָחא ִעּמְ ּוְבִגין , ּ
ַמר  ין ִאּתְ ִּאינון ְצלֹוִתין ַחָלׁשִ ִלים ַאֲחֶריך)דברים כה יח(ּ חׁשָ ל ַהּנֶ ך ּכָ ב ּבְ ָ ַוְיַזּנֵ ישעיה יא (, ָ

ם)ו   .ּ ְדַנַער ָקָטן נֹוֵהג ּבָ
ְּדִאֵלין ֶע ר ָסְלִקיןּ יוׂשֶ ְּוָכל ַחד ִאית ֵליה ְצלֹוֵתיה, י''ו ה''א וא''ד ה'' ּבְ ְוִאם ָחֵסר ַחד , ּ

ְייהו ֲאִפילו ַבְתָרָאה ִּמּנַ יה, ּ ָּלא ָסִליק ְצלֹוָתא ִדיֵליה ִעּמֵ ִגין ְדִאיהו ַעְנָיא, ּ ּּבְ ְּוֵלית ֵליה , ּ
ְּרׁשו ְלַסְלָקא ְצלֹוֵתיה ִעם ָאֳחָרִנין ְלהו ְצלֹוִתין ִמְתַע, ּ ּּכֻ ָבן ְלַסְלָקאּ ַּעד ְדַהִהיא ְצלֹוָתא , ּכְ

ִפָלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹוף , ְדַעְנָיא ְסִליַקת ּוְבִגין ָדא ּתְ ּ ְּדֻכְלהו ִמְתַעְטִפין , )תהלים קב א(ּ ּ ּּ
ִגיָנה הֹון, ּּבְ ְייהו, ַּעד ְדִאיִהי ָסְלָקא ִעּמְ ה ִמּנַ ְּדֵלית ִפרוָדא ּבָ ּ ּ ּּ.  

ּוְצלֹוָתא ְדָעִני ִאיהו ׁשְ אּ ְוַהאי ְצלֹוָתא ִאְתְקִריַאת ָעֵקב , ָּמאן ָעִני ָדא ַצִדיק, ִכיְנּתָ
י ְצלֹוִתין ָאֳחָרִנין רוך ַעל ֲעֵקבֹו ֹלא ַיְפִסיק, ְלַגּבֵ ַמר ֲאִפילו ָנָחׁש ּכָ ְוְבִגיָנה ִאּתְ ּ ּ ּ ַאף ַעל , ּ

ב ְדָסִחיר ָלה ְלַהאי ְנקוָדה ְדִאיִהי קֹוָצא ְדָאת ד ּּגַ ּ ה ח', ּ ַכּמָ ֹּוִבין ְלאֹוָלָפא ַקֵטיגֹוָרא ַעל ּבְ
א ִכיְנּתָ נֹוי ִדׁשְ ַלק קֹוָצא ִמן ד, ְּדִאם ַיְפִסיק, ֹּלא ַיְפִסיק ְלַהִהיא ְנקוָדה, ּּבְ ִגיֵניה ִאְסּתַ ּּבְ ּ '

ַאר ַאֵחר, ִמן ֶאָחד ּתָ ֲעֵקבֹו, ְוִאׁשְ רוך ּבַ ְְדִאיהו ָנָחׁש ּכָ ּ ּ ְוָלא , ִּדְבִגין ִחְוָיא ָלא ַיְפִסיק, ּ
ַלק קֹוָצא ְדָאת דִא ַלק, ִמן ֶאָחד' ְּסּתַ ִגין ַעְקָרב ִאְסּתַ ְּוִאיהו פֹוֵסק, ֲּאָבל ּבְ יה, ּ ּוָבַרח ִמּנֵ ּ ,

ָיָדה ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחוָצה)בראשית לט יב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ְגדֹו ּבְ ּ ַוַיֲעזֹוב ּבִ ּּ ּ ּ.  
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ְייהוַּאְדָהִכי ָהא עוֵליָמא ְד ן ְלַגּבַ ָּקא ִאְזַדּמַ ִעיָרן, ּ ר ַאֵחר ּבְ ָּאַמר לֹון ַמהו ַוַיֲעֹזב , ְמַחּמֵ ּ
ָיָדה ְגדֹו ּבְ א', ֶּאָלא ַעְקָרב ִאיִהי ָעַקר ב, ּּבִ ִכיְנּתָ יָתא ִדׁשְ ְגדֹו , ְּדָעְקַרת ּבֵ ְּוָדא ִאיהו ּבִ

ָר, ְדִחְוָיא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה ד ִחְוָיא ַאְתָיא ְלִאְתַחּבְ ןּכַ ְכָבה , ּא ִעם ּגוף ָאָדם ָיׁשָ ְּדָאְמַרת ׁשִ
י ִרית ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחוָצה, ֲּחצוָפה זֹוָנה, ִעּמִ אֹות ּבְ ַמר ּבְ ִּאּתְ ּ י ובגין דא אפילו נחש ''א כ''נ(. ּ

דאי יפסיק , לא יפסיק' אף על גב דסתיר לה לההיא נקודה דאת ד, כרוך על עקבו לא יפסיק
דאחד ואשתאר אחר דאיהו נחש כרוך בגין דחויא לא יפסיק ולא ' בגיניה אסתלק קוצא מן ד

כמה דעבד יוסף צדיקא הדא הוא דכתיב , אבל עקרב יפסיק, ואיהו פוסק וברחת מניה, אסתלק
אמר לון , אדהכי הא עולימא קא אזדמן לגבייהו מחמר בתר בעירן. 'וינח בגדו אצלה וינס וכו
כד בעיא לאתחברא עם , דעקר ביתא דשכינתא', ר באלא עקרב עק', מאי וינח בגדו אצלה וכו

לך לך ,  ממשכא דיליה)א''דף מג ע(ולא יתהני מיניה ואפילו , צדיקייא צריך לאפסקא מניה
, משכא דיצר הרע, אמרי נזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב הדא הוא דכתיב וינח בגדו אצלה

 עם צדיקייא ואמרה שכבה עמי כד איהו קא אתייא לאתחברא, ודא בגדו דחוייא עבודה זרה
  .)איתמר באות ברית וינס ויצא החוצה, חצופה זונה

ָּאְמרו ֵליה ָמאן ַאְנּתְ ָּאַמר לֹון ֲאָנא ִאיהו ְבָרא ְדנוָנא ֲחָדא, ּ א ַרְבְרָבא, ּ ַיּמָ ט ּבְ , ְדׁשָ
א ְוַאֵפיק ְלהֹון ַחִיים ְלָבר ל נוִנין ְדַיּמָ ּוָבַלע ּכָ ּ ּ ּ ּוְלִזְמִנין ִאיהו, ּ אּ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ְלַקְייָמא ,  ָנִפיק ּבְ

יה  ֶקֶרב ָהָאֶרץ, )בראשית מח טז(ּּבֵ ְווהו, ְּוִיְדּגו ָלרֹוב ּבְ ָּאְמרו ֵליה, ּּתַ ַתר ְדֵלית ְרעוָתך , ּ ְּבָ ּ ּ
ְּלַגָלָאה ָמאן ַאְנּתְ וְבָרא ְדָמאן ַאְנּתְ ך)א מאי איהו''נ(ָּמאן ִאיהו , ּ ְ ֲאַתר ְדדוְכּתָ ּ ָאַמר לֹון , ּ

ְווהוֲא ֲאִויָרא ּתַ י ִאיהו ַמְגְדָלא ָחָדא ְדָפַרח ּבַ ַּתר ְדדוְכּתִ ּ ּ ּ ּ.  
ָּאְמרו ֵליה ָלא ֵתיָמא ָלן ִמֵדי  ְַמאי ִאיהו ָאבוך, )א מלי''ס(ּ ּ א ִדיִלי ִאיהו , ּ ָּאַמר לֹון ַאּבָ

א, ְדַכד ָצֵחי, ַּחד נוָנא ַרְבְרָבא ח פוֵמיה וָבַלע ַמָיא ְדַיּמָ ַּאְפּתַ ּ ּ ּ ְבִעין ְוַע, ּ  )א שבעה''ס(ד ׁשַ
א ְלתוְקֵפיה ִנין ָלא ֲהַדר ַיּמָ ּׁשְ י ָיִגיַח ַיְרֵדן ֶאל ִפיהו , ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִיְבַטח ּכִ ּּ , )איוב מ כג(ּ
א ך ִמן ַיּמָ ל ּכַ ְְוִאיהו ָבַלע ּכָ ד ַחד, ּ יה ֶאָלא ּכַ ַאְבּתון ִמּנֵ ּתָ ְּוַאּתון ָלא ִאׁשְ ּ ּ ְּדִאיהו כ, ּ ד ''ּ

מֹוַדְע, אֹוַרְייָתאִסְפֵרי ְד ּתְ יהְֵאיך ָלא ִאׁשְ ּּתון ּבֵ ּ.  
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ַוַדאי ַאְנּתְ ִאיהו ְבָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ר ַרּבִ ַההוא ִזְמָנא ִאְדּכַ ּּבְ ּ ּ ּ ,

יה ָּחדו ּבֵ ַהאי ָעְלָמא. ְּוָאְמרו, ּ ַוַדאי ִאי ַאְנּתְ ֲהִוית ּבְ , ְּסָוון ִדיָלןֲּהִויָנן ָקא ָנֲחִתין ִמּסו, ּּבְ
ִעיָרך ַתר ּבְ ִרין ּבָ   .ְַוֲהִויָנן ֲאַנן ְמַחּמְ

יה, ָאַמר לֹון ַזְבּתון ִמּנֵ ּתֵ יִחין ְקָרָבא ֵביה ֵאיך ִאׁשְ ַּההוא ִחְוָיא ְדַאּתון ַמּגִ ּ ּ ּ ְּדִאיהו ָבַלע , ְּ ּ
ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדִאיהו ָקִטיל ְלָאָדם ַקְדָמָאה, ְוָקִטיל ּוְלָכל ָדִרין , ּ ְתֵריהּ ְּדָקא ַאְתָיין ַאּבַ ּ ,

ֲאִויָרא א ִאיִהי ַעל ַמְגְדָלא ְדָפַרח ּבַ ּוְבַרּתָ ָכל יֹוָמא ִבְרִקיָעא, ּ ְדָכל ָמאן , ּוַמְכִריִזין ּבְ
ה, ְּדָקִטיל ְלַהאי ִחְוָיא צֹות ָזָהב ְלבוׁשָ ּבְ ׁשְ ְּדָיֲהִבין ֵליה ְלִאְנּתו ַבת ֶמֶלך ְפִניָמָאה ִמּמִ ּ ּ ּּ ְ ,

ית' ּב ִאיהו זְוַהאי ָזָה ית' ִאיִהי ב' ב, ָחֵמׁש אֹור' ה, ְיֵמי ְבֵראׁשִ ֵראׁשִ ַמר , ִמן ּבְ ֲּעָלה ִאּתְ
א, ּ ָיָפה ַכְלָבָנה)שיר ז י( ְמִתיְבּתָ ַעל ֶפה ְקָרָאן ָלה ּבִ ּבְ ּּתֹוָרה ׁשֶ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ָכרֹוָזא ְכִריז ִרין, ּ ה ִגּבָ ּמָ ה ָמאֵרי ְתִריִסין, ּכַ ּמָ אִאְתּכַ, ּכַ ֵבי ֶמְדָרׁשָ , ְּנׁשו ּבְ
ָחא ְקָרָבא ִעם ִחְוָיא ְבִגיָנה א , ְּלַאּגָ ִגיָנה ִדְבַרּתָ ה ְתִריִסין ִאְתֲעִבידו ְפָסקֹות ּבְ ְּוַכּמָ ּ ּּ

א י ֵאין ִאיׁש , ְדַמְלּכָ ַּוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוַיְרא ּכִ הֹון ְדָקִטיל ְלִחְוָיא, )שמות ב יב(ּ ַעד , ֵּלית ּבְ
ְּדֵייֵתי ַההו ְצִריּ יה ַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוַיך ֶאת ַהּמִ ַמר ּבֵ ְא ְדִאּתְ ּ ּ ַמר , ּ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ בראשית מט (ּ
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יֹל)י י ָיֹבא ׁשִ יֹל, ה'' ַעד ּכִ ה ִדיֵליה, ה''ה ֹמׁשֶ''ׁשִ ְּדִאיִהי מֹוָרׁשָ ַמר , ּ ִגיֵניה ִאּתְ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ ּ
יֹל י ָיֹבא ׁשִ יה ַעד ּכִ   .ִּאיהו ָקִטיל ְלִחְוָיא, ּ ַוַדאי)א דילה''נ(ִּדיֵליה , ה''ּּבֵ

ַה''ְול י''ֹו ִיּקְ ן ְקָה, )שם(ם ''ת ַעּמִ ן ִיְצָהר ּבֶ ִגין ְדִאיהו ּבֶ ּּבְ ן ַעְמָר''ּ א , ם''ת ּבֶ ן ַעּמָ ּבֶ
יה , ָרָמא ַמר ּבֵ ּ וְבֵני ְרַחְבָיה ָרבו ְלָמְע)א כג יז''דהי(ְּדִאּתְ  ְּוֵחיֵליה, ְוָקִטיל ְלִחְוָיא, ָלהּ

א וִבְרִקיָעא ּתָ ׁשְ א וְבַיּבֶ ַיּמָ ּּבְ א, ּ יה ְקָרָבא ַעל ַיּמָ חו ִעּמֵ ה ָמאֵרי ְקָרִבין ַאּגָ ְּוַכּמָ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
א ְדאֹוַרְייָתא)תהלים קד כו(ָאַמר  ַיּמָ ם ֳאִניֹות ְיַהֵלכון ּבְ ּ ׁשָ ּ ְּדִאינון ֳאִניֹות ַעְייִנין , ּ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ִלין ּבְ ּכְ א,ְּדִמְסּתַ ַיּמָ רו ְוָנְפלו ּבְ ּבְ ְייהו ִאּתַ ה ֳאִניֹות ִמּנַ ּ ְוַכּמָ ּ ּ ּ.  
ה ִדיָלה ַּעד ְדֵייֵתי מֹוָרׁשָ א ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּוסוס ְורֹוְכבֹו ָרָמה ַבָים, ְוָקַרע ַיּמָ ְּדִאיהו , ּ ּ

ִּחְוָיא וַבת זוֵגיה ּ ְּדִאיִהי סוְסָיא ִדיֵליה, ּ ּ ָר, ּ ְּוִאיהו ַאֲעַבר ֲעָלה ְלִיׂשְ הּ ֵּאל ְדָלא ָטְבִעין ּבָ ּ ,
תֹוך ַהָים)שמות יד כט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ה ּבְ ׁשָ ַיּבָ ָרֵאל ָהְלכו ּבַ ּ וְבֵני ִיׂשְ ְּ ּ ּ.  

ַההוא ֹחֶמר א ּבְ ַקְדֵמיָתא ְבַיּמָ א ְדאֹוַרְייָתא, ּּבְ פוְרָקָנא ַבְתַרְייָתא ּכָֹלא ְבַיּמָ ּּבְ ַּמֶטה , ּ
א  יה ַיּמָ ִּדיֵליה ְדָקַרע ּבֵ ּ ְלָייא ְזרֹוַע יהו, ָדא קֹוְלמֹוסּ ִגין ַדֲעֵליה ִאְתּגַ ּּבְ יה , ה''ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ

  .ה ַעל ִמי ִנְגָלָתה''ּ וְזרֹוַע יהו)ישעיה נג א(
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א א ִמן ַיּמָ יׁשָ ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתֲעַבר ַההוא ִחְוָיא ּבִ ּּבְ א, ּ ִליט ִחְוָיא ַקִדיׁשָ ּׁשַ ְּבַההוא ּו, ּ
א ְדָלא , )שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדולות(ִזְמָנא  ַהְבָטָחה ְבַיּמָ ָּאְזִלין ֳאִניֹות ּבְ
א ְדאֹוַרְייָתא, ָטְבִעין ְלָטנוֵתיה ִמן ַיּמָ ְּדָהא רוַח ְסָעָרה ִאְתֲעַבר ׁשָ ּ ּ ם , ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ׁשָ ּ

ם ֳאִני, ֶּרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָפר ְוגֹוֵמר ֶחק ּבֹו ּׁשָ ֹּות ְיַהֵלכון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ תהלים קד כה (ּ

הֹון, )כו ֶכם ְלֵחיָלה ְוגֹוֵמר)תהלים מח יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִויֵהי ָחֵדי ִעּמְ יתו ִלּבְ , ּ ׁשִ
ִתיב ִעּתֹו, ְלחֹוָלה ּכְ רון ָלֵתת ָאְכָלם ּבְ ּבֵ ְּוֻכָלם ֵאֶליך ְיׂשַ ָ רייתא כמו דאינון עתותי דאו(, ּ

ּ ְדִאיהו ִעּתֹו ְדַצִדיק)שאמרו חכמינו זכרונם לברכה קבעת עתים לתורה ּ ן ָלֶהם ִיְלקֹוטון , ּ ּתֵ ּּתִ
א )שם קד כח( יה, ָּדא ַמּנָ ַמר ּבֵ ְלְקטוהו ְוגֹוֵמר)שמות טז כו( ְּדִאּתְ ת ָיִמים ּתִ ׁשֶ ּ ׁשֵ ְטָרא , ּ ִמּסִ

ִליל  ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ּכְ ית ִסְטִריןּ ָדג , ׁשִ ִּלְוָיָתן ְלִעיָלא ָדא ַצִדיק ְדִאיהו ּכְ ּ ּ
א )ב''דף מג ע( יף ַיּמָ ִריַח, ָקָטן ַעל ּכֵ יה , ָנָחׁש ּבָ ַמר ּבֵ ָּדא ַההוא ְדִאּתְ ּ  )שמות כו כח(ּ

ים ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ יכֹו, ְַהּבְ ִגין ְדִאיהו , ןְּוָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאְתְקֵרי ּתִ ּּבְ ּ
ָמאָלא, ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדפֹוי ְיִמיָנא וׂשְ ֵרין ּגַ ן אֹוַרְייָתא ִאְתְיִהיַבת, ּּתְ ּמָ ֵרין , ְדִמּתַ ּתְ

ֵרין ַסְמֵכי ְקׁשֹוט ֹוי ּתְ ַקּשׂ א, ַקׂשְ א ִעָלָאה ִאיִהי ַיּמָ ִכיְנּתָ ָאה ִאיִהי , ּׁשְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ משלי ל (ׁשְ

ֵלב ָיםְ ֶדֶרך)יט ְּדִאיהו ל, ּ ֳאִנָיה ּבְ ית''ב אלהי''ּ ֵראׁשִ ם ֶרֶמׂש ְוֵאין , ּם ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ׁשָ
ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ִּמְסָפר ְּוִאינון ֲהָלכֹות ְפסוקֹות', ּ ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר וכו)שיר ו ח(ּכְ ּּ ,

ְּדִאינון  תולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה ִדׁשְ)תהלים מה טו(ּ אּ ּבְ   .ִכיְנּתָ
ַּחיֹות ְקַטּנֹות ִאֵלין ַאְתָוון ְדאדנ דֹולֹות ִאינון ַאְתָוון ְדיהו, י''ּ ְּדִאינון , ה''ִּעם ּגְ ּ

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ בֹות ְדקוְדׁשָ ֶּמְרּכָ ּ ּ ּ ָקא ֵליה, ְּ ְלהו ַחְבַרָיא ְלַנׁשְ ָּאתו ּכֻ ּ ּּ ָּפַרח ְוָלא , ּ
ָּחזו ֵליה ְוָלא ִמיֵדי ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמרָּפַת א, ח ַרּבִ ים ִאינון, ַאּבָ ַבע ַיּמִ ְלהו, ְּוָהא ׁשֶ ְּוָים ִעָלָאה ִאיהו ַעל ּכֻ ּּ ּ ,
ַמר  קו)דברים לג יט(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ים ִיּנָ ַפע ַיּמִ י ׁשֶ ִרי , ְּלָמאן ִאינון יֹוְנִקים, ּ ּכִ ָּאַמר ֵליה ּבְ

ְבָעה ִאינון מוָצקֹות ׁשִ ְבָעה ּבְ ּׁשִ ְבָעהְו, ּ ׁשִ ְבָעה ּבְ ְּוָהִכי ִאינון טוִרין , ָּהִכי ִאינון ְרִקיִעים ׁשִ ּ
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ְבָעה ׁשִ ְבָעה ּבְ ְבָעה, ׁשִ ׁשִ ְבָעה ּבְ ְבָעה, ְּוָהִכי ִאינון ַאְרִעין ׁשִ ׁשִ ְבָעה ּבְ וִבין ׁשִ ין , ִּיּשׁ ְוָראׁשִ
ֵרין ְבָעה, ִּדְלהֹון ּתְ ְבָעה ׁשִ ַנִים ׁשִ ַנִים ׁשְ ּ ְוֻכְלהו ָזָכר וְנֵקָבה,ְּוָרָזא ְדִמָלה ׁשְ ּ ּוְלִעיָלא ַחד , ּ
ִניז ְוָטִמיר ְבָעה, ּגָ ׁשִ ְבָעה ּבְ ְרְסָיין ׁשִ ַבע ּכָ ְבָעה, ְּוָהִכי ִאינון ׁשֶ ׁשִ ְבָעה ּבְ ַבע ֵהיָכִלין ׁשִ , ׁשֶ

ְבָעה ְבָעה ְוׁשִ ן ִאינון ׁשִ   .ְּוָהִכי ְמַמּנָ
א ָדא ַצִדיק ִּלְוָיָתן ְדַיּמָ א ְדִאיהו ַע, ּ ִביָעָאה , ּּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאֵּריׁשָ א ׁשְ ָמֵטי ַעד ַיּמָ

א ְדֻכְלהו ְּדִאיִהי ֵריׁשָ עוַרְייהו, ּ ים ׁשִ ע ַיּמִ ַאְרּבַ ין ּבְ ַקּשִׂ ְדפֹוי וְתֵרין ַקׂשְ ּוְתֵרין ּגַ ּ ּ עור , ּ ּׁשִ
ְתָרָאה ִביָעָאה ּבַ א ׁשְ ַבע , ִּדְזָנָבא ְדִחְוָיא ָמֵטי ַעד ַיּמָ ִליָלא ׁשֶ יםְּדִאיהו ּכְ ַּדֲעֵליה , ַיּמִ ּ

ַמר  יך)תהלים קיט קסד(ִאּתְ יֹום ִהַלְלּתִ ַבע ּבַ ָ ׁשֶ ּ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ִרי, ָאַמר ַרּבִ ְרָיין, ָּהא ָמאֵרי ְתִריִסין ָקא ָנֲחִתין ִמְלִעיָלא, ּבְ ין ׁשִ ׁשִ , ְּמלוּבָ

י ֵאׁש ּתֵ ּתֹוֵתיהֹון ַקׁשְ א, ַקׁשְ ְלהו ָמאֵרי ַעְייִנין, ָבהְוַסְייֵפיהֹון ֶלָה, ְּורוְמֵחיהֹון ֶאּשָׁ ּּכֻ ַוַדאי , ּ ּּבְ
א ֵבי ֶמְדָרׁשָ הֹון ִיְתָערון ְלַאָגָחא ְקָרָבא ְלִעיָלא, ָהא ָמאֵרי ְתִריִסין ּבְ ְּוִאֵלין ּבְ ּ.  

ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדָהא נוָנא ַרְבְרָבא ָקא ַאְתָיא ה נוִנין , ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא, ּ ַכּמָ ַּוַדאי ּבְ ּ
ין ְדַתְלִמיֵדי ֲחָכִמיםֲּחָייִלין ַקִד א, ּיׁשִ ַיּמָ ין ּבְ ת, ְּדִמְתַרּבִ א לֹון ֶרׁשֶ ַען ָצִריך ְלָפְרׁשָ , ְּכְ

ְּלִמיְהִוי ִבְרׁשות ִדיָלן ִריִסין ָמאֵני ְקָרָבא, ּ ַען ָצִריך ְלַאְתָקָנא ְבִקיְרָטא , ּוְלָמאֵרי ּתְ ְּכְ

ַאְבִנין ְדִקיְרָטא א ְבִגיִרין ְדַק, ּּבְ ּתָ ַקׁשְ אּּבְ ּתָ רוְמָחא, ׁשְ ַסְייָפא, ּּבְ ה , ּבְ ַהֲחֵזק ָמֵגן ְוִצּנָ
סוְסָוון, )תהלים לה ב( יִחין ּבְ ִריִסין ְדִאינון ַמּגִ ְּדִאית ָמאֵרי ּתְ ּ ּ ְּוִאית ָאֳחָרִנין ְדִאינון , ּ ּ

ַמְפָקנוָתא ְדָגלוָתא ְדִמְצָרֵאי, ַרְגִלין ַמר ּבְ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ּ ּ ׁש ֵמאֹות ֶא, ּּ ׁשֵ ֶלף ַרְגִלי ְוגֹוֵמר ּכְ
  .)שמות יב לז(

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב יהו, ָּקם ַרּבִ ָּדא , ָמאן ִריב, )מיכה ו ב(ה ''ּׁשִ
א ִכיְנּתָ י ַרב, ה''ְדִאיִהי ִריב יהו, ׁשְ ָנָהא, ְּדִאיִהי ַרּבִ ִגין ּבְ א, ּבְ ן ְוַרּבָ י ְוַרּבָ ַרּבִ , ִאיִהי ִריב ּבְ

ִאים ְוֱאמֹוָרִאיםִריב ַו ּנָ ֻכְלהו ּתַ ַּדאי ּבְ ָנה, ּּ ית ִסְדֵרי ִמׁשְ ׁשִ הֹון ּבְ ִגין , ְּדִאיִהי ְמִריַבת ּבְ ּבְ
ְע ָּלה ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאּבַ ּ ּ ית ִסְדִרין, ּ ִליל ׁשִ   .ּכְ

ַמר  ָמעוִזי)ישעיהו כז ה(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ לֹום ִל, ּ אֹו ַיֲחֵזק ּבְ ה ׁשָ ה ִלי, יַיֲעׂשֶ לֹום ַיֲעׂשֶ , ּׁשָ
ָלֵמי ֵרי ׁשְ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּתְ ַצִדיק, ַּחד ּבְ ַמר , ְּוַחד ּבְ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ לֹום )שם נז ט(ּ  ׁשָ

רֹוב לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ ַעּמוָדא ְדֶאָמָצִעיָתא ֵמָרחֹוק יהו, ׁשָ ַמר ּבְ ִּדְבָגלוָתא ִאּתְ ּ ה ִנְרָאה ִלי ''ּ
ַּצִדיק ָקרֹוב ָלה, )ירמיהו לא ב( ַמר , ּ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ֵכן ָקרֹוב ֵמָאח )משלי כז לה(ּ  טֹוב ׁשָ

  .ָרחֹוק
  ]א''דף מד ע -תיקוני זוהר [

ְמעו ָהִרים ִאֵלין ֲאָבָהן ּוְבִגין ָדא ׁשִ ּ ּ א''ֶאת ִריב יהו, ּ ִכיְנּתָ ְדִאיִהי ִריב ִעם , ּה ָדא ׁשְ
ִגין ִדְמַרֲחִקין ָלה ִמ, ֲאָבָהן ּּבְ ְעּ ְּדִאינון ִאְתְקִריאו ֱאמֹוָרִאים, ָּלהּבַ ּ ְוָהֵאיָתִנים מֹוְסֵדי ָאֶרץ , ּ

ִאים ּנָ ִּאֵלין ִאינון ּתַ ִאי, ּ ּנָ ִהפוך ''ם ֵאיָתִני''ְּוִאֵלין ּתַ ְם ּבְ ּ ְּוִאינון ֶנַצח , ַאְתָוון) א''דף מד ע(ּ
ִהפוך ַאְת''ְוָהא ֵאיָת,  ֵאיָתֵני עֹוָלם)צדיקים(ָוהֹוד  ְן ּבְ ּ ְנָיּ ָגלוָתא''ָוון ּתַ ּא ִדְמַסֵייַע ֵליה ּבְ ּ ּ ,

ַמר  ַלע ִקּנֶך)במדבר כד כא(ַּוֲעָלה ִאּתְ ּסֶ ים ּבַ ֶבך ְוׂשִ ָ ֵאיָתן מֹוׁשָ ָ.  
אתמר בה דלא נפיק אלא טפין טפין דמיא דאורייתא באלין פסקות ובגין ויך (ְוַהאי ֶסַלע 

ּא ָנִפיק ִמיָנה ֶאָלא ִטִפין ִטִפין  ָל)דא גרים ד) במדבר כ יא(משה את הסלע במטהו פעמים  ּ ּ ּ
ם ם ְזִעיר ׁשָ ה ַמֲחלֹוקֹות ַעל ִאֵלין ִטִפין, ְזִעיר ׁשָ ְּוַכּמָ ִרים ָדא, ּ ּוָמאן ּגְ ַמר , ַהּמֹוִרים, ּ ְּדִאּתְ
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ְפֵני ַרּבֹו ַחָייב ִמיָתה ל ַהּמֹוֶרה ֲהָלָכה ּבִ הֹון ּכָ ְמעו ָנא ַהּמֹוִרים, ּּבְ ּוְבִגין ָדא ׁשִ ּ ְּבִגיַנְייהו ּו, ּ
ַמֵטהו ַפֲעָמִים ַלע ּבְ ה ֶאת ַהּסֶ ַּוַיך ֹמׁשֶ ּ ּ ְ ָרֵאל , ּ ה ָלא ֲהוֹו ָטְרִחין ִיׂשְ ְּדִאם ָלא ְדָמָחא ּבָ ּ

אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ְדִאיִהי ֶסַלע ִאים ְוֱאמֹוָרִאין ּבְ ְּוַתּנָ ַמר ּבֹו , ּ ם )שם ח(ֶּאָלא ִאּתְ ְרּתֶ  ְוִדּבַ
ַלע ְוָנַתן ֵמ ָלא טֹוַרחֶאל ַהּסֶ דו עֹוד ְוגֹוֵמר , יָמיו ּבְ הֹון ְוֹלא ְיַלּמְ ְּוִיְהֶיה ִמְתַקֵיים ּבְ ירמיה (ּ

ָיא וַמֲחלֹוֶקת וְפַסק, )לא לג ָלא ֻקׁשְ ַּוֲהָוה ָנִפיק ַמָיא ּבְ ּ ה , ּ ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ שם (ּ

ֵאׁש ְנֻאם יהו)כג כט ָרֵאלה ֲהָוה ׁשָ'' ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ּכָ פוֵמיהֹון ְדִיׂשְ ִּרי ּבְ ְּדִאיִהי אֹוַרְייָתא , ּ
ְכּתֹות', ל ס''ְּדִאיִהי ֶסַלע ַע, ִּדְבַעל ֶפה ין ַמּסֶ ּתִ ְּדִאינון ׁשִ ְּדָהִכי ִאיהו ֶסַל, ּ   .'ל ס''ע ַע''ּ

ָרא א ֲהָוה ָנח ַעל ִטּנָ ִכיְנּתָ ִריך הוא ְלֶמ, ִּדׁשְ א ּבְ ִּדְבָכל ֲאַתר ְדָבִעי קוְדׁשָ ּ ּ , ֱעַבד ֵנסְּ
א ַאְקִדַמת ְלַההוא ֲאַתר ִכיְנּתָ ּׁשְ ן, ּ ּמָ א ֲהָוה ּתַ ִכיְנּתָ ָּלא ֲהָוה ֵליה ִלְמָחָאה , ְּוֵכיָון ִדׁשְ

ַלע ן ְדָלא ֲהָוה ֵליה ֵחיָלא ְלֵמיַהב ַמָיא, ַבּסֶ ּמָ א ַדֲהַות ּתַ ִכיְנּתָ ִּדְקָלָנא ֲהַוות ִלׁשְ ּ ּ ְוָדא , ּ
ר ֹלא ִקַדׁשְ ִּאיהו ַעל ֲאׁשֶ ם אֹוִתי ּ ִני , )דברים לב נא(ּתֶ י ְלַהְקִדיׁשֵ ם ּבִ ַּיַען ֹלא ֶהֱאַמְנּתֶ

ַלע, )במדבר כ יב( א ִמן ַהּסֶ ִכיְנּתָ ַלק ׁשְ ּוְבִגין ָדא ִאְסּתַ ּ , ן''ִמן מיטטרו' ְּדִאיִהי י, ּ
ַאר מטטרו ּתָ ה''ְוִאׁשְ ַמִים , ן ְיֵבׁשָ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִיּקָ ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ּ

ה ָדא ֶסַלע מטטרו, ֶּאָחד ִאיִהי ַמְלכות, )בראשית א ט(ְוגֹוֵמר  ׁשָ ִּדְבִגיֵניה , ן''ְּוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ּ
ַמר  ה)שם ב כא(ִאּתְ ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ ְלעֹוָתיו ַוִיְסּגֹור ּבָ ח ַאַחת ִמּצַ ּ ַוִיּקַ ר, ּ ׂשָ ַּההוא , ַמאי ּבָ

יה  ַמר ּבֵ ר ּבְ)שם ו ג(ְּדִאּתְ ם הוא ָבׂשָ ּגָ ַלע ְוָלא ָיִהיב , ּׁשַ ְּוַעד ְדָנִחית ָלה ָלא ָעָלה ַהּסֶ ּ
  .ֵמימֹוי

ן ּמָ ַלק ַהאי ַמּבוָעא ִמּתַ ּוָבַתר ְדִאְסּתַ ּ ַאְתָרָהא, ּּ ִליַטת ָמָרה ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּׁשַ
ּ ַוָיֹבאו ָמָרָתה)שמות טו כג( ְּוָרָזא ְדִמָלה ַוְיָמַררו ֶאת ַחֵייֶה, ּ ּ ה ְוגֹוֵמר ּ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ שם א (ם ּבַ

ָיא, )יד ָּדא קוׁשְ ֹחֶמר ָדא ַקל ָוֹחֶמר, ּ ְּוָהא אוְקמוהו, ּּבְ ּ ּ.  
ָרֵאל ַעד ְדַאֲחֵזי לֹון ִעץ ּ ַויֹוֵרהו יהו)שם טו כה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוָהִכי ֲהוֹו ִיׂשְ ה ִעץ ''ּ

ִים קו ַהּמָ ִים ַוִיְמּתְ ֵלך ֶאל ַהּמַ ַּוַיׁשְ ּ י ַעל ַההוא ַמּבוָעא ְדִאיִהי , ְּוָדא ִעץ ַהַחִיים, ְּ ְּדִאְתַרּבִ ּ ּ
א ִכיְנּתָ ֵקי ְלִאיָלָנא ְדִאיהו ו' י, ׁשְ ַּמּבוָעא ְדַאׁשְ ָנה ', ּ ְְוַהאי ִעץ ַמֲהַלך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ

ִים ָדא ה', ְּדִאינון ה קו ַהּמָ ַּוִיְמּתְ ּ ְתָרָאה' ּ ה , ּבַ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ , ֶראןָ◌ ִלי ָמָרה ְק)רות א כ(ּ
ָאה ִאיִהי ַמְע ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ים ְדֵלית ֵליה ָפֵסקִּדׁשְ ּנִ ַּין ּגַ ּ ָכא ִמן מֹוָחא, ּ ה , ִּטָפה ְדִאְתַמׁשְ ְוַכּמָ

יה ָכאן ִמּנֵ ִּטִפין ִאְתַמׁשְ ְּדִאינון , ּ תולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה)תהלים מה טו(ּ   .ּ ּבְ
א ִאיִהי ֶסַלע ּוָעא ִמְלָגאו ָדא מֹוָחאּוַמּב, ַקְרַקְפּתָ ַמר , ּּ ַּעל ִאֵלין ִטִפין ִאּתְ תהלים קכז (ּ

ָפתֹו ֵמֶהם ְוגֹוֵמר)ה ר ִמֵלא ֶאת ַאׁשְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ּ ַאׁשְ ַער, ּ ּשָׁ ְּדִאיהו ַתְרָעא , ֶאת אֹוְיִבים ּבַ ּ
ִרית ֹקֶדׁש ַמר , ְּדַצִדיק אֹות ּבְ ַּדֲעָלה ִאּתְ ַער ַל)שם קיח ב(ּ ּה ַצִדיִקים ָיֹבאו בֹו''יהו ֶזה ַהּשַׁ ּ.  

ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב יהו ַלת יוִדי, )מיכה ו ב(ה ''ְּועֹוד ׁשִ ִּאֵלין ּתְ ְוָהֵאיָתִנים מֹוְסֵדי , ן''ּ
ַלת ָוִוי)שם(ָאֶרץ  ע ַוָיֹבא ַוֵיט, ן''ּ ִאֵלין ּתְ ַוִיּסַ ְּדֻכְלהו ִאְתְרִמיזו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

  ]ב''דף מד ע -תיקוני זוהר  [

א ּקום  ִכיְנּתָ ה ִאיִהי ֶאֶבן , )ואקיף לה תגא(ֶּאְלָעָזר וְנֵטיל ִקיְרָטא ְדִאיִהי ׁשְ ּוְזֵריק ִמּנָ ּ
א ִּטָפה ַקִדיׁשָ ַמר , ּ ַּדֲעָלה ִאּתְ  )ב''דף מד ע( )ובגין דא(, ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ )בראשית ב ו(ּ

ְלַקת ִעְזָקא ִמן א ָלא ֲעָלה, א''ִמן זרק' ִּאְסּתַ ָקה , ּ ֶאֶבן ְיָקָרה ְדִאיִהי ִטָפהְּלַקּבְ ּוִמָיד ְוִהׁשְ ּ
ל ְפֵני ָהֲאָדָמה ד ְסִליַקת, ֶּאת ּכָ א, ּכַ ִאיּמָ ְוַעל , ה''י אהי''ִמן אדנ' ְּדִאיהו א, ְסִליַקת ּבְ
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ַּעל ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ו, ָמאן ְסִליַקת ֶאְצּבְ', ּ ִעְזָקא ּבְ ִריָכא ֵביה ּכְ ְּדִאיִהי ּכְ , ָעאּ
ד ֵרין ְדרֹוִעין וְתֵרין ׁשֹוִקין, י''ִמן אדנ' ּוְסִליַקת ּבְ ְּדִאינון ּתְ ּ ּ ְּדִאיִהי ' ַּעד ְדָסִליק ְלָאת י, ּ

א ָחְכָמה י ן ִאְתְנִטיַלת, ִּעָלָאה' ַאּבָ ּמָ ִגין ְדִמּתַ ה '' יהו)משלי ג יט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּבְ
ָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ יה ְלִעיָלאּוְנִטיַלת ְנִב, ּבְ ְקיו ִמּנֵ ּיעו ְוׁשַ ּ קֹוָצא ִדיֵליה ְלִעיָלא, ּ , ּּבְ

א, ּוְבֶאְמָצִעיָתא ּוְבקֹוָצא ִדיֵליה ְלַתּתָ ַלת ִטִפין, ְוַכד ְנִחיַתת, ּ ִליָלא ִמּתְ ַההוא , ְּנִחיַתת ּכְ ּּבְ
ה הֹוֵלך ֶסגֹוְלּתָ ַמר ּבָ ְִזְמָנא ִאּתְ   .א''ּ

ַלת ' י' י' ְוִאְתְקִריַאת י ּתְ א ְדא' י, ן''ּיוִדיּבִ ֶתר ֶע, ִּעָלָאה ִאיִהי ַעל ֵריׁשָ ְליֹון ְדִאיִהי ּכֶ
ל ִעָלִאין ן , ַּעל ּכָ ּמָ ֶאְמָצִעיָתא ְוָנְטָלא ִמּתַ א ''נ( )בעמודא דאמצעיתא(ּוְלָבַתר ְנִחיַתת ּבְ

ַאְתָרָהא י, )באמצע א ּבְ א ִמן א' ּוְלָבַתר ְנִחיַתת ְלַתּתָ   .ְדִאיִהי ְלַתּתָ
ַתר טוָלאָּקם עוֵל י ָהא ִטָפה ָקא ָנְחָתא, ּיָמא ּבָ י ַרּבִ יָדך, ָּאַמר ַרּבִ ת ּבִ , ְטֹול ֶקׁשֶ

יה ָעא ְוִעְזָקא ּבֵ ַגְווָנא ְדֶאְצּבְ ְּדִאיהו ּכְ ּ ְטול ֵליה וְדֵרך , ּ ּ ּ ה)א וזרקה''ס(ּ ּ ֵליה ְלַגּבָ יַלת , ּ ְּדַקּבִ
ָּלה ֲעֵליה א ְלִעיָלא, ּ ּתָ ד ְסִליַקת ִמּתַ א ְדָאת וְּדָהא ּכַ רוְמָחא ו',  ַעל ֵריׁשָ ִּאיהו ּכְ ּ ,'

ְרִביָטא ְדֹכָכָבא ׁשַ יה ּכְ ְרָיא ֲעָלה י, ִּאְתָאְרַכת ּבֵ ', ְוִאְתֲעִביַדת ז' ְּוַכד ְסִליַקת ְלִעיָלא ׁשַ
א ְדֵסֶפר ּתֹוָרה א ַעל ֵריׁשָ ּגָ יָון ְדָנְחַתת, ַּוַדאי ּתַ ה ְד, ּּכֵ ת ְלַגּבָ ָּצִריך ְלִמְדַרך ֶקׁשֶ ּ ְ ִּאיהו ְ

ַאְתָרָהא, ַּצִדיק יה ְנִחיַתת ְוִאְזְדִריַקת ּבְ ּוִמּנֵ ּ ּ.  
א ְדִאיִהי  יַכת ָלה ִלְתַלת ִטִפין)דהאי(ְוַחְרּבָ ּ ִטָפה ִאיִהי ַחּתִ א, ּּ ִגין ְדַאִזיַלת ֶסגֹוְלּתָ ּּבְ ּ ,

יַכת ָלה ִלְתַלת', ְּדַכד ְנִחיַתת ֲעָלה ֲהָוה י ּוְלָבַתר ַחּתִ ּגָ, ּ א ִדְתַלת ְלֶמֱהֵוי ּתַ א ַוֲעָטָרה ְבֵריׁשָ
הוָנה ְוֶכֶתר ַמְלכות, ֲאָבָהן ִּדְתֵהא ֶכֶתר ּתֹוָרה ְוֶכֶתר ּכְ ּ ין ] ציור[ְוָדא ָרָזא ְד , ּ ּגִ ַלת ּתַ ּתְ
  .ֲּעָלה

א ִאיִהי י א ְדַחְרּבָ א ו', ְּדֵריׁשָ ֵרין ִפיִפיֹות ִדיָלה ה', ּּגוָפא ְדַחְרּבָ ּּתְ ּ ּ ָקא ִדיָלה , ה''ּ ַּנְרּתְ
יה''ְוַכד ִאיִהי יהו, )ה''וחרבא יהו(, י''נאד ִכיְנּתֵ ר ִמּשְׁ ל ִסְטָרא, ּה ּבַ יך ִמּכָ ְִאיהו ִדין ְדַחּתִ ּ ּ ,

יך ִדיִנין ָקה ִאְתֲעִביד ַרֲחֵמי ְוָלא ַחּתִ ַנְרּתְ ד ָעאל ּבְ ּּכַ ָקה, ְּ ַנְרּתְ א ּבְ י ''יאהדונה, ְּוָרָזא ְדַחְרּבָ
  .ָּהִכי ַוַדאי

יהה''ּוְבִזְמָנא ְדיהו ִכיְנּתֵ ר ִמּשְׁ יה , ּ ּבַ ַמר ּבֵ י יהו)דברים ד כג(ִּאּתְ ך ֵאׁש ''ה אלהי'' ּכִ
בוָרה ְלאֹוָקָדא ָעְלָמא, ֹּאְכָלה הוא ְּדָנִטיל ִמּגְ ֶחֶלת' י, ּ ְלהֹוָבא ְדַגֶחֶלת' ו, ִאְתֲעִביד ּגַ , ׁשַ

ָווִנין' ה' ה ְנָייָנא ָחֵמׁש ְנהֹוִרין ְדַנֲהִרין , ַּחד ָחֵמׁש ּגַ הֹוןּּתִ ִּעָלָאה ' ּוְבִזְמָנא ְדה, ּבְ
ְלַקת ֵמה ָאה' ִּאְסּתַ ּתָ ַחְרֹחֶרת)שיר א ו(ִאיִהי ָאְמָרה , ּתַ ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ּוְבִזְמָנא , ּ ַאל ּתִ

ַגְווָנָהא ה , ְּדִאיִהי ַנֲהָרא ּבְ ַמר ּבָ ִרית עֹוָלם)בראשית ט טז(ִּאּתְ ָּקמו , ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ
ִאי ּנָ יָפא ִקיְרָטא ִדיָלך, ּם ְוֱאמֹוָרִאים ִדְלִעיָלאּתַ ה ַתּקִ ּמָ י ּכַ י ַרּבִ ְְוָאְמרו ַרּבִ ִּדי ְסִליַקת , ּ

ְכִלית, ָּלה ַעד ֵאין סֹוף ּוְנִחיַתת ָלה ַעד ֵאין ּתַ ּ.  
ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר ָּפַתח ּכְ ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב יהו, ּ ָאַמר לֹון ֲאָבָהן , )מיכה ו ב(ה ''ּׁשִ

ָמעו, ָּבָהן טוִרין ַרְבְרִביןֲא ֶזֶרת ֵמִאֵלין טוִרין ִדְלכֹון, ּׁשְ ְּדַהאי ֶאֶבן ְדִאְתּגְ ּ ּ ְתָרא , ּּ ְּדִאיִהי ּכִ
א ְדֻכְלהו ְּבֵריׁשָ ְלהו, ּ ְתָרא ַעל ּכֻ ְּוָהֵאיָתִנים ְדִאיִהי ּכִ ִגין , ִּאיִהי ְסִליַקת ִריב ֲעַלְייכו, ּּ ּבְ

ְע ְּדִאיִהי ַמּבוָעא, ָּלהּבַ ַלעּ ּסֶ ְע,  ְסִתיָמא ּכַ ִנין , ָּלה ָלא ַיֲהָבא ֵמימֹויַּעד ְדֵייֵתי ּבַ ְּדָהא ִליׁשָ
ַההוא ֶסַלע ין ִדְמָחָאן ּבְ ַפִטיׁשִ ִּאינון ּכַ ּ ּ ְייהו ְדַאִפיק ִמיָנה ְנִביעו, ּּ ְּוֵלית ַחד ִמּנַ ּ ְע, ּּ ר ִמּבַ ָּלה ּבַ

ָכא ָלה ְּדָיַדע ְלַאְמׁשָ ּ.  
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  ]א''דף מה ע -תיקוני זוהר [

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ָאה ִאיהו ָמאן ִדְמַצֵלי ְוָיַדע ְלַסְלָקא ְרעוֵתיה ְלִעיָלא, ָּפַתח ַרּבִ ַּזּכָ ּ ּ ּּ ,
ָמָהן ְּדָהא ִפימֹוי ַאִפיק ׁשְ ּ ְתִבין ָרִזין, ּ עֹוי ּכָ ָמָהן , ְוֶאְצּבָ  )א''דף מה ע(ְוַכד ָסְלִקין ׁשְ

ְדַפ, ִּמִפימֹוי ה עֹוִפין ָפְתִחין ּגַ ּמָ ָלא לֹוןּּכַ א, ְּייהו ְלִעיָלא ְלַקּבְ ְבּתָ ה ֵחיָוון ְדֶמְרּכַ ְלהו , ְּוַכּמָ ּּכֻ ּ
ְייהו ְלַנְטָלא לֹון ִנין ְלַגּבַ ִּמְזַדּמְ ְצלֹוֵתיה, ּ ְרָיא ּבִ א ׁשַ ִכיְנּתָ ן ִאם ׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ְלַקת , ּּכָ ְּוִאְסּתַ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ בון ּבֵ, ְּ ּכְ ׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִאם ּתִ ִיםּ ַפּתָ ְקֵרי , )תהלים סח יד(, ין ׁשְ ַאל ּתִ
ְפוֹוי, ִּאם ֶאָלא ֵאם ְצלֹוֵתיה ִדְמַצֵלי ְבׂשִ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָסִליק ָלה ּבִ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ י , ּ ְלִעיָלא ְלַגּבֵ

  .ָּלהַבְע
ָמא ְדִאְתְקֵרי ֵא ֲחִרית ָסְלָקא ִבׁשְ ְצלֹוָתא ְדׁשַ דֹול ַוַדאי''ָהֵא, ל''ּבִ ְצ, ּל ַהּגָ לֹוָתא ּבִ

ָמא ְדִאְתְקֵרי אלהי ׁשְ ָמא ְדִאְתְקֵרי , ם''ְדִמְנָחה ְסִליַקת ּבִ ׁשְ ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ְסִליַקת ּבִ ּבִ
ר ַוִיְקָרא ָאֶרץ ''ם יהו''ל אלהי''ְּוָרָזא ְדִמָלה ֵא, ה''יהו ּה ִדּבֶ   .)שם נ א(ּ

ְצלֹוֵתיה, ְּוָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ר ַנׁש ּבִ ְּדָצִריך ּבַ ָעה ַאַחת ֳקָדם ִדְמַצֵליְּ הֹות ׁשָ ּ ִלׁשְ ּ ,
ָעה ַאַחת ְלָבַתר ִדְמַצֵלי ְּוׁשָ ְע, ּ ֵהא ִבְצלֹוֵתיה ׁשַ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְדִיׁשְ א ֲחָדאּ ַמר , ּתָ ִגין ְדִאּתְ ּּבְ

ֵאה ָלה ַמֲחִריׁש)בראשית כד כא( ּתָ יה , ּ ְוָהִאיׁש ִמׁשְ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ה '' יהו)שמות טו ג(ּ
ר ַנׁש ְוַצִלי, יׁש ִמְלָחָמהִא ָהא ֵליה ּבַ ּוְלָבַתר ְדׁשָ ּ ּ ל , ּ ִפיו ַוַדאי ִאְתַקּבַ ִפָלתֹו ּבְ גוָרה ּתְ ִּאם ׁשְ ּּ

  .ְּצלֹוֵתיה
ָתא ְלַאְקָדָמא ֶהא ְוִאּתְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ַבר ַנׁש ָצִריך ְלִמׁשְ ְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ  )ויקרא יב ב(ּכְ

י ַתְזִריַע ְו ה ּכִ תהלים קלו (ועוד , ורזא דמלה אשה מזרעת תחלה יולדת זכר(, ָיְלָדה ָזָכרִאּשָׁ

  .)ורזא דמלה שבשפלותו של אדם זכור יזכרנו לטובה,  שבשפלנו זכר לנו)כג
ִפיו ִפָלתֹו ּבְ גוָרה ּתְ ְּועֹוד ִאם ׁשְ ה ִרְבָקה , ּ ר ְוִהּנֵ ָלה ְלַדּבֵ ִּאיהו ָרָזא ַוְיִהי הוא ֶטֶרם ּכִ ּ ּ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה, )ית כד טובראש(יֹוֵצאת  ִרים , ּ עֹוד ֵהם ְמַדּבְ
ָמע  א, )ישעיהו סה כד(ַוֲאִני ֶאׁשְ ב ַמְטרֹוִניָתא ְלַסְלָקא ְלַמְלּכָ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָלא ְמַעּכֵ ַּזּכָ ּ ,

ָלא ִפימֹוי ּבְ גוָרה ּבְ ְּדָכל ָמאן ְדִאיהו ְצלֹוֵתיה ׁשְ ּ ּ ּ ַּההוא ְמַמֵהר ַמְטרֹוִניָתא , ּ ִעּכוָבאּ
א א ְוַעְייִנין, ְלַמְלּכָ א ְדִאינון ֲאִטיִמין ִלּבָ ְדִלין ְלִמְנַדע , ַּווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּתַ ְּדָלא ִמׁשְ ּ

יה ִכיְנּתֵ ׁשְ יָקָרא ְדָמאֵריהֹון ְלַרּצוֵיי ֵליה ּבִ ּּבִ ּ ֲחנוִנים וִפיוִסים, ּ ה ּתַ ַכּמָ ּּבְ ּ י ְלַנֲחָת, ּּ ּא ֵליה ְלַגּבֵ
א ִכיְנּתָ ה, ׁשְ ן ְלַאְתָעָרא ֵביה ְרִחימו ְלַגּבָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ָרֵאל , ּ ַעּמֹו ִיׂשְ ינו ַהּבֹוֵחר ּבְ ָמה ְדַתּקִ ּּכְ
ַאֲהָבה   .ּבְ

ְדִחילו, ְּוַכד ַקְייִמין ֳקָדֵמיה ָּצִריך ְלֵמיַקם ֳקָדֵמיה ּבִ ּ ָרֵאל ְדָיְדִעין , ְ ִאין ִאינון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ
ְדָקא ָיאותְלַפ ָמָהן ִאֵלין , ְּייָסא ְלָמאֵריהֹון ּכִ ֵרין ׁשְ ְצלֹוְתהֹון ּתְ ִפיַמְייהו ּבִ ָרא ּבְ ּוְלַחּבְ ּ ּ

ְּדִאינון יאהדונה ִּדְבַההוא ִזְמָנא ָא, י''ּ ְקָרא ַויהו''ּ ה ''ַויהו, )ישעיהו נח א(ה ַיֲעֶנה ''ז ּתִ
ּהוא וֵבית ִדינֹו ּ א , ּ ִכיְנּתָ ּ ִעָלָאה )א חכמה''נ( )מתא עלאה ושכינתאא ודא חכ''נ(ְוָדא ׁשְ

ָאה ִים , ְוַתּתָ ַפּתָ ין ׁשְ בון ּבֵ ּכְ ׁשְ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִאם ּתִ ָנא , )תהלים סח יד(ּ ְּדִאיִהי ָקְרּבָ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ָנא ִדיֵליה, ְּ א ִאיִהי ָקְרּבָ ִכיְנּתָ ְּדַוַדאי ׁשְ ינו ְצלֹוָתא , ּ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ּ

ָנאּבְ   .ָקְרּבָ
ְדָקא ָיאות, ָּהעֹוָלה ַוַדאי, ִהיא ָהעֹוָלה יה ּכִ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָסִליק ָלה ְלַגּבֵ ַּזּכָ ּ ּ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
ִגיָנה  ִאיל ּבְ ר, ּעֹוָלה ַוַדאי,  ִמי ֹזאת עֹוָלה)שיר ח ה(ּׁשְ ְדּבָ ר ַוַדאי, ִמן ַהּמִ ַדּבֵ , ִּמן ַהּמְ
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א ּבְ יב קוְדׁשָ ְּדִפימֹוי ָחׁשִ טוָרא ְדִסיַניּ ִּריך הוא ּכְ ּ ר , ְ ְדּבָ ּוְבִגין ָדא ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ ּ
  .ְוגֹוֵמר

ין ַאְבָרָהם ְדהוא ֹמר)שם ג ו(ְּמֻקֶטֶרת ֹמר  ֲחִרית ְדַתּקִ ּ ָדא ְצלֹוָתא ְדׁשַ ּ ּ ְּועֹוד ְמֻקֶטֶרת , ּ
ְּוָדא ֶנַצח ְדָסִליק ָלה, ּ ְצרֹור ַהּמֹר דֹוִדי ִלי)שם א יג(, ֹמר יִמיָנאּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ,  ּבִ
יִמיְנך ֶנַצח)תהלים טז יא( ְגבוָרה, ּוְלבֹוָנה ָדא הֹוד, ָ ְנִעימֹות ּבִ ְּדָסִליק ָלה ּבִ ּ ִמּכֹל ַאְבַקת , ּ

ּרֹוֵכל ָדא ַצִדיק ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ְּדָסִליק ָלה ּבְ ּ א ִבְצלֹוֵתיה, ּ ִכיְנּתָ , ְּוִאם ָלא ָסְלָקא ׁשְ
ִריך הואָקְרּבָ א ּבְ ָּנא ְלקוְדׁשָ ָנא ִדיֵליה, ְּ א ָקא ָנִחית ְלֵמיַכל ָקְרּבָ ְלּבָ ַּווי ֵליה ַטב , ָּהא ּכַ

ָעְלָמא ִרי ּבְ ֵּליה ְדָלא ִאְתּבְ ַמר , ּ ֹלא ַדַעת ֶנֶפׁש ֹלא טֹוב)משלי יט כג(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ם ּבְ   . ּגַ
ְצלֹוֵתיה א ּבִ ִכיְנּתָ ה , ְּוַכד ָסְלָקא ׁשְ ּמָ ֵלי ְדכוְרַסָייאּכַ א ְוַגְלּגַ ְבּתָ ֵּחיָוון וֶמְרּכַ ּ ְלהו , ּּ ּּכֻ ּ

ֶחְדָוה ִנּגוָנא ּבְ ה ּבְ ִּיְתָערון ְלַגּבָ ּ ָלא ָלה, ּ ְּוֻכְלהו ַגְדַפְייהו ְפִתיָחן ְלַקּבְ ּ ּּ ְּוָהא אוְקמוהו , ּ ּ ּ
ּ וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלָמְע)יחזקאל א יא(   .ָלהּּ
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יֹוָנה ָרא, ְוַכד ָסְלָקא ָסְלָקא ּכְ ִנׁשְ ְדָלא , ְדִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא, ְוַכד ָנֲחַתת ָנֲחַתת ּכְ
ל עֹוִפין ְדָעְלָמא ה ְמזֹוִנין ִלְבָנָהא, ְּדִחיַלת ִמּכָ ַכּמָ דברים לב (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוָנְחָתא ּבְ

ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָל)יא ֶנׁשֶ ָרֵאל, ָמאן ּגֹוָזָליו )ב''דף מה ע(, יו ְיַרֵחף ּכְ ִּאֵלין ִאינון ִיׂשְ ּ ,
ַכָמה ִצְפצוִפין ִדְצלֹוָתא גֹוָזַלָייא ְמַצְפְצִפין ָלה ּבְ ְּדִאינון ּכְ ּ ּ ּ ְייהו, ּּ ְלָכל ַחד , ְּוָנֲחַתת ְלַגּבַ

ְדָקא ָיאות ֵליה ָּנְחָתא ֵליה ְמזֹוָנא ּכִ ּ אֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ְמזֹוָנא ְלָמאן ָנְחָתא ְמזֹוָנא ְד, ּ
ָמָתא פום ְרעוֵתיה, ְּלָמאן ָנְחָתא ְמזֹוָנא ְדגוָפא, ְדִנׁשְ ְּלָכל ַחד ּכְ ּ ּ.  

בון ּכְ ׁשְ ָּדָבר ַאֵחר ֵאם ּתִ א ִעָלָאה, ּ ָּדא ִאיּמָ ת, ּ ּבָ ְפָוון , ְדִאיִהי ְצלֹוָתא ְדׁשַ ִּדְצִריִכין ׂשִ
ֶע ָלא ָלה ּבְ תְּלַקּבְ ּבָ ל ַחיְּדִאי, ֶרב ׁשַ ַמת ּכָ ִּאיִהי ָנְחָתא ַעל ֹראׁש ַצִדיק ְדִאיהו יֹום , ִהי ִנׁשְ ּ ּ

ִביִעי ְּלׁשֹון ִלּמוִדים ָקִריָנן ֵליה, ַהּשְׁ ְפָוון ְדִאינון ֶנַצח , ּ ֵרין ׂשִ ין ּתְ ְרָיא ֲעֵליה ּבֵ ְּוִאיִהי ׁשַ ּ ּ
  .ָוהֹוד

ת ִאיִהי ֶפה ּבָ ֶע)א פתח''נ(, ְוׁשַ ָחא ּבְ ּ ְדִאְתַפּתְ ַהאי ְצלֹוָתא ֶרב ׁשַּ ָלא ָלה ּבְ ת ְלַקּבְ ּּבָ
ת ּבָ ָלה, ְדׁשַ ת ִאְתְקִריַאת ַקּבָ ּבָ ל ְסִפיָראן ֵדין ִמן ֵדין, ְּדָהא ְצלֹוָתא ְדׁשַ ִלין ּכָ ּוִמיָנה ְמַקּבְ ּ ּ ּ ,

ֶלת ֳקָדם יהו ּוָבה ְצלֹוָתא ְדַבר ַנׁש ְמקוּבֶ ּ ׁשוָבה, ה''ּ ֶרת ְיֵמי ּתְ יִהי ְוִא, ְּוִאיִהי ְצלֹוָתא ַדֲעׂשֶ
יֹוָמא ְדִכפוֵרי, ִּעָלָאה' ה ה ָחֵמׁש ְצלֹוִתין ּבְ ינו ּבָ ְּדַתּקִ ּ ּּ.  

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ת ִאיִהי ׁשְ ּבָ ַלת ֲאָבָהן, ֲאָבל ׁשַ ִליָלא ִמּתְ ַלת ַעְנִפין ְדש, ּכְ ְּדִאינון ּתְ ּ ּ '
ּבָ ָחָלל ִדיָלה''ּבַ, ת''ְּדׁשַ ּת ְיִחיָדה ִאיִהי ְנקוָדה ּבֶ ּ יֹוִמין  )א דכליל כל''נ(ּ ַחג ְדָכל ְוִאיִהי, ּ
ַמר, ָטִבין ב ַעל חוג ָהָאֶרץ)ישעיהו מ כב( ֲּעָלה ִאּתְ ּ ַהיֹוׁשֵ ּ.  

ת וְביֹוִמין ָטִבין וְבָכל מוָסִפין ּבָ ׁשַ ָמָתא ְיֵתיָרא ּבְ ֲּאָבל ִנׁשְ ּ א ִעָלָאה, ּ ּתֹוֶסֶפת , ִּאיִהי ִאיּמָ
ית יֹוִמין ְד, ּרוַח ַהּקֶֹדׁש ָכל יֹוָמאְּצלֹוָתא ְדׁשִ ַלת ִזְמִנין ּבְ ָאה, חֹול ּתְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ , ִאיִהי ׁשְ

ָלָלא ְדַתְמֵני ְסֵרי ְצלֹוִתין יֹוָמא, ּכְ ַלת ִזְמִנין ּבְ ית יֹוִמין ַח, ּתְ ׁשִ ֵמיה , י''ָסְלִקין ּבְ ְּוַעל ׁשְ
ל ֶפ ִפַלת ּכָ ִּאְתְקֵרי ּתְ יֹוִמין ְדחֹול ַאְייֵתי ָלה ְמזֹוָנא ַע, ה''ּ ּּבְ ִליַחּ ת , ל ְיֵדי ׁשְ ּבָ ׁשַ ֲאָבל ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ְּויֹוִמין ָטִבין ַאְייֵתי ָלה ְמזֹוָנא ַעל ְיָדא ְדקוְדׁשָ ּ ָתא ְדִאְתַפְרְנַסת , ְּ ַּווי ְלִאּתְ
ִליָחא ְּוָהא אוְקמוהו ְביֹוָנה, ַעל ְיֵדי ׁשְ ּ ַמר , ּ ה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף )בראשית ח יא(ְדִאּתְ  ְוִהּנֵ

ִפיָה אי ֲעֵלה ַזִית,ּבְ ֵהא ְמזֹוָנא ִדיִלי ְמסוָרה , ִרּבֹון ָעְלִמין, ֶּאָלא ָאְמַרת יֹוָנה,  ְוַאּמַ ּּתְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ַזִית יָדך וְתֵהא ְמִריָרא ּכַ ּּבִ ּ ִליַח, ְ ֵהא ְמתוָקה וְמסוָרה ְבַיד ׁשְ ְּוָלא ּתְ ּ ַהאי ֲאַתר , ּ ִליַח ּבְ ּוׁשְ
א ִאְתְקִריַאת , ן''ָּדא מטטרו ִכיְנּתָ ְטָרא ִדיִמיָנאְועֹוד ׁשְ ְצלֹוָתא , ְצלֹוָתא ְדִפְסָחא ִמּסִ

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ָנה ִמּסִ ְטָרא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְדֹראׁש ַהּשָׁ בועֹות ִמּסִ ה ִאיִהי ''יהו, ְּצלֹוָתא ְדׁשָ
ָלא ָלה   ,)ולתקוני מאני קרבא(, ְּבָכל ֲאַתר ְלַקּבְ

ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב יהו ָּדָבר ַאֵחר ׁשִ ִריב , ּה וָמאן ָהִרים''ָמאן ִריב יהו, )ו במיכה (ה ''ּ
א''יהו ִכיְנּתָ ִריך , ָּהִרים ִאֵלין ֲאָבָהן, ּה ָדא ׁשְ א ּבְ ְִריב ִאיִהי ְקָטָטה וַמֲחֹלֶקת ְלקוְדׁשָ ּ ּ
ָגלוָתא, ּהוא ָנָהא ְדִאינון ּבְ ַּעל ּבְ ָגלוָתא, ּ ּוְבִזְמָנא ְדַלאו ִאינון ּבְ ּ יה ַעל , ּ ִּאיִהי ִריב ְלַגּבֵ

ְרִכין ֵמַאְתַרְיהוִא ִנין ְדָאְזִלין ִמְתּתָ ּינון ִמְסּכְ ּ ְּבִגין ִדְיַרֵחם ֲעַלְיהו, ּ ֲּהָדא הוא , ּוְקָרא אֹוַכח, ּ
ָמעוִזי)ישעיה כז ה(ִדְכִתיב  לֹום ִלי, ּ אֹו ַיֲחֵזק ּבְ ה ׁשָ ה ִלי, ַיֲעׂשֶ לֹום ַיֲעׂשֶ ָלֵמי, ׁשָ ֵרי ׁשְ , ּתְ

א ְדִאיִהי ִר ִכיְנּתָ ָנאַחד ִעם ׁשְ יה ַעל ִמְסּכְ ָנא ְדָעְבַדת ִריב , ּיב ְלַגּבֵ ּוָמאן ִאיהו ִמְסּכְ ּ
ִגיֵניה ְטָרא ְדַצִדיק, ּּבְ ָנא ְדִאיהו ִמּסִ ָּדא ִמְסּכְ ּ ד ַצִדיק ְדִאיהו ָחֵרב ְוָיֵבׁש , ּ ן ּכַ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּ

ַח ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא''ּבְ ִריך ה, ּי ּבִ א ּבְ י קוְדׁשָ ְְוָצְווִחין ְלַגּבֵ ְייהו , ּואּ ַמר ְלַגּבַ  )משלי א כח(ְּוִאּתְ
  .ָאז ִיְקָרֻאְנִני ְוֹלא ֶאֱעֶנה

ָאה ִאיִהי ִריב ַעל ַצִדיק ְדִאיהו ַח ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוְכָמה ִדׁשְ ּ ּ חרב (, ָחֵרב ְוָיֵבׁש, י ָעְלִמין''ּ

א ִעָלָאה ְבִגיֵנ, )מבי מקדשא ויבש מנסכים ועולות ִכיְנּתָ ָּהִכי ִאיהו ִריב ׁשְ א ּ ּיה ִעם קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ַמר , ְ ָעֶריך)דברים יז ח(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ׁשְ ָ ִדְבֵרי ִריבֹות ּבִ ּוְבִזְמָנא ְדַתְרַוְייהו , ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ִגיֵניה ִעם קוְדׁשָ ִּאינון ִריבֹות ּבְ ּ ּ ָרֵאל , ְּ י ִיׂשְ ִריך הוא ָצַווח ְלַגּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

א ָמעוִזיאֹו ַיֲחֵז, ְלַתּתָ לֹום ִלי, ּק ּבְ ה ׁשָ ה ִלי , ַיֲעׂשֶ לֹום ַיֲעׂשֶ ֵרי , )ישעיהו כז ה(ּׁשָ ּתְ
לֹוִמים ֵרי ִריבֹות, ׁשְ ָיא ִאיִהי ָלה ִמּכָֹלא, ָלֳקֵבל ּתְ ְּוַקׁשְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ַּאְפָרׁשוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

ַמִים, ִּמיָנה ם ׁשָ   .ְּוָדא ִאיהו ַמֲחלֹוֶקת ְלׁשֵ
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ב)רות ג ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְנִפיַלת ְלַרְגלֹוי, ְוַכד ְנִפיַלת ּכָ ׁשְ לֹוָתיו ַוּתִ ַגל ַמְרּגְ ,  ַוּתְ
ְנִפיַלת ַאַפִים ְּוִאְתַנְפַלת ֳקָדֵמיה ּבִ ִגין ַצִדיק ְדִאיהו ַח, ּּ ּּבְ ּ ְּוַצִדיק , ּי ָעְלִמין ָעִני ְבָגלוָתא''ּ

ד ִאיהו ְלָבר ֵמַאְת יה ּּכַ ַמר ּבֵ ֵּריה ִאּתְ קו ַבר ֶפן ֶיֱאַנף)תהלים ב יב(ּ ּ ַנׁשְ א ַכד , ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
ַרְייָתא ַרְייָתא , ִאיִהי ְלָבר ֵמַאְתָרָהא ִאְתְקִריַאת ּבְ ת  )א''דף מו ע(ִּאיהו ַבר ְוִאיִהי ּבְ ּבָ ְדׁשַ

ְּדִאּתֹוַסף ְלָעִני ְדִאיהו ַצִדיק ּ ת ַוַדאי, ּ ּבָ ָמָתא ְּדֵל, ּיֹום ַהּשַׁ ּית ֵליה ִמִדיֵליה ֶאָלא ִנׁשְ ּ ּ ּ
א ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ יה ּבְ ת, ְּיֵתיָרה ְדִאּתֹוַסף ְלַגּבֵ ּבָ ִּאְתְקֵרי ִאיהו מוַסף ׁשַ ּ.  

א ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתְקִריַאת ִאיִהי ּתֹוֶסְפּתָ ה ּתֹוָספֹות ָנֲחִתין , ּ ּמָ ת ּכַ ּבָ ְטָרא ְדיֹום ׁשַ ִמּסִ
ה ְלַתְלִמיֵדי ֲח מֹות ְיֵתירֹות, ָכִמיםִעּמָ ְּדִאְתְקִריאו ְנׁשָ ל ַחי , ּ ַמת ּכָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִנׁשְ

ְמך יהו ָבֵרך ֶאת ׁשִ ָּתְ ֶע)אינון(ְּוִאֵלין ', ו וכו''ה אלהינ''ְ א ּבְ א ַקִדיׁשָ ּ ְדִמּתֹוְסָפאן ְלַעּמָ ֶרב ּ
יֹוִמין ְדחֹול ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּבְ ת ָיְרִתין לֹון ּתַ ּבָ ְּוִאֵלין ִאינון , הֹון ִאְתֲעִביד חֹול ֹקֶדׁשּוְב, ּׁשַ ּ

א   .ּּתֹוָספֹות ְדָקא ָנֲחִתין ִמּתֹוֶסְפּתָ
ִריך הוא א ּבְ א ִאיִהי ִתּקוָנא ְדגוָפא ְדקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ְּדַוַדאי ׁשְ ּ ּ ּ ַמר , ְּ ד ִאּתְ ִאיִהי ְבַרְיָתא ּכַ

ה  לֹוָתיו)רות ג ז(ּּבָ ַגל ַמְרּגְ ְטָרא ְדַחְוִאיִהי ּתֹוֶסְפ,  ַוּתְ א ִמּסִ ְּדִאיהו מוַסף , י ָעְלִמין''ּתָ ּ ּ
ת ּבָ ְטָרא ְדגוָפא, ׁשַ ָנה ִמּסִ ֶנה ּתֹוָרה ַוַדאי, ְּוִאיִהי ִמׁשְ ְטָרא , ִּמׁשְ ָקָפא ִמּסִ ְוִאיִהי ַהּתְ

א ּכַֹח''ָ ְיִמיְנך יהו)שמות טו ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִדְדרֹוָעא ְיִמיָנא ְדַמְלּכָ ּכַֹח , ּה ֶנְאָדִרי ּבַ ּבַ
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תוְקָפא ְרּגום ּבְ ּּתַ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ ה, ַהְצָרָכה ִאיִהי ִמּסִ ָמאָלא ֲאִחיד ּבָ ּוִבְדרֹוָעא ׂשְ ּ ,
ה ּוִבְדרֹוָעא ְיִמיָנא ַאְתַקן ּבָ ָלםְוֵי, ּ ִבי ְירוׁשָ ּיָמא קוִמי ׁשְ ּ.  

ְטָרא ִדיִמיָנא ִאיִהי תוְקָפא ְלַבר ַנׁש ְטָרא ִד, ְּועֹוד ִמּסִ ָמאָלא ְיִהיב לֹון ָצְרֵכיהֹון ּוִמּסִ ׂשְ
ָרא ֲאַרע ַמְדּבְ א, ּבַ ִפיָמא ְדַמְלּכָ ֵאָלה ִאיִהי ּבְ ַאל )דברים לב ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ׁשְ  ׁשְ

ְדך, ָָאִביך יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַיּגֶ א ְלַגּבֵ ָוְתיוְבּתָ ּ ּ ּ יב , ּ ִעְנַין וֵמׁשִ ר ַנׁש ׁשֹוֵאל ּכְ ּוָבה ּבַ ּ ּ
ֲהָלָכ   .הּכַ

ַמְע ָבהׁשְ ן ַמֲחׁשָ א ְדַתּמָ ָתא ִאיִהי ְבִלּבָ א ִמיָנה, ּתְ ַלק ַמְלּכָ יקו ִאיִהי ַכד ִאְסּתַ ּּתֵ ֲהָדא , ּּ
ִתי ִמטֹוב)תהלים לט ג(ּהוא ִדְכִתיב  י דוִמָיה ֶהחׁשֵ ּ ֶנֱאַלְמּתִ אי, ּּ ּוָבה ְצלֹוָתא ַבֲחׁשָ ְוַכד , ּ

ה  ַמר ּבָ יקו ִאּתְ ִּאיהו ּתֵ ּ   .ּ ִיְקָראוְנִני ְוֹלא ֶאֱעֶנה ָאז)משלי א כח(ּ
ה יהו ְרָיא ּבָ ד ׁשַ ָדה''ּּכַ ְקָרא ַויהו, ה ִאְתְקִריַאת ַהּגָ ַההוא ִזְמָנא ָאז ּתִ ָטה , ה ַיֲעֶנה''ּּבְ ּׁשִ

ָיא וַמֲחֹלֶקת ד ָלא ְיֵהא קוׁשְ ִּאְתְקִריַאת ּכַ א )ישעיה מ ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ׂשֵ יא ִיּנָ ל ּגֵ  ּכָ
ָפלוְוָכל ַהר ְוִג ְּבָעה ִיׁשְ ה ַגָווִנין, ְוָהָיה ֶהָעֹקב ְלִמיׁשֹור, ּ ּמָ ְּפַסק ִאְתְקִריַאת ִמּכַ ֵני , ּ ִאית ּבְ

ָמה אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ִלׁשְ ְדִלין ּבְ ּתַ א ְדִמׁשְ ָּנׁשָ ה, ּ ֲעֵלי אוָמנות ְלַגּבָ ְּוִאינון ּבַ ּ ּ ִאית , ּ
טוִרין וְסָלִעי ה ֲאָבִנין ּכְ ְּדָפְסִקין ּבָ ּ ּ יִפיןּ ּקִ ה , ן ּתַ ַכּמָ ִנין לֹון ּבְ ּוְלָבַתר ְדָפְסִקין לֹון ְמַתּקְ ּ

ַמר , ִּפרוִקין ְבֶנה)דברים כז ו(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ֵלמֹות ּתִ ה ִבְנָיִנין ,  ֲאָבִנים ׁשְ ּמָ הֹון ּכַ ְוָעְבִדין ּבְ
יַנְייהו א וְלַמְטרֹוִניָתא ְלַדְייָרא ּבֵ ְּלַמְלּכָ ּ.  

ְּוִאית ְפָסקֹות ְד ין ְדַמְטרֹוִניָתאּ ִּאינון ְלבוׁשִ ּ ה ִסְטִרין, ּ ִכין לֹון ְלַכּמָ ּוְלָבַתר , ְוָחּתְ
ה ִפרוִקין ַכּמָ ִנין לֹון ּבְ א, ְּמַתּקְ הֹון ַמְטרֹוִניָתא ֳקָדם ַמְלּכָ ַההוא ִזְמָנא , ְּלִאְתַחָזָאה ּבְ ּּבְ

ִרית עֹוָלם  ין ְדַכֲהָנאְּוִאֵלין ִא, )בראשית ט טז(ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ ּינון ְלבוׁשִ ּ ְּדִאינון , ּ
ְגֵדי ָזָהב ע ּבִ ְגֵדי ָלָבן ְוַאְרּבַ ע ּבִ ְּוִאית ְפָסקֹות ֵמִאֵלין ָמאֵרי ְתִריִסין ְדָקא ַאְתָיין , ַאְרּבַ ּ ּ

א ְנהֹון, ְלֵבי ֶמְדָרׁשָ ִליׁשָ הֹון ּבְ ִכין ּבְ רוְמִחין ְוַסְייִפין, ְדָפְסִקין ְוָחּתְ ְּדִאינון ּכְ ּ ִּאֵלין ִאינון ְו, ּ ּ
יִפין ָיין ְוַתּקִ ָּפְרׁשָ א, ּ ּתָ ׁשְ א וְבַיּבֶ יִחין ְקָרָבא ְבַיּמָ ַמּגִ ְּדִאינון אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא , ּּכְ

  .ִּדְבַעל ֶפה
א ֵביַנְייהו ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאין ִאינון ִאם ַמְלּכָ ַּזּכָ ּ ּ ֵרין ּתֹורֹות , ּ ִליל ּתְ ּכְ

ַעל ֶפה ּבְ ְכָתב ְותֹוָרה ׁשֶ ּבִ ְּדִאּנון ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ָמאָלא, ּ ְּדִאְתְייִהיבו ִמיִמיָנא וִמּשְׂ ְּדֵביה ָנְצִחין , ּ
א, ְקָרָבא ָלא ַמְלּכָ ָחא ְקָרָבא ִבְתֵרין ּתֹורֹות ּבְ ַּווי לֹון ְלִאֵלין ְדַיֲעלון ְלַאּגָ ּ ַּדֲעַלְייהו , ּ

ַמר  ָמע קֹוָלם ֵאין ֹאֶמר )תהלים יט ד(ִאּתְ ִלי ִנׁשְ ֲעֵלי אוָמִניֹות , ְּוֵאין ְדָבִרים ּבְ ל ּבַ ּּכָ ּ
ַעל ֶפה ּבְ תֹוָרה ׁשֶ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ בוָדה )שם מה יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוִאיִהי ִמְלָגאו, ִּמׁשְ ל ּכְ ּ ּכָ ּ

ַּבת ֶמֶלך ְפִניָמה ְ.  
  ]ב''דף מו ע -תיקוני זוהר [

א ֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוטּכַ, ִאיִהי ֲהָלָכה ְדַמְלּכָ ְתֵרין ׁשֹוִקין ְדִאינון ּתְ יה ּבִ ּבֵ ּד ִאיִהי ָאְזַלת ּגַ ּ ּ ,
ָלה א ִאְתְקִריַאת ַקּבָ ְתֵרין ְדרֹועֹוי ְדַמְלּכָ גוָפא ּבִ ְּוַכד ְסִליַקת ּבְ ּ ִפיֵמיה , ּ יַקת ֵליה ּבְ ְּוַכד ְנׁשִ ּ

ַההוא ִזְמָנא ְדָס, ִּאְתְקִריַאת אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה אּּבְ ִּמָיד ִיְתַקֵיים , ְלָקא ְלִפיָמא ְדַמְלּכָ ּ
ַרְע ר ּבֹו)במדבר יב ח(ָיא ְמֵהיְמָנא ּבְ ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ד ָקַמת ַעל ַרְגָלָהא ְבָגלוָתא , ּ ּּכַ

יַני, ַבְתָרָאה ה ִמּסִ ְרָייא ִבְדרֹועֹוי , ִאְתְקִריַאת ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ א )ב''דף מו ע(ְוַכד ׁשַ , ְּדַמְלּכָ
יַניִאְת ה ִמּסִ ָלה ְלֹמׁשֶ ר , ְקִריַאת ַקּבָ א ִמָיד ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ִפיָמא ְדַמְלּכָ ְרָייא ּבְ ְּוַכד ׁשַ ּ ּ
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ה, ּבֹו א ִאיִהי ִריב ַליהו, ְוַכד ִאיִהי ְמַרֲחָקא ֲהָלָכה ִמּמֹׁשֶ ִכיְנּתָ א''ׁשְ ְוַכד ַלאו , ה ְלַתּתָ
ָלה   .אִאיִהי ִריב ְלִעיָל, ִאיִהי ִבְדרֹועֹוי ַקּבָ

ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב יהו ּוְבִגין ָדא ׁשִ ּ ַלת ֲאָבָהן, ה''ּ ָּדא , ַּמאי ִריב ִדְלהֹון, ִּאֵלין ּתְ
א ִכיְנּתָ ְוְבִהפוך ַאְתָוון ִרי, ׁשְ ּ ָרֵאל, י''ּב ִאיהו ַרּבִ''ּּ י ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ְּדִאיהו ַרּבִ יה ִאיִהי , ּ ְּוִעּמֵ

א ִריב ִכיְנּתָ ֵאיְּוָהֵאיָתִנים ִאֵלין, ׁשְ ּנָ ֵרי ּתַ ִאי''ֵאיָתִני,  ּתְ ּנָ ִהפוך ַאְתָוון ּתַ ְם ּבְ ּ מֹוְסֵדי , ם''ּ
ָּאֶרץ ִאֵלין ַצִדיק ָוֶצֶדק ּ.  

ְמעו ָהִרים ָּדָבר ַאֵחר ׁשִ ַלת ְנקוִדין ְדִאינון ֶסגֹו, ּ ָּמאן ָהִרים ִאֵלין ּתְ ּ ּ ְוָהֵאיָתִנים , ל''ּ
ֵרין ְנקוִדין ְדִאינון ֵצִר ִּאֵלין ּתְ ּ ּ ַלת ְנקוִדין ְו, י''ּ ְמעו ָהִרים ָמאן ָהִרים ִאֵלין ּתְ ּעֹוד ׁשִ ּּ

ְנָייִנין ְדִאינון ׁשוֵר ּּתִ ּ ָב, ק''ּ ְנָייִנין ְדִאינון ׁשְ ֵרין ְנקוִדין ּתִ ְּוֵאיָתִנים ִאינון ּתְ ּ ּ   .א''ּ
א ִחיֵר''ִריב יהו, ם''ה ְלִעיָלא חֹוֵל''ִריב יהו, ק''ּה ָדא ִחיֵר''ַמאי ִריב יהו , ק''ה ְלַתּתָ

ֵרי ִריבֹות ִאינון ַעל ׁשוֵר ּּתְ ְּדִאיהו , ק''ּ וָרא ְדַתְרַוְייהו )חד(ּ ַּצִדיק ִקּשׁ ּ  )עמודא דאמצעיתא( ,ּ
ְייהו ִאיהו ִריב ד ִאיהו ִמְתַרֵחק ִמּנַ ּּכַ ּ י, ּ ְרַוְייהו ִאיהו ַרּבִ ין ּתַ ר ּבֵ ְּוַכד ִמְתַקּשֵׁ לֹום, ּ , ְּוִאיהו ׁשָ

ר   .ּ ְוַנְפׁשֹו ְקׁשוָרה ְבַנְפׁשֹו)בראשית מד ל(ְכִתיב ֲּהָדא הוא ִד, ְּוִאיהו ֶקׁשֶ
ֵרי ִריבֹות ִאינון ין , ְּוַחד ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ַּחד ַצִדיק, ְּועֹוד ּתְ ַּחד ִאיהו ִריב ּבֵ

א א ְוִאּמָ יַנְייהו, ח''ּץ וַפַת''ְּדִאּנון ָקֵמ, ַאּבָ ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ִריב ּבֵ ּ ּ א ''נ(, ּ

א , )ואמאי אינון ריב בינייהו, ח''ץ ופת''קמ, דאינון ריב בין אבא ואימא דאנון ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ּבְ
ְּדֵלית ָלה ְמזֹוָנא ְבָגלוָתא ְּבִגין ְדַתְרָעא ִאיהו ַפַת, ּ יה , ח''ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )תהלים קמה טז(ּ

ָפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיך יַע ,ּץ ָסתום''ָקֵמ, ָחְכָמה' ְּדִאיהו י, ּ ּבִ ַמר פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיך וַמׂשְ ּ ֲעֵליה ִאּתְ ָּ ּ
ִליל ַח, י ָעְלִמין''ְוָדא ַח, י''ְלָכל ַח ְּדִאיהו ּכְ ְרָכָאן''ּ ְצלֹוָתא ְדִאיהו , י ּבִ ִּאיהו ָחֵרב ְוָיֵבׁש ּבִ ּ

א ִכיְנּתָ ה, ׁשְ ּוְבִגין ָדא ִאיהו ְצלֹוָתא ְיֵבׁשָ ּ ין ַאּבָ, ּ ִגיַנְיהו ִאיהו ִריב ּבֵ ּּבְ אּ   .א ְוִאיּמָ
ח ָקֵמ ַפָת''ְּוַכד ִאְתַפּתַ ּח ְדִאיהו ַתְרָעא ִדיֵליה''ץ ּבְ ּ , ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָנִחית ָמֵלא, ּ

ִנין ְוְמַהֵלך ָחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ּ ַּעד ְדָמטו ְלַח, ּ ְּוִאְתַמָלא , )י ברכאן''דאיהו כליל ח(י ָעְלִמין ''ּ
ְייהו ְקָי, ִּמּנַ יה ִאְתׁשַ ּוִמּנֵ א ְדִאיִהי ְצלֹוָתאּ ִכיְנּתָ ה ָקָרא ֵליה ֶאֶרץ, יא ִלׁשְ ׁשָ ּוַמאי ַדֲהָוה ַיּבָ ּ ,

ה ֶאֶרץ''ּ ַוִיְקָרא אלהי)בראשית א ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ׁשָ יןְלֶמְע, ּם ַלַיּבָ ד ֵפִרין ְוִאיּבִ , ּּבַ
א ָרֵאל ְלַתּתָ א ְדִיׂשְ ְּדִאינון ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ם ''ּ ַויֹאֶמר אלהי)שם יא( ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

א א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ   .ּּתַ
ן ּמָ א ְלַנֲחָתא ְמזֹוָנא ִמּתַ א ְוִאיּמָ ד ָסִליק ְלַאּבָ ָּקֵליה ָסְלָקא , ְּוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכַ

ל ִאינון ְנָחִלין וַמּבוִעין ַּעל ּכָ ּ ל ִאינון ְנָחִלין ו, ּ ְּוַכד ָנְחָתא ָקֵליה ָנְחָתא ַעל ּכָ ּ ַּמּבוִעין ּ
או ְנָהרֹות יהו)תהלים צג ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדאֹוַרְייָתא או ְנָהרֹות קֹוָלם, ה''ּ ָנׂשְ , ָּנׂשְ

ֵרין ְנקוִדין ְדִאינון ֵצִר או ְנָהרֹות ִאֵלין ִאינון ּתְ ָּנׂשְ ּ ּ ּ ְייהו , י''ּּ ּבַ ָּמאן ִאיהו ְדָסִליק ַעל ּגַ ּ
ּוֵביה ִאְתֲעִבידו ֶסגֹוְלּתָ, ם''ָּדא חֹוֵל, ִּבְתֵרין ְדרֹוִעין ּ חֹוַתְייהו , א''ּ ּוָמאן ִאיהו ְדָנִחית ּתְ ּ ּ
ְתֵרין ׁשֹוִקין ּוֵביה ִאְתֲעִבידו ֶסגֹו, ק''ָּדא ִחיֵר, ּבִ ּ   .ל''ּ

או ְנָהרֹות קֹוָלם ַההוא ִזְמָנא ָנׂשְ ּּבְ ְּדִאיהו קֹול ַיֲעֹקב, ּ ֹוָפר, ּ ּוְלָאן ָסְלִקין ֵליה , קֹול ַהּשׁ ּ
אְלַגּבֵ א ְוִאיּמָ ָב, י ַאּבָ ְתֵרין ְנקוִדין ְדִאינון ׁשְ ְּוַכד ָנִחית ָנִחית ּבִ ּ ֵרי ַיְרֵכי ְקׁשֹוט''ּ , א ּתְ

או ְנָהרֹות ָדְכָים)שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ּ ִיׂשְ או , ּ ֵתף ִיּשָׂ גֹון ַעל ּכָ ואבא (. )במדבר ז ט(ּּכְ

ִדיק)נחית ּצַ ְּדִאיהו ׁשוֵר, ּ ּבַ ּ ְנקוַדת''ּ ם ֶחְלַקת ְמחֹוֵקק ָספון ,  ֲחָדא)ק''חיר( ּק ּבִ י ׁשָ דברים (ּּכִ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

וָרא ִדְתֵרין ַיְרִכין ִדְקׁשֹוט, )לג כא ִּקּשׁ ְּדִאיהו ָדְכָים, ּ ּ ְָדך ָים, ּ ּך ִדְכִליל כ''ָּד, ּ ד ַאְתָוון ''ְ
ְנָייָנא ְּדִיחוָדא ּתִ ַמר , ּ ְ ַאל ָיׁשֹוב ַדך ִנְכָלם)תהלים עד כד(ֲּעֵליה ִאּתְ כ''ָּד, ּ ּך ִאיהו ּבְ ד ''ְ

א , ְּסָפִרים ְדאֹוַרְייָתא ִכיְנּתָ ְכָמה''ּ ְוַכָד)בראשית כד טו(ּוׁשְ ּה ַעל ׁשִ ְּוַכד ַצִדיק ִאיהו ָמֵלא , ּ ּ
יה , ֵּמַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַמר ּבֵ ַעל)שם טז(ְּדִאּתְ ַמֵלא ַכָדה ַוּתָ ּ ַוּתְ ּ ּ.  

  ]א''דף מז ע -תיקוני זוהר [

ּקוָדה ְדִאיהו ַחד ׁשוֵרְסִליַקת ַהאי ְנ ּ ָב''ּ ֵרין ְדִאינון ׁשְ ּק ַעל ּתְ ְּוִאְתֲעִבידו ׁשוֵר, א''ּ , ק''ּ
ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְטָרא ִדיֵליה וִמּסִ ַתר ְדִאיהו ַמְלָיא ִמּסִ ּּבָ ּ ּ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ַמר ּבִ ִאּתְ

ַעל ַמֵלא ַכָדה ַוּתָ ַּוּתְ ּ ָדה ֵמַעל ׁשִ, ּ ַּוּתֹוֶרד ּכַ ָברוך, ְּכָמהּ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְּכָ ַמֵלא ַכָדה , ּ ַּוּתְ ּ ּ
ַעל ם, ַוּתָ ׁשֵ ל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ְע, ּּכָ י ּבַ לוָתא ְלַגּבֵ ְּסִליַקת ַוַדאי ִמּגָ ְע, ָּלהּ ַהאי ׁשַ א ּבְ דף מז (ּתָ

י ַצִדיק) א''ע ֵתה ֲאדֹו)בראשית כד יח( ִּאיִהי ָאְמַרת ְלַגּבֵ ַמֶליך , ִני ַוּתֹאֶמר ׁשְ ְָוַגם ּגְ ּ
ֶקה מוֵלי ֵמָחָלב, ַאׁשְ ְּדִאינון ּגְ ּ.  

י מֹוָחא''ְועֹוד חֹוֵל א''ְוִחיֵר, ּם ִאְתְקֵרי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְלַגּבֵ י ִלּבָ ק ''ּׁשוֵר, ק ְלַגּבֵ
וָרא ְדַתְרַוְייהו ִּאְתְקֵרי ְבִקּשׁ ֲּהָדא הוא , אם ִאְתְקֵרי ְבָכל ִסְטָרא ִדיִמיָנ''ְועֹוד חֹוֵל, ּ

ְקִריב ֶמַלח)ויקרא ב יג(ִדְכִתיב  ְנך ּתַ ל ָקְרּבָ ָכל ִסְטָרא ''ְוִחיֵר, ָ ַעל ּכָ ק ִאְתְקֵרי ּבְ
ָמאָלא ְּוִאיהו ׁשוֵר, ִדׂשְ וָרא ְדַתְרַוְייהו''ּ ּק ִקּשׁ א ִעָלָאה''ְועֹוד ֹחֵל, ּ יֹום , ּם ִאְתְקֵרי ְבִאיּמָ

פוִרים ְדִאיהו ָעׂשֹור ַּהּכִ ּ ּ יה''ּיה ְיֵהא מֹוֵחּוֵב, ּ ּל ְוסֹוֵלַח חֹוִבין ְדַעּמֵ א ''ְוִחיֵר, ּ ִאיּמָ ַמר ּבְ ק ִאּתְ
ָאה ּתָ ּוֵביה חֹוֵר, ּתַ יו ַעל סמא''ּ ּנָ א ְבָגלוָתא, ל''ק ָעָליו ׁשִ ִכיְנּתָ ְבנֹוי ִדׁשְ ֲעִביד ּבִ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ּ.  

או ְנָהרֹות קֹוָלם ָּדָבר ַאֵחר ָנׂשְ ֵרין ִזְמִנין ִד, ּ ָּדא ּתְ ִריך ּ א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ְְמַיֲחִדין ִיׂשְ ּ
יה ָקָלא ֶע, ּהוא ְּוָסְלִקין ֵליה ּבֵ ָמאָלא, ֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִיםּ ְּדִאינון ְיִמיָנא וׂשְ ּ ַתְרַוְייהו , ּ ּּבְ

ָּסְלִקין ָקָלא ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא א ִעָל, ּ י ִאיּמָ י ָמאן ָסְלָקאן ֵליה ְלַגּבֵ ְּלַגּבֵ , ָאהּ
יִמיָנא ְוכ''ְּדִאיהו כ ָמאָלא ֶע''ה ּבִ ׂשְ ְרִעין ְדִביָנה, ֶרב ָוֹבֶקרה ּבִ ין ּתַ ְּוִאינון ַחְמׁשִ ָקָראן , ּ
הֹון י ַצִדיק ָוֶצֶדק, ֵּליה ּבְ ְּדָנִחית ְלַגּבֵ ּ.  

ְּדִאיהו ָד ׁשֹוָקא ְיִמיָנא''ּ ָמאָלא, ְך ּבְ ׁשֹוָקא ׂשְ ְכָמה ּבְ ָדה ַעל ׁשִ ְּוִאיִהי ּכַ ּ ֵרי ,ּ ּ ְדִאינון ּתְ ּ
או ְנָהרֹות ָדְכָים, ַסְמֵכי ְקׁשֹוט ּוְבִגין ָדא ִיׂשְ ּ ּ ְּוִאיהו ָד, ם''ְך ָי''ָּד, ּ כ''ּ רוך ''ְך ּבְ ְד ַאְתָוון ְדּבָ ּ ּ

בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶע ם ּכְ ְּוִאיהו ָד, ּד ְדַעְרִביתּׁשֵ כ''ּ ֲחִרית''ְך ּבְ ְוָרָזא , ּד ַאְתָוון ְדׁשַ
י ּכְַּדִמָלה  ְמּתִ ְמׁשֹוַתִיך ''ְדֹכ''ְוׂשַ ָד, )ישעיה נד יב(ְד ׁשִ ַתְרַוְייהו''ְּוִאיִהי ּכַ ּה ּבְ ְוַאל ָיׁשֹוב , ּ

  .ְך ִנְכָלם''ָּד
ַמע ָקָלא ְבַההוא ָדך ּתַ ְְוָצִריך ְדָלא ִאׁשְ ְּ או ְנָהרֹות, ּ ֶּאָלא ִיׂשְ ִתיב ֶאָלא , ּ או ָלא ּכְ ָּנׂשְ ּ

או ֵתף, ִּיׂשְ ִגין ַעל ּכָ אוּבְ ַהִהיא ִזְמָנא , ּ ִיּשָׂ ַעל)בראשית כד טז(ּבְ ַמֵלא ַכָדה ַוּתָ ּ ַוּתְ ַוּתֹאֶמר , ּ
ֶקה ֵתה ֲאדֹוִני ְוַגם ִלְגַמֶליך ַאׁשְ ָׁשְ ִּאֵלין ִאינון ְרַמ, ּ ָיין ְדִיחוָדא ''ּ ע ָפָרׁשִ יִבין ְדַאְרּבַ ּח ּתֵ ּ ּּ ּ

ַמע ִּדְבֻכְלהו ִאינון ְרַמ, ִדְקִריַאת ׁשְ ּ ִרית ְדִאיהו ַצִדיקח ֵאָבִרי''ּּ ּבְ ּם ִדְכִליָלן ּבַ ּ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
א ִכיְנּתָ ְקָיין ַעל ְיֵדי ׁשְ ְּדִאיהו כ, ִאְתׁשַ   .ם''ד י''ּ

ַּוַדאי ִאינון כ, ּד ִסְפִרין ְדאֹוַרְייָתא''כ א ִעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא''ּ ּד ְדִאְתַמִלי ִמן ַיּמָ ּ ְדִאיִהי , ּ
ין ַאְתָוון ְדִי ִריך הוא , ה''ה ְוכ''ְּדִאינון כ, ּחוָדאְּכִליָלא ְדַחְמׁשִ א ּבְ הֹון ְלקוְדׁשָ ִּדְמַיֲחִדין ּבְ ּ ְּ

ֵרין ִזְמִנין ין''ְוַכד ָסִליק י, ּתְ או ְנָהרֹות ָדְכָים, ם ַחְמׁשִ ָּדא ִאיהו ִיׂשְ ּ ּ ִהפוך ַאְתָוון ָדך , ּ ְּבְ ְּ ּ ּ
ד, ד''ְּוִאיהו כ ַהאי ּכַ ְּוָדך ִאיהו ַצִדיק ּבְ ּ ִגין ְד, ְ ִביָרא ְבָגלוָתאּּבְ ִּאיהו ּתְ א ְדִאיִהי , ּ ִכיְנּתָ ׁשְ
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ַמר  ד ֲעֵליה ִאּתְ ה אלהי)תהלים נא יט(ּּכַ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְַצִדיק ִאיהו ָדך , ם ֹלא ִתְבֶזה'' ֵלב ִנׁשְ ּ ּ ּ
ַמָיא ְדאֹוַרְייָתא   .ּּבְ

ָחא ְדאֹוַרְייָתא ִמׁשְ ִתית ּבְ ִתית )במדבר כח ה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוִאיהו ּכָ ֶמן ּכָ , ׁשֶ
ַלק ו, ֵאיָמַתי ִזְמָנא ְדִאְסּתַ ָאַרת ד', ִמן ה' ּּבְ ּתְ ַּדַלת ַוַדאי', ְוִאׁשְ ִתית , ּּ ֶמן ּכָ ּוְבִגין ָדא ׁשֶ ּ

ְּדִאְתַחְזַרת ָדֵל, ּא ַוַדאי''ְרִביִעית ֵה, ְרִביִעית ַהִהין ִתית ִאיהו ו, ת''ּ ְּוַההוא ּכָ , ְזִעיָרא' ּ
ִלימו ְדה ַמר ַוֲעֵלי', ּׁשְ ָרֵאל אֹות ִהיא ְלעֹוָלם)שמות לא יז(ּה ִאּתְ ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ אֹות , ּ ּבֵ

ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ה, ַּוַדאי' ה ֵמיה' ּ י, ַּעל ׁשְ ּשִׁ י''ֵה, יֹום ַהּשִׁ ּשִׁ   .ּא ְדׁשִ
ים  ַבע, )תהלים צג ד(ִמּקֹולֹות ַמִים ַרּבִ ָמָהן)קלין( ִּאֵלין ׁשֶ ְּדִמְתַפ,  ׁשְ ְבָעה ּ ְלִגין ְלׁשִ

ַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ֵמִעֶדן, ְנָהרֹות ְּוֻכְלהֹון ִמְתַפְלִגין ּבְ ּ ּ ָהבו ַליהו, ּ ְּוִאינון ּבְ ַבע ִאינון , ה''ּ ּׁשֶ
ָמָהן ַבע ׁשְ ְּדִאינון אבגית, ְּדָאְזִלין ַעל ׁשֶ ַבע ְסִפיָרן', ץ וכו''ּ  קֹול )שם כט ג(, ְּוִאינון ׁשֶ

ִים ָד''יהו ן ַמָיא ְדאֹוַרְייָתא, ץ''ּד ְוִאיהו אבגית''א ֶחֶסּה ַעל ַהּמָ ּמָ ְּדִמּתַ ּכַֹח ''קֹול יהו, ּ ה ּבַ
ָהָדר ָדא נג''קֹול יהו, ה''ּן ְוָדא ְגבוָר''ע שט''ָּדא קר , ת''ש ְוָדא ִתְפֶאֶר''ד יכ''ּה ּבֶ

ֶמ ּשֶׁ ְסאֹו ּכַ ה, )שם פט לז(י ''ּׁש ֶנְגִד''ּכִ ַמר ְלֹמׁשֶ ּוֵביה ִאּתְ ך ) לד ישמות( ּ ל ַעּמְ ָ ֶנֶגד ּכָ

ה ִנְפָלאֹות , ח''ג ְוָדא ֶנַצ''ר צת''ּ ָדא בט)תהלים כט ז(ה ׁשֹוֵבר ֲאָרִזים ''קֹול יהו, ֶאֱעׂשֶ
ר ָדא ''קֹול יהו, ד''ע ְוָדא הֹו''ב טנ''ּה חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש ָדא חק''קֹול יהו ּה ָיִחיל ִמְדּבָ

ּק ְדִאיהו ְיסֹו''ל פז''יג ּה ְיחֹוֵלל ַאָילֹות ָדא שק''קֹול יהו, יַניַהר ִס, ד''ּ ת ְוָדא ''ו צי''ּ
ַמר , ת''ַּמְלכו ַּדֲעָלה ִאּתְ ַחר)שם כב א(ּ ַח ַעל ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ְּוָדא ִאיהו ִמּקֹולֹות ַמִים , ּ ַלְמַנּצֵ
ים   .ַרּבִ

  ]ב''דף מז ע -תיקוני זוהר [

ֵרי ָים  ּבְ הו ,  ְדאֹוַרְייָתאִּאֵלין ַטֲעֵמי, )שם צג ד(ַּאִדיִרים ִמׁשְ ַמר ּבְ ל )שם מב ח(ְּדִאּתְ  ּכָ
ֶריך ְוַגֶליך ָעַלי ָעָברו ּבָ ִּמׁשְ ָ ְּוִאֵלין ִאינון ַזְרָק, ָּ דף (. א''ְך ֶסּגֹוְלּתָ''ר הֹוֵל''ף ׁשֹוָפ''א ַמּקַ''ּ

ַּקו ִדיֹוְקָנא ְדָאת ו, א''ַזְרָק )ב''מז ע א ִדיֵליה י', ּ ִלים ', ֵּריׁשָ ְלּגַ ַלת ּגַ  ָסְלִקין )א אית''נ(ּּתְ
א ְדאֹוַרְייָתא ַיּמָ יה ּבְ ל ָסִליק ְלי, )א סגולתא''נ(ל ''ְּוִאינון ֶסגֹו, ּּבֵ ְלּגַ ִלים ' ְוָכל ּגַ ְלּגַ ּּגַ

ָתם , ְלִעיָלא או ְלִעְ◌ּמָ ׂשְ ים ִיּנָ ים , )יחזקאל א כ(ְּוָהאֹוַפּנִ או ָהאֹוַפּנִ ׂשְ ּוְלִזְמָנא ְדִיּנָ ּ
או, ְּלעוָמָתם ִּמָיד ָנׂשְ ֵרין ְנקוִדין ְדִאינון ֶסגֹוְלּתָ, ה'' ְנָהרֹות יהוּ ּּתְ ּ א ָסְלִקין ְלַהִהיא ''ּ

ְדפֹוי או ְנָהרֹות יהו, ה''ְּוִאְתֲעִבידו י, ְּנקוָדה ֲחָדא ַעל ּגַ ְּוָדא ִאיהו ָנׂשְ ' ִּאינון ב, ה''ּ
ְּנקוִדין ְדא א' ְלִעיָלא ְוי' י', ּ ְדִפי)גדפוי(ַעל ' ָסְלִקין ו, ְלַתּתָ ֶּאָלא , ּוְלָאן ָסְלִקין, ן ּגַ

ָמא ְדיהו ן ׁשְ ּבַ ָנא ִדְלהֹון ְלחוׁשְ ּבָ ּחוׁשְ ְדַפְייהו, ה''ּ ְּוַכד ָסְלִקין ָלה ַעל ּגַ ָלא ֲעַלְייהו , ּ ְּלַקּבְ
ִּעַלת ָהִעילֹות ְייהו, ּ ּבַ ְּדָנִחית ַעל ּגַ ּ.  
ל ָהָאֶרץ ''ְועֹוד ַזְרָק ִביִעי', ִּאיהו ז, )תהלים מח ג(ּא ִאיהו ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ , יֹום ַהּשְׁ

ְּוִאיהו ַעְנָפא ִמּגוָפא ְדִאיָלָנא, ְּוָדא ַצִדיק ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ֵתי , ּ ַּהר ִציֹון ַיְרּכְ
ָּצפֹון ָדא ְנקוָדה ֲחָדא י ִרית )א א''נ(' ּ ַמר, ְזִעיָרא אֹות ַהּבְ או )שם צג ג( ַּוֲעָלה ִאּתְ ּ ָנׂשְ

ֵתי ָצפֹון , ה''הוְנָהרֹות י ּוַמאי ִניהו ַיְרּכְ יה ְדיהו, )שם מח ג(ּ ְּדָסְלִקין ָלה ְלַגּבֵ ּ ּה ְדִאיהו ''ּ ּ
ְע יה ִאְתְקִריַאת ַהִהיא ְנקוָדה ִקְרַית ֶמֶלך ָרב, ָּלהּבַ ְְוַכד ָסְלִקין ָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ.  

ְתֵרין ַיְרֵכי ַהִהיא ִזְמָנא ְדָסְלַקת ַהִהיא ְנקוָדה ּבִ ֵרין ְדרֹוִעיןְמַקּבְ, ּּבְ ִּלין ָלה ּתְ ְּדִאינון , ּ ּ
ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּנָהרֹות ִעָלִאין' ב ְּוָסְלִקין ָלה ּבְ או ְנָהרֹות קֹוָלם , ּ ְּוָדא ִאיהו ָנׂשְ שם (ּ
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ְע, )צג ג י ּבַ ֵרין ַיְרִכין ָאְזִלין ָלה ְלַגּבֵ ִלין ָלה , ָּלהּּתְ ּוְתֵרין ְדרֹוִעין ִאינון ְמַקּבְ ּ ּ י ּ ְלַגּבֵ
ְע או ְנָהרֹות יהו, ָּלהּבַ הֹון ָנׂשְ ַמר ּבְ ֵרין ְנָהרֹות ִאּתְ ּוְבִגין ָדא ּתְ ּ או , ה''ּ ְנָייִנין ִיׂשְ ּוְתֵרין ּתִ ּ

  .)שם(ְנָהרֹות 
ה ְסִליקו וְנִחיתו ַמר ּבָ ְּועֹוד ִאּתְ ּ ּ ַגְווָנא ָדא, ּ י ַעּמוָדא , ּכְ ד ָסְלִקין ָלה ְלַגּבֵ ּּכַ ּ

או ְנָהרֹות קֹוָלםְדֶאְמָצִעיָתא ִאּתְ יה ָנׂשְ ַּמר ּבֵ ַמר , ּ י ַצִדיק ִאּתְ ד ָנֲחִתין ָלה ְלַגּבֵ ֲּאָבל ּכַ ּ
או ְנָהרֹות ָדְכָים יה ִיׂשְ ּּבֵ ּ י ַצִדיק , ּ ד ָנְחָתא ְלַגּבֵ ַגְווָנא ָדא ּכַ ּוַמה ַדֲהָוה ֶסגוָלה ְלִעיָלא ּכְ ּ ּ ּ

ַגְווָנא ָדא וְבִגין ָדא ''ִאְתֲעִביַדת ֶסגֹו ּל ּכְ ַּמה ַדֲהַות ְלִעיָלא ִאְתַנְטַלת ּ  )א אתחזרת''נ(ּ
א ַצִדיק ָדְכָים, ְלַתּתָ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ּבְ ּ ּ ּ.  

ָכאן ְחּתֹוִנם ּבָ ּוָבה ַמִים ַהּתַ ְרִעין ְדִדְמָעה, ּ ִגין ְדִאינון ּתַ ּּבְ ּ ֲעֵרי , ּ ַמר ׁשַ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ִּדְמָעה ֹלא ִנְנָעלו ּוְבִגין ְדִאיִה, ּ ָּדְכָים ַוַדאי, י ִדְמָעה ִדְלהֹוןּ ה ָד, ּ ְּוַצִדיק ּבָ ּ ְוָהא , ם''ְך ָי''ּ

ּאוְקמוהו  ּ ְ ַאל ָיׁשֹוב ַדך ִנְכָלם)שם עד כא(ּ חַרׁש , ּ ּוֵביה ֶאל ִדְמָעִתי ַאל ּתֶ ּ , )שם לט יג(ּ

ַמר ָאה ֵאָלי)שמות ג ט( ַּוֲעָלה ִאּתְ ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ   . ַצֲעַקת ּבְ
נוָעה ְדָס י ַבְעּּתְ ָּלה ָדא ָרִביִּליק ָלה ְלַגּבֵ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתְקֵרי ָזֵק, ַע''ּ דֹו''ּ , ל''ף ּגָ

יה, ְְוִאיִהי ִאְתְקִריַאת ִקְרַית ֶמֶלך ָרב ּוְבָאן ִאיהו ַזְקָפא ְלַגּבֵ ּ ְתֵרין ְנָהרֹות, ּ ַמר , ּבִ ְּדִאּתְ
הֹון  ּכַֹח''ָ ְיִמיְנך יהו)שם טו ו(ּבְ ְרַעץ אֹוֵיב''ָ ְיִמיְנך יהוּה ֶנְאָדִרי ּבַ ַמר , ה ּתִ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

יִמיְנך ֶנַצח)תהלים טז יא( יִמיְנך ָדא ְגדוָלה, ָ ְנִעימֹות ּבִ ַּמאי ּבִ ַההוא ִזְמָנא ִאְתְקֵרי , ָ ּּבְ
דֹו''ָזֵק ַצִדיק ִאְתְקִריַאת ָזֵקף ָקָט, ל''ף ּגָ נוָעה ְד, ן''ְּוַכד ָנֲחַתת ּבְ ּוַמאי ִאיִהי ּתְ ָקא ָנִחית ּ
ִבי, ָּלה ינוִנים, ַע ִליִמיָנא''ָרִבי, ר''ָּדא ּתְ ֶּאֶרך ַאַפִים ַעל ּבֵ ּ ּוֵביה ִאיהו ַמֲאִרי, ְ ּ ִבי, ְך''ּ ר ''ּתְ

ָמאָלא ִבירו ְדַחָייַבָיא, ִלׂשְ ּּתְ ּ ְתִקיָע, ּ ה''ַחד ָסִליק ּבִ ּה וַמֲאִריך ּבָ ְּוַחד ָנִחית ָלה , ְּ
ָבִרי ׁשְ ֶל, ם''ּבִ ְלׁשֶ ּ ָדא ְתרוָעת''ׁשַ וָרא ְדַתְרַוְייהו''ּ ּה ִקּשׁ ִּדיֹוְקָנא ְדׁשוֵר, ּ א''ּ , ּק ִדְלַתּתָ

ֶל ְלׁשֶ ׁשַ ֵר, ת ָסְלָקא''ּבְ ׁשֻ ַּהאי ִאיהו ֻסָלם , ק ָנְחָתא''ּבְ ְוַהאי , ּ ְדָסְלָקא ְלִעיָלא)ם''א חל''נ(ּ
ִּאיהו ֻסָלם  א)א חירק''נ(ּ   .י''י ַטֲעֵמ'' ְתֵרא''ְּוַהְיינו ַדְרּגָ, ּ ְדָנְחָתא ְלַתּתָ

  ]א''דף מח ע -תיקוני זוהר [

ְתַלת ִסְטִרין ב ְדִאיִהי ּבִ א ַאף ַעל ּגַ ִכיְנּתָ ְּוִעּנוָיא ִדׁשְ ְתִקיָע, ּ ה ְדִאיִהי ִדיָנא ַרְפָיא ''ּבִ
ָבִרי, ה''ָרֵפ ָיא ָדֵג''ּוִבׁשְ ּם ְדִאיהו ִדיָנא ַקׁשְ בוָרה''ּ ִעּנוָי, ּׁש ּגְ ֵּלית ָלה ִעּנוָיא ּכְ ּ ָּלה א ְדַבְעּ

ְּדִאיהו ְתרוָע ּ ֶל, ה''ּ ְלׁשֶ בוָרה , ת''ׁשַ ְּוָרָזא ְדִמָלה ֵאין קֹול ַענֹות ּגְ  ָדא )שמות לב יח(ּ
ָבִרי ִקיָע, ם''ׁשְ ה ָדא ּתְ ֶּאָלא קֹול ַעּנֹות ָאֹנִכי ׁשֹוֵמַע ָדא , ה''ְּוֵאין קֹול ַענֹות ֲחלוׁשָ ּ
ִעּנוָייא ָדא ָבַת, ה''ְּתרוָע ְּדָסְלָקא ּבְ ְתרוָעהּ ּר ָדא ּכִ ֵרי ָהָעם יֹוְדִעי ְתרוָעה , ּ ּוְבִגין ָדא ַאׁשְ ּ ּ

ָמאָלא, )תהלים פט טז( ִעּנוָייא ִמיִמיָנא וִמּשְׂ א ִאיִהי ּבְ ִכיְנּתָ ב ִדׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ֵּלית ִעּנוָייא , ּ
ִעּנוָיא ְדַבְע רוָע, ָּלהּּכְ ּי ְתרוָעה ִדיֵליהְוִאיִה, ּן ַאְנִפין''ה ַעִי''ה ְדִאיִהי תֹוָר''ּּתְ ּוְבִגין ָדא , ּ ּ

ֵרי ָהָעם יֹוְדִעי ְתרוָעה )א''דף מח ע(   .ַּאׁשְ
ָּדא ִאיהו ִעּנוָיא ְדָאֹנִכי ׁשֹוֵמַע, )שמות לב יח(ָּדָבר ַאֵחר קֹול ַענֹות ָאֹנִכי ׁשֹוֵמַע  ּ ּ ,

ָכל יֹוָמא ְלַמְע ֶרב ָוֹבֶקר ֵרין ִזְמִנין ֶעְּוָקָראן ֵליה ּתְ, ִּהיא וְבָנָהא, ָלהְּדִאיִהי ָצְווַחת ּבְ
ָרֵאל ַמע ִיׂשְ א, ׁשְ ִכיְנּתָ ר ַנׁש ְדִאית ֵליה ִעּנוי ִמּשְׁ ְּוָכל ּבַ ּ ְרִחיָקא , ְּדִאיִהי ַעְנָיא ְבָגלוָתא, ּ

ְע ָרֵאל, ָּלהִמן ּבַ ַמע ִיׂשְ ָכל יֹוָמא ׁשְ ה, ְּוָקָרא ֵליה ּבְ ִּדְיֵהא ָנִחית ְלַגּבָ ַמר , ּ ַּוַדאי ֲעֵליה ִאּתְ ּ
ּקֹול ְדִעּנוָיא ְדַהאי ַעְנָיא ָאֹנִכי ׁשֵֹמַע, קֹול ַעּנֹות ָאֹנִכי ׁשֵֹמַע ּ.  
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ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִקיְרָטא ְוָדא ׁשְ א ָדא ְבִרית ַצִדיק, ָקם ֶאָחד ּבְ ּתָ ַקׁשְ ֲּעֵליה , ְּוַחד ּבְ
ַמר ׁשֹוָפ ּך ָפֵז''ר הֹוֵל''ִאּתְ דֹו''ְ יִרין ִדיָלה ִאינון ַצ, ל''ר ּגָ ּּגִ ּ ילו ְבִריתּ ָרֵאל ְדַקּבִ ִּדיִקים ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ,

לוָתא ְּדִבְזכוֵתיה ָנְפִקין ִמּגָ ּ ּ ְּדִאינון ִטיִפין ,  ֵהא ָלֶהם ֶזַרע)בראשית מז כג(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ ּ ּ
  .א''ְּוָדא ַזְרָק

ִאין ַוֲאמֹוָרִאין ִדְלִעיָלא וָבִריכו ֵליה ּנָ ָּקמו ּתַ ּ ּ ּ ְּוָאְמרו ַמָטָרה , ּ ֵהא ֲאִגיַנת )טרהא ע''נ(ּ  ּתְ
ָגלוָתא ים ּבְ ֲּעָלך ֵמִחּצִ ַמר , ְ ּ ֹלא ִתיָרא ִמַפַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעוף )תהלים צא ה(ְֲעָלך ִאּתְ ּ

ה ָיֵגן ֲעָלך, יֹוָמם א ְדִסְטָרא ִדְקדוׁשָ א ְוִחּצָ ּתָ ְְוַקׁשְ ה ְוֹסֵחָרה , ּ ה ִצּנָ ְחּסֶ ָנָפיו ּתֶ ְוַתַחת ּכְ
ִכ, ֲאִמּתֹו ה ָדא ׁשְ ָאהִצּנָ ּתָ א ּתַ א ִעָלָאה, יְנּתָ ִכיְנּתָ ֲּאִמּתֹו ָדא ַעּמוָדא , ְּוֹסֵחָרה ָדא ׁשְ

  .ְדֶאְמָצִעיָתא
ֶע ֵהא ּבְ ֶנה ּתְ ִאין ִמׁשְ ּנָ ִאין ּתַ ּנָ יאו ֵמַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ְּזַרְייכוָּקם ִאיהו ְוָאַמר ּתַ ּנִ ּתַ ׁשְ , ְּוָלא ּתִ

ְנֵאכֹוןְלִאְתַג, ֲהָלָכה ָאְזַלת ִליִמיָנא ִדְלכֹון ה ַעל ׂשַ ָרא ּבָ ל ְצלֹוְתכֹון, ּּבְ ְתַקּבֵ ָלה ּתִ , ַקּבָ
לוָתא ַרְייָתא ֲאִפיַקת ְלכֹון ְוִלְבַנְייכו ִמּגָ ּּבְ ְע, ּ לוָתא ּוִמּשִׁ א ַעל ּגָ ּּבוָדא ְוִדיָנא ְדַההוא ִדְמַמּנָ ּ ּ

ַנְייכו ִּמָיד ְדָבִריך לֹון ָסִליק ְלַאְתֵריה, ַּעל ּבְ ְּ ּ.  
י ׁשִ ַקְדֵמיָתא ָפַתח ְוָאַמרָקם ַרּבִ ר ָלך, ְּמעֹון ּבְ ּמַ א ִאְסּתַ ּנָ א ּתַ ּנָ ך, ְּתַ ְְדָהא ִקיְרָטא ְלַגּבָ ּ ,
א ִכיְנּתָ ּוָבה ִאְזְדִריקו ְתַלת ַאְבִנין, ְוָדא ׁשְ ּ ּ ַלת ִטִפין ְדמֹוָחא ִעָלִאין, ּ ְּדִאינון ּתְ ּ ּ ְּדִאינון , ּּ ּ

ְתבו', י'י'י ָחְכָמה ּבִ ִלילו ּבְ ְּוִאְתּכְ   .ָּנה וְבַדַעתּ
ך ַלע ִקּנֶ ּסֶ ים ּבַ י ׂשִ ָָאַמר ֵליה ַרּבִ ִרית, ּ ך ְדִאיהו אֹות ַהּבְ א ְלַגּבָ ּתָ ְּדָהא ַקׁשְ ּ ר , ְּ ּמַ ִאְסּתַ

יִרין ִדיֵליה ִּמּגִ ַלת ו, ּ ְּדִאינון ּתְ ן''ְּדָסְלִקין ַח', ו'ו'ּ ּבַ חוׁשְ   .י ָעְלִמין''ְוָדא ַח, ּי ּבְ
ְנָייָנא ְוָאַמ א ּתִ ּנָ ְנָיא ִדְמַסֵייַע ָלך, ּר ֵליהָקם ּתַ ְָהא ּתַ ע , ּ ִליָלא ֵמַאְרּבַ רוְמָחא ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ּ

ָיין ַּפָרׁשִ ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא' ְוָדא ו, ּ ּ יִבין ְדִיחוָדא, ּ ית ּתֵ ְּכִליל ׁשִ יִבין ''ְוַרַמ, ּ ח ּתֵ
יה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ַלע ִקּנֶך)במדבר כד כא(ּ ּסֶ ים ּבַ   .ָ ְוׂשִ

ך] ציור[ְּדָהא ַקְרֵני ָפָרה  ֵרין ְנִביֵאי ְקׁשֹוט, ְְלַגּבָ ְּדִאּנון ּתְ ַמר , ּ תהלים קלב (ֲּעַלְיהו ִאּתְ

א ִאְתְקֵרי ַקְרֵני ָפָרה,  ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד)יז ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ּוַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשוָעה ִמּסִ ּ ,
ְטָרא ְדׁשֹור  ִני י, י ְרֵאם ַקְרָניו ְוַקְרֵנ)דברים לג יז(ִמּסִ יַח ִראׁשֹון ְוׁשֵ ִית ', ו' ְּוִאינון ָמׁשִ ּבַ
ִני ה   .ה''ִראׁשֹון ְוׁשֵ

ה ַעת ּבָ א סוְמָקא ְוִאְצַטּבְ א ַנְטָלא פוְרִפיָרא ֵמֶאּשָׁ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ ּּ ְּוִאְתְקִריַאת סוְמָקא ָפָרה , ּ
ִמיָמה  ה ּתְ ֲּאדוָמה ַוַדאי ִמּסִ, )במדבר יט ב(ֲאֻדּמָ ְטָרא ְדַההוא , ְּטָרא ִדְגבוָרהּ ִמיָמה ִמּסִ ּּתְ
יה  ַמר ּבֵ ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֵיה ָתִמים)בראשית יז א(ְּדִאּתְ ְטָרא , ּ ה מום ִמּסִ ר ֵאין ּבָ ֲּאׁשֶ ּ

יה ְפסֹוֶלת ְּדַיֲעֹקב ְדֵלית ּבֵ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ם)שם כה כז(ּ , אַּיֲעֹקב ִדְלִעיָל,  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ
א ּוְבִדיֹוְקֵניה ַיֲעֹקב ִדְלַתּתָ ּ ר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹול , ּּ ְע, )במדבר יט ב(ֲאׁשֶ ּּבוָדא ִמּשִׁ

א ִעָלָאה ִאְתְקִריַאת, ְּדָגלוָתא ִכיְנּתָ ִגין ְדִאיִהי ׁשְ ּּבְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדִאיִהי ִאְתְקִריַאת , ּ
ת ּבָ ְמָלאָכה, ׁשַ ְּדִאיִהי ָאסור ּבִ ִגין , ּ ְּדִאְתְקִריַאת ֵחרותּבְ ּ.  
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ֹלֹמה ְבִגיָנה ָאַמר  ּוׁשְ י)קהלת ז כג(ּ ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ ִגין ָפָרה ,  ָאַמְרּתִ ּּבְ
ה ק ּבָ ָאה ֶאת ַהָטהֹור ְדִאְתַעּסַ ֲּאדוָמה ְדִאיִהי ְמַטֶהֶרת ֶאת ַהָטֵמא וְמַטּמְ ּ ּ ּ ּ ה ִמי ְּוָרָזא ְדִמָל, ּ

ן ָטהֹור ִמָטֵמא ֹלא ֶאָחד  ְטָרא ִדיִמיָנא, )איוב יד ד(ִּיּתֵ ְּדַכֲהָנא , ְּמַטֶהֶרת ֶאת ַהָטֵמא ִמּסִ
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ְטָרא ִדיִמיָנא ִאְתְקֵרי ִאיׁש ָטהֹור ִגין ִדְלִסְטָרא , ִמּסִ ּ ִדיִמיָנא ִאיִהי ַמָיא )א דסטרא''נ(ּּבְ
ב ִדְיֵהא ָטֵמא , ְדאֹוַרְייָתא הַּאף ַעל ּגַ י ּבָ ִּאְתַדּכִ ֶאת ֶאת ַהָטהֹור ָדא ְגבוָרה, ּ ּוְמַטּמֶ ּ ּ ּ ,

ֵתיה''ִדְלִסְטָרא סמא דוׁשָ ּל ְדָנַפל ִמּקְ ּ ּוַמה ַדֲהָוה ָטהֹור ָסִאיב ֵליה, ּ ּ ִליט , ּ ִגין ְדׁשַ ּּבְ דף מח (ּ

ַּעל ֲחָייִלין ִדְמָסֲאבו )ב''ע ֵדל ְל, ּ ּתַ ד ֲהָוה ִמׁשְ ְּוַכֲהָנא ְדִאיהו ָטהֹור ּכַ , ָּקְרָבא ֵליה ַלֲעָזאֵזלּ
ל חֹוִבין ִדְלהֹון ָרֵאל ִמּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ֲּהָוה ְמַטֵהר ְלִיׂשְ יֹום ַהֶזה )ויקרא טז ל(ּכְ ּ ִכי ּבַ ּ

א ְבַההוא ֲעָזאֵזל', ְּיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם וכו ְּוִאיהו ַדֲהָוה ָטהֹור ֲהָוה ִמְתַטּמֵ ְוָהִכי , ּ
י, ָּוה ַכֲהָנא ְמַטֵהר ָלהְּלֵמי ִנָדה ֲה א ַדֲהָוה ִמְתַדּכֵ ֵאב ַעד ִעָדן ַרְמׁשָ ְּוִאיהו ֲהָוה ִמְסּתָ ּ.  

יה , ְּועֹוד ְמַטֶהֶרת ֶאת ַהָטֵמא ַמר ּבֵ ה ִאּתְ ד נֹוַלד ֹמׁשֶ  )שמות ב ב( )לגבי בת פרעה(ּּכַ
י טֹוב הוא ֶרא אֹותֹו ּכִ ה, ַּוּתֵ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ּוִמָיד, ְּדָחַמאת ִעּמֵ ת ַפְרֹעה )איהי(ּ ְדָנְגָעה ּ יה ּבַ ּ ּבֵ ּ

ַרְע ִסיַאת ִמּצָ יַאת ְוִאּתְ א ִדיָלהִּאְתַדּכִ יה ָצַרַעת, ּּתָ ַקת ּבֵ ה ִאְתַדּבְ ּוֹמׁשֶ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ּכְ
ֶלג)שם ד ו( ּשָׁ ה ָידֹו ְמצֹוַרַעת ּכַ ת ַפְרֹעה,  ְוִהּנֵ ִּדְבַההוא ִזְמָנא ְדָנְגָעה ֵביה ּבַ ּ ּ ת ָפְרַח, ּ

יה א ִמּנֵ ִכיְנּתָ ֶנה, ּׁשְ ּסְ ה ּבַ ָעא ְלִאְתָקְרָבא ְלַגּבָ ּוְבִגין ָדא ַכד ּבָ ּ ְקַרב , ּ ָּאְמָרה ֵליה ַאל ּתִ
ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך  ֲָהלֹום ׁשַ ת )שם ג ה(ָ יה ּבַ ט ֵמַההוא גוָפא ְדָנְגַעת ּבֵ ּ ַעד ְדִיְתַפּשַׁ ּ ּ ּּ

ן ַאֲחֵזי ֵליה, ַּפְרֹעה ּמָ ְּדגו, ּּתַ ַהאי ָעְלָמאּ ָכא ְדִחְוָיא, ָפא ְדַבר ַנׁש ּבְ ׁשְ   .ִּאיהו ָצַרַעת ִמּמַ
יה ט ִמּנֵ ְּלָבַתר ְדִאְתַפּשַׁ ָתא ְדִעֶדן, ּּ א ִדיֵליה, ְוָהַדר ְלִגּנְ גוָפא ַקִדיׁשָ ׁש ּבְ ִּאְתַלּבַ ּ ְוָדא , ּ

רֹו  ְבׂשָ ָבה ּכִ ה ׁשָ ה ּבָ, )שם ד ה(ִּאיהו ְוִהּנֵ ׁש ֹמׁשֶ ָבה , ּהְוָהִכי ִאְתַלּבַ ה ׁשָ ְּוָדא ִאיהו ְוִהּנֵ
רֹו ְבׂשָ יה , ּכִ ַמר ּבֵ ַקְדֵמיָתא ְדִאּתְ ִרי ֶע)בראשית ב כג(ּּכְ ׂשָ ר ִמּבְ ּוְבִגין ָדא , ֶּצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ ּ

ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך  ָָאַמר ֵליה ׁשַ ָ ַנַעל, )שמות ג ה(ּ ָּדא גוָפא ַדֲהָוה ֵליה ּכְ ּ ַּההוא , ּ
ת ַפְרֹעהְּדָנְגָעה ֵביה ָאֳחָרא, ּ ּבַ ׁש ּבְ א, ְוִאְתַלּבַ ִכיְנּתָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ַאֲהַדַרת ֲעֵליה ׁשְ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ִאְתֲחֵזי  ָאת ַקְדָמָאה)א אחזי''נ(ּ ָאִתין ְדָעַבד ּבְ ּ ֵליה ּבְ ְּוָאַמר ֵליה ָהֵבא ָנא , ּ
ֵחיֶקך וכו ָָיְדך ּבְ ֵחיֶקך, )שם ד ו(' ָ אי ּבְ מֹור ִפְתֵחי ִפיך ָהָכ, ְָוַאּמַ ֹוֶכֶבת ֵחיֶקך ׁשְ ָא ָרִמיז ִמּשׁ ָּ

ֶלג, )מיכה ז ו( ּשָׁ ה ְמצֹוַרַעת ּכַ ּוְלָבַתר ַאֲחֵזי ֵליה ְדִאְתַדְכָיא ְבאֹוַרְייָתא, )שמות ד ו( ְוִהּנֵ ּ ּ ּ ,
ה  ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבָ רֹו)שם(ּ ְבׂשָ ָבה ּכִ ה ׁשָ   . ְוִהּנֵ

ָאה ִאי ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְטָרא ְדָפָרה ׁשֹור, ְּגָלה ֲערוָפהִהי ֶעְועֹוד ׁשְ ְּוָדא ִאיהו וְפֵני , ּוִמּסִ ּ
ֹמאל  ְטָרא ְדֶע, )יחזקאל א י(ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ָקר ְלַחָטאת , ְגָלהּוִמּסִ ן ּבָ , )ויקרא ט ב(ִּעֶגל ּבֶ

בוָרה ד ָנְטַלת ִמן ּגְ א ִעָלָאה ּכַ ִכיְנּתָ ּוָפָרה ַוַדאי ִאְתְקִריַאת ׁשְ ּ ִכי, ּּ ָאה ֶעּוׁשְ ּתָ א ּתַ ְגָלה ְנּתָ
יה ד ְנִטיַלת ִמּנֵ   .ּּכַ

ח ַיְחָדיו , ְועֹוד ַקְרֵני ָפָרה ֶנַצח ָוהֹוד ים ְיַנּגַ ֶהם ַעּמִ ַקְרֵני ְרֵאם ֶחֶסד , )דברים לג יז(ּּבָ
בוָרה הֹון ְקָרָבא ַבֲעָמֵלק, ּּגְ ְּוִיְמֵחי ֵליה וְלַזְרִעיה ִמן ָעְלָמא, ְדַיֲעִביד ּבְ ּ ּ.  

ִחין ָדא ִעם ָדא ְבאֹוַרְייָתאְועֹוד ַקְר ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְדִמְתַווּכְ ֵּני ָפָרה ִאֵלין ּתַ ּ ּ ִחין , ּ ּוִמְתַנּגְ
ָווִרים ָדא ִעם ָדא ּשְׁ ּּכַ ְטָרא ִדְגבוָרה ְדִאְתְקֵרי , ּ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ְדַעל ֶפה ִאיִהי ִמּסִ ּּבְ ּּ

ית, ם''אלהי ֵראׁשִ ּוֵביה ָפְתַחת אֹוַרְייָתא ּבְ ּ ָרא אלהיּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים , ם'' ּבָ ִגין ָדא ּתַ ּּבְ
ָווִרים ָדא ִעם ָדא ּשְׁ אֹוַרְייָתא ּכַ ִחין ּבְ ִּאינון ִמְתַנּגְ ּ ּוְבִגין ָדא יהו, ּ ּבֹור ֵיֵצא ''ּ ּגִ ישעיה (ה ּכַ

ְטָרא ִדְגבוָרה)מב יג ְתרוָעה, ּ ִמּסִ ָבִרים, ָּיִריַע ּבִ ּשְׁ ְתִקיָעה ַעל אֹוְיָביו ִי, ַיְצִריַח ּבַ ר ּבִ ּבָ ְתּגַ
בוָרה ַההוא ִזְמָנא ָכל ְסִפיָרן ָנְטִלין ִמּגְ ּּבְ ָמא ְדיו, ּ ַּוֲאִפילו , א''ו ה''א וא''ד ה''ּוׁשְ

א, ַּמְלָאִכים ִדְלִעיָלא ָרֵאל ִדְלַתּתָ   .ְּוִיׂשְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְייהו ּוְלָבַתר ְדָנִטיל נוְקָמא ִמּנַ ּ ּ ָרֵאל, ּ ִּדְיֵהא ָנִטיל נוְקָמא ְוֳקָדם , ִּיְתַמֵלא ַרֲחִמין ַעל ִיׂשְ ּ
ָכְרַסָיא, ֵמֲעָמֵלק ו, ָּלא ְיִתיב ּבְ ֵני ִעׂשָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדָנִטיל נוְקָמא ִמּבְ ּ ֵייֵתי ְלַפְייָסא , ּ
ֶניָה)ירמיה לא יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּא ובֹוָכה''ָיְוִאיִהי ַגְע, ְּלַאָיָלָתא ה ַעל ּבָ ,  ָרֵחל ְמַבּכָ

ִריך הוא ְלַאֲעָבָרא לֹון ֵמָעְלָמאַּעד ְדאֹוֵמי ָל א ּבְ ּה קוְדׁשָ ּ הֹון, ְּ ע , ְוִיְקטֹול ּבְ ַּעד ְדִיְצַטּבַ
א ִמן ִדְמהֹון ִנין, ַּיּמָ ר ׁשְ ֵרי ֲעׂשַ ָרא ּתְ הֹון ֵחיָוון ּבָ הֹון ַעד ְדִיְתַפְרְנסון ִמּנְ ְּוִיְקטֹול ּבְ ְועֹוִפין , ּּ

ִנין ַבע ׁשְ ַמָיא ׁשֶ ִּדׁשְ ּ.  
ְע ְלׁשָ, א''ָיְועֹוד ּגַ ְע, ׁש''א ְגִרי''ַאְזָל, א''ּתַ הֹון ְסִקיָלה, ּא ִבְתרוָעה''ָיּגַ ֲהָדא , ְוָיִהיב ּבְ

ּ ְוָנָטה ָעֶליָה ַקו ֹתהו ְוַאְבֵני ֹבהו)ישעיה לד יא(ּהוא ִדְכִתיב  ְלׁשָ, ּ ָבִרים ּתֵ''ּתַ ּשְׁ ל ''א ּבַ
ַגְווָנא ָדא , ּל ָדא ָחֵנק''ּתֵ, )ודא שריפה(ׁש ''ֵא ֵריָפה''ֵאּכְ ְתִקיָעה''א ְגִרי''ַאְזָל, ׁש ׂשְ , ׁש ּבִ

ֶהֶרג רוְמָחא ְלַקְטָלא לֹון ּבַ ְּדִאיהו ּכְ ּ.  
  ]א''דף מט ע -תיקוני זוהר [

ֶל ְלׁשֶ א''ׁשַ ֵבית ֲאסוִרין ְדַמְלּכָ רוָעה ְלִמְתַפׂש לֹון ֲאסוִרין ּבְ ּת ּתְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּּ ּכְ
ִזיִקים וכו ֶלְאסֹור ַמְלֵכ)תהלים קמט ה( ָקָלא , ף''ַמּקַ, ק''ָּפֵס, ְך''ר הֹוֵל''ׁשֹוָפ', יֶהם ּבְ

רוַעת ִמְלָחָמה, ְּכרוְמָחא )א''דף מט ע(ְּדׁשֹוָפָרא ָסְלָקא ִבְתרוָעה  ְּלעֹוֵרר ֲעַלְייהו קֹול ּתְ ּ ,
ָבִרים ְדָעִביד לֹון ְפָסקֹות ְוָקְטִרין , ְך''ר הֹוֵל''ְוָדא ׁשֹוָפ ָּפֵסק ָדא ׁשְ ּּ א וקרטין או ''נ(ּ

ָדן, )וקרעין ת ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאּבְ רוָעה ָדא ָחֵנק, ְוָדא ַמּכַ ף ּתְ ַּמּקַ ְְוָדא ִאיהו הֹוֵלך ְוָחֵזק , ּ ּ
ף ֲעַלְייהו, )שמות יט ט(ְמֹאד  ּקַ ְּמֹאד ָדא ָמְות ְדִאְתּתַ ּ ן ּתֹוָרה, ּ ַגְווָנא ְדַמּתַ   .ּכְ

א , ׁש''א ְגִרי''ְועֹוד ַאְזָל ִכיְנּתָ ִריך הואׁשְ א ּבְ ָּאְמַרת ְלקוְדׁשָ ֵרׁש ָהָאָמה ַהזֹאת ְוֶאת , ְּ ּּגָ
ָנה  ַנֲחַלת יהו)א כו יט''ש( ,ִּאֵלין ִעֶרב ַרב )בראשית כא י(ּּבְ ֵפַח ּבְ ּ ְדֵגְרׁשוִני ֵמִהְסּתַ ּ , ה''ּ

ֵריׁש לֹון ִמן ָעְלָמא ֵדין וֵמָעְלָמא ְדָאֵתי ָר, ּּגַ ר ''ׁשֹוָפ, ֵאלְּדָלא ְיֵהא לֹון חוָלָקא ִעם ִיׂשְ
ֵנ, ַע''ָרִבי, ְך''הֹוֵל י''ׁשְ ֶל, ן''י ְגִריׁשִ ְלׁשֶ ִריך הוא , ת''ׁשַ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ָנִטיל קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

יִבין ְדִיחוָדא''ְּדִאיִהי ְרַמ, ח''רֹוַמ ית ּתֵ ַמע ְוׁשִ ְקִריַאת ׁשְ יִבין ְדִאית ּבִ ּח ּתֵ ּ ּוָבה , ּ במדבר כה (ּ

ְּדַכר ְונוְקָבא, ֵניֶהםּ ַוִיְדֹקר ֶאת ׁשְ)ח ַּע ִדיֹוְקָנא דוְמָיא ''ְוָרִבי, ל ְוָנָחׁש''ָדא סמא, ּ ּּ
  .ח''ְדרֹוַמ
ֵנ י''ׁשְ ַמָיא ְוַאְרָעא, ן''י ְגִריׁשִ ִריך הוא ִמן ׁשְ א ּבְ ֵריך לֹון קוְדׁשָ ּּתָ ּ ְּ ֶקר , ְ ַההוא ִזְמָנא ׁשֶ ּּבְ

ַּהּסוס ִלְתׁשוָעה וכו ְּדקוְדׁשָ, )תהלים לג יז(' ּ ְתַרְייהוּ ִריך הוא ָרִדיף ַאּבַ ּא ּבְ ּ ְוָנִטיל לֹון , ְ
ֶל ְלׁשֶ ׁשַ רוְמָחא ְדִאיהו ָרִבי, ּת ַעל ַצָואֵריהֹון''ּבְ ּוְלָבַתר ָקִטיל לֹון ּבְ ּ ַקְדֵמיָתא ָתֵריך , ַע''ּ ְּבְ

ִפיס לֹון, לֹון ְתַרְייהו ְוּתָ ּוְלָבַתר ָרִדיף ַאּבַ   .ּוְלָבַתר ָקִטיל לֹון, ּ
ֵנ, ַע''ְוָרִבי י''ּוׁשְ ֶל, ן''י ְגִריׁשִ ְלׁשֶ ִקיָע, ת''ְוׁשַ ָבִרי''ִּאינון ּתְ רוָע''ה ׁשְ ָבִרי, ה''ּם ּתְ ם ''ׁשְ
ר  ּבֵ בֹוֵתיֶהם)שמות כג כד(ׁשַ ר ַמּצֵ ּבֵ ׁשַ הֹון ,  ּתְ ַמר ּבְ ִּאֵלין ְדִאּתְ ֵני )איוב א ו(ּ ּ ַוָיֹבאו ּבְ ּ
ב ַעל יהו''ָהאלהי ִדיָנא ַעל ׁשְ, ה''ם ְלִהְתַיּצֵ ָרֵאלּבְ א ְוִיׂשְ יה ַוָיֹבא ַגם , ִכיְנּתָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ

תֹוָכם ָטן ּבְ ָרֵאל''ָּדא סמא, ַהּשָׂ נֹוי ְדִיׂשְ ּל ְדָאָתא ְלַקְטֵרג ַעל ּבְ א, ּ ִכיְנּתָ ְוֵכיָון , ְּוָלדון ִלׁשְ
א וְבנֹוי ִכיְנּתָ ְּדהוא ָבִעי ִדיָנא ַעל ׁשְ ּ ִאלו ַקְייִמין ֲעֵליה, ּ ּּכְ ּ רוָע, ּ  )תהלים ב ט(ּה ָבה ''ּּתְ

ְרֶזל ֶבט ּבַ ׁשֵ רֹוִעם ּבְ ִקיָע, ּתְ ֶמׁש ''ה ְוהֹוַקע אֹוָתם ַליהו''ּתְ ְוׁשֹוָפר , )במדבר כה ד(ה ֶנֶגד ַהּשָׁ
רוָעה, ִּאיהו ָקָלא ָבִרים ּתְ יה ָנִפיק ָקָלא ִבְתִקיָעה ׁשְ ִּמּנֵ ִקיָעה ִמן מֹוָחא, ּ ָבִרים , ּתְ ׁשְ

א ָמה ְדַאּתְ ָא, ִּמִלּבָ ה ְוגֹוֵמר)תהלים נא יט(ַמר ּכְ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָּדא ִאיהו ִזְבֵחי ,  ֵלב ִנׁשְ ּ
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ָרה''אלהי ּבָ ְנֵפי ֵריָאה, ּם רוַח ִנׁשְ ִלילו ְבָקֶנה ְוֵריָאה, ָּקָלא ִבְתרוָעה ִמּכַ ְּוֻכְלהו ִאְתּכְ ּ ּ ,
ּוְבפוָמא ִדּבור, ְּוִאְתֲעִבידו קֹול ּ ּ.  

ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ָבִרים, א ְדַבר ַנׁשְּועֹוד ִנׁשְ רוָעה ׁשְ ִקיָעה ּתְ ִּאינון ּתְ א , ּ ִלּבָ א ּבְ ַנְפׁשָ
ָבִרים ה, ְוָדא ׁשְ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר ֵלב ִנׁשְ ָמָתא ְבמֹוָחא ְוָדא ְתִקיָעה, ּכְ ּרוָחא , ִנׁשְ
ַכְנֵפי ֵריָאה א ְדִאיהו נור ָדֵליק, ּבְ יב ַעל ִלּבָ ְּדָנׁשִ ּ ל ּגוָפאְוִאם ַלאו ֲהָו, ּ ְוָרָזא , ּה ָדֵליק ּכָ

ֶסף ְוגֹוֵמר  ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָפה ַבּכֶ ְּדִמָלה ּכַ א וַמָיא, )שם סח יד(ּ ִליל ֵמֶאּשָׁ ְּורוָחא ּכְ ּ ּוְבִגין ָדא , ּ ּ
ִּאיהו ְתרוָעה ַמר , ּ ֵרי ָהָעם יֹוְדִעי ְתרוָעה)שם פט טז(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ָמָתא , ּ ַאׁשְ ִגין ְדִנׁשְ ּּבְ

ַמת ַחִייםִאיִהי יָנה ְדָנְטָלה ֵמָחְכָמה, ּ ִנׁשְ בוָנה, ּבִ ֶּנֶפׁש ַמְלכות ּתְ ְפֶאֶרת, ּ ְּוִאיהו , ּרוַח ּתִ
ְרַוְייהו ִליל ּתַ ַמר , ַּדַעת ּכְ ְלאו)משלי כד ד(ֲּעֵליה ִאּתְ ּ וְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ ּ.  
יָנה ְנִביִאים ת, ְּוִאינון ֶנַצח ָוהֹוד, ּוִמּבִ ְלכות ּכְ ּוִמּמַ ּוִבים ְוִאינון ֶחֶסד וְגבוָרהּ ּ ּ ְפֶאֶרת , ּ ּתִ
ְלהו ִליל ּכֻ ּּתֹוָרה ּכְ ְּוֹכָלא ַעל ַעּמוָדא ַחד ַקְייָמא ְוָדא , ּ   .ּ ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י כה(ּ

ֵבד וְטחֹול ָדא סמא ּּכָ א סוְמָקא, ׁש''ל ְוָנָח''ּ ֵבד ֶאּשָׁ א ְירֹוָקא, ּּכָ ְטחֹול , ָמָרה ֶאּשָׁ
א או ִליָלא ְדֻכְלהו, ְכָמאֶּאּשָׁ ּיֹוֶתֶרת ּכְ ֵבד וְטחֹול סמא, ּ ֵבד ֵאל ַאֵחר, ׁש''ל ְוָנָח''ּּכָ , ּכָ

ָּמָרה ַסם ָמְות ִדיֵליה ְּטחֹול ָנָחׁש נוְקָבא ִדיֵליה, ּ א ְדַמְלַאך , ֵחֶלב ָטֵמא, ּ ְוָמָרה ִאיהו ַחְרּבָ ּ ּ
ְות ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ַהּמָ ֶחֶרב ִפיֹותּ ְוַאֲחִריָתה ָמ)שם ה ד(ּכְ ָּרה ַכַלֲעָנה ַחָדה ּכְ ּ ּ ּוְבאֹוַרְייָתא , ּ

ָרא ִמן ָעְלָמא ָמָתא ָטֵמא ִאְתַעּבְ , ש''ל ונח''כבד וטחול דא סמא(, ְּדִאיִהי ַסם ַחִיים ִאי ִנׁשְ

ָרא ִמן ָעְלָמא, )דאינהו אל אחר ְתרוָעה ְדִאיהו רוָחא ִמְתַעּבְ ְּוָכֵבד ְדהוא ֵאל ַאֵחר ּבִ ּ ּ ּ ּ ,
ָרא ִמן ָעְלָמאְטחֹול ָבִרים ְדִאיהו ֶנֶפׁש ִמְתַעּבְ ּשְׁ ּ ְדהוא ָנָחׁש ּבַ ּ ּ ְות , ּ ָּמָרה ְדהוא ַסם ַהּמָ

ָרא ִמן ָעְלָמא ְתִקיָעה ִמְתַעּבְ   .ּבִ
  ]ב''דף מט ע -תיקוני זוהר [

א ְבָקָלא ְדאֹוַרְייָתא ָמָתא ְורוָחא ִעם ַנְפׁשָ ָאה ִאיהו ְדָכֵליל ִנׁשְ ַּזּכָ יָתא ִדְבאֹוַרְי, ּ
פון ּקְ יה ִעיָלא , ִּאְתּתַ ָמֵתיה רוֵחיה ְוַנְפׁשֵ אֹוַרְייָתא ַחִליׁש ִנׁשְ ק ּבְ ְּדָכל ָמאן ְדָלא ִאְתַעּסַ ּ ּ ּ ּ ּּ

א ֵבד ִאיהו זֹוָנה, ְוַתּתָ ְקָפא, ְּויֹוֶתֶרת ַהּכָ יוִרין ִאיהו ְלָכל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ִמְתּתַ ּׁשִ ּ אי , ּ ְוַאּמַ
ְלהו, ֵבדִאְתְקִריַאת יֹוֶתֶרת ַהּכָ ַתר ְדָעִביד ִנאוָפא ִעם ּכֻ ֶּאָלא ּבָ ּ ּּ יוִרין ְלַבְע, ּ ְּיִהיַבת ׁשִ , ָּלהּ

ַמר  ר ָלֶחם)שם ד כו(ַּוֲעָלה ִאּתְ ּכַ ה זֹוָנה ַעד ּכִ י ְבַעד ִאּשָׁ ֵבד,  ּכִ , ְּדִאיִהי ִאְתַחְמַמת ִמּכָ
ִסיל )ב''דף מט ע(ּוְטחֹול  חֹוק ַהּכְ ַמ, ִּאיהו ׂשְ ָעה ַּוֲעֵליה ִאּתְ ַהּשָׁ ע ׁשֶ ר ִאם ָרִאיָת ָרׁשָ

ֶרה ּבֹו ְתּגָ ֶחֶקת לֹו ַאל ּתִ ית, ְמׂשַ ְחּתִ אֹול ּתַ ִגין ְדִאיהו ׁשְ ּּבְ ּנו , ּ יה ַצִדיק ִמּמֶ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ּ ּ
מור ֵאינֹו ּבֹוֵלַע, ּבֹוֵלַע ֲּאָבל ַצִדיק ּגָ ֵבד ּכֹוִעס ְוָקִטיל, ּ   .ּכָ

א,ֵלב רֹוֶאה, ֵלב יֹוֵדַע, ֵלב ֵמִבין ִכיְנּתָ , ְּדָלא ַנְטָלא ֶאָלא ְדָמא ַצח, ּ ֵלב ִאיהו ׁשְ
ָלא חֹוִבין וְבָלא ְפסֹוֶלת ָנא ִדְצלֹוָתא ְנִקָיה ּבְ ְּדִאיִהי ָקְרּבָ ּ ְע, ּּ י ּבַ ָּלה ׁשוְפָרא ּוְקִריַבת ְלַגּבֵ ּ

  .ְּדֹכָלא
ֵבד ָלא ְיִהיַבת ְלַבְע יוִרין וְפסֹוֲאָבל יֹוֶתֶרת ַהּכָ ָּלה ֶאָלא ׁשִ ּ ּּ ְע, ֶלתּ ּוַמאי ִניהו ּבַ ָּלה ּ

ה ִאְתֲעִביד ָדם ְטחֹול ָחׁשוך ,  ֵאל ַאֵחר)א כבד''ס( )טחול( יוִרין ְדָנִטיל ִמּנָ ְוֵמִאֵלין ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
א, ְּואוְכָמא י ְלַחָוה ְדִאיִהי ִלּבָ אי ְדַפּתִ ּהוא ָנָחׁש ַרּמַ ּ ּ   .ְּוָגַרם ָלה מֹוָתא, ּ

א ִאינו י ִלּבָ ּתֵ ֵרי ּבָ ְייהוְּוָהא ּתְ י ִמּנַ ּן ְלָמאן ַפּתִ ה , ּ ַמר ּבָ ָמאָלא ְדִאּתְ ֶּאָלא ַההוא ִדׂשְ ּ ּ
ֹמאלֹו)קהלת י ב( ִסיל ִלׂשְ ַמר ,  ֵלב ּכְ ְות ֶאת )שם ז כו(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ּ ומֹוֵצא ֲאִני ַמר ִמּמָ
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ה ְע, ָהִאּשָׁ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ַמר , ָּלהֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ָדא ֵאׁשֶ  ָמָצא )שלי יח כבמ(ֲּעָלה ִאּתְ
ה ָמָצא טֹוב ְּדִאיִהי ֵיֶצר ַהטֹוב ַמָזֵליה ְדַבר ַנׁש, ִאּשָׁ ּ ּ ַמר , ּּ  ְלָהִניַח )יחזקאל מד ל(ֲּעָלה ִאּתְ

יֶתיך ָרָכה ֶאל ּבֵ ת יהו, ָּבְ ְרּכַ יר''ּבִ ֲעׁשִ ַמר , ה ִהיא ּתַ ּ ְרֵאה ַחִיים ִעם )קהלת ט ט(ַּוֲעָלה ִאּתְ
ר ָאַהְבּתָ ה ֲאׁשֶ   .ָהִאּשָׁ

ִליָלא ֵמֶע ָאה ּכְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ רִּאיִהי ְבִדיֹוְקָנא ִדׁשְ ה , ְוִאיִהי ֵנר ִמְצָוה, ׂשֶ יב ּבָ ְּורוָחא ְדָנׁשִ ּ
ַכְנֵפי ֵריָאה ָרֵאל ִאיִהי ּבְ ְפֶאֶרת ִיׂשְ א , ְּוָדא ִאיהו ְותֹוָרה אֹור, ּתִ ִכיְנּתָ ה ָדא ׁשְ ְּדָנִהיר ּבָ ּ ּ

ַמת ַחִיים ִּעָלָאה ִנׁשְ אְּדָנ, ּ ִלּבָ   .ֲחָתא ִמן מֹוָחא ְלַאְנָהָרא לֹון ּבְ
א רוָחא''ַמאי ֵנ א ִאיִהי ְפִתיָלה , ּר ַנְפׁשָ ְּדַנְפׁשָ , )א על שם דאיהי שותפא דגופא''נ(ּ

ָמָתא ֵנר יהו, ּרוָחא ָדא ֵזיָתא ַמת ָאָדם ''ִנׁשְ נהיר , אדם דאיהי אור נר(, )משלי ב כז(ה ִנׁשְ

ובזמנא דלא נהירין בה אור ונר , יהי נר נהיר בה מצוהונשמתא דא, ביה אורייתא דבכתב
אלביש שמים ) ישעיה נ ג(ואתמר באדם , )שיר א ו(אתמר בנשמתא אל תראוני שאני שחרחרת 

א רוָחא''ּוַמאי ֵנ, )קדרות א ר' נ, ּר ַנְפׁשָ ַלת ִקְטִרין ִאֵלין, ּרוָחא' ַנְפׁשָ ִּאינון , ָּלֳקֵבל ּתְ
ָווִנין ַלת ּגַ אֶאּשָׁ, ּּתְ ּא אוְכָמא ִחְווָרא וְתֵכְלּתָ ַמת ָאָדם ''ָּמאן ְדָנִטיר ֵנר יהו, ּ ה ִנׁשְ
אֹוַרְייָתא ה, ּבְ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּּבְ ם, ּ ִליט ֲעֵליה נוָרא ְדֵגיִהּנָ ָּלא ׁשַ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּ

ֵבד וָמָרה וְטחֹול ּּכָ א סוְמָקא, ּ ֵבד ֶאּשָׁ א ְירֹוָק, ּּכָ א אוְכָמא, אָמָרה ֶאּשָׁ יֹוֶתֶרת , ְּטחֹול ֶאּשָׁ
ָלָלא ְדֻכְלהו ֵבד ּכְ ַּהּכָ ֵכֶלת ָחׁשוך, ּ ְּתְ ּ.  

ּוְתֵכֶלת ְדִציִצית ִמְצָוה ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ִגין ְדִאיהו דֹוֶמה ְלָכְרַסָיא , ּוְתֵכֶלת ֵלית ּבְ ּּבְ ּ ּ
יָרא ין ְלֵנר יהו, ַיּקִ א ִאינון ְלבוׁשִ ַרּגָ ָווִנין ִדׁשְ ּּגַ ּ ּ ַמת ָאָדם''ּ ָוון אוַכם ְדִאיהו ְטחֹול, ה ִנׁשְ ּּגַ ּ ּ ּ ,

חֹוִבין א ּבְ ן ַנְפׁשָ ּמָ ת ּתַ ׁשַ ד ִמְתַלּבְ ַחְרֹחֶרת)שיר א ו(ִאיִהי ָאְמַרת , ּכַ ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ , ּ ַאל ּתִ
ַקְדרוָתא ְדָבַני ַחְרֹחֶרת ּבְ ֲעִניוָתא ִדְלהֹון, ּׁשְ דֹוֲחָקא ִדְלהֹון ּבַ ּּבְ ּ ְוַלְיָצנוָתא ַּקְדרוָתא, ּ

ַּוֲעִניוָתא ִמְטחֹול ַנְפָקא ּ ָגלוָתא, ּ ה ּבְ ָמָתא ֲאִסיָרא ּבָ ד ִנׁשְ ּּכַ  )משלי ל כג(ְּוָדא ִאיהו , ּ
ה ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְטחֹול ׂשֹוֵחק, ְּוׁשִ יָחא , ּ א ְמׁשִ ּוְלִזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ

ְּלַנְטָלא נוְקָמא ִמְט ְפָחהּ ָחק)תהלים ב ד(, ּחֹול ְדִאיִהי ׁשִ ַמִים ִיׂשְ ּשָׁ ב ּבַ ָחק ִאיהו ,  יֹוׁשֵ ִּיׂשְ
ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְּבִאּבוָדא ִדְלהֹון ה)משלי יא ו(ּכְ ִעים ִרּנָ   .ּ וַבֲאֹבד ְרׁשָ

ה וִמ, ר יֹוֵצא ֵמִעֶדן''ִּאיהו ָנָה, ר''ּה ִאיהו ַהּנֵ''ִרּנָ ּוַמאי ִניהו ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּ ְצֹות ֹלא ּ
ן ָנָה ּבַ חוׁשְ ה ּכְ ִאיר ְלָאָדם, ׁש''א ֵרי''ן ֵה''ּנו, ר''ַּתֲעׂשֶ ר ַהּמֵ ֲאֹבד , ְוִאיִהי ַהּנֵ ְּוַעל ָדא ּבַ

ִעים ִרּנָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ַהְטחֹול ְדׂשֹוֵחק ִאְתֲאִביד, ה''ְרׁשָ ּ ּ  ָאז )תהלים קכו ב(ְּוָאז ִיְתַקַיים , ּ
חֹוק ִפינו וְל ֵלא ׂשְ ִּיּמָ ּ ה ַוַדאיּ ּׁשֹוֵננו ִרּנָ ַלְיָלה ֵנָרה )משלי לא יח(ְוָאז , ּ ה ּבַ ֹּלא ִיְכּבֶ ִגין, ּ  ּבְ

י טֹוב ַסְחָרה)שם( ּ ְדָטֲעָמה ּכִ ְקָנא , ּ ַלםּוְבַהִהיא ִזְמָנא ִמְתּתַ אְּירוׁשָ א ִאיהו , ּ ְדִאיִהי ִלּבָ ִּלּבָ
ַח''ַלַה ְזּבֵ ן ַהֵל''ִיְכּבֶ, ב ַהּמִ ּבַ חוׁשְ ּה ּבְ ה ְבָגלוָתא ְדִאיִהי ַלְיָלה, ל''ב ֶהֶב''ַלַה, ב''ּ , ֹּלא ִיְכּבֶ

ִריך הוא א ּבְ ִניַאת ַעל ְיָדא ְדקוְדׁשָ ְּוִאְתּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְּ ַלם )תהלים קמז ב(ּכְ ּ ּבֹוֵנה ְירוׁשָ
לא שליט עליה נורא , ה נשמת אדם בפקודין דעשה ולא תעשה''מאן דנטיר נר יהו(, ה''יהו

  .)יהי כבד מרה טחולדא, דגיהנם
  ]א''דף נ ע -תיקוני זוהר [

ֵבד א, ְועֹוד ָמָרה ְטחֹול ּכָ ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ לוָתא ְלִנׁשְ ִּאינון ּגָ ּ ד , ּ א ּכַ ִכיְנּתָ ְדִאיִהי ׁשְ
ָכֵבד ַלת ּבְ א ֵחיָלָהא ִדיָלה, ּגָ א ַקִדיׁשָ ֵאָבִרים ְדִאינון ַעּמָ ַמר ּבְ ִּאּתְ ּ ּ ד ָהֲעבֹוָד, ּ ְכּבַ ה ַעל ּתִ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ים  ה, )שמות ה ט(ָהֲאָנׁשִ ַמר ּבָ ָמָרה ִאּתְ ַלת ּבְ ד ּגָ ּ ַוְיָמְררו ֶאת ַחֵייֶהם)שם א יד( ּּכַ ַלת , ּ ד ּגָ ּכַ
ה  ַמר ּבָ ְטחֹול ִאּתְ ּּבַ ה ִמּקֶֹצר רוַח )שם ו ט(ּ ְמעו ֶאל ֹמׁשֶ ּ ְוֹלא ׁשָ ומעבודה , דהוה בבטנה(ּ

הַּוֲהוֹו ָצְווִחין ְלקוְדׁשָ, )קשה דהוה בטחול ִריך הוא ִמּנָ ּא ּבְ ּ  )יונה ב ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְ
ַוְע אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ַמְעִּמּבֶ י ׁשָ הֹון , ּתָ קֹוִליּתִ ַמר ּבְ ְוָעָתם ֶאל )שמות ב כג(ְוִאּתְ ַעל ׁשַ  ַוּתַ

ָמָתא ְבָגלוָתא ַבְתָרָאה , ם ִמן ָהֲעבֹוָדה''ָהאלהי ה) א''דף נ ע(ְּוִנׁשְ ַמר ּבָ  )רות ג ז( ִּאּתְ
ב ּכָ ׁשְ לֹוָתיו ַוּתִ ַגל ַמְרּגְ ִכיַבת ְלַעְפָרא, ַוּתְ חֹות , ׁשְ ָמֵתיה ְנִחיַתת ּתְ ַּווי ֵליה ְלַבר ַנׁש ְדִנׁשְ ּ ּ

ַמָזֵליה , ַרְגלֹוי ַמר ּבְ ִּדְבַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ּ ְּוֵלית ֵליה , ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום)עמוס ה ב(ּּ
ִּעלוי ְוִסלוק ֶאָלא ִביָדא ְדקו ּ ּּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ א ִליִמיָנא ְואֹוִקים , ְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָאִזיל ׁשְ

  .ָּלה
ְְוָרָזא ְדִמָלה ִליִני ַהַלְיָלה ְוָהָיה ַבּבֶֹקר ִאם ִיְגָאֵלך טֹוב ִיְגָאל  ּ ּטֹוב ְדִאיהו , )רות ג יג(ּ ּ

ִרית ִיְגָאל יך ָאֹנִכי, ּבְ ְְוִאם ֹלא ַיְחפֹוץ ְלָגֳאֵלך וְגַאְלּתִ ְּ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר''י יהוַח, ּ ָאֹנִכי , ה ׁשִ
א ִעָלָאה ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר ְדִאיִהי ְיִמיָנא''ַחי יהו, ָאֹנִכי ִדיִציַאת ִמְצַרִים, ְּדִאיִהי ִאיּמָ , ּה ׁשִ

ְּדֵביה ּתוְקָפא ְדאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְדִאיִהי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ּ ְדִמיִמיָנא ִאְתְייִהיַבת , ּ
ָמאָלא ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְדַעל ֶפה ְדִאיִהי נוְקָבא, ַרְייָתא ְדִבְכָתבאֹו ּוִמּשְׂ ּּ.  

ּוְבִגין ָדא טֹוב ַצִדיק ַח ּ ָמאָלא''ּ ְטָרא ִדׂשְ ְּדִאיהו ִגּבֹור ַהּכֹוֵבׁש ֶאת , ּי ָעְלִמין ִאיהו ִמּסִ
ֹמאל דֹוֶחה, ל''ְּדִאיהו סמא, ִיְצרֹו ּוְבִגין ָדא ׂשְ ּ ְְדָמאן ְדָנִפיל ָלא ָצִריך , ּיִמיָנא ֵיקוםּוִב, ּ ּ ּ

ָמא ֶאָלא ִביָדא ְיִמיָנא ּוְבִגין ָדא ַחי יהו, ְּלַאּקָ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר''ּ   .ה ׁשִ
ָנה ָמאָלא ִאיִהי ֹראׁש ַהּשָׁ י, ִּויִמיָנא ֶפַסח, ּוׂשְ ּוֵביה ֲהָוה אֹוָמָאה ּבְ ְּוָדא ִאיהו , ד יֹוִמין''ּ

ס י י ָיד ַעל ּכֵ ְראוִני )שיר א ו( ְּוַעל ַההוא ִזְמָנא ִאיִהי ָאְמַרת, )שמות יז טז(ּה ''ּכִ ּ ַאל ּתִ
ַחְרֹחֶרת ֲאִני ׁשְ ָמאָלא ְדִיְצָחק, ׁשֶ ְטָרא ִדׂשְ ְראוִני ִמּסִ ַּדֲאָנא ְבַקְדרוָתא ֵביה, ַּאל ּתִ ּ ֲהָדא , ּ

ְכֶהיןָ◌ ִעיָניו ֵמְראֹות)בראשית כז א(ּהוא ִדְכִתיב  פוְרָקָנאֵמְראֹות,  ַוּתִ ּ ַוַדאי ּבְ ְּדִאיִהי , ּ
ּאֹור ַמְראֹות ִדְנבוָאה הֹון , ּ ַמר ּבְ ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות )יחזקאל א א(ְּדִאּתְ חו ַהּשָׁ ּ ִנְפּתְ

ָמאָלא, ם''אלהי ְטָרא ִדׂשְ ְכֶהיןָ◌ ִעיָניו ֵמְראֹות ִמּסִ ַההוא ִזְמָנא , ְּוָדא ִאיהו ַוּתִ ַמר ּבְ ְּוִאּתְ
א ּבְ קוְדׁשָ ַמִים ַקְדרות ּּבְ יׁש ׁשָ ִּריך הוא ַאְלּבִ ּ   .)ישעיהו נ ג(ְ

ה', ֵנר ִאיִהי ה ָווִנין ְנִהיִרין ּבָ ָּחֵמׁש ּגַ ְּוִאינון ִחָוור סוַמק ָירֹוק ְואוַכם וְתֵכֶלת, ּ ּ ּ ּ אֹור ' ו, ּ
ר ִמְלָגאו ך''סמא, ַּהּנֵ ַמִים ַק, ָּנָחׁש ַקְדרות, ְל ֹחׁשֶ יׁש ׁשָ ַמר ַאְלּבִ ְּדרות נוְקָבא ַּוֲעָלה ִאּתְ ּ

סוָתם, ִּדיֵליה ים ּכְ ק ָאׂשִ ַקְדרוָתא ִדְלהֹון, ְּוׂשַ ת ּבְ ׁשַ ד ִאְתַלּבְ ָמָתא ּכַ ַּוֲעֵליה , ַּווי ְלִנׁשְ
ְכֶהיןָ◌ ִעיָניו ֵמְראֹות ַמר ַוּתִ ָיין ַעל ַעְייִנין, ִאּתְ ְּוִאינון ֲחׁשֹוִכין ִדְמַכּסְ ְּדֵלית לֹון ְרׁשו , ּ ּ

קו ָלא ּבְ ּכְ יהְּלִאְסּתַ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ ְ.  
הֹון )א דחשכו''נ(ְּואֹור ְוֵנר ְדַנֲהִרין  הֹון, ּבְ ַמר ּבְ כו ָהרֹואֹות )קהלת יב ג( ִאּתְ ּ ְוָחׁשְ

ֲאֻרּבֹות ָמה ְדָאַמר ֹקֶהֶלת , ּבָ ֶמׁש ְוָהאֹור ְוגֹוֵמר)שם ב(ּּכְ ך ַהּשֶׁ ר ֹלא ֶתְחׁשַ ְואֹור , ְ ַעד ֲאׁשֶ
ַמר ְוֵנר ֲעַלְי י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור)משלי ו כג(ּיהו ִאּתְ הֹון,  ּכִ ָכן ּבְ אי ִאְתַחׁשְ ִגין , ְוַאּמַ ּבְ

אֹוַרְייָתא וִמְצָוה ְדִלין ּבְ ּתַ ְּדָלא ֲהוֹו ִמׁשְ ְדִחילו וִבְרִחימו ְדִאינון י, ּ ּּבִ ּ ּ ְדִלין , ה''ּ ּתַ ּוִמָיד ְדִמׁשְ ּּ
ְדִחילו וְרִחימו הֹון ּבִ ּּבְ ּ יאֹוָמ, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּאה ִאיהו ְלקוְדׁשָ ּ ּה ְדִאינון ְדִחילו וְרִחימו''ְּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ָמָתאְלַאְע ָרא לֹון ֵמָעְלָמא ְדִנׁשְ ין י, ּבָ ין ּבֵ ְּבִגין ְדִאינון ֲחׁשֹוִכין ַאְפִריׁשִ , ה''ּה וֵבין ו''ּ
ָמה ְדאוְקמוהו ִדְכִתיב  ּּכְ ּ ס י)שמות יז טז(ּ י ָיד ַעל ּכֵ ָאָדם ּו, ה'' ּכִ ַמר ּבְ ְּבַההוא ִזְמָנא ִאּתְ
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ַמִים ַקְדרות ְוגֹוֵמר ָּלְבׁשו ׁשָ ָמָתא, ּ ׁשְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדִמְתַעְבִרין ַקְדרוָתא ַוֲחׁשֹוָכא ִמּנִ ּ ּ ,
ַהֵלל י ָמה ּתְ ׁשָ ִּמָיד ּכֹל ַהּנְ   .)תהלים קנ ו(ּה ''ּ

ּוָמאן ִאינון ִאֵלין ֲחׁשֹוִכין ִאֵלין סמא ּ ּ ְלָטָאה ֲעַלְייהו,ל ְוָנָחׁש''ּ ִרים לֹון ְלׁשַ ּ וָמאן ּגְ ּ ,
יֵניֶכם ְלֵבין אלהיכ י ִאם ֲעֹונֹוֵתיֶכם ָהיו ַמְבִדיִלים ּבֵ ֶּאָלא ָרָזא ִדְקָרא אֹוִליף ּכִ ּ ישעיה (ם ''ּ

ִגיַנְיהו ָאַמר, )נט ב יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתך)תהלים קיט יח( ְּוָדִוד ּבְ ל ִעיַני ְוַאּבִ ּהוא ּוְבַה, ָ ּגַ
ְלִטין ֲחׁשֹוִכין ַעל ְנהֹוִרין ְדַעְייִנין ִּזְמָנא ַמה ַדֲהוֹו ׁשָ ְלִטין ַעל , ּ ִּמְתַהְפִכין ְנהֹוִרין ְוׁשָ

ּר ְמהוָפ''ְּוָרָזא ְדִמָלה ׁשֹוָפ, ֲחׁשֹוִכין יה , ן''ף ָקָט''א ָזֵק''ְך ַקְדָמ''ּ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ּ
י ִמּכֹל ַהֲח)בראשית לב יא( ל ָהֱאֶמת ָקֹטְנּתִ דֹול, ָּסִדים וִמּכָ ף ְוִאְקֵרי ָזֵקף ּגָ ְוֵאין , ִאְזַדּקַ

ִפיהו)מלאכי ב ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֱּאֶמת ֶאָלא תֹוָרה ּוְבַההוא , ּ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ ּ
ְרַסָיא ִמִדיָנא ְלַרֲחֵמי ִּזְמָנא ִמְתַהְפָכא ּכָ ּ ְּוָדא ִהיא ָרָזא ְדאוְקמוָה ָמאֵרי , ּ ַמְתִניִתין ּ
ַּצִדיִקים ְמַהְפִכין ִמַדת ַהִדין ְלִמַדת ַרֲחִמים ּ ּ ּּ ּ.  

  ]ב''דף נ ע -תיקוני זוהר [

ִרי ָעְלָמא ִאלו ִאְתּבְ יב ּכְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתֲחׁשִ ּ ְדָקא ָיאות, ּּ ִּויַסֵדר ְנהֹוִרין ּכִ ֲּהָדא הוא , ּ
ך ָקָרא ָלְיָלהם ָלאֹור יֹו''ּ ַוִיְקָרא אלהי)בראשית א ג(ִדְכִתיב  ם ''ַּוִיְקָרא אלהי, ְם ְוַלֹחׁשֶ

ָרֵאל ְלָטנוְתהֹון ְיֵהא ְלִזְמָנא ְדפוְרָקָנא, ָּלאֹור יֹום ָדא ִיׂשְ ְּדׁשָ ּ ֲארון , ּ ּתָ יַעָיא ִיׁשְ ְּוַרּשִׁ א ''נ(ּ

ֲחׁשֹוָכא)אזלי ך ָקָרא ָלְיָלה,  ּבַ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַלֹחׁשֶ יִמיָנא , ּ ַמר ּבִ  )ב'' נ עדף(ְוִאּתְ

ָמאָלא ַוְיִהי ֶע ְּדִאיהו ֶע, )שם א ה(ֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד ּוׂשְ ּוֹבֶקר ְדַאְבָרָהם, ֶּרב ְדִיְצָחקּ ּ .
ין ַרְגִלין ָמָתא ְמַהְדָקא ּבֵ ַההוא ִזְמָנא ַמה ַדֲהַות ִנׁשְ ּּבְ ּ ַגל )רות ג ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ  ַוּתְ

ב ּכָ ׁשְ לֹוָתיו ַוּתִ א,ַמְרּגְ ֵלם, ּ ְדִאְתַחְזַרת ְלִלּבָ ַגְווָנא ִדְירוׁשְ ַההוא ִזְמָנא ַהֵלב , ְּדִאיִהי ּכְ ּּבְ ּ
ֵנף עֹוד מֹוֶריך ְוָהיו ִעיֶניך רֹואֹות ֶאת )ישעיה ל כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , רֹוֶאה ָ ְוֹלא ִיּכָ ָּ
ַּהֵלב ׁשֹוֵמַע ְדִאְתַחַזר ֲעבֹוָדה וְכרוִבים ְלֵבי ַמְק, ָמֹוֶריך ּ ּּ אּ הֹון , ְּדׁשָ ַמר ּבְ במדבר ז (ְדִאּתְ

רוִבים)פט ֵני ַהּכְ ין ׁשְ פֶֹרת ִמּבֵ ר ֵאָליו ֵמַעל ַהּכַ ַמע ֶאת ַהּקֹול ִמַדּבֵ ּ ַוִיׁשְ ּּ דאינון (ְוָכל ֲעָנִנין , ּ

ָיין ַעל ְצלֹוִתין)רומי רבתא ורומי זעירא ּ ְדִאינון ְמַכּסְ  ַסּכֹוָת )איכה ג מד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ִריןֶב ִפָלה ִמְתַעּבְ ָּעָנן ָלך ֵמֲעבֹור ּתְ ִני, ְ ִית ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ ְּוָנֲהִרין ַעְייִנין ְדִאינון ּבַ ּ ִדְבהֹון , ּ

  .ָסְלִקין ְצלֹוִתין
ין ָאר ַעּמִ ִטּנוִפין ִדׁשְ ָרֵאל ְמלוְכָלִכין ּבְ ִּדְבִזְמָנא ְדִאינון ִיׂשְ ּ ּ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ָמָתא ְדִאיִהי ׁשְ ִנׁשְ

ַחְרֹחֶרת)שיר א ו(, ַרתָאְמ ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ עמוס (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּוְצלֹוָתא ָנְפַלת, ּ ַאל ּתִ

ָרֵאל)ה ב תוַלת ִיׂשְ ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ּבְ ין ַרְגִלין, ּ ִכיַבת ְלַעְפָרא ּבֵ , ְוַכד ָנְפַלת ׁשְ
ְּוָהא אוְקמוהו  ּ לֹוָתיו ַו)רות ג ז(ּ ַגל ַמְרּגְ ב ַוּתְ ּכָ ׁשְ ִריך הוא , ּתִ א ּבְ ְּוִאיִהי ְמַצֵלי ְלקוְדׁשָ ְּ ּ

ה)שם ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדיֹוִקים ָלה ֵמַעְפָרא י גֹוֵאל ָאּתָ ּתָ ְכָנֶפך ַעל ֲאָמְתך ּכִ ָ וָפַרׂשְ ָ ּ.  
ַההוא ִזְמָנא  ּ ַוֶיֱחַרד ָהִאיׁש ַוִיָלֵפת)שם ח(ּּבְ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ה '' יהו)שמות טו ג(ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ִאיׁש ִמְלָחָמה ַּמאי ַוִיָלֵפת ּכְ ם)איוב ו יח(ּ ּ ִיָלְפתו ָאְרחֹות ַדְרּכָ ּ ַההוא , ּ ּּבְ
ִריך הוא ְוֵייָמא ָלה א ּבְ ִּזְמָנא ֵייֵתי קוְדׁשָ ּ ִליִני , )רות ג יג(ִּליִני ַהַלְיָלה ְוָהָיה ַבּבֶֹקר , ְּ

ָמאָלא ן ְנִהיר אֹור, ְּוָהָיה ַבּבֶֹקר ְדִאיִהי ַרֲחֵמי ְיִמיָנא, ַּהַלְיָלה ְדִאיִהי ׂשְ ּמָ ֲּהָדא הוא , ְּדִמּתַ
ָרֵאל , ְִאם ִיְגָאֵלך טֹוב ִיְגָאל,  ַהּבֶֹקר אֹור)בראשית מד ג(ִדְכִתיב  ך ִיׂשְ ְִאם ַיֲעִביד ּבָ
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ִפיר ין ַרְגִלין ׁשַ ּעֹוְבִדין ָטִבין ְלָסְלָקא ָלך ִמּבֵ ְגָאל ַעל ְיֵדי, ְ ָרֵאל ִעָלָאה ְדִאיהו ּתִ ּ ְדִיׂשְ ּ ּ
ך עֹוְבִדין ָטִבין, ּטֹוב ַוַדאי, ְָלךַבְע ְְוִאם ָלא ַיַעְבדון ּבָ יך ָאֹנִכי, ּ ְוְגַאְלּתִ ּ.  

ְּוָהא אוְקמוהו  ּ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר'' ַחי יהו)רות ג יג(ּ ַח, ה ׁשִ ְּדִאיהו ְכִליל , י''אֹוָמָאה ּבְ
ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא''ַח ִּדְבַההוא ִזְמָנא ְצלֹוָתא ְתֵהא , ַּעד ַההוא ַנֲהָרא, ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקרׁשִ, ּי ּבִ

א וְבַעְייִנין ּוְבִגין ִדְבַח, ַּנֲהָרא ְבִלּבָ ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא ַתְלָיא פוְרָקָנא''ּ ּי ּבִ ְלָיא, ּּ ּוֵביה ִאְתּגַ ּ ,
יה , י ָעְלִמין''ְּדִאיהו ְיסֹוד ַח ַמר ּבֵ ל ַהָיִמים ְו)ה ב ז טז''ד(ִּאּתְ ם ּכָ י ׁשָ ָּהיו ִעיַני ְוִלּבִ ּ.  

א יר ַעְייִנין ְוִלּבָ י ַאְדּכִ ְצלֹוֵתיה ְלֶמֱהִוי ִעינֹוי , ְּוָהיו ִעיַני ְוִלּבִ ר ַנׁש ּבִ ִגין ְדָצִריך ּבַ ּּבְ ְּ

ָמָתא י ִנׁשְ א ְלַגּבֵ א ְדִאיִהי ֲאִסיָרא ְבָגלוָתא, ְלַתּתָ ִכיְנּתָ יה ְלִע, ְּדִאיִהי ׁשְ יָלא ְּוִלּבֵ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ִמיד ֶאל יהו, ְּ ת ַרְגָלי ''ְּוָרָזא ְדִמָלה ִעיַני ּתָ י הוא יֹוִציא ֵמֶרׁשֶ ּה ּכִ

יה ְלִעיָלא ְלָנְטָלא נוְקָמא ֵמֲעָמֵלק, )תהלים כה טו( ְּוִלּבֵ  )ישעיה סג ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
י ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּבְ י ַוַדאי, ּכִ ּיה ָעִתיד ְלָנְטָלא נוְקָמאּבֵ, ְּבִלּבִ יה נוְקָמא , ּ ָמה ְדָנִטיל ּבֵ ּּכְ ּ

ְצָרֵאי   .ִמּמִ
ִעים וְתֵרין''ְּדִאיִהי ִלּבִ ן ַאְרּבָ ם ּבֶ לוָתא''אבגית, ּי ׁשֵ ָרֵאל ִמּגָ יה ַאִפיק ְלִיׂשְ ּץ ּבֵ ע ''ְקַר, ּּ

ָט ָמא ִתְנָייָנא ְדיֹוָמא ִתְנָייָנא''ׂשָ ּן ְדִאיהו ׁשְ יה ָקַר, ּ אּּבֵ ַמר , ע ַיּמָ ָמא ִאּתְ ּוְבַהאי ׁשְ
ִים ְוגֹוֵמר)בראשית א ו( תֹוך ַהּמָ ה ִנְפָלאֹות ''ד יכ''נג, ְ ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ך ֶאֱעׂשֶ ל ַעּמְ ָש ֶנֶגד ּכָ

ִמְצַרִים, )שמות לד י( ָמא ָנַטל נוְקָמא ּבְ ָכל ׁשְ   .ּּבְ
א ַתְלָיא ּופוְרָקָנא ְבִלּבָ יה ַהֵלב רֹו, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ י , ֶאהּ ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּבְ ּוְבִגין ָדא ּכִ ישעיה (ּ

י, )סג ד י ּבְ ִלּבִ ַמאי ּבְ יה , ה''ְנָקָמה ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ַהֵלל י)תהלם קן ו(ּ ָמה ּתְ ׁשָ , ּה''ּ ּכֹל ַהּנְ
ַמר  ס י)שמות יז טז(ַּוֲעֵליה ִאּתְ י ָיד ַעל ּכֵ א ַתְלָיא, ּה'' ּכִ ּופוְרָקָנא ְבִלּבָ ַמר ְּדֵביה ִא, ּ ּתְ

ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְלִלּבִ, ַּהֵלב רֹוֶאה ּ ּ ּ ּי ִגִליִתי וְלֵאָבַרי ֹלא ִגִליִתי''ּ ַמאי , ּּ
י י, ְלִלּבִ ְּואֹוַרְייָתא ְדַעל ֶפה ִאְתְקִריַאת פוָמא , ֶּאָלא אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ִאְתְקִריַאת ִלּבִ ּ ּ

ְּואוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִת ּ א ְלפוָמא ָלא ַגִליּ ּין ִמִלּבָ ָמא ְדע''ְלִלּבִ, ּּ ב ''ּי ִגִליִתי ָדא ׁשְ
ָמָהן ְבִעין ַאְנִפין ְלאֹוַרְיָתא, ׁשְ ְּוִאינון ׁשַ   .'ְדַתְלָיין ִמן ב, ּ

א וִפיָמא ְוֵאָבִרין א ְוגוָפא ְוִלּבָ ְּואֹוַרְייָתא ִאית ָלה ֵריׁשָ ּ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ ַגְווָנא ְדִאית ּבְ , ּכְ
אְּדִא י ַעּמָ ין ֵריׁשֵ הֹון ַעְייִנין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב , ּינון ֵריׁשִ ּוִמּנְ  ְוָהָיה ִאם )במדבר טו כד(ּ

א, ֵמִעיֵני ָהִעָדה הֹון ִלּבָ ה ְוַאֲהֹרן ַעל , ְוִאית ִמּנְ ְבִעין ַסְנֶהְדִרין וֹמׁשֶ ְּדִאינון ָלֳקֵבל ׁשַ ּ
ְייהו ּבַ ָוַתְי, ּּגַ י ִגִליִתי, ּיהוְּדָלא ָחְסִרין ֵמָעְלָמא ּכְ ְּוָדא ִאיהו ְלִלּבִ ֲּאָבל ָאֳחָרִנין ְדִאינון , ּ ּ

הֹון וְלֵאָבַרי ֹלא ִגִליִתי ַמר ּבְ ָאר ֵאָבִרין ִאּתְ ׁשְ ּּכִ ְלָיין , ּ ְבִעין ַאְנִפין ּתַ אֹוַרְייָתא ׁשַ ְּוֵכן ּבְ
ֵרין ּתֹורֹות   .ּאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה, ִמּתְ

  ]א''דף נא ע -ני זוהר תיקו[

ּוְבָגלוָתא ָחַלק ִלּבָ ְּדִאינון ע, )הושע י ב(ם ''ּ ַגְווָנא ְדַסְנֶהְדִרין''ּ ּב ַצִדיִקים ְדִאינון ּכְ ּ ּ ,
ל חֹוֵכי לֹו)ישעיה ל יח(ְּוָרָזא ְדִמָלה  ֵרי ּכָ ית''ֹל,  ַאׁשְ ָלִתין ְוׁשִ ָנא ְסִליק ּתְ ּבָ חוׁשְ , ּו ּבְ

ַאְרָע''ְּוִאינון ל ָרֵאלו ּבְ ָרֵאל''ְול, א ְדִיׂשְ , ם''ְּוָדא ִאיהו ָחַלק ִלּבָ, ו ְלָבר ֵמַאְרָעא ְדִיׂשְ
ם אֹור ְוָחֵמץ ְדִאינון ִעֶרב ַרב )א''דף נא ע(. ּוָמאן ָחַלק ִלּבָ ּׂשְ ְּוָרָזא ְדִמְלָתא ִויִהי ַמְבִדיל , ּ
ין ַמִים ָלָמִים  ַמר, )בראשית א ו(ּבֵ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ יתו )ושמות יב ט( ּ ּבִ ׁשְ יֹום ָהִראׁשֹון ּתַ ּ ַאך ּבַ ּ ְ

יֶכם ּתֵ ֹאר ִמּבָ י, ְַאך ָחַלק, ׂשְ ע ְסֵרי יֹוֵמי ְדִפְסָחא, ד''ְּואֹוָמָאה ְדִיְתַמחון ּבְ ְּדִאינון ַאְרּבַ ּ ,



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות  ְּלַקְייָמא ּכִ ודא שבעה יומי דפסחא (, )מיכה ז טו(ָ

 ָחג )יחזקאל מה כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , )ושבעה יומי דפסחא דגלותא בתראה, ותא קדמאהדגל
ֻבעֹות ָיִמים ַמּצֹות ֵיָאֵכל   .ׁשְ

ר ר ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהּנֵ ָעה ָעׂשָ ּוְבִגין ָדא אֹור ְלַאְרּבָ ר ְדִאיִהי , ּ ְּוָדא אֹור ַהּנֵ
ּאֹוַרְייָתא וִפּקוַדָיא ּ הֹון ְדִאּתְ, ּ י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור)משלי ו כג(ַמר ּבְ א,  ּכִ ִלּבָ אֹור , ֵנר ּבְ

ַעְייִנין ר, ּבְ ְּדִאיהו אֹור ַהּנֵ י, ּ ְדִחילו וְרִחימו ּבְ ּּבִ ּ ְייהו, ה''ּ ִרין ֲחׁשֹוָכא ְוַקְדרוָתא ִמּנַ ִּמְתַעּבְ ּ ,
י  ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּבְ ּוְבִגין ָדא ּכִ   .)ישעיה סג ד(ּ

י ָדא לְועֹוד  ִלּבִ ית''ב אלהי''ּבְ ֵראׁשִ ר ֲאִמיָרן ְדִאינון י, ּם ְדעֹוְבָדא ִדּבְ ַּוֲעׂשַ י' ּ , ִמן ִלּבִ
יה , ְּוֵלב ַהאי ִאיהו ֵלב ַמר ּבֵ ְּדֵביה ָנִהיר ַההוא ְדִאּתְ ּ ּ י טֹוב )שמות ב ב(ּ ֶרא אֹותֹו ּכִ  ַוּתֵ

ִריך ה, ּהוא א ּבְ ְלָייא קוְדׁשָ ְוֵביה ָעִתיד ְלִאְתּגַ ּ ּ ה ְבאֹוַרְייָתא ְבָגלוָתא ַבְתָרָאהּ ּוא ְלֹמׁשֶ ּ ,
ַגְווָנא ְדפוְרָקָנא ַקְדָמָאה יה , ּּכְ ַמר ּבֵ ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך יהו)שם ג ב(ְּדִאּתְ ת ֵאׁש''ּ ַלּבַ , ה ֵאָליו ּבְ

ת ֵאׁש ִדְנבוָאה ַלּבַ ַקְדֵמיָתא ּבְ ּּבְ ת ֵאׁש ְדאֹוַרְייָתא, ּ ַלּבַ ּוְבָגלוָתא ַבְתָרָאה ּבְ ּ ּ.  
ית''ְוָדא ַב ֵראׁשִ ר ֲאִמיָרן ְול, ת ִמן ּבְ ּם ְדעֹוְבָדא ''ב אלהי''ְּדִאיִהי ְכִליָלא ֵמֲעׂשַ
ית ֵראׁשִ ר ֲאִמיָרן ִאיִהי ַבת ַעִין אוְכָמא, ִדּבְ ִליָלא ֵמֲעׂשַ ת ּכְ חֹוָרה ֲאִני , ּּבַ ה ׁשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ

ּוֵביה ָנִהיר אֹור, ְוָנאָוה יה ''ב אלהי''ל,  ְותֹוָרה אֹור)י ו כגמשל(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּם ּבֵ
יה , ָנִהיר ִמְצָוה ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ַמת ָהָאָדם וכו'' ֵנר יהו)שם כ כז(ּ כאן חסר והוא (: 'ה ִנׁשְ

  )בתיקונים זוהר חדש
ּסוי ַדם ַחָיה ְועֹוף א ִאינון ּכִ ִכיְנּתָ ְּוַגְדפֹוי ִדׁשְ ּ ּ ּ י ֲעַלְייהו ִבְרִחימו, ּ ִּדְמַכּסֵ ּ י ְו, ּ ַכד ְמַכּסֵ

ֲּעַלְייהו ִבְרִחימו ְדַאֲהָבה ְלָטא ֲעַלְייהו, ּ ים ְדֵמי טֹוָפָנא ֹלא , ֵּמי טֹוָפָנא ָלא ׁשָ ַּמִים ַרּבִ
ַמָיא ֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ָרֵאל ּבַ ּיוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ְרַסָיא ְיֵהא ַעל , ּ ַההוא ִזְמָנא ּכָ ּּבְ ּ

ע ֵחיָוון ע''ְך ָרִבי''ּ ִאיהו ׁשֹוָפר הֹוֵלְוָדא, ַאְרּבַ ין''ַּדְרּגָ, ַּע ְמרוּבַ ית ַדְרּגִ ׁשִ ְּדִאינון , ּא ּבְ ּ
א  ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ְרַסָיא, )מלכים א י יט(ׁשֵ א ַעל ּכָ ָּהא ִאיהו ַמְלּכָ ּ.  

י  ר ָאַהְבּתִ ֲאׁשֶ ים ּכַ ה ִלי ַמְטַעּמִ ַהִהיא ִזְמָנא ַוֲעׂשֵ ּ ִמִפּקו)בראשית כז ד(ּבְ ה ּ ִּדין ַדֲעׂשֵ
ה, ְּדִאְתְייִהיבו ֵמַאֲהָבה ְּוָלא ִמִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ו, ּ א ְדִעׂשָ ְּדהוא ַאְקִריב ֵליה ְמַמּנָ ּ ,

ָרֵאל ַמר , ְלַקְטְרָגא ְבהֹון ְלִיׂשְ ִּדְבִגיַנְייהו ִאּתְ ֵנאִתי)מלאכי א ג(ּ ו ׂשָ   . ְוֶאת ִעׂשָ
ו ִאיהו , י''א ְתֵרי ַטֲעֵמ''ְּוָדא ִאיהו ַדְרּגָ א ְדִעׂשָ ה ְמַמּנָ ְטָרא ְדִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ְּדִמּסִ ּ ּ

ָרֵאל''ָרִבי א ְדִאיִהי , ּא ֲעַלְייהו''ְוִאיִהי ַדְרּגָ, ַע ַעל ִיׂשְ ִכיְנּתָ ְלָטא ַעל ׁשְ ְוִאי ֵתיָמא ְדׁשָ
ָגלוָתא הֹון ּבְ ִמי וְכ'' ֲאִני יהו)ישעיה מב ח(ָהא ָאַמר ְקָרא , ִּעּמְ ּה הוא ׁשְ בֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ּ

ן וְתִהָלִתי ַלְפִסיִלים ֶּאּתֵ ּ א ִעָלָאה, ּ ִכיְנּתָ ּוְכבֹוִדי ׁשְ ן ֵאל ַאֵחר, ּ ּוְתִהָלִתי , ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּ
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַּלְפִסיִלים ָדא ׁשְ ְות, ּ ְלָטא ַסם ַהּמָ ית יֹוִמין ְדׁשָ ּוְבִגין ָדא ְבׁשִ ּ , ֵאל ַאֵחר, ּ

ִכ ׁשְ ַמר ּבִ א ִאּתְ ה)יחזקאל מו א(יְנּתָ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ים , ּ ִיְהֶיה ָסגור ׁשֵ י ֳחָדׁשִ ת וְבָראׁשֵ ּבָ ׁשַ ּּבְ
ין יׁשִ ן ּבִ ְלִטין ְמַמּנָ הֹון , ְּדָלא ׁשָ ַמר ּבְ ת ִיָפֵתַח וְביֹום ַהֹחֶדׁש )א בה''נ(ִאּתְ ּבָ ּ וְביֹום ַהּשַׁ ּּ

  .ִּיָפֵתַח
ַגְווָנא ''ְועֹוד ָרִבי ַגְווָנא ָדא , ָדא ּכַּע ִאיהו ּכְ ת ֶמֶלך ְפִניָמה ] ציור[ּוְלִזְמִנין ּכְ ּּבַ ְ

ֵביָתא א, ְסִגיָרא ּבְ ה ִביׁשָ ה ַחּמָ ַלת ּבָ ּכְ א ְלעֹוָלם ָלא ִאְסּתַ ְּוִאיִהי ִסיֲהָרא ַקִדיׁשָ ם ַסם , ּ ֵגיִהּנָ
א ְות נוְקָבא ִביׁשָ ין ֵאל ַאֵחר, ַּהּמָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדָהִכי אוְקמוהו ַקְדָמ, ּכָ ּ ּ ְלעֹוָלם ָלא ָחָזא , ִאיןּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ה ְפִגימוָתא ְדִסיֲהָרא ַּחּמָ ה ָנְפָקא , ּ ְזָרח)נפקא(ִּדְבִזְמָנא ְדַחּמָ ִּסיֲהָרא ָחְזַרת ַאְנָפָהא ,  ִמּמִ
ַגְווָנא ָדא  ַיֲעֹקב ְוֹלא ] ציור[ִּמיֵניה ּכְ יט ָאְון ּבְ ע ֹלא ִהּבִ ְלָעם ָהָרׁשָ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ּבִ ּ

ִי ָרֵאל ָרָאה ָעָמל ּבְ   .ל ְוָנָחׁש''ָעָמל ָוָאְון סמא, )במדבר כג כא(ׂשְ
  ]ב''דף נא ע -תיקוני זוהר [

ָלא ָבה ּכָ ּוְבִזְמָנא ְדָדֲחִקין ָלה ְלִאְסּתַ ּ ּ ל ָוֹכל, ּ ְסָיא ִמּכָ ִביָעָאה, ִאְתּכַ ַיְרָחא ׁשְ , ְוֵאיָמַתי ּבְ
ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ)תהלים פא ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  נוּ ּתִ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ֶסה , ּּכֶ ּכֶ ַמאי ּבַ

יה ִסיֲהָרא ְסָייא ּבֵ ַיְרָחא ְדִאְתּכַ יה, ּּבְ ִסיַאת ִמּנֵ ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתּכְ ּּבְ ָרֵאל , ּ ִאיִהי ָאְמַרת ְלִיׂשְ
ַמֲאָכִלין ָטִבין ִּדְיַתְקנון ְצלֹוִתין ּבְ ה, ּ ִּמִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ָכל, ּ ִקיָלא ּכְ ּ ִפּקוִדיןִּדְצלֹוָתא ׁשְ דף (, ּ

ָרֵאל )ב''נא ע ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ֵייָמא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ים , ְּ ה ִלי ַמְטַעּמִ בראשית (ַוֲעׂשֵ

א)כז ד ִכיְנּתָ ְרעוָתא ִדׁשְ ה, ּ ּבִ י ִמִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ר ָאַהְבּתִ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ א ִעם , ּ ִכיְנּתָ ת ׁשְ ּנַ ְוַתּקִ
ָרֵאל ַמֲאָכִלין ִד ִניןִּיׂשְ ְּצלֹוִתין ְדִאינון ָקְרּבָ א, ּ יַנת ְמזֹוָנא ְלַמְלּכָ , ּוְבִזְמָנא ְדִאיִהי ַתּקִ

ֹוָפר א ֵביה , ְיִהיַבת לֹון ִעיָטא ְלַאְתָעָרא ַבּשׁ ִריך הוא ְלַאְכָנׁשָ א ּבְ ְּדֵביה ָעִתיד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ע ִסְטִרין לוָתא ֵמַאְרּבַ ָרֵאל ִמן ּגָ דֹול ְלֵחירוֵתינו ֲּהָדא הוא ִדְכִת, ְּלִיׂשְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּיב ּתְ ּ
ֻליֹוֵתינו ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ ְּוׂשָ יב ְדִאיהו יֹוָמא ְדִדיָנא ִדיֵליה וָבַרח , ּ ְּוִאיהו ָחׁשִ ּ ּ ּ ּ   .)ה''א ובר''ס(ּ

ִריך הוא ַמֲאִריך ֲעַלְייהו ְדַחָייַבָיא א ּבְ ַּעד ַההוא ִזְמָנא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ק לֹון ּוְלַבּסֹוף ַאְפִסי, ְ
ּא סֹוף ָפסו''ְך ַטְרָח''ְּוָדא ִאיהו ַמֲאִרי, ְוָחִריב לֹון ֵמָעְלָמא   .ק''ּ

ְּבַההוא ִזְמָנא ְדִיְתַמחון ַחָייַבָיא , י''א ְתֵרי ַטֲעֵמ''ַּע ַדְרּגָ''ְר הֹוֵלך ָרִבי''ְועֹוד ׁשֹוָפ ּ ּ ּ
ע ִמיִנין, ֵמָעְלָמא ַאְרּבַ יר ָפׁשוט ְוָדא יְּדִא, ָּסְלָקא ְצלֹוָתא ְבִנּגוָנא ּבְ ּינון ׁשִ פול ', ּּ יר ּכָ ּׁשִ
יר ְמׁשוָלׁש ְוָדא יה, ה''ְוָדא י ע ְוָדא יהו, ו''ּׁשִ יר ְמרוּבַ ָמא ְדיהו, ה''ּׁשִ ׁשְ ה ָסְלָקא ''ּבִ

א ִכיְנּתָ א ְבִנּגוָנא, ּאֹוַרְיָתא ְבִנּגוָנא, ְצלֹוָתא ְדִאיִהי ׁשְ ִכיְנּתָ ָרֵאל ָסְלִקין ִמּגֹו , ּׁשְ ִיׂשְ
ּוָתא ְבִנּגוָנאָגל יָרה )שמות טו א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ָרֵאל ֶאת ַהּשִׁ ה וְבֵני ִיׂשְ יר ֹמׁשֶ ּ ָאז ָיׁשִ

  .ה''ַּהֹזאת ַליהו
א ִכיְנּתָ ָרה ַמְלִכיֹות , ְצלֹוָתא ְדִאיִהי ׁשְ ָרה ִזְכרֹונֹות וַבֲעׂשָ א ַבֲעׂשָ יה ְדַמְלּכָ ָּסְלָקא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ

ָרה ׁשֹוָפרֹות ְּדִאינון י י י, ּוַבֲעׂשָ ְייהו', ּ ּתֹות ְדַמְלָאִכים ִיְתָערון ְלַגּבַ ָרה ּכִ ַּוֲעׂשָ ּ ְוָסְלָקא , ּ
ר ְסִפיָרן י ֲעׂשַ ְטָרא ְדָרִבי, לֹון ְלַגּבֵ ִעים ִמּסִ ְייהו ְמרוּבָ ְּוִנּגוִנין ָסְלִקין ִמּנַ ּ ע ֵחיָוון''ּ ַאְרּבַ , ַע ּבְ

דֹולֹות  ְּוִאינון ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ַמְנָיאּ ַמר , י''ְּוִאינון יאהדונה, ִּאינון ּתְ  )שם(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ה יר ֹמׁשֶ ַמְנָיא, ָאז ָיׁשִ ֵחיָון ּתְ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ַּכד ְיֵהא קוְדׁשָ ּ ְּדִאינון ֵחיָון , ְּ

ים ְמַמְללֹות ים ָחׁשֹות ִעּתִ א ִעּתִ ְּדֶאּשָׁ ַגְדַפ, ּ ְּוֻכְלהו ְמָחָאן ּבְ ִנּגוָנאּ ְּייהו ּבְ ְּוִנּגוָנא ְבהֹון , ּ
ע ַאְנִפין)סלקא( ַאְרּבַ ִעין, ּ ּבְ ָעה )יחזקאל א ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּלָכל ִסְטָרא ְמרוּבָ  ְוַאְרּבָ

ָנַפִים ְלַאַחת ֵמֶהם ע ּכְ ין ַאְנִפין ְוַגְדִפין, ָפִנים ְלֶאָחת ְוַאְרּבַ ְּלָכל ַחָיה ְתַמְנָיא ִאינון ּבֵ ּ ּ ,
ה ָאָל ח ֹמׁשֶ ּבַ הֹון ׁשַ ַמְנָיא ִדי ּבְ   .ז''ֳקֵבל ּתְ

ין ָמָנא ִבְתַמְנָיא ִניִמין ִגין ָדא ַתּקִ ַמְנָיא, ְּוָדִוד ּבְ ִריך הוא ִבּתְ א ּבְ ח ְלקוְדׁשָ ּבַ ְּוׁשַ ֲהָדא , ְּ
ִמיִנית)תהלים יב א(ּהוא ִדְכִתיב  ַח ַעל ַהּשְׁ , ַמְנָיאְלָכל ַחד ּתְ, ּוְתַמְנָיא ַאְתָוון,  ַלְמַנּצֵ

ְלהו ע ָּסְלִקין ּכֻ ַמְנָיא''יאהדונה, ב''ּ ְייהו ס, י ּתְ ַמְנָיא ְלָכל ַחד''ְּוַתְלָיין ִמּנַ ָסְלִקין , ד ּתְ
ְלהו ע ּּכֻ ַמל, ב''ּ ָּדא ִאיהו ָרָזא ְדַחׁשְ ּ.  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

רְּוִאית ִנּגוָנא ְדָסְלָקא ְבֶע ַמ, א''ו ה''א וא''ד ה''ְּוָדא ִאיהו יו, ׂשֶ שיר (ר ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ִליֵלי ָזָהב)ה יד ית,  ָיָדיו ּגְ ׁשִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי , ְּוִאית ִנּגוָנא ְדָסִליק ּבְ ּ
ׁש   .ם''ה ָאָד''ה י''ה י''י, ּה צור עֹוָלִמים''ה יהו''י, ׁשֵ

ר ָנַפִים ַאְרֵיה ׁשֹור ֶנׁשֶ ע ּכְ ָבה, ַאְרּבַ ְנָייָנא י, ֶמְרּכָ , ה''ה יהו''ה י''וה יה''ה י''ה יהו''ּתִ
ְלהו י ְּלִעיָלא ִמּכֻ יָנ''ה ָחְכָמ''ה יהו''ּ ֶתר אהי, ה''ה ּבִ ר אהי''ּכֶ ַמר , ה''ה ֲאׁשֶ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ָנַפִים ְלֶאָחד)ישעיה ו ב( ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ , ץ''ְוָדא אבגית,  ׂשְ
ה ָפָניו  ִים ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ ְנֵאיהֹוןּבִ הֹון ׂשָ לון ּבְ ּכְ ָרֵאל ְדָלא ִיְסּתַ ְּלִיׂשְ ה ַרְגָליו ְדָלא , ּ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ּוִבׁשְ ּ

יר לֹון עֹוְבָדא ְדֶע לוָתא, ְגָלאַאְדּכִ ִים ְיעֹוֵפף ִמן ּגָ ּתַ ּוִבׁשְ  )שמות יט ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכ ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ   .ם ֵאָליָוֶאּשָׂ
גֹון ַהְללוָיה ְּוִאית ִנּגוָנא ְדָסְלָקא ִבְתֵרין ּכְ ּ גֹון ַהְלִלי , ּ ָאת ַחד ּכְ ְּוִאית ִנּגוָנא ְדָסִליק ּבְ

י גֹון ה', ּבְ ָחֵמׁש ּכְ ִכּנֹור ְדָחֵמׁש ִניִמין', ְּוִאית ִנּגוָנא ְדָסִליק ּבְ ַמר ּבְ ֲּאָבל ִנּגוָנא , ְּוָהא ִאּתְ
ית ְד ׁשִ ְתַלת ְוָדא יה, ִאיִהי' ץ ִמן ו''ִּאינון אבגיתְּדָסִליק ּבְ ְּוִאית ְדָסִליק ֵליה ּבִ , ו''ּ

רוָעה, ה''ְּדִאיהו אהי ָבִרים ּתְ ִקיָעה ׁשְ ּתְ ְּוָסִליק ִנּגוָנא ֵביה ּבַ ּ ּ.  
  ]א''דף נב ע -תיקוני זוהר [

ִנּגוָנא ִקיָעה הוא ָקָלא ָארוך ּבְ ּתְ ּּבַ ּ ַּעד ַדֲהָוה ָסִליק ֵליה ְלַג, ְּ י ְיִמיָנא ְדִאיהו ֶחֶסדּ , ּּבֵ
י ְגבוָרה ָבִרים ֲהָוה ָסִליק ָקָלא ְדִנּגוָנא ְלַגּבֵ ּשְׁ ּּבַ ן י, ּ ָמאָלא''ְדַתּמָ יִמיָנא וׂשְ ַוֲהָוה , ּה ּבִ

ֶחְדָוה ָחְכָמָתא ְועוְתָרא יה ּבְ ָּנִחית ִמּנֵ ים ַיְדִרים, ּ ָמה ְדאוְקמוהו ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּּכְ ּ יר , ּ ְלַהֲעׁשִ
י ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּצִפיןַי ְתרוָעה ֲהָוה ָסִליק ָקָלא ְדִנּגוָנא ְלַגּבֵ ּּבִ ּ יה , ּ ַּוֲהָוה ָנִחית ִמּנֵ

י  א ְלַגּבֵ ה )א''דף נב ע(ַמְלּכָ ָלה ְדִאיִהי קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ּּכַ ל ִמיֵני , ּ ַההוא ִזְמָנא ִיְתָערון ּכָ ּּבְ ּ
ֵתַקע ׁשֹוָפר)לים קנ גתה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּנּגוָנא ּ ַהְללוהו ּבְ ֵנֶבל ְוִכּנֹור, ּ ַּהְללוהו ּבְ ּ ,

תֹוף וָמחֹול ַּהְללוהו ּבְ ּ ִמיִנים ְועוָגב, ּ ַּהְללוהו ּבְ ּ ַמע, ּ ִצְלְצֵלי ׁשָ ַּהְללוהו ּבְ ַּהְללוהו , ּ ּ
ִצְלְצֵלי ְתרוָעה   .ּּבְ

א ִעָלָאה ִכיְנּתָ ִכ, ּׁשֹוָפר ִאיִהי ׁשְ ַקע ִדיָלה ׁשְ ּּתְ ָאהּ ּתָ א ּתַ ה , יְנּתָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ בראשית לב (ּ

ָגלוָתא)כו ף ֶיֶרך ַיֲעֹקב ּבְ ַקע ּכַ ּ ַוּתֵ דֹול, ְ ֹוָפר ּגָ לוָתא ַבּשׁ ַההוא ִזְמָנא ָסְלָקא ִמן ּגָ ּּבְ ּ ,
דֹול ְלֵחרוֵתנו ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ְּוִאְתְקִריַאת ּתְ ּ.  

ֵנֶב ַההוא ִזְמָנא ּבֶ, ב''ן ֵל''ּבֶ, ל''ּבְ ּן ֵיעול ְלֵהיָכֵליה ְדִאיהו ֵל''ּּבְ ּ ּ יה , ב''ּ ַמר ּבֵ משלי (ְּוִאּתְ

ה ָתִמיד)טו טו ּתֶ ַקְדֵמיָתא ,  ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ ַמר ּבְ ּוַמה ְדִאּתְ ב ֶאל ִלּבֹו )בראשית ו ו(ּ ּ ַוִיְתַעּצֵ
ִגין ַחָייַבָיא ּּבְ ִעים ִר, ּ יה וַבֲאֹבד ְרׁשָ ִּמָיד ְדִאְתֲאִבידו ִאְתַקַיים ּבֵ ּ ּ ּּ ה ּ ּנֹור, )משלי יא י(ּנָ , ּכִ

ִריך הוא ְדִאיהו יהו, ר''ו נ''כ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יה , ה''ְּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ה אֹוִרי '' יהו)תהלים כז א(ּ
ִעי ֵנ, ְוִיׁשְ א''ָנִהיר ּבְ ִכיְנּתָ   .ְּוָחֵדי ָבה, ִּמְצָוה ִדיֵליה, ּר ְדִאיִהי ׁשְ

בוָרה ַמע ֶחֶסד ּגְ ַהֵלל , ּרוָעה ֶנַצח ָוהֹודִצְלְצֵלי ְת, ִּצְלְצֵלי ׁשָ ָמה ּתְ ׁשָ ּוְבֻכְלהו ּכֹל ַהּנְ ּּ ּ
ְּדִאיהו ָחְכָמה וִביָנה, ּה''י ּ ן וַבת''ֹו ְוָל''ִּדי ְבהֹון ְיֵהא פֹוְרָקָנא ל, ּ ּה ְדִאינון ּבֵ ּ ּ ּוְבהֹון , ּ

ְּוָדא ִאיהו סֹוף ָפסוק, ִּיְתַמחון ֲעָמֵלִקים ֵמָעְלָמא ּּ.  
ה ִל י ָּדָבר ַאֵחר ַוֲעׂשֵ ר ָאַהְבּתִ ֲאׁשֶ ים ּכַ ה)בראשית כז ד(י ַמְטַעּמִ ּ ִמִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ְוָלא , ּ

ה ֵנאִתי ִמִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ר ׂשָ ַּכֲאׁשֶ ּ ְלָיין ִמְדִחילו ְדִיְרָאה, ּ ה ּתַ ִּפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ ,
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ְייהו ָטן ִמּנַ ְּוִאינון ְלַרֲחָקא ַהּשָׂ אְּדָלא ִיְתַקִריב ְלַג, ּ ְרַסָיא ְדִאיהו ִלּבָ י ּכָ ּּבֵ ְלַתְבָעא ִדיִנין , ּ
ָרֵאל ין ְדִאינון ִיׂשְ ַּעל ֵאָבִרין ַקִדיׁשִ ּ א ֵביַנְייהו, ּ ִכיְנּתָ א ׁשְ   .ְּוִלּבָ

ָטן ִאיהו סמא ָכֵבד, ל''ַּהּשָׂ ְלָטנוָתא ִדיֵליה ּבְ ּׁשָ ַמר , ּ ַּדֲעֵליה ִאּתְ ו )בראשית לו א(ּ  ִעׂשָ
ְרָיין ִדיֵליהַעְרִקין, ּהוא ֱאדֹום ּ ְדַכְבָדא ֲחָייִלין וַמּשִׁ ּ ּ ּ ל ִלְכלוִכין ְוחֹוִבין , ּ ְּוָכֵבד ָנִטיל ּכָ

ל ֲעֹונֹוָתם ֶאל ֶאֶרץ )ויקרא טז כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדַעְרִקין ִעיר ָעָליו ֶאת ּכָ א ַהּשָׂ  ְוָנׂשָ
ֵזָרה ם, ּגְ ם, ֲעֹונֹות ּתָ ְּדַההוא ִאיׁש ּתָ ֵז, ּ   .ֲּאַתר ִדְגֵזַרת ִעיִרין, ָרהֶאל ֶאֶרץ ּגְ

א ִדיֵליה ַמר , ָּמָרה ַחְרּבָ ְחֶיה)בראשית כז מ(ֲּעָלה ִאּתְ ך ּתִ ּוְמָנא ָלן ְדָמָרה , ָ ְוַעל ַחְרּבְ ּ
ְות א ְדַמְלַאך ַהּמָ ֶחֶרב )משלי ה ד(ִּדְכִתיב , ְִאיִהי ַחְרּבָ ּ ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ַכַלֲעָנה ַחָדה ּכְ ּּ

ִּפיֹות א, ַּחִיים ְלָכֵבדִאיִהי , ּ ְות ְלִלּבָ ם, ְוַסם ַהּמָ ֵרי ִפיֹות , ָמָרה ִאיִהי ֵגיִהּנָ ְּוִאית ָלה ּתְ ּ
י ָבנֹות ַהב ַהב)שם ל טו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדָאְמִרין ַהב ַהב ּתֵ י ָבנֹות , ּ ַלֲעלוָקה ׁשְ ּתֵ ׁשְ

ם ְּדָאְמִרין ַהב ַחָייִבין ְלֵגיִהּנָ ּ.  
ְבִעין ַעְרִקין ִאי ַכְבָדאׁשַ ּנון ּבְ ן, ּ ְבִעין ְמַמּנָ ֵבד ְויֹוֶתֶרת ע, ָלֳקֵבל ׁשַ ּיֹוֶתֶרת ִדיֵליה , ב''ּכָ ּ

ת ְזנוִנים יוִרין ִדיֵליה , ִּאיִהי ָנָחׁש ֵאׁשֶ ִגין ְדׁשִ ּּבְ ּ ּ ך)א דילה''נ(ּּ ְ ַנְטָלא ְטחֹול ְדִאיהו ֹחׁשֶ ּ ּ ,
ַמר  ך ָקָרא ָלְיָלה)בראשית א ד(ַּוֲעָלה ִאּתְ ָגלוָתא ְדִאיהו ַלְיָלה, ְ ְוַלֹחׁשֶ ְלָטנוָתה ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ ּ ּ ,
ְע ּוְבָגלוָתא ׁשַ א ַקְייָמא ֵליהּ א ְדִעֶרב ַרב''ְּדִאיִהי ִליִלי, ּּתָ ִסיל , ת ִאיּמָ חֹוק ַהּכְ ְוִאיִהי ׂשְ

ַמר , )א הטחול''ס( ּוְבִגיָנה ִאּתְ אֹול ֹלא ַיֲעֶל)איוב ז ט(ּ ן יֹוֵרד ׁשְ ָלה ָעָנן ַוֵיַלך ּכֵ ְ ּכָ   .הּ
ּנו ּבֹוֵלַע ְּוָדא ִאיהו ַצִדיק ִמּמֶ ּ ִסיל, ּ ע ַוַדאי ְדִאיהו ּכְ ְּדָרׁשָ ּ ּ ַמר , ּ  )חבקוק א יג(ֲּעֵליה ִאּתְ

ּנו ע ַצִדיק ִמּמֶ ַבַלע ָרׁשָ ֲחִריׁש ּבְ יט ּבֹוְגִדים ּתַ ה ַתּבִ ָּלּמָ ּ ְּואוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּ ּ ַּצִדיק , ּ
ּנו ּבֹוֵלַע ֲאָבל ַצִד ִּמּמֶ מור ֵאינֹו ּבֹוֵלַעּ ַמר , ּיק ּגָ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ אֹול )א ב ו''ש(ּ  מֹוִריד ׁשְ

ַלע ָלה ְטחֹול, ַּוָיַעל ָמָתא ַכד ּבָ ִעֶרב ַרב, ַּווי ְלִנׁשְ ְלעו ּבְ ד ִאְתּבַ ָרֵאל ּכַ ַּדֲעַלְייהו , ַּווי ְלִיׂשְ ּ
ַמר  ָנה)בראשית מא כא(ִאּתְ י ָבאו ֶאל ִקְרּבֶ ִחָלה,ּ ְוֹלא נֹוַדע ּכִ ּתְ ר ּבַ ֲאׁשֶ ּ וַמְרֵאיֶהן ַרע ּכַ ּ.  

  ]ב''דף נב ע -תיקוני זוהר [

ן ְדאוִמין ְדָעְלָמא ְוִעֶרב ַרב ל ְמַמּנָ ִזְמָנא ְדָגלוָתא ּכָ ּּבְ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ּ ָהיו )איכה א ה(ִאּתְ
לו ָּצֶריָה ַוַדאי ִאינון ִעֶרב ַרב, ָּצֶריָה ְלֹראׁש אֹוְיֶביָה ׁשָ ַמר ֲּעַלְייהו ִא, ּ  )ישעיה א כג(ּתְ

לֹו ִבים ּכֻ ַרִיך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַגּנָ ּׂשָ ו , אֹוֵהב ׁשַֹחד ְוגֹוֵמר, ְ לו ִאֵלין ִעׂשָ ּאֹוְיֶביָה ׁשָ ּ
ן ְבִעין ְמַמּנָ ָמִעאל ְוׁשַ ְלָוה ְבעוְתָרא, ְוִיׁשְ ׁשַ ְלהו ּבְ ְּדִאינון ּכֻ ּ ּ דֹוֲחָקא ַבֲעִניוָתא, ּּ ָרֵאל ּבְ ְּוִיׂשְ ּ ,

אּוְבִגין ִעְרבוְבָיא ִביׁשָ ְלעו ּבְ ד ִאְתּבַ ּ ָדא ַווי ְלָעְלָמא ּכַ ּ ֵמַעְייהו , ּ ְלעו ּבְ ַרם ְדִאְתּבַ ּוָמאן ּגָ ּ ּ ּ
ָנה י ָבאו ֶאל ִקְרּבֶ יֵדיהֹון, ְּוֹלא נֹוַדע ּכִ ין ּבִ יׁשִ ִגין ְדעֹוְבֵדיהֹון ּבִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּבְ

ּ ַוִיְתָעְרבו ַבּגֹוִים ַו)תהלים קו לה( יֶהםּ ִּיְלְמדו ַמֲעׂשֵ ֶנֶסת , ּ ָמָתא ִאיִהי ּכְ ַגְווָנא ָדא ִנׁשְ ּכְ
ָרֵאל ד , ִיׂשְ ה )ב''דף נב ע(ּכַ ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ֵליָמא ּבְ ִּאיִהי ׁשְ ה , ּ ַמר ּבָ ָלך ָיָפה )שיר ד ז(ִּאּתְ ְ ּכֻ ּ

ךַרְע ְָיִתי ומום ֵאין ּבָ ּ ם יהו, ּ ְרָיא ׁשֵ ַההוא ִזְמָנא ׁשַ ה ְו, ּה ֲעָלה''ּּבְ ַמר ּבָ  )דברים כח י(ִּאּתְ
ם יהו י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ָך''ְּוָראו ּכָ ּה ִנְקָרא ָעֶליך ְוָיְראו ִמּמֶ ּ ן ְדָכֵבד ְוַעְרִקין , ָ ּוְמַמּנָ ּ

א ִדיֵליה ן ִדְטחֹול ְוִעְרבוְבָיא ִביׁשָ ִּדיֵליה וְמַמּנָ ּ ּ ּ ּ ָמָתא, ּ ן ִנׁשְ א ְדַתּמָ חֹות ִלּבָ ְפָיין ּתְ   .ִמְתּכַ
ָמָתא ִאיִהי ִמְתַטְנָפא ְו ַרע ִמיָנה ֲאִפילו ִפּקוָדא ֲחָדא ,  ְבחֹוִבין)א פגימא''ס(ִאם ִנׁשְ ּאֹו ּגָ ּ ּ

ֵּמִאינון ִפּקוִדין ה ִמְצָוה, ּּ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֲעֵביָרה ְמַכּבָ ּּכְ ַההוא ֲאַתר , ּ א ''נ(ּּבְ

ַלק ִמ)אבר ְרָיא ֲעֵביָרה ְוִאְסּתַ ּ ְדׁשַ יהּ ַּההוא ֵאֶבר ִאיהו ָפגום, ְּצָוה ִמּנֵ ּ ְּוִאיהו מום , ּּ ּ
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ָמָתא ָמָתא, ְּדִנׁשְ ִריך הוא ַעל ִנׁשְ א ּבְ ְרָיא קוְדׁשָ ִגיֵניה ָלא ׁשַ ּּבְ ּ ויקרא (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ

ר ּבֹו מום ֹלא ִיְקָרב)כא יח ַחד ֵמַרַמ, ּ ָכל ֲאׁשֶ ה מום ּבְ ָמָתא ְדִאית ּבָ ִּנׁשְ ּּקוִדין ִדיָלה ּח ִפ''ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ִגיֵניה ְלַגּבֵ ָּלא ִאְתְקִריַבת ּבְ ּ ְּ.  

ה מום א ֵלית ּבָ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ָמָתא ִמּסִ ֲּאָבל ִנׁשְ ָלך )שיר ד ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְ ּכֻ ּ
ךָיָפה ַרְע ְָיִתי ומום ֵאין ּבָ ּ ִעי ְלָקְרָבא ְלַההוא, ּ א ,  ֲאַתרִּאם ֵיֶצר ָהָרע ּבָ ִכיְנּתָ יָון ִדׁשְ ּּכֵ

ָמָתא ן ְדִאיִהי ִנׁשְ ְרָיא ַתּמָ ה , ּׁשַ ַמר ּבָ ֵרב יוָמת)במדבר א נא(ִּאּתְ ּ ְוַהָזר ַהּקָ ִגין ַדֲעָלה , ּ ּּבְ ּ
ַמר  ן'' ֲאִני יהו)ישעיה מב ח(ִאּתְ ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּה הוא ׁשְ ְּדַהְיינו ֵאל ַאֵחר ֵאל , ּ ּ

ָמָתא ִאיִהי ְיָקֵריהְּדִנ, ָזר יה, ּׁשְ ְחּתֵ ּבַ ְּוִאיִהי ּתוׁשְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ר ַנׁש ְלקוְדׁשָ ח ּבַ ּבַ ְּדָבה ְמׁשַ ּ ּ ְּ

ָחן ְוהֹוָדָאן ּבְ ה ּתוׁשְ ַכּמָ ָכל יֹוָמא ּבְ ְצלֹוָתא ּבְ ּוְבִגין ָדא ֲאִני יהו, ּּבִ ִמי וְכבֹוִדי ''ּ ּה הוא ׁשְ ּ
ן וְתִהָלִתי ַל ְּלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ן, ְּפִסיִליםּ ְבִעין ְמַמּנָ ִריך , ִּאֵלין ׁשַ א ּבְ ְְדָלא ְיִהיב לֹון קוְדׁשָ ּ ּ
ְלָטָאה ֲעָלה ּהוא ְרׁשו ְלׁשַ ּ ְּדִאינון ַעְרִקין ְדָכֵבד ְדִאיהו ֵאל ַאֵחר, ּ ּ ּ ּ ְטחֹול ָנָחׁש יֹוֶתֶרת , ּ

ת ְזנוִנים ֵבד ֵאׁשֶ ַתר ַדֲעִביַדת ִזיוָפא , ַּהּכָ ּּבָ ּוַפִליַגת ְדָמא ,  ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ִעם)א נאופא''נ(ּּ ּּ
ְמִצית ִדיָלה ְלָכל ַעְרִקין ִּדיָלה ְדִאיִהי ּתַ ּ ּ ְע, ּ י ְטחֹול ְדִאיהו ּבַ יוָרא ְקֵריַבת ְלַגּבֵ ּׁשִ ּ ּ ָּלה ּ

ִסיל ְמִצית , ּכְ ְּדָלא ָנִטיל ְטחֹול ֶאָלא ּתַ ְּוָלא ְיִהיב ֵליה ִמְדָמא , ּ ִדְדָמא)א שמרים''נ(ּ ּ
ֵבדּו, ָאֳחָרא יוִרין, ְּבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת יֹוֶתֶרת ַהּכָ ִגין ְדָלא ְיִהיב ֵליה ֶאָלא ׁשִ ּּבְ ּ ּּ ְוָכֵבד , ּ

ִּאיהו ִקְטרוָגא ְדֵריָאה יה, ּ א נוָרא ִמּנֵ י ִלּבָ ְּדָסִליק ְלַגּבֵ ּ ְנֵפי , ּ יה ּכַ יב ּבֵ ְּוִאי ַלאו ְדָנׁשִ ּ
א , ֵריָאה ָלֳקֵבל , ַהְדָרא ְדִכְנָתא ִלְוָיָתן, )גופא נורא דלבאוהוה אוקיד כל (ֲהָוה אֹוִקיד ְלִלּבָ

רוך ַעל ֲעֵקבֹו ֹלא ַיְפִסיק, ֵחֶלב ָטֵמא ַמר ֲאִפילו ָנָחׁש ּכָ ְַוֲעֵליה ִאּתְ ּ ּ , ֲּאָבל ַעְקָרב פֹוֵסק, ּ
ָרף ִאיהו ָמָרה ִקְטרוָגא ְדֵריָאה ּׂשָ ל ּגוָפא, ּ ֵריַפת ּכָ ִגין ְדָמָרה ִאיִהי ׂשְ ּּבְ ּ.  

ִגין ִבירו ִדְלהֹוןּבְ ָבִרים וְתרוָעה ִאינון ּתְ ִקיָעה ׁשְ ּ ָדא ּתְ ּ ּ ּ ַמר , ּ  )תהלים פט טז(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ֵרי ָהָעם יֹוְדִעי ְתרוָעה יהו אֹור ָפֶניך ְיַהֵלכון''ַּאׁשְ ּה ּבְ ּ ָ ָבִרים , ּ ִקיָעה ׁשְ ַּמאי ָפֶניך ִאֵלין ּתְ ָ ּ

ּוְתרוָעה ִקיָעה ִחְוורו ְד, ּ ְּדִאינון ּתְ ּ ָבִרים סוְמקו ְדַאְנִפין, ַּאְנִפיןּ ּׁשְ ּ רוָעה ְירֹוָקא , ּ ּּתְ
לוָתא, ְּדַאְנִפין ָרֵאל ִמן ּגָ ּוָבה ָנְפִקין ִיׂשְ ּ ָרֵאל ִלירֹוָקא , ּ ְּבִזְמָנא ְדִמְתַהְפִכין ַאְנִפין ְדִיׂשְ ּ ּ

ָרא ָתא עוּבָ ִאּתְ   .ּּכְ
א ְדִאיִה ַרּגָ ָווִנין ַנֲהָרא ׁשְ ַלת ּגַ ּוְבִאֵלין ּתְ ַמת ָאָדם ''י ֵנר יהוּּ ַמאי , )משלי כ כז(ה ִנׁשְ

א, א''ו ה''א וא''ד ה''ָאָדם יו ַרּגָ ָווִנין ִדׁשְ ַלת ּגַ ּּתְ ין , ּ ָווִנין ִאֵלין ִאינון ְלבוׁשִ ּוְתַלת ּגַ ּ ּ ּּ
ְּדִאינון ִחָוור סוָמק ָירֹוק, ִלְתַלת ֲאָבָהן ּ ּ ָוון אוְכָמא ִאיִהי ַקְדרוָתא ִדְלהֹון, ּ ּּגַ ּ ָּלה ַוֲע, ּ

ַמר  ַמִים ַקְדרות)ישעיה נ ג(ִאּתְ יׁש ׁשָ ין הו, ּ ַאְלּבִ ׁשִ א ְדָאת , ה''ּוְבהֹון ִמְתַלּבְ ֵכֶלת ְלבוׁשָ ּּתְ
ְכִלית ְדֹכָלא' י ְּדִאיהו ּתַ ּ ּ יה ו', ֵּנר ִאיהו י, ּ ְלהֹוָבא ְדָסִליק ִמּנֵ ּנוָעא ִדיֵליה ָהָכא ְוִנְע', ּׁשַ ּ

  .ה''ְוָהָכא ָדא ה
  ]א''דף נג ע -תיקוני זוהר [

ם ָווִנין, ּוְלִסְטָרא ָאֳחָרא ִאית ֵנר ֲחׁשֹוָכא ְדֵגיִהּנָ ַלת ּגַ ְּוִאית ֵליה ּתְ ָוון סוָמק ָדא , ּ ּּגַ ּ ּ
ֵבד ו הוא ֱאדֹום , ּכָ חֹור, ָּמָרה ַגָוון ָירֹוק, )בראשית לו א(ִּעׂשָ ָוון ׁשָ ַמר , ְּטחֹול ּגַ ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ְכֶהיןָ◌ ִעיָני)שם כז א( ַקֲערורֹות , ו ֵמְראֹות ַוּתִ ָווִנין ׁשְ ִאֵלין ּגַ ְּוִסיָמִניך ּבְ ּ ּ  )ויקרא יד לז(ְ
יר ָפל ִמן ַהּקִ ְּיַרְקַרּקֹות אֹו ֲאַדְמַדּמֹות וַמְרֵאיֶהן ׁשָ ָפל הוא ַגָוון אוָכם, ּ ּׁשָ ּ ַמר , ּ דף נג (ְּדִאּתְ

יה) א''ע ה ִמן ָהעֹור ְוִהיא ֵכ, )שם יג כא( ּּבֵ ָפָלה ֵאיֶנּנָ ָמָתא , ָההּוׁשְ ְפלות ְדִנׁשְ ְּוִאיִהי ׁשִ ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

גוָפא ֵנ ָכֵבד ָמָרה וְטחֹול)א כד''נ(ר ''ּּבְ ְלָיין ּבְ א ִאְתּגַ ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ּ ִנׁשְ ל ִאינון , ּ ּּכָ
א א ַקִדיׁשָ ֵּאָבֵרי ְדגוָפא ְדִאינון ַעּמָ ּ ְמִרירו, ּ ְלהו ַדֲחָקן ּבִ ּּכֻ ּ ָמָתא ַאְתָרא ִדי, ּ ָּלה ְּבִגין ְדִנׁשְ

א, מֹוָחא ָרא, ּיֹוָנה ַקִדיׁשָ ָמָתא ִנׁשְ ִּדְבַהאי יֹוָנה ִאְתַפְרְנַסת, ִנׁשְ ה ְצלֹוִתין , ּ ַכּמָ ּבְ
ּופוְלָחִנין א, ּ ַהאי ְסִפיָנה ְדַמְנִהיִגין ָלה, ְסִפיָנה ְדיֹוָנה ַקְרַקְפּתָ ן ִאית ּבְ ה ְמַמּנָ ְּוִאינון , ְּוַכּמָ

ּאוְדִנין ַעְייִנין חֹוָטָמא פוָמ ן ִאינון, אּ ַבע ְמַמּנָ ְסִפיָנה , ּׁשֶ ְבִעים ָלׁשֹון ַדֲהוֹו ּבִ ְּוָסְלִקין ְלׁשִ
  .ְדיֹוָנה

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א ִעָלָאה, ְויֹוָנה ִאיִהי ְצלֹוָתא ׁשְ ִכיְנּתָ ה ָדא ׁשְ ָרא ְדִאְתַפְרְנַסת ּבָ ִּנׁשְ ּ ּ ּ ,
ְצלֹוִתין וָבעוִת ְדִלין ּבִ ּתַ ָרֵאל ָלא ִמׁשְ ִּאם ִיׂשְ ּ ָרא ְדִאיִהי ֵריָאהּ ּין ופוְלָחִנין ְדִנׁשְ ּ ּ ִּמָיד , ּ

דֹוָלה ֶאל ַהָים ''ַויהו ּה ֵהִטיל רוַח ּגְ ְּדִאיִהי רוַח ְסָעָרה, )יונה א ד(ּ ִניֵחהו ''ּרוַח יהו, ּ ּה ּתְ
ַקְדֵמיָתא ָר, ּבְ ַכְנֵפי ִנׁשְ יב ּבְ ּרוַח ְדָנׁשִ ּא ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''ּ ָרא ְּדֵביה, ּ ּ ָפַרח ִנׁשְ

ְפָוון ֵרין ׂשִ ֻכְלהו ָדא רוַח ְדחֹוָטָמא, ְּבִאינון ּתְ יב ּבְ ּרוַח ְדָנׁשִ ּ ּ ּ ּּ.  
חו ּכְ ּתַ ן ִאׁשְ ָאה ַתּמָ א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ָכל ֲאַתר ְדִאיהו ׁשְ ַּהאי רוַח ּבְ ּ ּ יב ' ִּאיהו ו, ּּ ְּדָנׁשִ

ַכְנֵפי ֵריָאה ן ֵנר י, ּבְ א ְדַתּמָ מֹוָחא, ה''הוְּוַעל ִלּבָ ָמָתא ּבְ ַכְנֵפי ֵריָאה, ָּדא ִנׁשְ ֶנֶפׁש , ּרוַח ּבְ
א ִלּבָ ְתַלת מֹוִחין, ּבְ ַלת ּבִ ָבה ָרִכיב ֲעַלְייהו ְדִאיהו ָאָדם, ּוְלִזְמִנין ּתְ ּוַמֲחׁשָ ּ ַלת , ּ ְוָהִכי ּתְ
ֵלב ָמה ר''ר ְנ''ֵנ, ּבְ   .ּוַח''ׁשָ

הֹון ֵנ יב ּבְ ּתֵ''ּרוָחא ְדָנׁשִ ְתֵרי ּבָ אר ּבִ ' ְוַהאי ו, ר''ִסיָמן ֵנ, ַח''ּׁש ְורו''ְּוִאינון ֶנֶפ, י ִלּבָ
ית ִפְרִקין ִדְלהֹון ׁשִ ְדרֹוִעין ּבְ יב ּבִ ִּאיהו ְדָנׁשִ ית ִפְרִקין, ּּ ׁשִ ְתֵרין ׁשֹוִקין ּבְ יב ּבִ ְּוִאיהו ַנּשִׁ ּ ,

הֹון  ַמר ּבְ ׁש)שיר ה טו(ְּדִאּתְ ַמ, ּ ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח )ישעיה יא ב(ר ַּוֲעֵליה ִאּתְ
  .ה''יהו

ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא א ּבְ אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ַהאי רוָחא ּבְ ד ֵאָבִרין ְדגוָפא ִמְתַנֲהִגין ּבְ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ר ַנׁש ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְסִפיָנה ִמְתַנֲהָגא ְלָכל ִסְטָרא ְדָבִעי ּבַ ר )יחזקאל א יב(ּכְ  ֶאל ֲאׁשֶ

ה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכוִיְה ּמָ ֶּיה ׁשָ א ְוִאיִהי גוָפא, ּ א ְוִאיִהי ִלּבָ ִּדְסִפיָנה ִאיִהי ֵריׁשָ ּ.  
א א ַקִדיׁשָ ְּוִאם ֵאָבִרין ְדגוָפא ְדִאינון ָמאֵרי ְסִפיָנה ְדִאינון ַעּמָ ּ ּ ּ ָלא ִמְתַנֲהִגין , ּ

ָמָתא וְבִמְצָוה ְדִאיִהי ַנְפׁשָ אֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ִנׁשְ יַנְייהו, אּּבְ ָּפַרח רוָחא ִמּבֵ ּ ַההוא ִזְמָנא , ּ ּּבְ
דֹוָלה ֶאל ַהָים'' ַויהו)יונה א ד( ּה ֵהִטיל רוַח ּגְ ְּדִאיִהי רוַח ְסָעָרה, ּ ְּדִאיִהי ְגֵזַרת ִדיָנא , ּ

ָיא ָרֵאל, ַקׁשְ ִּדְסָעָרה גוֵפיה ְדַבר ַנׁש ְדִאינון ִיׂשְ ּ ּ ּ ְסָעָרה, ּ ָרֵאל ִאינון ּבִ ָּהֳאִנָיה ְדִאיִהי ְו, ְּוִיׂשְ
ֵבר ָבה ְלִהּשָׁ   .ּגוָפא ִחּשְׁ

ִפיָנה  ֵתי ַהּסְ יה ִזְמָנא ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרּכְ ָאה)שם ה(ּּבֵ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ה ,  ָדא ׁשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ
ב)רות ג ז( ּכָ ׁשְ לֹוָתיו ַוּתִ ַגל ַמְרּגְ ִכיַבת ְלַעְפָרא,  ַוּתְ ב ּ ַוִי)יונה א ה(ְּוָדא ִאיהו , ׁשְ ּכַ ׁשְ

ַּוֵיָרַדם אי ָנְפַלת, ּ ִגין ְדָפַרח ִמיָנה רוָחא ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדָסִמיך ָלה, ְוַאּמַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ה , ְוִאיִהי ָנְפַלת ַמר ּבָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ּ ָבה ָבָדד)איכה א א(ּ ִרים ,  ֵאיָכה ָיׁשְ ּוָמאן ּגָ
ְּנִחיתו ִדיָלה ִגין ִדְב, ּ ָרֵאל אֹוַרְייָתא וִמְצָוהּּבְ ִּטילו ִיׂשְ ין , ּ ַההוא ִזְמָנא ְדִאיִהי ָנֲחַתת ּבֵ ּּבְ

ין ַרְגִלין, ַרְגִלין ָנָהא ִאינון ְמהוָדִקין ּבֵ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ ין, ּ ׁשִ ַמְכּתָ ַמְרִעין ּבְ ַההוא , ְּוִאינון ּבְ ּּבְ
ָרֵאל ֵבי ַמְרִעין ְדִאינון ִיׂשְ ִּזְמָנא ְדגוָפא ּבְ ּ הֹון ְדִאיִהי יֹוָנהּוׁשְ, ּ א ִעּמְ יה , ִּכיְנּתָ ִתיב ּבֵ ַּמה ּכְ

ֵבי ַמְרָעא, ּ ַוִיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהחֹוֵבל)יונה א ו( ָרא ּבְ ׂשְ   .ַּההוא ְדָחִביל ּבִ
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  ]ב''דף נג ע -תיקוני זוהר [

יה  ַמר ּבֵ ְּועֹוד ָמאן ַרב ַהחֹוֵבל ַההוא ְדִאּתְ ְחּבֹול )שמות כב כה(ּ ְלַמת  ִאם ָחבֹול ּתַ ׂשַ
ַבִית ִראׁשֹון, ָךֵרֶע ִני, ָחבֹול ּבְ ַבִית ׁשֵ ְחּבֹול ּבְ ְּוִאיהו ַרב ְדָכל ַמְנִהיֵגי ְסִפיָנה, ּתַ ּוָמה , ּ

ָנִיך, ך''ּ קום ְקָרא ֶאל אלהי)יונה א ו(ָּאַמר ֵליה  ְְדָהא ִדיִנין ָקא ַאְתָיין ֲעָלך ְוַעל ּבְ ְ ָהא , ּ
ין ְנׁשִ יןְּד, ָמאֵרי ְדחֹוִבין ִמְתּכַ יׁשִ ִּאינון ַסֲחִרין ִלְסִפיָנה ִדיָלך ְדִאינון רוִחין ּבִ ּ ּ ל , ְּ ּכַ ִאְסּתַ

ַזְכָוון ִדיָלך ְּבְ אֹוַרְייָתא וְבִפּקוִדין ָטִבין, ּ ְדִלין ּבְ ּתַ ִאֵלין ֵאָבִרים ְדִמׁשְ ּּבְ ּ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ְּוַיֲחִזירון ׁשְ
א ֲעָלך יוְבּתָ ְִעָלָאה ְדִאיִהי ּתְ ּ ַמר , ְיַנת ֲעָלךְוִאיִהי ֲאִג, ּ ַּדֲעָלה ִאּתְ ר )דברים לב יא(ּ ֶנׁשֶ  ּכְ

ֵלם ָּיִעיר ִקּנֹו ָדא ְירוׁשָ ָרֵאל)שם(ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף , ּ ּ ְדִאינון ִיׂשְ ָנָפיו ֲעַלְייהו , ּ ִּיְפרֹוׂש ּכְ
א ְוֹיִמין ָטִבין ּתָ ּבַ ׁשַ הֹון , ּבְ ּוְבִגיָנה ְמָבְרִכין ּבְ רוך ַא )ב''דף נג ע(ּ ְּבָ ה יהוּ ת ''ּתָ ּה ַהפֹוֵרס ֻסּכַ

לֹום ַמר , ׁשָ ָרֵאל ִאּתְ ְדָפָהא ַעל ִיׂשְ ת ּגַ ּוְבִזְמָנא ִדְפִריׁשַ ֵאהו ַעל )דברים לב יא(ּ ֵחהו ִיּשָׂ ּ ִיּקָ ּ
ָמה ְדאוְקמוהו , ֶאְבָרתֹו ּּכְ ּ ִרים וכו)שמות יט ד(ּ ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ּוְבִגין ָדא ',  ָוֶאּשָׂ ּ

א ִעָלָאה''ל אלהיּקום ְקָרא ֶא ִכיְנּתָ א ִדיָלך, ּך ְדִאיִהי ׁשְ ְְדִאיִהי ְתיוְבּתָ ה , ּ ְּותוב ּבָ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלָמאָרך ְדִאיהו קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְלָטא ֲעָלך ְדִאיִהי ִטָפה , ְ א ׁשָ יׁשָ ְפָחה ּבִ ל ְדׁשִ ּכַ ִּאְסּתַ ּ ְּ

ַמר , ְּסרוָחה ֹבאה ֶאל''ּ ַויֹאֶמר יהו)איוב א ז(ַּוֲעָלה ִאּתְ ָטן ֵמַאִין ּתָ ְּדָכל חֹוִבין ִאינון ,  ַהּשָׂ ּ
ֵּמֵאָבִרין ְדִטָפה ְסרוָחה אָת ִמִטָפה ְסרוָחה, ּּ י ַחָייַבָיא ֵמַאִין ּבָ ַמר ְלַגּבֵ ִּדְבִגיָנה ִאּתְ ּ ּ ּּ ּ רו , ּ ַּוַיְחּתְ ּ

ה  ׁשָ יב ֶאל ַהַיּבָ ים ְלָהׁשִ א)יונה א יג(ָּהֲאָנׁשִ ִתיוְבּתָ ּ ּבְ י ַהָיםְּוֹלא ָיכֹולו, ּ ְּדִאיהו ְגֵזַרת , ּ ּכִ ּ
  .ְהֹוֵלך ְוסֹוִער ֲעֵליֶהם, ִּדיָנא

ַההוא ִזְמָנא ַוְיַמן יהו דֹול ִלְבלֹוַע ֶאת יֹוָנה ''ּּבְ , ָּדא ָגלוָתא ַקְדָמָאה, )שם ב א(ּה ָדג ּגָ
ִפיָנה ֵתי ַהּסְ יה ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרּכְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ך  )בראשית מו ד(ְּוָדא הוא , ּ ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ

הֹון, ִמְצַרְיָמה א ִעּמְ ִכיְנּתָ ָרֵאל ׁשְ ָכל ֲאַתר ְדָגלו ִיׂשְ ָמה ְדאוְקמוהו ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ָרֵאל , ּ ִּקְלְקלו ִיׂשְ
הֹון , עֹוְבֵדיהֹון ַמר ּבְ יה ִזְמָנא ִאּתְ ְ ַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים)שמות א ח(ּּבֵ ְוָדא , ּ

דֹול ִלְבלֹוַע ֶאת יֹוָנה''ַמר ַוְיַמן יהוֲּעֵליה ִאּתְ, ַּפְרֹעה ָרֵאל , ּה ָדג ּגָ ְּדָבָעא ְלַבְטָלא ִיׂשְ
ִליכוהו)שם כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֵמָעְלָמא ׁשְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ּתַ ל ַהּבֵ ּ ּכָ ּ ּ ֵליה ַוְיַמן , ּ ְּלִקּבְ

דֹול ִלְבלֹוַע ֶאת יֹוָנה''יהו ִתיבִלְב, ְּלַקְטֵליה, ּה ָדג ּגָ ֶּאָלא ִלְבלֹוַע ֶאת , לֹוַע יֹוָנה ָלא ּכְ
ְּדִאיִהי , ָּיא ְמֵהיְמָנא ְדָעִתיד ְלִאְתַייֲהָבא אֹוַרְייָתא ַעל ְיֵדיהֶאת ָאָתא ְלַרּבֹות ַרְע, יֹוָנה
י''ֵּמַאֶל ְלּגוִלין ַעל ְיֵדיה ֲהוֹו, ו''ף ְוַעד ּתָ ל ִאֵלין ּגִ ּּכָ ּ דֹול, ּ ְּוָדא ִאיהו ָדג ּגָ יה ְּדִא, ּ ַמר ּבֵ ּּתְ

דֹול)יחזקאל כט ג( ין ַהּגָ ּנִ ִּאיהו ָדג ִמְצָרִים,  ַהּתַ ּוַבת זוֵגיה ָדָגה , ּ ּ ּ ּ ַוִיְתַפֵלל יֹוָנה )יונה ב ב(ּ ּ ּ
ִעי ַהָדָגה''ה ֱאֹלָהי''ֶאל יהו ָּמאן ְמִעי ַהָדָגה ִאֵלין ִמְצָרֵאי, ּו ִמּמְ ּ.  

דֹול''ְועֹוד ַוְיַמן יהו ּ ִליִלית ְדִאיִהי ִעֶרב ַרב ֵמַההוא ַרב ַהחֹוֵבל ָּדא ְטחֹול, ּה ָדג ּגָ א ''נ(ּ

ַמר )ת בת זוגיה מההוא רב החובל טחול דאיהו ערב רב''ש לילי''דגה דא נח, ל''דא סמא ּ ְדִאּתְ
יה  ִסיל',  ְוַגם ִעֶרב ַרב וכו)שמות יב לח(ּּבֵ חֹוק ַהּכְ ּוְטחֹול ִאיהו ׂשְ ַמר , ּ קהלת ז (ֲּעֵליה ִאּתְ

י ַה)ט ִסיִלים ָינוַח ּכִ ֵחיק ּכְ ַעס ּבְ א, ּּכַ ְטָרא ִדיֵליה , ִלְבלֹוַע ֶאת יֹוָנה ָדא ַנְפׁשָ שמות ו (ִּמּסִ

ה ִמּקֶֹצר רוַח)ט ְמעו ֶאל ֹמׁשֶ ּ ְוֹלא ׁשָ ְטָרא ְדָכֵבד, ּ ה ִמּסִ יה , ּוֵמֲעבֹוָדה ָקׁשָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ שם (ּ

ֵבד ֵלב ַפְרֹעה )ז יד ד ָהֲעבֹוָדה, ּּכָ ְכּבַ ְטָרא ְדָמָרה )שם ה ט( ,ּתִ ּ ַוְיָמַררו ֶאת )שם א יד( ִמּסִ
  .ַּחֵייֶהם
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דֹול ִאיהו ִעֶרב ַרב ָּדג ּגָ ְּדִאינון , ּ ל ,  ַרב ַהחֹוֵבל)א דאיהו''נ(ּ ָּמאן חֹוֵבל ֶאָלא ַרב ִמּכָ
ָלה ָלה, ִּאיהו חֹוֵבל, ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ִנין ְדִליִלית ַחָייָבא, ְוִאיִהי ַחּבָ ִּעֶרב ַרב ּבְ ּ ִדְבהֹון ָחאבו ,ּ

ִרית ָאת ּבְ ַרְייהו ּבְ ׂשְ ָרֵאל ַוֲחִבילו ָית ּבִ ִּיׂשְ ִּאינון ַרב ֲעַלְייהו ְבָגלוָתא, ּ ּ ְּוִאינון ָדָגה , ּ ּ
ָרֵאל ּוְבִגין ָדא ָאְמרו , ְלִיׂשְ ּ ּ ָזַכְרנו ֶאת ַהָדָגה וכו)במדבר יא ה(ּ ּ'.  

ְצַרִים ְקִטיל ָרֵאל ִמּמִ ּוְבִזְמָנא ְדָנְפקו ִיׂשְ יִאיןּ ְייהו ַסּגִ ּוְבָגלוָתא ַבְתָרָאה ָעִתיד , ּ ִמּנַ ּ
רוך הוא ְלָקְטָלא לֹון דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ְיאֹור ֵמָתה)שמות ז יח(ְּוָדא ִאיהו , ְּ ר ּבַ , ּ ְוַהָדָגה ֲאׁשֶ

ַּוִיְבַאׁש ַהְיאֹור ָדא אֹוַרְייָתא ה , ּ ַמר ּבָ ְי,  ְותֹוָרה אֹור)משלי ו כג(ְּדִאּתְ , ּיהוָסְרַחת ְלַגּבַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַמר ּבְ ִליכוהו)שמות א כב(ְוִאּתְ ׁשְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ּתַ ל ַהּבֵ ּ ּכָ ּ ּ , ז''ּאֹור ִאיהו ָר, ּ

ת זוֵגיה ְדַההוא אֹור ַּהְיאֹוָרה ּבַ ּ ּ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָרֵאל ָהָיה אֹור )שם י כג(ּ ֵני ִיׂשְ ּ וְלָכל ּבְ
בֹוָתם מֹוׁשְ ַגְווָנא ָדא ְבָג, ּבְ יה ָהָוה ָר)היאורה(ּלוָתא ַבְתָרָאה ּכְ ּ ַהזֹוַהר ּבֵ ְּדִאיהו אֹור , ז''ּ ּ

ְּדפוְרָקָנא ַבְתַרְייָתא יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)מיכה ז טו(ְּלַקֵיים , ּ ּ ּכִ ָ ,
ִליכוהו ׁשְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ּתַ ל ַהּבֵ ְּוָדא ִאיהו ּכָ ּ ּּ ת ּתְ, ּ ַּחיוןְוָכל ַהּבַ ְדִלין , ּ ּתַ ִּאֵלין ְדִמׁשְ ּ

אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה   .ּּבְ
  ]א''דף נד ע -תיקוני זוהר [

דֹול ִלְבלֹוַע ֶאת יֹוָנה ''ָּדָבר ַאֵחר ַוְיַמן יהו ָּדא ֲעִניוָתא, )יונה ב א(ּה ָדג ּגָ ְּדִאיהו , ּּ ּ
בֹון, ֶצבֶע ְּונוְקָבא ִדיֵליה ִעּצָ ְּדכוָרא ָדג נוְקָבא , ּ ּ ָּדא הוא , ָדָגהּ ּ ַוִיְתַפֵלל יֹוָנה )שם ב(ּ ּ ּ

ִעי ַהָדָגה''ה ֱאֹלָהי''ֶאל יהו ָרֵאל, ּו ִמּמְ ְפָנא ַדֲעִניוָתא ְדָמֵטי ִלְמעֹוי ְדִיׂשְ ִּמּכַ ּ ַההוא , ּ ּּבְ
ּה ַלָדג ַוָיֵקא ֶאת יֹוָנה ְוגֹוֵמר ''ִּזְמָנא ַויֹאֶמר יהו דֹוֲחָקא ִדְדָאָגה ִדְלהֹון , )שם יא(ּ ּבְ

ּדֹוֲאִגין ִמן ֲעִניוָתאְּד לוָתא, ּ ִּמדֹוֲחָקא ִיְפקון ִמן ּגָ ּ  )כב כח, שמואל ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
יַע לוָתא ִבְדָאָגה , ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹוׁשִ ָרֵאל ִמן ּגָ א ְדִיְפקון ִיׂשְ ָּדא ְנבוָאה ְדיֹוָנה ְדִנְתַנּבָ ּ ּ ּ

ּ ַדֲעִניוָתא)א בדוחקא''ס( ִגין ְדַצִדיק ַח )א''דף נד ע(, ּקוןּוִביִמיָנא ִיְפ, ּ ּּבְ ּי ָעְלִמין ִאיהו ָעִני ''ּ
יִמיָנא ר ּבִ ְּדִאיהו ֶפַסח, ְדִאְתַקּשַׁ הֹון , ּ ַמר ּבְ ָרֵאל ְדִאּתְ ַגְווָנא ְדִיׂשְ  ְוַאּתְ )יחזקאל טז ז(ּּכְ

  .ְוַהאי יֹוָנה ִאיִהי יֹוָנה ְדֵתיַבת ֹנַח, ְרָיהִערֹום ְוֶע
ה''ּ ַויֹאֶמר יהו) ב יאיונה(ָּדָבר ַאֵחר  ׁשָ ּה ַלָדג ַוָיֵקא ֶאת ַהיֹוָנה ֶאל ַהַיּבָ ּ ָקם ָסָבא , ּ

ַתר טוָלא ָפַתח ְוָאַמר ִּמּבָ ד הוא , ּ ְזַרע ּגַ ן ּכִ ד, )במדבר יא ז(ְּוַהּמָ ְזַרע ּגַ ֶּאָלא ַגד , ַמאי ּכִ
ָמאָלא ִּאיהו ְיִמיָנא וׂשְ ּל ַדִלי''ְגמֹו, ּ ד ָדא י, ם''ּ ְזַרע ּגַ א, ַּוַדאי' ֹוָנה יּּכִ ִּטָפה ִחַווְרּתָ ּ ,

יד ד ְוִאְתֲעִביד ּגִ ִלים ּגַ ּתַ ְּדֵביה ִאׁשְ ּ ְּוַעל ָדא ַהאי ַזְרָעא ְדִאיִהי יו, ּ ּד ְדִאיִהי ִטָפה ''ּ ּ
א ַמר , ַּקִדיׁשָ ה ְדִאיִהי נוְקָבא)יונה ב יא(ִאּתְ ׁשָ ּ ַוָיֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהַיּבָ ּ ה ַדֲהַות , ּ ּוִמּמַ ּ

ה הַיּבָ  )בראשית א י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּלַאָפָקא ַזְרִעין ְוִאיִבין, ִאְתְקִריַאת ֶאֶרץ' ׁשָ
ה ֶאֶרץ''ַּוִיְקָרא אלהי ׁשָ ים, ּם ַלַיּבָ ִים ָקָרא ַיּמִ יעֹו , ּוְלִמְקִוה ַהּמַ ָרֵאל מֹוׁשִ ָּדא ִמְקִוה ִיׂשְ
ִעת ָצָרה    .)ירמיה יד ח(ּבְ

ְּמקֹוָרא ִדְנִביעו ֵמַההו ך ִמּמֹוָחא ִעָלָאהּ ּא ֶזַרע ְדִאְתַמּשַׁ ְ ּ ִטָפה ִאיִהי )א וההיא''נ(ְוַהאי , ּ
ד ָנְפַקת א ִמן מֹוָחא ְדִאיִהי ָחְכָמה, ְזִעיָרא' י ל ְסִפיָרה ָנְטַלת ֶחְלָקָהא, ּכַ ַעד , ּכָ

ע ְנקוִדין ְּדִאְתַפִליַגת ְלֵתׁשַ ּּ ַאַרת, ּ ּתָ ל ַחד חוָלֵקיה ִאׁשְ ְּוַכד ָנִטיל ּכָ ְלהו ִטִפיןּ וָרא ִמּכֻ ּ ִעּשׂ ּ ּּ ,
יִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת ה ְדִאיִהי ֲעׂשִ ׁשָ ְּדַנִטיַלת ַהִהיא ַיּבָ ּ ִרין, ּ ּוְבִגיָנה ְמַעּשְׂ ּ.  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאְתָאְרַכת ְּוַהִהיא ִטָפה ּבְ ית ', ְוִאְתֲעִביַדת ֶזַרע ו, ּ ְּדָכִליל ׁשִ
ּ ָנְטִלין חוָלֵקיהֹון ֵמַההוא ִטָפהּוְכָמה ְדָכל ְסִפיָרן, ִסְטִרין ּ א מההוא ''נ(ָּהִכי ָנְטִלין ִמֶזַרע , ּ

ּ ְדִאיהו ו)זרע ית', ּ ד ִאיהו ְזִעיר ִאְתֲעִביד ׁשִ יו, ּּכַ ד ָנִטיל ּבְ ין''ּּכַ ּתִ ית , ד ָסִליק ְלׁשִ ׁשִ
רִזְמִנין ֶע ע, ׂשֶ ל ַחד ִאיהו ֵתׁשַ ל ְסִפיָרן ּכָ ה, ֲּאָבל ּכָ ּוַמְלכות ּבָ ּ ל ַחד ְלֶעּ ִלים ּכָ ּתַ רּ ִאׁשְ , ׂשֶ

יה ְדִגיד ְדִאיהו ַצִדיק ך ְלַגּבֵ ְּוֹכָלא ִאְתַמּשַׁ ּ ּ ּ ּ ְ ה, ּ ׁשָ יה ְלַההוא ַיּבָ ּוִמּנֵ ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדָאִריק , ּ ּ
יַבת ֹנַח ה ּכָֹלא ִאְתְקִריַאת ּתֵ ּּבָ ִביִעי , ּ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ יָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ אשית ח בר(ְּוָרָזא ְדִמָלה ַוּתָ

ה' ַּמה ַדֲהַות ה, )יג ׁשָ ִביִעי''ִאְתֲעִביַדת ֵה, ַיּבָ ֹחֶדׁש , א ַהּשְׁ יָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ ְּוָדא ִאיהו ַוּתָ
ִביִעי ִביִעי, ַהּשְׁ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ַנח ַוַדאי ּבַ ְּוָדא ִאיהו ִגיד ַצִדיק ַח, ַּוּתָ יה , י ָעְלִמין''ּ ִגין ְדִמּנֵ ּּבְ ּ

הָנִפיק ֶזַרע ְלַהאי ַיּבָ   .ׁשָ
  ]ב''דף נד ע -תיקוני זוהר [

ה ׁשָ ְּוָכל ָמאן ְדַאֵפיק ַהאי ֶזַרע ְדִאיהו ְנִביעו ִמְלִעיָלא ְדָלא ְבַהאי ַיּבָ ּ ּ ּ ָּגִרים ִפרוָדא , ּּ ּ
ְּבַההוא ְנִביעו א, ּ ִכיְנּתָ ק ְנִביעו ִדׁשְ ִאלו ִאְתַפּסַ ְבָיכֹול ּכְ ּּכַ ּּ ה ְנִביעו ְדִסְטָרא , ּ ְּוִיְתַרּבָ ּ

ְברו ְמֹאד ְמֹאד ַעל )בראשית ז יט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדִאינון ֵמי טֹוָפָנא, ָאֳחָרא ִים ּגָ ּ ְוַהּמַ
ֵבָדה, ָהָאֶרץ ה ְדִהיא ּכְ ׁשָ ַהִהיא ַיּבָ ַההוא ִזְמָנא ְדֵלית ְנִביעו ּבְ ּּבְ , ִּאְתֲעִביַדת ַקָלה, ּ

ָרֵאל ְלָקא ֵמַעל ִיׂשְ ה , ְלִאְסּתַ ַמר ּבָ ָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ ַו)שם יז(ְּוִאּתְ ְוָלא ָנֲחַתת ַעד ַיְרָחא , ּתָ
ִביָעָאה ֵבָדה ָנֲחַתת, ׁשְ ַזְכָוון ִדיָלה ְוִאיִהי ּכְ ְּדִאְתְמִליַאת ּבְ  )שם ח ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ִביִעי ֹחֶדׁש ַהּשְׁ יָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ ָמאָלא, ַוּתָ ִרי ְדרֹוָעא ׂשְ ׁשְ יה ְּדִאי ֲהוֹו ָנְפִקי, ְּדִאיהו ּתִ ּן ּבֵ
ִמיָתה ָפָחה, ִּיְפקון ּבְ ׁשְ ַנִים ִמּמִ ֲארון ֶאָלא ַחד ֵמִעיר וׁשְ ּתָ ְּוָלא ִיׁשְ ּ גֹון ֹנַח, ּּ , ַחד ֵמִעיר ּכְ

ם ְוֶיֶפת גֹון ׁשֵ ָפָחה ּכְ ׁשְ ַנִים ִמּמִ ּוׁשְ ְבָעה, ּ ְבָעה ׁשִ ַנִים ׁשִ ַנִים ׁשְ י , ּוֵמָאֳחָרִנין ׁשְ ֵּמִאינון ַעּמֵ
ין,  ִלְבִעיָרן ְועֹוִפין ְוֵחיָווןָּהָאֶרץ ְדַדְמָיין ְּוִאֵלין ִאינון ְדאֹוְקִרין ָיִמים טֹוִבים ְוַחּגִ ּ ְּדִאינון , ּ ּ

בועֹות ָנה ְוַחד ְדׁשָ ֵרין יֹוִמין ַחד ְדֹראׁש ַהּשָׁ ַנִים ּתְ ַנִים ׁשְ ּׁשְ ּ ֵרין יֹוִמין ְדפוִרים, ּ ּּתְ ְבָעה , ּ ׁשִ
ְבָעה יֹוִמין ְדִפְס ְבָעה ִאֵלין ׁשִ ּׁשִ ְבָעה יֹוִמין ְדֻסּכֹות, ָחאּ ּאֹו ְדִמְתַפְלִלין ַח, ְּוׁשִ ְרָכָאן ''ּ י ּבִ

ָכל יֹוָמא ְבָעה ַח )ב''דף נד ע(. ִּדְצלֹוָתא ּבְ ְבָעה ׁשִ ַנִים ׁשִ ַנִים ׁשְ ן ׁשְ ּבַ   .י''ְּדָסְלִקין ְלחוׁשְ
ּאֹו ִאֵלין ַדֲהוֹו ָנְטִרין י ִרית ִמיָלה ְדִאיהו ִל' ּ ְּדִאיהו אֹות ּבְ ּ ֹמָנה ְדֹכָלא ַחּ ּאֹו ִאֵלין , י''ּׁשְ

ָכל יֹוָמא ְדִאינון אֹות י ִפֵלי ּבְ ְּדַמְנָחן ּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר ', ּּ ',  ְוָהָיה ְלאֹות כו)שמות יג טז(ּכְ
ח ִרין ֵליה ּבְ ִפֵלי' ַּוֲהוֹו ָקׁשְ י ִדּתְ ּתֵ א' ְּדִאינון ד, ּּבָ ִפִלין ְדֵריׁשָ י ִדּתְ ּתֵ ּּבָ ע ַפ, ּ ָיין ְּוַאְרּבַ ְּרׁשִ

ִפִלין ְדָיד ִּדּתְ ּאֹו ִאינון ְדָנְטִרין אֹות י, ּּ חוָמא ִדיֵליה ְדִאיהו ח' ּ ּתְ ת ּבִ ּבָ ּׁשַ ּ ּ ֵרי ַאְלֵפי ', ּ ּתְ
ין ְלָכל ִסְטָרא ְתׁשוָבה, י''ְּוֹכָלא ַח, ַאּמִ ִלין ּבִ ְּלִאֵלין ִאינון ְמַקּבְ ּ יַבת ֹנַח יֹום , ּ ְדִאיִהי ּתֵ

פוִרים ַּהּכִ ּ.  
אֲאָבל ְל ְתיוְבּתָ ל לֹון ּבִ יֹוָמא ְדִדיָנא, ָּאֳחָרִנין ָלא ְיַקּבֵ ְּוִאם ִיְפקון ּבְ ִּאֵלין ְדָלא ֲהוֹו , ּ ּ

הֹון , ָנְטִרין ַמר ּבְ ר ָהֹרֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ)בראשית ז כא(ִאּתְ ׂשָ ל ּבָ ְּוִאֵלין ִאְתְקִריאו , ּ ַוִיְגַוע ּכָ ּ
מוִרים ְדִנדֹוִנין ְלַאְלּתַ ִעים ּגְ ְּרׁשָ ּ ְרָכא , ר ְלִמיָתהּ א ִמְתּתַ ִכיְנּתָ ית יֹוִמין ֲהַות ׁשְ ׁשִ ִּדְבהֹון ּבְ

ּ ְוֹלא ָמְצָאה ַהיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלה)שם ח ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ְּוִאֵלין ִאינון יֹוִמין , ּ ּ
  .ְּדחֹול

מוִרים ִאֵלין ִאינון ְדָנְטִרין ַח ַּצִדיִקים ּגְ ּ ּ תֹות ְוֹי''ּּ ּבָ ב , ִמין ָטִביןי ְוׁשַ ׁשָ ַמר ַוּתָ ֲּעַלְייהו ִאּתְ
תֹות ְויֹוִמין ָטִביןֵּאָליו ַהיֹוָנה ְלִעת ֶע ּבָ ְרָיא , ֶרב ְוָדא ַעְרֵבי ׁשַ א ָקא ַאְתָיא ְלׁשַ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ
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ִגין ְדִאינון ֹקֶדׁש ֲּעַלְייהו ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ָרֵאל ַליהו)ירמיה ב ג(ּכְ ם ְו, ה'' ֹקֶדׁש ִיׂשְ ַאּתֶ
יהו ְלֶכם ַהיֹום ''ה אלהיכ''ַּהְדֵבִקים ּבַ ּם ַחִיים ּכֻ   .)דברים ד ד(ּּ

ר ְלַחִיים ִבין ְוֶנחָתִמין ְלַאְלּתַ מוִרים ְדִנְכּתָ ְּוִאינון ַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ּ ִסְפָרא ְדַחֵיי, ּ ּוְכִתיִבין ּבְ ּ ,
ָרָכה וכו ָמה ְדַאּתְ ָאַמר וְבֵסֶפר ַחִיים ּבְ ּּכְ ינוִנִי', ּ ּּבֵ ְלָיין ַעד יֹום ּ ִליָלן ֵמחֹול ְוֹקֶדׁש ּתַ ּים ִדּכְ

יַבת ֹנַח ַגְווָנא ְדּתֵ פוִרים ְדִאיהו ּכְ ַּהּכִ ּ ּ ְתבון ְלַחֵיי, ּ ל לֹון ְוִיּכָ א ְיַקּבֵ ְתיוְבּתָ ְייִבין ּבִ ִּאם ּתַ ּ ּ ,
ְתבון ְלִמיָתה ִעם ָאֳחָרִנין הֹון , ְּוִאם ַלאו ִיּכָ ַמר ּבְ ר  ַו)בראשית ז כא(ְּדִאּתְ ׂשָ ל ּבָ ִּיְגַוע ּכָ

הֹון ִפּקוִדין ְוחֹוִבין', וכו ִגין ְדִאית ּבְ ּוֵבינוִנִיים ּבְ ּ ּ ּּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ל )שם ו יט(ִאּתְ ל ָהַחי ִמּכָ ּ וִמּכָ
ר וכו ׂשָ ְטָרא ְדַזְכָוון', ּבָ ל ָהַחי ִמּסִ ְטָרא ְדחֹוִבין, ִמּכָ ר ִמּסִ ׂשָ ל ּבָ ועוד דבזמנא דייתי (. ִמּכָ

דהוו , דבההוא זמנא יתבטל מותנא, ינון דנטרו אות ברית ישזיב יתהון ממותנאמשיחא כל א
, מתנבאין אינון נביאיא דאספקלריא דלא נהרא דלא ישתארון אלא חד מעיר ושנים ממשפחה

ואית מאן דאמר שבעה שבעה מסטרא ,  שנים שנים באו אל נח)שם ז ט(כגון ההוא דכתיב 
שנים שנים תרין , דביה נייחא דירית לה צדיק,  דא שבתנח, ואלין אינון חד מעיר, דבת שבע

ויומא , דתניינא איהו מספק ויומא חדא דיום הכפורים, יומין חד דראש השנה וחד דיום הדין
דמאן דנטיר אינון , ושבעה שבעה אינון שבעה יומי דסכות ושבעה יומי דפסחא, חדא דשבועות

  .)יומין עתיד לאשתזבא בגלותא
ּוְבִגין ְדַגֵל ּ הּ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ל ָדא קוְדׁשָ ּי ּכָ ּ ִאיל ַרֲחֵמי ֲעַלְייהו, ְּ ְרֵמיה , ּׁשְ ּוָמַסר ּגַ ּ

ְפְרך)שמות לב לב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְלִמיָתה ּוְבִפיוָסא ִדיֵליה , ָ ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ ּ ּּ
א ַמְלּכָ ק ּבְ ְדרֹוָעא ִדְיִמיָנא ְוָא, ִּאַדּבַ ּוְלָבַתר ֲאִחיד ,  ְזכֹור ְלַאְבָרָהם)שם יג(ַמר ַוֲאִחיד ּבִ

ָמאָלא ְוָאַמר ְזכֹור ְלִיְצָחק ׂשְ גוָפא ְוָאַמר , ּבִ ּוְלָבַתר ֲאִחיד ּבְ ָרֵאל)שם(ּ ְוָאַמר , ּ וְלִיׂשְ
ה ְזכות ָאבֹות ּמָ ְייהו ּתַ ינוִנים ְלַגּבַ ִריך הוא ְלִאֵלין ּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ יָון ְדָלא ָתאבו, ְ ּּכֵ ּ 

ְייהו ָחָלה ְזכות  ַמר ְלַגּבַ א ִאּתְ ְתיוְבּתָ אִבין ּבִ מוִרים ְוִאם ּתָ ִעים ּגְ ְרׁשָ א ָהא ִאינון ּכִ ִּבְתיוְבּתָ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵני ָעְלָמא ַדֲאָנא , ָאבֹות ה ְוִכי ֵיְמרון ּבְ ינוִנִיים ָאַמר ֹמׁשֶ ּוְבִגין ְדָלא ִיְתֲאִבידו ִאֵלין ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָעא ַרֲחֵמ ֹנַח ְדָלא ּבָ ּי ַעל ָדֵריהּּכְ ְרֵמיה ֲעַלְייהו, ּ ַההוא ִזְמָנא ָמַסר ּגַ ּּבְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
  .ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא
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ּוְבִגין ָדא ָעִתיד ַרְע ּוֵביה ִיְתַקֵיים , ָּיא ְמֵהיְמָנא ְלֶמֱהִוי ְבָגלוָתא ַבְתָרָאהּ ּ  )ישעיה נג ה(ּ
ִעינוְּוהוא ְמחֹוָל ּל ִמְפׁשָ ִגיַנְייהו, ּ ין ְדִיּסוִרין , ִּאְתֲעִביד חֹול ּבְ ׁשִ ַמְכּתְ ֲעֹונֹוֵתינו ּבְ א ּבַ ְּמדוּכָ ּ ּ ּ

ַּדֲעִניוָתא ה דֹוֲחִקין ְדָסִביל ֲעַלְייהו, ּּ ַכּמָ ּּבְ ּוְבִגיֵניה , ּ ֶחם יהו)שמות לב ד(ּ ה ַעל ָהָרָעה ''ּ ַוִיּנָ
ּ וַבֲחבוָרתֹו ִנְרָפא ָלנו)עיה נג היש(ְּוֲהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוגֹוֵמר ּ ֹמאל דֹוֶחה , ּּ ּוְבִגיֵניה ׂשְ ּ ּ

ָנה ְּלֵבינוִנִיים ְדִאיִהי ֹראׁש ַהּשָׁ א ְדִאיהו ֶפַסח, ּּ ְתיוְבּתָ ְּוָיִמין ְמָקֵרב לֹון ּבִ ּ  )א''דף נה ע(, ּ

ִבים ל ׁשָ ִפילו ִדְלהֹון ַוֲא, ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ְלַקּבֵ יֵדיהֹוןְּויֹוִקים לֹון ִמּנְ ְּוֵייִמי לֹון קוִמי , ִחיד ּבִ
ָלם ִבי ְירוׁשָ ן ּתֹוָרה ַרֲחֵמי, ּׁשְ ה ְדִאיהו ַמּתַ ְזכוָתא ְדֹמׁשֶ בועֹות ִיְפקון ּבִ ּוְבׁשָ ּ ּ ּ ְּוַגִלי לֹון , ּ

ֵלם, ֵסֶפר ּתֹוָרה ְנׁשון ִלירוׁשְ ְּוִיְתּכַ ָעה, ּ ה ַמְלכות ָהִרׁשְ ׁשָ ְּוֵתָרֶאה ַהַיּבָ נֹויְוַרֲחֵמי ַעל , ּ , ּבְ
ּוֵביה  ר ָיִעיר ִקּנֹו)דברים לב יא(ּ ֶנׁשֶ ֵלם ִקּנֹו ,  ּכְ   .)לשכינתא(ָּמאן ִקּנֹו ְירוׁשְ

ַההוא ִזְמָנא ׁשֹוָפ ּר ְמהוָפ''ּּבְ ָלה ְדאוִמין , ן''א ָזֵקף ָקָט''ְך ַקְדָמ''ּ ִּאְתַהַפך ֶמְמׁשָ ְ ּ
ָרֵאל ְדִאינון ִמַזְרָעא ְדַההוא ְדִא, ְּדָעְלָמא ְּוִיׂשְ ּ יה ּּ ַמר ּבֵ י ִמּכֹל )בראשית לב יא(ּּתְ  ָקֹטְנּתִ
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ף ַלק ְוִאְזַדּקַ ַּהֲחָסִדים ִאְסּתַ יה ָזֵק, ּ ַמר ּבֵ דֹו''ְּוִאּתְ לוָתא, ל''ף ּגָ ְלקו ִמן ּגָ יִמיָנא ִאְסּתַ ּּבִ ּ ,
בועֹות יה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ׁשָ ה ְדַדְרּגֵ ִגין ְדמֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

ּוֵביה ַמֲאִרי ִריך הוא ְדִאיהו ֶאֶרך ַאַפִים ַעל , א''ְך ַטְרָח''ּ א ּבְ ֵּביה ַמֲאִריך קוְדׁשָ ְ ְ ְּ ּ ּ ּ
ינוִנִיים ּּבֵ ִגיַנְייהו, ּ ֵצך , ְּוָטַרח ּבְ דֹוִלים ֲאַקּבְ ְְלַקָייָמא וְבַרֲחִמים ּגְ ּ ּוֵביה ִיְפקֹון , )ישעיה נד ז(ּ ּ

בועֹותַּעל ְיָדא ְדַההוא ְדִאְתַייִהיב אֹו ׁשָ ַּרְיָתא ַעל ְיֵדיה ּבְ ְּדָאִזיל ִליִמיָנא ְדַהְיינו ֶפַסח, ּ ּ ,
ה  יר ֹמׁשֶ ַהִהיא ִזְמָנא ָאז ָיׁשִ ֵלם , )שמות טו א(ּבְ ּכֹות ַוָיֹבא ַיֲעֹקב ׁשָ ּוַבּסֻ , )בראשית לג יח(ּ

גוֵפיה ֵלם ּבְ ּׁשָ ָממֹוֵניה, ּ ֵלם ּבְ ְבָעה ֲעָנֵני ְיָקר, ּׁשָ ׁשִ ַחר ּבְ ד ָנְפקו ְוִאְסּתַ ַגְווָנא ְדַקְדֵמיָתא ּכַ ּ ּכְ
ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוגֹוֵמר , ִיׂשְ ְָלַקֵיים ּכִ   .)מיכה ז טו(ּ
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הֹון סֹו ַמר ּבְ יַעָיא ְדִאינון ִעֶרב ַרב ִאּתְ ְּוַרּשִׁ ּף ָפסו''ּ ְּדִאינון ִמַזְרָעא ַדֲעָמ, ק''ּ ּ ֵלק ּ
יה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ס י)שמות יז טו(ּ י ָיד ַעל ּכֵ ְּוִאינון ָחֵמׁש ִמיִנים ֲעָמֵלִקים , ּה''ּ ַויֹאֶמר ּכִ

ּבֹוִרים ְנִפיִלים ֲעָנִקים ְרָפִאים ָגלוָתא, ּגִ ָרֵאל ּבְ ִרין ַעל ִיׂשְ ּבְ ְלִקין וִמְתּגַ ְּדֻכְלהו ִמְסּתַ ּ ּ ּּ ֲהָדא , ּ
ִים ַוִיְרּבו ְמֹאד ַעל ָהָאֶרץ ַו)בראשית ז יח(ּהוא ִדְכִתיב  רו ַהּמַ ִּיְגּבְ ּּ ִתיב , ּ ע ִזְמִנין ּכְ ַאְרּבַ
רו ְוָגְברו ַּוִיְגּבְ ּ ְלָוון, ּ ע ּגַ ַמר סֹו, ָלֳקֵבל ַאְרּבַ ּף ָפסו''ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ א , ק''ּ ְּדָפִסיק לֹון קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ְלסֹוף יֹוַמָיא ֵמָעְלָמא ּּבְ ּ  )א''דף נה ע(. ְ

ֹטן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ּוְבַה ָמאָלא)ישעיה ס כב(ּהוא ִזְמָנא ַהּקָ ְטָרא ִדׂשְ ִעיר ְלגֹוי ,  ִמּסִ ְוַהּצָ
ְטָרא ִדיִמיָנא)שם(ָּעצום  ה ''ֲאִני יהו,  ִמּסִ ּנָ ה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ְטָרא ְדַעּמוָדא )שם(ּה ּבְ ּ ִמּסִ

ּוִמָיד ִיְתַפְסקון ֲעָמֵלִקים ִמן ָעְלָמא, ְדֶאְמָצִעיָתא ּּ ִריך הוא ְיִתיב ַעל ,ּ א ּבְ ּ ְוקוְדׁשָ ְּ

ְרְסֵייה ַההוא ִזְמָנא ְדִיְתַמחון ֲעָמֵלִקים , ב''ח ְיִתי''ְך ַאְתָנ''ר הֹוֵל''ְּוָדא ִאיהו ׁשֹוָפ, ּּכָ ּּבְ ּ
ָרֵאל, ֵמָעְלָמא ִריך הוא ָנח ְנָייָחא ְלִיׂשְ א ּבְ ְּיֵהא קוְדׁשָ ְרְסֵייה, ְּ ָמה ְדִאּתְ, ְּוָיִתיב ַעל ּכָ ַמר ּכְ

יה  יק יֹוִמין ְיִתיב)דניאל ז ט(ּּבֵ ְתָלג ִחָור,  ְוַעּתִ ה ּכִ ְּלבוׁשֵ ּ ְּלַקְייָמא ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם , ּ
ינו  ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ   .)ישעיה א יח(ּּכַ

ִתיב  ָמִעאל ּכְ ו ְוִיׂשְ י ִעׂשָ ִביִבין ִדי נור )דניאל ז ט(ּוְלַגּבֵ ְרְסֵייה ׁשְ ּּכָ ּ ּ וֵמִאינון )יא רומ''ס( ,ּ ּ
ל ַטֲעָוון ִדיְלהֹון ִביִבין ְדָכְרְסֵייה אֹוְקדון ּכָ ּׁשְ ּ ּ לֹוִהי נור ָדִליק, ּ ְלּגִ ּּגַ ּ יה ֶע, ּ ְּדָנֲחִתין ִמּנֵ ר ּ ׂשֶ

ְטָרא ְדָאת י ִלין ִמּסִ ְלּגַ ְטָרא ְדָאת ה', ּּגַ ִביִבין ִמּסִ נוָרא ', ּוׁשְ ֵרין ַאְתָוון ִיְתָערון ּבְ ּּתְ ּ
ַההוא ִזְמָנא , ָּוון ִדְלהֹוןְלאֹוָקָדא ַטֲע   .' ְוָהָיה ֶהָחֹסן ִלְנעֹוֶרת וכו)ישעיה א לא(ּּבְ

ַההוא ִזְמָנא ָסִליק ו א' ּּבְ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ א ִדיֵליה ְדִאיהו ׁשֵ ַּעל ַדְרּגָ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּ
ֵר, י''י ַטֲעֵמ''ְתֵר, א''ַדְרּגָ ַתר ְדָס, י''י ַטֲעֵמ''ַמאי ּתְ ֶּאָלא ּבָ ָרֵאל ּ יה ֵייַמר ְלִיׂשְ ִּליק ְלַדְרּגֵ

י  ר ָאַהְבּתִ ֲאׁשֶ ים ּכַ ה ִלי ַמְטַעּמִ ה, )בראשית כז ד(ַוֲעׂשֵ ה ִדְכִליָלן ּבְ ִּמִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ּ '
ּח ִפּקוִדין''ִּדְכִליל ְרַמ, ְּדַאְבָרָהם י ו' ִּדְבהֹון ִאְתְקִריב ה, ּ ָנא ָדא ִאיהו ְקִריבו ', ְלַגּבֵ ְּוָקְרּבָ ּ

יהְד ִכיְנּתֵ ִריך הוא ִעם ׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ.  
  ]ב''דף נה ע -תיקוני זוהר [

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר  ת ֲאָלִפים ִלְבִריַאת עֹוָלם' ה, ה''ּ ְקִריבו י)א אבר ואבר''נ(ּבְ ' ו, ֲחֵמׁשֶ
ַרַמ י ּבְ ּשִׁ א ִיטֹול נוְקִמין ֵמאוִמין ְד, ח''ֶאֶלף ַהּשִׁ ן ִלּבָ ָמאָלא ְדַתּמָ ּוִבׂשְ ּ ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ָעְלָמאּ

י)ישעיה סג( ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּבְ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא,  ּכִ ִליָלן ּבְ ַּוַדאי ִאְתּכְ ה , ּ ְּדִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ
ָמאָלא, ִּאְתְייִהיבו ִמיִמיָנא ה ִמּשְׂ ּוִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ֵר, ּ ְּוִאֵלין ִאינון ּתְ , י''י ַטֲעֵמ''ּ
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ּוִפּקוִד ִריך הואּ א ּבְ ה ִאינון ַמֲאָכִלין ְדקוְדׁשָ ּין ַדֲעׂשֵ ּ ּ ּ ה ַפְרָנָסה , ְּ ּוִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ּ
ּל ְלָמאן ְדָעַבר ֲעַלְייהו''ְלסמא ו )א ובאלין מתקרב''נ( )א אקדים''נ( )ואלין הוה קריב(. ּ  ִעׂשָ

נֹו  יד ּבְ ִגיַנְייהו ֲהָוה ''ְוסמא, )שית כז לאברא(ְּלִיְצָחק ְוָאַמר ֵליה ָיֻקם ָאִבי ְוֹיאַכל ִמּצֵ ּל ּבְ
ָמאָלא)א קריב''נ(ַּאְקִדים  ִריך הוא ֵמחֹוִבין ִדְבנֹוי ְדִאינון ,  ִלׂשְ א ּבְ ְּלַאְטָעָמא ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ַמר , ַמֲאָכִלין ְמִריָרן ִּדְבִגיַנְיהו ִאּתְ ֵנאִתי)מלאכי א ג(ּ ו ׂשָ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ,  ְוֶאת ִעׂשָ
ן ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְיָתאִמּתַ ִליָלא , ּמָ ָמאָלא )ב''דף נה ע(ְדִאיִהי ּכְ ַההוא ִזְמָנא , ִּדיִמיָנא וׂשְ ּּבְ

ן סמא ּמָ ָמאָלא ְלַאֲעָבָרא ִמּתַ י ׂשְ ן ִיְתַער ְלַגּבֵ ן ָאֳחָרא ְדִאיהו , ל''ָעׁשָ ּוִמָיד ָסִליק ָעׁשָ ּּ
ֹטֶרת ן ַהּקְ ָרא וְלָקְרָבא ְיִמיָנא )יליה פקודין דעשהאיהו כללא דאורייתא קשורא ד(, ֲעׁשַ ּ ְלָקׁשְ

ָמאָלא ׂשְ ן ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ּבִ ְּדַעּמוָדא ְדָעׁשָ ּ ּ ופקודין דלא תעשה , ברחימו(ּ

ֹטֶרת)בדחילו   .ּ ַעּמוד ַהּקְ
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַּמאי ְקֹטֶרת ִדיֵליה ׁשְ ה ֵריִחין ו, ּ ַכּמָ ְּדִאיִהי ָסְלָקא ּבְ ְוַכד , ּבוְסִמין ָטִביןּ

ה  ַמר ּבָ יה ִאּתְ ָּסְלָקא ְלַגּבֵ ר וכו)שיר ג ו(ּ ְדּבָ הֹון'  ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ ' ָּדא ה, ְּדָסְלָקא ּבְ
ָאה ּתָ ְּמֻקֶטֶרת ֹמר וְלֹבָנה , י''ֹזאת ָסְלָקא ְבִמ, ּתַ ֵרי ַיְרֵכי ְקׁשֹוט )שם(ּ ִמּכֹל ַאְבַקת , ּתְ
ּ ָדא ַצִד)שם( רֹוֵכל ִליל ּכָֹלא, יקּ ְּדִאיהו ּכְ ּ ְּוִאיִהי ַאְבַקת ִדיֵליה, ִּאיהו רֹוֵכל, ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ּתֹו)בראשית ב כד(ִדְכִתיב  ִאׁשְ ְע,  ְוָדַבק ּבְ י ּבַ ּוֵביה ְסִליַקת ְלַגּבֵ   .ָּלהּ
ִריך הוא א ּבְ ָאה ִאיִהי ְקֹטֶרת ְדקוְדׁשָ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ן ִד, ְּ ַח , ּיֵליהְּוִאיִהי ָקְרּבָ ִמְזּבֵ

ִּדיֵליה ִריך הוא, ּ א ּבְ ִנין ִדְצלֹוִתין ְלקוְדׁשָ ָרֵאל ַמֲאָכִלים ְדָקְרּבָ ִנין ִיׂשְ ְּדָבה ְמַתּקְ ּ ּ ּ ּ ְּדִאינון , ְּ ּ
ַחר ן ַהּשַׁ ִים, ָלֳקֵבל ָקְרּבַ ן ְדֵבין ָהַעְרּבַ ל , ְּוָקְרּבַ ָנא ְדֵאמוִרים וְפָדִרים ְדִמְתַאְכִלין ּכָ ְּוָקְרּבָ ּ ּ

ן מוַסף ְדִאיהו ַצִדיק, יְלָיאֵל ְּוִאיהו ָקְרּבַ ּ ּ ּ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ְדֵלית , ּ ּבָ ָנא ְדׁשַ ְּוִאיהו ָקְרּבָ ּ
ָנא  ה)קריבו לעמא קדישא לקודשא בריך הוא בשבת ויום טוב(ָקְרּבָ ּ ֶאָלא ּבָ ֲּהָדא הוא , ּ
ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא טז ג(ִדְכִתיב  ֹזאת ְו,  ּבְ י ִאם ּבְ ְתַהֵלל ּכִ ַּאל ִיְתַהֵלל ַהּמִ ּ

  .)ירמיהו ט כג(
ּכֹוָנא ִדיֵליה אֵרי ְבַגַווְייהו, ִּאיִהי ַמׁשְ ִּדְבִגיָנה ִאיהו ׁשָ ּ ּ ּ  )שמות כה ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

תֹוָכם ְוגֹוֵמר י ּבְ ַכְנּתִ ְּוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְוׁשָ ִּאיִהי ָארֹון ִדיֵליה, ּ ּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ָגִניז ְוִאיה, ּ
ַגָווה ּּבְ א ִדיֵליה, ּ יה , ִּאיִהי ְמַנְרּתָ ַמר ּבֵ אֹור ֵמַההוא ְדִאּתְ ּוְמנֹוַרת ַהּמָ ּ  ְותֹוָרה )משלי ו כג(ּ
ְּוִאיִהי ֵנר ְדָדִליק ֳקָדֵמיה, אֹור ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ִמיד)ויקרא כד ב(ּכְ ְוִאיִהי ,  ְלַהֲעלֹות ֵנר ּתָ

ַבע ְמַנ ת ׁשֶ ְבָעה בֹוִציִניןּבַ א ְכִליָלא ִמּשִׁ ָמאָלא, ְרּתָ ְטָרא ִדׂשְ יה ִמּסִ ְּוִאיהו , ִּאיִהי ֵנר ְלַגּבֵ
ְטָרא ִדיִמיָנא ה ִמּסִ ַמר , ּאֹור ְלַגּבָ ְרַוְייהו ִאּתְ י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור)משלי ו כג(ְּוַעל ּתַ   . ּכִ

ָמאָל ְטָרא ִדׂשְ ין ִדיֵליה ִמּסִ ִּאיִהי ִקדוׁשִ ּ ּ ְטָרא ִדְלִוִים, אּ ה ִמּסִ ְּבִגין ִדְקדוׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
ּתָ ֶאת ַהְלִוִים ָּאַמר ְוִקַדׁשְ ַעת ֹזאת, ּ ַטּבַ ת ּבְ ֵהא ִלי ְמקוֶדׁשֶ ַמר ּתְ ַּוֲעָלה ִאּתְ ָרָכה , ּ ְוִאיִהי ּבְ
ְטָרא ִדיִמיָנא הוָנה, ִּדיֵליה ִמּסִ ּ ּכֹה ְתָבַרכו ֶאת )במדבר ו כג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדִאיִהי ּכְ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ   .ּבְ
ְטָרא ְדַצִדיק ְדִאיהו ּכָ ָלה ִדיֵליה ִמּסִ ְּוִאְתְקִריַאת ּכַ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ַכָל, ל''ּ ', ל ה''ּכָ, ה''ּ

ַתְרַוְייהו ִרית ַדֲאִחיד ּבְ ִגין ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ּ ְטָרא ְדַצִדיק ִאיהו ִיחוד ִדיָלה, ּ ּוִמּסִ ּ ּ ּ ְּדִאיהו קֹו, ּ ָצא ּ
ין א, ִמן ֶאָחד' ְדָאת ד יר ּבֵ ְטָרא ְדַחי ָעְלִמין', ּח וֵבין ד''ְּדָקׁשִ , ְּוִאיִהי ְצלֹוָתא ִדיֵליה ִמּסִ

ְּדִאיהו ַח ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא''ּ   .ּי ּבִ
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תֹות ְוֹיִמין ָטִבין ּבָ ָלל ִדְתַלת ֲאָבָהן, ִּאיִהי אֹות ְדׁשַ ת ִאיִהי ּכְ ּבָ ִגין ְדִאיִהי ַבת, ּׁשַ  ּּבְ
ִליָלא ִבְתַלת ַעְנֵפי ֲאָבָהן ְדִאינון ש ּּכְ חום ִדיֵליה ְוִאיִהי ְרׁשות ִדיֵליה, ּ ִּאיִהי ּתְ ּ ּ ּ ּ ְּרׁשות , ּ

ָרה ַּהָיִחיד ְדָגְבהֹו ֲעׂשָ ָעה ְדִאינון יהו, א''ו ה''א וא''ד ה''ְוָדא יו, ּ ִּאיהו , ה''ְּוָרְחּבֹו ַאְרּבָ
ְטָרא ִדיִמיָנא ו ִּעירוב ִדיָלה ִמּסִ ּ ּ ָמאָלאּ ּו ְדַהְיינו ֶחֶסד וְגבוָרה''ב רי''ְּדִאינון ע, ׁשְ ּ ְוִאיִהי , ּ

ַּעְרִבית ִדיֵליה ִעיבור ִדיֵליה ּ ּ ּ ּ.  
ִריך הוא א ּבְ ִּאיִהי ַטִלית ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּוָבה ִאְתַעֵטף קוְדׁשָ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְּ ּכְ

ְלָמה)תהלים קד ב( ּשַׂ ָגלוָתאְו,  עֹוֶטה אֹור ּכַ ִּאיִהי ִציִצית ְדַצִדיק ְדִאיהו ָעִני ּבְ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ִפָלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף)שם קב א(ִדְכִתיב  ְּדֵביה ִאְתַעֵטף, ָּעִני ַוַדאי, ּ ּתְ ּ ִגין ְדִאיִהי , ּ ּּבְ

ְמָלתֹו ְלעֹורֹו  ְּכסוֹתה ְלַבָדה ִהיא ׂשִ ּ ִפֵלי, )שמות כב כו(ּ ָכא ִדּתְ הֹון ְד, ָּדא ִמׁשְ ַמר ּבְ ִאּתְ
ם''ּ ַוַיַעׂש יהו)בראשית ג כא( יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ּה ֱאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ ּ.  
  ]א''דף נו ע -תיקוני זוהר [

א ִאינון אהי י ְדֵריׁשָ ּתֵ ע ּבָ ָיין ְדִאינון ַקֶדׁש ִלי , ה''ַּאְרּבַ ע ָפָרׁשִ ַּאְרּבַ ּ ּ ּ ְוָהָיה , )שמות יג ב(ּ
י ְי ָרֵאל, )שם יא( ִָביֲאךּכִ ַמע ִיׂשְ ֹמַע, )דברים ו ד( ׁשְ , ה''ָדא יהו, )שם יא יג( ְוָהָיה ִאם ׁשָ

י ְדָיד ָדא אדנ ּתֵ ָעה ּבָ ָיין ָדא יהו, י''ַּאְרּבָ ָעה ָפְרׁשִ ַּאְרּבָ ּ ְתַמְנָיא ''ּוְבהֹון מ, ה''ּ רֹות ּבִ ב ַאְזּכָ
ָיין ָּפְרׁשִ הֹון , ּ ַמר ּבְ ְמָלתֹו ְלעֹורֹו , י ָבם''אדנ )תהלים סה יח(ְּדִאּתְ י ִהיא ׂשִ ָּדא ִאיהו ּכִ ּ

יִצית, )שמות כב כו( ּצִ ּבַ ֵכֶלת ׁשֶ ִּאיִהי סֹוד ַהִיּבום, ְוִאיִהי ּתְ ָגלוָתא, ּ ְּיָבָמה ִדיֵליה ּבְ ב ''י, ּ
ַלת ֲאָבָהן )א''דף נו ע(. ה''י מ''ה ב''מ ְלּגוִלין ִדיָלה ִאינון ּתְ ַלת ּגִ ּּתְ ּ ּ ַּדֲעַלְייהו, ּ ַמר ּ  ִאּתְ
ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא)איוב לג כט( ֶבר''ּ ֶהן ּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ ִּאיִהי ְיׁשוָעה ִדיֵליה, ּל ַפֲעַמִים ׁשָ ּ ,

אוָלה ִדיֵליה ּּגְ לוָתא, ּ ִריך הוא ֵלית ֵליה ְרׁשוָתא ְלַאָפָקא ִמן ּגָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ַעד , ְ
יה ְּדִאיִהי ָנְפַקת ִעּמֵ ְטָרא ְדָאת ו, ָּאה ִדיֵליהִּהיא ְנבו, ּ ית ַדְרִגין ִמּסִ ְּנבוָאה ְכִליָלא ׁשִ ּ '

ְּדִאיִהי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְנבוָאה, ּ ין ּבִ ּתִ ין ֶאָלא ֵלית , ְּוִאיִהי ֲחלֹום ֶאָחד ִמּשִׁ ּתִ ּוַמאי ׁשִ ּ
יָב ין)א שינה''נ(ה ''ׂשֵ ּתִ ּ ְפחוָתה ִמּשִׁ ָרֵאל ָסָבא, ּ ָאת וְדָסִליק, ְוָדא ִיׂשְ ית ִזְמִנין ֶע'  ּבְ ר ׁשִ ׂשֶ

ין ּתִ ְּדִאיהו ׁשִ ּ.  
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ְטָרא ִדיִמיָנא, ְוִאיִהי ִיְרָאה ִמּסִ ְטָרא , ַאֲהָבה ִמּסִ ְוִאיִהי תֹוָרה ִמּסִ

א ִעָלָאה ַדֲאִחיָדא ִביִמיָנא, ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְטָרא ְדִאיּמָ ִגין , ְּוִאיִהי ָאֹנִכי ִמּסִ ּבְ
ן''ּי ִאיהו ִכּסֵ''ְדָאֹנִכ ּבָ יה , ּא ְבחוׁשְ ַמר ּבֵ א)ישעיה טז ה(ְּוִאּתְ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ַּוֲעָלה , ּ ְוהוַכן ּבַ

ַמר  ּ ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני)שמות כ ג(ִאּתְ ְטָרא ְדסמא, ָ ל ְוָנָחׁש ''ִמּסִ
ְּדִאינון ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ּ.  

ָמאָלא, ְטָרא ִדיִמיָנאְּוִאיִהי ֶפַסח ִמּסִ ְטָרא ִדׂשְ ָנה ִמּסִ ה , ְוִאיִהי ֹראׁש ַהּשָׁ ְוִאיִהי ַמּצָ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ְּפרוָסה ִמּסִ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ֵלָמה ִמּסִ ה ׁשְ ִגין ְדִסְטָרא ְדָצפֹון , ְוִאיִהי ַמּצָ ּּבְ

ִלים ָפַתח ָהָרָעה , ַּלאו ִאיהו ׁשְ פֹון ּתִ ּוְבִגין ָדא ִמּצָ ּ ָאת )מצה( ְוִהיא, )רמיה א ידי(ּ  ִמְצָוה ּבְ
ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא' ו   .ִּמּסִ

ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא בועֹות ִמּסִ ְּוִאיִהי ׁשָ הֹון , ּ בועֹות ַוַדאי ִאית ּבְ ְבָעה ׁשָ ּׁשִ ּ
תֹות ּבָ ַבע ׁשַ ן מ, ט יֹוִמין''ּוְבהֹון מ, ׁשֶ ּבַ חוׁשְ ַמעּט ַאְתָוון ִדְק''ּּכְ ַמע , ִריַאת ׁשְ ְּדִאינון ׁשְ ּ

ָרֵאל וכו ם וכו', ִיׂשְ רוך ׁשֵ ְּבָ ה', ּ א ִעָלָאה ּבָ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ין ׁשַ יֹוָמא ְדַחְמׁשִ ּּבְ ְוִאְתְקִריַאת , ּ
ן ּתֹוָרה בועֹות, ַמּתַ ין יֹוִמין ְדׁשָ ַחְמׁשִ ְּוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו תֹוָרה ְדִאְתְייִהיַבת ּבְ ּ ּ ּ ,



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ים ְלִזְקָנה ַו ן ֲחִמּשִׁ ַמר ּבֶ ך, )א לבינה''נ(ֲּעֵליה ִאּתְ י ָזְקָנה ִאּמֶ ה ּכִ ַמר ּבָ ַהִהיא ְדִאּתְ ָּבְ ַּוֲעָלה , ּ
ַמר  יָנה ִתְקָרא)משלי ב ג(ִאּתְ י ִאם ַלּבִ ִגין ְדִאיִהי ה,  ּכִ ָאת י' ּּבְ ין ָחֵמׁש ' ְוָסְלָקא ּבְ ְלַחְמׁשִ
רִזְמִנין ֶע ַמ, ׂשֶ ים ְלִזְקָנהַּוֲעָלה ִאּתְ ן ֲחִמּשִׁ ַמר , ר ּבֶ ַהִהיא ְדִאּתְ י  )שם כג כב(ּבְ בוז ּכִ ַּאל ּתָ

ך   .)ה''בן י' ו( ,ָָזְקָנה ִאּמֶ
יָנה, ְסִתיָמא' ְוִזְמִנין ִאְתְקִריַאת ם ִעים ַלּבִ ן ַאְרּבָ ה ּבֶ ַמר ּבָ  )כד לא איהי(, ְּוִאּתְ

ָפא ְדָאת י ׁשוּתָ ִעים' ּּבְ ִתָיהְו, ִאְתְקִריַאת ַאְרּבָ יה ֲאִכיָלה וׁשְ ִּאיִהי ָעְלָמא ְדָאֵתי ְדֵלית ּבֵ ּ ּ ,
יה  ַמר ּבֵ ה ִאּתְ ה ְלַגּבָ ְּוַכד ָסִליק ֹמׁשֶ ִעים )שמות כד יח(ּ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ָהר ַאְרּבָ ה ּבָ  ַוְיִהי ֹמׁשֶ

  .ָלְיָלה ְוגֹוֵמר
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ן ּתֹוָרה ָדא ׁשְ ַמ, ַמּתַ ַמר ִיׂשְ ַנת ֶחְלקֹוַּוֲעָלה ִאּתְ ַמּתְ ה ּבְ ִגין , ח ֹמׂשֶ ּבְ
ְּדִאיִהי דוְגָמא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ָנה , ּ ֻבַע ֹזאת ְוִנּתְ ם ַמֵלא ׁשְ בועֹות ַעל ׁשֵ ְּועֹוד ׁשָ ּ

א ִעָלָאה, )בראשית כט כז(ְָלך ַגם ֶאת ֹזאת  ִכיְנּתָ בוַע ֹזאת ָדא ׁשְ ַּמֵלא ׁשְ ּּ ' מלא שבוע ה(, ּ

יהְּדִא, )ה''מלא י ַמר ּבֵ י ָיד ַעל ּכֵ)שמות יז טז( ּּתְ ָנה ְלך ַגם ֶאת ֹזאת ָדא , ּה''ס י'' ּכִ ְּוִנּתְ ָ

ָאה ה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָאה ָדא ו, ְזִעיָרא' ׁשְ ַּמֵלא ְדֹכָלא ִעָלָאה ְוַתּתָ ּ ִּאיהו ַמֵלא י', ּ , ה ְלִעיָלא''ּ
ַמר , ם''ה אלהי''ְּדִאיִהי ְמֵליָא י )רות א כא(ַּוֲעָלה ִאּתְ י , ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכּתִ ְמֵלָאה ָהַלְכּתִ
יַבִני יהו, ְּלטוָרא ְדִסיַני ּוְבָגלוָתא ֵריָקם ֱהׁשִ ּוָבה', ְּוִאיהו ָמֵלא ה )שם(ה ''ּ  )א וביה''נ( ּ

  .ָ ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנך)תהלים קד כד(
ָאה ִאיִהי סוּכָ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ֵרין , י''ה אדנ''ְּדִאיִהי יהו, ס''ו ה''כ, ה''ּ ִליָלא ִמּתְ ּכְ

ָמָהן ַגְווָנא ָדא יאהדונה, ׁשְ ה ִחּבוָרא ְדַתְרַוְיהו ּכְ ּסוּכָ ּ ָלה ִדיֵליה, י''ּ ִגין ְדִאיִהי ּכַ ּּבְ ְוִאיִהי , ּּ
ה ַבע ְיֵמי סוּכָ ָלָלא ְדׁשֶ ַבע ּכְ ת ׁשֶ ְמַחת ּתֹוָרה , ּּבַ א ִעָלָאה ְדִאיִהי ׂשִ ְּוַכד ָנְטָלא ֵמִאיּמָ

ְמַח ֹוֵאָבהׂשִ ית ַהּשׁ ְּוִאיִהי חוָפה ִדיֵליה, ת ּבֵ ִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת, ּּ   .ִאְתְקִריַאת ׁשְ
  ]ב''דף נו ע -תיקוני זוהר [

ְוָיין  ְמַחת ּתֹוָרה ׁשַ ַההוא ִזְמָנא ְדׂשִ ל ַצִדיק ְלִעיָלא)א שריא''נ(ּּבְ ָמה , ּ ֲעָטָרה ְבֵריׁש ּכָ ּכְ
ֲעָטָרה ׁשֶ)שיר ג יא(ְדַאּתְ ָאַמר  ְמַחת ִלּבֹו, ִּעְטָרה לֹו ִאּמֹו ּבַ יֹום ֲחתוָנתֹו וְביֹום ׂשִ ּּבְ יֹום , ּ ּבְ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ֲּחתוָנתֹו ָדא ׁשְ א ִעָלָאה, ּ ִכיְנּתָ ְמַחת ִלּבֹו ָדא ׁשְ ּוְביֹום ׂשִ ְוָהִכי ְצִריִכין , ּ
ֹכָלא  ָרֵאל ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ְייה )א כלהו''נ(ִּיׂשְ ְמַחת  )ב''דף נו ע( ּוַבֲעָטָרא ַעל ֵריׁשַ יֹוָמא ְדׂשִ ּבְ

ָמִרים וכו. ּתֹוָרה פֹות ּתְ יֹום ָהִראׁשֹון ְפִרי ִעץ ָהָדר ּכַ ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ ּ ּ , )ויקרא כג מ(' ּ
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָמאָלא ְדִאיהו ְגבוָרה, ֶאְתרֹוג ִאיִהי ׁשְ א ְדִאיהו ִלׂשְ ְּוַדְמָיא ְלִלּבָ ּ ך , ּ ְוְבִגין ּכַ ּ

א ָצ ָמאָלא וְצִריָכא ְלֶמֱהִוי ֶאְתרֹוג ְדַדְמָיא ְלִלּבָ יָדא ׂשְ ר ַנׁש ְלָנְטָלא ֶאְתרֹוג ּבִ ִּריך ּבַ ּ ְ

ֵליָמא ִבְתיֹוֶמת ִדיָלה ּׁשְ יה , ּ ַמר ּבֵ ִגין ַההוא ְדִאּתְ ּּבְ ם)בראשית כה כז(ּ ,  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ
יה ֵליָמא ִעּמֵ ּוְכָמה ְדֵלית ְפסול, ְּלֶמֱהִוי ׁשְ ַיֲעֹקב ִדְלִעיָלאּּ ן ָצִריך ְדָלא ְיֵהא ְפסול , ּ ּבְ ּּכֵ ּ ְ

ֶאְתרֹוג ָלך ָיָפה ַרְע)שיר ד ז(ְלַקְייָמא ְקָרא , ּבְ ְ ּכֻ ךּ ְָיִתי ומום ֵאין ּבָ ּ ְוִאם ִהיא ְירֹוָקא ִהיא , ּ
יר ַחת ַיּתִ ר ְיַרְקֹרֶקת, ְּמׁשוּבַ ִדיֹוְקָנא ַדֲהַות ֶאְסּתֵ ה , ּּכְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ׁש )ר ה אאסת(ּ ְלּבַ  ַוּתִ
ר ַמְלכות   .ֶּאְסּתֵ

ם ֲהַדס ה ַעל ׁשֵ ין, ְוִאְתְקִריַאת ֲהַדּסָ ַלת ֲהַדּסִ ְתַלת , ַּוֲהַדס ִאית ֵליה ּתְ ְכָלָלא ּבִ ּתַ ְלִאׁשְ
ְפָוון ְדִאינון ִלּמוֵדי יהו, ֲאָבָהן ְטָרא ִדְתֵרין ׂשִ ְּוִאְתְקִריַאת ֲעָרָבה ִמּסִ ּ ְוִאְתְקִריַאת , ה''ּ
ְטָרא ְדַחּלוָלב  ְּדִאיהו ְכִליל ַח, י ָעְלִמין''ִמּסִ ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא''ּ ּוְלִקְבַלְייהו ָעְבִדין ַח, ּי ּבִ י ''ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ית ִסְטִריןִנְע ׁשִ לוָלב ּבְ ּנוִעין ּבְ ַלת ְלָכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא, ּ גוָפא , ּתְ ית ִסְטִרין ִדְכִליָלן ּבְ ּׁשִ ּ
ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ֵמיה ִאְתְקֵרי לְדל, ּ ּוָלב ַעל ׁשְ   .ב''ו ל''ּ

הֹודו ַליהוי ִנְע''ְּוִאינון ַח, ב''ְּדָסְלִקין ע, ִזְמִנין' י ד''ּנוִעין ַחְּוִאינון ִנְע ּנוִעין ּבְ ה ''ּ
ִחָלה ָוסֹוף ָאָנא יהו''ַח, ּּתְ יָעה ָנא''י ּבְ ְלָיין ִמן ד, ב''ָהא ע, ה הֹוׁשִ ְּדִאיִהי ' ְּוִאינון ּתַ

ִכיְנ אׁשְ ה ִאְתְקֵרי ד, ּתָ ְּוַצִדיק ּבָ ְטָרא ִדְתַלת , ב''ּי ְדָסִליק ע''י ַח''י ַח''י ַח''ִזְמִנין ַח' ּ ִמּסִ
הֹון, ֲאָבָהן ַפת ִעּמְ ּתְ ּתַ א ְדִאׁשְ ִכיְנּתָ ְּדִאינון ַח, ּוׁשְ ְדרֹוָעא ְיִמיָנא)פרקין(י ''ּ י ''ְוַח,  ּבִ

ָמאָלא ׂשְ ְד''ְוַח, ּבִ י ׁשִ גוָפא ְלַגּבֵ ְבִרית ִמיָלה''ְוַח, ָרהּי ּבְ ֵרין ְדרֹוִעין ' ְּוִאינון ו, י ּבִ ִּסְטִרין ּתְ
א א, ְּדַמְלּכָ ּוְתֵרין ׁשֹוִקין ְדַמְלּכָ ֵרי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט, ּ ית, ְּדִאינון ּתְ ְּוגוָפא וְבִרית ָהא ׁשִ י ''ַח, ּ

ְטָרא ְדגוָפא''ּנוִעין ָלֳקֵבל ַחִנְע ְדָרה ִמּסִ ּי חוְלָיין ְדׁשִ ּ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ְּוָכל ָדא ִמּסִ ּ ,
ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע   .ּוִמּסִ

ֶּאְתרֹוג ָדֵמי ְלַצִדיַקָייא ּ ַּוֲהַדס ְלֵבינוִנִיים, ּ ִעים, ּ ה , ַוֲעָרָבה ָלְרׁשָ ַמר ּבָ א ִאּתְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ
ָלה)תהלים קג יט( ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ב ְדִאּתְ, ּ ה ַּאף ַעל ּגַ ּ ִעץ ַחִיים ִהיא )משלי ג יח(ַּמר ּבָ

ה ֲחִזיִקים ּבָ ְלָטא ַעל ִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ַּלּמַ ְטָרא ִדיֵליה ִהיא ְקִריָבא , ִּאיִהי ׁשָ ִּמּסִ
א ויקרא (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , )א ומסטרין אלין לזמנין איהי נוקבא קריבא למלכא''נ(, ְלַמְלּכָ

ֹזאת ָיֹבא ַאֲה)טז ג ְטָרא ִדיִמיָנא ּבְ ְטָרא , ֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמּסִ יה ִמּסִ ְּלִזְמִנין ִאיִהי ְרִחיָקא ִמּנֵ
ָמאָלא ָלא טוְמָאה, ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ִעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ִדׂשְ ְטָרא ִדיִמיָנא ִאיִהי ָלא ְמַקּבְ , ִּמּסִ

ָלא טוְמָאה ֵמַרע, ּטֹוב הוא ְיִמיָנא ּהוא ֲאַתר ֵלית ֵליה , ּ וָמְותֲּאָבל ַאְתָרָהא טֹוב ְמַקּבְ ּ
אבל אתרהא טוב מקבלא טומאה מרע , א אל הקדש איהי לא מקבלא טומאה''נ(, ְּקִריבו

ָנא ְלָקְרָבא, )ומההוא אתר דלית ליה קריבו ן ָצִריך קוְרּבָ ְּוַתּמָ ּוְקֹטֶרת ְלַרֲחָקא רוַח , ְ ּ
ַּהטוְמָאה ֵמַההוא ֲאַתר ּ ָמ, ּ ּוְלָקְרָבא ְזכוָתא ִלׂשְ אּ ן, אָלא ְגִביְרּתָ ּמָ ְפָחה ִמּתַ , ּוְלַרֲחָקא ׁשִ

ה ָמָהן ִאית ּבָ ל ׁשְ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ּ.  
ְטָרא ְדִסיֲהָרא ְדָרה ָאחֹור ִמּסִ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאְתְקֵרי , ְוִאְתְקֵרי ׁשִ ּוִמּסִ ּ

ִני , ֶקֶדם יב ָאחֹור ְיִמינֹו ,)תהלים קלט ה(ְּוָרָזא ְדִמָלה ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ ּ וְבָגלוָתא ֵהׁשִ ּ
ְּדָכל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ִאינון ְלָאחֹור, ל''ַּמאי אֹוֵיב ָדא סמא, )איכה ב ג(ִּמְפֵני אֹוֵיב  ּ ,

א ְדִאיִהי ְלַמֲעָרב ְדִאיהו ָאחֹור ִכיְנּתָ ׁשְ לון ּבִ ּכְ ּוְבִגין ְדָלא ִיְסּתַ ּ ּ ּ יִמיָנא, ּ ִוי ָלה ּבִ ּׁשַ ּוְבִגין , ּ
ּ ָאסור ְלַצָלָאה ְלַמֲעָרב ְדִאיהו ָאחֹורָּדא ּ ן ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ּּ ִגין ְדַתּמָ ְות , ּּבְ ן ַסם ַהּמָ ְוַתּמָ

ַתא ּבְ ַקְדֵמיָתא ְלַמֲעָרב ְוָחְזַרת ִליִמיָנא, י''ׁשַ ּוְבִגין ַדֲהַות ּבְ ֲאִלין ֲעָלה ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים , ּ ּׁשָ
ַתא ּבְ ּבָ''י ֵא''ׁשַ ַת, ת''י ׁשַ ּבְ ת''אׁשַ ּבָ ּי ַאְתָוון ִדיֵליה ֵאי ׁשַ ּ.  

  ]א''דף נז ע -תיקוני זוהר [

ָמא ְועֹוָבָדא י ָלה ֲאַתר וׁשְ ּנִ ָרֵאל ְלׁשַ ּוְצִריִכין ִיׂשְ ּ ם , ּ ּנוי ַהּשֵׁ ּנוי ָמקֹום ְוׁשִ ְּוָדא ִאיהו ׁשִ ּ ּ
ה ּנוי ַמֲעׂשֶ יה אֹוֵיב ְדִאיהו סמא, ְּוׁשִ מֹוָדע ּבֵ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ יב ָאחֹור , ל''ּ ְּוָדא ִאיהו ֵהׁשִ

ָאן ', ְיִמינֹו וכו ת )א''דף נז ע(ִאם ַזּכָ ּבָ ּנוֵיי ֵליה ִמיֹוִמין ְדחֹוָלא , ְלָנְטָרא ׁשַ ָּצִריך ְלׁשַ ּ ּּ ְ

ת ּבָ ין וֵמיְכִלין ְדִאינון ֹעֶנג ׁשַ ְלבוׁשִ ּּבִ ּ ּ יֹוָמא , ּ ֵרי ְסעודֹות ּבְ ְּדִאם ֲהָוה ָרִגיל ְלֵמיַכל ּתְ ּ
ַלת, ְדחֹוָלא ת ָאִכיל ּתְ ּבָ ׁשַ ה ִאְכלוהו ַהיֹום)שמות טז כה(ִּדְכִתיב , ּבְ ּ ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ ּּ ת , ּ ּבָ י ׁשַ ּכִ

ֶדה''ַּהיֹום ַליהו ּשָׁ ּה ַהיֹום ֹלא ִתְמָצאוהו ּבַ ּ ת ּתֹוֶסֶפת, ּ ּבָ ׁשַ ְוְבֹכָלא ָצִריך ְלֶמֱעַבד ּבְ ּ ְּדִאם , ּ
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יֹוָמא ְדחֹוָלא ַנ ָרא, ֲהָמא ְוַחְמָראֲהָוה ָרִגיל ְלֵמיַכל ּבְ ׂשְ ת ּבִ ּבָ ׁשַ ָדא תֹוֶסֶפת , יֹוִסיף ּבְ
ת ּבָ   .ׁשַ

ה ּנוי ַמֲעׂשֶ חֹול, ּׁשִ ת, ְדִאם ֲהָוה ָרִגיל ְלֶמֱעַבד עֹוָבָדא ּבְ ּבָ ׁשַ ֲּהָדא הוא , ָלא ַיֲעֵביד ּבְ
ֲעבֹוד וכו)שם כ ט(ִדְכִתיב  ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ם ְלָכל יֹוָמא ָקאֵרי',  ׁשֵ ּנוי ַהּשֵׁ הּׁשִ , ּ ֵליה ַמֲעׂשֶ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר  ה)יחזקאל מו א(ּכְ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ת,  ׁשֵ ּבָ ִביִעי ָקאֵרי ֵליה ׁשַ ּוְליֹום ַהּשְׁ ּ ,
ה ַתת ַמֲעׂשֶ ּבָ ְּדִאיהו ַהׁשְ יטוָלא ְדעֹוָבָדא, ּ ּנוי ָמקֹום, ּּבִ ִּאם הוא ָרִגיל ְלאֹוָקָדא נוָרא , ּׁשִ ּ

ֵני ְוָלא, ְבחֹוָלא אְּדִיׁשְ ּתָ ּבַ ׁשַ ּ ֹלא ְתַבֲערו ֵאׁש )שם לה ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ יֹוִקיד ֵליה ּבְ
ת ּבָ יֹום ַהּשַׁ בֹוֵתיֶכם ּבְ ֹכל מֹוׁשְ   .ּבְ

יּנוי ּנֹות ֵמַעְבָדא ְלַמְטרֹוִניָתא, ְּועֹוד ִאית ׁשִ ְּדָצִריך ְלׁשַ ִוין, ְּ ְּדַמְטרֹוִניָתא , ְדָלא ְיהֹון ׁשָ
ִריך הואִּאיִהי ְמקֹומֹו ְדקוְד א ּבְ ּׁשָ א, ְ ּנֹות ְלַמְלּכָ  )אסתר ב ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְָצִריך ְלׁשַ

ָה ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיָה ּנֶ ת, ַוְיׁשַ ּבָ יֹום ַהּשַׁ יה , ּבְ ְלָטא ּבֵ א ִמיֹוָמא ְדחֹול ְדׁשָ ּתָ ּבַ ֵני יֹוָמא ְדׁשַ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ּּ
א   .ַּעְבָדא ְדַמְלּכָ

בֹוֵתיֶכם מֹוׁשַ ּב ְדַבר ַנׁש ִאיהו ָמקֹום ִדיֵליהְועֹוד מֹוׁשְ ּ ּ ּנוי ָמקֹום, ּ ְלַתְקָנא , ְּועֹוד ׁשִ
חֹול א תֹוֶסֶפת ִמּבַ ּתָ ּבַ ׁשַ חֹוָלא, ֵביָתא ּבְ ה ִאם הוא ָעִציב ּבְ ּנוי ַמֲעׂשֶ ְּועֹוד ׁשִ ִּדְיֵהא ָחֵדי , ּ

א ּתָ ּבַ ׁשַ ר ַנׁש אֹו ִעם ִאּתְ, ּבְ ָלָמא , ֵּתיהְּוִאם ִאית ֵליה ְקָטָטה ְבחֹוָלא ִעם ּבַ ִּדְיֵהא ֵליה ׁשְ ּ
א ּתָ ּבַ ׁשַ ה ּבְ ְות ֲחָלָלה, ִּעּמָ ּוְבָדא ֵלית ְרׁשו ְלָקְרָבא ְלַסם ַהּמָ ָּלה ְדִאיהו ֵאל ַאֵחר ּוְלַבְע, ּ ּ ּ

ת ּבָ ִּחלול ׁשַ ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ַקְדָמֵאי, )לית לון רשו לקרבא(, ּ ּ ָרֵאל ֲהוֹו ְמַקְייִמין , ּ ִּאם ִיׂשְ
ת  ּבָ ִהְלָכָתה ׁשַ   .ִּמָיד ֲהוֹו ִנְגָאִלין, )א שתי שבתות כהלכתן''נ(ַּאַחת ּכְ

ֵנר ָדלוק ּנוֵיי ּבְ ְּוַכך ָצִריך ְלׁשַ ּ ּ ְ ּוְבִמָטה מוַצַעת, ְ ּ ַגְווָנא ָדא ִאם ֲהָוה ָרִגיל , ּוְבָפתֹוָרא, ּ ּכְ
ת  ּבָ ׁשַ ְפִתיָלה ַחד יֹוִסיף ּבְ א ּבִ ַרּגָ יֹוֵמי ְדחֹול ְלַאְדָלָקא ׁשְ ְנָייָנאּבְ ּוְבָפתֹוָרא ִאם ָרִגיל , ּתִ

ְנָייָנא, ְלָבְרָכא ַהּמֹוִציא ַעל ַנֲהָמא ֲחָדא ת יֹוִסיף ּתִ ּבָ ׁשַ ֶנה, ּבְ ַגְווָנא ְדֶלֶחם ִמׁשְ ְּדִאינון ּכְ ּ ,
ֵתיה וְבִפרוָד יֹוָמא ְדחֹוָלא ִבְקָטָטה ִעם ִאּתְ ׁש ּבְ ּמֵ ַמר ְדִאם ֲהָוה ָרִגיל ְלׁשַ ִּמָטה ָהא ִאּתְ ּ ּ ּ , אּ

ָלָמא ׁשְ א ֶאָלא ּבִ ּתָ ּבַ ׁשַ ֵתיה ּבְ ָּלא ִיְזַדִווג ְלִאּתְ ּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים עֹוָנָתן ִמֵליל , ּ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ּ
ת ּבָ ת ְלֵליל ׁשַ ּבָ ֹכָלא, ׁשַ ת ִמיֹוָמא ְדחֹוָלא ּבְ ּבָ ּנוֵיי ׁשַ ְּוָצִריך ְלׁשַ ּ ּ ָלָמא , ְ ְוִאם ִאית לֹון ׁשְ

ית יֹוִמין ְדחֹוָל ָכל ׁשִ י, אּּבְ ְרִחימו ַסּגִ ִפיוָסא ָדא ְלָדא ּבִ א ּבְ ּתָ ּבַ ׁשַ ַּיַעְבדון ּתֹוֶסֶפת ּבְ ּ ּּ ,
ַגְווָנא ִדְלִעיָלא א , ּכְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ַמר ְלַגּבֵ ָיִתי יֹוָנִתי ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְע)שיר ה ב(ְדִאּתְ

ִתי תֹוֶסֶפת ִמִלין ְדִפיוָסא, ַתּמָ ּּבְ ּּ ַגְווָנא ָדא ָצִריך, ּ ת ְּכְ ּבָ ׁשַ ֵתיה ּבְ ר ַנׁש ְלַפְייָסא ְלִאּתְ ּ ּבַ
תֹוֶסֶפת ִמִלין ְדִפיוָסא ּּבְ ּּ ּ.  

ֹכָלא ּנוָייא ּבְ ת ׁשִ ּבָ ׁשַ ּוְבִזְמָנא ְדֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַחְזָיין ּבְ ּ ֲהָדא , ֵּלית לֹון ְרׁשו ְלָקְרָבא, ּ
ֵרב יוָמת)במדבר א נא(ּהוא ִדְכִתיב  ּ ְוַהָזר ַהּקָ ִגין ְדֹק, ּ ֶדׁש ִהיא ָלֶכם ְמַחֲלֶליָה מֹות ּּבְ

ְקָרא , ּיוָמת ַמר ּבִ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ מֹורו ְוגֹוֵמר)ויקרא יט ג(ּ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ּוְבִאֵלין , ּ ֶאת ׁשַ ּ
ת ּבָ א מוַסף ׁשַ ִכיְנּתָ ין ְדחֹול, ּּתֹוֶסֶפת ִאְתְקִריַאת ׁשְ ל ַדְרּגִ ְּוַכד ִמְתַרֲחִקין ִמיָנה ּכָ ּ ְוָלא , ּ

תִאית ְרׁש ּבָ ׁשַ ּו נוְכָרָאה ּבְ יה, ּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּלַאָעָלא ֵבין קוְדׁשָ ּ ּ ִאיִהי ִאְתְקִריַאת , ְּ
ה ִדיֵליה ְּקדוׁשָ ָרָכה ִדיֵליה, ּ ִבְרַכת ְמזֹוָנא ִאְתְקִריַאת ּבְ ְּוַכד ְמָבְרִכין ָלה ּבְ ּוְבַתְרַוְיהו , ּ ּ

ִּאיִהי ִיחוד ִדיֵליה ּ ָלה ִדיֵליה, ּ ּּכַ ָכל אֹוַרְייָתא,ּ קוָלה ּכְ ת ׁשְ ּבָ ַההוא ִזְמָנא ִאיִהי ׁשַ ּ ּבְ ּ.  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

  ]ב''דף נז ע -תיקוני זוהר [

א א ִאיִהי ִדיֹוְקָנא ִדְמַנְרּתָ ַרּגָ ּוׁשְ ים , ְְוָצִריך ְלֶמֱהִוי ִליִמיָנא, ּ ַמר ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ַּוֲעָלה ִאּתְ
ת ָצִריך ְלֶמֱהֵוי ִל, ַיְדִרים ּבָ ְוָפתֹוָרא ְדׁשַ ָמאָלאּ יר ַיְצִפין, ׂשְ ַמר ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ַּוֲעָלה ִאּתְ ּ ,

ין ָצפֹון ַלָדרֹום ִּמָטה ּבֵ ִרית ִמיָלה, ּ ת ִאיהו אֹות ּבְ ּבָ ִפִלין, ְּוׁשַ ּאֹות ִדּתְ ָּמאן ִדְמַחֵלל ָדא , ּ ּּ
ִאלו ְמַחֵלל ָדא ּּכְ א ָלֳקֵבל ָזכֹור, ּּ ִפִלין ְדֵריׁשָ ּּתְ ִפִלין ְדָיד ָלֳק, ּ ּּתְ מֹורּ ָּמה ְרׁשות , ֵבל ׁשָ

ת ּבָ ים ִאיהו ִחלול ׁשַ ָּהַרּבִ ִרית ִאיִהי ִחלול ִדיֵליה זֹוָנה, ּּ ּאוף ָהִכי אֹות ּבְ ּ ּ ְּוָדא ְרׁשו , ּּ
ה ְדָלא , ּנוְכָרָאה ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ֵּלית ִפּקוָדא ַדֲעׂשֵ ת )ב''דף נז ע(ּ ּבָ ׁשַ ח ּבְ ּכַ ּתַ ּוְבִגין ָדא , ִאׁשְ ּ

ת ִהיא ׁשְ ּבָ ָלהׁשַ ָכל אֹוַרְייָתא ּכֻ ּקוָלה ּכְ ּּ.  
ָאה ִאְתְקִריַאת ׁשֹוָפר ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א ִעָלָאה ְדִאיִהי ׁשֹוָפר , ְוֵכן ׁשְ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ִּמּסִ

דֹול דֹול ְלֵחירוֵתנו, ּגָ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּּתְ א , ּ ִכיְנּתָ ִקיָעה ְדַוַדאי ׁשְ ַקע ׁשֹוָפר ִאיהו ָלׁשֹון ּתְ ּּתְ ּ ּ
ְטָרא ִדיִמיָנאּתַ ִריך הוא ִמּסִ א ּבְ ִקיָעה ְדקוְדׁשָ ָאה ִאיִהי ּתְ ּּתָ ָבִרים ִדיֵליה , ְּ ְּוִאְתְקִריַאת ׁשְ ּ

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִמּסִ רוָעה ִדיֵליה ִמּסִ ְּוִאְתְקִריַאת ּתְ ּ ְּדִאיהו , ּ
ַמר , ַדַעת ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ֵרי ָהָעם יֹוְדִעי ְתרוָעה)תהלים פט טז(ּ , יֹוְדִעי ְבַדַעת, ּ ַאׁשְ

יה  ַמר ּבֵ ַדְע)משלי ג כ(ְּדִאּתְ הֹומֹות ִנְבָקעו ּבְ ְלאו , ּּתֹו ּתְ ּוְבַדַעת ֲחָדִרים ִיּמָ , )שם כד ד(ּ
ֹוָפר, ִאיִהי ׁשֹוָפר ִריך הוא קֹול ַהּשׁ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יה ּבִ, ְּ ּוְבִזְמָנא ְדִהיא ָסְלָקא ְלַגּבֵ ְתַלת ּ
יה , ִּקְטִרין ִאֵלין ַמר ּבֵ ֹוָפר הֹוֵלך ְוָחֵזק ְמֹאד)שמות יט יט(ִּאּתְ ְהֹוֵלך , ְ ַוְיִהי קֹול ַהּשׁ

ִקיָעה ּתְ ָבִרים, ּבַ ּשְׁ רוָעה, ְוָחֵזק ּבַ ּתְ   .ְּמֹאד ּבַ
פוִרים ְּוִאיִהי יֹום ַהּכִ ִפיִרין ְדִא, ּ ין ׁשַ ְלבוׁשִ ַטת ֳקָדֵמיה ּבִ ְּוַכד ִאְתַקּשְׁ ּ י ַכָפָרהּּ ּינון ְלבוׁשֵ ּ ּ ,
ִּאְתְקִריַאת ִציץ ִדיֵליה ִּמְצֶנֶפת ִדיֵליה, ּ ַּאְבֵנט ִדיֵליה, ּ ְגֵדי ָלָבן , ּ ע ּבִ ִאיִהי ְכִליָלא ֵמַאְרּבַ

ְטָרא ִדיִמיָנא ָמאָלא, ִמּסִ ְטָרא ִדׂשְ ְגֵדי ָזָהב ִמּסִ ע ּבִ ַטת , ּוֵמַאְרּבַ ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתַקּשְׁ ּּבְ
ִאֵלין  ה ּּבְ ַמר ּבָ ין ְדַכָפָרה ִאּתְ ְּלבוׁשִ ּ ר ַמְלכות)אסתר ה א(ּּ ׁש ֶאְסּתֵ ְלּבַ ּוְבהֹון ָעאַלת , ּ ַוּתִ

ֶלך ַהְפִניִמית)שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִלְפַני ְוִלְפִנים ית ַהּמֶ ֲחַצר ּבֵ ֲעמֹוד ּבַ ּ ַוּתַ ּוְבהֹון , ְ
ִעיָניו ָאה ֵחן ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה וְרִאיִתיָה, ָנׂשְ ִרית עֹוָלם ּ ּוִמָיד , )בראשית ט טז( ִלְזּכֹור ּבְ ּ

ָמָעה אדנ''אדנ ַאַחר ''י ְסָלָחה אדנ''י ׁשְ ה ַאל ּתְ יָבה ַוֲעׂשֵ   .)דניאל ט יט(י ַהְקׁשִ
פוִרים ם יֹום ַהּכִ ּפוִרים ִאְתְקִריַאת ַעל ׁשֵ ּּ יה, ּ ַּדֲעִתיִדין ְלִאְתַעְנָגא ּבֵ ּנוֵיי ֵליה , ּ ּוְלׁשַ ּ ּ

ְנָדל, ֶנגֵּמִעּנוי ְלֹע יה ְנִעיַלת ַהּסַ א ָאסור ּבֵ ִכיְנּתָ ּוַמה ְדִאיִהי ׁשְ ּ ּ ה , ּ ַמר ּבָ ַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ּּבְ ּ
ת ָנִדיב)שיר ז ב( ָעִלים ּבַ ּנְ ְ ַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ ּ ה, ּ ה ָטִבין ְמזוָמִנין ְלַגּבָ ְּוִעּנוָגא ְוֶחְדָוה ְוַכּמָ ּ ּ ,

  . ַבֲעָגָלאְּוָדא ְיֵהא ְבִזְמָנא ְדפוְרָקָנא
א ְבָגלוָתא ִכיְנּתָ ַרם ִעּנוי ִלׁשְ ּוָמאן ּגָ ּ ר , ּ ֶלך ֲאׁשֶ ְֶאָלא ָרָזא ְדִמָלה וְבֵכן ָאֹבא ֶאל ַהּמֶ ּ ּ ּ

ְע, )אסתר ד טז(ֹּלא ַכָדת  ָלא ּבַ ִגין ְדָעאַלת ּבְ יה , ָּלהּּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  ִמיִמינֹו ֵאׁש )דברים לג(ּ
ה אֹו, ָּדת ָלמֹו ְּדַבִטילו ּבָ ּ ּ ִני, ַרְייָתאּ ֲּהָדא הוא , ְּוָדא ָגַרם ִאּבוָדא ְדַבִית ִראׁשֹון ְוׁשֵ
י)אסתר ד טז(ִדְכִתיב  י ָאָבְדּתִ ר ָאַבְדּתִ ָלא ,  ְוַכֲאׁשֶ ב ְדָעאַלת ּבְ ל ָדא ַאף ַעל ּגַ ְּוִעם ּכָ ּ

ְע ָּלה ְדִאיהו ִדְבֵרי תֹוָרהּבַ ֲאָבָהן, ּ ל ָדא ָעאַלת ּבַ ֹל, ִּעם ּכָ ְּדִאינון ׁשְ ת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום ּ ׁשֶ
הֹון ת ּבְ א, ְּדִאְתַעּנַ יה ְלַמְלּכָ ְּוִאינון ַסֲהִדין ְדעוֵליְמָתא ָעאַלת ּבֵ ּ שם ב (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ֶלך)יג ָאה ֶאל ַהּמֶ ֲעָרה ּבָ ְ וָבֶזה ַהּנַ ֶלך ְדִאיׁש ֹלא ְיָדָעה ֶאָלא , ּ ָאה ֶאל ַהּמֶ ַּנֲעָרה ַוַדאי ּבָ ּ ּ ְּ

תוָלה ַוַדאיּוְכָמה ְדָבֶע, ָּלהַבְע ֶּרב ִהיא ָבָאה ַנֲעָרה ּבְ ָבה ַנֲעָרה , ּ ּבֶֹקר ִהיא ׁשָ י ּבַ ָהִכי ַנּמִ
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תוָלה ַוַדאי ּּבְ ּוָבה ֶע, ּ ְעּ ָרֵאל ּבַ ְּוַסֲהִדין ֲעָלה ְדָלא ֲחִליַפת , ָּלהֶּרב ָוֹבֶקר ַפֲעַמִים קֹוִרין ְלִיׂשְ ּ
ֵּליה ִהיא וְבָנָהא ְבָאֳחָרא ָרֵאל יהוּוְבִגין, ּ ַמע ִיׂשְ ָכל יֹוָמא ׁשְ ָרֵאל ָאְמִרין ּבְ ה ''ּ ָדא ִיׂשְ

ַמ, ה ֶאָחד''ו יהו''אלהינ ִגין ְדָאח , ּח ָנִטיר ָלה''ָא, ד''ח ִע''ם ָא''ׁשֵ, ד''ע ֶאָח''ׁשְ ּּבְ
ַמר, )משלי יז יז(ְּלָצָרה ִיָוֵלד  ה ֵסֶתר ִלי)תהלים לב ז( ַּוֲעֵליה ִאּתְ ה,  ַאּתָ רוך ַאּתָ ְּבָ בֹוֶאך ּ ָ ּבְ

ה יֹודוך ַאֶחיך, )דברים כח ו( ְָיהוָדה ַאּתָ ָ ּ ִגין ְדֵביה יהו, )בראשית מט כח( ּ ּּבְ ּה וֵביה ד''ּ ּ ,'
יה ִאיִהי ְנִטיָרא   .ּּבֵ
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ַמר  ה)אסתר ב ז(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ּהוא אוָמן ִדיָלה ְוִאיִהי ֱאמוָנ,  ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת ֲהַדּסָ ּ ּ ּ ה ּ
ַמר , ִּדיֵליה ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתֹו)שם כ(ְּוָדא ִאיהו ְדִאּתְ ֲאׁשֶ ה נוְכָרָאה ,  ּכַ ְּוָלא ָנַגע ּבָ ּ

ִורֹו ה ַוַדאי, ׁש''ְּדִאיהו ֲאַחׁשְ ִגין ְדָאח ִעּמָ ּּבְ ּ יה, ּ ְּוִאיהו ָסִתיר ָלה ִמּנֵ ּ ַמאי ָסִתיר ָלה , ּ ּּבְ
קוָדה ְדִאיִהי קֹוָצא ּנְ יה ּבַ ִּמּנֵ ה ', ח ְנִטיר ד''א, ִמן ֶאָחד'  ְדָאת דּ ְּדָלא ִיְתַקִריב ְלַגּבָ ּ

ן'' ֲאִני יהו)ישעיה מב ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַאֵחר ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ּה הוא ׁשְ ּ ,
ִרית ִלים א, ְּוַהאי ְנקוָדה ִאיִהי אֹות ּבְ ּתַ ְּדָבה ִאׁשְ ּ רח ְלֶע''ּ ּוָבה ִאְתֲעִביד י, ׂשֶ ּ וָמאן ',ּ

ְלָקא ִמיֵניה  ִרים ְלִאְסּתַ ְבִרית ִמיָלה ּגָ ר ּבִ ּקֵ ִּדְמׁשַ א )א''דף נח ע(ּ ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ִיחוָדא , ׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִליט ֲעֵליה ש, ְּ ְּוׁשַ ּד ְדִאיהו ַאֵחר''ּ ּ.  

ַדי' ַּוַדאי י ְּדׁשַ ר ַאֲע, ְדֶאָחד' ִאיִהי קֹוָצא ִמן ד, ּ ּקֵ ִמן ֶאָחד ' ַבר קֹוָצא ִמן דְוִאם ְמׁשַ
ַאר ַאֵחר ּתָ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְקָרא , ְוִאׁשְ ֲחְוה ְלֵאל ַאֵחר ְוגֹוֵמר)שמות לד יד(ּ ּתַ ,  ֹלא ִתׁשְ

ד ְדִאיהו ֵאל ַאֵחר ר ַנׁש ׁשֵ ְלָטא ַעל ּבַ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדׁשָ ּ ּ ְע, ּ ּתַ ָכל ִּאיהו ִמׁשְ יה ּבְ ד ּבֵ ּּבֵ
ְעְוח, ִּמיֵני ִעּנוִיין ּתַ ָרֵאל ְלִאׁשְ הֹון אוִמין ְדָעְלָמאֹוָבא ָדא ָגָרם ְלִיׂשְ ָדא ּבְ ּּבְ ּ.  

ָכל ֲאַתר ְדִאיִהי ִרית ּבְ ּוָמאן ְדָנִטיר אֹות ּבְ ּ ְבִרית ִמיָלה, ּ ין ּבִ ת ְוֹיִמין , ּבֵ ּבָ ׁשַ ין ּבְ ּבֵ
ָכל ֲאַתר, ָטִבין ִגיָנה ּבְ ִריך הוא ָנִטיר ֵליה ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְנאֹויּוְמַכ, ְּ י ֲעלֹוי ִמּשָׂ ַגְווָנא , ּסֵ ּכְ

יה  ַמר ּבֵ ה ְדִאּתְ ֵצל ַשָד)תהלים צא א(ְּדֹמׁשֶ ר ְדָסִתיר ָלה , י ִיְתלֹוָנן'' ּבְ ּוְכַגְווָנא ְדֶאְסּתֵ ּ ּ
ִורֹוׁש ְדִאיהו ָעֵרלְוָט ֵמא ֵּמֲאַחׁשְ ִנית , ּ ִויּבְ ַאְתֵריהׁשֵ ְּו ׁשַ ּ ּבִדיֹוְקָנ אִדיָלה)אשדית''נ(ּ  ֲהָדא, ּ

ר ּתֹאַמר ְוגֹוֵמר)אסתר ב יג(ּהוא ִדְכִתיב  ל ֲאׁשֶ ֶע,  ּכָ ָבה ּבָ ֶּרב ִהיא ָבָאה וַבּבֶֹקר ִהיא ׁשָ
ִני ים ׁשֵ ׁשִ ית ַהּנָ ע, ֶאל ּבֵ ְּוִאיהו ָנִטיר ָלה ֵמָהָמן ָהָרׁשָ  )תהלים לב ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ֵרִני ּצְ ר ּתִ   .ְּדִאיהו ַצר ְואֹוֵיב, ִמּצַ
רּוְבִגין ַהא ִריך הוא ְבאֹות ִדיֵליה ַעל ֶאְסּתֵ א ּבְ י קוְדׁשָ ּי ִקְנָאה ְדַכּסִ ּ ּ ה , ְּ ְּדִאיִהי ְקדוׁשָ ּ

ָרה, ִּדיֵליה ה ָפחות ֵמֲעׂשָ ְּדָלא ִאיִהי ְקדוׁשָ ּ ִנין , ּּ ָרה ּבְ ֲעׂשָ ִאין ּבַ ּתָ ְתִרין ּתַ ָרה ּכִ ׁשו ֲעׂשָ ִּאְתַלּבְ
ן ֵאל ַאֵחר, ְּדָהָמן קֹול ְוגֹוֵמר ְּדָהָמן ָאַמ, ְּדַתּמָ ֶסף ֶאׁשְ ר ּכֶ ּכַ ֶרת ֲאָלִפים ּכִ אסתר ג (ר ַוֲעׂשֶ

ר ְואוָמָתה, )ט ְּוֹכָלא ְלָנְטָלא נוְקָמא ֵמֶאְסּתֵ ּ ּ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ר )שם ה א(ּ ׁש ֶאְסּתֵ ְלּבַ  ַוּתִ
יָדָהא וִביָדא ְדאוָמָתה, ַּמְלכות ִריך הוא ָמַסר לֹון ּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָניו ְּוָתלו , ְּ אֹותֹו ְוֶאת ּבָ

ה, )שם ט כה(ַעל ָהִעץ  ים ַאּמָ בֹוַה ֲחִמּשִׁ ְּוִאיהו ָעַבד ִעץ ּגָ ִריך הוא ָנִטיל , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

א ִעָלָאה ִכיְנּתָ ׁשְ נֹוי ּבִ יה וִמּבְ ּנוְקָמא ִמּנֵ ּ ּ ים ַמּכֹות, ּ   .ְדָמַחאת ְלִמְצָרֵאי ֲחִמּשִׁ
א ִאְתְקִריַאת ְצָד ִכיְנּתָ ַעל ְצָדָקה, ָקהְועֹוד ׁשְ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּוְבָגלוָתא ִאיִהי , ְּ ּ

ּוְבָנָהא ֲעִנִיים, ֲּעִנָיה ר ֵמַאְתֵריה, ּ ד ִאיהו ּבַ ְבָיכֹול ִאיהו ָעִני ּכַ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
ַמר  ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה וכו)ישעיה לג ז(ּ ּ ּן ֲאַתר ִאיהו ָעִני ְוִאיִהי ּוְבָא', ּ
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ִרית ַצִדיק ְדִאיהו ּבְ ֲּעִנָיה ּבְ ּ ּ א ִאיהו ָנָהר ֶיחַרב ְוָיֵבׁש , ּ ָרֵאל ְלַתּתָ יה ִיׂשְ ּוְבִגין ְדָחאבו ּבֵ ּ ּ ּ ּ
ִני)איוב יד יא( ַבִית ִראׁשֹון ְוׁשֵ ה,  ּבְ יה ֲחֵרָבה ִויֵבׁשָ א ִאיִהי ּבֵ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ָר, ּ ִגין ְדִאינון ּגְ ּּבְ ֵמי ּ

יה ַמִיין ִעָלִאין ְנׁשון ִמּנֵ ְּדִיְתּכַ ּ ּ ה, ּ ָאַרת ְיֵבׁשָ ּתְ א ִאׁשְ ִכיְנּתָ בראשית א (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּוׁשְ

ה)ט ׁשָ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ּ ִיּקָ ּ.  
ִרים ַהה ָנא ּגָ ִמְסּכֵ א ְּוָכל ָמאן ְדָעִביד ְצָדָקה ּבְ ך ֵמִעֶדן ְדִאיִהי ִאיּמָ ּוא ָנָהר ְדִיְתַמּשֵׁ ּ ְּ

ן ְדִאיִהי ד, ִּעָלָאה קֹות ֶאת ַהּגָ ָנא' ְּלַהׁשְ ַּדָלה ִמְסּכֵ ת, ּ ּבָ ּוָמאן ִדְמַקֵיים , ְּוָעִני ִאיהו יֹום ׁשַ ּ ּ
ָקָאה ַהִהיא ד ִרים ְלַאׁשְ ת ּגָ ּבָ ה ֹעֶנג ׁשַ ְּוַההוא ָעִני ִאְתַמֵלי ְוִאְתְקֵרי', ּּבָ ּוָמאן ְדִאית ,  ָנָהרּ ּ
ת ְוָלא ָעִביד ּבָ ֵּליה ְרׁשו ְלֶמֱעַבד ֹעֶנג ׁשַ ִּאְתַהֵפך ֵליה ֹעֶנג ְלֶנַגע ָצַרַעת, ּ ְ יֵתיה , ּ ְּוָחִריב ּבֵ

ּוָממֹוֵניה ְּוֵכן ֲעִנָיה ִאיִהי אֹוַרְייָתא ְדַעל ֶפה ַוַדאי, ּ ּ ַעל , ּ ָלא ִמּבַ ד ְמַקּבְ ָלה ּכַ ְוִאיִהי ַקּבָ
ָלה ִאְתְקִריַאת ֲהָלָכה, ִּאיהו אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתבְד, ְצָדָקה יה ְלַקּבָ ד ָאְזַלת ְלַגּבֵ ד , ּּכַ ּכַ

ָלה יה ִאְתְקִריַאת ַקּבָ ָלא ִמּנֵ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאיִהי ְפִליַגת ַמה ְדַיֲהִבין ָלה ְלַעְבִדין , ְּמַקּבְ ּ ּ ּ
ִּדיָלה ְוִלְבִנין וְלעוֵלִמין ִדיָלה ּ ּ ּ ּ ָמה ְדַא, ּ ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק )משלי לא טו(ּתְ ָאַמר ּכְ ּתֵ ּ ַוּתִ

ִלין ֵדין ִמן ֵדין, ְלַנֲערֹוֶתיָה ּוְמַקּבְ ּ ִלין ִמיָנה, ּ ֵּמַההוא ִדְמַקּבְ ּ.  
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ָלה ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַעל ַקּבָ ּּבַ יַלת ִמיֵניה, ּ יַלת ּוְבָאן ֲאַתר ַק, ְּוִאיִהי ַקּבִ ּבִ
יִמיָנא יה ּבִ ִבים, ִּמּנֵ ל ׁשָ י ְיִמיְנך ְפׁשוָטה ְלַקּבֵ ַמר ּכִ ִגין ַדֲעֵליה ִאּתְ ּּבְ ּ ּּ ֲהָלָכה ִאיִהי , ָ

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ָלה , ִמּסִ ְטָרא ִדיִמיָנא )ב''דף נח ע(ַקּבָ י , ִהיא ִמּסִ ָמאָלא ְלַגּבֵ ֲהָלָכה ִבׂשְ
ְע יִמ, ָּלהּבַ יה ּבִ יַלת ִמּנֵ י ַצִדיקְּוַקּבִ ּוְבִגין ָדא , ּיָנא ְוָנֲחָתא ַמְלָיא ְלַגּבֵ ֹלא  )תהלים לז כה(ּ

י ַבְע)ובמאי( ',ָּרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב וכו ָּלה ְדִאיהו ו ְוַכד ָנֲחָתא ַמְלָיא ְלַגּבֵ ּ ָנָהר ', ּ
ך ֵמִעֶדן ְְדִאְתַמּשַׁ ד' ו, ּ ּוַמה ַדֲהָוה ֶצֶדק ִאְתֲע', ְוִאְתֲעִביַדת ה' ָעאל ּבְ י ּ ִביַדת ְצָדָקה ְלַגּבֵ
ָּעִני ְדִאיהו ַצִדיק ּ.  

ת ְצָדָקה ַלֲעִנִיים ּבָ ׁשַ ֶמׁש ּבְ ַמר ׁשֶ ְּוַההוא ָנָהר ֲעֵליה ִאּתְ ּ ַמר , ּ  )משלי יד לד(ַּוֲעֵליה ִאּתְ
רֹוֵמם ּגֹוי ּוַמה ַדֲהַות ֶצֶדק ִדיָנא, ְצָדָקה ּתְ ּ ָמה, ִאְתֲעִביַדת ַרֲחֵמי, ּ  ְּוָכל ְסִפיָרן ַעל ׁשְ

ד ִאְתַרַחק , )ויקרא יט לו(ֹמאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק , ִּאְתְקִריאו ּכַ
ְע ָּלה ְדִאיהו ַרֲחֵמיִּמיָנה ּבַ ּ ֵרין ְדרֹוִעין, ּ ֵרין ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ֹּמאְזֵני ֶצֶדק ּתְ , ַאְבֵני ֶצֶדק ּתְ

ָפטְּוַכד ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִע, ִּהין ֶצֶדק ַצִדיק ּיָתא ְמַרֵחק ִמיָנה ִאיהו ִמׁשְ ּ ִתיב , ּ ּוֵביה ּכְ תהלים (ּ

י אלהי)עה ח ִפיל ְוֶזה ָיִרים'' ּכִ ָפָלא , ּם ׁשֹוֵפט ֶזה ַיׁשְ ִפיל ָמאן ְדָגִרים ְלַאׁשְ ֶּזה ַיׁשְ ּּ
א ֵמַאְתָרָהא ִכיְנּתָ ְּוֶזה ָיִרים ָמאן ְדָגִרים ְלָסְלָקא ָלה ֵמַאְתָרָהא, ִלׁשְ ָרֵאל ְּדחֹוִבי, ּ ּן ְדִיׂשְ

א ִפיָלן ָלה ְלַתּתָ ִּאינון ַאׁשְ ְּוַזְכָוון ִדְלהֹון ָסְלִקין ָלה ְלַאְתָרָהא, ּּ ָאה ִאיהו ָמאן , ּ ָּהא ַזּכָ
ְּדָעִביד ַזְכָוון ְלָסְלָקא ָלה ְלַאְתָרָהא ּ.  

ן לוַח ַהּקֵ א ִאיִהי ׁשִ ִכיְנּתָ ְּועֹוד ׁשְ ַלםָמ, ּ ּאן ֵקן ִדיָלה ָדא ְירוׁשָ ּ ִּעיָלא ֵקן ִדיָלה ּוְל, ּ ּ
יה  ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ה)שמות לד ז(ּ ה ֹלא ְיַנּקֶ ַמר ַאל , ן''ְוָדא מטטרו,  ְוַנּקֵ ֲּעֵליה ִאּתְ

יה ה ְדִאית ּבֵ ּמֶ ַקְנַקן ֶאָלא ּבַ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ּּתִ ָכל , ּ ֶדֶרך ּבְ ֵרא ַקן ִצפֹור ְלָפֶניך ּבַ י ִיּקָ ְְוָדא ִאיהו ּכִ ָּ ּּ
ָכל ִעץ ָדא גוף וְבִרית, )דברים כב ו(ץ ִעץ אֹו ַעל ָהָאֶר ּּבְ ּ ַּצִדיק ִאיהו ְבִרית ְוִאיהו , ּ ּ ּ

ִּעץ ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ל''ּכָ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ֵרין , ּאֹו ַעל ָהָאֶרץ ָדא ִאיּמָ ֶאְפֹרִחים ּתְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ֵרין ׁשֹוִקין, ְּדרֹוִעין יִצים ּתְ א ִעָל, אֹו ּבֵ ְּוָהֵאם ֹרֶבֶצת ָדא ִאיּמָ ַלח ֶאת ָהֵאם , ָאהּ ׁשַ ֵלַח ּתְ ּׁשַ ּ
ָאה ֶאת ַוַדאי ּתָ א ּתַ ָּדא ִאיּמָ ּ.  

ַלח ׁשַ ֵלַח ּתְ ּׁשַ ַלח ֶאת ַהיֹוָנה ֵמִאּתֹו)בראשית ח ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּ ַוְיׁשַ ַמר , ּ ְוִאּתְ
ַיֲעֹקב  ַלח, ְ ַוְיִהי ַאך ָיֹצא ָיָצא)שם כז ל(ּבְ ׁשַ ֵלַח ּתְ ָּלֳקֵבל ׁשַ ֵני ְּוִאינו, ּ ֵרין ְדרֹוִעין ׁשְ ן ּתְ
י רוִכין''ְגִריׁשִ ֵרין ּתְ ּן ְוִאינון ּתְ ַלח ֶאת ָהֵאם, ּ ׁשַ ֵלַח ּתְ ְּוָדא ִאיהו ׁשַ ּ ח ָלך, ּ ּקַ ִנים ּתִ , ְְוֶאת ַהּבָ

ְתֵרי ְדרֹוִעין ית ִפְרִקין ְדִאינון ּבִ ִּאֵלין ׁשִ ּ ּ ָאַרת ה, ּ ּתְ ָלא ו' ד' ִאׁשְ ֵרי ', ּבְ ִרים ָלה ּתְ ָּמאן ּגָ
רוִכין ה, ּּתְ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ָנָהא ַעל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ֲעׂשֵ ִגין ְדָעְבִרין ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ֶכם)ישעיה נ יח(ִדְכִתיב  ְלָחה ִאּמְ ִעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ּ.  

ַלח ֶאת ַהיֹוָנה ֵמִאּתֹו  ַּויֹוֶסף ׁשַ ִּרים ָדא ָמאן ּגָ, ּ ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא)בראשית ח י(ּּ
ְרַכת ִמיֵניה ָרֵאל ָעְברו ַעל אֹוַרְייָתא, ְּדִאְתּתָ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים , ּ ַּוָיֶחל עֹוד ׁשִ

תֹות', ָּדא ז, )א וישלח את היונה ולא יספה שוב''נ( )שם( ּבָ ַבע ׁשַ ִביָעָאה ִדְכִליל ׁשֶ , יֹוָמא ׁשְ
י ְרַכת ִמּנֵ ַרם ְדִאְתּתָ ּוָמאן ּגָ ת ְויֹוִמין ָטִבין ְואֹות , ּהּ ּבָ ָרֵאל ַעל אֹות ׁשַ ִגין ְדָעְברו ִיׂשְ ּּבְ ּ

ִרית   .ּבְ
ָנה ְטָרא ְדִיְצָחק ְדִאיהו ֹראׁש ַהּשָׁ ִּמּסִ יה , ּ ַמר ּבֵ ֹבא ֵאָליו ַהיֹוָנה ְלִעת ֶע)שם(ִּאּתְ , ֶרבּ ַוּתָ

ה , ֶּרב ְדִיְצָחקְוָדא ֶע ַמר ּבָ ְטָרא ְדַצִדיק ִאּתְ ּוִמּסִ ּ ִפיָה)םש(ּ ה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ ַּוֵיַדע ,  ְוִהּנֵ
ִים ֵמַעל ָהָאֶרץ י ַקלו ַהּמַ ֹּנַח ּכִ א ִדיֹוְקָנא ְדַבְע, ּ ַחת ְלַתּתָ ּכַ ּוְבָכל ֲאַתר ְדָלא ַאׁשְ ּ ָּלה ּ

אֹוַרְייָתא ְרָיא ֲעָלה, ּבְ  ּ ְוֹלא ָמְצָאה ַהיֹוָנה ָמנֹוַח)שם ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָּלא ֲהַות ׁשַ
ָגלוָתא ְּלַכף ַרְגָלה ּבְ ְע, ּ ַחת ּבַ ּכְ ִּמָיד ְדַאׁשְ ְרָיא ֲעֵליה ְוָלא ָחְזַרת , ָיא ְמֵהיְמָנאָּלה ְלַרְעּ ּׁשַ

ַמר , ּ ְוֹלא ָיְסָפה ׁשוב ֵאָליו עֹוד)שם יב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְלֵתיָבה שם ב (ְּוַעל ָדא ִאּתְ

ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִא)כד יה ְוִאיהו ָבה, ּמֹו ְוגֹוֵמר ַעל ּכֵ ַקת ּבֵ ִּאיִהי ִאְתַדּבְ ּ ּ ּ.  
ה  ר ָעׂשָ יָבה ֲאׁשֶ ח ֹנַח ֶאת ַחלֹון ַהּתֵ ַההוא ִזְמָנא ַוִיְפּתַ ּּבְ ּ ְּוָנְפקו ֻכְלהו ְוָאְזלו , )שם ח ו(ּ ּ ּּ

י יֹוָנה וַבְע ח ֹנַח, ָּלהְּלַגּבֵ י ֹנַח ַוִיְפּתַ ַמר ְלַגּבֵ ח, ְּוִאּתְ ח ,  ֹנַחַּמאי ַוִיְפּתַ ְפּתַ ֶּאָלא ָרִמיז ַוּתִ
ְרֵאהו ֶאת ַהֶיֶלד  ַּוּתִ ח''אדנ, )שמות ב כד(ּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ א , י ׂשְ ְתיוְבּתָ ָרֵאל ְדָפְתִחין ּבִ ְּוָדא ִיׂשְ ּ

ְכָיה ּבִ ְחמֹול ָעָליו, ּבַ ּוִמָיד ַוּתַ ּ.  
א ִאְתְקִריַאת ַחג ִכיְנּתָ ָכל ִזְמִנין ְויֹוִמין ָטִבין, ְועֹוד ׁשְ ַמר , ּ ָחג ִדְתַלת ְרָגִלין,ּבְ ְּדִאּתְ

ֹלׁש )שמות כג יד(ְבהֹון  ָנה)א''דף נט ע( ׁשָ ּשָׁ חֹוג ִלי ּבַ ל ְזכוְרך,  ְרָגִלים ּתָ ָוְבִגיָנה ֵיָרֶאה ּכָ ּ ּ ּ ,
ֵקָבה מֹור ַלּנְ מֹור ָזכֹור ַלָזָכר ְוׁשָ ָל, ְּלַקְייָמא ָזכֹור ְוׁשָ ּכְ ְלהו ִאֵלין ְדָאְזִלין ְלִאְסּתַ ּּכֻ ּּ א ''נ(א ּ

א)לאתכללא ִכיְנּתָ ְּצִריִכין ְלֵמיַהב ָלה דֹורֹוָנא,  ִבׁשְ  ְוֹלא )דברים טז טז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ה, ה ֵריָקם''ֵּיָרֶאה ֶאת ְפֵני יהו ְּוָצִריך ְלֶמחֵדי ּבָ ך)שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְ ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ , ָ ְוׂשָ

ִריך א ּבְ ְְדִאיִהי ֶחְדָוא ְדקוְדׁשָ ּ ְוָמאן ְדָאִזיל ְלֶמחֵמי ָלה ָצִריך ְלָנְטָרא , ּ הוא ִאְתְקִריַאתּ ּ ּ ּ
ַּגְרֵמיה ֵמֲעִציבו אֹול ְטחֹול''ְדִאיִהי ִליִלי, ּ בֹון ׁשְ ְּדִאיִהי מום, ת ֲחׁשֹוָכא ִעּצָ ַּוֲעֵליה , ּ

ַמר  ר ּבֹו מום ֹלא ִיְקָרב)ויקרא כא יח(ִאּתְ   .ּ ָכל ֲאׁשֶ
ַנת ָידֹו ָד ַמּתְ א ִעָלָאהִאיׁש ּכְ ִכיְנּתָ ַמר , ּא ׁשְ ֶתר ִיְכֶפה )משלי כא יד(ַּדֲעָלה ִאּתְ ּסֵ ן ּבַ ּ ַמּתָ

ִגין ְדִאיִהי ְסִתיָמא, ָאף ָנה, ּּבְ א ָקִריָנן ָלה ַמּתָ ה , ּעֹוָלם ַהּבָ ַמח ֹמׁשֶ ַמר ִיׂשְ ַּוֲעָלה ִאּתְ
ַנת ֶחְלקֹו ַמּתְ ת אלהי, ּבְ ִגין ְדַמּתַ ת יהו, ם ִהיא''ּּבְ ִבְרּכַ ר ָנַתן ָלך ָדא ''ה אלהי''ּכְ ּך ֲאׁשֶ ְ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדְיִמיָנא ְבָרָכה, ׁשְ ָנה, ַחד ִמּסִ ָמאָלא ַמּתָ ְטָרא ִדׂשְ   .ְוַחד ִמּסִ
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קופֹות וַמָזלֹות ומֹוָלדֹות ְוִעּבוִרין ּבֹון ּתְ א ִאיִהי ֶחׁשְ ִכיְנּתָ ְּועֹוד ׁשְ ּ ּ קוָפן , ּּ ע ּתְ ַּאְרּבַ
ְּדִאְתְקִריאו ַא קופֹותּ ע ּתְ ַלת ַיְרִחין, ְּרּבַ קוָפה ּתְ ּוְלָכל ּתְ ר ַמָזלֹות, ּ ֵרין ֲעׂשַ ּוְבהֹון ּתְ ְּוִאינון , ּ

ָרֵאל ְבִטין ְדִיׂשְ ר ׁשִ ֵרין ֲעׂשַ ָמא אדנ, ָּלֳקֵבל ּתְ ַהאי ׁשְ ר ּבְ א , י''ְּוֹכָלא ִאְתַקּשֵׁ ִכיְנּתָ ִאיִהי ׁשְ
ָאה ּתָ קוִפין, ּתַ ע ּתְ ַאְרּבַ יָפא ּבְ ּקִ יף,ּּתַ ּקִ ָמאָלא ָחָזק ּתַ ְטָרא ִדׂשְ ּ ְדִאינון ִמּסִ ף ''ְּוִאינון אל, ּ

ְטָרא ְדִדין, ד''ן יו''ת נו''דל ין ִמּסִ ר ַמָזלֹות ָקׁשִ ֵרין ֲעׂשַ ְּוֻכְלהו ּתְ ּּ ּוְבִגין ִדְמזֹוָנא ָקא , ּ ּ
ְייהו ל ָאָדם ּכִ, ַּאְתָיא ִמּנַ ין ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ , ְּקִריַעת ַים סוףָּאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָקׁשִ

ר ְקָרִעין הֹון ִלְתֵרין ֲעׂשַ   .ְּדִאְתַקַרע ּבְ
ֵרין ְדרֹוִעין וְתֵרין ׁשֹוִקין קופֹות ּתְ ע ּתְ ְּוִאינון ַאְרּבַ ּ ּ ר , ּ ֵרין ֲעׂשַ ר ַמָזלֹות ּתְ ֵרין ֲעׂשַ ּּתְ

הֹון ִּפְרִקין ְדִאית ּבְ א, ּ ּתָ ר ַיְרֵחי ׁשַ ֵרין ֲעׂשַ ּוְלִקְבַלְייהו ּתְ ָּרָזא ְדִעּבוָרא ְוָדא ' ו' ּינון וְוִא, ּ
ר ַלת ֲעׂשַ ר ַיְרִחין, ו''ְוָדא ָוא, ָּדא א, ַיְרָחא ּתְ ַלת ֲעׂשַ א ִמּתְ ּתָ וֹות , ׁשַ ְוֵביה ָצִריך ְלַהׁשְ ּ ּ

ַנת ַהְלָבָנה ה ִעם ׁשְ ַנת ַהַחּמָ ַמֲהַלך ָהֶאְמָצִעי ְדִאיהו ַעּמוָדא , ּׁשְ ּוְלַיֲחָדא לֹון ּבְ ּ ְּ

ַנת ַהְלָבָנה וְלַייֵחד , ְדֶאְמָצִעיָתא ה ִעם ׁשְ ַנת ַהַחּמָ וֹות ׁשְ ר ַנׁש ָיַדע ְלִמְמֵני וְלַהׁשְ ְּוִאם ּבַ ּּ
ֹחֶדׁש ָהָאִביב, לֹון ִּאיהו ָיַדע ָמַתי ְיֵהא ֶפַסח ּבַ א, ּ ָרא וְבַרּתָ א ּבְ א ְוִאּמָ וון ַאּבָ ּוְבָדא ִיׁשְ ּ ּ ,

ם ַו)דברים ד ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ַמְרּתֶ י ִהיא ָחְכַמְתֶכם וִביַנְתֶכםּ וׁשְ יֶתם ּכִ ם , ֲּעׂשִ ַמְרּתֶ ּוׁשְ
יֶתם ָדא ו י ִהיא ָחְכַמְתֶכם וִביַנְתֶכם ָדא י, ה''ַּוֲעׂשִ ּּכִ א ''ּ א ְוִאּמָ ִוין ַאּבָ ה ְיהֹון ׁשָ ּה וַבּמֶ

א ָרא וְבַרּתָ א, ּּבְ ְתָרא ִעָלָאה' ּבְ ְּדהוא ּכִ ְּדָאְמָרה ִסיֲהָרא ֲעָלה, ּ ֵני ְמָלִכים ִאי ֶאְפׁשַ, ּ ר ִלׁשְ
ֶכֶתר ֶאָחד ׁשו ּבְ ּמְ ּתַ ִיׁשְ ּׁשֶ י ַיְרִחין, ּ ת ְויֹוִמין ָטִבין וְבֵריׁשֵ ּבָ ׁשַ ּוְבִגיֵניה ָאְמִרין ּבְ ּ נו , ּ ֶתר ִיּתְ ּּכֶ

ֶּמֶלך וַמְלכות, ָלהו ַמְלָאִכים ֲהמֹוֵני ַמְע''ה אלהינ''ְָלך יהו ּ ְ.  
ָרה ׁשֵ ִחיָטה ּכְ ָזִרים ְועֹוד ִאיִהי ִמְצַות ׁשְ א ְדַדְמָיין , )א בנשים''נ(ּ ּבַ ֵני ָנׁשָ ְּדִאינון ּבְ ּ ּ

ִנין ִדְצלֹוִתין, ִלְבִעיָרן הֹון ָקְרּבָ אֹוַרְייָתא ָצִריך ְלֶמֱעַבד ּבְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִאֵלין ְדָלא ִמׁשְ ּ ּ ְּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ְּדִיְתַקִריבו ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְצלֹוִתין ְלקוְד, ְּ ִריך הואְּוִאם ִמְתָקְרִבין ּבִ א ּבְ ּׁשָ ְוָסְבִלין , ְ

ין ׁשִ ה ַמְכּתָ ּמָ ְבנו )תהלים מד כג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּכַ י ָעֶליך הֹוַרְגנו ָכל ַהיֹום ֶנְחׁשַ ּ ּכִ ּּ ָ

ֹצאן ִטְבָחה ָלֶמיך ְוגֹוֵמר , ּכְ ִאלו ְוָזַבְחּתָ ָעָליו ֶאת עֹולֹוֶתיך ְוֶאת ׁשְ ִָאְתֲחֵזי ּכְ ָ ּ , )שמות כ כד(ּ
ְותְּדָדא ׁשֵ יָתה ְדַמְלַאך ַהּמָ ּ ָאָדם וְבֵהָמה )תהלים לו ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְִזיב לֹון ִמּמִ

יַע יהו   .ה''ּתֹוׁשִ
  ]ב''דף נט ע -תיקוני זוהר [

ָלא ְצלֹוִתין ְבִעיָרן ְדַחְקָלא ְדָאְכִלין ּבְ ְּוִאֵלין ְדעֹוְבַדְייהו ּכִ ּ ּ ְבִעיָרן , ּ ִמיַתְתהֹון ְיֵהא ּכִ
ֶנֶגד ִמָדה, אְּדַחְקָל ְות ִמָדה ּכְ ִחיט לֹון ַמְלַאך ַהּמָ ְּוׁשָ ּ ין ָפגום ָקא , ְ ַסּכִ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ּבְ ּ ּ

ִחיט לֹון ַמר , ְּוִאְתְקִריאו ְנֵבָלה, ׁשָ ּ ְנֵבָלִתי ְיקומון)ישעיה כו יט(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ין , ּ ַמאי ַסּכִ
ָּפגום ָדא סמא ּ ין ָפגום , ל ֵאל ַאֵחר''ּ ַּסּכִ ְות, ַּוַדאי ִאְתְקֵריּ ְטֵריָפה , ְּוִאיִהי ְפִגיָמה ַסם ַהּמָ

ְיהו )ב''דף נט ע(. ּוְנֵבָלה ילו ָעְנׁשַ ָבר ַקּבִ ְּוֵכיָון ְדִאְתְייִהיבו ִביֵדיהֹון ּכְ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ְנֵבָלִתי , ּ ּ
ְּיקומון ְות ִאינון ַרְגִלין ִדיָלה, ּ ְּוָכל ִסיְרָכאן ְדַסם ַהּמָ ּ ּ ַמר ַוֲעַלְיי, ּ  ַרְגֶליָה )משלי ה ה(ּהו ִאּתְ

ִתיב , י ִסְרכֹות''ְּוִאינון ַח, יֹוְרדֹות ָמְות ְוגֹוֵמר  ְוֹלא אֹוִסיף עֹוד )בראשית ח כא(ֲּעַלְייהו ּכְ
ל ַח יִתי''ְלַהּכֹות ֶאת ּכָ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ ְּלִאינון ִדְמַצִלין ַח, י ּכַ ּ ְרָכָאן ִדְצלֹוִתין''ּ ומאן גרים (, ּי ּבִ

ּ וְלעֹוָלם )מאן דאריק מיא דזרע ברית מילה בנדה שפחה גויה זונה, נא מתגבריןדמי טופ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ַּווְרָדא ְבָכל ֲאַתר ְדִתְתָסֵרך ְטֵרָפה ְוֵאיָנה ַחָיה ְ ּ חֹוִבין , ּ ַבר ַנׁש ּבְ ְִדְבָכל ֲאַתר ְדִתְתָסֵרך ּבְ ּ
ִּדיָלה ְקִטיַלת ּ.  

א ִאיִהי ִמְצַות ֲאִסיַפת נוִני ַי ִכיְנּתָ א ְדאֹוַרְייָתאְּועֹוד ׁשְ הֹון ָדִגים ַוֲחָגִבים , ּמָ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ
ִחיָטה א ְדאֹוַרְייָתא, ֵּאיָנן ְטעוִנין ׁשְ ַיּמָ ין ּבְ ְלִמיֵדי ְדֵבי ַרב ְדִמְתַרּבִ ְּוִאינון ּתַ ַּדֲעַלְייהו , ּ ּ

ֶרת אֹוָתן ּתֶ ַמר ֲאִסיָפָתן ִהיא ַהּמַ ֵּסף ָלֶהם וָמָצא  ֵיָא)במדבר יא כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִאּתְ
ִחיָטה ַוַדאי, ָלֶהם ֶרת אֹוָתם ִמּשְׁ ּתֶ   .ִּהיא ַהּמַ

ּסוי ַדם ַחָיה אֹו עֹוף א ִאינון ּכִ ִכיְנּתָ ְּוַגְדפֹוי ִדׁשְ ּ ְנֵפי יֹוָנה, ּ ְּדִאינון ּכַ ְּוִאֵלין ִאינון , ּ ּ
ְנֵפי ִמְצָוה ָין ַעל ְדֵמיהֹון, ּכַ ְלִטין ֲעַלְיהו ּכַ, ִּדְמַכּסְ ְּדָלא ׁשָ ין ְדִאּנון ֲחִציִפיןּ ְּלּבִ ְּדִאינון , ּ ּ

ָלה  הֹון ָמאֵרי חֹוִבין, )וכלהו(ַמְלֲאֵכי ַחּבָ מֹוְדעון ּבְ ּתְ ּוְדָלא ִאׁשְ ּ ָהִכי ַהָדם הוא )הרי(, ּ ּ
ֶפׁש ָיא ָעָליו ָרִמיז , ַהּנֶ   .ּ ְוִכֶפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו)דברים לב מג(ְוַעְפָרא ִדְמַכּסְ

א ִא ִכיְנּתָ ִדיַקת ִסיָמֵני ַחָיה אֹו עֹוףְועֹוד ׁשְ א ְדַדְמָיין ְלֵחיָון וְבִעיָרן , ּיִהי ּבְ ֵני ָנׁשָ ִּמּבְ ּ
ַמר , ְועֹוִפין ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ֶזה)שמואל א יד לד(ּ ם ּבָ ַחְטּתֶ מֹו ֶזה, ּ וׁשְ דֹוק ּכְ ְּדִאינון ָסְבִלין , ּבְ ּ

ין ׁשִ י ָעֶליך הֹוַרְג, ַמְכּתָ ָמה ְדאוְקמוהו ּכִ ָּכְ ּ ּ ּנו ָכל ַהיֹום ּ ּוְבָכל יֹוָמא ָלא , )תהלים מד כג(ּ
יִחין ְצלֹוִתין ין, ַמּנִ ׁשִ ה ַמְכּתְ ַכּמָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוָבִדיק לֹון קוְדׁשָ ּ ְוָאְמִרין ֶזה ָלֶזה , ְּ

ְצלֹוִתין ִריך הוא ָפִריק ָלן ִמִדיָנא ִדְבִעיָרן ְוֵחיָון ְדַאְרָעא, ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ָלן ְלֶמֱהֵוי ְוַאִעיל , ְ
ַמְלָאַכָיא ָּלן חוָלָקא ּבְ ְּדִאינון ַחיֹות ַהּקֶֹדׁש, ּ ְּדָקָראן ֶזה ָלֶזה ְוָאְמִרין ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש , ּ

ָּדא ִאיהו , ָקדֹוׁש ִריך הוא ַעל ְיֵדיה)קדוש(ּ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ּ ְדִאְתַקַדׁש ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ִּויֵהא ֵליה , ְּ
יה ּחוָלָקא ּבֵ ּ.  

ַח ֶזה ָדא אלְּועֹוד וׁשְ ם ּבָ ל , ד''ן יו''ת נו''ף דל''ְּטּתֶ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ְּדֵביה ָדן קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ל ִאֵלין ְדָקְטִלין ַחד ְלַחְבֵריה, ְנִזיִקין ְּוַעל ּכָ ּ ל ִאֵלין ְדָגְזִלין יהו, ּ ְּוַעל ּכָ , ּה ִאיהו ָדן''ּ
ך וְתהֹום ֹתהו ָוֹבהו ְוֹחׁשֶ ׁש ּבְ ְּדִאְתַלּבַ ּ ּ ית ִדיןְוָדן ּבְ, ְּ ע ִמיתֹות ּבֵ ְּוָהא אוְקמוהו , ּהֹון ַאְרּבַ ּ ּ

ַאְתָוון ְלהו ּבְ ּּכֻ ֶחֶלת' י, ּ ְלהֹוָבא' ו, ּגַ ֵרָפה''ה, ׁשַ ָווִנין וְנהֹוִרין ְדנוָרא ָדא ִאיהו ׂשְ ּה ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ,
י יהו)דברים ד כד( ְתַלת ַאְבִנין י, ּך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא''ה אלהי'' ּכִ ּ ְוִאינון ',י' י' ְסִקיָלה ּבִ

א', י' י' ַאְתָוון י' ְוד, ו''ה כ''יהו ַחְרּבָ א' י, ֶהֶרג ּבְ א ְדַחְרּבָ א' ו, ֵריׁשָ ה ''ה, ּּגוָפא ְדַחְרּבָ
ֵרין ִפִפיֹות ִדיָלה ּּתְ ּ ּ ַגְווָנא ָדא ַזְרָקא )'א ג''ס(' ֶחֶנק ו, ּ ' ַּוֲעָלה י] ציור[ּ ִאְתֲעִביד חוט ּכְ

ְּדִעְזָקא ְבחוָטא ְלֶמֱהֵוי ּכְ ִּריך ָלה ַעל ַצָוארּ ּ ּ ָאִבינו ֵמת )במדבר כז ג(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְ
ר ְדּבָ ּמִ ּך ִאינון ה''ף ְוהֹוֵל''ַמּקַ, ּבַ ף ֵליה ְוַחד הֹוֵלך, ה''ְ ְַחד ַמּקַ ַּעד ְדָחְנִקין ֵליה, ּ ּוְבִגין , ּ

ִריך הוא א ּבְ ָּדא ָאַמר קוְדׁשָ ּ י ֲאִני ֲאִני הוא, ְּ ה ּכִ ְּראו ַעּתָ י , ִּני ָאִמית ַוֲאַחֶיהֲא, ּ ָמַחְצּתִ
יל  ַּוֲאִני ֶאְרָפא ְוֵאין ִמָיִדי ַמּצִ   .)דברים לב לט(ּ

ה ָדא ה, ִעץ' ו ים ַאּמָ בֹוַה ֲחִמּשִׁ ּּגָ י' ּ ין' ִּדְסִליַקת ּבְ ְתַלת , ְלַחְמׁשִ ַּזְרָקא ַקו ַדֲחִניַקת ּבִ
ע ִמ, ַאְתָוון ָאה ִאיִהי ָדן ַאְרּבַ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ית ִדיןִּדׁשְ ִּאיִהי ֲחִניַקת ְלַחָייַבָיא, ּיתֹות ּבֵ ְוָהַרג , ּ

ֵרָפה וְסִקיָלה, לֹון ׂשְ י ֲאִני ֲאִני הוא, ּּבִ ה ּכִ ּוְבִגין ָדא ְראו ַעּתָ ּ ּ ויקרא (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

י ֶאְתֶכם ַאף ָאִני ְוגֹוֵמר)כו כח ְרּתִ ֵמיה ָקִטיל ְלָמאן ְדַאֲע,  ְוִיּסַ ּוְכָמה ְדִבׁשְ ּ ִריתֹות ּ ַבר ַעל ּכְ
ית ִדין ְדאֹוַרְייָתא ּוִמיתֹות ּבֵ ּ ֵמיה ְלָמאן ִדְמַקֵיים לֹון, ּ ׁשְ י וְמַחֶיה ּבִ ָּהִכי ַמּסֵ ּ ּ ּ.  
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  ]א''דף ס ע -תיקוני זוהר [

א ִכיְנּתָ יֶכם ָדא ׁשְ ָבּתֵ ֵזַלת ֶהָעִני ּבְ ְּדָמאן ְדָגִזיל ְצלֹוָתא ְדִאיִהי ְצָדָקה , ְּועֹוד ִמְצַות ּגְ ּ
ִליל ַח, י ָעְלִמין''ִּדיק ַחְלַצ ְרָכָאן''ּכְ א, י ּבִ ִכיְנּתָ ִאלו ָגִזיל ֵליה ַחִיים ִדיֵליה ְדִאיהו ׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ,

ה  ַמר ּבָ ר ָאַהְבּתָ)קהלת ט ט(ְּדִאּתְ ה ֲאׁשֶ ת, ּ ְרֵאה ַחִיים ִעם ִאּשָׁ ּבָ , ְּוֵכן ָמאן ְדָגַרע ֵמֹעֶנג ׁשַ
ִכיְנּתֵ ִאלו ָגִזיל ֵליה ׁשְ ּּכְ ּ ת ְיִחיָדהּ ת ּבַ ּבָ ּיה ְדִאיִהי ׁשַ ָגלוָתא, ּ יה ּבְ ְּוָדא ָגַרם ְדִאְתְגִזיַלת ִמּנֵ ּ ּ ,

ֶכם)ישעיה נ א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ְלָחה ִאּמְ ִעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ יב , ּ א ַמאי ִניהו ְוֵהׁשִ ּוְתיוְבּתָ ּ דף (ּ

ָזל) א''ס ע ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ א ְלַאְתָרהְּדַיֲחִז, )ויקרא ה כג( ֶאת ַהּגְ ִכיְנּתָ ק , ּיר ׁשְ אֹו ֶאת ָהֹעׁשֶ
ק  ר ָעׁשָ ִריך הוא ְדִאְתָפַרׁש ִמיָנה)שם(ֲאׁשֶ א ּבְ ּ ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּּ א ִאְתְקִריַאת ִמְצַות , ְ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ

ְטָרא ִדיִמיָנא ה ִמּסִ ָמאָלא, ֲעׂשֵ ְטָרא ִדׂשְ ה ִמּסִ ְותֹוָרה ִאְתְקִריַאת , ּוִמְצַות ֹלא ַתֲעׂשֶ
אֹוַרְייָתא, ְּטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאִמּסִ ק ּבְ ה , ְּוָכל ָמאן ְדָגִזיל אֹו ָעׁשַ ּוְבִמְצַות ֲעׂשֵ

ה ִריך הוא, ְוֹלא ַתֲעׂשֶ א ּבְ א ִמְדרֹועֹוי ְדקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ִאלו ָגַזל ׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ ּ.  
ְטָרא ִדְיסֹוד ַח ִרי, י ָעְלִמין''ְוֵכן ִמּסִ ְבִרית , ת ִמיָלהִאְתְקִריַאת ִמְצַות ּבְ ָּמאן ְדָגַזל ּבִ

ְּוַאִפיק ַזְרָעא ִמיֵניה ִלְרׁשו נוְכָרָאה ּ ּ ים, ּ ִאלו ַאִפיק ֵמְרׁשות ַהָיִחיד ִלְרׁשות ָהַרּבִ ּּכְ ּ ּּ ּ ְוָגַרם , ּ
ָרֵאל ְרׁשות ַהָיִחיד א ָנְפָקא ֵמַאְתָרה ְדִאיִהי ֶאֶרץ ִיׂשְ ִכיְנּתָ ְּלֶמֱהִוי ׁשְ ּ י, ּ ן ְּוָגָלה אֹוָתה ּבֵ

ים ּאוִמין ְדָעְלָמא ְדִאינון ְרׁשות ָהַרּבִ ּ ּ ְלָחה )ישעיה נ יא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ִעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ּ
ֶכם ם יהו, ִאּמְ א ֶאת ׁשֵ ּוְבִגין ָדא ֹלא ִתּשָׂ ְוא ''ה אלהי''ּ ם יהו, )שמות כ ז(ך ַלּשָׁ ה ''ָמאן ׁשֵ

א ִכיְנּתָ ְוא ָדא ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָּדא ׁשְ ןַּלּשָׁ ּמָ   .ּ ְדָגַלת ּתַ
פוִרים ׁשוָבה יֹום ַהּכִ ְּועֹוד ִאיִהי ּתְ ׁשוָבה ְדִאינון י, ּּ ֶרת ְיֵמי ּתְ ִליָלא ֵמֲעׂשֶ ּּכְ יֹום , ה''ּ

פוִרים ָדא ה ַּהּכִ ּ ִליָלא ֵמָחֵמׁש ְצלֹוִתין' ּ ׁשוָבה ָדא י, ּכְ ֶרת ְיֵמי ּתְ ִבים ָדא ', ֲּעׂשֶ ל ׁשָ ְּלַקּבֵ
ל ָמאן ְדָחַזר , ה''ו ִאלו ָחַזר וּּכָ א ּכְ ְתיוְבּתָ ּּבִ ָבה , ה''ה ִעם י''ּּ ַמֲחׁשָ ָרא ְלָסְלָקא ֹכָלא ּבְ ְּוִעּקָ

  .א''ו ה''א וא''ד ה''ְדִאיִהי יו
ן סמא ּוְגבוָרה ַתּמָ ּל ְדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע''ּ ִאלו ֲהָוה , ּ ר ַעל ִיְצֵריה ּכְ ְּוָכל ָמאן ְדִיְתַגּבֵ ּ ּּ

בוָרה ַעל סמא ר ּגְ נֹויל ּבְ''ִּמְתַגּבֵ י ּבְ ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ִדיָנא ְלַגּבֵ ּ ֵּאיֶזהו , ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ַמאי ַהּכֹוֵבׁש, ִגּבֹור ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו ִּדְיֵהא , ּ ְוִכְבׁשוָה)בראשית א כח(ּכְ

חֹות ְיֵדיה ה ּתְ בוׁשָ ּּכְ בוׁש ְוָקׁשור ּתְ, ּ א ְדִאיהו ּכָ ַכְלּבָ ּּכְ ּ   .חֹות ְיֵדי ְדַבר ַנׁשּ
ָלא ֲעֵליה ָחֵמׁש ִעּנוִיין ר ַנׁש ְלַקּבְ ְּוָצִריך ּבַ ּ ִגין ִעּנוי ְדָגִרים ְלה, ְ ּּבְ ְזִעיָרא ְדָגַלת ' ּ

ָגלוָתא ְּוִאְתְקִריַאת ֲעִנָיה סֹוֲעָרה ֹלא נוָחָמה, ּּבְ א ִאינון ָנְחֵתי ִביִמיָנא , ּ א ְוִאּמָ ְּוַאּבָ
ָמאָלא ָלא, ּוׂשְ הֹון וְלַקּבְ ְּדִאינון ּתֹוָרה וִמְצָוה, ה'' ּבְ ּ ב ְוָרָפא לֹו , ּ ישעיה ו (ְּוָרָזא ְדִמָלה ָוׁשָ

ָרֵאל ַעד יהו, )י ְּוָדא ִאיהו ׁשוָבה ִיׂשְ   .)הושע יד ב(ך ''ה אלהי''ּ
א ִכיְנּתָ ֶבת ְיָצָרה , ְּועֹוד ִמְצַות ִפְרָיה ְוִרְבָיה ָדא ׁשְ ֹּלא ֹתהו ְבָרָאה ָלׁשֶ ּ , ) יחישעיה מה(ּ

ְרָכָאן ִמְלִעיָלא ִאלו ָמַנע ִמיָנה ּבִ ַמע ּכְ ְלִמיד ָחָכם ְדָמַנע ִמיָנה עֹוַנת ְקִריַאת ׁשְ ל ּתַ ּּכָ ּּ ּ ּ ּ.  
ָאת ו ית ִסְטִרין ִאינון ִדְכִליָלן ּבְ ּׁשִ ְּדִאיהו ', ּ ה ְפִרי)בראשית א יא(ּ ּ ִעץ ְפִרי עֹוׂשֶ ָמאן , ּ

ְּפִרי ִדיֵליה י ית ַעְנִפין, ְנָפא ְדִאיָלָנאִּאיהו ַע' ְּדָאת ו', ּ ית ְלַעְנִפין , ְּדִאְתָפַרׁש ְלׁשִ ּוִמּשִׁ
ן ּבַ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ל ַעְנָפא ְוַעְנָפא ְדִאיהו ו' י, ּ א ַעל ּכָ   .'ִּאיִהי ִאיּבָ
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ך י ֲחזֹור ּבָ י ַרּבִ א ִדיֵליה י', ִּאיָלָנא הוא ו, ְָקם ָסָבא ְוָאַמר ַרּבִ ָּהִכי הוא ַוַדא' ִּאיּבָ , יּ
ְרׁשֹוי ה' ֲּאָבל ַעְנפֹוי ְלִעיָלא ִאיהו ה ָאה' ִּעָלָאה ְוׁשָ ּתָ ּוָמאן ְדַאְפִריׁש ַעְנָפא ִמיֵניה , ּתַ ּ ּ

ְנִטיעֹות ץ ּבִ ָּדא ִאיהו ְמַקּצֵ ץ ִאיהו ֵמָעְלָמא ֵדין וֵמָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוָהִכי ִאְתַקּצַ ּ.  
אֹוַרְייָתא יֹוָמ  )יהושע א ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ם ָוַלְיָלהְועֹוד ִמְצָוה ְלִאְתַעְסָקא ּבְ

ל , ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ָכל יֹוֵמי ְוֵליֵלי ּכָ אֹוַרְייָתא ּבְ ר ַנׁש ְלִאְתַעְסָקא ּבְ ְוִכי ָיִכיל ּבַ
ְריֹוָתיו, יֹומֹוי ְטרוְנָיא ִעם ּבִ א ּבִ ִריך הוא ֵלית ּבָ א ּבְ ְּוָהא קוְדׁשָ ּ ל ָמאן , ְּ ְּדָקָרא ֶּאָלא ּכָ

ָכל יֹום ֶע ַמע ּבְ ִאלו ְמַקֵיים ּבֹו ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה, ֶרב ָוֹבֶקרְקִריַאת ׁשְ ּּכְ ּ ל ִפּקוִדין , ּ ּּכָ ּ
ְפִרי ִאיָלָנא ְייהו ְדַתְלָיין ּבִ ְייהו ְבַעְנִפין, ִּאית ִמּנַ ין, ִּמּנַ ְרׁשִ ׁשָ הֹון ּבְ ִאיָלָנא, ִמּנְ הֹון ּבְ , ִמּנְ

ּוְבִגין ָד יה ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם, ּא ִאְתְקִריַאת אֹוַרְייָתא ִעץ ַחִייםּ ְּוָכל ָמאן ְדָאַכל ִמּנֵ ּ.  
א א ִדיֵליה, ְוִאית ִאיָלָנא ְלַתּתָ ְרׁשֹוי ְוגוָפא ְוִאיּבָ ְּדַעְנפֹוי ְוׁשָ ּ ְות ְוָדא , ּ ְלהו ַסם ַהּמָ ּּכֻ ּ

ְקָי, ָּמאן ְדַאֲעַבר ַעל אֹוַרְייָתא, ל''סמא ּיא ֵמַההוא ִאיָלָנא ְוִאְתַפְרֵנס ִמיֵניהִאְתׁשַ ּּ ,
ַמר  מות)בראשית ב יז(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ּנו מֹות ּתָ יֹום ֲאָכְלך ִמּמֶ י ּבְ ּ ּכִ ּ ְטָרא ִדיֵליה ַחֵיי , ָ ּוִמּסִ ּ ּ
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א א ִאיִהי ִמְצַות ַהֲעָמַדת ַמְלּכָ ִכיְנּתָ  ׂשֹום )דברים יז טו(ִתיב ֲּהָדא הוא ִדְכ, ְועֹוד ׁשְ
ים ָעֶליך ֶמֶלך ׂשִ ְּתָ א, ָ ַאְתָרָהא ֵלית ַמְלּכָ א ּבְ ִכיְנּתָ ל ִזְמָנא ְדֵלית ׁשְ ּוְבִגין , ְוַכְבָיכֹול ּכָ

ר ַנׁש א ִאיִהי ַמְלכות ַעל ּבַ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ים ָעֶליך ֶמֶלך, ּ ׂשִ יה ׂשֹום ּתָ ַמר ּבֵ ְִאּתְ ָ ְלֶמֱהִוי , ּ
ה ּכֻ ָרֵאל ּבָ ֵני ְמָלִכיםִּיׂשְ ְּלהו ּבְ ָלא ַמְלכות )ב''דף ס ע(. ּ ְּדֵלית ֶמֶלך ּבְ ְפָחה , ְּ ִּדְבָגלוָתא ׁשִ ּ

ה ִביְרּתָ יַרׁש ּגְ ַמר , ּּתִ יָחא ִאּתְ ֶלך )אסתר א יט(ּוְבִזְמָנא ְדֵייֵתי ְמׁשִ ן ַהּמֶ ְ וַמְלכוָתה ִיּתֵ ּ ּ ּ
ה ּנָ ִּלְרעוָתה ַהטֹוָבה ִמּמֶ ּ ִּאיִהי ַמְלכוֵתיה, ּ א , ִּאיִהי ֲעֶטֶרת ִדיֵליה, ּיִהי ָכְרְסֵייהִא, ּ ְלַמְלּכָ

יה ָבא ְלַגּבֵ ְּדִאית ֵליה ָמאָנא ִדיָקר ְוִאיִהי ְמַחּבְ ּ יה ָדא , ּ ִוי ֵליה ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ְּלִזְמִנין ׁשַ ּ ּ ּ
א ִפִלין ְדֵריׁשָ ּּתְ ִפִלין ְדָיד, ּ ָעא ְוָדא ּתְ ֶאְצּבְ יר ֵליה ּבְ ְּלִזְמִנין ָקׁשִ חֹוֵתיה ְלִז, ּּ ִוי ֵליה ּתְ ְּמִנין ׁשַ ּ ּ

ְרַסָיא ִדיֵליה ְּוִאְתְקֵרי ּכָ א, ּ ְּלִזְמִנין ָעִביד ִמיָנה ְלבוׁשָ ּ.  
א ּוְכַען ְדִאיִהי ְמַרֲחָקא ִמן ַמְלּכָ א , ּ ַמְלּכָ ַמר ּבְ ַמִים ַקְדרות)ישעיה נ ג(ִאּתְ יׁש ׁשָ , ּ ַאְלּבִ

ֲאִנ ְראוִני ׁשֶ א ָאְמַרת ַאל ּתִ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ַחְרֹחֶרת ּ ְטָיין , )שיר א ו(י ׁשְ א ְדִאינון ׁשַ ּוְבֵני ָנׁשָ ּ
א ְלבוׁשָ ִלין ּבִ ּכְ גוָפא, ִּמְסּתַ ִלין ּבְ ּכְ ְטָיין, ְּוָאֳחָרִנין ָהִכי ִמְסּתַ ּוְבָגלוָתא ֻכְלהֹון ׁשַ ּ ֲאָבל , ּ

ל ִמְלָגאו ּכַ יָמא ִאְסּתַ ִּפְקָחא ַחּכִ ט ִמ, ּ ְּוַכד ֵיֵתי פוְרָקָנא ִאְתַפּשַׁ ין ְדַקְדרוָתאּּ ְּלבוׁשִ ּ ְוָזִריק , ּ
ּלֹון ַעל אוִמין ְדָעְלָמא ך ֲאֵפָלה ְוגֹוֵמר)שמות י כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּוְלָכל , ְ ַוְיִהי ֹחׁשֶ

בֹוָתם מֹוׁשְ ָרֵאל ָהָיה אֹור ּבְ ֵני ִיׂשְ   .ּבְ
ין ִאֵלין ְלבוׁשִ ׁש ּבְ ִּדְבַההוא ִזְמָנא ְדִאְתַלּבַ ּ יה, ּּ ַמר ּבֵ יָרה )דברים לב כ( ִּאּתְ ּ ַויֹאֶמר ַאְסּתִ

ְייהו ַוִייְראו ָהָעם ֶאת יהו, ָפַני ֵמֶהם ט ִמּנַ ְּלָבַתר ְדִאְתַפּשַׁ ּ ּּ ְּוָכל ְינוִקין , )שמות יד לא(ה ''ּ
ע ֶאְצּבַ ך , ּ ֶזה ֵאִלי ְוַאְנִוהו)שם טו ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַּאְחִזין ֵליה ּבְ ת ֹחׁשֶ ְוְבָגלוָתא ָיׁשֶ ּ ּ

ּוְבִגין ָדא ָאַמר ָדִנֵיאל, )תהלים יח יב(רֹו ִסְת ּ ּ ָּיַדע ָמה ַבֲחׁשֹוָכא וְנהֹוָרא , )דניאל ב כב( ּ
ֵריה יה ׁשְ ִּעּמֵ ך וְתהֹום, ּ ֹתהו ָוֹבהו וְבֹחׁשֶ ׁש ּבְ ֲחׁשֹוָכא ִמְתַלּבֵ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ִפרוָדא ְוָלא  ְבָיכֹול ַאְתָוון ִאינון ּבְ ּּכַ ןּ ּמָ ְייהו, ִמְתַיֲחִדין ּתַ ּוְלָבַתר ְדָנִפיק ִמּנַ ּ ה ''ְוָהָיה יהו, ּ
יֹום ַההוא ִיְהֶיה יהו ל ָהָאֶרץ ּבַ ְּלֶמֶלך ַעל ּכָ ּ מֹו ֶאָחד ''ְ   .)זכריה יד ט(ּה ֶאָחד וׁשְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ִנּגוָנא ל ֵחיָון ִיְתָערון ּבְ ַההוא ִזְמָנא ּכָ ּּבְ ּ ְּוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלָמְע, ּ ּ ָלא ֵליה ָלה ְלּ ַּקּבְ
ֶחְדָוה ִנּגוָנא, ּבְ ִבין ּבְ ְּוֻכְלהֹון ְיהֹון ָרִצין ְוׁשָ יה, ּ ִליחוָתא ְלַגּבֵ ּוׁשְ ּ יחזקאל (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ָזק)א יד ַמְרֵאה ַהּבָ ָרֵאל, ּ ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ּכְ ָרא ְלִיׂשְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ַהֲללו ֶאת , ְלַבּשְׂ ּ ּ
הֹומֹות ְוגֹוֵמר ה ִמן ָה''יהו יִנים ְוָכל ּתְ ּנִ א ַמה , )תהלים קמח ז(ָאֶרץ ּתַ ְלהו ְלִעיָלא וְלַתּתָ ּּכֻ ּ ּ

ִרי ַעד ִיּתוׁש ְזִעיָרא ְּדִאְתּבְ ִחין ֵליה, ּ ּבְ ְלהו ְמׁשַ ּּכֻ ּ ִים ''ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת יהו, ּ ּמַ ה ּכַ
ים  ַההוא ִזְמָנא, )ישעיה יא ט(ַּלָים ְמַכּסִ י ָאז ֶאְהפֹוך ֶאל )צפניה ג ט(, ּ ִיְתַקַיים ְקָראּּבְ ְ ּכִ ּ

ם יהו ׁשֵ ָפה ְברוָרה ִלְקֹרא ֻכָלם ּבְ ים ׂשָ ַּעּמִ   .ה ְוגֹוֵמר''ּ
ִריך  א ּבְ ִחיָרה ַעל ְיָדא ְדקוְדׁשָ ית ַהּבְ א ְדִאיִהי ּבֵ ִכיְנּתָ יָתא ִדׁשְ ִני ּבֵ ַההוא ִזְמָנא ִאְתּבְ ְּבְ ּ ּ

ה , ּהוא ַמר ּבָ ּ ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלה ְנֻאם יהו)ריה ב טזכ(ְּדִאּתְ ַוֲאִני ֶאְבֶנה , ה חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב''ּ
ִני ִמיָנה ִּאינון ֲאָבִנין ָטִבין ְדִאְתּבְ ּ ֶנה ַגם ָאֹנִכי )בראשית ל ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ  ְוִאּבָ

ה ּנָ ין, ִמּמֶ ה ָיַדי  ֵנֶצר )ישעיה ס כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּנִטיִעין ַקִדיׁשִ ַּמָטַעי ַמֲעׂשֵ
יִרין, ְּלִהְתָפֵאר ְסָפא ְוַדֲהָבא ְוַאְבִנין ַיּקִ נוָיה ִמּכַ א ְתֵהא ּבְ ּוִבְנָייָנא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּ ּ ּוְתֵהא , ּ

ית ֵראׁשִ ל ִציוָרא ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ָמא ִמּכָ ְּמַרּקְ ּ ֵלם ִדְלִעיָלא, ּ ַּוֲעָלה ַנֲהָרא ְירוׁשָ ּ ְלִעיָלא , ּ
ָמא ִמ ל ִמיֵני ַגָווִנין ִדְנהֹוָרְמַרּקְ ּּכָ ַלם, אּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְירוׁשָ ָרה ָלה ּ ֻחּבְ ִעיר ׁשְ נוָיה ּכְ ּ ַהּבְ ּּ

ּבֹוי, )תהלים קכב ג(ַּיְחָדיו    .ְּדַאְנָהָרא ַעל ּגַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַההוא ִזְמָנא ִאְתַקַיים ּבְ ּּבְ ך)ישעיה ס כ(ּ ְמׁשֵ ֵסף ְִויֵרֵחך ֹלא ֵיָא, ְ ֹלא ָיֹבא עֹוד ׁשִ

ָעְלָמא, ְוגֹוֵמר יִרים ּבְ יר ַהּשִׁ א, ְוִאְתַער ׁשִ ַרּגָ ָרֵאל , ְּוַאְדִליק ְנהֹוָרא ַעל ֵזיָתא וׁשְ ְדִיׂשְ
ִּאינון ְפִתיָלה ָחא, ּ א, אֹוַרְייָתא ִמׁשְ ַרּגָ א ׁשְ ִכיְנּתָ ִהלֹו )איוב כט ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ׁשְ ּ ּבְ

י ַההוא ִזְמָנ, ֵנרֹו ֲעֵלי ֹראׁשִ אּּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ַמר ּבִ ַנֲעלֹו , )דברים כח ט(ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו , א ִאּתְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ל ְנָעֶלך , ְּ יה ׁשַ ְָלַקֵיים ּבֵ ּ יה, )שמות ג ה(ּ ִכיְנּתֵ ׁשְ , ְּוִאְתַייֵחד ּבִ

ַעל, ְּדִאְתְקִריַאת ֲחִליָצה ְּוִאיהו ֲחלוץ ַהּנָ ָרא ְבֹא, ּ , ַּרח ִיּבום ְלעֹוָלםְוָלא ְצִריִכין ְלִאְתַחּבְ
ה  ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָרֵאל ְוגֹוֵמר)רות ד ז(ּ ִיׂשְ ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרִעהו,  ְוֹזאת ְלָפִנים ּבְ , ּׁשָ

ּנו יה , י''ַּמאי ַנֲעלֹו ָדא ּכִ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ן ָנעול)שיר ד יב(ּ ח ַההוא ָנעול , ּ ּגַ ִּאְתַפּתַ ּ ּ
ָחא ִגין ְד, ַמְפּתְ ַּלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ ּּבְ ח , )בראשית ד ז(ּ ר ַההוא ַחָטאת ְוִאְתַפּתַ ִּאְתַעּבַ ּ ּ
ְרָעא ַער ַליהו)תהלים קיח כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּתַ א, ה'' ֶזה ַהּשַׁ ִכיְנּתָ ן ׁשְ ּמָ , ְּוֶיחזון ּתַ

ָרֵאל ִיׂשְ ה ְוֹזאת ְלָפִנים ּבְ ַמר ּבָ   .ְּדִאּתְ
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מוָרהָּד אוָלה ְוַעל ַהּתְ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ ָּבר ַאֵחר ְוֹזאת ְלָפִנים ּבְ אוָלה ָדא , ּ ַּעל ַהּגְ
א ִעָלָאה ה ִכיְנּתָ א , ִּעָלָאה' ּׁשְ ִכיְנּתָ מוָרה ָדא ׁשְ ָאה )א''דף סא ע(ְּוַעל ַהּתְ ּתָ ְדִאיִהי , ּתַ

ִמיֵרִני ּב יה ַאל ּתְ ַמר ּבֵ ַההוא ְדִאּתְ מוָרה ּבְ ּּתְ ּ ְּוֹזאת ָדא ֵבן וַבת, ה''ְּוִאינון ה, ֹוּ ָרֵאל , ּ ִיׂשְ
מורֹות ַאְתָוון יהו, ָּדא ָאב א ִאיהו ּתְ ּוְבִגין ָדא ְלַתּתָ ּ ּ אדנ''ּ ֲאָבל ְלָעְלָמא ְדָאֵתי , י''ה ּבְ

מוָרה ב ֲאִני ִנְקָרא, ֵּלית ּתְ ֲאִני ִנְכּתָ ׁשֶ ָמה ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֹלא ּכְ ּּכְ ּ ָלם ָבעֹו, ּ
יהו ב ּבְ אדנ''ַּהֶזה ִנְכּתָ יהו, י''ה ְוִנְקָרא ּבְ ב ּבְ א ִנְכּתָ יהו''ּוָבעֹוָלם ַהּבָ   .ה''ה ְוִנְקָרא ּבְ

ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ִלי ִדיֵליה, ְועֹוד ׁשָ ָתא ּכְ ָּדא גוָפא ְדִאיִהי ִאּתְ ּ ְוָנַתן , ן''ְוָדא מטטרו, ּ
יה ַע, ְּלֵרִעהו ח ּבֵ ּכַ ּתַ ִּדְלִזְמִנין ִאׁשְ ּוְלִזְמִנין ַצִדיק, ּּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאּ א , ּ ִכיְנּתָ ּוְלִזְמִנין ׁשְ
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יה ִּעָלָאה ִאיִהי ְתעוָדה ּבֵ ּ יה, ּ מוָרה ּבֵ ָאה ִהיא ּתְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוְלִזְמִנין ׁשְ ּ ן , ּ ְּוָדא ִאיהו ּגַ
ּוֵביה ַמְע, ָּנעול א, ָּין ָחתוםּ ִכיְנּתָ ִליָלא ֵמֶע' י, ְּדִאיִהי ׁשְ ר ְסִפיָרןּכְ   .ן''ִמן מיטטרו' י, ׂשֶ

ָפָלה ַהאי ָעְלָמא ׁשְ יה ּבְ ל ְסִפיָרן פֹוֲעִלים ּבֵ ּּכָ ּוֵביה ִיּבום ַוֲחִליָצה ְוֵגט ִפטוִרין, ּ ּ ּ ּ ְוָכל , ּּ
מוֹרת יה ִאינון ּתְ ַּאְתָוון ּבֵ ּ גֹון מצפ, ּ ין ְוִזְמִנין ְויֹוִמין ָטִבין, ץ''ּכְ ת ְנִעיַל, ְּוִאיהו ְנִעיַלת ַחּגִ

ין ְפֵני לוֹוִ פוִרים ְדִאיִהי ָעְלָמא ְדָאֵתי, ֶּדֶלת ּבִ יֹום ַהּכִ ּּבַ ּ ּ אדנ''ָלא ִאְתְקֵרי יהו, ּ י ''ה ּבְ
ל , ְּוֵאינֹו נֹוִעל ַהֶדֶלת, ְּנִעיַלת ֶדֶלת, ְּוִאיהו ַנַעל, ְּדִאיִהי ִדין ֶּאָלא ִאיִהי ְפִתיָחא ְלַקּבֵ ּ

ִבים פוִרי, ׁשָ ּוְבִגין ָדא יֹום ַהּכִ ּ ְנָדלּּ ְנִעיַלת ַהּסַ ּם ָאסור ּבִ א , ּ יה ְלקוְדׁשָ ְּדֵלית ִיחוָדא ּבֵ ּ ּ ּ
א ִכיְנּתָ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ א, ְ ִכיְנּתָ ִריך הוא, ִּדְלִזְמִנין ִאיִהי ׁשְ א ּבְ ַלק קוְדׁשָ ְּוִאְסּתַ ְּ ּוְלִזְמִנין , ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א, ְּ ִכיְנּתָ ַלק ׁשְ   .ְּוִאְסּתַ
ּוְבִגין ָדא עֹו תּ ּבָ ׁשַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּבְ ִליט מטטרו, ַנת ּתַ ִּדְביֹוִמין ְדחֹול ְדׁשַ ּ ּ ַמר ''ּ ן ִאּתְ

ה)יחזקאל מד ב( ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ יה ִאיִהי ְסִגיָרא ַתְרָעא, ּ ִיְהֶיה ָסגור ׁשֵ ת , ּּבֵ ּבָ ּוְביֹום ַהּשַׁ
ְרָעא, ִּיָפֵתַח ִכיְנּתָ, ִּיָפֵתַח ּתַ ְּוַתִפיק ִמיָנה ׁשְ ְעּ ּוְבַההוא ִזְמָנא , ָּלהא ְלִאְתַייֲחָדא ִעם ּבַ ּ

ת יהו)דברים לג כג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִאְתְקִריַאת ּכֹוס ָמֵלא ְרּכַ ה ָים ְוָדרֹום ''ּ וָמֵלא ּבִ
ה מטטרו, ְיָרׁשָ ה ּבְ ׁשָ ִּדְביֹוִמין ְדחֹול ִאְתְקִריַאת ַיּבָ  )בראשית א ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ן''ּ

ה''ֶמר אלהיַּוֹיא ׁשָ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ּם ִיּקָ ּ.  
ַמר ֲעָלה  ּוְבִזְמָנא ְדִאְתְמִליַאת ִאּתְ ם יהו)תהלים קטז יג(ּ א וְבׁשֵ ּ ּכֹוס ְיׁשועֹות ֶאּשָׂ ה ''ּ

ן''ס ִאיִהי אלהי''ּכֹו, ֶאְקָרא ּבַ ֻחׁשְ ּבַ, ם ּבְ ּנוְּדָסִליק ְלֻחׁשְ ָאת י, י''ּן ּכִ ַמאי ִאְתְמִליַאת ּבְ ', ּבְ
ָרה ְדָבִרים וכו, ְוִאְתֲעִביַדת ּכֹוִסי ְרָוָיה ְוְבִגין ָדא ּכֹוס ָצִריך ֲעׂשָ ּ ּ'.  

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ י, ָקם ַרּבִ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה ֹלא ִייָרא ִלּבִ קום ָעַלי ִמְלָחָמה , ִאם ּתַ ִּאם ּתָ
ֹזאת ֲאִני בֹוֵטַח ָפא, )תהלים כז ג( ּבְ ּקְ ִעיָנא ְלִאְתּתַ ַוַדאי ֲאָנא ּבָ ֹזאת ּבְ ַהאי ְקָרא , ּּבְ ּבְ

ן, ְּדָדִוד ְקום ָדִוד ָהא ֹזאת ִדיָלך ְלַגּבָ ּ ּ ן, ּ ָתך ָהא ֹזאת ִדיָלך ְלַגּבָ ּנְ ֲהָנא קום ִמּשִׁ ְַאֲהֹרן ּכַ ְּ ּ ,
ה  ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֹ)ויקרא טו ג(ּ ָנא ַעל ּקום ַרְע, ֶדׁש ּבְ ָיא ְמֵהיְמָנא ְלַאּגָ

ְֹזאת ִדיָלך ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ה)דברים ד מד(ּ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ה ָמאֵרי ,  ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּמָ ְדָהא ּכַ
ָחא ֲעָלה יֵחי ְקָרָבא ָקא ַאְתָיין ְלַאּגָ ן, ַּמּגִ ּקומו ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ְדָהא ֹזאת ִדיְלכֹון ְלַגּבָ ּ ּ ּ, 

ִאין ְּדָקא ֲהִויתון ִמְתַנּבְ ַמר , ּ ָחְכָמתֹו ְוַאל ִיְתַהֵלל )ירמיה ט כב(ֲּעָלה ִאּתְ ּ ַאל ִיְתַהֵלל ָחָכם ּבְ ּ
ֹזאת י ִאם ּבְ ְגבוָרתֹו ְוגֹוֵמר ּכִ ּבֹור ּבִ ן אֹוִחיל לֹו , ַּהּגִ י ַעל ּכֵ יב ֶאל ִלּבִ איכה ג (ֹזאת ָאׁשִ

  .)כא
ּקומו ֲאָבָהן ָמאֵרי ִדְבִרית יָנָנאְּד, ּ ִרית ִדְלכֹון ּבֵ ה , ָּהא ֹזאת ַהּבְ ַמר ּבָ ויקרא כו (ְּדִאּתְ

ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ְוגֹוֵמר)מד ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ִריך הוא ,  ְוַאף ּגַ א ּבְ ּוְבִגיָנה ָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ שם (ְּ

ִריִתי ַיֲעקֹוב)יב י ֶאת ּבְ ָל,  ְוָזַכְרּתִ א ְדַאְנּתְ ׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּם ִדיָלהּקום ׁשְ ּקומו ְלֶמֱהִוי ִעֶזר , ּ ּ
ַהאי ְקָרָבא ה ּבְ א, ְּלַגּבָ ָחן ְדאֹוְצִרין ְדַמְלּכָ ַּנַער ַנַער ְדַאְנּתְ ָמאֵרי ַמְפּתְ ּ ְדָכל ָמאֵני , ּ

הֹון א ּבְ ח ֵהיָכָלא, ְקָרָבא ְדַמְלּכָ ח''אדנ, ּקום ַאְפּתַ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ָבחֹוי , י ׂשְ יד ׁשְ ּוִפי ַיּגִ
ּ ִדיֵליה ִאיהו)עלאה(ְּדָהא ֵהיָכָלא , ּא ִעָלָאהְּדַמְלּכָ ִגין ְיָקָרא , ּ ח ֵהיָכָלא ּבְ ּטֹול ְרׁשו ְוַאְפּתַ

א ִכיְנּתָ   .ִדׁשְ
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  ]ב''דף סא ע -תיקוני זוהר [

ַּאְדָהִכי ָהא עוֵליָמא ָקא ָנִחית , א''ְך ֶסגֹוְלּתָ''ר הֹוֵל''ף ׁשֹוָפ''א ַמּקַ''ָּפַתח ְוָאַמר ַזְרָק
ָיא ְּדַרְע, ָּיא ְמֵהיְמָנא ַאְנּתְ ִאיהו ָמאֵרי ְדִקיְרָטאַרְע,  ְוָאַמר)מנא פתח רבי שמעוןרעיא מהי(

ָעאָנא ין ְדָקא ַאְתָיין ְלֵמיַכל ָעאָנא, ְדָאִזיל ּבְ יׁשִ ין ְזֵאִבין ְוֵחיָוון ּבִ ִגין דוּבִ ּּבְ ּ  )ב''דף סא ע(. ּ

ָּאְרָחא ִדיֵליה ְלֶמֱהִוי ִקיְרָטא ַבֲהֵדיה ְלַזְר ְייהוּ ְלֶמֱהֵוי ָעאָנא ְנִטיר ֵמֵחיָון , ָּקא ַאְבִנין ְלַגּבַ
יָדך ן קום ָנִטיל ִקיְרָטא ּבִ יׁשָ ְּבִ א, א''ָּפַתח ְוָאַמר ַזְרָק, ּ א ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ַּאְנּתְ הוא , ּׁשְ

ך ִריך הוא ְדּבָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְִקיְרָטא ַקִדיׁשָ ְּ ּ ַלת ַאְבִנין ְדִא, ּ ִּאְזַדִריקו ּתְ ּ , א''ּינון ֶסגֹוְלּתָּ
ַלת ֲאָבָהן יִרין ְדִאינון ּתְ ַלת ַאְבִנין ַיּקִ ּּתְ ְלהו, ּ ְּוַאְנּתְ ֶאֶבן ְיָקָרא ַעל ּכֻ א , ּ א ְבֵריׁשָ ּגָ ּתַ

ְּדֻכְלהו ַמר , ּ ה)תהלים קיח כב(ְֲעָלך ִאּתְ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ְוָהֶאֶבן , ּ
ְמּתִ ר ׂשַ ית אלהיַּהזֹאת ֲאׁשֶ ָבה ִיְהֶיה ּבֵ ַמר ֲעָלך, )בראשית כח כב(ם ''י ַמּצֵ ְַאְנּתְ הוא ְדִאּתְ ּ 

ל ַאְרָעא)דניאל ב לה( ּ ַאְבָנא ִדי ְמָחת ְלַצְלָמא ַוֲהַות ְלטור ַרב וְמָלאת ּכָ ּ.  
א ְדחוָטא ְדַזְרָק ֵריׁשָ ַגְווָנא ָדא ם ּבְ א ּכְ ּגָ ִליָלא וִמְת, א''ְּוִאיִהי ּתַ א ''נ(ַּעְטָרא ַּאְבָנא ּכְ

ַאְבָנא ְבֵריׁש ִעְזָקא)מוכללת ומעוטרת ָחְכָמה ְדִאיִהי י,  ּכְ יִלים ּבְ ּכִ ָרֵאל ַמׂשְ ִיׂשְ ' ְוַכד ִאית ּבְ
ָבה ִעָלָאה ת ְיִחיָדה, ַּמֲחׁשָ ְּלַההוא ֲאַתר , ָּיְדִעין ְלָזְרָקא ָלה ְלַהאי ַאְבָנא ְדִאיִהי ּבַ

ֶזֶרת ִגין ִדְבַרּתָ, ְּדִאְתּגְ א ִאְתֲעִביַדתּּבְ ַאּבָ ה '' יהו)משלי ג יט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , א ּבְ
ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ א ְדִאיִהי ָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָליו, ּבְ ַרּתָ א ָיַסד ּבְ ָחְכָמה ְדִאיהו ַאּבָ   .ּּבְ

ְּוַההוא חוט ִדיָלה ִאיהו ו ּ ּ ּ יה', ּ א ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ּגָ ְּדַאְבָנא ְדִאיִהי ּתַ  ְדֵסֶפר ֲעָטָרה, ּ
א ֲחָלף, ּתֹוָרה ַתּגָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ַמר וְדִאׁשְ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ ֶתר ּתֹוָרה ַוַדאי, ּ ִּאיהו ּכֶ ְתִרין , ּ ִּדְתַלת ּכִ
הוָנה ְוֶכֶתר ַמְלכות, ִּאינון ֶתר ּתֹוָרה ְוֶכֶתר ּכְ ּּכֶ  ַעל )א וכתר שם טוב''נ(ְוֶכֶתר ּתֹוָרה , ּ

ְייהו ּבַ ֵריׁש א' י יְוַהאי ַאְבָנא ִאיִה, ּּגַ סֹוָפה' ְוִאיִהי י, ּבְ ַמר , ּבְ יד )ישעיה מו י(ֲּעָלה ִאּתְ  ַמּגִ
ית ַאֲחִרית ִליל , )י''ו ה''י וא''ד ה''א יו''נ(א ''ו ה''א וא''ד ה'' יו)א ואיהו''נ(ְוִאיִהי , ֵמֵראׁשִ ּכְ

ר ְסִפיָרן ְּדִאינון , ֲעׂשַ ְתִחָלָתן וְתִח)א דאיהו''ס(ּ ּ ָנעוץ סֹוָפן ּבִ סֹוָפןּּ   .ָּלָתן ּבְ
א ְוָאְמרו ְלהו ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ָּקמו ּכֻ ּ יף ְלַזְרָקא ַאְבָנאַרְע, ּּ ּקִ ה ַאְנּתְ ּתַ ּמָ , ָיא ְמֵהיְמָנא ּכַ

ְּדָהא ָמָטא ַלֲאַתר ְדֵלית ָמאן ְדָיַדע ַאְתָרָהא ּ ִגיָנָהא ַאֵיה , ּ ֲאִלין ּבְ ין ׁשָ ּוַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ
בֹודֹו ְלַה ֲאַתר ִדְזִריַקת , ְּדֵלית ָמאן ְדָיַדע ְמקֹומֹו, ֲעִריצֹוְמקֹום ּכְ ד ָסְלָקא ְלִעיָלא ּבַ ּּכַ

ְלהו , ָּלה ַּעד ְדָאְמִרין ּכֻ בֹוד יהו)יחזקאל ג יב(ּּ רוך ּכְ ְ ּבָ קֹומֹו''ּ ב ְדִאיִהי , ה ִמּמְ ְּוַאף ַעל ּגַ
א   .ְּלִעיָלא ֵלית ָלה סֹוף, ְזִעיָרא ְלַתּתָ

ָח ןָמאן ָיִכיל ְלַאּגָ ּמָ ַאְבָנא ְזִעיָרא ִדְזִריַקת ִאְזַדְע, ּא ְקָרָבא ַבֲאַתר ְדַאְנּתְ ּתַ ַּזעו ּּבְ
ְכִלית, ְרִקיִעין ַעד ֵאין סֹוף ְלהו ִאְזַדְע, ּוַמְלָאִכין ַעד ֵאין ּתַ א ּכֻ ְּוָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ּ ַּזעו ּ
ְנִפיַלת ַאַפִים ְּוָנְפלו ּבִ יוַמְיהו ֳקָדָמָהא, ּ ִּמּקִ ּ ן , ְּמרו ְוִכי ְבַאְבָנא ְזִעיָרא ַהאיְוָא, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ַסְייָפא ך ּבְ יַח ִעּמָ ה , ְָמאן ַיּגִ ַמר ּבָ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב '' רֹוְממֹות ֵא)תהלים קמט ו(ְּדִאּתְ ל ּבִ
ָיָדם ִּפיִפיֹות ּבְ ַמע, ּ יַנת ָלך , ְּדִאיִהי ְקִריַאת ׁשְ ּקִ א ִדיָלך ְדַאְנּתְ ּתַ ְַחְרּבָ ּ ְדָבה ,)א לה''נ(ְּ ּ

ְצִרי ְצִרי)שמות ב יב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְקִטיַלת ַלּמִ ְ ַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ְוגֹוֵמר ַוַיך ֶאת ַהּמִ ּ ּ ,
ין ַאְתָוון''ה ָוֹכ''ּכֹ ִריך הוא ַפֲעַמִים, ה ָסְלִקין ְלַחְמׁשִ א ּבְ הֹון ְלקוְדׁשָ ִּדְמַיֲחִדין ּבְ ּ ּ ַמע , ְּ ׁשְ

ָרֵאל יהו הֹון כ, ה ֶאָחד''הוו י''ה אלהינ''ִיׂשְ ֵרין ִזְמִנין''ְּדִאית ּבְ ְוָסְלִקין , ה ַאְתָוון ּתְ
ְרִעין ְדִביָנה ין ּתַ ָאה וְלִעיָלא' ְּדִאיִהי ח, ְּלַחְמׁשִ ּתָ ר ְסִפיָרן ִמּתַ ִמיָנָאה ֵמֲעׂשַ א ' י. ּּתְ ֵריׁשָ
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א א' ו, ְדַחְרּבָ ֵרין ִפִפיֹות ִדיָלה ה, ּּגוָפא ְדַחְרּבָ ּּתְ ּ ּ א אהיַנְר, ה''ּ ָקא ְדַחְרּבָ ְוָהִכי , ה''ּתְ
א אדנ ָקא ְדַהאי ַחְרּבָ א ַנְרּתְ א''ְּוִאיהו יאהדונה, י''ְלַתּתָ , ה ְלִעיָלא''יאההויה, י ְלַתּתָ

ִחיּבוָרא )שמות טו א(ְּוָרָזא ְדִמָלה , )ה''ו יה''ו הה''א יה''נ( ַמְנָיא ַאְתָוון ּבְ ה ּתְ יר ֹמׁשֶ ּ ָאז ָיׁשִ
ְקָרא ַויהו'' ָא) טישעיה נח(, ְלִעיָלא א''ז ּתִ רוְמָחא ִדיָלך , ה ַיֲעֶנה ְלַתּתָ ְוָמאן ָיִכיל ּבְ ּ ּ

ְּדִאיהו ְרַמ ַמע''ּ יִבין ִדְקִריַאת ׁשְ ְמעֹון ְוַחְברֹוי, ּח ּתֵ י ׁשִ ח ְקָרָבא ְלַרּבִ ֶּנחֵזי ַמאי ִניהו , ַאּגַ
ֵּחיָלא וְתִקיפו ִדיֵליה ּ ְּדָהא ִאיהו ַאְתַער ִעָלִאין ְוַת, ּ ּ ִאיןּ ל ָעְלִמין ִעָלִאין ְּוִיְזַדְע, ּתָ ַּזעו ּכָ ּ

ָעְזֵריה א ְלֶמֱהִוי ּבְ ִאין וְבאוָמָאה ְלָכל ֲחָייִלין ְלִעיָלא ְוַתּתָ ְּוַתּתָ ּ ח ֵליה, ּ י . ַּאּגַ ּקום ַרּבִ
ָמאֵני ְקָרָבא ִדיָלך ְרָמך ּבְ ְמעֹון ָזֵריז ּגַ ְׁשִ יפו וְגבוָרה ִדיָלך, ְ ּקִ ְֶנחֵזי ַמאי ּתַ ּ ּ ּ.  

  ]א''דף סב ע -תיקוני זוהר [

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ָקם ְוָנִטיל , א''ְך ֶסגֹוְלּתָ''ר הֹוֵל''ף ׁשֹוָפ''א ַמּקַ''ַזְרָק, ָּקם ַרּבִ
ַלת ַאְבִנין ְדִאינון י י י ּּתְ ִקיְרָטא', ּ ע, ְּוַאְבָנא ִעָלָאה ְדִאיִהי ּבְ חוָטא ָהא ַאְרּבַ א ּבְ , ַּתּגָ

ְּדִאּנון ַאְרּבְ ְּוחוט ְדִסיֲהָרא , ִעיןּ ּ ֲעָלה ַהְיינו ּב)א דסחרא''נ(ּ ית ּב', ּ ֵראׁשִ ' ְּוָרָזא ְדִמָלה ּבְ
ית ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם ַמאי ּב )א''דף סב ע(ַּהאי ְנקוָדה , ֵראׁשִ ֲעׂשָ ַמר ּבַ ' ֲּעָלה ִאּתְ

ַּההוא חוט ְדַאְסַחר ֲעָלה ּ ּ ְּוַהאי ְנקוָדה ִאית ָלה ֵריׁשָ, ּ ְוִאְתֲעִביַדת , א ְוֶאְמָצִעיָתא ְוסֹוָפאּ
ַלת יוִדי ְּוַההוא חוט ב, ְדָסְלִקין ִלְתָלִתין', ן י י י''ּּתְ ָלִתין וְתֵרין' ּ א ְדַעל חוט י, ּּתְ ּגָ ', ּּתַ

ִעין וְתֵרין ַמָיא ְוַאְר, ם''ב אלהי''ָלֳקֵבל ל, ְּוָהא ַאְרּבְ הֹון ׁשְ ִרי ּבְ ר ֲאִמיָרן ְדִאְתּבְ ַּוֲעׂשַ ָעא ּ
ה אליו בלבת ''דאיהו רזא וירא מלאך יהו, ם את כל אשר עשה''וירא אלהי(, ְוָכל ֵחיֵליהֹון

, ה''ובהון פועלים ארבעין ותרין אתוון דיהו, י''בלבת דאורייתא ודא איהו כי יום נקם בלב, אש
ג ''דא אב, וכלהון אתכלילן בבאר שבע, ה''ם אודה י''א ב''ורזא דמלה פתחו לי שערי צדק אב

  .)ץ וחברוי''ית
ָּאְמרו ֵליה ָמאֵרי ַמְתִניִתין יִפין ַאְבִנין ִדְזִריַקת, ּ ּקִ ה ּתַ ּמָ י ּכַ י ַרּבִ ְּדִאְזַדְע, ַּרּבִ הֹון ּ ְּזעו ּבְ

ַמָיא ְוַאְרָעא ְרחו, ּׁשְ ְלהו ּבָ ְּוֵחיָוון וְבִעיָרן ְועֹוִפין ּכֻ ּ הֹון ָנְפלו ְלַאְרָעא, ּּ ּוִמּנְ ְּוָכְרַסָייא , ּ
ְלהו ִאְזַדְעַיּקִ ים ּכֻ ּיָרא וַמְלָאִכין ְואֹוַפּנִ ּ ְַזעו ֵמַאְבִנין ִדיָלךּּ ּ ָעה טוֵרי , ּ ְּוִאֵלין ִאינון ַאְרּבָ ּ ּ

ְּדֻכְלהו ָחד, ָאֶבן ּּ.  
ְצלֹוֵתיה ֵלִמין ּבִ ָאה ִאיהו ָמאן ְדַאִפיק ַאְבִנין ִאֵלין ׁשְ ַּזּכָ ּ ּּ ע ְצלֹוִתין ִעם ְצלֹוָתא , ּ ַאְרּבַ ּבְ

ַמר , ְּדמוָסף ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ְבֶנה)דברים כו ו(ּ ֵלמֹות ּתִ , ְּוִאית ֶאֶבן ְדאֹוַרְייָתא,  ֲאָבִנים ׁשְ
ה  ַמר ּבָ ית אלהי)בראשית כח כב(ְּדִאּתְ ָבה ִיְהֶיה ּבֵ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ , ם''ּ ְוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ

ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְּדִאיִהי ִמּסִ ַמר ּבֵ, ּ ר )דברים ד מד(ּיה ְדִאּתְ  ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
ה ם ֹמׁשֶ ְּדִאיהו ִדיֹוְקָנא ִדיֵליה, ׂשָ ּּ.  

ְלהו ָחד ְּוִאֵלין ַאְבִנין ּכֻ ּ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ א ִאיִהי ִמּסִ ַּמְלכות ַקִדיׁשָ ה , ּ ַמר ּבָ שם כה (ִּאּתְ

ֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה ָלך)א ְ ֶאֶבן ׁשְ  ַאְבָנא ִדי ְמָחת ְלַצְלָמא ַדֲהַות )להדניאל ב (ְוַהאי ִאיִהי , ּ
ל ַאְרָעא ְּלטור ַרב וְמָלאת ּכָ ל ַאְרָעא, ּ ַמר , ַּמאי וְמָלאת ּכָ ִגיָנה ִאּתְ ֶּאָלא ּבְ  )ישעיה ו ג(ּ

בֹודֹו ַמר , ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ְבָעה ִעיָנִים)זכריה ג ט(ַּוֲעָלה ִאּתְ ְּדִאינון ,  ַעל ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ ּ
ְבָעה ר יןׁשִ ַבע נוְקִבין, ֹּוִעין ַקִדיׁשִ ַבע ְדכוִרין ְוׁשֶ ְּוִאינון ׁשֶ ּ ּ ה ְוָרָזא ְדִמָלה , ּ ִליָלן ּבָ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּּ ּ

ְבָעה מוָצקֹות ְבָעה ְוׁשִ   .ּׁשִ
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ְלהו ָחד ִקיְרָטא ְוִאְתֲעִבידו ּכֻ ִוי ָדִוד ּבְ ה ַאְבִנין ְדׁשַ ְּוַהאי ֶאֶבן ִאיִהי ֲחִמּשָׁ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּּ
ַחל)שמואל א ו יז(יב ִדְכִת ה ֲחלוֵקי ֲאָבִנים ִמן ַהּנַ ח ָדִוד ֲחִמּשָׁ ּ ַוִיּקַ ּ דוָלה ְגבוָרה , ּ ְּוִאינון ּגְ ּ ּ

ְפֶאֶרת ֶנַצח הֹוד ִריך הוא ְוָאַמר , ּתִ א ּבְ ח ָדִוד ְלקוְדׁשָ ּבַ ִּדְבהֹון ׁשַ ּ ּ ה ''ָ ְלך יהו)י א כט''דה(ְּ
בוָרה ְוגֹוֵמר דוָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ ַחל ְדִאיהו ְיסֹוד ְּוִאֵל, ּ ה ֲחלוֵקי ֲאָבִנים ָנִטיל לֹון ִמן ַהּנַ ּין ֲחִמּשָׁ ּ ּ

א, י ָעְלִמין''ַח ִקיְרָטא ְדִאיִהי ַמְלכות ַקִדיׁשָ ִוי לֹון ּבְ ְּוַכד ׁשַ ּ ה ַחד, ּ ִּאְתֲעִבידו ּבָ ְוָטַבע , ּ
ָאה ְוָקִטיל ֵליה ּתָ ִמְצָחא ִדְפִלׁשְ ּּבְ ּ.  

ְּוִאינון ָחֵמׁש ַאְבִנין ְד ָרֵאל יהוּ ַמע ִיׂשְ ִוי לֹון , ה''ו יהו''ה אלהינ''ִּאינון ׁשְ ְּוַכד ׁשַ
ְלהו ֶאָחד ה ּכֻ ָפה ְדִפיָמא ָצִריך ְלֶמֱעַבד לֹון ּבָ ִקיְרָטא ְדִאיִהי ׂשָ ּּבְ ּּ ה , ְ ִּדְבִזְמָנא ְדִיְנַצח ּבָ ּ

י ָא הֹון ּכִ ל אוִמין ְדָעְלָמא ִיְתַקַיים ּבְ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָפה ְּ ים ׂשָ ְז ֶאְהפֹוך ֶאל ַעּמִ ּ
ם יהו ׁשֵ ְּברוָרה ִלְקֹרא ֻכָלם ּבְ ֶכם ֶאָחד ''ּ ָפ, )צפניה ג ט(ה ְלָעְבדֹו ׁשְ ּה ַוַדאי ָדא ''ְוָהא ׂשָ ּ

ִכיָנ ָפ, ה''ׁשְ ן ׂשָ ּבַ חוׁשְ ְּדָהִכי ְסִליַקת ּבְ ל אוִמין ְדָעְלָמא ֲעִתיִדין , ה''ּ ִגין ָהִכי ּכָ ּּבְ ּ
ְע ּתַ ָדאְלִאׁשְ חֹות ְיָדָהאּבְ יָחא,  ּתְ א ְמׁשִ יֹוִמין ְדַמְלּכָ ּוְלַאְמָלָכא ָלה ֲעַלְייהו ּבְ ּ ּ ְּלַקֵיים ַמה , ּ

ה  ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָלה)תהלים קג יט(ּ ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ּ.  
יה וְבפוֵמיה ְדַוַדאי ִאיִהי ֱאמוָנה  ִלּבֵ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָנִטיר ַהאי ֱאמוָנה ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ָרֵאלּ , ְדִיׂשְ

ִריך הוא א ּבְ ְּוִאיִהי ִיחוָדא ְדקוְדׁשָ ּ ֵרין ִזְמִנין , ְּ ִריך הוא ּתְ א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ּוָבה ְמַיֲחִדין ִיׂשְ ּ ּ ְּ

ָכל יֹוָמא ָאְמָנה ִאּתֹו ְבָגלוָתא, ּבְ ָאה ִאיהו ָמאן ְדִאיִהי ּבְ ְּוַזּכָ ּ ְּדָלא ָדִחיל ֵמִעָלִאין , ּ ּ
ִאין ַמר ְלָאָדם ִּדְבִגי, ְוַתּתָ ְמָרה)בראשית ב טו(ָּנה ִאּתְ יֵחהו ְבַגן ִעֶדן ְלָעְבָדה וְלׁשָ ּ ַוַיּנִ ּ ּ ּ ּ ,

ה ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ְּלָעְבָדה ּבְ ּ ה, ּ ִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ְמָרה ּבְ ּוְלׁשָ ּ ּ ִגין ְדִאיִהי ַג, ּ ן ְסָדִרים ''ּּבְ
ְּוִאיִהי ִעדוָנא ְדאֹוַרְייָתא, ְּדאֹוַרְייָתא ִאיִהי ַגן , ּי אֹוַרְייָתא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאַמא, ּ

ִּדיֵליה ְּוִעֶדן ִדיֵליה, ּ ּ.  
  ]ב''דף סב ע -תיקוני זוהר [

י קום ַאְסַחר ְלַהאי ִקיְרָטא י ַרּבִ ָפה ִדיָלך, ַּרּבִ ׂשָ ף ְוַאְסַחר ָלה ּבְ ְְוַאּקַ ַהאי ַאְבָנא , ּ ּבְ
ִליָלא  ל)א מוכלל ומעוטר''נ(ְדִאיִהי ּכְ ִאיִהי ֶאֶבן  )וצלותא(, ּ ַאְבִנין ְדִבְנָייָנא ְדאֹוַרְייָתא ִמּכָ

ִרית )ב''דף סב ע( ְיָקָרה אֹות ּבְ ּמוְכֶלֶלת וְמעוֶטֶרת ּבְ ּ ת, ּ ּבָ ּוְבאֹות ְדׁשַ ּוְבאֹות ְדֹיִמין ָטִבין, ּ ּ ,
ִפִלין ּוְבאֹות ּתְ ָעא, ּ ֶאְצּבְ רוָכה ּבְ ְּוחוט ִדיָלה ּכְ ּ ּ ִריכו ִדְרצו, ּ ְּוָדא ּכְ ִפָלה ְדָידּ ְּדָבה , ָּעה ִדּתְ ּ

ְרִחימו ְדַאֲהָבה ַמע ִעם ְוָאַהְבּתָ ּבִ ה ''ְּדַהְיינו ְוָאַהְבּתָ ֵאת יהו, ֲּהוֹו ַקְדָמִאין ּכֹוְרִכין ֶאת ׁשְ
ְע, ך''אלהי י ּבַ ִגין ִדְתֵהא ְרִחיָמא ְלַגּבֵ ּוְלָבַתר ְדָאָתא ַיֲעֹקב ְדִאיהו , ְוָלא ַמְפִסיִקין, ָּלהּּבְ ּ ּ ּ

ַלת ֲאָבָהןּכְ ִריכו ִדיָלה, ִליל ּתְ יר ַההוא ּכְ ִּהּתִ ּ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם , ּ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּוָאַמר ּבָ ְּ

  .דָוֶע
ִעי ְלֶמֱהִוי ִאיִהי ְסגוַלת ְמָלִכים ִגין ְדִאיִהי ּבָ ּּבְ ַמר ׁשֹוָפ, ּ ַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ְך ''ר הֹוֵל''ּּבְ

ְרָי''ְוַאְזָל, א''ֶסגֹוְלּתָ ָרֵאל ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאא ְלׁשַ ְתָרא ַעל ִיׂשְ ּא ּכִ ּ ְּדִאיהו ֵסֶפר , ּ ּ
י תֹוָרה ה חוְמׁשֵ ִליל ֲחִמּשָׁ יה, ּּתֹוָרה ּכְ א ַעל ֵריׁשֵ ּגָ ָכל ָאת ְוָאת ִדיֵליה, ְּוִאְתֲעִביַדת ּתַ ּּבְ ּ ,
ֵּמִאֵלין ַאְתָוון ְיִדיָעאן ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ַגְווָנא ָדא ש ע , ּ ְלהו ַזְייִנין ִאינון ַחד , ט נ ז ג ץּכְ ּּכֻ ּ ּ

ִריןְוֶע אָלֳקֵבל ַחד ְוֶע, ׂשְ ִפִלין ְדֵריׁשָ רֹות ִדּתְ ִרין ַאְזּכָ ּׂשְ ּוְלִקְבַלְייהו ַחד ְוֶע, ּּ רֹות ּ ִרין ַאְזּכָ ׂשְ
ִפִלין ְדָיד ִּדּתְ ִעין וְתֵרין, ּּ ְלהו ַאְרּבְ ְּדָסְלִקין ּכֻ ּ ָמא ְדמ, ּּ ּגָ, ב''ָלֳקֵבל ׁשְ ַעל ' א ִאיִהי יּתַ

א ְדז ּּגוָפא ִדיֵליה ו', ֵריׁשָ ית ְסִפיָרן ֵמֶחֶסד ', ּ ִליל ׁשִ ְּוֵסֶפר ּתֹוָרה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ת, ְזִעיָרא' ַּמְלכות י, ַעד ְיסֹוד ּבָ ִביִעי יֹום ׁשַ ה ִאְתֲעִביַדת ׁשְ ִפִלין, ּּבָ אֹות , ְּוִאיִהי אֹות ּתְ
ת ּבָ ִרית, ׁשַ הוָנה ְוֶכֶתר ַמְלכות, אֹות ּבְ ֶתר ּכְ ְּוִאיהו ּכֶ ּ ְטָרא ִדיִמיָנא ְדִאְתְייִהיַבת , ּ ִמּסִ

ֲהָנא ֶתר ּתֹוָרה ִויִמיָנא ִאיהו ּכַ הוָנה, ּאֹוַרְייָתא ִאְתְקִריַאת ּכֶ ֶתר ּכְ ְטֵריה ִאיהו ּכֶ ִּמּסִ ּ ּ ,
ְְוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ֶמֶלך ּ י, ּ ְטָרא ִדְגבוָרה ּבֵ ּוִמּסִ דֹולּ א , ּת ִדין ַהּגָ ן ֶאּשָׁ ּמָ ָנִפיק ִמּתַ

ָלם ֵמֵהיָכָלא, ְּואֹוִקיד ֵליה ׁשְ ֲהָנא ָנִפיק ּבִ ִנּגוָנא , ְוַכד ּכַ ַההוא ִזְמָנא ִיְתָערון ְלִוִיים ּבְ ּּבְ ּ ּּ
  .)כאן חסר והוא בתקוני זהר חדש(

ְצלֹוָתא ָאה ּבִ ּקוָנא ֲחִמּשָׁ ָק, ְּועֹוד ִאית ּתִ ָנאְצלֹוָתא ִאיִהי ּכְ ָמה ְדאוְקמוהו , ְרּבָ ּּכְ ּ ּ
ְקנום ִמיִדין ּתִ ֶנֶגד ּתְ ִפלֹות ּכְ ַּקְדָמִאין ּתְ ע ִמיִנין, ּ ִנין ִאינון ֵמַאְרּבַ א ֲחִזי ָקְרּבָ ְּדִאינון , ּּתָ ּ

ר ָאָדם ָכְרַסָייא, ָלֳקֵבל ַאְרֵיה ׁשֹור ֶנׁשֶ ְּדִאינון ְמצוָייִרים ּבְ ּ ּ ָנא ַדֲהוֹו ְמָקְרִבי, ּ ן ִאית ָקְרּבָ
ָרֵאל ָנא ִדְלהֹון, ִיׂשְ   .ְוַכֲהָנא ֲהָוה ָקִריב ָקְרּבָ

ָנא ַקְדָמָאה ָנא ַדֲהָוה ָקִריב ִליִמיָנא, ָקְרּבָ ֲחִרית, ָקְרּבָ ְוִאם ֲהוֹו ַזְכָיין , ָּדא ְצלֹוָתא ְדׁשַ
ֲּהָוה ָנִחית ִדיֹוְקָנא ְדַאְרֵי ָנא''ּ ל ָקְרּבָ יה ֶחֶסּל ְדַדְר''ְוָדא ִמיָכֵא, ה ַוֲהָוה ְמַקּבֵ ִּאיהו , ד''ּּגֵ

ֲחִרית ל ְצלֹוָתא ְדׁשַ ָנא , ֲהָוה ְמַקּבֵ ָקְרּבָ ִתיב ּבְ ֶלב )שמות כב ל(ְּוִאם ָלא ָזכו ַמה ּכְ  ַלּכֶ
ִליכון אֹותֹו ׁשְ ְטֵריָפה, ּּתַ יב ֵליה ּכִ ל ַההוא , ְּדָחׁשִ ּוְבִגין ָדא ֲהָוה ָנִחית ִדיֹוְקָנא ְדֶכֶלב ְלַקּבֵ ּ ּ ּּ

לֹום , ָנאְוָקְרּבָ, דֹורֹוָנא ֶלב ְדָאַמר ָדִוד ָעָליו ַהּשָׁ ְּוָדא ִאיהו ּכֶ ּ יָלה , )תהלים כב כב(ּ ַהּצִ
ֶלב ְיִחיָדִתי י ִמַיד ּכֶ ָמָרה , ֵּמֶחֶרב ַנְפׁשִ ִמׁשְ ָלִבים צֹוֲעִקים ּבְ ָלה ְדִאינון ּכְ ְּוָכל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ

ְנָייָנא ְדֵליְלָיא ם , ִרין ַהב ַהבִּאינון ָצְווִחין ְוָנְבִחין ְוָאְמ, ּתִ ְטָרא ְדֵגיִהּנָ ִגין ְדִאינון ִמּסִ ּּבְ ּ
ְות יה , ַסם ַהּמָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ י ָבנֹות ַהב ַהב)משלי ל טו(ּ ּתֵ   .ּ ַלֲעלוָקה ׁשְ

ָנא ִתְנָייָנא ָלֳקֵבל ׁשֹו יה , ר''ָקְרּבָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ב אֹו ִעז )ויקרא כב כז(ּ  ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ
ּוְלִקְבֵליה, ְוגֹוֵמר ְּדָאַמר ָדִוד ֲעָלה ,  ְצלֹוָתא ְדִמְנָחהּ ֵהָמה )תהלים קד יד(ּ  ַמְצִמיַח ָחִציר ַלּבְ

ב ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם ב, ְוִעׂשֶ ָמָהן''ְּוִאּנון ע', ב ש''ע, ַמאי ִעׂשֶ ין ְלע, ב ׁשְ ְּדִאינון ְלבוׁשִ ּ ב ''ּ
ָמָהן ִעָלִאין א ְדִח, ּׁשְ ב ְדִאיהו ְלבוׁשָ ַגְווָנא ְדִעׂשֶ ּּכְ ּ ּוְבִגין ָדא ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן , ָּטהּ ּ

יִרים ָאַכל ִאיׁש , ָהָאֶרץ   .ְוָדא ַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא, )שם עח כ(ְּוַהְיינו ֶלֶחם ַאּבִ
  ]א''דף סג ע -תיקוני זוהר [

פֹון ּצָ ִחיָטָתן ּבַ ִנין ׁשְ ל ָקְרּבָ ָפַתח ָהָרָעה , ּוְלעֹוָלם ּכָ פֹון ּתִ ִגין ְדִמּצָ ּּבְ א ''ס(, )ידירמיה א (ּ

א דלא יסריך נשמתא דילך האכילהו ''ס( )ובגין דלא יהא צריך מנשמתא דילך, ודא יצר הרע
, ואם צמא השקהו מים,  אם רעב שונאך האכילהו לחם)משלי כה כא(לקיימא ביה , קרבנא

יד ָדָמא)לא יטול מדילך, ולבתר דאיהו נטיל דמא דקרבנא ָמן ַההוא ְדאֹוׁשִ ְְמַלֲחך , ּ ְדִמּתַ

ַּההוא ָדָמא ְדְבִעיָרן וְבִגין ָדא ֹלא ָצִריך ְלַכָסָאה ָלה ִמֵניה ּ ְלַקְייָמא ֵביה ִאם ָרִעב , ְּ
ֵקהו ָמִים וְלָבָתר ְדִאיהו  ּׂשֹוַנֲאך ַהֲאִכיֵלהו ָלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהׁשְ ּ ּ ּ , ָּנִטיל ָדָמא )א''דף סג ע(ָ

ָנא ְלִעיָלא ה , ְקֵרִבין ָקְרּבָ ַמר ּבָ י)ר כח בבמדב(ְּדִאּתְ ִני ַלְחִמי ְלִאּשַׁ ּוְלִקְבֵליה ,  ֶאת ָקְרּבָ ּ
ְּדׁשֹור ִאיהו ֲחמֹור נֹוִער ָנא''ִּאם ָזכו ָהא ׁשֹו, ּ ל ָקְרּבָ , ְוִאם ַלאו ָהא ֲחמֹור נֹוִער, ר ְמַקּבֵ

ַמר  ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ׁשֹור וַבֲחמֹור ַיְחָדו)דברים כב י(ּ ּ ֹלא ַתֲחרֹוׁש ּבְ לֹוַמ, ּ ר ָלא ִתְגרֹום ַּיְחָדו ּכְ
ָנא ְדׁשֹור   .ְּדֹיאָכל ֲחמֹור ָקְרּבָ
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ִליָתָאה ְדַעְרִבית ָנא ּתְ ָנא ְדעֹוִפין, ָקְרּבָ הֹון , ָקְרּבָ ַמר ּבְ י תֹוִרים )ויקרא ה ז(ְּדִאּתְ ּתֵ  ׁשְ
ֵני ְבֵני יֹוָנה ְוגֹוֵמר ָר, אֹו ׁשְ ְּדִאי ָזכו ִנׁשְ ָלא לֹון''ּ ָרא ְוִאם , א ְדַיֲעֹקב ָנִחית ְלַקּבְ ַלאו ִנׁשְ

י יֹוָנה י אֹו ִיְתָזִער, ְּדִסְטָרא ִדְמָסֲאבו ֵנץ ְלַגּבֵ ָנא ָהִכי ִיְתַרּבֵ ּוְכפום ָקְרּבָ ּ.  
ָנא ְרִביָעָאה ָאָדם ָנא ְדָאָד, ָקְרּבָ ל ָקְרּבָ ָבה ְדָקִריב , ם''ַּהאי ִאיהו ִדְמַקּבֵ ְּדִאיהו ַמֲחׁשָ ּ

ּוְמַיֵחד ּכָֹלא ַמר , ּ ם ְוגֹוֵמר) בשם א(ַּוֲעֵליה ִאּתְ י ַיְקִריב ִמּכֶ ַּהאי ִאיהו ִדְמָקֵרב ,  ָאָדם ּכִ
ן ַליהו ה ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְוָדא אֹוַרְייָתא, ה''ָקְרּבָ ַמע ּבָ ינו ִבְצלֹוָתא ְלִמׁשְ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ּ ּ ,

ָאָדם ִלים ּבְ ָנא ׁשְ יה ָקְרּבָ יה , ְּלֶמֱהִוי ּבֵ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּוְבִגין ָדא , ָרה ָאָדם ֹזאת ַהּתֹו)שם יט יד(ּ ּ
ִפָלתֹו ּתֹוִעָבה  ם ּתְ מֹוַע ּתֹוָרה ּגַ   .)משלי כח ט(ֵּמִסיר ָאְזנֹו ִמּשְׁ
גוָפא ְדַבר ַנׁש ִנין ִאֵלין ְרִמיִזין ּבְ ְּוָכל ָקְרּבָ ה ''ִּאינון ַאְרֵי, ה''א ְוֵריָא''א ְוִליּבָ''מֹוָח, ּ

ֶלב ֲח, ר''ר ֶנׁשֶ''ׁשֹו ִחי, ד''ה ְוָכֵב''ל ָמָר''ְטחֹו, מֹור ֵנץִּקְטרוָגא ִדְלהֹון ּכֶ ְּדִאינון ַמׁשְ ת ''ּ
ָבה ָדא ָאָדם, ה''ף ְוֵחָמ''ַא ָבה ָטָבא ְדֵחיָוון ָטִבין, ַמֲחׁשָ א , ִאית ַמֲחׁשָ יׁשָ ָבה ּבִ ְוִאית ַמֲחׁשָ

ין יׁשִ ָבה ָטָבא ִאיהו ָאָדם טֹוב, ְדֵחיָון ּבִ ּוַמֲחׁשָ א ָדא ָאָדם, ּ יׁשָ ָבה ּבִ ִלַיַעלּוַמֲחׁשָ , ּ ָרע ּבְ
  .ָּאָדם ַלֶהֶבל ָדָמה

ִנין''ּא ִאיהו ַאְרֵי''ָלֳקֵבל מֹוָח ַמר , ה ְדָנִחית ְלֵמיַכל ָקְרּבָ ּ וְפֵני )יחזקאל א ו(ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ְע םַּאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ַמר וְפֵני ׁשֹו''ִלּבָ, ּתָ ָמאָלא ַוֲעֵליה ִאּתְ ּא ִלׂשְ ֹמאל ''ּ ר ֵמַהּשְׂ

ְעְלַא םְרּבַ הֹון''ה ָדא ֶנׁשֶ''ֵריָא, ּתָ ְדִפין ְדָפַרח ּבְ ּר ְדִאית ָלה ּגַ ּ ר , ּ ַמר וְפֵני ֶנׁשֶ ַּוֲעָלה ִאּתְ ּ
ְע םְלַאְרּבַ ְלהֹון, ּתָ ָבה ְדִאיהו ָאָדם ָרִכיב ַעל ּכֻ ַּמֲחׁשָ ָבה ִדיֵליה, ּ ְּוִאינון ֶמְרּכָ סוְסָוון , ּ ּּכְ

א   .ִלְבֵני ָנׁשָ
ָנא''ַגְרִמיֲּחָייִלין ְדמֹוָחא  ָקְרּבָ ְקְרבו ֲעָצמֹות ֶע, ן ּבְ , )יחזקאל לז ז(ֶצם ֶאל ַעְצמֹו ַּוּתִ

א ַעְרִקין ֲּחָייִלין ְדֵריָאה וְדִלּבָ ירו ְוִחּבוָרא, ּ ְּקׁשִ ּוְתנוָעה ִדְלהֹון רוָחא ְדַכְנֵפי ֵריָאה, ּ ּ ּ ,
ְּוִאיהו רוַח אלהי ִים ''ּ ִגין ְדֵריָאה, )א דאיהו מוחא''נ( )בראשית א ב(ּם ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמָ  ּּבְ

ְרַוְייהו)א דרישא''נ( ִליָלא ִמּתַ ָיא ְוַאְרָעא, ּ ּכְ ַגְווָנא ְדעֹוָפא ִמּמַ ְרַוְייהו, ּּכְ ִליָלן ִמּתַ ְּוִאינון ּכְ ּ .
ָרָכה ְרָיא ּבְ ה, ַעל מֹוָחא ׁשַ ְרָיא ְקדוׁשָ א ׁשַ ְרָיא ִיחוד, ַּעל ִלּבָ ָבה , ַּעל ֵריָאה ׁשַ ַמֲחׁשָ

ְלהו ְּכִליָלא ִמּכֻ ְָוִאינון ְיָבֶרְכך יהו, ּ א יהו''ה ָיֵאר יהו''ּ ְָיָבֶרְכך , )במדבר כד ו(ה ''ה ִיּשָׂ

מֹוָחא ן ְנהֹוָרא ְדַעְייִנין, ּבְ א ְדַתּמָ ִלּבָ ָמה ְדאוְקמוָה ַהֵלב רֹוֶאה, ָיֵאר ּבְ ּּכְ ּ ֵריָאה , ּ א ּבְ ִיּשָׂ
לֹום לֹוםֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָי, ְּדִאיהו ׁשָ ם ְלך ׁשָ   .ָׂשֵ

ִמיָע ִמיָע, א''ה ֵריָח''ּה ְרִאָי''ְּוִאינון ׁשְ מֹוַח''ׁשְ ִהפוָכא חֹו, ה ּבְ ְּוִאיהו ּבְ ְרָיא , ם''ּּ ְּדׁשַ
ְּבַלחוָתא וְקִרירוָתא ְדמֹוָחא ְלַחְמָמא ֵליה ּ ּ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּ ְטָרא , ִּמּסִ ְּוִאיהו ַאְרֵיה ִמּסִ

ְטָרא ְד, ְּדגוָפא אׁשֹור ִמּסִ ְּדִאינון ֵאׁש וַמִים, ַנְפׁשָ ּ ְכִלית ַמִים ְיסֹוִדית, ּ ה ''ְּרִאָי, ֵאׁש ׂשִ
ִלּבָ א, ה''ה ַאְרֵי''ְּרִאָי, ְּדִאיהו ֵאׁש, א''ּבְ ְכִלית ְלַקְרָרא ֵאׁש ְיסֹוִדי ְדִלּבָ ְּדָלא , ַּמִים ׂשִ

ל ּגוָפא   .ּיֹוִקיד ּכָ
ַמר ֲּעֵליה ִא, ֵריָחא ְבֵריָאה ְדָנִפיק ְלחֹוָטָמא ַמת ַחִיים)בראשית ב ז(ּתְ ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ ּ ,

ְטָרא ְדמֹוָחא ְקִריָרא ה, ְוֵריָאה ִאיִהי ִמּסִ א ְיֵביׁשָ ְטָרא ְדִלּבָ , ְּוִאיהו ֶחְציֹו ַמִים ְיסֹוִדית, ּוִמּסִ
ה ְיסֹוִדית ְכִלית, ְוֶחְציֹו ְיֵבׁשָ ְרָיא ֲעָלה רוָחא ׂשִ ִגין ָדא ׁשַ ּּבְ ּ ַחם ְלַחְמָמא , ּו ַחם ְוַלחְּדִאיה, ּ

ְכִלי ְוָדא ְיסֹוִדִיי, ַּלח ְלַרְטָבא ְיֵבׁשוָתא, ְּקִרירוָתא ָּדא ׂשִ ּ.  
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ִּדּבור ָדא ָאָדם ּ ְלהו, ּ ִליל ִמּכֻ ִּדּכְ ָבה, ּּ ּוָמאן ַאִפיק ֵליה ַמֲחׁשָ ְכִלִיים ֲהוֹו , ּּ ּוְבִגין ִאֵלין ׂשִ ּ ּ
ָנ ָנא ְלָקְרָבא ָקְרּבָ ָקְרּבָ ּא וְלַיֲחָדא ֹכָלאָנֲחִתין ּבְ ִתים, ּ ְתִחַיית ַהּמֵ ְּוִאֵלין ִאינון ּבִ ּ ִּדְבהֹון , ּ

ִריך הוא ְמָקֵרב ֶע א ּבְ ְּיֵהא קוְדׁשָ ָרא ָדא ְבָדא, ֶצם ֶאל ַעְצמֹוְּ ְלהֹון ְלַחּבְ , ְּוִגיִדין ְוַעְרִקין ּכֻ
ִאֵלין לון ִאֵלין ּבְ ִּויַקּבְ ּ ִאֵלין, ּ ָלִבין ִאֵלין ּבְ ּוְמׁשֻ ּ ּ ילֹות )שמות לו ה(ָּדא הוא ִדְכִתיב ֲה, ּ  ַמְקּבִ

ַּהלוָלאֹות ְוגֹוֵמר ַההוא ִזְמָנא ְיֵהא ֶחְדָוה ְוִנּגוָנא, ּ ּּבְ ְקִריבו ִדְלהֹון, ּ   .ּּבִ

  תקונא עשרין ותרין
  ]ב''דף סג ע -תיקוני זוהר [

ָרא אלהי )ב''דף סג ע( ית ּבָ ֵראׁשִ ְל, ם''ּבְ ית ַחד ִאיהו ְדָלא ִאְתּגַ ֵראׁשִ ּוָבָרא , ָייאּּבְ
ֵרין ֵרין ִאינון, ּתְ ֵרין ָעְלִמין ְסִתיִמין', ְּוִאינון ּב, ּּתְ ְנקוָדא , ְּוִאינון ּתְ ה ְבָרא לֹון ּבִ ּוַבּמֶ ּ

ית ִאְתְקֵרי, ֲחָדא ְסִתיָמא ַמר , ֵראׁשִ יָת)תהלים קד כד(ַּוֲעָלה ִאּתְ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ּוְתֵרין , ּ ּכֻ
ְלָייןָעְלִמין ְסִתיִמין ָלא ֲה ין, וֹו ִאְתּגַ ֵרין ְלבוׁשִ ַּעד ְדָעִביד לֹון ּתְ ּוַמאי ִניְנהו ֵאת , ּ ּ

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ְנקוָדה ִעָלָאה, ַהּשָׁ ִרי ּבִ א ְלָעְלָמא ִעָלָאה ְדִאְתּבְ ַמִים ְלבוׁשָ ֵּאת ַהּשָׁ ּּ ְוֵאת , ּ
אֹלִהי ִרי ּבֵ ָאה ְדִאְתּבְ ּתָ א ְלָעְלָמא ּתַ א ִעָלָאהם ''ָּהָאֶרץ ְלבוׁשָ ְּדִאיִהי ִאיּמָ ית ' י. ּ ֵראׁשִ

א ְדֹכָלא ִּאְתְקִרי ְוִאיהו ַאּבָ ל ָחי''אלהי' ה, ּ א ְדֹכָלא ֵאם ּכָ ְּוָחְכָמה ְדִאיהו , ּם ְוִאיִהי ִאּמָ
ִביָנה ְדִאיִהי אלהי מֹוָדע ֶאָלא ּבְ ּתְ א ָלא ִאׁשְ ן י, ם''ַּאּבָ ֲחָדא''ְוַתּמָ א ּכַ א ְוִאיּמָ ֵרין , ה ַאּבָ ּתְ

ִנין''ו, ְלִמין ְסִתיִמיןָע ֵרין ּבְ ָעְלָמא ' ו, ְּוִאינון ָעְלָמא ֵדין ְוָעְלָמא ְדָאֵתי, ּה ִאינון ּתְ
ְָעְלָמא ֵדין ְדַלאו ִאיהו ֲאִריך' ה, ְּדָאֵתי ְדִאיהו ָעְלָמא ֲאִריָכא ּ ּ.  

ֵרין ֵהיָכִלין ִלְתֵרין ַאְתָוון ְדִאינון י' ּב ּּתְ ַמר , ה''ּ ם ֵהִבין '' אלהי)וב כח יגאי(ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ה ְוהוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמה ַּדְרּכָ ּ ּוַמאי ִניהו ּב, ּ ֶּאָלא ַחד ִאיהו אהי, ֵּהיָכִלין ִאֵלין' ּ , ה''ּ

ּנוִיין ִלְתֵרין ַאְתָוון י, י''ְוִתְנָייָנא אדנ ְּוַתְרַוְייהו ִאינון ּכִ ּ א''ּ א ְוִאיּמָ ְוָהִכי ְסִליק , ה ַאּבָ
ן אהי ּבַ ּנו)ם''א וחושבן אלהי''ס(י ''אדנה ''ּחוׁשְ ן ּכִ ּבַ ּ ְלחוׁשְ א, י''ּ א ְוִאיּמָ ִניִזין ַאּבָ ּוָבה ּגְ ּ ,

רֹות ַליהו ְסּתָ ְּוָדא ִאינון ְסִתיִרין וְגִניִזין, ה'' י)דברים כט כח(ו ''ה אלהינ''ְּוָדא ִאיהו ַהּנִ ּ ,
ׁש ּוְבִגין ְדִאינון ְס, ְּוִאינון ִסְתֵרי ְדאֹוַרְייָתא ַמּמָ ּ ָּצִריך ְדָלא ְלַגָלָאה לֹון, ִתיִריןּ ּ ְוָדא , ְ

הֹון , ְרָייןִּאיהו ָרָזא ְדֶע ַמר ּבְ ך ֹלא ְתַגֵלהְָרַות ָאִביך ְוֶע ֶע)ויקרא יח ז(ְּדִאּתְ ְּרַות ִאּמְ ֹלא , ָ
ּסוָיא ִדְלהֹון ְּתַגֵלה ַוַדאי ִמן ּכִ ּ ּ.  

י ְנֵחית ָהָכא, ָּקם ָסָבא ָפַתח ְוָאַמר י ַרּבִ אְדַא, ַרּבִ א , ּּתְ ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ
א ָקא ְנִטיַרת ָלך וְלַחְבָרך ְַקִדיׁשָ ְּ בון ָהָתם ְלַנֲחָתא ָהָכא , ּ ְתַעּכְ אֹוָמָאה ֲעַלְייכו ָלא ּתִ ּּבְ ּ

ָאה, ַּאּתון א ִעָלָאה ְוַתּתָ ְּוָהִכי אֹוִמיָנא ְלָכל ִאינון ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ְלהֹון , ּ ָנֲחִתין ִּדְיהֹון ּכֻ
כֹון ן ְלַנְטָרא ְלכו, ִעּמְ ין ִדי ְמַמּנָ ְּוֵכן ֲאָנא אֹוִמיָנא ְלִאינון ַמְלָאִכין ַוֲחָייִלין ַקִדיׁשִ ּ ּ ְוַלאו , ּ

א א ְוִאּמָ א, ִליָקָרא ִדיִדי ֲעִביְדָנא ְוַלאו ִליָקָרא ְדַאּבָ ִכיְנּתָ   .ֶּאָלא ִליָקָרא ִדׁשְ
ַעְנֵפי ִאָל ִּמָיד ָקָלא ִאְתַער ּבְ ָתא ְדִעֶדןּ ִּעָלִאין ָנְחתו, ִּנין ְדִגּנְ  )א תתאין''נ( )מלאכין(, ּ

ְנׁשו ְלַנֲחָתא ָאה, ִּאְתּכַ א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִאֵלין ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ּּבְ ְּדָהא ְרׁשוָתא ִאְתַייִהיב ְלכו , ּ ּ ּ
טו ִמִדיֹוְקֵניהֹון, ִּמְלִעיָלא ְלהו ִאְתַפׁשְ ִּמָיד ּכֻ ּּ ּ ּּ ׁשו, ּ ַאִויִרין ְדַהאי ָעְלָמא ְדִאיהו ְּוִאְתַלּבְ ּ ּבְ ּ ּ ּ

ין ּנוי וְסִתיָרה ְלַאְתָוון ַקִדיׁשִ ּּכִ ּ ּ.  
ַּאְדָהִכי ָהא ֵאִלָיהו ָקא ַאְקִדים ְלַתְקָנא לֹון מֹוְתַבְייהו ּ ּ י ּבֹוִציָנא , ּ י ַרּבִ ָּפַתח ְוָאַמר ַרּבִ

א אֹו, ַּקִדיׁשָ ְּדפוָמא ִדיָלך ִאיהו ְמַמֵלל ַרְבְרָבן ּבְ ּ יה ִמְזַדְע, ַרְייָתאְּ ִּמּנֵ ִאיןּ , ְּזִעין ִעָלִאין ְוַתּתָ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ה  ַמר ּבָ ּופוָמא ִדיָלך ִאּתְ ּ לֹו וכו)שמות יט יח(ְּ ן ּכֻ ִגין ְדָאת י', ּ ְוַהר ִסיַני ָעׁשַ ְרָיא ' ּּבְ ׁשַ
מֹוָחא ִדיָלך יָנה' ה, ְּבְ ך ְדִאיִהי ּבִ ִלּבָ ּּבְ ּוָבה ֵלב ֵמִבין, ְ פוָמא ִדיָלך' ו, ּ ְּבְ יה ְוָכל ָהָעם ,ּ ּ וִמּנֵ ּ

ִאינון ֲהָבִלים ְדָנְפִקין ִמפוָמך, )שם כ יח(רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות  ְְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ַמר , ּּ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ּ
  .ה חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש'' קֹול יהו)תהלים כט ז(

ֶנה ּקָ ית ִעְזָקאן ִאינון ּבַ א ִאיִהי ' ה, ּין ְלָכְרַסָייאַּדְרּגִ' ְּוִאינון ו', ִדְבהֹון ָסִליק ו, ּׁשִ ִלּבָ ּבְ
ְּדַוַדאי ִאיִהי ה, ב''ל' ל ה''ֲהַב א' ּ ִלּבָ יה)קול(' ו, ּבְ קֹול ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ ּבְ ְּוַהאי ִאיהו קֹול , ּ

  .ְּדָנַפק ֵמֲהַבל
  ]א''דף סד ע -תיקוני זוהר [

א ִלּבָ ין ִאית ּבְ ּתִ ' ִּעָלָאה ה' ֲּהַבל ְוִאינון הְּוַחד ַאִפיק , ַּחד ַאִפיק ֲהַבל, ּוְתֵרין ּבָ
ָאה ּתָ א, ּתַ י ִלּבָ ּתֵ ְתֵרי ּבָ ִני, ּבִ ִית ִראׁשֹון ְוׁשֵ ְרַוְייהו' ו, ְּדִאּנון ָלֳקֵבל ּבַ ּקֹול ְדָנִפיק ִמּתַ ' י, ּ

פוָמא ְרָיא ּבְ ִּדּבור ְדׁשַ ּ ּ ַמר , ּ ְדַבר יהו)תהלים לג ו(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ַמִים ַנֲעׂשו'' ּבִ  ְּוִאיהו, ּה ׁשָ
ר ֲאִמיָרן ִּדּבור ַחד ִדְכִליל ֲעׂשַ ר אלהי, ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ַאַחת ִדּבֶ ָמְע''ּ ִים זו ׁשָ ּתַ י ּם ׁשְ שם (ּתִ

ִדּבור ַחד ִאְתֲאָמרו, )סב יב ָרן ּבְ ר ִדּבְ ה ַדֲעׂשַ ְּלַאֲחָזָאה ּבָ ּ ּ ּ ִים זו ִאֵלין ָאֹנִכי ְוֹלא ִיְהֶיה , ּ ּתַ ּׁשְ ּ
י, ְָלך ְּוָדא ִאיהו ְדַאְמָרן ִדְבַתְרַוְייהו , ַּנְייהוְּוִאיהו ֶאָחד ַחד ּבֵ ּ ַּתְלָיין ִפּקוִדין  )א''דף סד ע(ּ ּ

ה ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ְרַוְייהו ַמִליל ְלֵמיַהב ְיָקָרא ְלאֹוַרְייָתא, ַּדֲעׂשֵ ִריך הוא ִמּתַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
ִדּבוָרא ַחד ָאַמר ּכָֹלא ְּדָהא ִאיהו ּבְ ּ ּ ָמְעְוָלָמה ָאַמר ׁשְ, ּ ִים זו ׁשָ יּּתַ ֲהִוי , ד''ּו ֶאָח''ז, ּתִ

ן ּבַ חוׁשְ ֵמיה ָחד, ִּדְתֵרי תֹורֹות ֲהוֹו, ּּבְ יַנְייהו וׁשְ ִריך הוא ַחד ּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֵרין ִדּבוִרין , ְּ ּוִמּתְ ּ ּ
ְבִעין ָקִלין ָּנַפק ָקָלא ְוִאְתַפֵלג ְלׁשַ ְבִעין ַאְנִפין, ּ הֹו, ָּלֳקֵבל ׁשַ ְבִעין אוִמין ַעל ְוָקַטל ּבְ ּן ׁשַ

ילו אֹוַרְייָתא ְּדָלא ַקּבִ ּוִבְתֵרין ִדּבוִרין ָקִטיל ִלְתֵרין אוִמין, ּ ּ ּ ָמִעאל , ּ ו ְוִיׁשְ ְּדִאינון ִעׂשָ ּ
ָלא אֹוַרְייָתא עו ְלַקּבְ ְּדָלא ּבָ ּ.  

ִריך הוא ַחד ִאיהו א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ִאֵלין ָק, ְּ ְּוִאיהו ָלא ֲהָוה ְמַמֵלל ּבְ ּ ִּלין ְוִדּבוִרין ּ
ֵמיה ִויָקֵריה ֲהָוה ְבאֹוַרְייָתא, ְּדָאֹנִכי ֶּאָלא ְלַאְחָזָאה ִדׁשְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּוְבִגין ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַּמִליל ִמיָנה  ִגין ְדִיְתַזְע, )א בדינא''נ(ּ הּּבְ ְדִלין ּבָ ּתַ ל אוִמין ְדָעְלָמא ֵמִאֵלין ְדִמׁשְ ַּזעון ּכָ ּ ּ ּ ּּ ,
ּוְבִגין ָד ה ּ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ּא ָאַמר קוְדׁשָ ִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹור )שמות ג טו(ְּ  ֶזה ּשְׁ

ִמי ִעם י, ּדֹור ָס''ׁשְ ה''ה ׁשְ ּה ִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ה''ה ְרַמ''ִזְכִרי ִעם ו, ּ ּח ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ּ ,
ִר א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ִריַאתְּלַאְחָזָאה ְדאֹוַרְייָתא ִבׁשְ ּיך הוא ִאְתּבְ ֵמיה ִאְתְקִריַאת, ְ , ְּוַעל ׁשְ

ִמי וכו)ישעיהו מג ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ ִריך הוא',  ּכָ א ּבְ ְרָייא קוְדׁשָ ּוָבה ׁשַ ּ ּ ְּ ,
ִסיַני ּוִמיָנה ַמִליל ּבְ ּ ּ.  

ִריָאה ֶאָלא ה ּבְ ְּוִאית אֹוַרְייָתא ִעָלָאה ְדָלא ִאְתְקֵרי ּבָ ּ ֲאִצילוָתא ִדיֵליהּּ ְּוִהיא ְוהוא , ּ
ן, ּּכָֹלא ָחד ּמָ ִריך הוא ּתַ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ אֹוַרְייָתא ׁשְ ַדל ּבְ ּתַ ר ַנׁש ְדִאׁשְ ְּוָכל ּבַ ּ ּ ּ ּ ן , ְּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

א בֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ן ּבְ ּכֵ א ַוַדאי ִפיָמך ִאיִהי ִסיַני, ְּוָכל ׁשֶ ְובֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ַבע , ּ ֲהָבִלים ׁשֶ
ְרָיא ֲעַלְייהו א ׁשַ ִכיְנּתָ ְּדָנְפִקין ִמפוָמך ׁשְ ּ ְּ ַבע, ּ ת ׁשֶ ָמא , ְדִאיִהי ּבַ ָמָהן ִדׁשְ ַבע ׁשְ ְּדִאינון ׁשֶ ּ ּ

ִעין וְתֵרין ַאְתָוון, ְמָפַרׁש ָמא ְדַאְרּבְ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ.  
יה ָסִליק קֹול ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּוִמּנֵ ּ ּ ּ ַל, ּ ְבִעין ָקִליןְּוִאְסּתַ ְּדִאיִהי ַוַדאי , ק ְלׁשַ ּ

ַבע יה ָסְלָקא ְלׁשֶ ָרֵאל ְדִאיִהי , ַּאִויָרא ַדְכָיא, ִּעָלָאה' ְּדִאיִהי ה, ּּבֵ ַּאִויָרא ְדֶאֶרץ ִיׂשְ ּ
ים ְטָרא ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י, ַמְחּכִ ּוָבה ְסִליק ו', ִמּסִ ר וְלֶע' ּ ' ּן ִאינון ה''ֵהִהי' ּוב, ִזְמִנין' ׂשֶ
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א וְבפוָמא, ֲּהַבל ִמְלָבר' ַּבל ִמְלָגאו הֲה ִלּבָ ְּוַתְרַוְייהו ִאינון ּבְ ּ ּ ָרן , ּ ר ִדּבְ ִּאינון ֲעׂשַ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִוין, ְּ א ופוָמא ׁשָ ּוְבהֹון ִאינון ִלּבָ ּ ּ ֵדין , ּ אֹוַרְייָתא ּכְ ק ּבְ ּוָמאן ְדִאְתַעּסַ ּ

ִו א ׁשָ ָּצִריך ִדְיֵהא פוָמא ְוִלּבָ ּ ָנא אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, יןְ ְּוַלאו ְלַמּגָ ּ ֵאין , ּ ל ִמי ׁשֶ ּכָ
ְדָרׁש ֵנס ְלֵבית ַהּמֶ ַברֹו ַאל ִיּכָ   .ּתֹוכֹו ּכְ

ֵרין ֵהִהי ֵרין ִדּבוִרין''ּתְ ּן ַוַדאי ִאינון ּתְ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ִים זו )תהלים סב יב(ְּדִאּתְ ּתַ ּ ׁשְ
ָמְע יׁשָ ְייהוָקָלא ְדָנִפיק ִמ' ו, ּתִ ַמר , ּּנַ ם ׁשְֹמִעים)דברים ד יב(ַּוֲעֵליה ִאּתְ , ּ קֹול ְדָבִרים ַאּתֶ

ֵרין ִדּבוִרין ְדִאיהו ה ְּוַהאי קֹול ָנִפיק ִמּתְ ּ ּ ָרן, ה''ּ ר ִדּבְ ִּדְכִליָלן ֲעׂשַ לוָחא ֲחָדא' ה, ּ ַוֲהוֹו , ּּבְ
ְייהו  ְּמַסְדִרין ְלַגּבַ ְבֵטיֶכם ִזְק)דברים כט ט(ּ יֶכם ׁשִ ָרֵאל ָראׁשֵ , ֵניֶכם ְוׁשֹוְטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיׂשְ

לוָחא ַקְדָמָאה ּקוִנין ָאֳחָרִנין, ָּהא ָחֵמׁש ּבְ ְייהו ָחֵמׁש ּתִ לוָחא ִתְנָייָנא ֲהוֹו ְמַסְדִרין ְלַגּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ,
יֶכם ְוֵגְרך ֵמֹחֵטב ִעֶציך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיך ְָדִאינון ַטְפֶכם ְנׁשֵ ָ ָ ּ ּ ָּדא ִאינון ה, ּ ֵרין ָה', ּ א ּתְ

הֹון ֶע ִּדּבוִרין ִדְכִליָלן ּבְ ּ רּ ְייהו ֲהָוה ְכִליל לֹון ְוָדא ו, ׂשֶ ִליל ו', ְּוָקָלא ַדֲהָוה ָנִפיק ִמּנַ ' ּכְ
ית ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ׁשֵ ָאת י)כאן חסר(, ִּזְמִנין ִדְכִתיב טֹוב ּבְ ְייהו ּבְ ', ּ ְוִאיִהי ֲהָוה ָסְלָקא ִמּנַ

יןִּאינו' ִזְמִנין י' ו ּתִ ח ְדִאיִהי י, ן ׁשִ ּכַ ּתַ   .)ב שמהן''דלא הוה סליק לע(, ֲאִמיָרן' ִּאׁשְ
ֵרין ִדּבוִרין וְבהֹון ֶע' ה' ה ּּתְ ּ ֵריַסרּ ר ָהא ּתְ ָאת י' ו, ׂשֶ ְּדִאינון ' ִזְמִנין י' ו', ּהוא ְסִליק ּבְ ּ

ין ָהא ע ּתִ יר, ב''ׁשִ יָמא ִדְבאֹוַרְייָתא ַמִליל ְוָלא ַיּתִ ח ֲאַתר ְלִעיָלא , ְּוִאי ּתֵ ּכַ ּתַ ָלא ִאׁשְ
יה א ְדָלא ַמִליל ִמּנֵ ְּוַתּתָ ַמְלָאִכין, ּ ח ֶדאֹל, ֲּאִפילו ּבְ ּכַ ּתַ ְּדָלא ִאׁשְ ָעְלָמא''ּ , ה ָאֳחָרא ִאית ּבְ

ְרַסָייא ּכָ ּוַמִליל ּבַ ּ ּסֵ''ְוָהִכי ְסִליק ָאֹנִכ, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָאֹנִכי, ּ ן ּכִ ּבַ ר ּוְלָבַת, א''י ְלֻחׁשְ
ַמְלָאִכין ַּדֲעַלְייהו ,  ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת)שמות כ יח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַּמִליל ּבְ ּ

ַמר  ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול כו)קהלת י כ(ִאּתְ י עֹוף ַהּשָׁ   .'ְ ּכִ
  ]ב''דף סד ע -תיקוני זוהר [

ָעא ְלַמְלָלא ִריך הוא ּבָ א ּבְ ִגין ְדַכד קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ֵמיה ֲעַלְייהוְּ ּ ְבַמְלָאַכָיא ָנַחת ׁשְ ּ ַגְווָנא , ּ ּכְ
ַחָיה ֲחָדא ְדִאיִהי ַאְרֵי' י, ה''ָדא יהו ַמר , ה''ּּבְ ּוֵביה ִאּתְ ָאג ִמי ֹלא )עמוס ג ח(ּ  ַאְרֵיה ׁשָ

א ה' ּוְבָאן ֲאַתר י, ִייָרא ֵריׁשָ ְדפֹוי ו' ּבְ פוֵמיה ה' ַעל ּגַ ּּבְ ְזָנֵביה' ּ ּוְבִגיָנה ִא, ּּבִ ַמר ֱהִוי ּ ּתְ
ְע', וכו )ב''דף סד ע(ָזָנב ַלֲאָריֹות  ְּוָדא הוא וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ּ ם ּ , )יחזקאל א י(ּתָ

ָמה ׁשֹור ַחָיה ִדׁשְ ּוְלָבַתר ֲהָוה ָנִחית ּבְ ַגְווָנא ָדא הוה, ּּ יה ו' ה, י''ּכְ ֵריׁשֵ פומֹוי ה' ּּבְ ' ּּבְ
ַגְדפֹוי י ְזָנֵביה' ּבְ ֹמאל, ּּבִ ְּוָדא ִאיהו וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ָמה , ּ ּשְׁ ּוְלָבַתר ֲהָוה ָנִחית ַעל ַחָיה ׁשֶ ּּ

ר ַגְווָנא ָדא והי, ֶנׁשֶ יה ה' ו, ה''ּכְ ֵריׁשֵ פוֵמיה י' ּּבְ ּּבְ ַגְדפֹוי ה' ּ ְּוָדא ִאיהו , ַּעל ְזָנֵביה' ּבְ
ְע ר ְלַאְרּבַ םּוְפֵני ֶנׁשֶ ר ַאְנ, ּתָ ֵרי ֲעׂשַ ית, ִּפיןְּוִאינון ּתְ ְוָדא , ב''ָסְלִקין ְלע, ְלָכל ַחד ׁשִ

  .)שמות כ יח(ִּאיהו ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות 
ְייהו ָדא מטטרו ּבַ ִעין וְתֵרין ַאְתָוון, ן''ְּוָאָדם ָרִכיב ַעל ּגַ ָמא ְדַאְרּבְ ִליל ׁשְ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ,

יִב' ז, )ולכל את סלקין שית, שית אתוון(ְּוִאינון  ית ַאְתָוון ְוָסְלִקין ּתֵ יָבה ׁשִ ּין וְבָכל ּתֵ
ַעל לֹו, ב''ְלמ ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ ָנַפִים ְלֶאָחד, ְּוָדא ִאיהו ׂשְ ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ ִים , ׁשֵ ּתַ ׁשְ ּבִ

ִים ְיעֹוֵפף  ּתַ ה ַרְגָליו וִבׁשְ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ה ָפָניו וִבׁשְ ְּיַכּסֶ   .)ישעיהו ו ב(ּ
ִריך הוא ְדמִּדְכָמה ְדִאי א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּהו ׁשְ ּ ָמא ְדמ, ב ְלִעיָלא''ב ְוע''ְּ ך ִאיהו ׁשְ ּּכַ ב ''ְ

א''ְוע ְמך אלהי)תהלים מח יא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ב ְלַתּתָ ׁשִ ִהָלֶתך ַעל ַקְצִוי ''ָ ּכְ ן ּתְ ָם ּכֵ ּ
ְּדָכל ַחד ֲהָוה , וֹו ַמְלָאִכיןְּוִאינון ֲה, ְּוָדא ִאיהו ְוָכל ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹולֹות, ֶאֶרץ
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ַאִויָרא ִּאְתֲעִביד קֹול וָפַרח ּבְ ְרָיא , ּ ָמע ֲהָוה ׁשַ ה ְוִנׁשְ ָרֵאל ַדֲהָוה ָאַמר ַנֲעׂשֶ ְּוָכל ַחד ִמִיׂשְ ּ
פוֵמיה ּּבְ ָלה, ּ ַּוֲהָוה אֹוִליף ֵליה אֹוַרְייָתא ּכֻ ּּ.  

ַמָיא ְוַאְרָעא הֹון ִמן ׁשְ ּוְלָבַתר ַמִליל ִעּמְ ּ ַמִים )דברים ד לו(ָּדא הוא ִדְכִתיב ֲה, ּ  ִמן ַהּשָׁ
ֶרָך ִמיֲעך ֶאת קֹולֹו ְלַיּסְ ִּהׁשְ דֹוָלה וכו, ָ ֹו ַהּגְ ַההוא ִזְמָנא ', ְָוַעל ָהָאֶרץ ֶהְרֲאך ֶאת ִאּשׁ ּּבְ

ַמִים ְו ָתֵגל ָה ָאֶרץ  ְמחו ַה ּשָׁ ָמע ִמָיד ִי ׂשְ ה ְוִנׁשְ ָרֵאל ַנֲעׂשֶ ְּדָאְמרו ִיׂשְ ְלָבַתר , )טזה א ''ד(ּּ
ע ִסְטִרין הֹון ֵמַאְרּבַ ְמִעין ָית ָקָלא, ֲּהָוה ְמַמֵלל ִעּמְ י ִמְזָרח ַוֲהוֹו ׁשָ ִלין ְלַגּבֵ ּכְ , ַוֲהוֹו ִמְסּתַ

ְמִעין ָית ָקָלא י ַמֲעָרב ְוָדרֹום ְוָצפֹון ֲהוֹו ׁשָ הֹון, ּוְלַגּבֵ ל ֲאַתר ַמִליל ִעּמְ , ְּלַאְחָזָאה ְדִמּכָ
הֹוןְוָלא ֲהָוה ֲאַתר  א ְדָלא ַמִליל ִעּמְ בֹודֹו, ְּלִעיָלא ְוַתּתָ , ְלַאְחָזָאה ִדְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ִאין ְּדִאיהו ָסִביל ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ א ְוָכְרַסָיא ְיָקָרא, ּ ְּוִאיהו ָסִמיך ִעיָלא ְוַתּתָ ְ ּוַמְלָאִכין , ּ
ָמִתין ִּאיהו ָסִביל ּכָֹלא, ְוִנׁשְ יר ּכָֹלא, ּ ְּוֵלית ָמאן ְדָסִמיך ֵליה, ֵּחד ּכָֹלאּוְמַי, ְּוָקׁשִ ְּ.  

ָמָהן ָכל ׁשְ ָמא, ְּוִאיהו ִאְתְקֵרי ּבְ ָמא וׁשְ ָכל ׁשְ מֹוְדָעא ּתוְקֵפיה ּבְ ּתְ ְּלִאׁשְ ּ א , ּ ֵּמַההוא ַדְרּגָ
ְרָיא ֲעֵליה א ְדׁשַ ּוְמַמּנָ ָמא ְיִדיָעא, ּ ד , ְּוֵליה ֵלית ׁשְ ן ּכַ ּבָ חוׁשְ ְּוִאיהו ִאְתְקֵרי ַחד ּבְ ְרָיא ּ ׁשַ

א ְדִאינון  ין)א אחדין''נ( )אחרנין(ְּבַדְרּגָ ָאר ַדְרּגִ ן, ּ ִמּשְׁ ּבָ ְּוִאיהו ֵלית ֵליה חוׁשְ ּ ְרָיא , ּ ד ׁשַ ּכַ
ל ָעְלִמין  א ִדְלהֹון)א עלאין''ס(ַעל ּכָ ל ְמַמּנָ ֵמיה,  ְוַעל ּכָ ְלַאְחָזָאה ְלָכל ַחד , ִּאְתְקֵרי ַעל ׁשְ

ָרֵאל ֵמֲאַתר ְדָקָר ִּמִיׂשְ ּאן ֵליה ְלפום ָצְרַכְייהוּ ּ יר ַיְצִפין , ּ ָמה ְדאוְקמוהו ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ
ים ַיְדִרים   .ְלַהְחּכִ

אן א ְוָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ י ָסָבא, ָּקם ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ְטחו ַקּמֵ ּתַ ּוְבִריכו ֵליה, ְּוִאׁשְ ּ ָאַמר , ּ
א ַוַדאי ַהאי ָסָבא ֵמֲא ּּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ יק יֹוִמין ָקא ָאֵתיּ י, ַּתר ְדַעּתִ ן ִאְתַרּבֵ ָאה , ְוַתּמָ ַזּכָ

יִקין ַמע ִמִלין ַעּתִ ּחוְלָקָנא ְדָזֵכיָנא ְלִמׁשְ יק יֹוִמין, ּ ָאה חוְלָקָנא ְדָזֵכיָנא , ֵּמֲאַתר ְדַעּתִ ַּזּכָ
  .ְלַהאי

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ י, ָּקם ַרּבִ ֵראׁשִ ִרי''ּבְ ימו ְדִעָלִאין ְּד, ׁש''ת ֵא''ת ּבְ ִּאיהו אֹות וְרׁשִ ּ ּ ּ ּ
יה ַקְייִמין ִאין ּבֵ ִּאיהו אֹות ְדָצָבא ִדְלִעיָלא, ְּוַתּתָ ִריך הוא , ּ א ּבְ ִּדְבהֹון ִאְתְקִרי קוְדׁשָ ְּ

א, ת''ה צבאו''יהו ְּוִאיהו אֹות ְדָצָבא ִדְלַתּתָ ַמָיא , ּ ִּאיהו אֹות וְבִרית ְדֵביה ַקְייִמין ׁשְ ּ ּ ּ ּ
ַמִים ָוָאֶרץ )ירמיה לג כה(ָמה ְדַאּתְ ָאַמר ּכְ, ְוַאְרָעא ּ ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה חוקֹות ׁשָ

י ְמּתִ ִּאיהו אֹות ַוַדאי, ֹלא ׁשָ א, ּ ימו ְדחֹוָתָמא ְדַמְלּכָ ְּדִאיהו ְרׁשִ ּ ּ.  
  ]א''דף סה ע -תיקוני זוהר [

ִמְלַקְדִמי יה ּכְ ַּאְדָהִכי ָהא ָסָבא ָקא ָנִחית ְלַגּבֵ י ּ י ַרּבִ ִרית ִאיהו )'י(ּן ָפַתח ְוָאַמר ַרּבִ ּ ּבְ
ַּוַדאי ַצִדיק ַח ְּדִאיהו י, י ָעְלִמין''ּ ְטָרא ְדָחְכָמה ִדְלִעיָלא' ּ ' ְּדַכד ָנֲחָתא י, ְזִעיָרא ִמּסִ

יה ב ִדְבַאְתֵריה י, ְּלַגּבֵ ַּאף ַעל ּגַ י ַצִדיק י, ִּעָלָאה ִאְתְקֵרי' ּ ד ָנִחית ְלַגּבֵ ָרא ְזִעי' ּּכַ
ב ְדִאיהו ו' ְוָאת ו, ִאְתְקֵרי ַּאף ַעל ּגַ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא' ּ ַאְתֵריה ּבְ ִּעָלָאה ּבְ ּ ד ָנִחית , ּ ּכַ

ה ָרא ּבְ י ַצִדיק ְלִאְתַחּבְ יָתא ְדַאְתָוון ְזִעיָרן , ְזִעיָרא ִאְתְקִרי' ו', ְּלַגּבֵ  )א''דף סה ע(ַאְלָפא ּבֵ

יה ִאינון ּּבֵ י ַצִדיקִּעָלָאה ַכ' ְוה, ּ ב ְדַאְתָוון , ְזִעיָרא ִאְתְקִריַאת, ּד ָנֲחָתא ְלַגּבֵ ְּוַאף ַעל ּגַ
ִליָלן א ֵביה ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ יה, ּ ְּסִתיִמין ִאינון ּבֵ ַמר , ּ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ  סֹוד )תהלים כה יד(ּ

יה, ּה ִליֵריָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם''יהו ְּוִאי ְסִתיִמין ִאינון ּבֵ מֹוְדָעאן,ּ ּתְ ַמאי ִאׁשְ ,  ּבְ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ד ָנִחית יהו, ּבִ ְּדִאיִהי ַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדַנֲהָרא ּכַ ה ַוַדאי''ּ י ַצִדיק ְלַנֲהָרא ּבָ ּה ְלַגּבֵ ּ ּ ,

מֹוְדָען ּתְ ה ִאׁשְ ּוִמּנָ ּה ַאל ִיְתַהֵלל ָחָכם '' ּכֹה ָאַמר יהו)ירמיה ט כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָחְכָמתֹו ן ִאְתְקִריַאת ַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדַנֲהָרא, ּבְ ִּאי ִאיהו ַתּמָ ֹזאת ִי , ּ י ִאם ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ּכִ ּ
ל ְו ָידֹוַע  ּכֵ ְתַהֵלל ַה ׂשְ ְּתַהֵלל ַה ּמִ ַאר ִאיהו ָחֵרב , )שם כג(ּ ּתָ ִדיק ְוִאׁשְ ַלק ִמּצַ ְּוִאם ִיְסּתַ ּ ּ

ִּמָיד ִאְתְקִריַאת ַאְסַפְקַלְר, ְוָיֵבׁש ַההוא ִזְמָנא ַאל ִיְתַהֵלל ָחָכם , ָיָאה ְדָלא ַנֲהָראּ ּּבְ ּ
ָחְכָמתֹו   .ּבְ

ִרים ְלַאְנָהָרא ָלה ּוָמאן ּגְ ִריך הוא, ּ א ּבְ מֹוְדָעא ָבה ְלקוְדׁשָ ּתְ ּוְלִאׁשְ ּ ּ ָּמאן ְדַנִטיר , ְּ ּ
ִרית ַער ַליהו, ּבְ ּה ַצִדיִקים ָיֹבאו בֹו ''ְּוָרָזא ְדִמָלה ֶזה ַהּשַׁ ָּדא ִאיִהי ַתְרָעא , )קיח כתהלים (ּ

ְּדַצִדיַקָייא ן, ּ ְּוָדא ִאיהו ָמאן ְדִאיהו ַצִדיק, ְּוִאית לֹון ְרׁשו ְלַאָעָלא ַתּמָ ּ ּ ּוֵביה יהו, ּ , ה''ּ
א ְוָיִרית ָלה ִכיְנּתָ ִּאיהו ָזֵכי ִבׁשְ א ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ה ְלַמְלּכָ ְּוָסִליק ּבָ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ

ּ ְוִאיִהי ַמְלכות ִדיֵליה,ְֶמֶלך ּ ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשו ָאֶרץ , ּ ך ּכֻ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוַעּמֵ ּ ּ ישעיה (ְּ

ה , )ס כא ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ְּוָדא ִאיהו ׁשְ   . ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי)שם סו א(ּ
ִאין א ִאיִהי ִציוָרא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ל ִד, ּּ ה ּּכָ ָמָהן ִדְלהֹון ּבָ ּיֹוְקִנין ִדְסִפיָרן ְוָכל ׁשְ ּ ּ ּ

ִּאינון ְמצוָייִרים ין, ּ ָמִתין וַמְלָאִכין ְוֵחיָוון ַקִדיׁשִ ִליִפין ִנׁשְ ּוָבה ִאינון ּגְ ּ ּ ּ ִליִפין ַמה , ּ ּוָבה ּגְ ּ
הֹון  ַמר ּבְ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם וכו)יחזקאל א י(ְּדִאּתְ ּ ּ ּ'.  

י  ְמעֹון ְוָאַמרָקם ַרּבִ ִריך הוא, ָסָבא ָסָבא, ׁשִ א ּבְ א ִאיִהי ִיחוָדא ְדקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ְּוָהא ׁשְ ּ ְּ ,
א ְדַלאו ִאינון ְמִציאוָתה ה ִדיֹוְקִנין ִדְלַתּתָ ִליִפין ּבָ ֵּאיך ּגְ ּ ּ ּ ּ ּּ י, ְ א ְדִאיהו , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְּלַמְלּכָ

ֵהיָכֵליה א, ָּיִתיב ּבְ ֵני ָנׁשָ ה ּבְ ְלבוׁשֹוי, ּ ָעאִלין ְלֶמְחְזֵייהְוַכּמָ ִלין ּבִ ּכְ הֹון ִמְסּתַ הֹון , ִּמּנְ ּוִמּנְ
גופֹוי עֹוָבדֹוי, ּּבְ ִלין ּבְ ּכְ הֹון ִמְסּתַ א, ּוִמּנְ מֹוָדע ַמאי ִניהו ַמְלּכָ ּתְ עֹוָבדֹוי ִאׁשְ ּוְבַוַדאי ּבְ ּ ּ ,

ּנוָיין ה ׁשִ הֹון ְלַכּמָ י ּבְ ּנֵ ּתַ ין ִאיהו ִמׁשְ ִּדְלבוׁשִ ּ ּ ַצְפָרא ָלא ָלִביׁש ּו, ּ ין ְדִאיהו ָלבוׁש ּבְ ְּלבוׁשִ ּ ּ ּ
א ַרְמׁשָ ין ְדָלִביׁש יֹוָמא ֲחָדא ָלא ָלִביׁש יֹוָמא ִתְנָיָנא, ּבְ ּוְלבוׁשִ ּ ָכל יֹוָמא ְוַיְרָחא , ּ ְוָהִכי ּבְ

ין ְלבוׁשִ י ּבִ ּנֵ ּתַ א ְוֹיִמין ָטִבין ִאׁשְ ּתָ ּבַ א ְוׁשַ ּתָ   .ְּוׁשַ
ִכיְנ ַגְווָנא ָדא ׁשְ ין ִאית ָלהּכְ ה ְלבוׁשִ ּמָ א ּכַ ּּתָ ְרַסָיין , ּ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ הֹון ּבָ ְּדִמּנְ ּ ּ ְּ

ָרִפים, )א כרסיא''נ( ּוַמְלָאִכין ְוֵחיָוון וׂשְ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ ּוׁשְ ְרָיין , ְּוָכל ַמה ְדָבָרא ְבהֹון, ּ ְוָכל ּבִ
ין ִדיָלה ְּדָבָרא ֵמִאֵלין ְלבוׁשִ ּ ּ ים , ּּ ָהאָרׁשִ ְלבוׁשָ ְלהו ְוָגִליף לֹון ּבִ ּלֹון ּכֻ ּ ָלא , ּ ּכְ ִגין ְלִאְסּתַ ּבְ

ְרָיין ְלַרֲחָמא ֲעַלְייהו ָכל ּבִ ִּמיָנה ּבְ ִרית עֹוָלם , ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ בראשית ט (ּ

ָכל , )טז ין ְדִאינון ְנִהיִרין ּבְ ִאֵלין ְלבוׁשִ ּוְרִאיִתיָה ּבְ ּ ּ ָרֵאל ַנֲהִרין לֹון )בריין(ּּ ּ ִזְמִנין ְדִיׂשְ
עֹוָבִדין ָטִבין ִריך הוא ָרִחים ֲעַלְייהו, ּבְ א ּבְ ּוְבִגיַנְייהו קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

ין יׁשִ ין ָאֳחָרִנין אוְכִמין, ְוִאי ָעְבִדין עֹוְבִדין ּבִ ת ְלבוׁשִ ׁשַ ִּאיִהי ִאְתַלּבְ יִמין , ּ ִּדְבהֹון ְרׁשִ
ל ִאינון ָמאֵרי ְדִדיִנ ּּכָ ּין ְדִאְתְקִריאו ֵלילֹותּ הו ְלָעְלָמא, ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאיִהי , ְּלֵמיָדן ּבְ ּ

ַחְרֹחֶרת)שיר א ו(ָאְמַרת  ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ין ִאינון , ּ ַאל ּתִ ְטָרא ִדְלבוׁשִ ּוְבִגין ָדא ִאֵלין ִמּסִ ּ ּ ּּ
ה ִליִפין ּבָ ְלִטין ַעל, ּּגְ ִּעָלִאין ְדִאינון ַמְלִכין ְוׁשַ ּ ִאיןּ ּתָ ּ ִאְתְקִריאו )א ומלכין''נ(ּוַמְלָאִכין ,  ּתַ

ְטָרא ְדַמְלכות ְטָרא ְדגוָפא ִאְתְקֵרי ֶחֶסד ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ִּמּסִ ּוִמּסִ ּ בוָרה ְדרֹוָעא , ּ ּּגְ
ָמאָלא ּּגוָפא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ׂשְ ֵרין ׁשֹוִקין, ּ ִרית, ֶנַצח ְוהֹוד ּתְ  ְוָהא, ַּצִדיק אֹות ּבְ
ּאוְקמוָה ּ.  

  ]ב''דף סה ע -תיקוני זוהר [

ְּוִאיִהי ִציוָרא ְדֻכְלהו ּּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוָנא ְדגוָפא ָנִהיר קוְדׁשָ ּוִמְלָגאו ִמיָנה ְדִאיהו ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
גוָפא, ה''ְּדִאיהו יהו ָמָתא ּבְ ִנׁשְ יר ּכָֹלא, ּּכְ ְּלגֹו ִמּכָֹלא ַההוא ַדֲאִחיד ּכָֹלא ְוָקׁשִ ּ א ְדָל, ּּ
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ׁשום ְרִמיזו ִּאְתְרִמיז ּבְ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ין ִדְבהֹון , ְּוֹכָלא ִאְתְרִמיז ּבִ ְלבוׁשִ ת ּבִ יׁשַ ְּדִאְתַלּבִ ּ
ְרָיין ל ּבִ ְּמצוָייִרין ּכָ ָמָהן, ּ ָכל ׁשְ ָהא, ִאיִהי ִאְתְקִריַאת ּבְ ְלבוׁשָ ע ֵחיָוון ּבִ ְּוִאיִהי ְדמות ַאְרּבַ ּ ,

ים ַא ע ַאְתָווןִּדְבָכל ַחד ְוַחד ָרׁשִ ּוְדמות ָאָדם ָלֵהָנה, ְרּבַ ימו , ּ ר  )ב''דף סה ע(ָּדא ְרׁשִ ַדֲעׂשַ
ְּדִאינון יו, ַאְתָוון ן ָאָדם, א''ו ה''א וא''ד ה''ּ ּבָ ְּדמות ָאָדם ַוַדאי ָדא , ְּדָסִליק ְלחוׁשְ ּ ּ ּ

א ְדִאיִהי ִדיֹוְקֵניה  ִכיְנּתָ ּׁשְ ַמר )א דיוקנא דאדם''נ(ּ ּ וְתמוַנת יהו) יב חבמדבר( ַּוֲעָלה ִאּתְ ה ''ּ
יט א, ַיּבִ ְטָרא ִדְלבוׁשָ ְטָרא ְדגוָפא ִאיִהי ִיחוָדא ְדַעּמוָדא , ְּוַהאי ִמּסִ ֲּאָבל ִמּסִ ּ ּ

ְטָרא ְדגוָפא)א איהי''נ(ִּאיהו , ְדֶאְמָצִעיָתא ּוְבִגין ְדִאיהו חֹוָתָמא, ּ חֹוָתָמא ִמּסִ ּ ָאְמַרת , ּ
י יהו א ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ּהו ִמְלָגאוּה ְדִאי''ׁשְ ך)שיר ח ו(, ּ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ב , ָ ׂשִ ְּדַאף ַעל ּגַ

ָגלוָתא י ּבְ ֵלק ִמּנִ ְסּתַ ְּדַאְנּתְ ּתִ י, ּּ ַאר ִעּמִ ּתָ י ְלָעַלם, ְחֹוָתָמא ִדיָלך ִאׁשְ   .ְּוָלא ִאְתַעֵדי ִמּנִ
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ יֵמִני ְֵאיָמא ָלך ְקָרא ְדאֹוִלי, ָסָבא ָסָבא, ָקם ַרּבִ ַגְווָנא ָדא ׂשִ ְפָנא ּכְ

ך ִתיב ֶאָלא ַכחֹוָתם, ַָכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ יֵמִני חֹוָתם ָלא ּכְ א ִרּבֹון ָעְלִמין, ּׂשִ ִכיְנּתָ , ָאְמַרת ׁשְ
יֵמִני ַכחֹוָתם ימו ְדחֹוָתָמא ִדיָלך, ׂשִ ַהִהיא ְרׁשִ ְּכְ יָדך, ּ ַאר ּבִ ּתָ ב ְדחֹוָתָמא ִאׁשְ ְְדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ,

ימ ִפְתָקא ִאיהוְרׁשִ ּו ִדיֵליה ּבְ ּ ימו ִמְזַדְע, ּ ּוֵמַההוא ְרׁשִ ּ ִאיןּ ַגְווָנא , ַּזִעין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּכְ
ָרא וְדָמא ׂשְ א ְדִאיהו ּבִ ְּדַמְלּכָ ִפְתָקא, ּ ים ּבְ יֵדיה , ַּמאי ְדָרׁשִ ימו ִדיֵליה ְדחֹוָתָמא ּבִ ְּרׁשִ ּ ּ ּ

יֵדיה ִאׁשְ, ּהוא ב ְדחֹוָתָמא ּבִ ְּוַאף ַעל ּגַ ַארּ ימו ְדחֹוָתָמא, ּתָ ִאלו ֲהָוה , ָּהִכי ְדִחיִלין ֵמְרׁשִ ּּכְ ּ
א ה ִאי ֲהָוה חֹוָתָמא, ַמְלּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ך יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ א)א שוי''נ(ְוִכי ָמאן ָחָמא , ָׂשִ ֶּאָלא ִאֵלין ,  חֹוָתָמא ַעל ִלּבָ ּ
ִפִלין ְּדִאינון ְרצוִעין ִדְל, ּּתְ ּ ּ אּ ְלָיין ַעל ִלּבָ א, הֹון ּתַ ִפִלין ְדֵריׁשָ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּוְתִפָלה ְדָיד , ּ ּ

א ָמאָלא ָלֳקֵבל ִלּבָ ׂשְ ְּדִאיהו ּבִ ך, ּ ְָוָדא ִאיהו ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶע, ּ ִפָלה , ָךְוּכַ ּּתְ
א, ְדָיד ָמא ַקִדיׁשָ ימו ִדׁשְ ְּדִאינון ְרׁשִ ּ ּ כֹורַּקֶדׁש' ְּדִאיהו י, ּ ל ּבְ י ְיִביֲאך' ה,  ִלי ּכָ , ְָוָהָיה ּכִ

ָרֵאל' ו ַמע ִיׂשְ מֹוַע' ה, ׁשְ ימו ִמְזַדְע, ְוָהָיה ִאם ׁשָ ּוֵמַההוא ְרׁשִ ּ ַּזִעין אוִמין ְדָעְלָמאּ ֲהָדא , ּ
ם יהו)דברים כח י(ּהוא ִדְכִתיב  י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ּה ִנְקָרא ָעֶליך ְוָיְראו ִמ''ּ ְוָראו ּכָ ָךָ , ּּמֶ

ם יהו ְּוָהִכי אוְקמוהו ׁשֵ ּ א''ּ ִפִלין ְדֵריׁשָ ּה ִאֵלין ּתְ ּ ּ.  
ִרית ִמיָלה יֵמִני ַכחֹוָתם ָדא אֹות ּבְ ָמא , ְּואֹות ְדֹיִמין ָטִבין, ּׂשִ ימו ִדׁשְ ְּדִאיהו ְרׁשִ ּ ּ

א ַגְווָנא ָדא , ַּקִדיׁשָ ַמְיָמה, )שם ל יב(ּכְ ִּמ י ַי ֲעֶלה ָל נו ַה ּשָׁ י ַא, ּ  )א תיבין''נ(ְתָוון ֵריׁשֵ
ימו, ה''ְוסֹוִפי ַאְתָוון יהו, ִמיָלה ָּמאן ְדָנִטיר ַהאי ְרׁשִ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִאלו ָנִטיר ׁשְ ּּכְ ּ ּוָמאן , ּ

ימו ַהאי ְרׁשִ ר ּבְ ּקֵ ִּדְמׁשַ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ִאלו ְמׁשַ ּּכְ ּ ַפְנָקא , ּ ְּדַהאי ִאְתְקֵרי חֹוָתָמא ְדגוׁשְ ּ ּ
  .אְדַמְלּכָ

א ימו ְלַתּתָ ר ַנׁש ְדָנִטיר ַהאי ְרׁשִ ְּדָכל ּבַ ּ ִרית, ּ ת, ְּדִאיהו אֹות ּבְ ּבָ ִפִלין, אֹות ׁשַ , ּאֹות ּתְ
ים ְוָחִקיק ְלִעיָלא, ּאֹות ְדֹיִמין ָטִבין יה ִמְזַדְע, ְוָנִהיר ְלִעיָלא, ִּאיהו ָרׁשִ ּוִמּנֵ ַּזִעין ִעָלִאין ּ

ִאין ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְוַתּתָ ם יהו)שם כח י(ּכְ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ָה ִנְקָרא ָעֶליך ''ּ ְוָראו ּכָ

ם יהו ִרית ִמיָלה, ּה ַוַדאי''ׁשֵ ימו ְדאֹות ּבְ ָּדא ַההוא ְרׁשִ ּ ִפִלין, ּ ְּואֹות ִדּתְ ת , ּ ּבָ ְּואֹות ְדׁשַ
יה, ְוֹיִמין ָטִבין א ּבֵ ר ְלַתּתָ ּקֵ ּוָמאן ִדְמׁשַ ּ ִליפו ִדיֵל, ּ ר ּגְ ּיה ִמְלִעיָלאִּאְתַעּבַ ַההוא ִזְמָנא , ּ ּּבְ

ִאין ל ְמַקְטְרִגין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְלִטין ֲעֵליה ּכָ ּׁשָ ּ.  
ָמָתא יֵמִני ַכחֹוָתם ָדא ִנׁשְ ִליָפא ְלִעיָלא, ּׂשִ ימו ִדיָלה ּגְ ְּדִאיהו ְרׁשִ ּ ּ ָמה ְדאוְקמוהו , ּ ּּכְ ּ ּ

ַיֲעֹקב א , ּבְ ִכּסֵ ל ַיֲעֹקב ֲחקוָקה ּבְ ִּדיֹוְקנֹו ׁשֶ בֹודּּ ן, ַהּכָ ּמָ ִזיִרין ִמּתַ ָמִתין ְדִאינון ּגְ ְּדָכל ִנׁשְ ּ ּ ,
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ִליפו ִדְלהֹון ִאיהו ָחקוק ְלִעיָלא ּּגְ ּ ּ א, ּ ימו ִדְלהֹון ְלַתּתָ ּוְרׁשִ ְּוַההוא ְגִליפו ִדְלִעיָלא ִאיהו , ּ ּ ּ
ימו ְדחֹוָתם, חֹוָתם א ְרׁשִ ימו ִדְלַתּתָ ּוְרׁשִ ּ ימו ִדְגִליפו, ּ ּוִמָיד ִדְרׁשִ ּ ּ ָמָתא ִאיהו ְלִעיָלאּּ , ּ ְדִנׁשְ

א ימו ִדיָלה ְלַתּתָ ּוְרׁשִ ּ ה , ּ ַמר ּבָ ה ַמְלֲאֵכי אלהי)בראשית כח יב(ִּאּתְ ם עֹוִלים ְוֹיְרִדים '' ְוִהּנֵ
ַההוא ְגִליפו וִמְזַדְע, ּבֹו ָמָתא ְדַנֲהָרא ּבְ ִדיֹוְקָנא ְדִנׁשְ ִלין ּבְ ּכְ ָּסְלִקין ְלִעיָלא וִמְסּתַ ּ ּ ַזִעין ּּ
א, ּיהִמּנֵ ימו ְדַההוא ִדיֹוְקָנא ִדְלַתּתָ ְרׁשִ ִלין ּבִ ּכְ א וִמְסּתַ ָּנֲחִתין ְלַתּתָ ּ ּ י , ּ ּנֵ ּתַ ְּוָחָזאן ְדָלא ִאׁשְ

יה ִּמִדיֹוְקָנא ִדְלִעיָלא ְוָדֲחִלין ִמּנֵ ּּ.  
  ]א''דף סו ע -תיקוני זוהר [

יֵמִני ַכחֹוָתם ָדא ְצלֹוָתא ים , ּׂשִ ְּדָבה ִאיהו ָחִקיק ְוָרׁשִ ְרָכָאן , י ָעְלִמין''ַחּ ַתְמֵני ְסֵרי ּבִ ּבְ
ִפְתָקא, ִּדְצלֹוָתא ימו ְדחֹוָתָמא ּבְ ְּוָדא ִאיהו ְרׁשִ ְּגִליפו ְדַאְתָוון , ְּדִאיִהי אֹוַרְייָתא, ּ

ְּדחֹוָתָמא ָדא ַצִדיק ַח ַמע, ּחֹוָתָמא ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, י ָעְלִמין''ּ , ְדִאיִהי ְקִריַאת ׁשְ
יה, ם עֹוִלים''ה ַמְלֲאֵכי אלהיְוִהּנֵ ם ָסְלִקין ִעּמֵ ׁשֵ ִזְמָנא ְדִאיהו זֹוֵקף ּבְ ּּבְ  )א''דף סו ע(. ּ

יה ָברוך ָנֲחִתין ִעּמֵ ִזְמָנא ְדִאיהו ָמִאיך ְוכֹוֵרַע ּבְ ּּבְ ּ ְּ ה ַמְלֲאֵכי אלהי, ְ ַּוָדאי ִאיהו ְוִהּנֵ ם ''ּ
ְלהו , ם ֹעִלים''ַמְלֲאֵכי אלהי, ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו ִדיָנא ַקְייִמין ּכֻ ִזְמָנא ְדִאיהו ָקִאים ּבְ ּּבְ ּּ

ּומֹוִליִפין ֲעֵליה ְזכות ּ א, ּ ִדיָנא ְוָנִחית ְלַתּתָ ִזְמָנא ְדָנְצִחין ֵליה ּבְ ְלהו ָנֲחִתין , ְּויֹוְרִדים ּבְ ּּכֻ ּ
יה ָמה ְדאוְקמוהו ְבַיֲעֹקב , ִּעּמֵ ּּכְ ּ ך ִמְצ)בראשית כו ד(ּ ַָרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְלך ָ ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ

  .ַגם ָעֹלה
כוְרַסָייא ָמָתא ְדִאיִהי ֲחקוָקה ּבְ יֵמִני ַכחֹוָתם ָדא ִנׁשְ ּׂשִ ּ ּ א , ּ ִזְמָנא ְדִאיִהי ִאְתָעָרא ְלַתּתָ ּבְ

ְצלֹוָתא ְרַסָייא ִאְתַער ְלִעיָלא, ּבִ ַּכחֹוָתם ָדא רוַח, ּּכָ ְּדִאיהו ִציוָרא , ּ ּ  )א דש''נ( )דיש(ּּ
ַמְלָאַכָיאֲחִקיָק א ִבְצלֹוָתא, ּא ּבְ ִזְמָנא ְדִאיִהי ִאְתָעָרא ְלַתּתָ יה , ּבְ ַּמְלָאַכָיא ִאְתָערון ִעּמֵ ּ ּ

אַעל ְזרֹוֶע, ְלִעיָלא ּך ָדא ַנְפׁשָ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ָ ַאְרּבַ ִזְמָנא , ְּדִאיִהי ֲחִקיָקא ּבְ ּבְ
א ְצלֹוָתא ְלַתּתָ ע ִס, ְדִאְתָעָרא ִאיִהי ּבִ הַאְרּבַ ְּטִרין ְדָעְלָמא ִמְתָעִרין ִעּמָ ּ.  

ָמה ִאיִהי חֹוָתָמא חֹוָתָמא, ְנׁשָ ּרוָחא ִציוָרא ְדַאְתָוון ְדִאּנון ֲחקוִקין ּבְ ּ ּ ּ ימו , ּּ א ְרׁשִ ַּנְפׁשָ
חֹוָתָמא ִציוִרין ְדַבר ַנׁש, ְדַאְתָוון ּבְ יִמין ּבְ ְּדִאינון ְרׁשִ ּ ִפְתָקא, ּּ ימו ְדחֹוָתָמא ּבְ ְרׁשִ , ּּכִ

גוָפא ְדַבר ַנׁשּוְב מֹוָדע ַפְרצוָפא ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ַּההוא ִרׁשוָמא ְדַנְפׁשָ ּ ּ ּוְבִגין , ֵּמָאן ֲאַתר ִאיהו, ּּ
ָּדא אוְקמוהו ּ ּ יה, ּ יִמין ִאית ּבֵ ה ְרׁשִ ּמָ ַהאי חֹוָתָמא ּכַ ע, ּּבְ ן, ַאְרּבַ ּמָ ימו ְדַאְרֵיה ּתַ , ְּרׁשִ

ן ּמָ ימו ְדׁשֹור ּתַ ימו ְדֶנׁשֶ, ְּרׁשִ ןְּרׁשִ ּמָ ן, ר ּתַ ּמָ ימו ִדְדמות ָאָדם ּתַ ְּרׁשִ ים , ּ ּוָמאן ִאיהו ְדָרׁשִ ּ
חֹוָתָמא ְרָיין ְדָעְלָמא, ה ֱאֶמת''יהו, לֹון ּבְ ל ּבִ יִמין ִאינון ּכָ ע ְרׁשִ ִּדְבַהאי ַאְרּבַ ּ ּ.  

ְקרו ֵביה ֲּאָבל אוִמין ְדָעְלָמא ְדׁשַ ּ ּ יה, ּ יִמין ּבֵ ַּלאו ִאינון ְרׁשִ ְקָראֶּאָלא ְבחֹוָת, ּ , ָמא ְדׁשִ
ִריך הוא א ּבְ ְקָרא ַעל קוְדׁשָ ְּוִאיהו ָנָחׁש ְדַמֵליל ׁשִ ּ ּ ְּ ֹאַרח ַמְתָלא, ּ ַמר ּבְ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ּ ,

ְקָרא ֵלית ָלה ַרְגִלין ְּוַכך ִחְוָיא ֵלית ֵליה ַרְגִלין, ּׁשִ ֹחְנך ֵתֵלך, ְ ְַעל ּגְ א , ָ ְּוָעִתיד קוְדׁשָ
ְק ִריך הוא ְלַמָחָאה ׁשִ ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ָרא ֵמָעְלָמאְ ה ''ּ וָמָחה יהו)ישעיה כה ח(ּכְ

ל ָפִנים וכו''אלהי ּם ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ ְות ְדָקִטיל ִלְבֵני ', ּ ְּדַוַדאי ַהאי ִחְוָיא ִאיהו ַמְלַאך ַהּמָ ּ ּ ְּ

א ְּדִאיהו ֵאל ַאֵחר, ְּוָגִרים ִדְמָעה, ָנׁשָ ְות ִד, ּ ַסם ַהּמָ ּוְבַמאי ָקִטיל ּבְ ם, ּיֵליהּ , ְּדִאיִהי ֵגיִהּנָ
  .ל''ְּוָדא ִאיהו סמא

ּוְבִאֵלין ַפְרצוִפין ְדִחְווָיין ּ ּּ ָאה לֹון, ּ ְקָרא ְלַפּתָ ֹאַרח ׁשִ א ּבְ ְלָייא ִאיהו ִלְבֵני ָנׁשָ , ִּאְתּגַ
ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו'' ִאם יהו)תהלים קכז א(ְּוָרָזא ְדִמָלה  לֹון ְוֵלית , ּה ֹלא ִיְבֶנה ַבִית ׁשָ
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ִּקיוָמא ִריך הוא, ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ׁשְ יִמין ּבִ ֲּאָבל ִציוִרין ְדַחיָון ִאינון ְרׁשִ ּ ּ ּ ְּ ימו , ּ ַהאי ְרׁשִ ּּבְ
ְּדִאיהו שד, ִּדְמזוָזה ימו ִדְבִרית ִמיָלה, ּה ִמְלָגאו''ּי ִמְלָבר יהו''ּ ְּוַהאי ִאיהו ְרׁשִ י ''שד, ּ

ַלת ֲאָבָהןי ָהא ''שד, ּה ִמְלָגאו''ִּמְלָבר יהו ּאוְקמוָהא ש ּתְ ֵרין ְדרֹוִעין ְוגוָפא, ּ ְּדִאינון ּתְ ּ ּ ּ ,
ַלת ַעְנִפין ְדש ִּאֵלין ִאינון ּתְ ּ א', ּ ִכיְנּתָ ִרית ִמיָלה, ד ׁשְ י ''ְוַעל ַהאי שד, ּי ַצִדיק אֹות ּבְ

ַמר  ֵא)שמות ו ג(ִאּתְ ַהאי שד, י''ל ׁשד'' ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ , י''ּבְ
ְמזוָזה ְּדִאיהו ִמְלָבר ּבִ ּ ִמי יהו, ּּ זוָזה''ֲּאָבל וׁשְ ּמְ ּה ְדִאיהו ִמְלָגאו ּבַ ּ ְדִאיִהי ַתְרָעא , ּּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ה , ְּ ַמר ּבָ ַער ַליהו )תהלים קיח כ(ְּדִאּתְ ֹלא  )שמות ו ג( ,ה''ֶזה ַהּשַׁ
י ָלֶהםנֹוַדְע   .)דברים ו ח(, ּתִ

ָעֶריךּוְכַת יֶתך וִבׁשְ ם ַעל ְמְזזֹות ּבֵ ְָבּתָ ֵרין ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ָּ יָתא , ִּאֵלין ּתְ ָזז ָמְות ִמן ּבֵ
א ִכיְנּתָ ה, ְדִאיִהי ׁשְ ֵרב )במדבר א יח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוָלא ִאְתַקִריב ְלַגּבָ ּ ְוַהָזר ַהּקָ

ׁש ָז''ְּוַאְתָוון ִדְמְזזֹו, ּיוָמת ִרית ִמיָלה , ת''ז ָמְו''ּת ִאינון ַמּמָ ּוְבִגין ָדא ָמאן ְדָנִטיר ּבְ ּ ּ
ְּדִאיהו חֹוָתָמא ִדיֵליה יה, ּ ָטן, ָּזז ָמְות ִמּנֵ ְּדִאיהו ׂשָ ְַמְלַאך , ְצפֹוִני, ָטֵמא, ָרע, ֵיֶצר ָהָרע, ּ

ְות יה, ַהּמָ ְּוָלא ְימות ַעל ְיֵדיה, ְּוָלא ִיְתַקִריב ְלַגּבֵ ּ.  
  ]ב''דף סו ע -תיקוני זוהר [

ְבִרית ִמיָלה ר ּבִ ּקֵ ּוָמאן ִדְמׁשַ א, ּ חֹוָתָמא ְדַמְלּכָ ר ּבְ ּקֵ יה שד, ּהוא ְמׁשַ ים ּבֵ ְּדִאיהו ָרׁשִ ּ י ''ּ
ַמע , ּה ִמְלָגאו''ִּמְלָבר יהו ּו ''ּה ָלנ''י ַיֲעֶל'' ִמ)דברים ל יב(ְמָנא ָלן ֵמַהאי ְקָרא ַמׁשְ

ַמְיָמ יבֹות ִמיָל, ה''ַהּשָׁ י ּתֵ יבֹות יהוסֹוֵפי, ה''ֵריׁשֵ ְבִרית , ה'' ּתֵ ר ּבִ ּקֵ ּוְבַוַדאי ָמאן ִדְמׁשַ ּ ּ
יה יהו, ִמיָלה ַלק ִמּנֵ ִּאְסּתַ ָטן ְדִאיהו ֵאל ַאֵחר, י''ה ושד''ּ ְרָיא ֲעֵליה ׂשָ ְּוׁשַ ּ ְרָיא , ּ ִחְוָיא ׁשַ

ֲאַתר ְדיהו ֲאַתר ְדשד, ּה ִמְלָגאו''ּּבַ ְרָיא ּבַ  ְדָאַמר ְקָרא ְּוָדא ִאיהו, ּי ִמְלָבר''ְּוַסם ָמְות ׁשַ
א וכו''ּ ֶאת ִמְקַדׁש יהו)במדבר יט כ( א', ה ִטּמֵ ְתיוְבּתָ ה ִיּסוִרין , ִּאם ָלא ָתב ּבִ ּמָ ְּוָסִביל ּכַ
ן )ב''דף סו ע( ּמָ ְות ִדיֵליה, ְּלַאֲעָבָרא ַההוא ִחְוָיא ִמּתַ ּוְלַסם ַהּמָ ּ , ְּדִאיִהי ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת, ּ

ׁשִ ה ַמְרִעין וַמְכּתָ ַכּמָ ָרא ְדִאיִהי ַעְפָרא, יןּּבְ ׂשְ יה ּבִ ַאר ּבֵ ּתָ ַּעד ְדָלא ִאׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ
ִית)ויקרא יד מב( ח ְוָטח ֶאת ַהּבָ ִגין ְדָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו,  ְוָעָפר ַאֵחר ִיּקַ ַּעד ְדִיְתַפְרֵנס , ּּבְ ּ

יה ָרא ָלא ָיזוז ִמּנֵ ׂשְ ֵּמַההוא ּבִ ּ ת, ּ ּמֵ ָייןַמ, ְּוָעִני ָחׁשוב ּכַ ּנְ ּתַ יָתה ַאְנפֹוי ִמׁשְ ַגְווָנא , ּה ּמִ ּכְ
ָין ּנְ ּתַ ְּוָהא אוְקמוהו , ָּדא ָעִני ַאְנפֹוי ִמׁשְ ּ רום ְזלות ִלְבֵני ָאָדם)תהלים יב ט(ּ ּ ּכְ רום , ּּ ַּמאי ּכְ

ְּזלות רום, ּ ּכְ ָיין ּכַ ּנְ ּתַ ֶּאָלא ָמאן ְדִאְצְטִריך ְלִבְרָייָתא ַאְנפֹוי ִמׁשְ ּּ ְ ה , ּ וִכין ְדִיּסוִרין ְוַכּמָ ִּנּשׁ ּ ּ
יך ֵליה ַההוא ִחְוָיא ָּנׁשִ ּ ְ.  

צֹוָרע ּמְ יב ּכַ צֹוָרע , ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדָעִני ָחׁשִ ּ ְוֹראׁשֹו ִיְהֶיה ָפרוַע )ויקרא יג מה(ַמה ּמְ
ך ָעִני', וכו בֹו, ְּכַ ֲחֶנה מֹוׁשָ צֹוָרע ִמחוץ ַלּמַ ך ָעִני ָערֹום ְוָיֵחף, ַּמה ּמְ ּוָתא ִאיִהי ַּוֲעִני, ְּכַ

ֲאַתר ְדָצַרְע ָרֵאל ּבַ אְּלִיׂשְ ע ִדיֹוְקִנין ִאינון , ּתָ ְּוַאְרּבַ ָווִנין ְדָצַרַעת, )א גונין''ס(ּּ ע ּגַ ַאְרּבַ ּּכְ ּ ,
חֹוָרה ֶהֶרת ׁשְ ְּוִאינון ֶנַגע ָלָבן ֲאַדְמָדם ְיַרְקַרק ּבַ ע, ּ ְּוֻכְלהו ִאית לֹון ַאְתִרין , ָהא ַאְרּבַ ּ

גו ה ַמְרִעין, ָפאְּיִדיָעאן ּבְ ּמָ א ּכַ הֹון ַאְתָיין ִלְבֵני ָנׁשָ , ָּלָבן ַוֲאַדְמָדם ֵחֶלב ָטֵמא ְוָכֵבד, ּוִמּנְ
חֹוָרה ְטחֹול, ְיַרְקַרק ָמָרה ֶהֶרת ׁשְ ע ִמיֵני ַמְרִעין, ּבַ הֹון ְנִבִעין ַאְרּבַ ְּוִאינון ָמָרה , ּוִמּנְ

ָמאָמָרה , ָמָרה ְירֹוָקא, ָּמָרה סוָמָקא, ִּחָווָרא   .ּאוּכָ
א ְתיוְבּתָ ב ּבִ א, ְּוִאם ּתָ ִכיְנּתָ ָּנִחית ֲעֵליה ַסם ַחִיים ְדִאיִהי ׁשְ ה , ּּ ַמר ּבָ  )ישעיה ו י(ְּוִאּתְ

ב ְוָרָפא לֹו ֵמִאֵלין ִמיֵני ַמְרִעין יָתה ַדֲעִניוָתא, ָּוׁשָ ּוְמַחֶיה ֵליה ִמּמִ ּ ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ּכְ
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יבו ִו)יחזקאל יא לב( ִזְמָנא ְדִאינון ֲעִנִיים ְקרוִיים ֵמִתים, ְּחיוּ ְוָהׁשִ ָרֵאל ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ּוְבִגיַנְייהו , ּּ ּ
ַמר ׁשובו ִוְחיו ִּאּתְ ּ ֲעִניוָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּוֵלית ֲעִניוָתא ּכַ ּּ יה אֹוַרְייָתא , ּ ְּדָמאן ְדָלא ִאית ּבֵ ּ ּ

ַּאְסָווָתא ִדיֵליה ַמאי הוא ְלַההוא ָע, ִאְתְקֵרי ֵמת ּ יה , אֹוַרְייָתא, ְלָמאּ ַמר ּבֵ משלי ג (ְּדִאּתְ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְוִאיִהי ַאְסָווָתא ְלָכל ַמְרִעין, ּ ִעץ ַחִיים ִהיא ְוגֹוֵמר)יח ּ ִרְפאות )שם ח(ּכְ
ֶרך וכו ִהי ְלׁשָ   .'ָּתְ

יֵמִני ַכחֹוָתם  ַהאי ֲאַתר, )שיר ח ו(ׂשִ ת ְויֹום ט, ַמאי חֹוָתם ּבְ ּבָ ְּדִאיהו , ֹובָּדא אֹות ׁשַ ּ
ִקיל ִלְבִרית ִמיָלה ּבָ, ׁשָ ַגְווָנא ָדא ׁשַ י' ש, ת''ּכְ ם שד''ָלֳקֵבל ׁשִ ַלת , י''ּן ְדׁשֵ ִליָלא ִמּתְ ּכְ

ַלת ֲאָבָהן, ֵּחיָוון ִעָלִאין , ּוְרִביָעָאה ִלְתַלת ֵחיָוון, ְּדִאיִהי ְרִביָעָאה ַלֲאָבָהן', ָּדא ד' ב, ִמּתְ
ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)יחזקאל א י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַלאו ָאָדםְו, ְּוִאיִהי ְדמות ָאָדם ּ ּ ּ ,
יה שד, א''ו ה''א וא''ד ה''ֶּאָלא ַמאי ָאָדם יו ת ּבֵ ּבָ ּה הוא ְרׁשות ַהָיִחיד ָרְחּבֹו ''יהו, י''ּׁשַ ּ ּ

ָרה יו ָעה ְוָגְבהֹו ֲעׂשָ ת ְויֹוִמין ָטִביןי ָלֳקֵבל אֹו''ְּדשד' י, א''ו ה''א וא''ד ה''ַאְרּבָ ּבָ , ּת ְדׁשַ
ר ְסִפיָרן' י יה ִאְתְרִמיזו ֲעׂשַ ּּבֵ ּ.  

א ימו ִאיהו ִלְבָרא ְדַמְלּכָ ַּהאי ְרׁשִ ימו ִדיֵליה שד, ּ א ְרׁשִ ֲּאָבל ְלַעְבָדא ְדַמְלּכָ ּ , י''ּ
יה  ַמר ּבֵ ְטָרא ְדַההוא ְדִאּתְ ִּמּסִ ִמי וכו)ישעיה מג ז(ּ ְקָרא ִבׁשְ ִּניהו ּוַמאי ',  ּכֹל ַהּנִ

ן שד, ן''מטטרו ּבַ ְּוִאיהו ָאָדם ְזִעיָרא ְבִדיֹוְקָנא ִדְלִעיָלא, י''ְּדָסִליק ְלֻחׁשְ ְּוָדא ִאיהו ִאם , ּ
ֲעָבִדים וכו ִנים ִאם ּכַ ּבָ   .'ּכַ

ַאְנפֹוי חֹוָתָמא ִדיֵליה ִאיהו ִחָוור ּבְ ימו ְדַאְרֵיה ּבְ ָּמאן ְדִאיהו ְרׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ חֹוָתָמ, ּ ָּמאן ְדִאיהו ּבְ א ּ
ַאְנפֹוי ְּדׁשֹור ִאיהו סוָמָקא ּבְ ּ ַאְנפֹוי, ּ ר ִאיהו ְירֹוָקא ּבְ חֹוָתָמא ְדֶנׁשֶ ָּמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ָמאן , ּ

ַאְנפֹוי ם ּבְ חֹוָתָמא ִדְדמות ָאָדם ִאיהו אוּכָ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ַמר , ּ ַגְווָנא ְדאֹוַרְייָתא ְדִאּתְ שיר א (ּכְ

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה)ה   . ׁשְ
  ]א''דף סז ע -י זוהר תיקונ[

יֵמִני ַכחֹוָתם ה , ָּדא אֹוַרְייָתא, ׂשִ ַמר ּבָ ִפיהו)מלאכי ב ו(ְּדִאּתְ , ּ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ
ר ֲאִמיָרן ְדִאּנון י ְּוִאיִהי ְכִליָלא ֵמֲעׂשַ ָרן ְדִאינון ה', ּ ר ִדּבְ ּוֵמֲעׂשַ ּ ּ ִליל ' ּוַמאי ּתֹוָרה ו, ה''ּ ּכְ

ית ְיֵמי ְבֵראׁשִ ך ָדא ל, יתׁשִ ַּעל ִלּבֶ ן ל''ב אלהי''ָ ּבַ חוׁשְ ְּדִאיהו ו', ְּדַתְלָיין ִמן ו, ב''ּם ּבְ ּ '
ִלים , ִזְמִנין טֹוב ּתַ ּוָבה ִאׁשְ ּ ִעין וְתֵרין ַאְתָוון)'א ו''נ(ּ ָמא ְדַאְרּבְ ִריאו , ּ ׁשְ ִּדְבהֹון ִאְתּבְ ּ

הֹון ַמָיא ְוַאְרָעא ְוָכל ַמה ְדִאית ּבְ ּׁשְ י ְּוָדא ִאיהו, ּ ִלּבִ י יֹום ָנָקם ּבְ , )ישעיה סג ד( ָרָזא ּכִ
ָמא ְמָפַרׁש''ּו ע''ַּוְיֻכל, ב''י ְסִליק מ''ִלּבִ ָמָהן ִדׁשְ י ִגִליִתי, ּב ׁשְ ַמר ְלִלּבִ ַּוֲעֵליה ִאּתְ ּ ,

ּוְלֵאָבַרי ְדִאּנון ְרַמ ּ ּח ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ֹלא ִגִליִתי''ּ ּ ּ ּוְבַהאי ַוְיֻכלו , ּ ',  דאיהו בובששי' ה(ּּ

י ִאיהו ַמְלכות '  ה)דהאי, ערב ויהי בקר יום הששי) א''דף סז ע(ודא איהי ויהי  ּשִׁ ְּדַהּשִׁ ּ
ִביָעָאה ּוָבה ְרִכיב ו, ב''ְוִאיִהי ִאְתְקִריַאת ע, ׁשְ ָרֵאל' ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְלִמְפַרק ְלִיׂשְ

ה יהו)ישעיה יט א( ִג, ב ַקל''ה רֹוֵכב ַעל ָע'' ִהּנֵ ָלָלא ִדְתַלת ֲאָבָהןּבְ ְּדַתְלָיין , ּין ְדִאיִהי ּכְ
הֹון ע ָמָהן''ִמּנְ ה, ב ׁשְ ִליָלן ּבָ ַלת ִזְמִנין , ְּוִאְתּכְ ַוְיֻכלו ּתְ ַמר ּבְ ַלת ֲאָבָהן ִאּתְ ְּוָלֳקֵבל ּתְ ּ

ִביִעי ּבָ, ׁשְ ע ַוָיֹבא ַוֵיט ְד, ת ש''ּבַ, ת''ְוָדא ִאיִהי ָרָזא ְדׁשַ ְּדִאינון ַוִיּסַ ּ ּּ ּ ַבּ ִליָלן ּבְ , ת''ִאְתּכְ
ַהִהיא ִזְמָנא ָחָלה ְזכות ֲאָבָהן א ָעְלָמא ִאְתְקִרי ֹתהו , ּּבְ י ַמְקְדׁשָ ְּדִמיֹוָמא ְדִאְתֲחִריב ּבֵ ּ ּּ

ן ְוֵאיֵלך ִאְתַקַיים ְקָרא , ָּוֹבהו ּמָ ִּמּתַ ֶנה)תהלים פט ג(ְ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ד ְסִליק ''ֶחֶס,  ָאַמְרּתִ
ן ע ּבַ ָמָהן''ְּלחוׁשְ   .ב ׁשְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

יֹוָמא ַקְדָמָאה ִביִעי ּבְ ר ׁשְ ת , ְוָדא ָרָזא ְדִאְתַקּשַׁ ּבָ ִביִעי ָדא ַצִדיק אֹות ְדׁשַ ּוָמאן ׁשְ ּ ּ ּ
ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר ''ְּוָרָזא ְדִמָלה ַחי יהו, ְויֹוִמין ָטִבין , ְּוָדא ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם, )רות ג יג(ה ׁשִ

יה  ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ּבֶֹקר)יט כזבראשית (ּ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ְּוִאיהו ֶחֶסד ִדיֵליה, ּ ַוַיׁשְ ּ ִגין , ּ ּבְ
ְרַסָייא ְדִאיִהי ְנִפיָלה ן ּכָ ּקַ ִּדְבַהאי ֶחֶסד ִאְתּתַ ּ ְוהוַכן )ישעיה טז ה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

א ּסֵ ֶחֶסד ּכִ קום, ּבַ ּוֵביה ּתָ ּ י, ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה וְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמּתִ ְוָכל ְסִפיָרן , )שם נד ח(ְך ּ
יִמיָנא ִרין ּבִ ַמר , ִמְתַקּשְׁ ִגין ַדֲעֵליה ִאּתְ ּּבְ ִמיִמיָנא , ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג ב(ּ
ְפַאְרּתֹו, ִאְתַייִהיב אֹוַרְייָתא ה ְזרֹוַע ּתִ ִגין ָדא מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ְּבְ ישעיהו סג (ּובֹוֵקַע ַמִים , ּ

ןּ ְדאֹו)יב ּמָ ם עֹוָלם, ְדַאְבָרָהם' ִמה, ַרְייָתא ִמּתַ ה ׁשֵ ְּלֶמֱהִוי ֵליה ּבָ ִלים ה, ּ ּתַ ּוָבה ִאׁשְ ּ ּ '
ה ה, ְדֹמׁשֶ ֹמׁשֶ יה ְדַאְבָרָהם ּבְ ּכֹוָנא ְלַגּבֵ ְּדִאיִהי ְבַמׁשְ ַּעד ְדִיְפרֹוק , ְדַאְייֵתי אֹוַרְייָתא, ּ
יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ, ִלְבנֹוי ְָוָרָזא ְדִמָלה ּכִ   .)מיכה ז טו(ּ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות ּ

ַהאי חֹוָתָמא ִאיהו ְּוָרָזא ְדפוְרָקָנא ּבְ ַמר , ּ ַּדֲעֵליה ִאּתְ ְמָחה ֵתֵצאו )ישעיהו נה יב(ּ י ְבׂשִ ּ ּכִ
לֹום ּתוָבלון ּוְבׁשָ ּ ן ָאֶד, ּ ּבַ ְמָחה ָסִליק ְלחוׁשְ ׂשִ ּן ְדִאיהו אדנ''ּּבְ ִרית ָאדֹון, י''ּ ל ֲארֹון ַהּבְ  ּכָ
ר ֵמָאת ש, ָהָאֶרץ ִאְתְקֵרי ַלת ֵמָאה' ּבַ ְּדִאיהו ּתְ רו ָבה, ּ ַלת ֲאָבָהן ְדִאְתַחּבְ ְּוִאינון ּתְ ּ ּ ּ ,
ְמָח ׂשִ ָב''ְוַאְתָוון ּבְ ה ה, ה''ה ִאיִהי ַמֲחׁשָ ַחּמָ ַלת ֲאָבָהן ּבְ א ְדֵלית ָלה , ן''ש ּתְ ִכיְנּתָ ְּוִאיִהי ׁשְ

ִּיחוָדא ֶאָלא ְבִמיָנה ָמה, ּּ ָרה ְוִאְתֲעִבידו ֵמָאה, ן'' ְדַאְתָווָתא ְדהּכְ ְּוִאְתֲעִבידו ֲעׂשָ ָמה , ּ ּכְ
ָרה ְוֻכְלהו ֵמָאה ְלהו ֲעׂשָ ִליָלא ּכֻ א ּכְ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּּ ה '' ֵהן ַליהו)דברים י יד(ְּוַהְיינו ִדְכִתיב , ּ

ַמִים''אלהי ֵמי ַהּשָׁ ַמִים וׁשְ   .י''ְּוָרָזא ְדִמָלה ֵהן אדנ, ּך ַהּשָׁ
לֹום ּתוָבלון ּו ְּבׁשָ ַלת ֲאָבָהן, )ישעיהו נה יב(ּ יִחין''ו, ש ּתְ ֵרין ְמׁשִ ב ''ל' מ, ו ּתְ

לֹו ְּדוְבׁשָ ַמר , ב''ם ְסִליק ע''ּ ית )בראשית כח כא(ְּוָדא ִאיהו ְדִאּתְ לֹום ֶאל ּבֵ י ְבׁשָ ְבּתִ  ְוׁשַ
יה , ָאִבי ַמר ּבֵ ְמָחה ִאיהו ְדִאּתְ ּׂשִ ֵתה ְבֶלב טֹוב ְ ֵלך ֱאכֹול ּבְ)קהלת ט ז(ּ ְמָחה ַלְחֶמך וׁשְ ּׂשִ ָ

ֲעָנָביו, ֵָייֶנך ָּדא ַיִין ַהְמׁשוָמר ּבַ ַמר , ּ ַיִין , ה ִליֵריָאיו'' סֹוד יהו)תהלים כה יד(ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ּטֹוב ָדא ַצִדיק יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִדיק ָאָבד)ישעיה נז א(ּ ּוַמאי ָאָבד ָאַבד ַההוא ְנִביעו, ּ ַהּצַ ּ ּ ,

ִניְוִאׁשְ ַבִית ִראׁשֹון ְוׁשֵ ַאר ֶנחַרב ְוָיֵבׁש ּבְ   .ּתָ
ָבה ָסְלָקא''ָקם ָסָבא ְוָאַמר אדנ ַמֲחׁשָ ן, י ּבְ ּבַ ֻחׁשְ ַמר , ְוַלאו ּבְ  )זכריה ב יז(ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ר ִמְפֵני יהו''ַה ׂשָ ל ּבָ עֹון ָקְדׁשֹו''ּס ּכָ י ֵנעֹור ִמּמְ ָמה ְדִאְתַער ִמּשִׁ, ה ּכִ יה ּכְ ְּנֵתיה ִּיְתַער ּבֵ
ְנֵתיה ּה ְדִאיהו ַרֲחֵמי''ַּעד ְדִיְתַער יהו, ְּוָחַזר ְלׁשִ ֵצך , ּ דֹוִלים ֲאַקּבְ יה וְבַרֲחִמים ּגְ ְְלַקְייָמא ּבֵ ּ ּ

ְטָרא ְדָהֵא, )ישעיה נד ז( דֹוִלים ִאְתְקִריַאת ִמּסִ דֹול ְדִאיהו ֶחֶסד''ּגְ ּל ַהּגָ יה , ּ א ּבֵ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ
ּוֵביה ַוַדאי ָרָזא ְדפוְרָקָנא, ְגדֹוָלהָסְלָקא ְלִאְתְקֵרי  ּ ּ ַגְווָנא ָדא יו, ּ א ''ו ה''א וא''ד ה''ּכְ

יה ָרָזא ְדפוְרָקָנא''ָוא, ה''יהו ּו ּבֵ ָמא ְדע, ּ ׁשְ ים ּבִ ְּדִאינון ָוה, ב''ְּדִאיהו ָרׁשִ ּו ''י ָוה''ּו ֲאִנ''ּ
יִבין ָוא י ּתֵ ר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ְד, ו''ֵריׁשֵ ַלת ֲעׂשַ   .ְדִאְתְייִהיַבת ִמיִמיָנא, אֹוַרְייָתאּּתְ
ַאר יו ּתָ ן ל''א ה''ד ה''ִאׁשְ ּבַ ית ל' ְּוִאיהו ב, ב''א ְדָסִליק ְלֻחׁשְ ֵראׁשִ ל ' ִמן ּבְ ְלִעיֵני ּכָ

ָרֵאל ית''ב אלהי''ְּועֹוד ִאיהו ל, ִיׂשְ ֵראׁשִ ַמר , ּם ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ַּדֲעֵליה ִאּתְ י )ישעיהו סג ד(ּ  ּכִ
ָאהיֹום ָנָקם אוַלי ּבָ ַנת ּגְ י וׁשְ ִלּבִ ּ ּבְ ָמא ְדע, ּ ּב ִאיהו ַוְיֻכל''ּוׁשְ ִלים ָרָזא , ּו''ּ ּתַ יה ִאׁשְ ּּבֵ ּ
ַמר ְלִלּבִ, ְּדפוְרָקָנא ן ַוְיֻכל''ַּוֲעֵליה ִאּתְ ּבַ ּי ִגִליִתי ְדִאיהו חוׁשְ ּּ ּוֵביה ִאְתַקַיים ְקָרא , ּו''ּ ּ ּ

י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ)תהלים פט ג( ָרָזא ְדע, ֶנה ָאַמְרּתִ ְצַרִים ּבְ ּוְכָמה ְדָנְפקו ִמּמִ ָמָהן''ּ ך , ב ׁשְ ְּכַ

ַבְתַרְייָתא ד ִיְפְרקון ּבְ הֹון ּכַ ִּיְפקון ּבְ ַההוא ִזְמָנא ֶחֶסד יהו, ּ , )שם לג ה(ה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ''ּּבְ
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ַמר ך ֹלא ָימוׁש)ישעיהו נד ח( ַּוֲעֵליה ִאּתְ ּ ְוַחְסִדי ֵמִאּתֵ יךּוְבֶחֶסד ע, ְּ ּוְבִגין ָדא , ְֹוָלם ִרַחְמּתִ ּ
ַהאי ֶחֶסד אֹול ּבְ ָגלוָתא ְדִאיִהי ׁשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ח ָדִוד ְלקוְדׁשָ ּבַ ּׁשַ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְּ ּכְ

ָיה)תהלים פו יג( ְחּתִ אֹול ּתַ י ִמּשְׁ ְלּתָ ַנְפׁשִ דֹול ָעָלי ְוִהּצַ י ַחְסְדך ּגָ ּ ּכִ ָ ּ.  
  ]ב''דף סז ע -תיקוני זוהר [

ָרֵאל יֹוֵתר ִמַדאי )ב''דף סז ע(ְּוִאי אוִמין  ְּדָעְלָמא ָדֲחִקין ְלהו ְלִיׂשְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִּמן ֶחֶסד ְדִאיִהי ָדֵל' ָחס ַעל ד ָגלוָתא''ּ ְּוִאְתַקַיים ְקָרא ֵביה , ּת ּבְ ֶטֶרם )ישעיה סו ז(ּ  ּבְ
ִחיל ָיָלָדה יִבין ְדִמְזמֹו, ּתָ ְבִעין ּתֵ יֹום ָצָרה ''ָר ַיַעְנך יהוְּוׁשַ ּ ִאינון ָלֳקֵבל )תהלים כ ב(ה ּבְ

ִרים ְבִעים ׂשָ ָאה, ׁשִ א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ְּדִאינון ִציִרים ַוֲחָבִלים ִדׁשְ ּ ּ יה ' ְּדַאְתָוון ב, ּ ּּבֵ
דֹוִלים ֹדִלים ַמֲעׂשֵ)תהלים קיא ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּאְתְקִריָאן ַפְלְטִרין ּגְ , ה''י יהו ּגְ

דֹול יה ִאְתְקִרי ּגָ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְּ דֹול ֲאדֹוֵנינו ְוַרב )שם קמז ה(ּכְ ּ ּגָ
ָרֵאל ִלְגדוָלה, ּכַֹח ּוֵביה ָסְלִקין ִיׂשְ ּ ּ.  

ַמר  ה ִאּתְ א ּבָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ י)שמות לג כא(ּ ה ָמקֹום ִאּתִ ַההוא ִזְמָנא ִאְתַק,  ִהּנֵ ה ְקָרא ּּבְ ַּיים ּבָ ּ
ְדלו ַליהו )תהלים לד ד( ּּגַ י''ּ ּוָבה, ה ִאּתִ ַההוא )א וביה''נ( ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ַמר ּבְ ּ ִאּתְ ּ ְּ

ה ְוגֹוֵמר  י ָגדֹול ַאּתָ ה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר , )שם פו י(ִזְמָנא ּכִ ּוֵביה עֹוׂשֶ , )איוב ט י(ּ
יה ַוְי, ד''ְּוָדא ִאיהו ֶחֶס ֻּכלוּּבֵ י ' ה, ּ ּשִׁ ּשִׁ ִגין ְדֵביה ה, )א וביה ויכלו בהששי''נ(ּבַ ּּבְ ּ '

ה' ְדַאְבָרָהם ָאִזיל ו י ָיד )שמות יז טז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ה ִלְקָרָבא''ִּמָיד ִיְתַער י, ְּלַגּבָ  ּכִ
ס י ִתיָתָאה, ה''ַעל ּכֵ י ִאיהו ֶאֶלף ׁשְ ּשִׁ ִביִעי ְיסֹוד, ְּוׁשִ יה ִאְת, ׁשְ ית ּּבֵ ִלילו ְוִאְתַייֲחדו ׁשִ ּּכְ ּ

ַמִים ְוָהָאֶרץ)בראשית ב א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְסִפיָרן ּ ַוְיֻכלו ַהּשָׁ ִריך הוא , ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ

א ִכיְנּתָ ַמר , ה''ְּדִאינון ו, ּוׁשְ ִגין ַדֲעֵליה ִאּתְ י ּבְ ּשִׁ ּיֹום ַהּשִׁ ַמִים )ה א כט יא''ד(ּ ּשָׁ י ֹכל ּבַ  ּכִ
ַמָיא וְבַאְרָעא, ֶרץּוָבָא ׁשְ ְּוַתְרּגומֹו ַדֲאִחיד ּבִ ַמר , ל''ְּוָדא ִאיהו ֹכ, ּּ בראשית ב (ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט,  ְוָכל ְצָבָאם)א   .ַמאי ְצָבָאם ּתְ
ִביִעיֹות ַלת ֲאָבָהן ׁשְ ּוֵביה ִאְתְקִריאו ּתְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ י'' ַוְיַכל אלהי)שם(ּכְ ֹום ּם ּבַ

ִביִעי ִביִעי, ַהּשְׁ יֹום ַהּשְׁ ּבֹות ּבַ ַּוִיׁשְ ִביִעי''ְַוְיָבֶרך אלהי, ּ ְַוְיָבֶרך אֹותֹו , ם ֶאת יֹום ַהּשְׁ

ְטָרא ִדְבָרָכה ה, ִמּסִ ְטָרא ִדְקדוׁשָ ַּוְיַקֵדׁש אֹותֹו ִמּסִ ְטָרא ְדִיחוד, ּ ּבֹות ּבֹו ִמּסִ ַּוִיׁשְ ְּוָדא ִאיהו , ּ
ַּוְיֻכלו ִל, ּ ַלת ֲאָבָהןְדִאְתּכְ יה ּתְ ּילו ּבֵ ָמא ְדע, ּ ָרָזא ִדׁשְ ְּדִאינון ּבְ ַגְווָנא ְדע, ב''ּ יִבין''ּכְ , ב ּתֵ
בוָר ָלָלא ְדרי''ּּגְ ָמא ְדע''ה ּכְ ׁשְ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ו, ב''ּו ַאְתָוון ְדִאית ּבִ ִליל ' ּ ּכְ
ַּעל ָפָניו , ה''ו יהו''ב רי''ע, ּה ַעל ָפָניו''הוּ ַוַיֲעֹבר י)שמות לד ו(ְּוָדא ִאיהו ָרָזא , ּּכָֹלא

ַּאְנפֹוי ָדא ָוא, ַּמאי ָפָניו הֹון , ּג ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי''ו י''ּ ַמר ּבְ ּ וְבַרֲחִמים )ישעיהו נד ז(ְדִאּתְ
ֵצך דֹוִלים ֲאַקּבְ ְטָרא ְדֶחֶסד, ְּגְ דֹוִלים ַוַדאי ִמּסִ ְּדִאיהו ָהֵא, ּּגְ דֹול''ּ   .ל ַהּגָ

ִביִעית ְדִאיִהי ַמְלכותְּוֹכָל ּשְׁ ִליל ּבַ ּא ִאְתּכְ ִביִעי ה, ּ ִליָלא' ַה ׁשְ ִביִעיֹות ּכְ ָכל ׁשְ ַּוַדאי ּבְ ּ ,
י' ְוִאיִהי ה ּשִׁ ּיֹום ָדא ַצִדיק, ְדיֹום ַהּשִׁ ַמר , ּ ְה ְלֶמֶלך ַעל '' ְוָהָיה יהו)זכריה יד ט(ֲּעֵליה ִאּתְ

ל ָהָאֶרץ ְוגֹוֵמר יִּאיהו יֹום ַהּשִׁ, ּכָ ִביִעי יֹום ְדֻכְלהו יֹוִמין, ּשִׁ ְּויֹום ַהּשְׁ ַמר , ּּ רות (ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר)ג יג ְּוָדא הוא ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם,  ׁשִ ם )בראשית יט כז(ִּדְכִתיב , ּ ּכֵ ּ ַוַיׁשְ
ּבֶֹקר ם ְלפוְרָקָנא, ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ַּוַיׁשְ ּוֵביה ַהּבֶֹקר אֹור, ּ ַמ, ּ יה ְּדִאּתְ  ְותֹוָרה )משלי ו כג(ּר ּבֵ

יה , אֹור ַמר ּבֵ ְּוַהאי ִאיהו אֹור ְדִאּתְ ּ ָרֵאל ָהָיה אֹור)שמות י כג(ּ ֵני ִיׂשְ ְּוִאיהו ֶפַסח , ּ וְלָכל ּבְ ּ
ּוֵביה ֲעִתיִדין ִליָגֵאל, ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ּ.  
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ך  יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ָָדָבר ַאֵחר ׂשִ ַמר ְדִאיִהי ַהאי ְקָרא ַע, )שיר ח ו(ּ א ִאּתְ ִכיְנּתָ ּל ׁשְ
ִתיב, ְּבָגלוָתא ַפְנָקא ְדִאיִהי חֹוָתם ֱאֶמת, ֶּאָלא ַכחֹוָתם, חֹוָתם ָלא ּכְ ַההוא חֹוָתם ְדגוׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ,

ּוָבה  ּ ָחְתֵמנו ְלַחִיים)א ודא''נ(ּ ּוַמאי ִניהו ַהאי חֹוָתם ְדָבה ַחִיים, ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא ָדא ִעץ ַהַחִיים, ּ ּ ,
ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ָנְפִקיןְּדֵבי ּה ּבָ יה ִעץ ַהַחִיים ַמֲהַלך ָחֵמׁש , ּּ ַמר ּבֵ ְִעץ ַוַדאי ַההוא ְדִאּתְ ּ ּ ּ ּ

ָנה ִנין ָדא ה', ְּוַהאי ִעץ ִאיהו ו, ֵמאֹות ׁשָ ַּמֲהַלך ָחֵמׁש ֵמאֹות ׁשְ א ', ְ ַּהַחִיים ִאינון ַאּבָ ּ
א ְדִאינון י ָּנָלן ְדִאְתְקֵרי ַחִייםּוְמ, ִּאיהו ָחְכָמה' י, ה''ְּוִאיּמָ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ  )קהלת ז יב(ּכְ

ַחֶיה ְבָעֶליָה א ִעָלָאה' ה, ְּוַהָחְכָמה ּתְ יה ִאיּמָ ּּבֵ ְּמָנא ָלן ְדִאְתְקֵרי ַחִיים, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ּכְ
ּ ִעץ ַחִיים ִהיא ַוַדאי)משלי ג יא( י ַחִיים ֵהם ְל)שם ד כב(ְּוַתְרַוְייהו , ּ   .מֹוְצֵאיֶהםּ ּכִ
  ]א''דף סח ע -תיקוני זוהר [

ַהאי חֹוָתָמא ְדִאיהו חֹוָתם ֱאֶמת וָמא ּבְ ָאה ִאיהו ִריּשׁ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ ְּוָכל ִציוִרין ְדַהאי , ּ ּ ּ
ה יִמין ּבָ ּחֹוָתָמא ִאינון ְרׁשִ מֹוְדָעא ְדִאיִהי ִציוָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ּתְ ְּלִאׁשְ ּ ּהו ְדִאי, ּ

ּ חֹוָתם ִדיֵליה יו)א דא איהו''ס(ָאָדם , ֱאֶמת יה ְלַחִיים, א''ו ה''א וא''ד ה''ּ ִּאיהו ָחִתים ּבֵ ּ ּ ,
ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ יה ָיְרִתין ּבְ ּוִמּנֵ ּ א ְדִאינון י, ּּ א ְוִאיּמָ ְטָרא ְדַאּבָ ַּחֵיי ִמּסִ ֵני , ה''ּ ּבָ

ְטָרא  ָרֵאל )א ועל''נ( ְדַעל, ּּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאְדַע) א''דף סח ע(ִמּסִ ֵמיה ִאְתְקִריאו ִיׂשְ ּ ׁשְ ּ
ָרֵאל ִני ְבֹכִרי ִיׂשְ א ּבְ ְטָרא ְדה, ְמזֹוֵני', ְּוִאיהו ו, ְלַתּתָ ְדִאיִהי ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ' ִמּסִ

ַלת , ָהָאֶרץ יה ִאֵלין ּתְ ּוְבִזְמָנא ְדָיְרִתין ִמּנֵ ּ י)א תרין''נ(ּ ֵמיהּ ַדְרּגִ ׁשְ ּן ִדְכִליָלן ּבִ ִּאְתְקִריאו , ּ
ִריך הוא א ּבְ נֹוי ְדקוְדׁשָ א ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ִּיׂשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְּ ם )דברים יד א(ּכְ ִנים ַאּתֶ  ּבָ

ֵנ, ם''ה אלהיכ''ַליהו ַלת ּבָ ִריך הוא ִאֵלין ּתְ א ּבְ מֹוי ְדקוְדׁשָ ָרֵאל ִמּשְׁ ּוְבִזְמָנא ְדָיְרִתין ִיׂשְ ּ ּ ּ י ְּ
ַּחֵיי וְמזֹוֵני הֹון , ּ ַמר ּבְ ְות ַאֲהָבה)שיר ח ו(ִאּתְ י ַעָזה ַכּמָ יָתה , ּ ּכִ יָפא ִאיִהי ִמּמִ ּקִ ּתַ

נֹוי ִריך הוא ִמּבְ א ּבְ ַּאְפָרׁשוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ִריך הוא , ְּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ּוְמָנָלן ְדַאְפָרׁשוָתא ִאית ּבֵ ּ ּ ּ ְּ

י ִאם ֲעֹונֹוֵתיֶכם ָהיו ַמְבִדיִלים וכו )ישעיה נט ב(, ָהָכא אֹוַכח, ּוְבנֹוי ּּכִ ה ִאיִהי ', ּ ְוָקׁשָ
יָתה ַמר , ִמּמִ יִני וֵביֵנך)רות א יז(ַּוֲעָלה ִאּתְ ְות ַיְפִריד ּבֵ י ַהּמָ ְ ּכִ ּ.  

ְרִחימו ָרֵאל ְמַקְייִמין ִפּקוַדָיא ְדאֹוַרְייָתא ּבִ ּוְבִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ּּ אֹול ִקְנָאה , ּּ ה ִכׁשְ  שיר ח(ָקׁשָ

ִריך הוא ַעל סמא, )ו א ּבְ א קוְדׁשָ ִּדְמַקּנֵ ּל ְוַעל נוְקֵביה''ְּ ְרִמין ְלַבר ַנׁש ִמיָתה , ּ ְּדִאינון ּגָ ּ
חֹוַבְייהו ִריך הוא ְלַנְטָלא נוְקָמא , ְוָגְרִמין לֹון ְלֶמחֵטי, ּּבְ א ּבְ ּוְבִגין ָדא ָעִתיד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ְייהו ּל ְונוְקָבא ִדיֵליה ִאיִהי ִמיָתה''ְדסמא, אּוְלַאֲעָבָרא לֹון ִמן ָעְלָמ, ִּמּנַ ְדִאיִהי , ּ
ְות ֵיֶצר ָהָרע''ִליִלי ְּדנוְקָבא ִאיִהי ִעם ְדכוָרא, ְת ַמְלַאך ַהּמָ ּ ּ ּוְדכוָרא ִעם נוְקָבא, ּ ּ ְוַהאי , ּ
ה)בראשית ג יז(ְּקָרא אֹוַכח ִדְכִתיב , ְמָנָלן בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ נוְקָב,  ּבְ א ָּאָדם ָחאב ּבְ

ִּאְתַייִהיב ֵליה ֵיֶצר ָהָרע נוְקָבא ְדכוָרא ִאְתַייִהיב ָלה ֵיֶצר ָהָרע ִמְדכוָרא, ּ ַּחָוה ָחַבת ּבִ ּ ּ ּ ּ ,
ַמר  ֶע)שם טז(ַּוֲעָלה ִאּתְ ְלִדי ָבִנים ּבְ ְות ַאֲהָבה וכו, ֶצב ּתֵ י ַעָזה ַכּמָ ְּוָדא ִאיהו ּכִ שיר ח (' ּ

  .)ו
ְות ַאֲהָבה י ַעָזה ַכּמָ ָרֵאל ִיְתַערון ָלה ְלַהאי ַאֲהָבה ֳקָדם ִזְמָנא,ְּועֹוד ּכִ ּ ִאם ִיׂשְ ְצִריִכין , ּ

ְדָקא ָיאות ְּלַאְתָעָרא ָלה ּכִ ְּוִאי ַלאו ָלא ִיְתַערון ָלה, ּ שיר השירים ג (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ְע)ה ּבַ צבאו ִהׁשְ ַלם ּבִ נֹות ְירוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ֶדה ְו''ּּתִ ַאְילֹות ַהּשָׂ ְּדאֹוָמָאה ִאיִהי , גֹוֵמרת אֹו ּבְ
ְרַסָייא ַעד ְדָנִטיל נוְקָמא ֵמֲעָמֵלק ְרָיא ַעל ּכָ ְּדָלא ׁשַ ּ ֵרין ַאְתָוון ְדִאינון י, ּ ְּדִחֵלל ּתְ ּ , ה''ּּ

ּוְבִגין ָדא , ה''ל י''ה ָמ''ְּדָנִפיק ִמן ִמיָל ס י)שמות יז טז(ּ י ָיד ַעל ּכֵ   .ה ְוָדא א'' ּכִ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

יהְוַכד ָמָטא ִזְמָנא ְלַנ א ָנְפִקין ֵמַהאי י, ְּקָמא ִמּנֵ ְלהֹוִבין ְדֶאּשָׁ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ה''ְּוׁשַ ּכְ
ְלֶהֶבת י)שיר ח ו( ֵפי ֵאׁש ׁשַ ֶפיָה ִרׁשְ ה, ה''ּ ְרׁשָ ְלהֹוִבין ְדִאיׁש ְוִאּשָׁ ְּוִאינון ׁשַ ן ֵא, ּ ׁש ''ְּדַתּמָ
ן י, ׁש''ֵא ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ה''ְוַתּמָ ְדָנִטיל , ה ִאיׁש ִמְלָחָמה'' יהו) גשמות טו(ִאיׁש ּכְ

יה ּנוְקִמין ִמַפְרֹעה וֵמַעּמֵ ּ ה , ּּ ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ה ָדא ׁשְ ה )משלי יח כב(ִּאּשָׁ  ָמָצא ִאּשָׁ
  .ָמָצא טֹוב ְוגֹוֵמר

יֵמִני ַכחֹוָתם א ִעָלָאה''ּכֹ, ם''ַח ּתָ''ּכֹ, ָּדָבר ַאֵחר ׂשִ ִכיְנּתָ ַּח ָדא ׁשְ ה ִמן ''ַח ָמ''ּכֹ, ּ
ַמר , ָחְכָמה ה ִיְגַדל ָנא ּכַֹח אדנ)במדבר יד יז(ַּוֲעָלה ִאּתְ ָרֵאל ''ּתָ, י''ּ ְוַעּתָ ּם ָדא ִיׂשְ

ם, ִּדְלִעיָלא ֵמיה ִאְתְקִרי ַיֲעֹקב ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְּדַעל ׁשְ  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש )בראשית כה כז(ּכְ
ם ּוְבִגין ְדִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדחֹוָת, ּתָ ּ ּ יה , ּם ֱאֶמת ִדְלִעיָלאּ ַמר ּבֵ ן ֱאֶמת )מיכה ז כ(ִּאּתְ ּתֵ  ּתִ

אֹוַרְייָתא ְדִאְתְקֵרי ּתֹוַרת ֱאֶמת, ְלַיֲעֹקב ַדל ּבְ ּתַ ּוָמאן ְדִאׁשְ ּ ִּדיֹוְקֵניה ֲחִקיָקא ְלִעיָלא , ּ ּּ
ַההוא חֹוָתם ֱאֶמת ִאלו ַאִפיל אֹוַרְייָתא ְלַת, ּּבְ ה ּכְ ר ּבָ ּקֵ ּוָמאן ִדְמׁשַ ּ ּ ּ אּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּתָ

ֵלך ֱאֶמת ַאְרָצה)דניאל ח יב( א, ְ ְוַתׁשְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ָנִפיל ִדיֹוְקֵניה ְוחֹוָתֵמיה ְלַתּתָ ּ ּ ּ ְוָנִפיל , ּּ
ַּמָזֵליה יה, ּ ַלק ַההוא ּכַֹח ִמּנֵ ְּוִאְסּתַ ּ ַההוא ִזְמָנא סמא, ּ ּל ְוֵחיֵליה ְדִאינון ֵחיָוון וְבִעיָרן ''ּּבְ ּ ּ ּ

ְתֵריהְו ּ ַוֵיְלכו ְבֹלא ֹכַח ִלְפֵני )איכה א ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּעֹוִפין ְמָסֲאִבין ָרְדִפין ַאּבַ ּ
  .רֹוֵדף

א ִעָלָאה ִכיְנּתָ יה ְדִאיִהי ׁשְ ב ַההוא ּכַֹח ְלַגּבֵ א ּתָ ְתיוְבּתָ ב ּבִ ִּאם ּתָ ּ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא , ּ ּּבְ
יה  ִּאְתַקַיים ּבֵ ן )ישעיה מג ד(ּ ך ְוֶאּתֵ ַחת ַנְפׁשֶ ים ּתַ יך וְלֻאּמִ ְחּתֶ ָָאָדם ּתַ ַמאי ָאָדם ָהא , ָּ

ְקֵרי ָאָדם ֶאָלא ֱאדֹום ּאוְקמוהו ַאל ּתִ ּ ּ ים וְלֹאם ִמְלאֹום ֶיֱאָמץ , ּ ּוְלאוּמִ ּ , )בראשית כה כג(ּ
ָרֵאל ִיְתְקפון  ַההוא ִזְמָנא אוָמה ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ו)א יתגברון''נ(ּ ֵחיָל, ּ ַעל אוָמה ְדִעׂשָ א ְדַהאי ּכַֹח ּבְ

ית ֵראׁשִ יִבין ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ַבע ּתֵ ׁשֶ ׁש ּבְ ְּדִאְתַלּבַ א ִעָלָאה''כ, ּ ִכיְנּתָ יִבין , ּח ַאְתָוון ׁשְ ַבע ּתֵ ׁשֶ
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ִליָלן ּבִ   .ּכְ

ּח ִפְרִקין ְדֶע''ַּח ִאיהו ָרָזא ְדכ''ְוַהאי ּכֹ עֹותּ ר ֶאְצּבָ ֲא, ׂשֶ ה ִּדְבהֹון ְוָהָיה ּכַ ר ָיִרים ֹמׁשֶ ׁשֶ
ָרֵאל  ַפִים , )שמות יז יא(ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ִאים ּכַ ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְלִמי נֹוׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ַמִים י ָחְכָמה, ְּלרום ַהּשָׁ ְּדָצִריך ַהאי ּכַֹח ְלַסְלָקא ֵליה ְלַגּבֵ ַמִים, ְּ ְּוָדא ִאיהו רום ׁשָ ְּוִאיהו , ּ
ֶע''ו ה'' ואא''ד ה''יו אֵרי ּבְ ָעןא ְדׁשָ ר ֶאְצּבְ , ה''ַח ָמ''ְּוִאיהו ָחְכָמה ּכֹ, ַעל ַהאי ּכַֹח, ׂשֶ

ַמר  ֶלך)דניאל א ד(ְּוַהאי ּכַֹח ֲעֵליה ִאּתְ ֵהיַכל ַהּמֶ ֶהם ַלֲעמֹוד ּבְ ר ּכַֹח ּבָ ַלֲעמֹוד , ְ ַוֲאׁשֶ
ְצלֹוָתא ַדֲעִמיָדה ֶלך ְסָתם ָדא אדנ, ּבִ ֵהיַכל ַהּמֶ ּּבְ ן ֵהיָכי''ְ ּבַ ּ ְדָסִליק ְלחוׁשְ ַח ''ְוַהאי ּכֹ, ל''ּ

, ו''ז כוז''ו במוכס''כוז, ה'' יהו)ב''דף סח ע( ו''ה אלהינ''ְדיהו )דברים ו ד(ִּאיהו ָרָזא 
ָכל ּכֹחֹו א ְמָבַרך ּבְ ֵמיה ַרּבָ ל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ַמר ּכָ ְַוֲעֵליה ִאּתְ ּ ׁש , ּ ְּדִאיהו ֹכַח ְדִאְתַלּבַ ּ

ְת ֵּרין ְדרֹוִעין ְדִאינון ֶחֶסד וְגבוָרהּבִ ּ ּ ּ י י, ּ ְּוָצִריך ְלַסְלָקא ֵליה ְלַגּבֵ ַמִים' ְ ְּדִאיהו רום ׁשָ ּ ּ ,
י ו ּוְלַנְחָתא ֵליה ְלַגּבֵ ַמִים' ּ ַמר , ְּדִאיהו ׁשָ ַּדֲעֵליה ִאּתְ ַמע )מלכים א א לב(ּ ׁשְ ה ּתִ  ְוַאּתָ

ַמִים י ַעּמ, ַהּשָׁ ד ָנֲחָתא ֵליה ְלַגּבֵ נֹוי, ּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאּּכַ ָרֵאל ּבְ ה ְלִיׂשְ ְוַכד , ְּלִמְפַרק ּבָ
ַמִים ְדִאיִהי י י רום ַהּשָׁ ָּסִליק ָלה ְלַגּבֵ ּ   .ְּלֵמיַטל נוְקָמא ֵמֲעָמֵלק', ּ

ה ָיד ר ָיִרים ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ְּוִאיהו יו', ְּוִאיהו ַיד ו, )שמות יז יא(ֹו ''ְּוָדא ִאיהו ְוָהָיה ּכַ , ד''ּ
י ָוא''ּוְלָבַתר ָנִחית ַהאי ּכֹ, ה'' יְּוִאיהו ְּדִאיהו י, ו''ַח ְלַגּבֵ ְלִמְפַרק , ּג ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי''ּ

ָרֵאל ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ִּלְבנֹוי ְדִיׂשְ ֵצך)ישעיה נד ז(ּכְ דֹוִלים ֲאַקּבְ ְ וְבַרֲחִמים ּגְ ַהאי ''ְוכ, ּ ח ּבְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ִלים ְוִאְתֲעִביד ֵא''ָוא ּתַ ַה, ם''ּו ִאׁשְ י ִהיא ָהְיָתה ֵא)בראשית ג כ(ּהוא ִזְמָנא ּבְ ל '' ּכִ ם ּכָ
ַח, י ָעְלִמין''ְוָדא ַח, י''ָח ִלים ּבְ ּתַ ְּדָבה ִאְתַמֵלי ְוִאׁשְ ּ ּ ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא''ּ   .ּי ּבִ

ֵרין ה''א ֵה''ֵה ְלָיין ִמן ּתְ ְּדִאינון ֵה, ה''א ּתַ ָנא י''א ֵה''ּ ּבָ חוׁשְ ְל, ב''ּא ּבְ ְייהו ּתַ ּוִמּנַ ָיין ּ
פוִלים ֵרין ה, ַּאְתָוון ּכְ ְלָיין ִמן ּתְ ּה ְפׁשוטֹות''ְּוִאינון ּתַ ן ָי, ּ ּבַ ּוְבהֹון ָסְלִקין ְלחוׁשְ ְוָדא , ד''ּ

י ָי ס י''ִאיִהי ּכִ ּו ְפׁשוָטה''ּג ְמִכיִלין ְדַתְלָיין ִמן ו''ו י''ְוֵכן ָוא, )שמות יז טז(ּה ''ד ַעל ּכֵ ּ ,
ִלים י ּתַ ּוָבה ִאׁשְ ּ ֶקה ָרע ְו, ד''ּ ְלִעיָלא , ָּדא ֲעָמֵלק, )משלי יא כא(ָּדא ִאיהו ָיד ְלָיד ֹלא ִיּנָ

א ָנִטיל נוְקָמא ִמיֵניה ְּוַתּתָ ָי, ּ ָי, ד''ָּנִטיל נוְקָמא ְלִעיָלא ּבְ א ּבְ ְּוָדא ִאיהו ִהּנֵה , ד''ּוְלַתּתָ
' ד כ''ּיו, ח''ּה ִאינון כ'' ְוה)'א עם ו''וה' א ו''נ( א''ֵה' ו' ו, )שמות ט ג(ה הֹוָיה ''ד יהו''ַי

ְּפׁשוָטה ֲהֵרי כ' ְוַתְלָיין ִמן י ן אהי, א''ּ ּבַ חוׁשְ ּט ַאְנִפין ְדאֹוַרְייָתא''ְּוָסִליק ּכָֹלא מ, ה''ּּכְ ּ ,
ַגְווָנא ָדא ּכֹ ַּח ְדִאיהו ְתַמְנָיא ְוֶע''ּכְ ִריןּ ּה ְדִאיהו כ''אהי, ׂשְ ד ''ְּוֹכָלא יו, ט''ֲהֵרי מ, א''ּ

  .ט''ָסִליק מ', ה ד''יהו, ה''א מ''ו ה''א וא''ד ה''יו, ה''יהו, א'' הו''א וא''ה
א ְדיו ְּלבוׁשָ א ְדֵה, ד ֶחֶסד''ּ א ְדָוא, ּא ְגבוָרה''ְּלבוׁשָ ְפֶאֶרת''ְּלבוׁשָ א ְדֵה, ו ּתִ א ''ְּלבוׁשָ

וָרא ִדיֵליה ֶחֶסד, ַּמְלכות ֶּנַצח ִקּשׁ יִמיְנך  ְנִעימֹות)תהלים טז יא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ָ ּבִ

בוָרה, ֶנַצח וָרא ִדיֵליה ּגְ ּהֹוד ִקּשׁ ּ וָרא ִדיֵליה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ַּצִדיק ִקּשׁ ּ ּ ְּדגוף , ּ ּ
ִביָנן ָחד ִלימו ִדְלהֹון, ּוְבִרית ַחׁשְ ַּמְלכות ׁשְ ִאין, ּ ִלימו ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ִּאיִהי ׁשְ ּ.  

ֶתר ֶע ִלימו ְדַחּכֶ ְּליֹון ָדא ִאיהו ׁשְ ּ ֲעֵרי ִביָנהּ ין ׁשַ ה, ְמׁשִ , ְּוָדא ִאיהו ְדָלא ִאְתַייִהיב ְלֹמׁשֶ
ַמר  מוְפָלא ,  ָנִתיב ֹלא ְיָדעֹו ָעִיט)איוב כא ז(ַּדֲעֵליה ִאּתְ ַּוֲעֵליה ָאְמרו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבְ ּ ּ

ְדרֹוׁש וכו ך ַאל ּתִ ִגין ְדִאיהו ָמקֹור ְדֵלית ֵליה סֹוף', ְִמּמָ ּּבְ ּ ּ ֹּוָרא ְדֵלית ֵליה סֹוף ּוִבְמק, ּ
ָחא ֵליה  ּכָ ָגא וְלַאׁשְ ָּמאן ְיִכיל ְלַאּשָׂ   .)סיפא(ּ

יִמיְנך  ָמה ְדאוִקיְמָנא ְנִעימֹות ּבִ ר ֶנַצח ִעם ֶחֶסד ּכְ אי ִאְתַקּשַׁ ִאיל ְוַאּמַ ָָקם ָסָבא ְוׁשָ ּ
בוָרה, )תהלים טז יא(ֶנַצח  ִגין ִדְדרֹוָעא ְיִמ, ְּוֵכן הֹוד ִעם ּגְ ֶּאָלא ּבְ יה ֶאָלא ּ ּיָנא ָלא ִאית ּבֵ ּ

ַלת ִפְרִקין ָמאָלא, ּּתְ ׂשְ ַלת ִפְרִקין , ְוֵכן ּבִ ה ּתְ ר ׁשֹוָקא ְיִמיָנא ְדִאית ּבָ ּוְבִגין ָדא ִאְתַקּשַׁ ּ ּ ּ
יה ֵה ְרָיא ּבֵ ִּעם ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ְלׁשַ ְרָיא , א''ּ ָמאָלא ְלׁשַ ָמאָלא ִעם ׁשֹוָקא ׂשְ ְּוֵכן ְדרֹוָעא ׂשְ

יה ֵה ְּוֵכן ּגוף וְבִרית ִאינון ו, א''ּּבֵ ּ א', ו' ּ ְרָיא ְבהֹון א ְדִאיִהי ִאיּמָ ג ''ְּוִאְתֲעִבידו י, ְּוׁשַ
ֶע''ּיו, ו''ָוא ְרָיין ּבְ ָעאן ִדיַדִין וְבֶעד ׁשַ ר ֶאְצּבְ ּׂשֶ ָעאן ְדַרְגִליןּ ר ֶאְצּבְ א , ּׂשֶ ִּמׁשום ְדַאְתַחְלּתָ ּ

ְרָיא  א ֵמָחְכָמה ׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ָעןִּדׁשְ   .ְדִאיִהי ְבֶאְצּבְ
א ְדַבר ַנׁש ְרָיא ְבֵריׁשָ ֶתר ִעָלָאה ׁשַ ָבה ְסִתיָמָאה, ּּכֶ ן ַמֲחׁשָ ָבה ִאיִהי , ְּדַתּמָ ּוְכָמה ְדַמֲחׁשָ

ך ִאיהו ָסִתים, ְסִתיָמא ּּכַ ֶתר ִעָלָאה ִמְלָבר, ֵּאין סֹוף ִאְתְקֵרי ִמְלָגאו, ְ ּּכֶ א , ּ ְתָרא ְדֵריׁשָ ּכִ
ע, ִּעָלָאה ְרָיא יהוַאְרּבַ הֹון ׁשַ ּ ְיסֹוִדין ְדגוָפא ּבְ ִמי ְוִלְכבֹוִדי , ה''ּ ְקָרא ִבׁשְ ְּוָדא ִאיהו ּכֹל ַהּנִ

יִתיו  יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ א ְדִאיִהי עֹוָלם , )ישעיה מג ז(ּבְ ָמָתא ַקִדיׁשָ ָראִתיו ָדא ִנׁשְ ּּבְ ּ
ָבה ֲחׁשָ יו ָדא רוַח ְמַמְלָלא ְדִמ, ַהּמַ ְּיַצְרּתִ ּ יִתיו ָדא ֶנֶפׁש , ּ ְמַמְלִלין)א חיין''נ(ּיֵניה ֵחיָוון ּ ֲּעׂשִ

ָייה ן ֲעׂשִ ְּדַתּמָ ַרַמ, ּ ְרָיא ּבְ ּח ִפּקוִדין''ְדׁשַ ּ.  

  תקונא עשרין ותלת
  ]א''דף סט ע -תיקוני זוהר [

ִרי )א''דף סט ע( ית ּבְ ֵראׁשִ ִרית ָדא ַצִדיק, ׁש''ת ֵא''ּבְ ּּבְ ל ִאְתְקֵרי, ּ וָרא , ּכָ ְדָכל ִּקּשׁ
ֵּאָבִרין ְדגוָפא ְּדִאיהו ְתַמְנָיא יֹוִמין' ח, ּ ת, ּ ּבָ עוָרא ְדׁשַ ִּאינון ׁשִ ֵרין ַאְלִפין , ּ ְּדִאיהו ּתְ ּ
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ין ְלָכל ְסַטר ת, ַאּמִ ּבָ הֹון אֹות ׁשַ חום , ְלַנְטָרא ּבְ ַמְנָיא יֹוִמין ּתְ ַגְווָנא ָדא ִאינון ּתְ ּּכְ ּ
ִרית הֹון אֹות ּבְ ָלא ּבְ הֹוןּוְלַנ, ְלַקּבָ ִרית ִחלול, ְּטָרא ֵליה ּבְ אֹות ּבְ ְּדָלא ִאְתֲעִביד ּבְ ּּ.  

י יֹוֵסי א יֹוָמא ַחד ֲהִויָנא ָאְזֵלי ֲאָנא ְוַרּבִ י ֶאְלָעָזר ַאּבָ ֵריה ְדַרב , ָאַמר ַרּבִ ַּוֲאָתא ּבְ ּ
ַּהְמנוָנא ָסָבא ֵמַההוא ָעְלָמא ן ָלן ּבְ, ּ ִדיֹוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא ְוִאְזַדּמַ ּּבְ ַגְווָנא ּ ָאְרָחא ּכְ

ִרין ְתֵרין ַחּמָ ר ּבִ ִאיְלָנא , ִדְמַחּמֵ י )א ושאיל לן''נ(ְוׁשָ מֹורו וִמְקָדׁשִ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ּ ַמאי ֶאת ׁשַ ּ ּ
יָראו  ִפיִרין, )ויקרא יט ג(ּּתִ ְּוָאַמר ִאיהו ִמיִלין ׁשַ ַמע , ּ ִעיָנא ְלִמׁשְ ל ָדא ּבָ ֲּאָבל ִעם ּכָ
ְִמפוָמך ּ תָּאַמר ֵליה , ּ ּבָ ִקיל ְלׁשַ ִרית ִאיהו ׁשָ ַוַדאי ּבְ ִרי ּבְ ּּבְ ּוְבִגין ָדא , ּ בראשית ירא שבת (ּ

  .)'וכו

 תקונא עשרין וארבע
ית ָיֵר ֵראׁשִ ּבָ''ּבְ ֵהא ָדִחיל)ובה(, ת''א ׁשַ תֹוַתי ּתְ ּבְ ִרי''ָיֵר, ה''א ּתֹוָר''ָיֵר,  ׁשַ , ת''א ּבְ

ִרית ָמה ְדָצִריך ְנִטירו ִדּבְ ּּכְ ְרׁשו נוְכָרָאהְּדָלא ֵי, ְ ּעול ֵליה ּבִ ּ ּ ר ַנׁש , ּ ַגְווָנא ָדא ָצִריך ּבַ ְּכְ

ת ּבָ ים, ְּנִטירו ְדׁשַ ְרׁשות ָהַרּבִ ְּדָלא ְלַאָפָקא ֵמְרׁשות ַהָיִחיד ְוֵיעול ּבִ ּ ּ ּּ ְּרׁשות ַהָיִחיד ִאיִהי , ּ ּ
א ִכיְנּתָ ָרה יו, ה''ְּוִאינון יהו' ָרְחּבֹו ד, ׁשְ ים , א''ו ה''אא ו''ד ה''ְוָגְבהֹו ֲעׂשָ ְּרׁשות ָהַרּבִ

ת ְזנוִנים ַּסם ְדֵאל ַאֵחר ְדִאיהו סמא, ָּנָחׁש ֵאׁשֶ ּ ְבִעין אוִמין, ל''ּ ָלָלא ְדׁשַ ְּוִאיהו ּכְ ְוִאיִהי , ּ
ת ִאיהוּוַבְע, ֲחָלָלה זֹוָנה ּבָ ָּלה ִחלול ׁשַ ּ ּוְבִגין ָדא ָמאן ְדַאִפיק ֵמְרׁשות ַהָיִחיד ִלְרׁשות , ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ

י   .ּם ַחָייב ְסִקיָלהָהַרּבִ
ִּערוב ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ִית ְלַבִית, ּ ּוֵביה ְמַטְלְטִלין ִמּבַ ִכיָנה ִעָלָאה , ּ ְּדִאּנון ׁשְ ּ ּ

ָאה יָראו, ְוַתּתָ י ּתִ מֹורו וִמְקָדׁשִ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ַמר ֶאת ׁשַ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ּ ּ ּ אֹות , ד''ָּדא ִמְקָדׁש יו, ּ
ת  ּבָ ַבת זוֵגיה)בריתדא (ׁשַ ּ ְדָצִריך ְלַנְטָרא ֵליה ּבְ ּ ּ ה ִדיֵליה, ְּ ְּדִאיִהי ְקדוׁשָ ּ ָרָכה ִדיֵליה, ּ , ּּבְ

ַמר  ַּדֲעָלה ִאּתְ ִביִעי ַוְיַקֵדׁש אֹותֹו''ְ ַוְיָבֶרך אלהי)בראשית ב ג(ּ ַּוְיָבֶרך ָדא , ּם ֶאת יֹום ַהּשְׁ ְ

ָרָכה ה, ּבְ ַּוְיַקֵדׁש ָדא ְקדוׁשָ ּ י, ּ ָלהּוְלַגּבֵ ְרַוְייהו ֲהוֹו ָנְפֵקי ַקְדָמֵאי ָלֳקָדמות ּכַ ּ ּתַ ּ ַוֲהוֹו ָאְמֵרי , ּ
ֵרי ִזְמֵני ּבִֹאי ַכָלה ּבִֹאי ַכָלה ּּתְ ָלה, ּ ַההוא ִזְמָנא קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ ּּבְ ּ.  

ָאת יו י ּבְ ְּועֹוד ִמְקָדׁשִ ָרה, ד''ּ ה ָפחות ֵמֲעׂשָ ִגין ְדֵלית ְקדוׁשָ ּּבְ ּ ָבְרָכא לֹון ְְוָצִריך ְל, ּּ
ִקדוׁש ַעל ַהַיִין ּוְלַקֵדׁש לֹון ּבְ ּ ּ ּ יִבין ְדִקדוׁש וַוְיֻכל, ּ ְבִעין ּתֵ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ַיִי''ּ ן ּבַ ּבַ חוׁשְ ּו ּכְ ּ ְְוָצִריך , ן''ּ

ְּוִאינון ְדָאְמִרין ְוָענו ְלַחֵיי, ְלֵמיַמר ַסְבִרי ָמָרָנן ּ ּ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ רו ּבְ ִגין ְדִאְתַקּשְׁ ּּבְ ּ ָלא ְו, ּ
ִאיָלָנא ְדמֹוָתא יה ָאָדם ַקְדָמָאה, ּבְ ְּדִאיהו ֶגֶפן ְדָחב ּבֵ ּ ְּדַחד ָאַמר ִחָטה ָהָיה, ּ ְוַחד ָאַמר , ּ

ֶפן   .ְּוֹכָלא ְקׁשֹוט, ּגֶ
  ]ב''דף סט ע -תיקוני זוהר [

ֶמן וְדָבׁש עֹוָרה ֶגֶפן וְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֵזית ׁשֶ ַבע ִמיִנין ִאינון ִחָטה וׂשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ עֹוָרה ִח, ּ ָּטה וׂשְ ּ
ַמר ְּוָצִריך ְלַאֲחָזָרא ֲעַלְייהו, ְוָהא ִאּתְ ַמר, ְ עֹוָר, ִּחָטה ָהא ִאּתְ עור ' ּה ְדַאִפיק ה''ׂשְ ִּמּשִׁ

ִּדיָלה ְרׁשו ָאֳחָרא, ּ ֶפן ָסֲחָטה ֲעָנִבים ּבִ , ְוִאְתֲעִביד ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ְְוָעַבד ַיִין ֶנֶסך, ּּגֶ
ֵא ֵאָנה ָלִקיט ּתְ לוּתְ ׁשְ ּיֵני ֳקָדם ִזְמַנְייהו ֳקָדם ְדִאְתּבַ ּ ך ָלִקיט הוא ֵמָעְלָמא קֹוֶדם , ּ ּּכַ ְ

נֹוי ֳקָדם ִזְמַנְייהו, ִּזְמֵניה ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ָמאן ְדָגִרים ִדי ְימותון ּבְ ּ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ה ִיְקצֹוף ָהאלהי)קהלת ה ה( ל ֶאת ַמ'' ָלּמָ ה ָיֶדיךָם ַעל קֹוֶלך ְוִחּבֵ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ֲָעׂשֵ
ֵניֶכם ְוגֹוֵמר)ירמיהו ב ל( יִתי ֶאת ּבְ ְוא ִהּכֵ ּוְבִגין ָדא ,  ַלּשָׁ ם )שמות כ ז(ּ א ֶאת ׁשֵ  ֹלא ִתּשָׂ

ְוא''ה אלהי''יהו יה ָחב, ִרּמֹון. ך ַלּשָׁ ן זֹוָמא ּבֵ י ֵמִאיר ּתֹוכֹו ָאַכל ְקִליָפתֹו , ּּבֶ ֲאָבל ַרּבִ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ּין ִאינון אומֹות ָהעֹוָלםִּדְקִליִפ, ָזַרק יַנְייהו, ּ ָרֵאל מֹוָחא ּבֵ א , ִּיׂשְ ִכיְנּתָ ַגְווָנא ָדא ׁשְ ן ּכְ ּכֵ
ִּאיִהי ַפְרֵדס  ָגלוָתא )ב''דף סט ע(ּ ָמה ְדָאַמר , ֱּאגֹוז ָקִריָנן ֵליה, ְּוִאיִהי מֹוָחא ִמְלָגו, ּּבְ ּכְ
א ֹלֹמה ַמְלּכָ י , ׁשְ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ א ִמְלָגאו, ) ו יאשיר(ֶאל ּגִ א ִאיּבָ ִכיְנּתָ ֲהָדא , ְּוִאיִהי ׁשְ
ה)תהלים מה יד(ּהוא ִדְכִתיב  צֹות ָזָהב ְלבוׁשָ ּבְ ׁשְ בוָדה ַבת ֶמֶלך ְפִניָמה ִמּמִ ל ּכְ ּ ּכָ ּ ּ ּּ ְ ,

ה ְרׁשויֹות נוְכָרִאין ּמָ ּוְקִליִפין ֵהן ּכַ ּ ַטת, ּ ת ִמּכָֹלא ִאְתַפּשְׁ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ת , ּ ׁשַ ין ְוִאְתַלּבְ ְלבוׁשִ ּּבִ
ִפיָראן א, ּׁשַ ָרֵאל ְלַתּתָ ִפיָראן, ְוֵכן ְצִריִכין ִיׂשְ ין ׁשַ ְלבוׁשִ ת ּבִ ּבָ א ְבׁשַ ְּלִאְתַחְדׁשָ ּ ְוֵכן , ּ

ל ַמֲאָכִלין ָטִבין ת ִמּכָ ּבָ ל , ְלַאְטָעָמא ְבׁשַ ה ִמּכָ ְרָכָאן ְלַגּבָ ָרא וְלַאְרָקא ּבִ ִגין ְלַקׁשְ ּּבְ ּ
ְלהוּוְלֶמֱהֵוי ִאׁשְ, ְסִפיָרן ְקָיא ִמּכֻ ּּתַ ּ.  

ה ֹעֶנג ְּוָצִריך ְלַקְייָמא ּבָ ְּדִאיהו ַצִדיק ְדָנִפיק ֵמִעֶדן, ְ ּ ּ יָנה ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ , ְּדִאיִהי ּבִ
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ן ָדא ׁשְ קֹות ֶאת ַהּגָ ְוָאִזיל ֲחֵמׁש , ה''ְּדָנִפיק ִמן י' ְּוַנֲהָרא ִאיהו ו, ְּלַהׁשְ

ִנין ִדיק, ּינון ָחֵמׁש ְסִפיָראןְּדִא, ֵמָאה ׁשְ ּוָמֵטי ַלּצַ ְנָתא ְדִאיִהי ה, ּ יה ּגִ ָקָאה ִמּנֵ ', ְּלַאׁשְ
ּתֹו ְוגֹוֵמר  ִאׁשְ ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ּבְ   .)בראשית ב כב(ְוַעל ּכֵ

ַגְווָנא ֶדֱאגֹוז ִרית ִמיָלה ִאיִהי ּכְ ָרא ְקִל, ְוֵכן ּבְ ּיִפין ְדָעְרָלה וְפִריָעהְָצִריך ְלַתּבְ ּ ,
ן ּמָ ְלָייא מֹוָחא ִמְלָגו, ּוְלַאֲעָבָרא לֹון ִמּתַ ּוְלִאְתּגַ ִרית, ּ ֲאָבל , ְּוָדא ִעץ ַחִיים, ְוָדא אֹות ּבְ

יה ְפִריָעה ָעְרָלֵתיה ְוָלא ִאית ּבֵ ִרית ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ַמר , ּ ּ וֵמִעץ ַהַדַעת טֹוב )שם יז(ֲּעֵליה ִאּתְ ּ
ּנוָוָרע ֹל מות, ּא ֹתאַכל ִמּמֶ ּנו מֹות ּתָ יֹום ֲאָכְלך ִמּמֶ י ּבְ ּּכִ ּ עֹוָלם ַהֶזה, ָ מות , ּמֹות ּבָ ּּתָ

א עֹוָלם ַהּבָ   .ּבָ
א הוא ֶאגֹוז ר ְקִליָפה ִדיֵליה ְדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע, ְּועֹוד ִלּבָ ּוָמאן ְדַתּבַ ּ ּ ּ ַמר , ּ ֲּעֵליה ִאּתְ

ה )תהלים נא יט( ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְקִליִפין ''אלהי ֵלב ִנׁשְ ִלים ּבִ א ְדהוא ׁשְ ּם ֹלא ִתְבֶזה ְוַגּסות ִלּבָ ּ
ַבר ִּדיֵליה ְוָלא ִאּתְ ַמר , ּ ַבה ֵלב'' ּתֹוֲעַבת יהו)משלי טז ה(ֲּעֵליה ִאּתְ ל ּגְ א ָלא , ּה ּכָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ

ְרָיא ֲעֵליה א ַעְרֵלי ֵלב, ּׁשַ ְטָרא ִדְקִליִפין ִאְתְקִריאו ְבֵני ָנׁשָ ּוִמּסִ ּ.  
ְלָטא ְבָעְלָמא ם ָלא ׁשָ יִהּנָ ת ּגֵ ּבָ ן ִדיֵליה, ּוְבׁשַ ְּוָלא ְמַמּנָ ָרֵאל ֹלא , ּ י ְלִיׂשְ ִגין ָדא ַמּנִ ּּבְ

ת  ּבָ יֹום ַהּשַׁ בֹוֵתיֶכם ּבְ ֹכל מֹוׁשְ ת, )שמות לה ג(ְּתַבֲערו ֵאׁש ּבְ ּבָ ׁשַ ר ַנׁש אֹוִקיד ּבְ , ְוִאי ּבַ
ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ה ְלנוָרא ְדָלא אֹוִקידֲאָנא ֲהִו, ְּ ְּוַאּתון מֹוְקִדין ֵליה, ּיִתי ְמַכּבֶ ּ ,
ם ֵגיִהּנָ ּתֹוְקדון ּבְ ַּאּתון ּתִ בֹוֵתיֶכם, ּ ֹכל מֹוׁשְ ִגין ָדא ֹלא ְתַבֲערו ֵאׁש ּבְ ּּבְ ַּוֲאִפילו ְבגוָפא, ּ ּ ,

גוָפא ם ּבְ ּוַמאי ִניהו ֵגיִהּנָ ּ ם, ּ ֵבד ְדֵביה ָמָרה ְדִאיהו ֵגיִהּנָ ּּכָ ּ ְות ַסם ְדֵאל ַאֵחר, ּ , ַּסם ַהּמָ
ְות א ְדַמְלַאך ַהּמָ ַמר , ְַחְרּבָ ּ ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ַכַלֲעָנה)משלי ה ד(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ֶחֶרב , ּ ַּחָדה ּכְ

ִּפיֹות ּ.  
ְּוָצִריך ְדָלא ַיְתַער  ְטָרא ִדְטחֹול)א לאתערא''נ(ְ ּ ֲעִציבו וְקָטָטה ִמּסִ ֶּאָלא ִדְתֵהא ֵלב , ּ

ְלהוָנִטיר ִמ ּּכֻ מֹור, ּ ת ׁשָ ּבָ ִפיִזין ְדִאינון , ּומֹוָחא ָזכֹור, ְּדִאיהו ׁשַ ָלא אֹוׁשְ ְּוָצִריך ְלַקּבָ ּ ּ ְ

א ִעָלָאה, ַמְלָאִכין ִכיְנּתָ ָמה ְיֵתיָרה ְדִאיִהי ׁשְ ּעוֵליָמן ִדְנׁשָ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ְוֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ְדִאיִהי ׁשְ
ָאה ּתָ ִפיִזין ְדָנֲחִתין , ּתַ ְּואֹוׁשְ הּ   .ִּעּמָ

ת ִליִמיָנא ּבָ ֵליל ׁשַ א ּבְ ַרּגָ ָתא ְלַתְקָנא ׁשְ ְקָנה , ְְוָצִריך ִאּתְ ִאלו ּתִ יב ָלה ּכְ ְּוִאְתֲחׁשִ ּ ּּ
א ְבָדרֹום ים ַיְדִרים, ּוָפתֹוָרא ְבָצפֹון, ְמַנְרּתָ ַמר ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ָהרֹוֶצה , ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
יר ַיְצִפין ִכ, ְּלַהֲעׁשִ ָאהְּוִאינון ׁשְ א ִעָלָאה ְוַתּתָ א ְלָדרֹום, ּיְנּתָ א ִעָלָאה ְמַנְרּתָ ִכיְנּתָ , ּׁשְ

ן ָחְכָמה, ְּצִריָכא ְלַאְתָקָנא ָלה ִגין ְדַתּמָ ים ַיְדִרים, ּּבְ ּוְבִגין ָדא ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ,  
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ָנא ְבַהאי ִסדוָרא ִחין ִדיָרה ָדא ְמַתּקְ ּכְ ּוְבַההוא ֵביָתא ְדַאׁשְ ּ ּ ּ א , ּ ְלָחן ְמַנְרּתָ ְבָדרֹום ְוׁשֻ
ין ָצפֹון ְלָדרֹום ָצפֹון וִמָטה ּבֵ ּּבְ א ְדִאיִהי , ּ ִכיְנּתָ ָּאְמִרין ִאֵלין ַמְלָאִכין ְדָקא ָנֲחִתין ִעם ׁשְ ּ

ָמה ְיֵתיָרה ֵּלית ִדין ֲאַתר ֶהְדיֹוט ְדַעם ָהָאֶרץ, ְנׁשָ ֱּאָלֵהין ֲאַתר ְדַרֲעָוא ֵביה ִמן ֳקָדם , ּ ּ
  .ה''יהו

  ]א''דף ע ע -תיקוני זוהר [

י ָצפֹון ָּפתֹוָרא ְצִריָכא ְלַתְקָנא ָלה ְלַגּבֵ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ה , ּוָפתֹוָרא ִאיִהי ׁשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ
ה)תהלים מה ד( צֹות ָזָהב ְלבוׁשָ ּבְ ׁשְ בוָדה ַבת ֶמֶלך ְפִניָמה ִמּמִ ל ּכְ ּ ּכָ ּ ּ ּּ ַּמאי ָזָהב ָדא , ְ

ה , ְּגבוָרה ַמר ּבָ פֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה)לז כבאיוב (ְּדִאּתְ ֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט,  ִמּצָ צֹות ָזָהב ּתְ ּבְ ׁשְ , ִמּמִ
ין ָצפֹון ַלָדרֹום ִּמָטה ְלַמֲעָרב ּבֵ י ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ְּלַתְקָנא ֵליה ְלַגּבֵ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ

ָרֵאל)שמות ד כב( ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ּוְבֵביָתא ְדַלאו ִאינון ִמ,  ּבְ ֵליל ּ ּקוִנין ּבְ ְקִנין ִאֵלין ּתִ ְּתּתַ ּ
ת ּבָ ָרֵאל, ׁשַ ִפיִזין ָאְמִרין ַלאו ִאיִהי ָדא ִדיָרה ְדִיׂשְ ּאוׁשְ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ְמרו  )שם לא טז(ּ ְּוׁשָ

ָרֵאל ֶאת ת )א''דף ע ע( ְבֵני ִיׂשְ ּבָ ת, ַהּשַׁ ּבָ ִתיב , ְלדֹורֹוָתם, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשַׁ ְלֹדֹרָתם ּכְ
ִּמָלׁשֹון ִדיָרה, רָחֵס ׁש אֹות , ּ ת ְדִאיִהי ַמּמָ ּבָ ֵליל ׁשַ ּקוִנין ְצִריִכין ְלַתְקָנא ּבְ ְּוָכל ִאֵלין ּתִ ּ ּ

ִרית ִמיָלה   .ּבְ
י ֶאְלָעָזר ָוה, ָאַמר ַרּבִ א ִאיהו ׁשָ ֵני ָנׁשָ ִרית ִמיָלה ְלָכל ּבְ , ָלא, ָּאַמר ֵליה, ְּוִכי ּבְ

ִרית ִמיָלה ְלַחָייַבָיא ִּדּבְ ּ ָמָנא ִאיהו ְמזֹוָנא ְלִחְוָיא, ּ ין ּבְ יה, ַּעְפָרא ְדַתּקִ ֲהָדא , ְּדַאְפִריׁש ִמּנֵ
ִרית ִאיהו ְמזֹוָנא ְלסמא,  ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו)ישעיהו סה כה(ּהוא ִדְכִתיב  ּל ְדִאיהו ''ְּוַדם ּבְ ּ

יה, רֹוֵצַח ְּדַאְפִריׁש ִמּנֵ ְָוָרָזא ְדִמָלה ִאם ָרִעב ׂשֹוַנֲאך ַה, ּ ֵקהו ּ ֲּאִכיֵלהו ָלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהׁשְ ּ
  .)משלי כה כא(ָמִים 

ָנא ָקְרּבָ ָרא ּכְ ִרית ִמיָלה ַאַעְברו ִדְדָמא וִבׂשְ יב ּבְ ְּלֵבינוִנִיים ִאְתֲחׁשִ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ
ָלֶמיך)שמות כ כד( ָ ְוָזַבְחּתָ ָעָליו ֶאת עֹולֹוֶתיך ְוֶאת ׁשְ ְּלַצִדיַקָיא ַוַדאי ּבַ, ָ ֲּאַתר ְדִמיָלה ּּ

ְרָיא יהו ִרי ֶאחֶזה ֱאלֹו, ה''ּוְפִריָעה ׁשַ ׂשָ ְּוָדא ִאיהו וִמּבְ ַמר, )איוב יט כב(ַה ''ּ  ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ִדיַקָיא)יחזקאל טז ו( ָדַמִיך ֲחִיי ַלּצַ ּ ָוֹאַמר ָלך ּבְ ּ ְ גם את בדם בריתך , )זכריה ט יא(וכתיב (, ְ

  .)דאיהו גיהנם, שלחתי אסיריך מבור

 תקונא עשרין וחמשא
ית ָדא אֹוַרְייָתא ֵראׁשִ ית ַדְרּכֹו '' יהו)משלי ח כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּבְ ּה ָקָנִני ֵראׁשִ

יה , ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז ַמר ּבֵ ֵּמַההוא ֲאַתר ְדִאּתְ ּ ְסֲאך ֵמָאז)תהלים צג ב(ּ , ָ ָנכֹון ּכִ
ה ֵרין ִפּקוִדין ִאית ּבָ ְּואֹוַרְייָתא ּתְ ּ ְנָייָנא , )יהושע א ח( ַחד ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ,ּ ּתִ

א ֵסֶפר ּתֹוָרה ָכל ֲאַתר, ְלֶמֱהֵוי ְלַמְלּכָ יה ּבְ  )דברים יז יט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדָאִזיל ִעּמֵ
ל ְיֵמי ַחָייו ֶלך, ְּוָהְיָתה ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ּכָ אי ַלּמֶ ִגין ְד, ְֵסֶפר ּתֹוָרה ַאּמַ ִּאיהו ַלאו ִאיהו ּּבְ ּ

ְטָרא ְדַמְלכות א ֶאָלא ִמּסִ ַּמְלּכָ ָכל ֲאַתר ֵסֶפר ּתֹוָרה ְדִאיהו , ּ ה ּבְ ְּוָצִריך ְלֶמֱהִוי ֵליה ִעּמֵ ּ ּ ְ

יה, ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִכיְנּתֵ ִריך הוא ִעם ׁשְ א ּבְ ָרא ֵביה קוְדׁשָ ְּלִאְתַקׁשְ ּ ּ ְוֵסֶפר ּתֹוָרה , ְּ
א ְדַיֲע יה , ֹקבִהיא ַדְרּגָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ם)בראשית כה כז(ּ ך ,  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ְְוֵסֶפר ּתֹוָרה ּכַ

ָלא ְפסֹוֶלת ם ּבְ ָּצִריך ְלֶמֱהִוי ּתָ ֲאַתר ְדָמֵלא, ְ ְּוִאם ֵסֶפר ּתֹוָרה ִאיהו ָחֵסר ּבַ אֹו ָמֵלא , ּ
ֲאַתר ְדָחֵסר יר, ּּבַ יר, אֹו אֹות ַחד ַחּסִ ּר ּתֹוָרה ָפסולֵסֶפ, אֹו ֲחִליף, אֹו ַיּתִ ַּלאו ִאיהו , ּ

ִדיֹוְקָנא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ִדְלִעיָלא   .ּּכְ
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ְנֵפי ֵריָאה ַגְווָנא ָדא ִאינון ָחֵמׁש ּכַ י תֹוָרה, ּּכְ ה חוְמׁשֵ ַגְווָנא ַדֲחִמּשָׁ ַגְווָנא , ּּכְ ּוַוְרָדא ּכְ ּ
ִרים ְּדֶזה ֵסֶפר ְדִאיהו ֵסֶפר ְיׁשָ יר, ּ יר אֹו ַיּתִ ִּאיהו ִאְמָרא ָפסול,  אֹו ֲחִליףִּאי אוֵני ַחּסִ ּּ ,

י ִדיָלה ה חוְמׁשֵ ִאלו ָעַבר ַעל אֹוַרְייָתא ַוֲחִמּשָׁ ּוָמאן ְדָעַבר ֲעַלְייהו ּכְ ּ ּ ּ ּ ה ַכְנֵפי , ּּ ַּדֲחִמּשָׁ
ית ֵּריָאה וַוְרָדא ִאינון ׁשִ ּ ל ָמאן ְדָעַבר ', ָּדא ו, ּ   .ּ ַעל ָדא)כאלו עבר, על דא(ּּכָ

ה ְדָבִרי ִחיָטהַוֲחִמּשָׁ ְפִסיִדין ֶאת ַהּשְׁ ה)כל מאן דאעבר עלייהו(, ם ַהּמַ ִאלו ַאֲעַבר ּבְ ּ ּכְ ִמן ' ּ
הֹון ִסְרכֹות, ה''יהו ְנֵפי ֵריָאה ָצִריך ְדָלא ְיֵהא ּבְ ּּכַ ְמֵני ְסֵרי ִסְרכֹות ִאינון, ְ ָמאן , ּּתַ

ִרית ְדִאיהו ַח ִאלו ַאֲעַבר ּבְ ְּדַאֲעַבר ֲעַלְייהו ּכְ ּ ּ ּ ְות, יןי ָעְלִמ''ּּ ַסם , ְּוִסיְרָכא ִאיהו ַסם ַהּמָ
ְּדִאיהו סמא, ְּדֵאל ַאֵחר ַמר , ל''ּ ָכל ֲאַתר ,  ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות)משלי ה ה(ֲּעָלה ִאּתְ ּבְ

ִריך ְקִטיַלת ְְדִאְסּתַ ְנֵפי ֵחיָוון, ּ ּוְצִריִכין ְלֶמֱהֵוי ְפרודֹות ִמְלָמְע, ְּוַכְנֵפי ֵריָאה ִאינון ּכַ , ָלהּּ
ּ וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלָמְע)יחזקאל א יא(ָּדא הוא ִדְכִתיב ֲה ִחּבור , ָלהּּ ִּאם ִאינון ּבְ ּ

ֵריָאה, ְטֵריָפה ּוְתֵרי אומֹות ִאינון ּבְ ּ ְדִפין, ּ ית ּגַ ָּחֵמׁש אונֹות וַוְרָדא, ּוְבהֹון ׁשִ ּ ַּוֲעַלְייהו , ּ
ָרִפים עֹוְמִדים ִמ)ישעיהו ו ב(ֶנֱאַמר  ָנַפִים ְלֶאָחד ׂשְ ׁש ּכְ ָנַפִים ׁשֵ ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ א , ּמַ יּתָ ׁשִ

ְטָרא ְדָאת ו ְּדִאיהו ֵסֶפר ּתֹוָרה', ִּאינון ִמּסִ ּ.  
  ]ב''דף ע ע -תיקוני זוהר [

א יָסא ְדִלּבָ ְּוִאיהו נור ָדֵליק, ֲארֹוָנא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ָדא ּכִ ּ ְנֵפי ֵריָאה ְדִאינון , ּ ְּוִאי ָלא ּכַ
ִב ל ּגוָפא, ּין ֲעֵליהָנׁשְ א אֹוִקיד ּכָ א, ֲּהָוה ִלּבָ ְּוַההוא נוָרא ְדִאיהו ְדָדם ְדַעְרִקין ְדִלּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ַעְרִקין ִדְדָמא ְתֵריה ּבְ יב ַאּבַ ּרוָחא ָנׁשִ ּ ְתֵריה, ּ ְּוֻכְלהו ִמְתַנֲהִגין ַאּבַ ּ ְּוָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ה ָהרו )יחזקאל א יב( ּמָ ר ִיְהֶיה ׁשָ ד , ָּלֶלֶכת ֵיֵלכו ְוגֹוֵמר )ב''דף ע ע( ַחֶּאל ֲאׁשֶ א ּכַ ְוִלּבָ

יה רוָחא  ָּסִליק ִמּנֵ ּ ַעל ְדָמא נור ָדֵליק)'ואתפרש מן נפשא דאיהו ו(ּ ּ א , ּ ַנְפׁשָ ַמר ּבְ שיר (ִאּתְ

יָנה, )ה ב י ִער, ֲאִני ְיׁשֵ ַמר ְוִלּבִ יה ִאּתְ ְּוַכד ֵייֵתי רוָחא ְלַגּבֵ  ) טישעיהו כו(ְּוָדא ִאיהו , ּ
ַלְיָלה י ִאִויִתיך ּבַ ַּנְפׁשִ ָ ֲחֶרָך, ּ י ֲאׁשַ ַּאף רוִחי ְבִקְרּבִ ן , ּ א ְדַתּמָ י ִלּבָ ְּוַכד ֵייֵתי רוָחא ְלַגּבֵ

א יה , ַנְפׁשָ ַמר ּבֵ ית ְדִפיִקין, ּ קֹול דֹוִדי דֹוֵפק)שיר ה ב(ִּאּתְ א ׁשִ ָּדִפיק ְלַתְרָעא ְדִלּבָ ּ ,
מֹוָדע ְדִאיהו ו ּתְ ְּלִאׁשְ י הְּדֵי' ּ ָרה, ְּדִאיִהי ֶנֶפׁש, )'א ד''נ(' יֵתי ְלַגּבֵ ּוָבה ִאינון ֲעׂשָ ּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ

ִפיוָסא ּּבְ י ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְע)שם ה ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ֹראׁשִ ִתי ׁשֶ ָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ
  .ִנְמָלא ָטל

ְמֵני ְסֵרי ּוְבִתּקוָנא ּתַ ָר, )א ובתקונא דא שית אתוון''נ(, ּ ְּדִאיהו ּבָ י''ּ ִּאינון ְרִמיִזין , ת''א ׁשִ
ַגְווָנא ָדא ָאת ב, ּכְ ְרָעא' ִּפְתִחי ִלי ּבְ ָאת א, ְּדִאיִהי ּתַ ָאת רַרְע', ֲאחֹוִתי ּבְ יֹוָנִתי ', ָיִתי ּבְ

ָאת י ָאת ת', ּבְ ִתי ּבְ י ִנְמָלא ָטל ָדא יו', ַתּמָ ֹראׁשִ ּׁשֶ ֵוּצֹוָתיו', ּד ְנקוָדה ְדָאת ב''ּ ּ ִאֵלין ּקֶ
ית ִסְטִרין הֹון , ׁשִ ַמר ּבְ ׁש)שם טו(ְּדִאּתְ מֹוִליך וֵמִביא , ּ ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ ְּוִאינון ְדִפיִקין ּבְ ּ ְּ

ע ִסְטִרין ִדיֵליה ְּלָמאן ְדַאְרּבַ ּ ַמָיא ְוַאְרָעא ִדיֵליה, ּ ּוַמֲעֶלה ומֹוִריד ְלָמאן ִדׁשְ ּ ּ ית , ּּ ְוׁשִ
ית ְסִפי הו, ָרןִּסְטִרין ִאינון ׁשִ ּוְדִפיקו ָסִליק ְוָנִחית ּבְ ּ ַגְווָנא ָדא , ּ ֲאִריכו ְדֶחֶסד ּכְ ּּבַ

ִקיעֹות ָבִרים, ּתְ ִבירו ִדְגבוָרה ְדִאינון ׁשְ ּתְ ּּבִ ּ ְמִהירו ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו , ּ ּּבִ ּ ּ
רוָעה ְפֶאֶרת ָסְלִקין, ּּתְ בוָרה ּתִ ֶחֶסד ּגְ ֶנַצח ְוהֹוד ְיסֹוד ָנ, ּּבְ   .ֲחִתיןּבְ

א ְדִאיִהי ֻסָלם ִכיְנּתָ י ׁשְ ְּוֻכְלהו ָדְפִקין ְלַגּבֵ ין, ּּ ית ַדְרּגִ ְּדֵביה ׁשִ ּ א, ּ ּוֵביה , ְוָדא ִלּבָ ּ
ְּדִאינון ְדִפיִקין ְדרוָחא, ם ָסְלִקין ְוָנֲחִתין''ַמְלֲאֵכי אלהי ּ ּ ּ ית ָסְלִקין ְלֶע, ּ רְּוִאינון ׁשִ , ׂשֶ

ַר', ְוָדא י ָרה ִזְכרֹונֹות וְבֶע, ק''ק ְקַר''ׁשַק ְק''ְּוִאינון ַקׁשְ ֲעׂשָ ִלילו ּבַ ַּעד ְדִאְתּכְ ּ ר ּ ׂשֶ
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ַּמְלִכיֹות וְבֶע ר ׁשֹוָפרֹותּ א ְלִעיָלא, ׂשֶ ּתָ ָלִתין ָסְלִקין ִמּתַ א, ּתְ , ּוְתָלִתין ָנְחִתין ֵמִעיָלא ְלַתּתָ
ין ּתִ ְלהו ְלׁשִ ְּוָסְלִקין ּכֻ ית ִזְמִנין ֶע, ּ רׁשִ ד ָסִליק ְד, ׂשֶ ְגִבירו ּּכַ ִקיפו ִדְגבוָרה ּבִ ִּפיקו ִבּתְ ּ ּ ּ

יָפא ּקִ ד ָסִליק ְדִפיקו ְוִאְתָאַרך, ִּאיהו ִדיָנא ּתַ ְּכַ ּ ַלֵפי ֶחֶסד, ּ ַּמְרָעא ִאְתָאַרך ְדָהא ַמֶטה ּכְ ּ ּ ְ.  
א א, ָּקם ָסָבא ֵמִאינון ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ִנין ִאֵלין ִאינון , ְּוָאַמר ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ָּהא ִסּמָ ּ

ְּדַמְרָעא ְבָגלוָתא ר, ּ ר ְוָגלוָתא ִאְתַקּצַ ד ְדִפיקו ִאְתַקּצַ ּּכַ ּ י ִדיָנא , ּ ַלֵפי ְגבוָרה ּבֵ ָּהא ַמֶטה ּכְ ּּ
ָבִטין, ַרְבְרָבא יַח וׁשְ ּומֹוָתָנא ָקא ַאֲחֵזי ְלָמׁשִ ָגלוָתא , ּ ּוְבִגין ָדא אֹוִמיַאת ַהִהיא חֹוָלה ּבְ ּ ּ

ָרֵאל  ִעיר, )שם ב ז(ְלִיׂשְ עֹוְררוִאם ּתָ ּו ְוִאם ּתְ ְּדָלא ְיֵהא ִבְמִהירו, ּ ְחָפץ, ּ ּתֶ ֶּאָלא ַעד ׁשֶ ּ.  
ְְוִאם ְדִפיקו ִאְתָאַרך ּ ַלֵפי ֶחֶסד, ּ ָּהא ַמֶטה ּכְ ל ָדא ַמְרָעא ְבָגלוָתא ִאְתָאַרך, ּ ְְוִעם ּכָ ּ ּ ,

ְְוִאי ְדִפיקו ִאיהו ָלא ֲאִריך ְוָלא ְקִצר ּ י חֹוֶל, ּ ּה ְבָגלוָתא ְדִאיִהי ָהא ִאְתַער ַרֲחֵמי ְלַגּבֵ
א ָרֵאל, ִלּבָ ָנָהא ִיׂשְ י ַעְרִקין ִדיָלה ְדִאינון ּבְ ּוְלַגּבֵ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ֲּעֵליה , ּ

ַמר  ֵצך)ישעיהו נד ז(ִאּתְ דֹוִלים ֲאַקּבְ ְ וְבַרֲחִמים ּגְ ּ.  
ְמִהירו ְתרוָעה ּבִ ד ְדִפיקו ִאיהו ּבִ ְּועֹוד ּכַ ּ ּ ּ ַתר דֹוֲחָקאדֹוֲח, ּ ֵּייֵתי פוְרָקָנא, ָּקא ּבָ ְועֹוד , ּ

א ה, ַּהִהיא חֹוָלה ְדִאיהו ִלּבָ יב ְלַגּבָ ד רוָחא ָלא ָנׁשִ ּּכַ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ְורוַח )בראשית א ב(ּ
ִים''אלהי ַעְרִקין ִדיָלה, ּם ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמָ ִּאיִהי ָלא ְדִפיַקת ּבְ יִב, ּ ְּוֻכְלהו ֲחׁשִ ין ּ

ִתים ּמֵ ָגלוָתא ּכַ הו , ּּבְ ַמר ּבְ ֵמֵתי עֹוָלם)איכה ג ו(ְּוִאּתְ יַבִני ּכְ ים הֹוׁשִ ּכִ ַמֲחׁשַ ּוְבִגין ָדא ,  ּבְ ּ
ָנה ְדָלן , ְּוִאיִהי חֹוָלה ְבָגלוָתא, ְּבָגלוָתא ֲאִני ְיׁשֵ ּתַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָקא ִמׁשְ ה ַאְסָיין ּתַ ְוַכּמָ

ה ה בוְסִמ, ְּלַגּבָ ַכּמָ פוִחים ְוֱאגֹוִזים ְוִרּמֹוִניםּּבְ ים ּתַ ּנִ ּין ְוֵריִחין ְדׁשֹוׁשַ ְּוָלא ִאְתַחְזַרת רוָחא , ּּ
ַמְרָעא ִדיָלה ָגלוָתא ּבְ הֹון ּבְ ה ּבְ ְּלַגּבָ ּ ה, ּ ְּוָלא ְדִפיקו ִאְתַחְזַרת ְלַגּבָ ָיא ַּעד ְדֵייֵתי ַרְע, ּ

ְּמֵהיְמָנא ְרִחימו ִדיָלה יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ים ָהרֹוֶע) טזשיר ב(ּ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ פוַח, ה ּבַ ְּוַאְייֵתי ָלה ּתַ ּּ ,
ִוי ְלחֹוָטָמא יה, ְּוַאְרָחא ֵביה, ְּוׁשַ מֹוְדַעת ְלַגּבֵ ּתְ  ְמַנֵחם )איכה א טז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוִאׁשְ
י יב ַנְפׁשִ ה, ֵמׁשִ ִּמָיד ָחְזַרת רוָחא וְדִפיקו ְלַגּבָ ּ ּ ּ ּ.  

  ]א''דף עא ע -תיקוני זוהר [

ַבַחת ֵליה  ַההוא ִזְמָנא ׁשַ ּּבְ ִנים וכו)שיר ב ג(ּ ין ַהּבָ ן דֹוִדי ּבֵ ֲעֵצי ַהַיַער ּכֵ ַתפוַח ּבַ ּ ּכְ ּּ ּ ,'
ן ִרּמֹוִנים ּמָ ָתא ְוַאִפיק ִמּתַ ּוְלָבַתר ֵיעול ְלִגּנְ ּ ְוָלִקיט ֱאגֹוז , ְּוָיִהיב ָלה ֵמֲעִסיס ִרּמֹוִנים, ּ

ר  ָּיִהיב ָלה מֹוָחא ִמְלָגאוְו, ְקִליִפין )א''דף עא ע(ְוַתּבַ ִתית ֵמֲעִסיס , ְוִאיִהי ָאְכָלה, ּ ְוׁשָ
ִסיַאת, ָהִרּמֹוִנים י)שיר ו יא(ְּוָדא הוא ְדָאַמר ְקָרא , ְוִאּתְ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ ַאְדָהִכי ,  ֶאל ּגִ

ָרא ָקא ַאְתָיא ָנַפִים, ָהא ִנׁשְ ַעל ַהּכְ דֹול ּבַ ר ַהּגָ ׁשֶ ַלת, ַהּנֶ ּוְסִליַקת ,  ָקִליןִויִהיַבת ּתְ
ח ְלִעיָלא, ְּלטוִרין ּכַ ּתַ ַוַדאי ַרֲעָוא ִאׁשְ ְמעֹון ְלַחְברֹוי ּבְ י ׁשִ חו , ָּאַמר ַרּבִ ּכְ ּתַ ְּוַרֲחִמים ִאׁשְ

ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ א ְוִיׂשְ ִכיְנּתָ י ׁשְ א, ְּלַגּבֵ ְבּתָ ֶמְרּכַ ַלת ֵחיָוון ִאינון ּבְ ְּדַוַדאי ּתְ ּ ַאְרֵיה ׁשֹור , ּ
ר ָראּו, ֶנׁשֶ ׁשְ ּנִ ְּבֻכְלהו ֵלית ַרֲחִמים ּכַ ְנֵפי , ּ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ָרֵאל ָוֶאּשָׂ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְלִיׂשְ ּ

ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֵאָלי  ְייהו ִזְמָנא , )שמות יט ד(ְנׁשָ ָרא ָקא ַאְתָיא ְלַגּבַ ַּאְדָהִכי ָהא ִנׁשְ
ַגְדָפָהא ֲעַלְייהו, ָאֳחָרא ת ּבְ ּוָבְטׁשַ ַוַדאי , ַּמת ָקִלין ְוָסִליק ְלטוָראְוָר, ּ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ

ַגְדָפָהא ֲעָלָנא ְוָסִליק ָהָתם ת ּבְ ְתָרך, ִאיִהי ְדָקא ָבְטׁשַ ְָאְמרו ֵליה ְסִליק ְוָהא ֲאָנן ַאּבַ ּ ּ ,
ְתֵריה ְלטוָרא ְלהו ַאּבַ ְּסִליקו ּכֻ ּ ּ   .ִזיַאתַּעד ְדָלא ִאְתֲח, ְוִאיִהי ְסִליַקת ְלִעיָלא, ּּ

ְע ָרא ָקא ַאְתָיאְּלפום ׁשַ א ָהא ִנׁשְ פוָמָהא, ּתָ ים ּבְ ּנִ ּוְתֵרין ׁשֹוׁשַ  )ידהא(ְוָזִריק לֹון ַעל , ּ

ְייהו יא)א על ידוי''נ( ֵּריׁשַ ְמעֹון ֶחְדָוה ַסּגִ י ׁשִ ַוַדאי , ּ ִמָיד ָחָדא ַרּבִ ָּאַמר לֹון ַחְבַרָיא ּבְ ּ
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ִכיְנ י ׁשְ א ְדִאיִהי חֹוָלהֶּחְדָוה ִאְזַדְמַנת ְלַגּבֵ יָנָנא ָלא , ּתָ ה ֲחָדא ְיִהיב ּבֵ ּנָ ְּדָהא ִאם ׁשֹוׁשַ
ִני, ֲהָוה ַאְסָווָתא ִית ִראׁשֹון ְוׁשֵ ים ִאינון ְרִמיִזין ָלֳקֵבל ּבַ ּנִ ִגין ְדׁשֹוׁשַ ּּבְ א , ּ ְּדאֹוֵמי קוְדׁשָ ּ

ָלא ָדא ִריך הוא ְדָלא ֵיעול ָדא ּבְ ּּבְ ּ ּ ֵר, ְ ּוְבִגין ִדְזִריַקת ּתְ ים, יןּ ּנִ ֵרי ׁשֹוׁשַ , ְּרִמיַזת ָדא ּתְ
ֵליָמָתא ַען ִאיִהי ַאְסָווָתא ׁשְ ָמה ַדֲהִויָנן, ּכְ ח ֲעַלְייהו ּכְ ּוְכֵדין ָצִריך ְלִמְפּתַ ְּ.  

ְמעֹון ְוָאַמר ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי ָהרֹוֶע י ׁשִ ים ָּפַתח ַרּבִ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ַמאי , )שיר ו ג(ה ּבַ
ים ֶאָל ּנִ א ִעָלָאהּׁשֹוׁשַ ִכיְנּתָ ה ִעָלָאה ׁשְ ּנָ ּא ׁשֹוׁשַ ֲחִרית, ּ ַמע ְדׁשַ ה , ְּוִאיִהי ְקִריַאת ׁשְ ּנָ ְוׁשֹוׁשַ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַמע ְדַעְרִבית ׁשְ ְנָייָנא ְקִריַאת ׁשְ ָמאָלא, ָדא ִליִמיָנא, ּּתִ ה ָהרֹוֶע, ְוָדא ִלׂשְ
ים ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ּּבַ ֲחִריתְו, ּ ַמע ְדׁשַ ה ִעָלָאה ִדְקִריַאת ׁשְ ּנָ ּׁשֹוׁשַ ְּדִאיהו , ּ ּ

ָרֵאל יהו, ִּאית ֵליה ָחֵמׁש ַטְרִפין, ּבֶֹקר ְיִמיָנא ְדַאְבָרָהם ַמע ִיׂשְ ו ''ה אלהינ''ְּוִאינון ׁשְ
ר ַעִלין ִמְלָגו ֶאָח, )דברים ו ד(ה ''יהו ּוְתַלת ֲעׂשַ ּ ית סוְמֵקי, ד''ּ ית ִחְווֵר, ּׁשִ ה , יְוׁשִ ּנָ ְוׁשֹוׁשַ

ַלת ֶע הֹון ָהא ּתְ ִליַלת ּבְ ן ֶאָחְּדִאְתּכְ ּבַ חוׁשְ ר ּכְ ה כ, ד''ּׂשֶ ה ּבָ ּנָ ַתפוַח ''ְּוֵכן ׁשֹוׁשַ ּה ַגְרִעיִנין ּכְ ּ
ִּדיָלה ן כ, ּ ּבַ ֻחׁשְ ּה ַאְתָוון ְדִיחוָדא''ּכְ ְנָייָנא כ, ּ ה ּתִ ּנָ ֹוׁשַ ּשׁ ְלה, ה ַגְרִעיִנין''ְוֵכן ּבַ ּו ְּוָסְלִקין ּכֻ

ים ָרא, ַלֲחִמּשִׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ין ַהחֹוִחים ָדא ּבְ ה ּבֵ ּנָ   .)'שושנה י' בראשית ב(ְוָדא , ּׁשֹוׁשַ

 תקונא עשרין ושית
ית ב ֵראׁשִ ה' ּבְ ּנָ י, ׁשֹוׁשַ ָּחֵמׁש ַעִלין ִדיָלה ֵראׁשִ ּ ן ְזִעיר ַדֲחנֹוך , ת''ּ ּבָ ית ְלֻחׁשְ ֵראׁשִ ְּבְ ּ

ר ַלת ֲעׂשַ ּחֹוִחים ִדיָלה ּתְ, ּתְ יִבין ִמן אלהיּ ר ּתֵ ְּוִאֵלין ִאינון, ם''ם ְוַעד אלהי''ַלת ֲעׂשַ ֵאת . ּ
ך ַעל ְפֵני ְתהֹום ְורוַח אלהי ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוֹחׁשֶ ַּהּשָׁ ּ ּּ ם ''ְ

ִים ַויֹאֶמר, ָחֵמׁש חֹוִחים ָאֳחָרִנין, )בראשית א א( ְּמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמָ ּ.  
  ]ב''דף עא ע -יקוני זוהר ת[

ין ַהחֹוִחים א ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו, ַמאי ִאיִהי ּבֵ י ַמְקְדׁשָ ֶּאָלא ִמְדָחַרב ּבֵ ּ ּ ּ ְוָנְפַלת , ּ
ין ַהחֹוִחים ה ּבֵ ּנָ ֲחִרית, ׁשֹוׁשַ ה ְדׁשַ ּנָ ֹוׁשַ ּשׁ ד ֵייֵתי פוְרָקָנא ִתְהֶיה ּכַ ה , ּּכַ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ בראשית (ּ

ה ִעָלָאה, )והאנשים שלחו( ֶקר אֹורַהּבֹ )מד ג ּנָ ְּוִאינון ָחֵמׁש אֹור ָחֵמׁש ַעִלין ְדׁשֹוׁשַ ּּ ַחד , ּ
ְנָייָנא ַוְיִהי אֹור, ם ְיִהי אֹור''ַּויֹאֶמר אלהי ַלת ַוַיְרא אלהי, ּתִ ע , ם ֶאת ָהאֹור''ּּתְ ַאְרּבַ
ַּוַיְבֵדל אלהי ין ָהאֹור''ּ ר ַעִלין ִמְלָגו, אֹור יֹוםם ָל''ָּחֵמׁש ַוִיְקָרא אלהי, ם ּבֵ ַלת ֲעׂשַ ּּתְ ּ ,

ים, ֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחדַוְיִהי ֶע ּנִ ְתֵרין ׁשֹוׁשַ ַמר , ה''ָּדא יהו, ֶאָחד ֶאָחד ּבִ ֲּעֵליה ִאּתְ
יֹום ַההוא ִיְהֶיה יהו)זכריה יד ט( ּ ּבַ מֹו ֶאָחד''ּ ְּוִאיהו ַעּמוָדא , ּה ֶאָחד וׁשְ  )ב''דף עא ע(ּ

יםיָתא ָהרֹוֶעְדֶאְמָצִע ּנִ ֹוׁשַ ֵניה ֶאָח, ה ַבּשׁ ּבָ ְּוחוׁשְ ה ְדִחילו ְוִאיהו , ד''ּ ָאה ּבָ ּתָ ה ּתַ ּנָ ּׁשֹוׁשַ ּ ּ ּ
ה ִעָלָאה ְרִחימו ְדַאֲהָבה, ִיְרָאה ּנָ ּׁשֹוׁשַ ַמר , ּ ּוָבה ִאּתְ עֹוְררו )שיר ג ה(ּ ִעירו ְוִאם ּתְ ּ ִאם ּתָ ּ

ְחָפץ ּתֶ   .ֶּאת ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ
ה ֵית ּמֶ יִמיָנאּבַ ּון ְלַאְתָעָרא ָלה ּבִ הו, ּ , ָיא ְמֵהיְמָנאַּעד ְדֵייֵתי ַרְע, ְּוִאיִהי ָלא ְרִעית ּבְ

יה  ַמר ּבֵ יַח, ם ְמַרֶחֶפת''ּ ְורוַח אלהי)בראשית א ב(ְּדִאּתְ ְּדִאיהו רוַח ְדָמׁשִ ּ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ
רוָחא ָדא, ה''ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח יהו)ישעיה יא ב( ִסיַאתּּבְ ּוְבִגין ,  ָאְרַחת ַהִהיא חֹוָלה ְוִאּתְ

ְע ּבַ ַלםּתִָּדא ִהׁשְ נֹות ְירוׁשָ צבאוּי ֶאְתֶכם ּבְ ִעירו ְוִאם '' ּבִ ֶדה ִאם ּתָ ַאְילֹות ַהּשָׂ ּת אֹו ּבְ
ְחָפץ  ּתֶ עֹוְררו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ ּּתְ פוִחין , )שיר ג ה(ּ ְתֵרין ּתַ ְּוִאיהו ָאַרח ֵריַח ּבִ איהו א ו''נ(ּּ

ַמר, )ריח דתרין תפוחין הו )ביה( ְּדִאּתְ פוִחים)שם ז ט( ּּבְ ּתַ ּ ְוֵריַח ַאֵפך ּכַ ּ ֵרי , ְּ ּוַמאי ִניְנהו ּתְ ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ֵרי ִרּמֹוִנים א, ַּסְמֵכי ְקׁשֹוט ְוִאינון ּתְ ִכיְנּתָ ת ֱאגֹוז ָדא ׁשְ ּנַ ֱּאגֹוז ָדא ַצִדיק ּגִ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּ
ֹלֹמה  י ֶאל )שם ו יא(ְדָאַמר ׁשְ ת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ   .ּגִ

ּנַ יַמְטִרָיאֹות ' ת ג''ּגִ ְּדִאינון ַפְרְפָראֹות ַלָחְכָמה, )ה''י ביהו''אדנ(ּּגִ ּ ּ ' ת, ּנֹוְטִריקון' נ, ּ
מוָרה יַמְטִרָיאֹות ָדא אדנ, ּּתְ ּּגִ ן ָאֵמ, ה''י יהו''ּ ּבַ ֻחׁשְ י ָסִליק ''ה אדנ''אהי, ן''ָסִליק ּבְ

ן פ ּבַ חוׁשְ ּנו, ם''ו אלהי''ּּבְ ְּדִאיהו ּכִ ּ ִגיַמְטִרָיא אלהי''ם ֵה''ֵמ, א''ם ֵה''ה ֵמ''מ, י''ּ , ם''ּא ּבְ
ִגיַמְטִרָיא מ''ו ה''א וא''ד ה''יו ִליָמְּוָדא ִאיהו ֶע, ה''ּא ּבְ ר ְסִפירֹות ּבְ ְּוִאיהו ֵמִעיד , ה''ׂשֶ

א ַּעל ִיחוָדא ַקִדיׁשָ ּוְבִגין ָדא ָמ, ּ   .)איכה ב יג(ְה ֲאִעיֵדך ''ּ
ִכיָנ''ח ט''ו ז''ד ה''ב ג''ָבר ַאֵחר אָּד ִגיַמְטִרָיא ׁשְ ַגְווָנא ָדא, ה''ּי ּבְ , ִזְמָנא ֲחָדא' א, ּכְ

ֵרי ִזְמִנין' ב ַלת ִזְמִנין' ג, ּתְ ָעה ִזְמִנין' ד, ּתְ ית ִזְמִנין' ו, ָחֵמׁש ִזְמִנין' ה, ַאְרּבָ ' ז, ׁשִ
ְבָעה ִזְמִנין ַמְנָיא ִזְמִנין' ח, ׁשִ ָעה ִזְמִניןּתִ' ט, ּתְ ר ִזְמִניןֶע' י, ׁשְ ן , ׂשֶ ּבַ ְלהו ָסְלִקין ְלחוׁשְ ּּכֻ ּ ּ

ִכיָנ ָנא. ה''ׁשְ ּבָ ָרה, ְּוָרָזא ְדחוׁשְ ִכיָנה ָנֲחָתא ָפחות ֵמֲעׂשָ ְּלַקְייָמא ְדֵלית ׁשְ ְוָלא ָסְלָקא , ּ
רָלה ֵמֶעְלַמְע   .ׂשֶ

ִריך הוא הוא ַאְתֵריה ְדָעְלָמא א ּבְ ְּועֹוד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ֲאִלין ַאֵיה ּו, ְּ ַּמְלָאִכין ָלא ָיְדִעין ְוׁשָ
ִגיָמְטִרָיא ָמקֹום נֹוְטִריקו ִחיָנן ֵליה ּבְ ּכַ בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו ְוַאׁשְ ְּמקֹום ּכְ ַגְווָנא ָדא''ּ ' י, ן ּכְ

ר ִזְמִנין ֵמָאהֶע ִרין ְוָחֵמׁשָחֵמׁש ִזְמִנין ֶע' ה, ׂשֶ ית ה' ו, ׂשְ ָלִתין ְוׁשִ ית ִזְמִנין ּתְ ֵמׁש ָח' ׁשִ
ִרין ְוָחֵמׁשִזְמִנין ֶע ִגיַמְטִרָיא ָמקֹום, ׂשְ בֹוד יהו, ּּבְ רוך ּכְ ְַוֲעֵליה ָאְמרו ַמְלָאַכָיא ּבָ ּ ּ ה ''ּּ

קֹומֹו  ן, )יחזקאל ג יב(ִמּמְ ּבָ ִגיַמְטִרָיאֹות ְדֵלית לֹון חוׁשְ ִּאית ָאֳחָרִנין ּבְ ּ ִגין ְדִאינון , ּ ּּבְ ּ
ַּפְרְפָראֹות ַלָחְכָמה ְדֵלית ָל גֹון כוז, ּה סֹוףּ יתֹות ּכְ מורֹות ִאֵלין ַאְלָפא ּבֵ ּּתְ ז ''ו במוכס''ּ

מורֹות , ו''כוז ְּדִאינון ּתְ מורֹות ָאֳחָרִנין , ה''ו יהו''ה אלהינ'' יהו)דברים ו ד(ּ ְּוִאית ּתְ
ה ִמיִנין ּמָ   .ִמּכַ

י ֶאְלָעָזר ְוָהא ְכִתיב  ִניִתי'' ֲאִני יהו)מלאכי ג ו(ָאַמר ַרּבִ ִרי, ה ֹלא ׁשָ ַווי , ָּאַמר ֵליה ּבְ
א ִבין ְדָיְדִעין ְוָלא ָיְדִעין, ִּלְבֵני ָעְלָמא ְדִאינון ֲאִטיִמין ִלּבָ ְּדָחׁשְ ַּוַדאי ֲאִני ִאיִהי , ּ

א ִכיְנּתָ י ֶאְתֶכם ַאף ָאִני)ויקרא כו כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ׁשְ ְרּתִ י ,  ְוִיּסַ ּנִ ּתַ ִאיִהי ָלא ִאׁשְ
ָאֳחָראְּוָלא ִאיִהי ְתמו ר ִמיָנה, ָּרה ִמיֵניה ּבְ ּתַ י ְוָלא ִאְסּתַ ּנִ ּתַ ְּוִאיהו ָלא ִאׁשְ י , ּ ֲאָבל ְלַגּבֵ

ְייהו ר ִמּנַ ּתַ ִריך הוא ְוִאְסּתַ א ּבְ י קוְדׁשָ ּנִ ּתַ ַּחָייַבָיא ִאׁשְ ּ ְּ ּ  )דברים לב כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
יָרה ָפַני ֵמֶהם ֶאְרֶאה ָמה ַאֲחִריָתם ִנים ֹלא ְוַאּמַ, ַאְסּתִ ה ּבָ ְהפוכֹות ֵהּמָ י דֹור ּתַ ִגין ּכִ ּאי ּבְ ּ

ם   .ֵּאמון ּבָ
  ]א''דף עב ע -תיקוני זוהר [

ְמעו ִמִלין ִאֵלין ְלהו ַחְבַרָיא ְדׁשָ ִּמָיד ָקמו ּכֻ ּ ּּ ּ ּּ יה, ּ קו ֵליה ַעל ֵריׁשֵ ְּוָנׁשְ ּ ְּוָאְמרו ִאלו ָלא , ּ ּּ
ַמע ָדא ַדֵי ָּאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ ּ יה ָלא , ּינוּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדַוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

י ָדא ִמן ָדא ּנִ ּתַ ר, ִּאׁשְ ּתַ י ְוִאְסּתַ ּנִ ּתַ י ָאֳחָרִנין ִאׁשְ ין, ֲאָבל ְלַגּבֵ ה ְלבוׁשִ ַכּמָ ה , ּּבְ ּוְבַכּמָ
ּסוִיין ה ְקִליִפין, ּּכִ ל, ּוְבַכּמָ ֹלֹמה ָעָליו ַהּשָׁ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ׁשְ ת ֱאגֹוז )שיר ו יא(ֹום ּ ּנַ  ֶאל ּגִ
י ְלהו, ָיַרְדּתִ ְקִליִפין ּכֻ ְּדִאיהו ֲהָוה ָיַדע ּבִ וף ְדָלא , ּּ ִביק ֲאִפילו ִמיֵני ְדִכּשׁ ּוְבִגין ָדא ָלא ׁשְ ּ ּ ּ ּ

ִגין ְדָיַדע , ָיַדע ְקִליִפין)א למנדע''נ(ּּבְ ל ְקִליִפיןְוַרְע.  ּבִ ר ּכָ ִפיק ְוָנ, ָּיא ְמֵהיְמָנא ִאיהו ַתּבַ
ן מֹוָחא ְדִאיהו יהו ּמָ ע ִסְטֵרי ֶדֱאגֹוָזא''ִּמּתַ , )דאינון תהו ובהו וחשך ותהום(, ה ְלַאְרּבַ

יה ְלַהִהיא חֹוָלה ְדִאיִהי אדנ ּוְמַפְרֵנס ִמּנֵ ּ ִּדְבִאֵלין ְקִליִפין ִדי ֶבֱאגֹוז ְדִאינון ּתֹהו ָוֹבהו , י''ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
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ך וְתהֹום ָאַמר  ְּוֹחׁשֶ יָרה ָפַני ֵמֶהם )דברים לב כ(ְ ּנוִיין אֹוֳחָרִנין ְלַטב ְלָכל , ַאְסּתִ ְּוִאית ׁשִ
פום עֹוָבֵדיה ַּחד ּכְ ְדמות ַאְרֵיה )א''דף עב ע(. ּ ְלָיא לֹון ּבִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּזְמִנין ִאְתּגַ

ָאג ִמי ֹלא ִייָרא)עמוס ג ח( ִדיֹוְקָנא ְדׁשֹור,  ַאְרֵיה ׁשָ דברים ( ִדְכִתיב ֲּהָדא הוא, ִּזְמִנין ּבְ

כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו)לג יז ר,  ּבְ ִדיֹוְקָנא ְדֶנׁשֶ ְּוִזְמִנין ּבְ ֲּהָדא הוא , ּ
ר ָיִעיר ִקּנֹו)שם לב יא(ִדְכִתיב  ֶנׁשֶ ִדיֹוְקָנא ְדָאָדם ָסָבא,  ּכְ ָמה ְדִאְתַדְמָיא , ְּוִזְמִנין ּבְ ּּכְ ּ

ְּלִאֵלין ְדָאְמֵרי ֶז ְדמות ָסָבא, )שמות טו ב(ּה ֵאִלי ְוַאְנִוהו ּ ְּדִאיהו ֲהָוה ִאְתַדְמָיין לֹון ּבִ ּ ּ ּ ,
הו  ַמר ּבְ ֶמן ֵמַחְלִמיׁש צור)דברים לב יג( )א ביה''נ(ְּוִאּתְ ַלע ְוׁשֶ ּ ַוֵיִניֵקהו ְדַבׁש ִמּסֶ ּ ֲאָבל , ּ

ּנֵ ּתַ יה ָלא ִאׁשְ ִכיְנּתֵ יה וִמּשְׁ ְּלִאֵלין ְדַתְלָיין ִמּנֵ ּ ּ ּ   .י ְלעֹוָלםּ
מורֹות ִאינון ָרָזא ְדִיּבום ְּוִאינון ּתְ ּ ּ ְיָבָמה , ּ ה ּבַ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ַעל ַהְגאוָלה ְוַעל )רות ד ז(ּ

מוָרה ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרִעהו, ַּהּתְ ל ָדָבר ׁשָ ְּלַקֵיים ּכָ ּ ַההוא ַנַעל ְדָנַתן ְלֵרִעהו ִאית , ּ ּּבְ ּ ּ
מוָרה ּנוי , ּּתְ ל , ָרצֹוןְּוׁשִ ה ְלַקֵיים ּכָ ּנוי ַמֲעׂשֶ ם ְוׁשִ ּנוי ַהּשֵׁ ּנוי ָמקֹום ְוׁשִ ן ָצִריך ׁשִ ְּוַתּמָ ּ ּ ּ ְ

ַּנַעל ִאיהו גוָפא, ָּדָבר ּ.  
ּנוי מוָרה ְוׁשִ ֲחִליַצת ַנַעל ְדָנַתן ְלֵרִעהו ִאית ּתְ אי ּבַ ְּוַאּמַ ּ ּ י, ָאַמר ָסָבא ֲחָדא, ּ י ַרּבִ , ַרּבִ

ַעלֶּאָלא, ָלא ֵתיָמא ָהִכי ּנַ אי ֲחִליָצה ּבַ ה ,  ַאּמַ ֶּאָלא ִאיהו ְקִליָפה ְלִאְתַטְמָרא ּבָ ּ ּ
יה ָזָבא ִמּנֵ ּתֵ י ְמַקְטְרִגין ִדיֵליה, ְּלִאׁשְ מֹוָדע ְלַגּבֵ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּוַבֲחִליָצה ְדַנַעל ָחַלץ ֵליה , ּ ּ ּ

ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרִעהו, ה''י ּוְבִגין ָדא ׁשָ ּ ן ָנִעְ◌ל', ַנַעל ו, ּ ן י, ּגַ ְּדִאיהו ּבֶ , ה''ּ
ין ו   .ה''ְּוָדא ִאיהו ָחַלץ י, ה''ְלַאָעָלא ּבֵ

יה  ַמר ּבֵ ה ִאּתְ ּוֹמׁשֶ ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך)שמות ג ה(ּ ָ ׁשַ ִהפוָכא ְדָאֳחָרִנין, ָ ָּדא ּבְ ְּדָלא , ּּ
ְקִליָפה א ּבִ ִכיְנּתָ ֶלך ְּוָרָזא ְדִמָל, ְָצִריך ְלִאְתַחְזָיא ֳקָדם ׁשְ ַער ַהּמֶ י ֵאין ָלֹבא ֶאל ׁשַ ְה ּכִ

ק  ְלבוׁש ׂשָ ָעִלים, )אסתר ד ב(ּּבִ ּנְ י ֲאָבָהן ָלא ִאְתַחְזָיא ֶאָלא ּבַ ּוְלַגּבֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ת ָנִדיב)שיר ז ב( ָעִלים ּבַ ּנְ ְ ַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ ּ ָלל, ּ ּסוָיא ּכְ ָלא ּכִ ה ּבְ י ֹמׁשֶ א ְוָרָז, ֲּאָבל ְלַגּבֵ

ֵא ִמי יהו, י''ל ׁשד''ְּדִמָלה ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ י ה ֹלא נֹוַדְע''ּוׁשְ ּתִ
יה, )שמות ו ג(ָלֶהם  ַמר ּבֵ ה ִאּתְ ּוֹמׁשֶ מ''י ַמ''ּ ְוָאְמרו ִל)שם ג יג( ּ ה אֹוַמר ''ֹו ָמ''ה ּשְׁ
  .ֲאֵליֶהם

ַע ּנַ אי ָצִריך ֲחִליָצה ּבַ הְְועֹוד ַאּמַ ִאּשָׁ יר , ל ּבְ ר ִאיהו ָקּשִׁ ָלא ּבַ ִגין ְדָמאן ְדָימות ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
ַרְגֵליה ְדָיָבם ּּבְ ׁשוֶפנו ָעֵקב , ּ ה ּתְ ְּוָרָזא ְדִמָלה הוא ְיׁשוְפך ֹראׁש ְוַאּתָ ּ ּ ָּ , )בראשית ג יד(ּ

רוך ַעל ֲעֵקבֹו ְוְבִגין ְדָלא ָיִמית ֵליה ִחְוָיא ְדִאיהו ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ָתאְָצִריך ַלֲחלֹו, ּ י ַנַעל ְדִאּתְ , ּץ ְלַגּבֵ
יה ְּוִאְתַפַטר ַההוא ִחְוָיא ִמּנֵ ּ ּ ּ.  

ְּוֹכָלא ַעל ַהִהיא ִטָפה ְדִאיִהי י ּ יה , ְּדָפַרח ִמן ַיֲעֹקב ְלַאְתֵריה' ּ ִגין ָדא ָקָנה ִמּנֵ ְּוַיֲעֹקב ּבְ ּ
ֵכרוָתא ְּדִאיִהי ִטָפה ּבוְכָרא, ְּלַאְתֵריה' ְלַאְחָזָרא י, ּּבְ ְּדָבה, ּּ יה ,  ָחאב ָאָדםּ ּוָפַרח ִמּנֵ ּ

ָלא ִעֶזר ַאר ָיִחיד ּבְ ּתָ ּוְבִגין ָדא ָאַמר , ְוִאׁשְ יֵמי ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי )תהלים מט ו(ּ ה ִאיָרא ּבִ  ָלּמָ
ִני ִגְלּגוָלא, ְּיסוּבֵ ַלת ִזְמִנין ְלָאָדם ַקְדָמָאה ּבְ ִריך הוא ּתְ א ּבְ ּוְבִגין ָדא ַאְיִתי ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא)איוב לג כט(ָּדא הוא ִדְכִתיב ֲה ֶבר''ּ ֶהן ּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ ְוָדא , ּל ַפֲעַמִים ׁשָ
ה ּנוי ַמֲעׂשֶ ם ְוׁשִ ּנוי ַהּשֵׁ ּנוי ָמקֹום ְוׁשִ ִּאיהו ׁשִ ּ ּ ּ.  

ה  ַמר ּבָ ְּוַעל ַהִהיא ִטָפה ִאּתְ ת ָנִדיב)שיר ז ב(ּ ָעִלים ּבַ ּנְ ְ ַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ ּ ַקת ְו, ּ ִּאְתַדּבְ
ַיֲעֹקב יה י, ּבְ ְּוַאִפיַקת ִמּנֵ ְבִטין''ּ ְבֵטי י)תהלים קכב ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ב ׁשִ ּה ִעדות '' ׁשִ ּ
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ָרֵאל ָרֵאל, ְלִיׂשְ יה ָאָדם ִיׂשְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ָרַווח ַיֲעֹקב ַמה ְדָאִביד ְדִאיהו י, ּ ּ ּ ּ '
ָרֵאל)בראשית לב כט(ִתיב ֲּהָדא הוא ִדְכ, ִּמַיֲעֹקב י ִאם ִיׂשְ ְמך ּכִ   .ָ ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ

ם ַהָמְות ִזיב ִמּסַ ַאְבָרָהם ׁשֵ ם, חֹוָבא ְדָאָדם, ּבְ יִהּנָ יה , ָנָחׁש, ּגֵ ַמר ּבֵ ת ְזנוִנים ְדִאּתְ ֵּאׁשֶ ּ ּ
י.  ֹלא ִתְנָאף)שמות כ יד( ַמר ּבֵ ִזיב ֵמֵאל ַאֵחר ְדִאּתְ ִיְצָחק ׁשֵ .  ֹלא ִתְרַצח)שם יג(ּה ּּבְ

ח ֲאַתר ְלַיְנָקא  ּכַ ַיֲעֹקב ַאׁשְ נֹוי)א לנקאה''נ(ּבְ ּנוי ָמקֹום,  ּבְ ְיהו ְדָלא , ְּוָדא ׁשִ ְּוֵלית ַחד ִמּנַ ּ
ְתָלָתא ִליל ּבִ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא, ִאְתּכְ ֶבר ''ְּלַקְייָמא ֶהן ּכָ לֹוׁש ִעם ּגָ איוב לג (ּל ַפֲעַמִים ׁשָ

  .)כט
  ]ב''דף עב ע -ר תיקוני זוה[

א סֹוד ִיּבום ַוֲחִליָצה ַמאי אוִקיְמּתָ י ּבְ י ַרּבִ ָּקם ָסָבא ְוָאַמר ַרּבִ ִריָרא ְדִמָלה , ּ ְּדָהא ּבְ ּ
ַמְע ַמְע, ָנאׁשְ ָּאַמר ֵליה ַמה ִדׁשְ ח ַאְתָרא ַהִהיא , ּתְ ֵאיָמאּ ּכַ ָרָזא ְדִיּבום ַאׁשְ ָּאַמר ַוַדאי ּבְ ּ

ָמָתא ַעְרִטיָלָאה ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית)תהלים פד ד(ּא הוא ִדְכִתיב ֲהָד, ִנׁשְ ְוָדא ֶנֶפׁש , ּ ּגַ
ִגְלּגול ִזְמָנא ַקְדָמָאה ְּדַאְתָיא ּבְ ּוְדרֹור ֵקן ָלה , ּ ָּדא רוָחא ְדַאְתָיא ְבִגְלּגוָלא ִזְמָנא , )שם(ּ ּ ּ ּ

ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה , ִתְנָייָנא ר ׁשָ ָמָתא ְדַאְתָיא ְב, )שם(ֲאׁשֶ ִליָתָאהָּדא ִנׁשְ , ִּגְלּגוָלא ִזְמָנא ּתְ
ִנין ּוִמיָנה ָנְפִקין ֶאְפרֹוִחין ְדִאינון ּבְ ּ ּ ַבת ַאַחת, ּ ַלת ָנֲחִתין ּבְ ְלהו ּתְ ּוְבָרָזא ְדִיּבום ּכֻ ּ ֲהָדא , ּּ

ָמתֹו )איוב לד יד(ּהוא ִדְכִתיב  ים ֵאָליו ִלּבֹו רוחֹו ְוִנׁשְ , ֵאָליו ֶיֱאסֹוף )ב''דף עב ע(ּ ִאם ָיׂשִ
ן ֶנֶפׁשִלּב ַכְנֵפי ֵריָאה, ֹו ְדַתּמָ ָמָתא ְבמֹוָחא, ּרוַח ּבְ ִקׁשוָרא ֲחָדא, ִנׁשְ ְּוֻכְלהו ַחד ּבְ ּ ֲאָבל , ּ

וִרין  ְתַלת ִקּשׁ א ְדִאינון ְקִטיִרין ּבִ ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ְזַבת ַהִהיא ִנׁשְ ֲּחִליָצה ִאיִהי ׁשֵ ּ ּ ּ
נו ּכְ, ְּדִחְוָיא ְּוָרָזא ְדִמָלה ַנְפׁשֵ ר ַוֲאַנְחנו ִנְמָלְטנו ּּ ּבַ ים ַהַפח ִנׁשְ ִּצפֹור ִנְמְלָטה ִמַפח יֹוְקׁשִ ּ ּ ּ ּ

ָקא ֵליה, )תהלים קכד ז( ֵדי ְלַנׁשְ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ָּפַרח ִמָיד ְוָלא ִאְתֲחִזי, ָּקם ַרּבִ ז ''תקון כ(. ּ

  )נדפס בהקדמה כי שם ביתו
 תקונא עשרין ותמניא

ַלת ִפּקו יה ּתְ ית ּבֵ ֵראׁשִ ּּבְ י''ַחד ִיְרַאת יהו, ִדיןּּ ֵראׁשִ ַגְווָנא ָדא ּבְ ת ''א ּבֹׁשֶ''ת ְיָר''ה ּכְ
ְּוָהא אוְקמוהו ּ י, ּ ֵראׁשִ ַגְווָנא ָדא ּבְ ִרית ּכְ ְנָייָנא ּבְ ִרי''ּתִ ת , ׁש''ת ֵא''ת ּבְ ּבָ ִליָתָאה ׁשַ ּתְ
ּבָ ַגְווָנא ָדא ׁשַ   .א''ת ָיֵר''ּכְ

ִּפּקוָדא ַקְדָמָאה ִיְרַאת יהו ַמר ֲעֵל, ה''ּ , ה ִהיא אֹוָצרֹו'' ִיְרַאת יהו)ישעיה לג ו(ּיה ִאּתְ
ה  ַמר ּבָ ית ָדַעת'' ִיְרַאת יהו)משלי א ז(ְּועֹוד ִאּתְ ית ָחְכָמה ִיְרַאת יהו, ּה ֵראׁשִ ה ''ֵראׁשִ

יה ְדִחילו ְדִאיהו אֹוָצר, )תהלים קיא י( ּוְבַוַדאי ָמאן ְדֵלית ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ן ָחְכָמה, ּ ּמָ א אֹוָצָר, ֵלית ּתַ
ית ּב', ְדַהאי ָחְכָמה ִאיִהי ב ֵראׁשִ ּוְבִתּקוָנא ָאֳחָרא ּבְ ית' ּ ֵהָכֵליה, ֵראׁשִ ְּנקוָדה ּבְ ֲּעֵליה , ּ

ַמר  ל ָנעול ַמְע)שיר ד יב(ִאּתְ ן ָנעול ֲאחֹוִתי ַכָלה ּגַ ּ ּגַ ן ִאיהו אֹוַרְייָתא , ָּין ָחתוםּּ ּּגַ
ְּדִאיהו ּגַ, ְדִבְכָתב ל ִאיהו אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה, ָתאּן ְסָדִרים ְדאֹוַרְיי''ּ ּּגַ ' ְּוַתְרַוְיהו ב, ּ

ית ֵראׁשִ ית ְנקוָדה ְבֵהיָכֵליהַמְע, ִמּבְ ָּין ָחתום ָדא ֵראׁשִ ּ ּ ּ.  
ּוְבַמאי ִאיהו ָחתום ּ אֹות ו, ּ ' ַּמה ַדֲהָוה ב, ם' ִּעם ֲחִתימו ְדו' ְוִאְתֲעִביַדת ב', ּבְ

ַּיִין ָסתום ְוָחתום, ִאְתֲעִביַדת ם ן,ּ ּמָ ּ ֵייָנא ְדאֹוַרְייָתא ָסִתים ְוָחִתים ְדָלא ֵיעול נוְכָרָאה ּתַ ּ ּ ,
ית ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֲעָנָביו ִמּשֵׁ ר ּבַ ׁשוּמָ ינו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְּוָדא ַיִין ַהּמְ ָנא ַתּקִ , ְּוַלאו ְלַמּגָ
ִסְטָרא ָאֳחָרא ך ְוִיְתָעֵרב ּבְ ְֲחִתיַמת ַיִין ְדָלא ִיְתַנּסֵ ַמר ְוַע, ּ  )תהלים קמז יב(ל ַהאי ַיִין ִאּתְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ל ְיָדעום ָפִטים ּבַ ה ֵכן ְלָכל ּגֹוי וִמׁשְ ֹּלא ָעׂשָ ְבִעין ַאְנִפין ְדאֹוַרְייָתא''ּן ַוַדאי ַיִי''ּכֵ, ּּ ּן ׁשַ ּ ,
ַמר    .ה ִליֵריָאיו'' סֹוד יהו)שם כה יד(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

א ְדַבר ַנׁש''ַּקְנַקן ְדַהאי ַיִי ַיִין ֶנֶסך , ּן ָדא ִלּבָ ך ּבְ א ְוִאְתַנּסַ א ַחְדּתָ ְִאם הוא ַקְנַקּנָ ְ ּ
א ְּדִאיהו ִיְצָרא ִביׁשָ ָלָתא ִזְמִנין ֲהָדָחה, ּ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא, ְָצִריך ּתְ ֹלׁש ''ְּוֶהן ּכָ ּל ַפֲעַמִים ׁשָ

ֶבר  ָרָכה אוף ָה, )איוב לג כט(ִעם ּגָ כֹוס ִדּבְ ינו ּבְ ּקִ ָנא ּתַ ְּוַלאו ְלַמּגָ ּ ִטיָפהּ , ִּכי ֲהָדָחה וׁשְ
חוץ ִטיָפה ִמּבַ ְפִנים ׁשְ ַברֹו, ֲּהָדָחה ִמּבִ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוִטֲהרֹו ְוִקְדׁשֹו , ְלֶמֱהֵוי ּתֹוכֹו ּכְ ויקרא (ּ

א ַדְכָיא ִמְלָגאו וִמְלָבר, )טז יט ְּוַכד ִאיהו ַקְנַקן ְדִאיהו ִלּבָ ּּ ּ ּ ּ ן ָחְכָמה, ּ ְרָיא ַתּמָ ַמר , ׁשַ ְּדִאּתְ
ית ַדְרּכֹו ָקָנִני ִאיהו ַקְנַקן ַוַדאי'' יהו)משלי ח כב(ּה ּבָ ּה ָקָנִני ֵראׁשִ ּ ְוִאם ַהאי ַקְנַקן , ּ

ה, ִּאיהו ַדְכָיא יה ְוַנּקֵ ַמר ּבֵ ה , ִּאּתְ ל ַהּנֹוֵגַע ּבָ ה ּכָ   .)שם ו כט(ְּוִאם ַלאו ֹלא ְיַנּקֵ
ָתא ְּוַקְנַקן ְדַבר ַנׁש ָדא ִאּתְ ִטיָפה ַוֲהָדָחהְלָה, ְּוִאיהו ּכֹוס, ּ ִאם ִהיא כֹוס , ִכי ְצִריָכה ׁשְ

ַמר , ִּדְבָרָכה יֶתך)יחזקאל מד ל(ַּוֲעָלה ִאּתְ ָרָכה ֶאל ּבֵ ְוִאם ַלאו ִאְתְקִריַאת ּכֹוס , ָ ְלָהִניַח ּבְ
ְרִעָלה ַמר , ַהּתַ ְּוַיִין ִדיָלה ֲעֵליה ִאּתְ ּ ָכר ְלאֹוֵבד ְוַיִין ְלָמֵרי ָנ)משלי לא ו(ּ נו ׁשֵ ', ֶפׁש וכוּ ּתְ

ּכֹולֹות ְמרֹורֹות ַדִים ִדיָלה ִאינון ַאׁשְ ּׁשָ ּ ַמר , ּ ֲּאָבל ַיִין ְדכֹוס ִדְבָרָכה ֲעֵליה ִאּתְ ּ תהלים קד (ּ

ן ִפּקוֵדי יהו)טו ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְדַתּמָ ּמַ ּ ְוַיִין ְיׂשַ ֵחי ֵלב ''ּּ ּמְ ִרים ְמׂשַ ְּדִאינון , )שם יט טו(ה ְיׁשָ ּ
ּכֹולֹות ִדיָלה ֶּאׁשְ ּ.  

  תקונא עשרין ותשע
  ]א''דף עג ע -תיקוני זוהר [

ָרא אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ ֵהיָכֵליה' ּב, ם''ּבְ ְּנקוָדה ּבְ ַמר , ּ ן ָנעול )שיר ד יב(ֲּעֵליה ִאּתְ ּ ּגַ
ל ָנעול ַמְע ֲּאחֹוִתי ַכָלה ּגַ ָּין ָחתום ָדא ְנקוָדהָמאן ַמְע, ָּין ָחתוםּ ּ ָּמאן ִניהו ָנעול , ּ דף עג (ּ

ְּדָסִתים ְלֵהיָכָלא וָבה ִאְתֲעִביד ם ְסִתיָמא' ָּדא ו, ּיָלהִּד )א''ע ּ ה , ּ ָתא ִמְלםַ◌ְרּבֵ ִּאיִהי ם ַרּבְ
ָרה  ׂשְ ַמר, )ישעיה ט ו(ַהּמִ ְּוַהאי ְנקוָדה ֲעָלה ִאּתְ ְלָמה ֵמִעיֵני ָכל ָחי  ְוֶנֶע)איוב כח כא( ּ

ָרה ַמִים ִנְסּתָ ְטָרא, ּוֵמעֹוף ַהּשָׁ ְטָרא ,  ִדְיִמיָנא ִאְתְקִריַאת ַאֲהָבהְּוַהאי ְנקוָדה ִמּסִ ּוִמּסִ
ָמאָלא ִאְתְקִריַאת ִיְרָאה ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאְתְקִריַאת ּתֹוָרה, ִדׂשְ ּוִמּסִ ְוִאיִהי , ּ

ְרַוְייהו, ִמְצָוה ִליל ּתַ ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכְ ּ ִגין ְדִאיהו ו, ּ ּּבְ ִליל י' ּ ּה ְדִאינון''ּכְ  ִליִמיָנא ּ
ָמאָלא ְרַוְייהו' ְּוִאיהו ו, ּוׂשְ ִליל ּתַ ֶאְמָצִעיָתא ּכְ ע , ּּבְ ִליָלא ֵמַאְרּבַ ָאה ִמְצָוה ּכְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ

ְטָרא ְדָחְכָמה' ִאיִהי ִאְתְקִריַאת י, ַאְתָוון א ִעָלָאה' ה, ִמּסִ ְטָרא ְדִאיּמָ ְוִאְתְקִריַאת , ִּמּסִ
ְטָרא ְדַע ה ָקָנִני '' יהו)משלי ח כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאּתֹוָרה ִמּסִ

ית ַדְרּכֹו ְַדְרּכֹו ֶדֶרך ו, ֵּראׁשִ ּ ָּקָנִני ְדִאיהו ֵקן ִדיָלה', ּ ּ ּ ע , ּ ְלהו ַאְרּבַ ּוְבִגין ְדִאיִהי ְכִליָלא ִמּכֻ ּ ּּ
אֹוִתיֹות ַא''מ, ִאְתְקִריַאת ִמְצָוה ִליָלן ִפּקוִדין , ץ''ם ה''י, ה'' יּׁש ִאיהו''ּת ּבַ''ּץ ּבְ ּוָבה ּכְ ּ ּּ

ה ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ְטָרא ְדִדין ְדִאיהו אלהי, ַּדֲעׂשֵ ה ִמּסִ ִּפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ ן י''ּ , ה''ּם ְדַתּמָ
ַמר  ִמ)שמות ג טו(ַּוֲעָלה ִאּתְ ּי ְוָהא אוְקמוהו'' ֶזה ּשְׁ ּ ְטָרא ִדְיִמ, ּ ה ִמּסִ ִּפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ יָנא ּ

ַאְבָרָהם ְּדִאיהו ַרֲחֵמי ִדְכִליָלן ּבְ ַמר , ּ ְזּכֹור)חבקוק ג ב(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ רֹוֶגז ַרֵחם ּתִ    ּבְ
ַתר טוָלא  א, )כותלא(ָּקם ָסָבא ַחד ִמּבָ י ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ י ַרּבִ ּקום ַאְדֵליק , ְּוָאַמר ַרּבִ

א ְדִאיִהי ִמְצָוה ַרּגָ א ַקִדיׁשָ, ׁשְ ִכיְנּתָ ַמר , אּׁשְ ַּדֲעָלה ִאּתְ ִמיד ּתוַקד ַעל )ויקרא ו ו(ּ ּ ֵאׁש ּתָ
ה ַח ֹלא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ַמר , ַהּמִ ִמיד)שמות כז כ(ַּוֲעָלה ִאּתְ ה ִאְתְקִריַאת ''ֵנר יהו,  ְלַהֲעֹלת ֵנר ּתָ

ַמת ָאָדם, ַּוַדאי יה ִנׁשְ ּאֹור ְדָנִהיר ּבֵ ה, ּ ּקום ַאְדֵליק ּבָ ּ.  
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ְמעֹון ַעל י ׁשִ ִּרּבֹון ָעְלִמין ְדַאְנּתְ ִאיהו ָמאֵרי ,  ַרְגלֹוי ְוָיִתיב ִרְגָעא ֲחָדא ְוָאַמרָקם ַרּבִ ּ
ִפיָמִאי, ַמְלִכין ְוָגֵלי ָרִזין ְּיֵהא ַרֲעָוא ִדיָלך ְלַסְדָרא ִמִלין ּבְ י ַהאי ְקָרא , ְ שם ד (ְלַקְייָמא ּבִ

ָ ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם ִפיך)יב ִכּסוָפא , ּ ְּדָלא ֵאעול ּבְ ּ   .ָּפַתח ְוָאַמר, ְֳקָדָמךּ

 תקונא תלתין
ית ָדא ָחְכָמה ית ָמאן ֵראׁשִ ֵראׁשִ ָּדא ְנקוָדה ִדְלַגאו, ּּבְ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ל )תהלים מה יד(ּ  ּכָ

בוָדה ַבת ֶמֶלך ְפִניָמה ּּכְ ְ ּ ְּוָדא ִיְרָאה ְדִאיִהי ִפּקוָדא ַקְדָמָאה, ּ ַמר , ּּ  )משלי א ז(ַּוֲעָלה ִאּתְ
ית ָדַעת''הוִיְרַאת י ית, ּה ֵראׁשִ ֵראׁשִ ְּוִאית ִיְרָאה ָרָעה ְרצוָעה , ְּוִאיִהי ְרִמיָזא ְבִמַלת ּבְ

ְּלַאְלָקָאה ְלַחָייַבָיא ִפִלין ְואֹות , ּ ת ְויֹוִמין ָטִבין ְואֹות ִדּתְ ּבָ ְּוַהאי ְנקוָדה ִאיִהי אֹות ׁשַ ּ ּ
ִרית ִמיָלה ָאה ִאיהו ָמאן ְדַאֲעַבר , ה ִאיִהי ָעְרָלהַּהִהיא ְרצוָעה ִאיִהי ִיְרָאה ָרָע, ִּדּבְ ַּזּכָ ּ

יה ָּלה ִמּנֵ ְּדֵלית ָלה ְרׁשו ִלְרצוָעה ְלַאְלָקָאה ֵליה, ּ ּ ּ ּ ַמר , ּ ְּוַהאי ְנקוָדה ֲעָלה ִאּתְ שמת לא (ּ

ָחָלל ִדיָל, ּ ְמַחֲלֶליָה מֹות יוָמת)יד ַּמאי ְמַחֲלֶליָה ֶאָלא ָמאן ְדַאִעיל ְרׁשו נוְכָרָאה ּבְ ּ ּ ּ ּה ּ
ְּדִאיִהי ְרׁשות ַהָיִחיד ּ ַמר , ּ ַּדֲעָלה ִאּתְ י )במדבר יט כ(ּ ָהל ּכִ ֶפׁש ַהִהיא ִמּתֹוך ַהּקָ ְ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

א''ֶּאת ִמְקַדׁש יהו   .ה ִטּמֵ
יָבה ִיְרָא ַהאי ּתֵ ִרי''ְּוֹכָלא ִאְתְרִמיז ּבְ ּבָ''ה ּבְ ַגְווָנא ָדא ִיְרַא, ת''ת ׁשַ י''ּכְ ֵראׁשִ , ת''ת ּבְ

י''ִריּבְ ֵראׁשִ ּבָ, ת''ת ּבְ י''ׁשַ ֵראׁשִ ית, ת''ת ּבְ ית ''יהו, ְּוַהאי ְנקוָדה ִאיִהי ֵראׁשִ ה ָקָנִני ֵראׁשִ
ית, )משלי א כב(ַּדְרּכֹו  ֵראׁשִ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּּכָֹלא ִאיִהי ְנקוָדה ֲחָדא, ּכְ ית, ּ , ִאיִהי ֵראׁשִ

ִרית ת, ְוִאיִהי אֹות ּבְ ּבָ   .ה''י ִיְרַאת יהוְוִאיִה, ְוִאיִהי אֹות ׁשַ
ָּמאן ָחָלל ִדיָלה ּב ְע' ו, ּ ָגלוָתא, ָּלהִּאיהו ּבַ יה ִאיִהי ְנִטיָרא וְסִתיָמא ּבְ ּּבֵ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

   ִיְהֶיה)יחזקאל מז א(ִדְכִתיב 
  ]ב''דף עג ע -תיקוני זוהר [

ה ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ַגְווָנא ָדא ם ְסִתיָמא, ָּסגור ׁשֵ ַמר, ּכְ ּוְנקוָדה ִאיִהי , ְוָהא ִאּתְ ּ
יה א ַעל ֵריׁשֵ ּגָ ִביָעָאה ּתַ א ְדֵסֶפר ּתֹוָרה, ּׁשְ ּגָ ִרית, ּתַ ִביִעי ' ז, ֲעָטָרה ַעל ּבְ ְּדִאיִהי יֹום ׁשְ

ת ּבָ ִביִעי ַוַדאי, יֹום ַהּשַׁ ת ִיָפֵתַח, ּׁשְ ּבָ ַמר וְביֹום ַהּשַׁ ַּוֲעֵליה ִאּתְ ּ ן , ּ יֹוִמין ְדחֹול ּגַ ֲּאָבל ּבְ
  .'ִאְתְקִריַאת ְסִתיָמא ְבאֹות ו )ב''דף עג ע(. )שיר ד יב(ִּתי ַכָלה ָּנעול ֲאחֹו

ּמֹוץ ְוֶתֶבן ְדִחָטה ְּוַהאי ָעְרָלה וְפִריָעה ִאינון ּכַ ּ ּ יֹוִמין ְדחֹול ִאְתְקִריַאת ֵה, ּ ְּדִאיהו , א''ּּבְ
ַח''ל ַלַה''ֶהֶב ְזּבֵ ָאַרת ִאיִה, ְלַאְדָלָקא מֹוץ ְוֶתֶבן, ב ַהּמִ ּתְ יֹוִמין , ּי ֹסֶלת ְנִקָיהְוִאׁשְ ֲאָבל ּבְ

ת ְויֹוִמין ָטִבין ִאְתְקִריַאת י ּבָ ּ ִדיָלה)א וכסא''נ(, ּוֵביָתא, ֲּעָטָרה ַעל ּכָֹלא' ְּדׁשַ ב ''ל, ּ
ית''אלהי ֵראׁשִ ָכל ִסְטָרא' ְוִאיִהי ב, ּם ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ר ֲאִמיָרן ּבְ ִליָלא ֵמֲעׂשַ ' ַהאי י, ּכְ

ִדיָנא ְוָהִכי ְבָכל ִפּקוָדא, הִאְתְקִריַאת ִיְרָא ְבִרית ִמיָלה ֵבין ּבְ ין ּבִ ת ּבֵ ּבָ ׁשַ ֵּבין ּבְ ּ.  
ַמר , ּם ָדא ָנִתיב ַקְדָמָאה''אלהי  ָנִתיב ֹלא ְיָדעֹו ָעִיט ְוֹלא )איוב כח ז(ֲּעֵליה ִאּתְ

ָזַפּתו ִעין ַאָיה ּׁשְ ֶּאָלא ֵמִאינון ַמְלָאִכין ְדָאְמִרין, ַּמאי ִעין ַאָיה, ּ ּ בֹודֹו ּ ּ ַאֵיה ְמקֹום ּכְ
ה, ְלַהֲעִריצֹו ַהאי ָנִתיב ֵלית לֹון ְיִדיָעה ּבָ ד ִאיִהי ּבְ א, ּּכַ ְבּתָ ְּדִאיִהי ְסִתיָרא ֵמֵחיָון ְדֶמְרּכַ ּ.  

ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו  ַּמאי ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו, )בראשית א ב(ּ ֶּאָלא ָמאן , ּ
ְּדַאִפיק ֵמְרׁשות ַה אּּ ִכיְנּתָ ִרים ִלׁשְ ים ּגָ ָּיִחיד ִלְרׁשות ָהַרּבִ ך וְתהֹום, ּ ְּלֶמֱהֵוי ֹתהו ָוֹבהו ֹחׁשֶ ּ ְּ ,

ִאינון ְקִליִפין ת ּבְ ׁשַ ְּדִאְתַלּבְ ִליֹות, ּ ע ּגָ ְּדִאינון ַאְרּבַ ּ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדָגִרים ָלה ְלֶמֱהִוי , ּ ּ
ה ֹתהו ׁשָ ְלַקת ְנקוָדה ֵמָחָל, ַּיּבָ ְּדִאְסּתַ ּל ִדיָלה ְדִאיִהי בּּ ּ ה', ּ ָאַרת ְיֵביׁשָ ּתְ   .ְוִאׁשְ
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ְנָייָנא ִים ''ְּורוַח אלהי, ָנִתיב ּתִ ַוַדאי , ַּמאי ְורוַח, )שם(ּם ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמָ ֶּאָלא ּבְ ּ
ָגלוָתא א ָנֲחַתת ּבְ ִכיְנּתָ ִזְמָנא ִדׁשְ אֹו, ּּבְ ֵקי ּבְ יב ַעל ִאינון ְדִמְתַעּסְ ַּהאי רוַח ָנׁשִ ּ , ַרְייָתאּ
יַנְייהו ַחת ּבֵ ּכְ ּתַ א ְדִאׁשְ ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ְּוֵייָמא ָהִכי ִאינון ְדִמיִכין , ְּוַהאי רוַח ִאְתֲעִביד ָקָלא, ּּבְ ּ

חֹוֵריהֹון יְנָתא ּבְ א, ְּדׁשִ א, ְּסִתיִמין ַעְייִנין ֲאִטיִמין ְדִלּבָ ִכיְנּתָ י ׁשְ ּקומו ְוִאְתָערו ְלַגּבֵ ּ ּ ,
הְּדִאית ְלכֹון ִל ָלא ֻסְכְלָתנו ְלִמְנַדע ּבָ א ּבְ ּּבָ ּ יַנְיכו, ּ ְּוִאיהו ּבֵ ּ.  

גֹון ְקָרא ָנא ֲהֵיׁש עֹוֶנָך ְוֶאל ִמי , )ישעיה מ ו(ְּוָרָזא ְדִמָלה קֹול אֹוֵמר ְקָרא  ּּכְ
ְפֶנה  ים ּתִ דֹוׁשִ ר ָחִציר, ְוִהיא ָאְמַרת ָמה ֶאְקָרא, )איוב ח א(ִמּקְ ׂשָ ל ַהּבָ ּּכָֹלא ִאינו, ּכָ ן ּ

ְבִעיָרן ְדָאְכִלין ָחִציר ֶדה , ּּכִ ִציץ ַהּשָׂ ל ֶחֶסד ְדָעְבִדין ְלַגְרַמְייהו , )שם(ְּוָכל ַחְסדֹו ּכְ ּּכָ ּ
אֹוַרְייָתא, ָעְבִדין ְדִלין ּבְ ּתַ ל ִאינון ְדִמׁשְ ַּוֲאִפילו ּכָ ּ ּ ל ֶחֶסד ְדָעְבִדין ְלַגְרַמְייהו ָעְבִדין, ּ ּּכָ ּ ,

ַההוא ִזְמָנא ַוִיְזּכֹו ּּבְ ה רוַח הֹוֵלך ְוֹלא ָיׁשוב ּ ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ּר ּכִ ְוָדא ,  ְלָעְלָמא)תהלים עח לט(ְּ
יַח ִּאיהו רוָחא ְדָמׁשִ ַּוי לֹון ָמאן ְדָגְרִמין ְדֵיִזיל ֵליה ִמן ָעְלָמא ְוָלא ְיתוב ְלָעְלָמא, ּ ּ ּ ּ ,

ה ׁשָ ְּדִאֵלין ִאינון ְדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיּבָ ּ ָלהְוָלא ָבָעאן ְל, ּּ ְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקּבָ ּתַ , ִאׁשְ
ַלק ְנִביעו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י ְּדָגְרִמין ְדִאְסּתַ ָאַרת ב, ִּמיָנה' ּּ ּתְ ה' ְוִאׁשְ ַּוי לֹון ְדָגְרִמין , ְיֵביׁשָ

ָעְלָמא ָדן ּבְ א וִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאּבְ ֲּעִניוָתא ְוַחְרּבָ ּ ַלק ִאיהו רוַח, ּ ְּוַהאי רוַח ְדִאְסּתַ ּ ּ יַח ּּ ׁשִ  ְדּמָ
ַמר ָמה ְדִאּתְ ְּוִאיהו רוַח ַהּקֶֹדׁש, ּכְ ְּוִאיהו רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ִעָצה וְגבוָרה רוַח ַדַעת , ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

  .)ישעיה יא ב(ה ''ְוִיְרַאת יהו
ְנָייָנא ַויֹאֶמר אלהי ִּפּקוָדא ּתִ ּ ּו ְוָדא ַאֲהָבה ְדִאיה, )בראשית א ג(ם ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ''ּ

יך )ירמיה לא ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַאֲהַבת ֶחֶסד ְכּתִ ן ְמׁשַ יך ַעל ּכֵ ְ ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ ְ

ַמר , ָחֶסד ְחָפץ)שיר ב ז(ַּוֲעָלה ִאּתְ ּתֶ עֹוְררו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ ִעירו ְוִאם ּתְ ּ ִאם ּתָ ּ ִיְרָאה , ּ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ְטָרא ִדיִמיָנאְוַאֲהָב, ִאְתְקִריַאת ִמּסִ   .ה ִאְתְקִריַאת ִמּסִ

א , ִאית ַאֲהָבה ְוִאית ַאֲהָבה, ִאית ִיְרָאה ְוִאית ִיְרָאה ר ַנׁש ְלקוְדׁשָ ִּיְרָאה ְדָדִחיל ּבַ ּ
ְכסֹוי ִגין ְדָלא ָנִחית ִמּנִ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ַחייֹוי, ְ נֹוי ּבְ ִגין ְדָלא ְימותון ּבְ ּאֹו ּבְ ּ ּ ח ְדִאם , ּ ּכַ ּתַ ִּאׁשְ

ַחייֹוי ְדָלא ֲהָוה ָדִחיל ֵליהֲה נֹוי ּבְ ְכסֹוי אֹו ִאם ְימותון ּבְ ָּוה ָנִחית ִמּנִ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ֲהָוה ָרִחים , ּּ ּ
ִוי ְלִיְרַאת יהו, ֵּליה ָרא''ַּהאי ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ָלא ׁשַ ּה וְלַאֲהָבה ִדיֵליה ְלִעּקָ ֲּאָבל ְרִחימו , ּ

ין ּוְדִחילו ִעיָקָרא ִדיֵליה ּבֵ ּ יׁשּ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ַהאי ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ַעל , ּ ַטב וֵבין ּבִ ּ
ל ְפָרס   .ְּמָנת ְלַקּבֵ
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ִריך הוא  א ּבְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ְע, )שם(ְּ ּבַ צבאוִהׁשְ ַלם ּבִ נֹות ְירוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ת ''ּּתִ
ֶדה ַאְילֹות ַהּשָׂ ְחָפץִא, אֹו ּבְ ּתֶ עֹוְררו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ׁשֶ ִעירו ְוִאם ּתְ ּם ּתָ ּ ְּדִאיהו ְרִחימו , ּ ּ

ַלאו ְפָרס )א דאיהי רחמי''נ( ל ְפָרס, )עד דאיהו יחפץ( ,ּּבְ ְּדִיְרָאה , ְּוָלא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ
ל ְפָרס  ְפָחה )א''דף עד ע(ְּוַאֲהָבה ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ל ׁשִ ֹלׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוַתַחת ׁשָ, ִאיִהי ׁשֶ

ַחת ֶע)משלי ל לא(ְוגֹוֵמר  י ִיְמלֹוך ּתַ ה, ְֶבד ּכִ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ   .ְּוׁשִ
ּם ָדא ִמן ַויֹאֶמר אלהי''אלהי ִליָתָאה, ם ְיִהי אֹור''ּ ה ''ְיִהי אֹור י, ִּאיהו ָנִתיב ּתְ

ְּוַכד ַהאי ְנקוָדה ִאְתַעְטַפת ', ר י''אֹו, ר''ַּאִוי ַהאי אֹור ְוִאְתֲעִביַדת )א אתפשטת''נ(ּ  ּבְ
ל ַהֲהַויֹות, ַּאִויר כו ּכָ ֵּמָהָכא ִאְתַמׁשְ ּ.  
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ַּוְיִהי אֹור ָדא , ְּיִהי אֹור ָדא ְיִמיָנא, ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור, ָּקם ָסָבא ַחד ָפַתח ְוָאַמר
ָמאָלא ִּדְבָכל ֲאַתר ַוְיִהי ִאיהו ָלׁשֹון ַצַער, ׂשְ ּוְבִגין ָד, ּ ּא ַוְיִהי ַהיֹום ְדָדא ִאיהו ֹראׁש ּ ּ ּ

ָמאָלא ָנה ְדִאיהו ׂשְ ְּדִאיהו ָדן ִדיָנא ְדָכל ָעְלָמא, ַּהּשָׁ ַמר , ּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ  ַוְיִהי )בראשית א ג(ּ
י טֹוב''ַּוַיְרא אלהי, אֹור ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו טֹוב, ם ֶאת ָהאֹור ּכִ ּ ַּוַיְבֵדל , ּ ּ

ך ם ''אלהי ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחׁשֶ ְּבֵ ֲהָנא, )שם(ּ ין ָהאֹור ָדא ַאֲהֹרן ּכַ ך ָדא ֹקַרח, ּּבֵ ּוֵבין ַהֹחׁשֶ ְּ ,
א ַמֲחֹלֶקת ה ִלי ִאְתֲחֵזי ְלַאְפָרׁשָ ַּדֲאָנא ִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדטֹוב ִדְלִעיָלא, ָאַמר ֹמׁשֶ ּ ּ ָחָזא , ּּ
ֲחׁשֹוָכא ְדִסְטָרא ָאֳחָר ק ֹקַרח ּבַ ית, אְּדִאְתַדּבַ ֵראׁשִ ְּדָלא ָבָעא , ְוַאְכִחיׁש עֹוָבָדא ִדּבְ

ָמאָלא ְדִאיהו ֵלִוי ָקא ִבׂשְ ְּלִאְתַדּבְ ְדלו ִמּתֹוך ָהִעָדה ַהֹזאת , ּ ָּאַמר ִהּבָ ְ   .)במדבר טז כא(ּ
ְּוָרָזא ְדִמָלה ַוַיְבֵדל אלהי ך ''ּ ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחׁשֶ ְם ּבֵ ם ''ַּוִיְקָרא אלהי, )בראשית א ד(ּ

ך ָקָרא ָלְיָלה ָלאֹו ַמר ַוַיְבֵדל , ּׁשֹוָקא ִדְיִמיָנא ְדהוא אֹור, )שם ה(ְר יֹום ְוַלֹחׁשֶ ְּדִאּתְ ּּ
ֲהָנא''אלהי ין ָהאֹור ִאיהו ׁשֹוָקא ְיִמיָנא ּכַ יה , ּם ּבֵ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  ְנִעימֹות )תהלים טז יא(ּ

יִמיְנך ֶנַצח יִמיָנא, ָּבִ ר ּבִ ָמאָלאָה, ּוְכָמה ְדֶנַצח ִאְתַקּשַׁ ׂשְ ר ּבִ ֶרב ַוְיִהי ֶע, ִכי הֹוד ִאְתַקּשַׁ
ּּבֶֹקר ָדא ֹבֶקר ְדַאְבָרָהם, ֶּרב ְדִיְצָחקֶּרב ָדא ֶעֶע, ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד ּיֹום ֶאָחד ַעּמוָדא , ּ

ִביָנן ַחד ְּדֶאְמָצִעיָתא ְוַצִדיק ְדַחׁשְ א, ּ ִכיְנּתָ ָלא ַלְיָלה ְדִאיִהי ׁשְ   .ְוֵלית יֹום ּבְ
רוֵמי ְרִקיִעיןַאְד ָּהִכי ָהא ָקָלא ָסִליק וִמְתפֹוֵצץ ּבְ אן , ַוֲהָוה ָאַמר, ּּ ְרָיין ַקִדיׁשָ ַּמּשִׁ

א א ִדְרִקיָעא ִדְלִעיָלא ְוַתּתָ ְקנו ְלַקְדמות ַמְטרֹוִניָתא, ִּדְמִתיְבּתָ ִּאְזַדְרזו ְוִאּתַ ּ ּ ְדָקא ַאְתָיא , ּ
א וִט, ְלֵמיָעאל ֳקָדם ַמְלּכָ ה ִקּשׁ ַכּמָ הּּבְ ּין ְדִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ְרָיין ְלַקְדמוָתה, ּ ּקומו ַמּשִׁ ּ ּ ּ ,

ָחן י ָמאֵרי ַמְפּתְ א ָקא ַאְתָיא , ַאְדָהִכי ָהא ָקָלא ִתְנָיָנא ֲהָוה ִמְתָעָרא ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ָהא ׁשְ
ח''אדנ, ְּלֵמיָעאל ְלֵהיָכָלא ִדיָלה ְפּתָ ָפַתי ּתִ   .י ׂשְ

ַההוא ִזְמָנא ַמְטרֹוִניָתא  הּּבְ ִּעָלָאה ָקא ָנֲחַתת ְלַגּבָ ִפּקוָדא ַקְדָמָאה, ּ ָלא ָלה ּבְ ְּלַקּבְ ּ ,
ה ָקִלין ְוׁשֹוָפרֹות ַכּמָ א, ּבְ י ַמְלּכָ ְרַוְייהו ְלַגּבֵ ֲאִלין , ְּוָסְלִקין ּתַ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ׁשָ  ִמי )שיר ה ה(ּ

ר ְדּבָ א ִעָלָאה''ִמ, ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ ְוַכד ְסִליַקת ְלִעיָלא , ת עֹוָלה''ְבֹזא, ּי ְדִאיִהי ִאיּמָ
א ִעָלָאה א ְלַמְלּכָ ּסֵ ּוָבה ָפַתח ָאֹנִכ, ִּאְתֲעִביַדת ּכִ ּ ּסֵ, י''ּ ן ּכִ ּבַ ְוַכד , א''ְדָהִכי ְסִליק ְלֻחׁשְ
הו  ַמר ּבְ ְרַוְייהו ִאּתְ רו ּתַ ִּאְתַחּבְ ּ ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ''ה אלהי'' ָאֹנִכי יהו)שמות כ ב(ּ ָך ֲאׁשֶ

  .ִיםִמְצַר
ית ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ר ִאיהו ְרִמיז ּבְ ֲּאׁשֶ א, ּ ר ָדא ִאיּמָ ר ֶאְהֶי, ֲּאׁשֶ ר , ה''ְדִאיִהי ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

ִמְצֹוָתיו נו ּבְ ִּקְדׁשָ ֶטן, ּ ר ִקֵדׁש ְיִדיד ִמּבֶ יה , ֲּאׁשֶ ַמר ּבֵ ֶטן ְדִאּתְ ְּדִאיִהי ּבֶ ּ ֶטן )איוב לט כט(ּ  ִמּבֶ
ַרח ַרח ַהּנֹו, ִמי ָיָצא ַהּקָ ַמאי , ַּמאי נֹוָרא ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, )יחזקאל א כב(ָרא ַהּקֶ

ֶטן יה ָדא ַצִדיק, ִּקֵדׁש ְיִדיד ִמּבֶ ַמר ּבֵ ֶטן ְדִאּתְ ּּבֶ ּ ּ א ִעָלָאה, ּ ר ְדִאיִהי ִאיּמָ ֲּאׁשֶ נו , ּ ִּקְדׁשָ ּ
ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַצִדיק, ּּבְ ְּוִצָונו ּבְ ּ ל ִפּקוָדא וִפּק, ּ ַּעל ּכָ ּ ִגין ְדַחד ִאיהו ְמֻצְוה , ּוָדאּ ּּבְ ּ ּ

ה א, ְוַחד עֹוׂשֶ ִכיְנּתָ ְצָוה ְדִאיִהי ׁשְ ָרה ְמִאיַרת ִעיָנִים ''ִמְצַות יהו, ַּחד ְמֻצְוה ַעל ַהּמִ ה ּבָ
ה ְדִפּקוָדא, )תהלים יט ט( ָייָתה ְדִאיהו ַמֲעׂשֶ ה ֲעׂשִ ְּוַחד עֹוׂשֶ ּ ּ ּ ְּדָהִכי אוְקמוהו ָמאֵרי , ּ ּ ּ ּ

הַמְתִניִתי ֵאינֹו ְמצוְוה ְועֹוׂשֶ י ׁשֶ ה ִמּמִ צוְוה ְועֹוׂשֶ דֹול ַהּמְ ּן ּגָ ּ  
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ְּועֹוד ְמצוְוה ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא א ְדִאיהו ֹרא, ּ ְטָרא ְדַאּבָ ְּדִאיהו ְמצוְוה ִמּסִ ּ , ׁש''ּ
א ְדִאיִהי ֲאׁשֶ ְטָרא ְדִאיּמָ ְרַוְייהוְּוָהִכי ַצִדיק ְמ, ר''ּוִמּסִ ה ִמּתַ ּצוְוה ְועֹוׂשֶ ַמר , ּ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ
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נו ר ִקְדׁשָ ְרַוְייהו ֲאׁשֶ ַּעל ּתַ ּ א ִצָונו, ּ נו ְוַאּבָ א ִקְדׁשָ ִּאּמָ ּ ּ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ , ַעל ָמאן ַעל ׁשְ
ל ֶרֶחם ְּפִתיחו ְדֶרֶחם, ְּדִאיִהי ֶפֶטר ּכָ ְּדִאיהו ְרַמ, ּ ּח ִפּקוִדין''ּ ָכל ''ִמְצַות יהוִאיִהי , ּ ה ּבְ
א א , ִאיִהי ִמְצָוה, ֵּאֶבר ְוֵאֶבר ְדַמְלּכָ ְטָרא ְדַאּבָ נו ִמּסִ ר ִקְדׁשָ ְּועֹוד ֲאׁשֶ ) ב''דף עד ע(ּ

א ַּויֹאֶמר , ם ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור''ּ ַויֹאֶמר אלהי)בראשית א ג( ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוִאיּמָ
א ְדִאיהו י ְטָרא ְדַאּבָ א ְדִאיִהי הְי', ִּמּסִ ְטָרא ְדִאיּמָ , ַּחד ֲאִמיָרה ְוַחד ֲהַוָיה', ִהי ִמּסִ

ָייָתה ְדַתְרַוְייהו ְיִהי אֹור ֲּעׂשִ ּ ּ ּ.  
נֹות  רוִני ּבָ י ִאּשְׁ ִרי ּכִ ָאׁשְ ם ּבְ ר ַעל ׁשֵ ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ , )בראשית ל יג(ְּועֹוד ֲאׁשֶ ֲָאׁשֶ

ֶּבד ְדִאיהו ְוִכי ֶע, )שמות כ ב(ִמְצַרִים  אּ ֵבי ֲאִסיֵרי ְדַמְלּכָ א ְלַאָפָקא , ּבְ ְּוַאְבַטח ֵליה ַמְלּכָ ּ
י ֲאִסיֵרי ָחא ַגְרֵמיה, ֵּליה ִמּבֵ ּבְ א ְלׁשַ ִּאית ֵליה ְלַמְלּכָ ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים , ּ ֲָאׁשֶ

ה ִזְמִנין ּמָ אֹוַרְייָתא ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּכַ יר ּבְ ין ִזְמִנין ַאְדּכִ ְרִעין , ֶּאָלא ַחְמׁשִ ין ּתַ ָלֳקֵבל ַחְמׁשִ
לוָתא, ְּדִביָנה מֹוְדָעא לֹון ֵמָאן ֲאַתר ַאִפיק לֹון ִמן ּגָ ּתְ ְּלִאׁשְ ּ.  

ה ָקִלין וְבָרִקין ַכּמָ ְייהו ָנֲחַתת ְלִמְפַרק לֹון ּבְ ְּוַכד ָנֲחַתת ְלַגּבַ שמות (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ְהיֹו)יט טז י ּבִ ִליׁשִ ַמר , ּת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹולֹות וְבָרִקים ְוגֹוֵמרּ ַוְיִהי ַביֹום ַהּשְׁ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ָאה,  ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת)שם כ יח( ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָכל , ֶּאת ָדא ׁשְ ַדֲהַות ָסְלָקא ּבְ

ַבע ָקִלין ת קֹול ְדָכל ַחד ְוַחד, ָּקָלא ְוָקָלא ֵמִאינון ׁשֶ ם קֹול, ְּוִאיִהי ֲהַות ּבַ ּ ְדָבִרים ַאּתֶ
ַלת ָקִלין ִעָלִאין, )דברים ד יב(ׁשְֹמִעים  ִליָלא ִמּתְ ָּדא ָקָלא ִעָלָאה ּכְ ּ ַלת ְסִפיָרן , ּ ְּדִאינון ּתְ ּ

ַמר , ִּעָלִאין א ִעָלָאה ִאּתְ ּ וְתמוָנה ֵאיְנֶכם רֹוִאים זוָלִתי קֹול)שם(ְּוַעל ִאיּמָ ּ ת קֹול , ּ ֲאָבל ּבַ
ַמר ְוָכל ָה ה , ְּוֶאת ַוַדאי, ְוֶאת, ָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹוֹלתֲּעָלה ִאּתְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ  )במדבר יב ח(ּ

ּוְתמוַנת יהו יט''ּ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ה ַיּבִ ּקֹולֹות ִאינון ִמּסִ ֹוָפר , ּ ִּאיהו קֹול ַהּשׁ
א ִעָלָאה ִאיּמָ ִביָעָאה ּבְ ית ָקִלין, ּׁשְ א ׁשִ   .ּוְלַתּתָ

ָרִקים ִמ ְטָרא ְדַצִדיקּבְ ּּסִ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ָרק ִחּצֹו)זכריה ט יד(ּ ָּעָנן ָדא ,  ְוָיָצא ַכּבָ
בֹוד ְבָעה ֲעָנֵני ּכָ ִליָלא ִמּשִׁ א ּכְ ִכיְנּתָ ין ָקִלין וְבָרִקין, ׁשְ ּסִ ְּדָבה ִמְתּכַ ּ ְטָרא ִדיִמיָנא , ּ ּוִמּסִ

ָמאָלא ֲעָרֶפ, ִאְתְקִריַאת ֲעָנָנא ְטָרא ִדׂשְ ה )שמות כ כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , לּוִמּסִ ּ וֹמׁשֶ
ם ָהאלהי ר ׁשָ ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאׁשֶ ָאה. ם''ִנּגַ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְועֹוד ָאֹנִכי ָדא ׁשְ

א ִעָלָאה ָאֹנִכי ְלִעיָלא, )ישעיה נא יב(ָּאֹנִכי ָאֹנִכי הוא ְמַנֶחְמֶכם  א , ִּאיּמָ ָאֹנִכי ִאיּמָ
ָא ּתָ ַמר ּתַ ְרַוְייהו ִאּתְ א ְוַעל ּתַ י ֲאִני ֲאִני הוא)דברים לב לט(ּה ְלַתּתָ ה ּכִ ּ ְראו ַעּתָ ְמך , ּ ׁשִ ָּכְ

ִהָלֶתך ַעל ַקְצִוי ֶאֶרץ ''אלהי ן ּתְ ָם ּכֵ   .)תהלים מח כא(ּ
ָּהא ָהָכא ִפּקוָדא ַקְדָמָאה ְדִחילו וְרִחימו ְדִא, ּ ְּוֵלית ִפּקוָדא ְדָלא ִאְתְייִהיב ּבִ ּ ּ ּ ', ּיהו בּ

ית ְדִחילו ְדִיְרָאה וְרִחימו' ְוָדא ב ֵראׁשִ ִּמן ּבְ ּ ּ ּ ָאה' ִּעָלָאה ב' ְּדִאינון ב, ּ ּתָ ִּעָלָאה ָהא ' ב, ּתַ
ַמר ְדִאיהו ְדִחילו וְרִחימו ִּאּתְ ּ ּ ּ ְתָרָאה ' ב, ּ ָר' ְוִאיִהי ב, ּ ּתֹוָרה וִמְצָוה)א תתאה''נ(ּבַ , א''ִמּבָ

ִהפוך ַאְתָוון ֵאֶב ְּבְ ּ ִּפּקוָדא ַקְדָמָאה ִאיהו ,  ֵאֶבר ְוֵאֶבר)א דכל''נ(ִאיִהי ִמְצָוה ְבָכל , ר''ּ ּ ּ
ְּדִחילו וְרִחימו', ְּוִאיהו ב, )שמות כ ב(ך ''ה אלהי''ָאֹנִכי יהו ּ יָראו , ּ ִּאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ

ְטָרא ִדְדִחילו)ויקרא יט ג( ך , ּ ִמּסִ ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָּכַ ְטָרא ִדְרִחימו)יבשמות כ (ָ , ּ ִמּסִ
מֹור ְּוַתְרַוְייהו ִאינון ָזכֹור ְוׁשָ ּ.  

ִפִלין ְדֹראׁש וְתִפִלין ְדָיד ּּתְ ּ ּּ א , ּ ִפִלין ְדֵריׁשָ א ּתְ ַּאּבָ ְָדִאיהו ֹראׁש ְדָבְרך  )א על רישא''נ(ּ ּ ּ ּ
ּ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא)תהלים קיט קס( ֱאֶמת א ְתִפִלין ְדָיד ְדִאי, ּ ִּאיּמָ ָאהּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ , ִהי ׁשְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ִפִלין ְדָמאֵרי ָעְלָמא א ּתְ א ְוִאיּמָ ַּאּבָ א , ּ ָרא וְבַרּתָ יה ְדִאינון ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִפִלין ִדיָלן ִּאינון ּתְ ּּ.  
  ]א''דף עה ע -תיקוני זוהר [

ִליָתָא''ְועֹוד ָנִתי ִליָת, ה''ב ּתְ יה ִפּקוָדא ּתְ ּּבֵ ָּאה ְדִאיהו ְנבוָאּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ה''ּ
ַמר , ָּחֵמׁש אֹור ִאינון, ם ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור''ּ ַויֹאֶמר אלהי)בראשית א ג( ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות אלהי)יחזקאל א א( חו ַהּשָׁ א ִעָלָאה ַמְרֶאה ְסִתיָמא , ם''ּ ִנְפּתְ ִּאיּמָ

ה  ה ִדְמיֹון, ִּדְמיֹוןְּדֵלית ּבָ ְלָייא ְדִאית ּבָ ָאה ַמְרֶאה ְבִאְתּגַ ּתָ א ּתַ ִּאיּמָ ַמר , ּ הושע (ַוֲעָלה ִאּתְ

ה)יב יא ִביִאים ֲאַדּמֶ ה ִאיִהי ִדְמיֹון ְלָכל ְנִביַאָיא, ּ וְבַיד ַהּנְ פום ֵחיֵליה, ֲּאַדּמֶ ּוְלָכל ַחד ּכְ ּ ּ ,
ל ֶמְרּכָ ִלָטא ַעל ּכָ ּוְבִגין ְדִאיִהי ׁשְ ּ אּ ל ּכְֹכַבָיא וַמָזֵלי, ּבֹות ִדְלַתּתָ ְּוַעל ּכָ ּ ִאין, ּ ְּוִאָלִנין וְדׁשָ ּ ,

ַמָיא ְוֵחיָון ְוַאְרָעא ל עֹוֵפי ׁשְ א, ְּוַעל ּכָ ָמא ְדֻכְלהו, ְּונוֵני ַיּמָ ׁשְ ִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ּבִ ּּבְ ּּ ,
ְטָרא ְדֵחיָוון ִאְתְקִריַאת ַחָיה ְטָרא ְדעֹוִפין, ִּמּסִ ר יֹוָנה ִצפֹורּוִמּסִ ְטָרא ְדנוִנין , ּ ֶנׁשֶ ּוִמּסִ ּ

ִהפוָכא ָדָגה)א שפחה''נ(ִסְטָרא , ַּהָדג א ּבְ יׁשָ ּ ּבִ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ין ִאְתְקִריַאת ׁשְ ּבִ ְטָרא ְדִעׂשְ ּוִמּסִ
ה ּנָ  )א''דף עה ע(. ׁשֹוׁשַ

ָּנִתיב ְרִביָעָאה ַוַיְבֵדל אלהי ך ''ּ ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחׁשֶ ְם ּבֵ ְּדַכר ְונוְקָבא , )ית א דבראש(ּ ּ
ך ַלְיָלה, ִּאינון ך ָקָרא ָלְיָלה)שם ה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְֹחׁשֶ ְטָרא , ְ ְוַלֹחׁשֶ ך ִמּסִ ְְוִאית ֹחׁשֶ

ְטָרא ְדַדְכיו ְּדַדְכיו ְוַלְיָלה ִמּסִ ּ ּ יך )תהלים קלט יב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ך ֹלא ַיֲחׁשִ ם ֹחׁשֶ ְ ּגַ ְ

ָך ְוַלְיָל אֹוָרהִּמּמֶ ָכה ּכָ ֲחׁשֵ יֹום ָיִאיר ּכַ הֹוָרא ְדִאיהו , ּה ּכַ ל ִמּנְ ך ִאיִהי נוְקָבא ִדְמַקּבֵ ְּוֹחׁשֶ ּ ְ

א, ּאֹור ְדַכר ְמׁשָ ַלת ִמן ׁשִ ַגְווָנא ְדִסיֲהָרא ִדְמַקּבְ ְּוַתְרַוְייהו ִאינון ַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדַנֲהָרא , ּכְ ּ ּ
ה ַהְבָדָלה ְוַלאו ִחּבוָראְוִא, ְּוַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָלא ַנֲהָרא ך ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ְדִאית ּבָ ּית ֹחׁשֶ ּ ּ ּ ְ ,

ְּוַההוא אֹור ִאיהו ְכמֹוָחא ֶבֱאגֹוָזא ּ.  
רוֵמי ְרִקיִעין ע ּבְ ּמַ ּתַ חו , ָמאֵרי ְדאֹוָצִרין ָמאֵרי ְדֵהיָכִלין, ַּאְדָהִכי ָהא ָקָלא ִאׁשְ ַּאְפּתַ

ַההוא ִזְמָנא אדנ, ּא ְלַאָעָלא ְבֵהיָכֵליהָיֵהיָכִלין ָהא ַמְטרֹוִניָתא ָקא ַבְע ָפַתי ''ּּבְ י ׂשְ
ח ְפּתָ ְבָעה ֵהיָכִלין, ּתִ ִליָלא ִמּשִׁ ה , ֵהיָכָלא ּכְ ה ְנִביִאים ָסְלִקין ִעּמָ ּמָ ַההוא ִזְמָנא ּכַ ּּבְ ּ

ה ְנִסים ִעּמָ ּוִמְתּכַ ִּאית ְנִביִאים ְדִאינון ָמא, ְּדִאית ְנִביִאים ְוִאית ְנִביִאים, ּ ֵרי ְדֵביָתא ּ
א, ְדַמְטרֹוִניָתא ְּוִאית ְנִביִאים ְדִאינון ָמאֵרי ְדֵביָתא ְדַמְלּכָ ִּאֵלין ֵמַאְסַפְקַלְרָיָא ְדַנֲהָרא , ּ ּ

ְּוִאֵלין ֵמַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ַנֲהָרא ְטָרא ְדיהו, ּ ְּנִביִאים ְדַאְסַפְקַלְרָיא ְדַנֲהָרא ִאינון ִמּסִ , ה''ּ
ּוְנִביִאים ְדַאְסַפ ּ ְטָרא ְדאדנּ ִקיִלין ְלאֹוַרְייָתא , י''ְּקַלְרָיא ְדָלא ַנֲהָרא ִאינון ִמּסִ ְּוִאינון ׁשְ

ְטָרא ְדאדנ, ְּדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ְטָרא ְדִיְרָאה''ְנִביִאים ִמּסִ ּוְנִביִאים , י ִמּסִ
ְטָרא ְדיהֹוָ ְּדִאינון ִמּסִ ְטָרא ְדַאֲהָבה''ּ   .ּה ִאינון ִמּסִ

ְרִעין ִמְזַדְעּבְ ה ָמאֵרי ּתַ ּמָ ַּההוא ִזְמָנא ּכַ ְּזִעין וִמְזַדְמִנין ְלֵהיָכָלאּ ה ָמאֵרי חֹוָתמֹות, ּ , ְוַכּמָ
ין ֵאְלּתִ ה ָמאֵרי ׁשְ ה ָמאֵרי ְתׁשובֹות, ְוַכּמָ יב, ְּוַכּמָ ִּדְבהֹון ָנִביא ׁשֹוֵאל וֵמׁשִ ה ָמאֵרי , ּ ְוַכּמָ

ַּמה ַדֲהָוה וַמה ְד, ֲעִתידֹות ּ ה ָמאֵרי ְדַעְייִנין ְדִאינון ַמְראֹות ְוחֹוִזין , ָעִתיד ְלֶמֱהִויּ ְּוַכּמָ ּ
ה ָמאֵרי ְדאוְדִנין ְדִאינון ָמאֵרי ְדַגְדִפין, ִּדְנִביִאים ְּוַכּמָ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )יחזקאל א כד(ְּדִאּתְ

ְנֵפיֶהם ַמע ֶאת קֹול ּכַ ן ֵריַח, ָוֶאׁשְ ה ָמאֵרי ְדחֹוָטָמא ְדַתּמָ הֹון , ְוַכּמָ ַמר ּבְ  )ויקרא א יג(ְּדִאּתְ
ה ֵריַח ִניֹחַח הֹון , ִאּשֵׁ ַמר ּבְ ה ָמאֵרי ְדַאְנִפין ְדִאּתְ ְּוַכּמָ ָעה ָפִנים ְלֶאָחת)יחזקאל א ו(ּ ,  ְוַאְרּבָ

ה ָמאֵרי ְדָקִלין וָמאֵרי ְדִדּבוִרין ְּוַכּמָ ּ ּוָמאֵרי ַדֲהָבִלים ְדִאינון ַלֲהבֹות ֵאׁש, ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
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ה ָמאֵרי ִדָיִדין, ה ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש'' קֹול יהו)תהלים כט ז(ְכִתיב ִד הֹון , ְוַכּמָ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ
ְנֵפיֶהם)יחזקאל א ח( ַחת ּכַ עור קֹוָמה ,  ִויֵדי ָאָדם ִמּתַ ה ָמאֵרי ְדקֹוָמה ְוִאינון ׁשִ ְּוַכּמָ ּ

ַמר ּבְ, ְּדָכְרַסָייא ִרית ְדִאּתְ ה ָמאֵרי ְדאֹות ּבְ ָ ְוֶזה ְלך ָהאֹות)שמות ג יב(הֹון ְּוַכּמָ ה , ּ ְוַכּמָ
הֹון  ַמר ּבְ   .ּ ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב)יחזקאל א יד(ָּמאֵרי ְדַרְגִלין ְדִאּתְ

ּקוִנין ִדְנִביַאָיא ִמְלָבר  ל ּתִ ּּכָ ּ ּ גוָפא)א מלגאו''נ(ּ ֵאָבִרים ְדגוָפא, ּ ּבְ ּּבְ ָמאֵרי ְדָחְכָמה , ּ
מֹו ִּאינון ִמְלָגאו ּבְ ִביא, ָחאּ ּוְבִגין ָדא ָחָכם ָעִדיף ִמּנָ ְוָדא , ב ְנִתיבֹות''ּוִמּמֹוָחא ַתְלָיין ל, ּ

ַמר ֵלב ֵמִבין''ל ַּוַיְבֵדל אלהי, ּב ְדִאּתְ ך ''ּ ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחׁשֶ ְם ּבֵ ָהָכא ָרָזא , )בראשית א ד(ּ
ְנבוָאה, ְדָנִתיב ְרִביָעָאה ַּמאי ַהְבָדָלה ָהָכא ּבִ ְטָרא ֶּאָלא ַכ, ּ ְקָרא ִאינון ִמּסִ ה ְנִביֵאי ׁשִ ּּמָ

ך א, ְְדֹחׁשֶ ֵני ָנׁשָ ַאִויָרא ְלַאְטָעָאה ּבְ ְּדָאְזִלין ּבְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ִדְיֵהא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

יה ִכיְנּתֵ ׁשְ ַּוַיְבֵדל אלהי, ּּבִ ך''ּ ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחׁשֶ ְם ּבֵ ּ.  
ָאה ְּדָמאֵרי , ִּאֵלין ָמאֵרי ִמְקָרא, )שם ה(ם ָלאֹור יֹום '' אלהיַּוִיְקָרא, ָנִתיב ֲחִמּשָׁ

ִּמְקָרא ִאינון ְפִתיָלה ָנה ַזִית, ּ יַני ֵנר, ּוָמאֵרי ִמׁשְ ה ִמּסִ ָלה ְלֹמׁשֶ ּוָמאֵרי ַתְלמוד ְדִאיהו ַקּבָ ּ ּ ּ.  
אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ִּפּקוָדא ְרִביָעָאה ְלִאְתַעְסָקא ּבְ א , ּּ יןּוְלַאְפָרׁשָ ית ַדְרּגִ ׁשִ ָּבה ּבְ ּ ,

ר וָפסול ׁשֵ ר טוְמָאה ְוַטֲהָרה ּכָ ִאּסור ְוֶהּתֵ ּּבְ ּ ּ ם ְיִהי ''ּ ַויֹאֶמר אלהי)שם ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ִים תֹוך ַהּמָ ין ַמִים ָלָמִים, ְָרִקיַע ּבְ ר, ִּויִהי ַמְבִדיל ּבֵ ׁשֵ ר ּכָ ין ַמִים ְדַדְכיו ְדַטֲהָרה ֶהּתֵ ּּבֵ ּ ,

ִּים ִדְמָסֲאבו ְדִאינון ִאּסור ָטֵמא ָפסולּוֵבין ַמ ּ ּ ּ ִרים ַמִים ְסרוִחים , ּּ ּבָ ְּדִאינון ֵמי ּבֹורֹות ִנׁשְ ּ ּ
ַמר , ַּמִים ְמטוָנִפין ּ ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני)שמות כ ג(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ְוַהאי , ָ

יַנְייהו ָדא ָרִקיַע  ָּרִקיַע ְדַאְפִריׁש ּבֵ י ֵחיָווןּ ַמר , ן''ְוָדא מטטרו, ְּדַעל ֵריׁשֵ ַּדֲעֵליה ִאּתְ ּ
י )יחזקאל א כב( ּוְדמות ַעל ָראׁשֵ ַמר , ּ ַהַחָיה ָרִקיַע)ב''דף עה ע( ּ  )בראשית א ז(ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ִתיָתָאה, ם ְוגֹוֵמר''ַּוַיַעׂש אלהי יק ְּוָדא ַצִד, ְוִאית ָרִקיַע ְלִעיָלא ֵמָרִקיַע, ְוָדא ָנִתיב ׁשְ
ין ַמִיין נוְקִבין ְלַמִיין ְדכוִרין ְּדַאְפִריׁש ּבֵ ּ ּ ּּ יה, ּ מֹוְדָעא ּבֵ ּתְ ַמר , ְּלִאׁשְ ּ ַוַיַעׂש )שם(ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ר ֵמַעל , ם ֶאת ָהָרִקיַע''אלהי ִים ֲאׁשֶ ַחת ָלָרִקיַע וֵבין ַהּמַ ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ ַּוַיְבֵדל ּבֵ ּ ּ
  .ִּביָעָאה ַצִדיקְוָדא ָנִתיב ׁשְ, ָלָרִקיַע

ִמיָנָאה ַוִיְקָרא אלהי ָמִים ''ָּנִתיב ּתְ א ''ַּוִיְקָרא אלהי, )שם(ם ָלָרִקיַע ׁשָ ּם ָדא ִאיּמָ
ְרַוְייהו, ִּעָלָאה ָמאָלא וְכִליל ּתַ ין ְיִמיָנא וׂשְ ָּלָרִקיַע ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ֶּרב ְדִיְצָחק וֹבֶקר ְּוִאינון ֶע, ֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד ֶע ַוְיִהי)שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ּ
  .ְּדַאְבָרָהם

 תקונא תלתין וחד
ָר ית ּבָ ֵראׁשִ ּתֵ''ּבְ ַמר , י''א ׁשְ יֶהם ְוגֹוֵמר)רות א יט(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ ְּוִאינון ,  ַוּתֵ

ֵרי ּתֹורֹות אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָת ּא ִדְבַעל ֶפהּתְ ֵרי לוחֹות ָאְזלו ְלטוָרא , ּ ְּועֹוד ּתְ ּ ּ
ל ָהִעיר ֲעֵליֶהן , ְדִסיַני ֹהם ּכָ ל ָעְלָמא ִאְזַדְע)שם(ִּמָיד ַוּתֵ שמות כ (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַזע ּכָ

ַּוַיְרא ָהָעם ַוָינועו'  ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹֹלת וכו)יח ּ ּ ָּדא ִאיהו , ְּוָאְמרו ֲהֹזאת ָנֳעִמי, ּ ּ
ַמר , ְּנִעימו ְדאֹוַרְייָתא ַחת ָהָהר)שם לב יט(ִּמָיד ִאּתְ ר אֹוָתם ּתַ ּבֵ ָּפְרַחת אֹוַרְייָתא ,  ַוְיׁשַ

ן ּמָ י ְלטוָרא ְדִסיַני)רות א כא(ְוָאְמַרת , ִמּתַ יַבִני , ּ ֲאִני ְמֵלָאה ָהַלְכּתִ ּוְכַען ְוֵריָקם ֱהׁשִ
י ָמֵל,ה''א י''ה ָמֵל''ְמֵליָא, ה''יהו ּ וְכַען ָפַרח ִמּנִ ּה ְדִאיהו יה''א י''ּ ָאַרת ה, ו''ּ ּתְ ' ְוִאׁשְ

י דוִמָי, ם''ְּיִחיָדה ִאֵל ֶּנֱאַלְמּתִ ִתי ִמטֹוב ְדִאיהו ו, ה''ם י''דֹו, )תהלים לט ג(ה ''ּ ֶּהחׁשֵ ּ'.  
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יֶהן ּגוף ְוֶנֶפׁש ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ ָּדָבר ַאֵחר ַוּתֵ ּּגוף ִאְתַדן , ְבָראְלֵבי ִק, ְלָאן ֲאַתר ָאְזִלי, ּ ּ
ב ה , ְוִאְתַרּקַ ַמר ּבָ ב)רות ג ז(ֶּנֶפׁש ִאּתְ ּכָ ׁשְ לֹוָתיו ַוּתִ ַגל ַמְרּגְ   . ַוּתְ

ך, ָקם ָסָבא ַחד ְוָאַמר א ֲחזֹור ּבָ ְּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ָּעְרָפה ִאיִהי גוף, ּ , ּרות ִאיִהי ֶנֶפׁש, ּ
ַמת ַחִיים פו ִדיָלה ָנֳעִמי ִנׁשְ ּׁשוּתָ ּ ּ י , ּלֹון רוָחאַמְח, ּ ּּגוָפא ְדִאיִהי ָעְרָפה ָחְזָרה עֹוֶרף ְלַגּבֵ ּ

ָמה  ָמָתא, )א שכינתא''נ(ְנׁשָ ִנׁשְ ה ּבְ ק ּבָ ֶּנֶפׁש ִאְתַדּבַ ר )רות א טז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ֲאׁשֶ  ּבַ
ה ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ְלִכי ֵאֵלך ּבְ ּּתֵ ּ ִפּקוִדין ְדֹל, ְ ִליִני ָאִלין ּבְ ר ּתָ ּוַבֲאׁשֶ ּ הּ   .א ַתֲעׂשֶ

ָגלוָתא ְלִכי ֵאֵלך ּבְ ר ּתֵ ֲאׁשֶ ָּדָבר ַאֵחר ּבַ ה , ְּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ְלָחה )ישעיה נ א(ּ ִעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ּ
ֶכם ָגלוָתא, ִאּמְ ָבא ִדיָלך ּבְ ּכָ ִליִני ָאִלין ְדִמׁשְ ר ּתָ ּוַבֲאׁשֶ ּ  ַעל )שיר ג א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ

ֵלילֹות ִבי ּבַ ּכָ ָרֵאלַעּמֵ, ִּמׁשְ י ִאֵלין ִיׂשְ ּך ַעּמִ ִריך הוא''ך אלה''ִואלהי, ְ א ּבְ ּי ָדא קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ֱּאִליֶמֶלך ָדא י ַקת ה', ַמְחלֹון ו', ָּנֳעִמי ָדא ה', ְ ה ִאְתַדּבְ ּרות ּבָ ּ , ְוִאְתֲעִביַדת ּתֹוָרה' ּ
ַמר  ַאְרֵצנו)שיר ב יב(ַּוֲעָלה ִאּתְ ַמע ּבְ   .ּ ְוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ

א ְדִעֶרב ַרבָּעְרָפ הֹון , ה ִאיּמָ ַמר ּבְ ה עֹוֶרף הוא)שמות לד ט(ְּדִאּתְ י ַעם ְקׁשֵ ְּדָחְזַרת , ּ ּכִ
י ֲחמֹוָתה, ְלָסְרָחָנה ְע, ְּוָחְזַרת ֹעֶרף ְלַגּבֵ ְליֹון ּבַ ָּלה ְדָעְרָפהּכִ ּ ָלָייה , ּ ֵיֶצר ָהָרע ְדַאְתָיא ּכְ

יה ְלָעְלָמא ְליֹון, ִּמּנֵ ָלָייהְוִאּתְ, ְּוִאיהו ּכִ   .ֵּתיה ִליִלית ּכְ
ִרין ַעל ֵאָבִרים ּבְ חֹוִבין וִמְתּגַ ר ַנׁש ִאיהו ְמחוָייב ּבְ ד ּבַ ָמה ְוֶנֶפׁש ּכַ ְּנׁשָ ּ ַמת ַחִיים , ּ ִּנׁשְ

ְלַקת ִמן ּגוָפא ִּאְסּתַ ן, ּ ּמָ ָאַרת ּתַ ּתְ ה , ְוֶנֶפׁש ִאׁשְ ַמר ּבָ לֹוָתיו)רות ג ז(ְּוִאּתְ ַגל ַמְרּגְ י ,  ַוּתְ ְלַגּבֵ
י ַצִדיק ְוָדא ְבִרית ִמיָלהָמ יף ַעל ִיְצֵריה''ֹו ַע''ְּדִאיהו ּבֹוַעז ּב, ּאן ְלַגּבֵ ּקִ ׁש , ּז ּתַ ַּוָיָמד ׁשֵ

ת ָעֶליָה  עֹוִרים ַוָיׁשֶ ׁש, )שם טז(ּׂשְ ִואַית לֹון ֲעָלָהא , )שיר ה טז( ּׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ ּׁשַ
ָנא ֲעָלה ַלְכָנה ׁשְ, ְּלַאּגָ ְּואוְקמוָה ַוּתֵ ָאהּ א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ׁשְ יֶהם ּבִ ַמר , ּּתֵ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ם)רות ד יז( ֵכנֹות ׁשֵ ְקֶראָנה לֹו ַהּשְׁ ן ְלָנֳעִמי,  ַוּתִ ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ֵּלאֹמר יַֻלד ּבֵ
יה  ַמר ּבֵ ָרֵאל)שמות ד כב(ְּדִאּתְ ִני ְבֹכִרי ִיׂשְ ָרֵאל ְו,  ּבְ ד ָחאבו ִיׂשְ ְלָקא ּּכַ ָּגְרמו ְלִאְסּתַ

א ִכיְנּתָ לֹוָתיו , ׁשְ ַגל ַמְרּגְ ָאה ַוּתְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ַמר ּבִ   .)רות ג ז(ֲּעָלה ִאּתְ
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יֶהם ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ א, ָּדָבר ַאֵחר ַוּתֵ גוָפא ְוַנְפׁשָ ִּאיהו ְמַמֵלל ּבְ ד ִאיהו , ּּ ּוֵמְרִחימו ְדגוָפא ּכַ ּ ּ ּ
ַע ׁשוָבהּבַ ֵבר , ּל ּתְ ם ֶאּקָ מוִתי ָאמות ְוׁשָ ר ּתָ ֲאׁשֶ ה ּבַ א ְלַגּבָ ֵּייָמא ַנְפׁשָ ּ ְּוָלא ָתזוז , )שם א יז(ּ

יה א ְבִקְבָרא ִמּנֵ ַמר , ַּנְפׁשָ ִהְתַהֶלְכך )משלי ו כב(ַּוֲעָלה ִאּתְ ָּבְ ְנֶחה אֹוָתך  )א''דף עו ע( ּ ְּתַ

ָעְלָמא ֵדין מֹור , ּבְ ׁשְ ך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ִקְבָראָּבְ ִתים , ָָעֶליך ּבְ א לעולם ''נ(ַּוֲהִקיצֹוָת ִלְתִחַיית ַהּמֵ

יֶחך)הבא י גוָפא, ָ ִהיא ְתׂשִ א ְלַגּבֵ ָּדא ַנְפׁשָ א ִאם ּגוָפא ָלא ָחַזר , ּ ּובֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ
א ְתיוְבּתָ א, ּּבִ יוְבּתָ י ּתְ יה ְוִאְתְקֵר, ְּוָחַזר עֹוֶרף ְלַגּבֵ ֶּנֶפׁש ִאְתָפַרׁש ִמּנֵ ְּוגוָפא ָדא , ה''ּי ָעְרָפּ

ֵרין ָעְלִמין   .ִאְתֲאִביד ִמּתְ
ָנא, ָּאַמר ֵליה ָסָבא ָסָבא ה ִקְבִרין ְלַמּגָ ּמָ ְּוָהא ִאם ּגוָפא ִאְתֲאִביד ַעל ַמה , ְוָהא ּכַ

ִתים א ִלְתִחַיית ַהּמֵ קום ַנְפׁשָ ּּתָ ְּדָהא ַוַדאי ּגוָפא ִאְתֲאִביד, ּ ּ ַמר ְדִאְתֲאִביד , ּ ֵרין ְּוִאּתְ ִמּתְ
י ְלָדֵרי ָדִרין, ָעְלִמין ן ִאְתַנּשֵׁ ָייה ְדַתּמָ ָנא, ְּוָהא ָנִחית ִלְנׁשִ ה ִקְבִרין ְלַמּגָ ּמָ ן ּכַ   .ִאם ּכֵ

י עֹוְבֵדי ְידֹוי ּנִ ִריך הוא ָלא ְיׁשַ א ּבְ ֶּאָלא ַוַדאי קוְדׁשָ ּ ְּ ְּדַוַדאי ָעְלָמא ֵדין ְוָעְלָמא , ּ ּ
ַמָיא ְו ְּדָאֵתי ְדִאינון ׁשְ ּ ִריך הוא ִאינוןּ א ּבְ ַּאְרָעא ְדקוְדׁשָ ּ ּ תהלים קטו (ַּוֲעַלְייהו ָאַמר ָדִוד , ְּ

ַמִים ַליהו)טז ַמִים ׁשָ ְַאְרָעא ֶאְתַהֵלך ִלְפֵני יהו, ה'' ַהּשָׁ ַאְרצֹות ַהַחִיים ''ּ , )שם קטז ט(ּה ּבְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָמא ְדיהו ׁשְ ַמר ָעְלָמא ֵדין ְוָעְלָמא ְדָאֵתי ּבִ  )שם צו יא(ָּדא הוא ִדְכִתיב ֲה, ה''ֲּעַלְייהו ִאּתְ
ַמִים ְו ָתֵגל ָה ָאֶרץ ְמחו ַה ּשָׁ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְדסמא, ִּי ׂשְ י ׁשָ ַמר ְלַגּבֵ ִזְמָנא ְדִאּתְ ל ''ֵאיָמַתי ּבְ

ְבֶלה , ְוָנָחׁש ֶגד ּתִ ּבֶ ן ִנְמָלחו ְוָהָאֶרץ ּכַ ָעׁשָ ַמִים ּכֶ י ׁשָ ּוְלָבַתר ְדִיְמֵחי לֹון , )ישעיה נא ו(ּּכִ ּ
ן ַדֲעַלְייהוִו ֵצי ְלִאֵלין ְמַמּנָ ּיׁשֵ ּ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ ִריך הוא ִלׁשְ א ּבְ ִּמָיד ְיַחֵדׁש לֹון קוְדׁשָ ּּ ּ ְּ ,

ין יׁשִ ן ּבִ ִגין ִאֵלין ְמַמּנָ ְּדִיְתַמחון ּבְ ַמִים )שם סו כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ר ַהּשָׁ י ַכֲאׁשֶ  ּכִ
ה ֲאׁשֶ ים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשָ ה ְוגֹוֵמרַהֲחָדׁשִ צון עֹוְבֵדי ְידֹוי, ר ֲאִני ֹעׂשֶ ּתֵ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ,

ֵרין ָעְלִמין ָמִתין ְוגוִפין ְדִאְתֲאִבידו ִמּתְ ְּדִאינון ִנׁשְ ּ ּ ּ ְּוִאֵלין ֲעִתיִרין ִדְבָגלוָתא, ּ ּ ִגין ְדַהאי , ּ ּּבְ
  .ָּעְלָמא ִאיהו ִדְלהֹון

ֵני ְדִאינון ַצִד ֲּאָבל ִמְסּכְ ּטוָבא ִדְלהֹון ְלִאינון ָעְלִמין ָטִבין, ּיַקָיאּ ִריאו , ּ ִּדי ְבהֹון ִאְתּבְ ּ
ֵרי ּתֹורֹות אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ּּתְ א , ּ ן וְבִגין ִדְלַתּתָ ּמָ ְּדַאְגָרא ִדְלהֹון ּתַ ּ

ין ְד, ְּדֶאֶרץ ַהַחִיים ָמִתין ַקִדיׁשִ ן ּגוִפין ְלִנׁשְ ּמָ ּּתַ ּ ָמא ַדיהוּ ׁשְ ִריאו ּבִ ה , ה''ִּאְתּבְ ְּוגוָפא ְדֹמׁשֶ
יה  ַמר ּבֵ ן ֲהָוה)דברים לד ז(ְּדִאּתְ ּמָ ּוְבִגיֵניה ֲהָוה ִאיהו ,  ֹלא ָכֲהָתה ִעינֹו ְוֹלא ָנס ֵלֹחה ִמּתַ ּ ּ

יה ָּבָעא ַרֲחֵמי ְדָלא ְימות ְוִיפוק ִמּנֵ ּ ְּוָלא ַעל ּגוָפא ְדַהאי ָעְלָמא ְדִאְתְקֵרי , ּּ ַּסְנָדל ּ
יה ַמר ֵליה , ְּלַגּבֵ ַּדֲעֵליה ִאּתְ ּ ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך)שמות ג ה(ּ ָ ׁשַ ָ.  

ית ֵראׁשִ ן ִאינון עֹוָבָדא ִדּבְ ְּוָאָדם ְוֵחיָון וְבִעיָרן ְועֹוִפין ְדַתּמָ ּ ִדיֹוְקָנא ִעָלָאה , ּ ְּוִאינון ּבְ ּ ּ
א  ְבּתָ ֶמְרּכַ הֹון ּבְ ַמר ּבְ ְּדִאֵלין ְדִאּתְ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם ְוגֹוֵמר)קאל א ייחז(ּּ ּ ּ ְּדִאינון , ּ ּ

ַמר  ִעיִרין ִעָלִאין ֲעַלְייהו ִאּתְ ּּבְ ה לֹו)ישעיה סד ג(ּ ה ִלְמַחּכֵ ן ִעץ ַחִיים ְדָמאן ,  ַיֲעׂשֶ ְּוַתּמָ ּ
יה  ַמר ּבֵ יה ִאּתְ ְּדָאִכיל ִמּנֵ ּ   . ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם)בראשית ג יב(ּ

ְר ן ּכָ יִריןְוַתּמָ ְּסָיין ִדי ַדֲהָבא ְוַכְסָפא ְוַאְבִנין ַיּקִ ּ ין ְדַכְסָפא ְוַדֲהָבא, ּ ְּוַעְרׂשִ ח ''ְוַרַמ, ּ
ַהאי ָעְלָמא ָרֵאל ּבְ ה ְלִיׂשְ י לֹון ֹמׁשֶ ִּפּקוִדין ְדַמּנִ ּ ָאה ְרַמ, ּ ּח ֵאָבִרים ְדַההוא גוָפא''ְלַדּכָ ּ ,

ֵפָלא ִאיהו ַסְנָד ְּוגוָפא ְדַהאי ָעְלָמא ׁשְ ּ ָמָתאּ ף , ל ְלִנׁשְ זוֲהָמא )א ואתטנפת''נ(ְּדִאְתַטּנַ ּ ּבְ
ית. ְדַהאי ָעְלָמא ֵראׁשִ ָלִתין ְוַחד ִזְמִנין ְדִאְתַפַרׁש ּבְ ָּהא ָהָכא ּתְ ר ֲאִמיָרן וְתָלִתין , ּ ַּוֲעׂשַ

ְבִעין וְתֵרין ִביִלין ָהא ׁשַ ּוְתֵרין ׁשְ א לֹון, ּ ֵר. ְְוָצִריך ְלָפְרׁשָ יתָּפַתח ְוָאַמר ּבְ   אׁשִ

 תקונא תלתין ותרין
ית ַמֲאַמר ַקְדָמָאה ְלֹכָלא ֵראׁשִ ֵרין ִדּבוִרין ָאֹנִכי ְוֹלא ִיְהֶיה ְלך , ּּבְ ִליל ּתְ ְָוִאיהו ּכְ ּ ּ ּ

ִדּבוָרא ֲחָדא)שמות כ ב( ְמרו ּבְ ּ ְדִאּתְ ית, ּ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ְּוַתְרַוְייהו ִאינון ְרִמיִזין ּבְ ּ ִגין ָדא , ּ ּּבְ
י ֵראׁשִ י'' את''ּבְ ָאת ֶאָחד ב, ָֹלא ִיְהֶיה ְלך' ָאֹנִכי ב' ב א''א, ת''ב ֵרׁשִ ְוִאיִהי ', ְּוֹכָלא ּבְ

ית' ב ֵראׁשִ   .ִמּבְ
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י ֶאְלָעָזר ְע, ָאַמר ַרּבִ ְּוִכי ָמאן ְדִאית ֵליה ַעְבָדא ְוַאִפיק ֵליה ְלֵחירו ִמּשִׁ ּ ּ ּ ּּבוֵדיהּּ ִאית , ּ
ַמְפָקנוָתא ְלֵחירו ְלַעְבֵדיה ָחא ַגְרֵמיה ּבְ ּבְ ֵּליה ְלִרּבֹוֵניה ְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ִריך הוא , ּּ א ּבְ ְּוִכי קוְדׁשָ ְּ

י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעך וכו)בראשית טו יג(ְּדָאַמר ְלַאְבָרָהם  ה ' ָ ּכִ ּמָ ָחא ַגְרֵמיה ּכַ ּבְ דף (ִּאית ְלׁשַ

ְמעֹון ָהִכי , )שמות כ ג(ָר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִזְמִנין ֲאׁשֶ )ב''עו ע י ׁשִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
ּהוא ַוַדאי ִריך הוא ַגְרֵמיה ְדַאִפיק לֹון ִמן ָגלוָתא, ּ א ּבְ ח קוְדׁשָ ּבַ ֲּאָבל ָהָכא ָלא ְמׁשַ ּ ּ ּ ּּ ְ ,

אֹוַרְייָתא ְיִציַאת ִמְצַרִים יר ּבְ ין ִזְמִנין ַאְדּכִ א ְדַאִפיק ְל, ֶּאָלא ַחְמׁשִ ַדְרּגָ מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ִּאׁשְ
ּלֹון ְדִאיהו יֹוְבָלא יה , ּ ַמר ּבֵ ָנה)ויקרא כה יא(ְּדִאּתְ ים ׁשָ ַנת ַהֲחִמּשִׁ ְּוִאינון ,  יֹוֵבל ִהיא ׁשְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ר ֵליה ר ַחד ְדָלא ִאְתַמּסַ ִסיַני ּבַ ה ּבְ ְרִעין ְדִביָנה ְדִאְתַמְסרו ְלֹמׁשֶ ין ּתַ ַּחְמׁשִ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָד, ּ א ּ
אֹוַרְייָתא ְיִציַאת ִמְצָרִים ין ִזְמִנין ּבְ יר ַחְמׁשִ ב ַדְע. ַאְדּכִ ִאיָּאַמר ָהא ַוַדאי ִאְתַיּשֵׁ   .ּתָ

ְבִעין אוִמין, ָמאן ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ן ְדׁשַ ִּאֵלין ְמַמּנָ ּ ִגין , ב''ׁש ָהא ע''ל ְוָנָח''ְוסמא, ּ ּבְ
ִריך הוא אֹוַרְייָת א ּבְ ָּדא ְיִהיב קוְדׁשָ ּ ָמאָלא ְדִאיהו ְגבוָרהְּ ּא ִמיִמיָנא ְדִאיהו ֶחֶסד וִמּשְׂ ּ ּ ּ ,

ְבִעין אוִמין ָזָבא ִמּשַׁ ְבִעין ַאְנִפין ְלׁשֵ ה ׁשַ ְּדִאית ּבָ ּ א , ּּ ָיא ְוֶאּשָׁ ְּואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת ִמּמַ
ֵרין ָרֵאל ִמסמא, ְּדִאינון ּתְ ָזָבא ְלִיׂשְ ָי''ְלׁשֵ ּל ְוָנָחׁש ְדִאינון ִמּמַ ּ אּ ַמר , א ְוֶאּשָׁ ּוְבִגיַנְייהו ִאּתְ ּ

ּ ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני)שמות כ ג( ְבִעין ֶנֶפׁש, ָ ְבִעין אוִמין ׁשַ , ְּוָלֳקֵבל ׁשַ
ַמר ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל  ְבִעין ַאְנִפין ְדאֹוַרְייָתא ְדִאּתְ ָוָמאן ְדָעַבר ַעל ׁשַ ּ ּ ּ ּּ

ְבִעין ֶנֶפׁש, ָּפָני ן ְואוִמין ְדֵיֶצר ָהָרע ַעל ׁשַ ְבִעין ְמַמּנָ ְלִטין ׁשַ ּׁשָ ּ.  
ה ִגְלּגוִלין ֵיתון ְלַבר ַנׁש ַעל חֹוִבין ִאֵלין ְּוַכּמָ ּ ִאֵלין , ּ א ּבְ ְתיוְבּתָ ר ַנׁש ּבִ ְּוִאם ָלא ָחַזר ּבַ ּ

ְלּגוִלין ֲאַבדֹון, ּּגִ ַּההוא גוָפא ָנִחית ּבַ ּ ְלּגוָלא ַקְד, ּ ַגָוון ִחָוורּּגִ ע ּבְ ָּמָאה ִאְצַטּבַ ְוָרִכיב , ּ
א ְבסוְסָיא ִחְווָרא ְדִאיהו גוָפא ַּנְפׁשָ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ א ִאּתְ ְתיוְבּתָ ִּאם ָחַזר ּבִ  ִאם )ישעיה א יח(ּ
ינו ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ִּיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ְנָייָנא, ּ סוְסָיא ְוָרִכי, ְּוִאם ַלאו ֵיֵתי ְבִגְלּגוָלא ּתִ ּב ּבְ

חֹוָבא ִדיֵליה , ּסוְמָקא ַמר ּבְ א ִאּתְ ְתיוְבּתָ ְּוִאם ָחַזר ּבִ ֶמר ִיְהיו)שם(ּ ּצֶ ּ ִאם ַיְאִדימו ַכּתֹוָלע ּכַ ּ ּ ,
ִליָתָאה, ְוִאם ָלא ִגְלּגוָלא ּתְ ל ּבְ ְלּגַ ִּאְתַחַזר ִאְתּגַ סוְסָיא ְירֹוָקא ְוָדא ּגוָפא, ּ ְּוָרִכיב ּבְ ּ.  

ְּוִאינון ַמָזל ַא רּ ְּרֵיה ַמָזל ׁשֹור ַמָזל ֶנׁשֶ ַמר , ּ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ל ֵאֶלה )איוב לג כט(ּ ּ ֶהן ּכָ
ֶבר''ִיְפַעל ֵא ֹלׁש ִעם ּגָ ה ָלה , ּל ַפֲעַמִים ׁשָ ָלׁש ֵאֶלה ֹלא ַיֲעׂשֶ ְּוִאם ׁשְ  )שמות כא יא(ּ

ְלּגוִלין ְתַלת ּגִ א ּבִ סות ְועֹוָנ, ְּלַנְפׁשָ ֵאר ּכְ ְּדָעִביד ָלה ׁשְ ּ ֶסף , הּ ם ֵאין ּכָ , )שם(ְוָיְצָאה ִחּנָ
יֶבּנו  ָעה ֹלא ֲאׁשִ ָרֵאל ְוַעל ַאְרּבָ ִעי ִיׂשְ ה ִפׁשְ ֹלׁשָ ְּוַעל ׁשְ ָעה ְדִאיהו , )עמוס ב א(ּ ְּוַעל ַאְרּבָ

יֶבּנו ַּמָזל ָאָדם ֹלא ֲאׁשִ ְּדָלא ְיַקְלְקלו ֵליה, ּ ּ ּ.  
ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים  ֲּאָבל ְלַצִדיַקָיא ְוֹעׂשֶ הֹון , ֲּאָלִפים ַוַדאי, ) כ השמות(ּ ְלּגוִלין ּבְ ַלת ּגִ ּּתְ

ַלת ַאְלִפין ְדִאינון ָעְלִמין ִדְכסוִפין ִּאיהו ָרַווח ּתְ ּ ּ ּ ּוְלָמאן ְלֹאֲהָביו וְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתיו , ּּ שם (ּ

ְלּגוִלין ִאֵל, )ו ְתַלת ּגִ א ּבִ ְתיוְבּתָ ְּלַחָייַבָיא ְדִאיְנהו ָלא ַיְחְזרון ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ הֹון , יןּ ַמר ּבְ ויקרא כג (ִאּתְ

ה)לא ֶרב ַעּמָ ֶפׁש ַהִהיא ִמּקֶ י ֶאת ַהּנֶ ן ָאָנה ָנִחית, ּ ְוַהֲאַבְדּתִ י ִאם ּכֵ ַבע , ָאַמר ַרּבִ ֶּאָלא ׁשֶ
ְבִעים ֶנֶפׁש, ַּאְרִעין ִאינון ְבִעין ָלֳקֵבל ׁשִ ַבע ַאְרִעין ִאינון ֶאֶרץ ֲאָדָמה , ְוָסְלִקין ְלׁשַ ְּוׁשֶ

ֵבלַאְרָקא ּגֵ ָיה ּתֵ ּיא ִצָיה ְנׁשִ ם, ּ ַבע ְמדֹוִרין ְדֵגיִהּנָ ְּוִאינון ׁשֶ א ְדָלא ָחְזָרה , ּ ַהִהיא ַנְפׁשָ
ַלת ִאֵלין ּתְ א ּבְ ְתיוְבּתָ ּּבִ ם ִאֵלין, ּ ָמדֹוִרין ְדֵגיִהּנָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּנִחית ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ן , ְּ ְוַתּמָ

י ְלָדֵרי ָדִרין   .ִאְתַנּשֵׁ
ְּוִאם הוא ַצִד יה ּ ַמר ּבֵ ַבע ִיפֹול ַצִדיק ָוָקם)משלי כד טז(ּיק ִאּתְ י ׁשֶ ּ ּכִ י , ּ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ

ן, ֶאְלָעָזר ּמָ אי ָנִחית ּתַ ְּוִאם הוא ַצִדיק ַאּמַ א , ּ א ְוַנְפׁשָ ל ַנְפׁשָ ן ּכָ ּמָ ִגין ְלַאָפָקא ִמּתַ ֶּאָלא ּבְ ּ
א וֵמתו ְבַקְצרו ֵּמִאֵלין ְדִהְרֲהרו ִבְתיוְבּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ִניןּ ִגיֵניה, ת ׁשְ ְּוִאיהו ָטַרח ּבְ ָּדא ִאיהו ַמֲאַמר , ּ ּ

ית   .ַּקְדָמָאה ְדִאיהו ְבֵראׁשִ

  תקונא תלתין ותלת
  ]א''דף עז ע -תיקוני זוהר [

ית ָדא ִפקוָדא ַקְדָמָאה ֵראׁשִ ּּבְ ל, ּּ ִביִלין''ְדִאְתְרִמיז ּבְ ְּדִאינון ל, ב ׁשְ ם ''ב אלהי''ּ
ית ֵראׁשִ הו'' כ,ְּדעֹוָבָדא ִדּבְ ִליָלן ּבְ ר ֲאִמיָרן ְדִאְתּכְ ּב ַאְתָוון ַוֲעׂשַ ּקוָנא ַקְדָמָאה ִיְרָאה, ּ , ּּתִ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ַמר  ית ָחְכָמה ִיְרַאת יהו)תהלים קיא י(ַּוֲעָלה ִאּתְ ְּדִאית ְדִחילו ְוִאית ְדִחילו, ה'' ֵראׁשִ ּ ּ דף (, ּ

א''ִיְרַאת יהו )א''עז ע א ַמְלכות ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ּה ָדא ׁשְ ְּרָאה ָרָעה ָדא ְרצוָעה ְלַאְלָקָאה ִי, ּ ּ
ְּלַחָייַבָיא ְות ְדסמא, ּ ּוַמאי ִניהו ַסם ַהּמָ ּ ּנוְקָבא ִדיֵליה, ל''ּ ה ִאיִהי ַאְגָרא ''ִיְרַאת יהו, ּ

ה ְּלָמאן ְדָנִטיר ִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ִּיְרָאה ָרָעה ִאיִהי ְרצוָעה ְלַאְלָקָאה ְלָמאן ְדַאֲעַבר , ּּ ּ
  .ֲּעַלְייהו

ִרי ְמעֹון ְוָאַמר ֶאְלָעָזר ּבְ י ׁשִ ִגין , ָקם ַרּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּאית ָמאן ְדָדִחיל ְלקוְדׁשָ ּ ְּ

ַהאי ָעְלָמא י עוְתֵריה ּבְ נֹוי ְוִיְסּגֵ ְּדֵייחון ּבְ ּ ּ ִוי , ְּוִאי ָחֵסר ֵמַהאי ָלא ָדִחיל ֵליה, ּ ַּהאי ָלא ׁשַ
ָרא''ֵּליה ִיְרַאת יהו ין ֲאָבל ָמ, ה ְלִעּקָ ִטיבו ּבֵ ין ּבְ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ּאן ְדָדִחיל ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָעאקו ִוי ִיְרַאת יהו, ּּבְ ָרא''ָּהא ָדא ׁשַ יה ְלִעּקָ ין ִאינון ְדִיְרָאה, ּה ּבֵ ִּדְתַלת ַדְרּגִ ּ ּ ִאית , ּ
ָעאקו ין ּבְ ִטיבו ּבֵ ין ּבְ ִּיְרָאה ּבֵ ִריך ה, ּ א ּבְ ְְוִאית ִיְרָאה ְדָדִחיל ְלקוְדׁשָ ּ ִטיבו ְוָלא ּ ּוא ּבְ ּ

ָעאקו ין ְלָעאקו, ּּבְ ין ְלִטיבו ּבֵ ָרא ּבֵ ִוי ָלה ֲעֵליה ְלִעּקָ ְּוִאית ִיְרָאה ְדָלא ׁשַ ּ ּ ּ ּ ַּצִדיק ָגמור , ּ ּ
ין ְלִדיָנא ין ְלִטיבו ּבֵ ָרא ּבֵ ִוי ָלה ֲעֵליה ְלִעּקָ ּׁשַ ּ ּ ִוי ֵליה ֲעֵליה ְלִטיבו ְוָלא , ּ ינוִני ׁשַ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ

ִדיָנאָרׁשָ, ְלִדיָנא ִטיבו ְוָלא ּבְ ָרא ָלא ּבְ ִוי ֵליה ִעּקָ מור ָלא ׁשַ ּע ּגָ ּ ּ ּ.  
אי ִאְתְקִריַאת ִיְרָאה א ַאּמַ ִכיְנּתָ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ּוׁשְ ְּדָהא ִהיא ִמּסִ ּ

ָמה ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָנִטיל ֵמַרֲחֵמי ְוִדיָנא ְדִאינון , ִאְתְנִטיַלת ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ְיִמיָנא ּ
ָמאָלא ְרַוְייהו, ּוׂשְ ָמאָלא ָדא ִאְתְקִריַאת ִיְרָאה ַפַחד , ָּהִכי ִאיִהי ָנְטָלא ִמּתַ ְטָרא ִדׂשְ ִּמּסִ ּ

ְטָרא ִדיִמיָנא ַאֲהָב, ִיְצָחק ה , ה ִאְתְקֵרי''ְּדִמּסִ ַמר ּבָ ְּוָדא ִפּקוָדא ִתְנָיָנא ְדִאּתְ ּ  )ירמיה לא ב(ּ
יך יך ָחֶסדְְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ ְכּתִ ן ְמׁשַ   .ְ ַעל ּכֵ

ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין ִאְתְקֵרי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא אֹור ְוֵנר ּוִמּתְ א אֹוָרה ֲאבוָקה, ּּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ,
ַּלְיהוִדים ָהְיָתה אֹוָרה , אֹוָרה ֲּאבוָקה ָהִכי אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין , )אסתר ה טז(ּ ּ ּ ּ

ְּדַצִדיִקים ַקְייִמי ֵנר ִלְפֵני ָהֲאבוָקהּ א ּכְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ְטָרא ִדיִמיָנא יהו. ּן ַקּמֵ ְטָרא , ה''ִמּסִ ּוִמּסִ
ָמאָלא אדנ ן ִדין''ִדׂשְ ּי ְדַתּמָ יֹוָמא ַקְדָמָאה ַויֹאֶמר אלהי, ּ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ ם ְיִהי אֹור ''ּ

יֹוָמא ַקְדָמָאה, )בראשית א ג( ִגין ְדָחֵמׁש אֹור ִאינון ּבְ ּּבְ ן ַנֲהִרין' ְּוִאינון ה, ּ ּמָ ִּעָלָאה וִמּתַ ּ ,
ָמאָלא ְוָדא ֵנר' י ׂשְ ָמאָלא' ִליִמיָנא י' ם ה''י ִמן אלהי''ְוָדא ה, ּבִ א מתרוייהו ''מל' ו(, ִלׂשְ

ורזא דמלה . דא כתיבת קדמאה, י''א ה''ם מל''ודא איהו רזא אלהי, ה''בן י, עמודא דאמצעיתא
ואתעבידת , דאיהי מליא מתלת אתוון, זעירא' ודא ה,  אתווןה בהפוך''ם דא מליא''אלהי, א''ה

' ואנה אשתכח ה, י''ו ולבתר ט''ובה מתחילין אתוון דאורייתא ה, ה''לעילא איהו הוי, ה''היו
אלא נתנני , דאיהו ירך דילה' אלא מאן גרם דפרח מינה ו', הות למהוי ה' אלא ד, בתראה

דאיהו ירך דילה דאתחזרת איהו דוה באלף דא הוד , )איכה א יג(שוממה כל היום דוה 
אשתמודע ,  ותקע כף ירך יעקב)בראשית לב כג(דעליה אתמר , בגין דפרח מניה ירך, חמשאה

ודא איהו דאתיהיב , והוד איהו ירך שלימו דילה, עד נצח' דמימינא קא מתחלת לממני את ד
  .)הדא הוא דאתמר ונתן הוד למשה, למשה

  תקונא תלתין וארבע
  ]ב''דף עז ע -י זוהר תיקונ[

ית ֵראׁשִ ָלא ִמיִמיָנא' ב, ּבְ ּנוְקָבא ְפִתיָחא ְלַקּבָ ּ ְדָגִמיל ֶחֶסד )א מההוא''נ(ְּלַההוא , ּ
ה אי ְדָאת י, ִּעּמָ ַגְווָנא ָדא ג' ְּוַאּמַ יה ּכְ ים ַיְדִרים', ַּעל ֵריׁשֵ ּוְבִגין ָדא ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ִאם , ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

אי ג ן ַאּמַ ת ָאִביו אֹו ַבת ',ָאחֹור ְלב' ּכֵ ח ֶאת ֲאֹחתֹו ּבַ ר ִיּקַ ּ ֶאָלא ָרָזא ְדִמָלה ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ּּ
ָּחְזַרת ַאְנפֹוי ' ב, )ויקרא כ יז(ְּרָותֹו ֶחֶסד הוא ְּרָוָתה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעִאּמֹו ְוָרָאה ֶאת ֶע

ל ַאְתָוון ', ַּאְנפֹוי ִמדָחְזַרת ' ה', ָּחְזַרת ַאְנפֹוי ִמג' ד', ַּאְחַזַרת ַאְנפֹוי ִמב' ג', ִמא ּכָ
ָּדא ִמן ָדא )ב''דף עז ע(ָּחְזִרין ַאְנִפין  ַאְנִפין, ּ ְּוַלאו ִאינון ַאְנִפין ּבְ ּ אי ֶאָלא ָרָזא , ּ ְּוַאּמַ

אי ָחְזִרין ַאְנִפין ָדא ִמן ָדא, )שמות לג כג(' ְּדִמָלה ְוָרִאיָת ֶאת ֲאֹחָרי וכו ְּוַאּמַ ּ ִגין , ּ ּבְ
ּנון ְלִקְבַלְייהוְּרָיין ְדִאיֶע ְּלִקְבֵליה ָארור ְדִאיהו ֶע' א, ּ ּ ּ ַמר , ְרָוהּ  )דברים כז כב(ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ְּדִאֵלין ֶע, ָּארור ׁשֵֹכב ִעם ֲאֹחתֹו יהּ ַרּתֵ יה ְוִעם ֲאָחֵתיה ְוִעם ּבְ ִכיב ִעם ִאּמֵ ל ַחד ׁשָ ְּרָיין ּכָ ּ ּ ,
ְייהו ְדֵלית לֹון ּבֹ ְּוָחְזִרין ַאְנִפין ְלַגּבַ ת ָפִניםּ ין ָחְזִרין ַאְנַפְייהו , ּׁשֶ ֲּאָבל ַאְתָוון ַקִדיׁשִ ּּ

ֲעָנָוה ת ּבַ ֹבׁשֶ ַמר , ְרָיה ֵתעֹורֶע, ּבְ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ן ִמְכׁשֹול)ויקרא יט יד(ּ , ּ ְוִלְפֵני ִעִור ֹלא ִתּתֵ
ִּעֵור ְדִאיהו עֹור ר , ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ָערום ָרָאה ָרָעה ְוִנְסּתָ   .)משלי כב ג(ּ

ׁשו ְלהו ְוָלא ִיְתּבֹׁשָ ְייהו ִמְתַיֲחִדין ּכֻ ִטין ִמּנַ ּוְלָבַתר ְדִמְתַפּשְׁ ּ ּ ּ ּּ א, ּ א ִעם ִאיּמָ , ּוִמְתַיֲחִדין ַאּבָ
ַען ְדֶע, ָּאח ִעם ֲאָחֵתיה ַאְתָוון ְדִאינון יהוּּכְ יַנְייהו ִאית ִפרוָדא ּבְ ְּרָוה ּבֵ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ה''ּּ

י  )רות א יז(ִדְכִתיב  ְות ַיְפִרידּכִ יִני וֵביֵנך)בין אחים( ַהּמָ ָ ּבֵ ר ֲעָריֹות , ּ ְּלָבַתר ְדִאְתַעּבַ
ְייהו מֹו ֶאָחד''ְיֵהא יהו, ִּמּנַ , ְּרָוה ְדַתְרַוְייהו ַאֵחרֶע', ְוָרָזא ְדֶאָחד ָאח ד, ּה ֶאָחד וׁשְ

ַלק קֹוָצא ִמן ד ִזְמָנא ְדִאְסּתַ ַאר ַאֵחר' ּּבְ ּתָ ַמר ַוֲעֵלי, ִמן ֶאָחד ִאׁשְ  ְוסֹוד )משלי כה ט(ּה ִאּתְ
ָגל   .ַאֵחר ַאל ּתְ

 תקונא תלתין וחמשא
ית ֵראׁשִ ִר, ּבְ ִתׁשְ ֵרי ָעְלָמא''ּבְ ית' ָחֵסר א, י ִאְתּבְ ֵראׁשִ ֵרי , ְלֶמֱהִוי ּבְ ָּדא ָאָדם ְדִאְתּבְ ּ

ִרי ִתׁשְ ִגיֵניה, ּבְ ּוְבִגין ַדֲעִתיָדה ַאְרָעא ְלִאְתַלְטָיא ּבְ ּ ָּדא הוא ֲארוָר, ּ ּ ֲעבוֶרך ּ ָה ָהֲאָדָמה ּבַ ּ
ִרי, )בראשית ג יז( ׁשְ ַלק ִמן ּתִ ּב, ִּאְסּתַ ְרָכא ַאְרָעא' ּוָפַתח ּבְ ָרָכה ְלִאְתּבָ ּוְלַאָפָקא , ְּדִאיִהי ּבְ ּ

ָּלה ִמן ְלָוַטָיא ִרי ִאיהו ִדין, ּ ִגין ְדִתׁשְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ּבְ ּ ּ ִרי, ּ ִתׁשְ ן ּבְ ּמָ ר ּתַ ְּדָלא , ָלא ִאְדּכַ
יה ִזְמָנא ָאֳחָראִיּתָ ַמת ָאָדם''ֵנר יהו )משלי כ כז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֵּכן ּבֵ כך ( .ה ִנׁשְ

  )מצאתי
 תקונא תלתין ושתא

ית ֵראׁשִ ית, ּבְ ֵראׁשִ ת ּבְ ּבָ ְּדִאיהו ׁשַ תֹות ִאינון, ּ ּבָ ַבע ׁשַ ְּדָהא ׁשֶ ּוְלָכל ַחד ִאית ֵליה , ּ ּ
ה ֲעׂשֶ ית ְיֵמי ַהּמַ ִניםְוָכל יֹוָמא , ׁשִ ִריך הוא הוא ֶאֶלף ׁשָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ

ִעיֶניך וכו)תהלים צ ד( ִנים ּבְ י ֶאֶלף ׁשָ ֵני ', ָ ּכִ ית יֹוִמין ִדיֵליה ִאינון ׁשְ ית ׁשִ ֵראׁשִ ת ּבְ ּבָ ְּוׁשַ ּ ּ
ֵני ֲאָלִפים ּתֹוָרה, ֲּאָלִפים ּתֹהו יַח, ׁשְ ׁשִ ֵני ֲאָלִפים ְימֹות ַהּמָ   .ׁשְ

ֵּני ֲאָלִפים ּתֹהו ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהוׁשְ ֵני ֲאָלִפים ּתֹוָרה ְורוַח אלהי, ּ ם ְמַרֶחֶפת ַעל ''ּׁשְ
ִים  ֵרין ַאְנִפין ִדיָלה, ְּוֵלית ַמִים ֶאָלא אֹוַרְייָתא, )בראשית א ב(ְּפֵני ַהּמָ ִים ּתְ ְּפֵני ַהּמָ ּ ּ ּ ,

ה ה וִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ ְּדִאינון ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּ ּ ִחָוור ְוסוַמק,ּ ָמאָלא, ּ ְּוִאֵלין ִאינון , ְּיִמיָנא וׂשְ ּ
ֵני ֲאָלִפים ּתֹוָרה יַח, ׁשְ ׁשִ ֵני ֲאָלִפים ְימֹות ַהּמָ שם (ם ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ''ַּויֹאֶמר אלהי, ׁשְ

ַמר, )ג דו יהו)ישעיה כד טו( ֲּעַלְייהו ִאּתְ ּבְ אוִרים ּכַ ן ּבָ ּ ַעל ּכֵ ן ַוַד, ה''ּ ַמר ַּעל ּכֵ ּאי ְדִאּתְ
יה ַוְיִהי ּכֵ ְבִעין, ן''ּּבֵ ַמר דו ַפְרצוִפין ְדַכר , ְּוִאינון ׁשַ ֵרין ְמאֹורֹות ִאֵלין ִאּתְ ְּוַעל ּתְ ּ ּ ּּ ּ

ְּיִהי אֹור ָדא ֶפַסח, ְּונוְקָבא ר, ּ ָעה ָעׂשָ ָנה, אֹור ְלַאְרּבָ יה , ַוְיִהי אֹור ֹראׁש ַהּשָׁ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ
ָנא ְדַצֲעָרא, א ַוְיִהי ְוָהָתם ַוְיִהיָהָכ, ַּוְיִהי ַהיֹום   ּוְבָכל ֲאַתר ַוְיִהי ִליׁשָ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

  ]א''דף עח ע -תיקוני זוהר [

ית ְנקוָדה ְבָחָלל ִדיָלה ֵראׁשִ ת ּבְ ּבָ ּׁשַ ּ ת ִחֵלל' י, )דאיהי שבת ברית(, ּ ּבָ , ִּחֵלל ְלָמאן, ּׁשַ
ָחָלל ִדיָלהְלָמ, )שמות לא יד(ְּמַחְלֶליָה מֹות יוָמת , ְּלַהִהיא ְנקוָדה ּאן ְדָעאל נוְכָרָאה ּבֶ ּ ּ ּ ,

ים ַיִין ֶנֶסך זֹוָנה ְְדִאיִהי ְרׁשות ָהַרּבִ ּ ּוְבִגין ָדא ָהָכא ָצִריך ְדִחילו, ּ ּ ּ ית , ְּ ֵראׁשִ ְּוָדא ִאיהו ּבְ
ּבָ''ָיֵר תֹוַת)ויקרא יט ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ת''א ׁשַ ּבְ יָראו ְוֶאת ׁשַ י ּ ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ

מֹורו ׁשְ ּוָמאן ְדָעאל ְרׁשו נוְכָרָאה ֶבָחָלל , ּּתִ ּ ּ ִּדיָלה )א''דף עח ע(ּ ים ַיִין , ּ ְּדִאיִהי ְרׁשות ָהַרּבִ ּ
ַמר , ְֶנֶסך זֹוָנה א ְוִנְכְרָתה וכו''ּ ֶאת ִמְקַדׁש יהו)במדבר יט יג(ֲּעֵליה ִאּתְ ְוַהאי ', ה ִטּמֵ

ת אֹות ְדֹיִמ ּבָ ְּנקוָדה ִאיִהי אֹות ְדׁשַ ּ ִפִלין אֹות ִדְבִרית ִמיָלהּ ּין ָטִבין אֹות ִדּתְ ֲעֶטֶרת , ּּ
א ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ָקִריָנן ֵליה, ִּדְבִרית ּגָ ל ַצִדיק, ּּתַ ְתָרא ְבֵריׁש ּכָ ַמר , ּּכִ ְּנקוָדה ַדֲעָלה ִאּתְ ּ ּ

ָּאָדם ְוַחָוה ַדֲהוֹו דו ַפְרצוִפים ּ ֵנ, ּ ר ִלׁשְ ְמׁשו ַּוֲעָלה ָאְמָרה ִסיֲהָרא ִאי ֶאְפׁשַ ּתַ ִיׁשְ ּי ְמָלִכים ׁשֶ ּ
ֶכֶתר ֶאָחד   .ּבְ

ר א ִאְתַמּסַ יֵמי ִלּבָ ְתָרָאה' ּ ִאיהו ה)'ו' א ד''נ( )דא(, ָרָזא ָדא ְלַחּכִ ְּדַתְרַוְייהו י, ּבַ ּוָבה ', ּ ּ
ית יֹוִמין ְדחֹול, ִּאְתֲעִבידו ַחד ׁשִ ְּוַהאי ְנקוָדה ִאיִהי ְסִתיָמא ַוֲחתוָמה ּבְ ּ ִתיב ֲּהָדא הוא ִדְכ, ּ

ָאת ו)יחזקאל מו א( ַמאי ּבְ ה ּבְ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ָאת ו)'ב(', ּ ִיְהֶיה ָסגור ׁשֵ ו'  ְסִתים ּבְ יֹוֵמי ' ּבְ
ָלא ְלַבְע, ְדחֹול ַחת ְלַקּבָ ִביָעָאה ִאְתַפּתְ ּוְביֹוָמא ׁשְ ּוְבִגין ָדא ִזווָגא ְדַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים , ָּלהּ ּ ּ ּ

ת ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ין ִלְבַנְייהוְוָיְר, ִמּשַׁ ין ַחְדּתִ ָמִתין ַקִדיׁשִ ִּתין ִנׁשְ ּ.  
תוָלה ְוִאיׁש ֹלא ְיָדָעה  ּוְבִגין ָדא ִאיִהי ְנקוָדה ִאְתְקִריַאת ּבְ ּ ּ ּ ד ִאיִהי , )בראשית כד טז(ּ ּכַ

ַחת ְלַבְע, )שיר ד יב( ָּין ָחתוםָּנעול ַמְע )א גן''נ( ַגל ַּעד ְדִאְתַפּתְ א ְוַכד ִאיִהי ְסִתיָמ, ָּלהּ
ָכל ו, ִאְתְקִריַאת ִיְרָאה ּיֹוֵמי ְדחֹול ְדִאיִהי ְסִגיָרא וְנִטיָרא' ּבְ ר ֲאִמיָרן ְול, ּ ֲעׂשַ ב ''ּבַ

ּם ְדִאינון מ''אלהי ּב ַאְתָוון ִדְגבוָרה''ּ יָנה, ּ ן ּבִ ַמִים, ְדַתּמָ ת ַוְיֻכלו ַהּשָׁ ּבָ ְּבׁשַ ד ''ּו ֶחֶס''ַּוְיֻכל, ּ
ִליל ע ָמָה''ִּדיִמיָנא ּכְ ן ָחְכָמה, ןב ׁשְ ים ַיְדִרים, ְּדַתּמָ ָמה ְדַאְמָרן ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ְּדִחילו , ּּכְ ּ

יָראו  ית יֹוִמין ְדחֹול ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ׁשִ ּּבְ ד ֶאת ָאִביך , )ויקרא יט ג(ּ ּבֵ ת ּכַ ּבָ ְָרִחימו ְבׁשַ ּ
ך  ְע, )שמות כ יב(ְָוֶאת ִאּמֶ י ּבַ ַחת ְלַגּבֵ ד ִאְתַפּתְ ּוִמְדִחילו וְרִחימו , ִאְתְקִריַאת ַאֲהָבהָּלה ּּכַ ּ ּ ּ ּ

ה ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ִּאְתְייִהיבו ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ּּ.  

 תקונא שבע ותלתין
ִרי ית ִאיהו ּבְ ֵראׁשִ ין ְדִאֵלין ְקִליִפין ְדִאינון ָעְרָלה , ת''ּּבְ ְלבוׁשִ ד ִאיהו ּבִ ַּוַדאי ּכַ ּ ּ ּ ּ ּּ

ן ְדִחילו, ּוְפִריָעה ּמָ ָּצִריך ּתַ ּ ַמר , ְ ָ ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים )שמות כ ג(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ָרֵאל, ַּעל ָפָני ְּוַהאי אֹות ָלא ָיְרִתין ֵליה ֶאָלא ִיׂשְ ְייהו , ּ ִרית ַעד ְדָעְבִרין ִמּנַ ְּדֵלית אֹות ּבְ ּ ּ
ַאִטיפו ִדְדָמא, ִּאֵלין ְקִליִפין ְּדִאינון ָעְרָלה וְפִריָעה ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ַלת ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזאּתְ ָעְרָלה ָלֳקֵבל ּתְ ַּלת ְקִליִפין ִאינון ּבְ ַמר , ּ בראשית א (ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ך)ב ְ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוֹחׁשֶ ּ , ּּבֹהו ְקִליָפה ִתְנָייָנא, ּּתֹהו ַקו ָירֹוק ְקִליָפה ַקְדָמָאה, ּ
ִליָתָאה ך ְקִליָפה ּתְ ּוְתַלת ִאֵל, ְֹחׁשֶ ב ָדאּ ּין ָדא ַעל ּגַ ָווִנין ְדִעיָנא, ּ ַלת ּגַ ָּלֳקֵבל ּתְ ּ ,

הֹון  ַמר ּבְ ּ ְוֹלא ָתתורו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ִעיֵניֶכם וכו)במדבר טו לט(ְדִאּתְ ְּלִקְבַלְייהו ', ּ
ת ָווִנין ְדֶקׁשֶ ַלת ּגַ ּּתְ ת ָעִין ְדִאיִהי ְנקוָדה אֹות ּבְ, ּ ִּדְבהֹון ִנְקָרא ּבַ ּ ַמר , ִריתּ ֲּעָלה ִאּתְ

ִרית עֹוָלם)בראשית ט טז( ל ּגֹוִים וכו, ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ ַלת ִזְמִנין ּכָ ַמר ּתְ ' ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
י ֲאִמיַלם  י ְקִליִפין ֵמָעְלָמא , )תהלים קיח יט(ּכִ ִריך הוא ַהּנֵ א ּבְ ְּוֵאיָמַתי ַיֲעבֹור קוְדׁשָ ְּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ִרית עֹו ִזְמָנא ְדפוְרָקָנא, ָלםַּוִיְזּכֹור ּבְ ֵנף עֹוד )ישעיה ל כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּבְ  ְוֹלא ִיּכָ
ין ִמיָנה, ָמֹוֶריך יׁשִ ַלת ְקִליִפין ּבִ ִרין ּתְ ֵּאיָמַתי ְלָבַתר ְדִמְתַעּבְ א , ּ ׁשָ ּוְבִזְמָנא ְדִאיִהי ִמְתַלּבְ

ֲאִנ ְראוִני ׁשֶ ִאֵלין ְקִליִפין ִאיִהי ָאְמַרת ַאל ּתִ ּּבְ ַחְרֹחֶרת ּ ִּדְבִאֵלין ְקִליִפין , )שיר א ו(י ׁשְ ּ
ּוְבִגין ָדא ְמַחְלֶליָה מֹות יוָמת , ִּאיִהי ִמְתַחֶלֶלת ּ   .)שמות לא יד(ּ

הֹו ְו''ּתְ ַאִטיפו ִדְדָמא, ת''ּם ִאיהו ַהּמָ יה ָצִריך ְפִריָעה ּבְ ְּלַגּבֵ ּ ּּ ְּוַעד ְדִאְתַפַרע ַהאי , ְ ּ
ְל ָעְלָמאְּפִריָעה ִאיִהי ָלא ִאְתּגַ ָעְלָמא, ָייא ּבְ ר , ְוָלא ְיֵהא אֹות ּבְ ד ִאְתַעּבַ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּכַ

ַטאְנִדיָנא ִּמיָנה ָעְרָלה וְפִריָעה רֹוִמי ְוקוׁשְ ּ ָעְלָמא, ּ ְלָייא אֹות ּבְ ְּלַההוא , ִּמָיד ִאְתּגַ
יה  ַמר ּבֵ יך)שם ג יב(ְּדִאּתְ ַלְחּתִ י ָאֹנִכי ׁשְ ָ ְוֶזה ְלך ָהאֹות ּכִ ָ יה ְקָרא ,ּ  )מיכה ז טו(ּ ְלַקְייָמא ּבֵ

יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות ּּכִ ָ.  
ַגְוונֹוי ְנִהיִרין ת ּבְ יָחא ַעד ְדֶתְחֵזי ֶקׁשֶ ִרי ָלא ִתְצֵפי ְלַרְגָלא ִדְמׁשִ ּוְבִגין ָדא ֶאְלָעָזר ּבְ ּ ּ ּּ ,

ָעְלָמא ְלָייא אֹות ּבְ ֶּאָלא ָדַרך ּכָֹכב ִמַיֲעֹקב . תַמאי אֹו, ּאֹו ַעד ְדִאְתּגַ ְ ּ ָּדא , )במדבר כד יז(ּ
ִרית' ָאת י ה, אֹות ּבְ ָרֵאל ְלַגּבָ ֶבט ִמִיׂשְ ּוִמָיד ְוָקם ׁשֵ ּּ יה , ּ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ  )דברים לג ה(ּ

רון ֶמֶלך ְַוְיִהי ִביׁשֻ   ,)חסר( ּ
  ]ב''דף עח ע -תיקוני זוהר [

ִאיְלָנ א ֲחִזי יֹוָמא ֲחָדא ׁשְ ְּלֵאִלָיהו )ב''דף עח ע(א ּתָ ָמאָנא , ּ ִויָנן ּבְ אי ׁשַ ָּעְרָלה ַאּמַ
ַעְפָרא ַמְע, ּבְ אָאַמר ִלי ׁשְ ְמִתיְבּתָ ְּדָעְרָלה ִאיהו ָנָחׁש, ָנא ּבִ ִריָנן ֵליה ְּוֵכיָון ְדַאְע, ּ ּּבְ

ֵּמַאְתֵריה ָצִריך ְלֵמיַהב ֵליה ְמזֹוֵניה ּ , ָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו ְו)ישעיה סה לה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ
ֶבר ר ַנׁש ִמִדיָנא ְדִחּבוט ַהּקֶ ִזיב ּבַ ּתֵ ָדא ִאׁשְ ִרי ּבְ ּוְבַוַדאי ּבְ ּ ּ ּוְדָמא ְדַאִטיִפין ִמְפִריָעה , ּ ּ ּ

א ְדִאיהו רֹוֵצַח ְלּבָ ְּלֵמיַהב ְמזֹוָנא ְלַההוא ּכַ א ְדַמְלַאך , ּ ר ַנׁש ֵמַחְרּבָ ִזיב ּבַ ּתֵ ְוְבָדא ִאׁשְ ּ
ְות   .ַהּמָ
ִריך הואְוַע א ּבְ י קוְדׁשָ ּל ָדא ָאַמר ָאָדם ַקְדָמָאה ַקּמֵ ּ ַני ֵמֶחֶרב , ְּ יל ּבָ ִמי ַמּצִ

ְתַהֶפֶכת א ְדִמיָלה, ַּהּמִ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ָּאַמר ֵליה ַחְרּבָ ה ְלך ַחְרבֹות )יהושע ח ב(ּכְ ָ ֲעׂשֵ

ִריך הוא י, ּצוִרים א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְּוַחְרּבָ ּו ִפיִפיֹות''ְּ ֳּקֵבל ִמיָלה וְפִריָעה וְמִציָצה ְויָל, ּ ג ''ּ
ְכְרתו ָעֶליָה ּנִ ִריתֹות ׁשֶ ִזיב ְלַבר ַנׁש ִמי, ּּבְ א''ְוֵכן אֹוַרְייָתא ׁשֵ ּו ִפיֹות ְדַחְרּבָ ּ ָמה ְדָאַמר , ּ ּכְ

ֹלֹמה    .ו''א ְדָסִליק ְלי''ּ ִעץ ַחִיים ִהי)משלי ג יב(ׁשְ
ֵרין ָאְמַרת אֹוַרְי ֹלא ִתְנָאף , )שמות כ יג יד(יָתא ֹלא ִתְרַצח ְוֹלא ִתְנָאף ְּוָלֳקֵבל ִאֵלין ּתְ

ת ְזנוִנים ְּוָאַמר ָדִוד ֲעֵליה , ל''ֹלא ִתְרַצח ָלֳקֵבל סמא, ָּלֳקֵבל ָנָחׁש ֵאׁשֶ  )תהלים כב כא(ּ
ֶלב ְיִחיָדִתי י ִמַיד ּכֶ יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ ִחי, ַּהּצִ ַלת ְקִליִפין ְדָעְרָלה ִאינון ַמׁשְ ּּתְ ף ''ת ַא''ּ

ְייהו, ָּלֳקֵבל ָעְרָלה ִאיהו ָעֹון, ה''ְוֵחיָמ ינו ִבְצלֹוָתא ְלַגּבַ ְּוַהְיינו ְדַתּקִ ּ ּ ְוהוא )שם עח לח(, ּ
ַּרחום ְיַכֵפר ָעֹון ָדא ָעֹון ִחית, ּּ ִחית ָדא ַמׁשְ יב ַאפֹו ָדא ַאף, ְּוֹלא ַיׁשְ ה ְלָהׁשִ ְוֹלא , ְּוִהְרּבָ
ל ֲחָמתֹו ָדא ֵחָמה ְלִטין ,ָיִעיר ּכָ ָעה ׁשָ ְרׁשו נוְכָרָאה ִאֵלין ַאְרּבָ ִרית ּבִ ּ וָמאן ְדַאִעיל אֹות ּבְ ּ ּ ּ ּ

ְברו ְמֹאד ְמֹאד ַעל ָהָאֶרץ)בראשית ז יט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֲּעֵליה ִים ּגָ ַעל ָהָאֶרץ , ּ ְוַהּמַ
ָּדא גוָפא ִדיֵליה ּ ת ֹנַח , ּ ַפְרׁשַ ַמר ּבְ ע ִזְמִנין ִאּתְ ִים)שם יח(ְוַאְרּבַ רו ַהּמַ ּ ַוִיְגּבְ ְברו, ּ , ּּגָ

ְּוָהא אוְקמוהו, ְּלִקְבַלְייהו ּ ּ.  
ַמְע ָתא ְורֹוִמי ְזִעיְרָתאָּעְרָלה וְפִריָעה ׁשְ ִרין , ָּנא ְדִאינון רֹוִמי ַרּבְ ִזְמָנא ְדִמְתַעּבְ ּבְ

ִרית ְלָיא אֹות ַהּבְ ְּדִאיהו ַבת ַעִין ִציֹון ְדִאיִהי ְנקו, ֵמָעְלָמא ִאְתּגַ ּ ּ ִּדְבִזְמָנא , ַדת ָעְלָמאּּ
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ָעְלָמא ִאְתַחַזר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו ְלִטין ּבְ ְּדִאֵלין ְקִליִפין ׁשָ ּ ּ בראשית א (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ּ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו)ב ִזְמָנא ְדֵיֵתי פוְרָקָנא ִמָיד ַויֹאֶמר אלהי, ּ ּּבְ ּ ם ְיִהי אֹור ַוְיִהי ''ּ
ִתיב ֶאָלא ְיִהיָה )שם ג(אֹור  ֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד ַוְיִהי ֶע,  אֹור)ויהי אור( ָּיה אֹור ָלא ּכְ

יֹום ַההוא ִיְהֶיה יהו, )שם ה( ּּבַ מֹו ֶאָחד ''ּ   .)זכריה יד ט(ּה ֶאָחד וׁשְ

 תקונא תמניא ותלתין
ָרא אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ ין ַהחֹוִחי, ם''ּבְ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ה , )שיר ב ב(' ם וכוָּפַתח ְוָאַמר ּכְ ּנָ ׁשֹוׁשַ

ה ָחֵמׁש ַעִלין ִמְלָגו ְוָחֵמׁש ַעִלין ִמְלָבר ִּאית ּבָ ּ ּ ּ ְרִביט ִדיָלה ו, ה''ְּוִאינון ה, ּ ּׁשַ פוַח ', ּ ּּתַ ּ
ִּדיָלה י ָּחֵמׁש ַאְתָוון ִדיֵליה ה, ם''ְּוֹכָלא אלהי', ּ ָּחֵמׁש ַעִלין ִמְלָבר' ּ ָּחֵמׁש ַעִלין ' ה, ּ
פוַח' י, ִּמְלָגאו ּּתַ ְרִביט''ָמֵל' ו, ּ   .א ׁשַ

ָגלוָתא ִאיִהי ַאטוָמא ה ִאיִהי ּבְ ּנָ ִזְמָנא ְדַהאי ׁשֹוׁשַ ּּבְ ָעְלָמא , ּ ִזְמָנא ִדְיֵהא פוְרָקָנא ּבְ ּּבְ ּ
ָחֵמׁש אֹור ַחת ּבְ , ם ְיִהי אֹור''ּ ַויֹאֶמר אלהי)בראשית א ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּאְתַפּתְ

ּוְבַההוא ִזְמָנא ְד ין ִדְנהֹוִרין ְדאֹוַרְייָתאּ ה ְלבוׁשִ ַכּמָ ת ּבְ ׁשַ ַחת ִאְתַלּבְ ִּאְתַפּתְ ּ ּ ַטת , ּ ְוִאְתַקּשְׁ
ה וִטין ְדִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ה ִקּשׁ ַכּמָ ּּבְ ּ ּ וָטָהא, ּ ִקּשׁ ַטת ּבְ ַחת ְוִאְתַקּשְׁ ּוְבִזְמָנא ְדִאְתַפּתְ ָעה , ּּ ַאְרּבָ ּבְ

ְגֵדי ָלָבן ְדִאינון יהו ּּבִ ְגֵדי ָזָהב ְדִאינון אדנּוְבַא, ה''ּ ָעה ּבִ ְּרּבָ ִפִלין , י''ּ י ִדּתְ ּתֵ ע ּבָ ַאְרּבַ ּּבְ
א, ְּדָיד ִפִלין ְדֵריׁשָ י ִדּתְ ּתֵ ע ּבָ ּוְבַאְרּבַ ְּדִאינון ְלִקְבַלְייהו, ּּ ּ ין ְדֹכֵהן ֶהְדיֹוט , ּ ע ְלבוׁשִ ַּאְרּבַ ּ

ַכּסֶ ר ּתְ סוְתך ֲאׁשֶ ְנפֹות ּכְ ע ּכַ ִָאינון ָלֳקֵבל ַאְרּבַ ּ ה ּ   .)דברים כב יב(ּה ּבָ
  ]א''דף עט ע -תיקוני זוהר [

ין ִאֵלין ְלבוׁשִ ְקַנת ּבְ ְּוַכד ִאְתּתַ ה, ּ ח ֵהיָכָלא ְלַגּבָ ִּמָיד ִאְתַפּתַ ּ תהלים (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ח'' אדנ)נא יז ְפּתָ ָפַתי ּתִ א ִדיָלה, י ׂשְ ּוְלקֹול ְנִעימו ְדִרּמֹוִנים ְוזוִגין ִדְלבוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ַמר ,ּ  ִאּתְ
ֵחיָוון  ְנֵפיֶהם)יחזקאל א כד(ּבְ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ַמע,  ָוֶאׁשְ ָרֵאל ְקִריַאת ׁשְ ַמה , ְוַכד ָאְמִרין ִיׂשְ

ה  ִתיב ּבָ ר ֵאָליו)במדבר ז פט(ּּכְ ַמע ֶאת ַהּקֹול ִמַדּבֵ ּ ַוִיׁשְ ֵרין , ּ ין ּתְ ה ִמּבֵ ע ְלַגּבָ ּמַ ּתַ ָּקָלא ִאׁשְ
רוַבָיא ְדִאינון דו ּּכְ ּ ּ ּ ַפְרצוִפיןּּ ה, ּ ָקָלא ִאְתֲעִבידו קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ְּוַכד ִמְתַיֲחָדא ִדּבור ּבְ ּ ּ ,

אי ַאל, ְוָדא ְצלֹוָתא ַבֲחׁשַ ֶאְלּתֹוי ִיׁשְ ַאל ׁשְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ָמאן ְדָבִעי ְלִמׁשְ ּ ִּדְבַהִהיא , ּ
ֲחָדא יאהדונה, ִזְמָנא ְיֵהא ִעת ָרצֹון ָמָהן ּכַ ֵרין ׁשְ ְקָרא ַויהו, י''ְּדָהא ּתְ ה ַיֲעֶנה ''ָאז ּתִ

ָמָהן וְתַמְנָיא ַאְתָוון ִדְבהֹון ָהא ֶע, י''ז יאהדונה''ִּמָיד ָא, )ישעיה נח ט( ֵרין ׁשְ ּּתְ רּ ודא (, ׂשֶ

דף עט (דא חבורא דחתן , )דברים כז כו(' רזא ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת וכו
ודא רזא ואמר כל העם , )צפניה ג ט(' רורה וכו וכלה כי אז אהפוך אל עמים שפה ב)א''ע

  .)דברים כז כו( )ן''אמ
ִזווָגא ֲחָדא לוָתא ָלא ְיהֹון ּבְ ָרֵאל ִמן ּגָ ְּוַעד ְדִיְפקון ִיׂשְ ּ ּ ּ ָרֵאל ִמן , ּ ּוְבִזְמָנא ְדִיְפקון ִיׂשְ ּ

ֲחָדא רון ּכַ לוָתא ִיְתַחּבְ ּּגָ ַההוא ִזְמָנא ָא, ּ ה ''ּּבְ יר ֹמׁשֶ ּוִמָיד ַויֹאֶמר , )טו אשמות (ז ָיׁשִ ּ ּ
ּם ְיִהי אֹור ְדִאיהו ַמְפָקנו ְדָגלוָתא''אלהי ּ ּ ַההוא ִזְמָנא ְדַמְטרֹוִניָתא ָבַעאת ְלַאָעָלא , ּּ ּּבְ

רוֵמי ְרִקיִעין ְוֵייָמא ָהִכי, ְּבֵהיָכָלא ִדיָלה א , ָּקָלא ָסִליק ּבְ יִאין ִדְמִתיְבּתָ ְרָיין ַסּגִ ַּמּשִׁ
ָאה יןִּעָלָאה ְוַתּתָ ָמִתין ַקִדיׁשִ ְקנו ְלַקְדמות ַמְטרֹוִניָתא ְדָקא ַאְתָיא , ּ ְדִנׁשְ ִּאְתּתַ ּ

ְקָנא לוָתא, ְלִאְתּתַ ָנָהא ִמן ּגָ ה ָמאֵרי ׁשֹוָפרֹות וָמאֵרי ְדָקִלין , ְּלִמְפַרק ּבְ ּמָ ַההוא ִזְמָנא ּכַ ּּבְ ּ
ָרִקים הֹון , ּוָמאֵרי ִדּבְ ַמר ּבְ ֵבד ַעל ָהָהר  ַוְיִהי ק)שמות יט טז(ְּדִאּתְ ֹּולֹות וְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ

ר ְוָהאלהי', ְוקֹול ׁשֹוָפר ָחָזק ְמֹאד וכו ה ְיַדּבֵ ה , ּם ַיֲעֶנּנו ְבקֹול''ֹמׁשֶ ַההוא ִזְמָנא ֹמׁשֶ ּּבְ
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א ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבֹו)במדבר יב ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּיַמֵלל ּבִ ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ם ''ְוָהאלהי, ּ
א ִעָלָאהְּדִאיִה ַּיֲעֶנּנו ְבקֹול ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּי ִאיּמָ ּ ּ ְּוָהא אוְקמוהו ָמאֵרי , ּ ּ ּ

ה ל ֹמׁשֶ קֹולֹו ׁשֶ   .ַמְתִניִתין ּבְ
ב ָדא ָאה ָסְלִקין ָדא ַעל ּגַ א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ׁשְ ּ ּ ַמר , ּּ ַגְווָנא ְדִאּתְ ּכְ

טוָרא ְדִסיַני ן , ּּבְ ּמָ ַמר ּתַ ר)שיר ג ו(ְּדִאּתְ ְדּבָ י ''ִמ, ִמי ְבֹזאת עֹוָלה,  ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ
ִריך הוא ְבטוָרא ְדִסיַני ָאֹנִכ א ּבְ א ִעָלָאה ְדָבה ָפַתח קוְדׁשָ ִּאיּמָ ּ ּ ְּ ּ   .י''ּ

י י ַרּבִ ְמעֹון ְוָאַמר ַרּבִ י ׁשִ ַתר טוָלא ְדַרּבִ ַמר ָהא ֲחֵז, ָּקם ָסָבא ֲחָדא ִמּבָ דברים (יָנא ְדִאּתְ

ֶרָך וכו)ד לו ִמיֲעך ֶאת קֹולֹו ְלַיּסְ ַמִים ִהׁשְ ּ ִמן ַהּשָׁ ַמְע', ָ ָּנא ְדַמִליל ִעם ּוַבֲאַתר ָאֳחָרא ׁשְ
ְטָרא ְדַמְלָאַכָיא ָרֵאל ִמּסִ ְּדָהִכי אוְקמוהו ְדָכל ִדּבור ְוִדּבור ְדָנִפיק ִמפומֹוי ִאְתֲעִביד , ִּיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ְּוָדא ִאיהו ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת ְוֶאת ַהַלִפיִדים , ְַמְלָאך ּ ּוַבֲאַתר , )שמות כ יח(ּ
ר אלהי)תהלים סב יב( ָאֳחָרא ָאַמר ְקָרא ָמְע''ּ ַאַחת ִדּבֶ ִים זו ׁשָ ּתַ יּם ׁשְ   .ַמאי ַהאי, ּתִ

ְמעֹון ָסָבא ָסָבא י ׁשִ ַמְע, ָאַמר ַרּבִ יה קׁשְ ַלת ָּנא ְדַבר ַנׁש ְיִהיב ּבֵ ִריך הוא ּתְ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ

א, ְקִטיִרין ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ָמָתא ִמּכוְרַסָיא ְיָקָרא, ִּנׁשְ ִּנׁשְ א , ּ ִכיְנּתָ ן ְנִחיַתת ׁשְ ּמָ ּתַ
ַלת ְסִפיָרן ִעָלִאין ִליָלא ִמּתְ ִּעָלָאה ּכְ ר אלהי, ּ ַמר ַאַחת ִדּבֶ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ִים זו ''ּ ּתַ ּם ׁשְ

ָמְע יׁשָ ַלת ְסִפיָרן ִעָלִאין,ּתִ ִים ָהא ּתְ ּתַ ּ ַאַחת וׁשְ הֹון ַאַחת, ּ ַמר ּבְ ַלת , ַאַחת ְוַאַחת, ְּדִאּתְ ּתְ
ר אלהי, ֲאָחִדין ְּוָדא ִאיהו ַאַחת ִדּבֶ ָמְע''ּ ִים זו ׁשָ ּתַ יּם ׁשְ יה ָעִביד לֹון ֶאָח''ז, ּתִ ּו ּבֵ   .ד''ּ

יה ֵמרוָחא ְדִאיהו מטטרו ּוְלָבַתר ַמִליל ִעּמֵ ּ ּ א, ן''ּּ ַמִים ִדְלַתּתָ ל ְצָבא ַהּשָׁ ִליל ּכָ ִגין , ּּכְ ּבְ
ית ְסִפיָרן יה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְכִליל ׁשִ יה ְוָרִכיב ּבֵ ׁש ּבֵ ְּדִאְתַלּבַ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ְבָכל ִדּבור , ּ ּ ּ ּ

יה ַמְלָאך יה ֲהָוה ָנִפיק ִמּנֵ ְְוִדּבור ְדָנַפק ִמּנֵ ּ ּ ּ . רֹוִאים ֶאת ַהּקֹוֹלתְּוָדא ִאיהו ְוָכל ָהָעם , ּ
אֹוַפן יִרית ּבְ ָאה ֲעׂשִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ן, ְלָבַתר ָנִחית ׁשְ ּמָ ְּדִאיהו ֶנֶפׁש ְדַבר ַנׁש ִמּתַ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּוִאּתְ

ַמר )דברים ד לו( ִגין ַדֲעֵליה ִאּתְ דֹוָלה ּבְ ֹו ַהּגְ ּ ְוַעל ָהָאֶרץ ֶהְרֲאך ֶאת ִאּשׁ ּ  )יחזקאל א טו(ָ
ה אֹוַפ ָאֶרץְוִהּנֵ ַמָיא , ן ֶאָחד ּבָ ְרַסָיא וַמְלָאַכָייא וׁשְ ע ָקֵליה ְוִדּבוֵריה ִמן ּכָ ּמַ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ

א, ְוַאְרָעא ֹכָלא ִעיָלא ְוַתּתָ מֹוְדעון ֵליה ּבְ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ָכל ּגוָפא , ּ ְלָטנוָתה ּבְ ָמָתא ְדׁשָ ִנׁשְ ּּכְ ּ ּ
ּר ָפנוי ִמיָנהֲּאִפילו ְבֵאֶבר ְזִעיָרא ְוֵלית ֵאֶב ּ ּ.  

  תקונא תשע ותלתין
  ]ב''דף עט ע -תיקוני זוהר [

ן ֲאׁשֶ ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ יה ''ּבְ ַמר ּבֵ ּר ְדִאּתְ ר הֹוֵצאִתיך וכו)שמות כ ב(ּ ר ', ָ ֲאׁשֶ ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ
נֹות , ֶאְהֶיה רוִני ּבָ י ִאּשְׁ ִרי ּכִ ָאׁשְ ר ּבְ א ִעָלָאה, )בראשית ל יג(ָּאׁשֵ נו ֲא, ְּוָדא ִאיּמָ ר ִקְדׁשָ ּׁשֶ ּ

ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ּּבְ ל ִפּקוָדא וִפּקוָדא, ּ ַּעל ּכָ ּ ּ ל ֶרֶחם ְדִאינון ְרַמ, ּ ְּדִאינון ֶפֶטר ּכָ ּ ּ ְּדֻכְלהו , ח''ּּ ּּ
ִרית ַצִדיק ְדִאיהו ּכֹל ְדִאיהו אֹות ּבְ ְּקִטיִרין ּבְ ּ ּ ּ ח , ּ ּ ֶרֶחם ְדִאינון ְרַמ)פטר כל(ְּדַאְפּתַ ח ''ּ

ִּפּקוִדין  הּ ֶטן, ַּדֲעׂשֵ ר ִקֵדׁש ְיִדיד ִמּבֶ ַמר ֲאׁשֶ ַּוֲעֵליה ִאּתְ ה , ּ ַמר ּבָ א ְדִאּתְ איוב לח (ְּוָדא ִאיּמָ

ַרח)כט ֶטן ִמי ָיָצא ַהּקָ א , )יחזקאל א כב( )ודא איהו הקרח הנורא(,  ִמּבֶ ר ְדִאיִהי ִאיּמָ ֲּאׁשֶ
ַצִדיק )ב''דף עט ע(, ִּעָלָאה ִמְצֹוָתיו ּבְ נו ּבְ ִּקְדׁשָ ּ ֶטן, ּ ְּדִאיהו ִקֵדׁש ְיִדיד ִמּבֶ ּ ְּוִצָונו ֲעַלְייהו. ּ ּ ּ ,

ה ִגין ְדִאיהו ְמצוְוה ְועֹוׂשֶ ּּבְ ּ נו ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ר ִקְדׁשָ ְּועֹוד ֲאׁשֶ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ
ָרֵאל ַליהו)ירמיה ב ג( ה, ה'' ֹקֶדׁש ִיׂשְ ְּוִצָונו ְדִאיהו ָהִכי ְמצוְוה ְועֹוׂשֶ ּ ּ נו , ּ ְּועֹוד ִקְדׁשָ ּ

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ּתָ ֶאת ַהְלִוִים, ִמּסִ יה ְוִקַדׁשְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ָרה, ּ ה ָפחות ֵמֲעׂשָ ְּוֵלית ְקדוׁשָ ּּ ,



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָרה ַמֲאָמרֹות דאיהו כתר עלאה וחכמה ) שמות יג ב(דאיהי קדש לי כל בכור (, ְּוִאֵלין ֲעׂשָ

ה)דאיהי ישראל עלה במחשבה ַמר ּבְ   .ם ְיִהי אֹור''ּ ַויֹאֶמר אלהי)בראשית א ג(ֹון ּ ְדִאּתְ
ְּוִצָונו ַעל יה , ּ ַמר ּבֵ ְטָרא ִדיִמיָנא ְדִאּתְ ל , ּ הוַקם ָעל)שמואל ב כג א(ִּמּסִ ן ּכָ ְּדַתּמָ

ְרָכָאן ִליִמיָנא ן ַע, ּבִ ּבַ חוׁשְ ְרָכָאן ּכְ ְּדִאינון ֵמָאה ּבִ ק' ְּדָאת י, ל''ּ ִליק ְלֵמָאה' ּבְ , ִּאְסּתַ
ָנא ְדֹכָלאְּדִא א ֹראׁש, ּיִהי ָקְרּבָ ְטָרא ְדַאּבָ ר, ִמּסִ א ֲאׁשֶ ְטָרא ְדִאיּמָ א , ִמּסִ ְטָרא ְדַאּבָ ִמּסִ

ה, ְּמצוְוה א עֹוׂשֶ ְטָרא ְדִאיּמָ ּוְמצוְוה ָדא ִעץ ְפִרי, ּוִמּסִ ּ ה ְפִרי, ּ ה ָדא עֹוׂשֶ , ְּועֹוׂשֶ
ִביָנן ְמִעיָנן ְדִאינון ּגוף וְבִרית ְדַחׁשְ ְּוׁשַ ּ ּ ּ ַמר ,  ָחדּ י ְכֵתֹפת )שמות כח ז(ֲּעַלְייהו ִאּתְ ּתֵ  ׁשְ

ָמה ְדִאינון חֹוְברֹות, ֹחְבֹרת ה ֶאל ֲאחֹוָתה, ּּכְ ָאה חֹוְברֹות ִאּשָׁ א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ָּהִכי ׁשְ ּ.  
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ּעֹוד ֲאׁשֶ ּ ּ נו ְוִצִויָתנו, ּ ּתָ ְּוָלא ָאַמר ִקַדׁשְ ּ ּ ר ֲא, ּ ר ִאיהו ֲאׁשֶ ּׁשֶ

ֶתר ִעָלָאה, ּה ַוַדאי''אהי ר, ְּוָדא ּכֶ ְטָרא ְדנוְקָבא ִאְתְקֵרי ֲאׁשֶ ִּמּסִ ְטָרא ִדְדכוָרא , ּ ּוִמּסִ ּ
ין, ִאְתְקֵרי ֹראׁש א ְדָכל ֵריׁשִ א , ֵריׁשָ נו ָדא ַאּבָ ִּקְדׁשָ יה ַויֹאֶמר אלהי, )סבא(ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ם ''ּ

ְּוִצָונו ָד, ְיִהי אֹור ּ אּ ה ַוְיִהי אֹור, א ִאיּמָ ַמר ּבָ ָיה, ְּדִאּתְ ְּוֵלית ֲהַווָיה ֶאָלא ַעל ְיֵדי ֲעׂשִ ּּ ,
ָמאָלא ְּוַתְרַוְייהו ִליִמיָנא וׂשְ ּ,  

א ִכיְנּתָ ְצָוה ְדִאיִהי ׁשְ ה ַעל ַהּמִ ּוָמאן ְמצוְוה ְועֹוׂשֶ ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ְוָהִכי , ּ
ַצְלֵמיה ְוִכְד ַּצִדיק ּבְ ּמוֵתיהּ ָרֵאל, ּ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ָרֵאל ּבְ ֵמיה ִאְתְקִריאו ִיׂשְ ְּוַעל ׁשְ ם , ּ ְוַעל ׁשֵ

ַּצִדיק ִאְתְקרון ַצִדיִקים ּ ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם )ישעיה ס כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ְ

  .ִּיְרׁשו ָאֶרץ
ר הֹוֵצאִתיך''ה אלהי''ְועֹוד ָאֹנִכי יהו י , )שמות כ ב( ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ָך ֲאׁשֶ ָאַמר ַרּבִ

ְע חֹות ׁשִ א ְוִכי ָמאן ְדִאיהו ּתְ ֶּאְלָעָזר ַאּבָ ּּבוָדא ְדִרּבֹוֵניהּ ְּוִרּבֹוֵניה ַאְבַטח ֵליה ְלַאָפָקא , ּ ּ ּ
ֵּליה ְלֵחירו ְוַאִפיק ֵליה ּ ְע, ּּ ָחא ַגְרֵמיה ְדַאֵפיק ֵליה ִמּגֹו ׁשִ ּבְ ִּאית ֵליה ְלׁשַ ּ ּ ְוָהא , אּּבוָדּּ

ִריך הוא ָאַמר ְלַאְבָרָהם  א ּבְ ּקוְדׁשָ ֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם)בראשית טו יג(ְּ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעך ּבְ , ָ ּכִ
לוָתא ְּוָהא ִאיהו ַאְבַטח ְלַאָפָקא ִלְבנֹוי ִמּגָ ּ ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאו )שם יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ

דֹול ְרכוׁש ּגָ ח , ּּבִ ּבַ ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםְּוִאיהו ְמׁשַ ה ִזְמִנין ֲאׁשֶ ּמָ ְרֵמיה ּכַ ָּגַ ּ.  
ָחא ַגְרֵמיה ּבְ ִפיר ָקֲאַמְרּתְ ֲאָבל ַלאו ִאיהו ָדא ְלׁשַ ִרי ׁשַ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ל ְסִפיָרה , ּּ ֶּאָלא ּכָ

ה ּוְסִפיָרה ִאְתְקִריַאת ֹראׁש ַלֲחֶבְרּתָ מֹוְדָעא לֹון ֵמָאן , ּ ּתְ ֲּאַתר ַאִפיק לֹון ִמּגֹו ּוְבִגין ְלִאׁשְ
ְע ָאֹנִכי, ּּבוָדאׁשִ ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוגֹוֵמר, ָּפַתח ּבְ יה ֲאׁשֶ יר ּבֵ ְָוַאְדּכִ ין , ּ ַחְמׁשִ

ְרִעין ְדִביָנה ין ּתַ   .ִּזְמִנין ָלֳקֵבל ַחְמׁשִ
נו ר ִקְדׁשָ ְּועֹוד ֲאׁשֶ א, ּ י ֶאְלָעָזר ַאּבָ ּא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ָּהא ִאם ַעּמוָד, ָאַמר ַרּבִ

ה ִני ְוִצָוִני, ְּמצוְוה ְועֹוׂשֶ ר ִקְדׁשָ ִגיֵניה ֲאׁשֶ ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר ּבְ ּ ּ נו ְוִצָונו, ּ ר ִקְדׁשָ ַּמאי ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ,
ִפיר ָקֲאַמְרּתְ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ׁשַ ּ ַמר ַעל , ּ ַוַדאי ַעל ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוַצִדיק ִאּתְ ּּבְ ּ ּ

ְרַו ִמְצֹוָתיו ְוִצָונוּתַ נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ְּייהו ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ר אהי, ּ ר ַוַדאי ְדִאיִהי ֲאׁשֶ א ִעָלָאה''ֲּאׁשֶ , ּה ִאיּמָ
א ְדִאיִהי ִמְצָוה ִכיְנּתָ י לֹון ַעל ׁשְ ְייהו, ַמּנִ ַעְנִפין , ְּלָכל ַחד ִמּנַ ֵרין ּכְ ְּוִאינון ְלִעיָלא ּתְ

ְּדִאיָלָנא ְדִאְתָפְרׁשו ִליִמיָנא  ָמאָלאּּ ה ֲאגוָדה ֲחָדא, ְוִלׂשְ א ִאְתֲעִבידו ּבָ ּוְלַתּתָ ּ ּ ּוְבִגין ָדא , ּ ּ
ֵרין א ָחד, ִּאינון ְלִעיָלא ּתְ ָכל ַעְנִפין ְדִאיָלָנא ֶאָלא ָבה, ּוְלַתּתָ ְּדִיחוָדא ָלא ִאית ּבְ ּ ּ ּּ ,
ְּדִאיִהי ֲאַגד ְדֻכְלהו ּ ּוָבה ִאְת, ִּאיִהי ֲאגוָדה ְדָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, ּּ ְלהו ָחדּ ֲּעִבידו ּכֻ ּּ.  
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  ]א''דף פ ע -תיקוני זוהר [

ְרָאה''ְּועֹוד ַויֹאֶמר אלהי ּמַ ּם ְיִהי אֹור ָדא ְנבוָאה ּבַ ה , ּ ַמר ּבָ ְרָאה )במדבר יב ו(ְּדִאּתְ ּמַ  ּבַ
ְּוִאיִהי ָחזֹון ִדְנִביַאָיא, ֵּאָליו ֶאְתַוָדע ִריך הוא חֹוֶזה, ּ א ּבְ ִּאיִהי ָחזֹון ְוקוְדׁשָ ה ''ִּאיהו יהוְּד, ְּ

ן אדנ' ְדָהִכי ָסִליק ָחֹזן ָחֵסר ו, י''אדנ ּבַ ֻחׁשְ ין ּכְ ּתִ ְנבוָא, י''ָחֵמׁש ְוׁשִ ה ''ס, ו''ה ס''ּּבִ
ן אדנ ּבַ ֻחׁשְ ָאת ו )א''דף פ ע(, ו''ְוֵתיָבה ָהא ס, י''ּכְ יה ִאְתֲעִביַדת ', ּוְבַמאי ִהיא ָחזֹון ּבְ ּּבֵ

ּ ִדיָלהַּאְסַפְקַלְרָיָאה ְדַנֲהָרא ָאדֹון ּ.  

 תקונא ארבעין
ית ֵראׁשִ ְמִעי ַבת וְרִאי ְוַהִטי ָאְזֵנך ְוגֹוֵמר , ּבְ ְׁשִ ּ ְמִע, )תהלים מה יא(ּ ן ׁשִ ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ , י''ּבְ

ן ּבַ ּמָ ן ְרִא, ת''ּתַ ּמָ ְמִע, י''ּתַ ית' י ש''ׁשִ ֵראׁשִ א ְוסֹוָפא ''ּבַ, ִמן ּבְ ֵריׁשָ מֹוָדע ּבְ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ ת ּתַ
ֶאְמָצִעיָתא''ְרִא, ְדֵתיָבה מֹוָדע ּבְ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ ֵר, י ּתַ ַגְווָנא ָדא ּבְ י''ּכְ ֵהא , ת''אׁשִ ְוַכד ּתְ

ַגְווָנא ָדא יאהדונה יה ּכְ ִחּבוָרא ִעּמֵ ּּבְ ך וֵבית ָאִביך , י''ּ ְכִחי ַעּמֵ ה ְוׁשִ ְִאיהו ָאַמר ְלַגּבָ ְּ ּ ּ
ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו, )שם( ר ֶאָחד ְּדַעל ּכֵ ּתֹו ְוָהיו ְלָבׂשָ ִאׁשְ בראשית (ּ ְוָדַבק ּבְ

ֲחִוי לֹו , )ב כד ּתַ י הוא ֲאדֹוַנִיך ְוִהׁשְ ְּכִ ל ָהָאֶרץ ַוַדאי, )תהלים מה יב(ּ   .ֲּאדֹון ּכָ
ְטָרא ְדיהו ּוְבִגין ָדא ִמּסִ ָלא ''ְוַכד ִאיִהי אדנ, ּה ִאְתְקִריַאת ַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדַנֲהָרא''ּ י ּבְ

ּה ִאְתְקִריַאת ַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָלא ַנֲהָראָלַבְע ְטָרא ְדיהו, ּ ּוְנִביַאָיא ִמּסִ ּה ִאינון ''ּ
ְטָרא ְדאדנ, ֵּמַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדַנֲהָרא ּוְנִביַאָיא ִמּסִ ּי ִאינון ֵמַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָלא ַנֲהָרא''ּ ּּ ,

ִאין ַרֲחֵמי ִא, ְּדִאֵלין ִמְתַנּבְ ִקיָלא ְלאֹוַרְייָתא , ּין ִדיָנאְּוִאֵלין ִמְתַנּבְ ִּדְנבוָאה ִאיִהי ׁשְ ּ
ְּדִבְכָתב וְלאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ּ.  

ִחין ֵהיָכִלין ִדְנבוָאה ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדִמְתַפּתְ ּ ּ ָעְלָמא, ּּ ה ָמאֵרי ַדֲעִתידֹות ִיְתָערון ּבְ ּמָ , ּּכַ
ֵניֶכם)יואל ג א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  או ּבְ ה ָמאֵרי ְדאֹותֹות', ּ וְבנֹוֵתיֶכם וכוּ ְוִנּבְ ּוָמאֵרי , ְוַכּמָ

ה ַדֲהוֹו ַוֲעִתיִדין ְלֶמֱהִוי, ַדֲעִתידֹות ה , ִּמּמַ ַמר ּבָ ָבה ְדִאּתְ ְטָרא ְדַמֲחׁשָ ה ַדֲהוֹו ִמּסִ ִּמּמַ ּ
ָבה ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ א ִעָלָאה, ִיׂשְ ְטָרא ְדִאיּמָ ּוַמה ְדָעִתיד ְלֶמֱהֵוי ִמּסִ ּ קהלת (ָּרָזא ְדִמָלה ְו, ּ

ָבר הוא)ג טו ָהָיה ּכְ ָבר ָהָיה, ּ ַמה ּשֶׁ ר ִלְהיֹות ּכְ   .ַוֲאׁשֶ
ָעְלָמא ְדִאינון ִעיֵני יהו ה ָמאֵרי ְדַעְייִנין ְדִאינון חֹוִזים וְנִביַאָיא ִיְתָערון ּבְ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ , ה''ּּ

ַמר ּבְ ִמיָעה ְדִאּתְ ן ׁשְ ה ָמאֵרי ְדאוְדִנין ְדַתּמָ ְּוַכּמָ ַמע ֶאת קֹול )יחזקאל א כד(הֹון ּ  ָוֶאׁשְ
ְנֵפיֶהם הֹון , ּכַ ַמר ּבְ ּוָמאֵרי ְדַאְנִפין ְדִאּתְ ָעה ָפִנים ְוגֹוֵמר)שם ו(ּּ , ּוָמאֵרי ְדָקִלין,  ְוַאְרּבָ

ּוָמאֵרי ְדִדּבוִרין ּ א, ּ ּוָמאֵרי ְדרוָחא ְדקוְדׁשָ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ּוָמאֵרי ִדְיִדין ְדִאּתְ  ָאָדם  ִויֵדי)שם ח(ּ
הֹון , ּוָמאֵרי ְדאֹות, ּוָמאֵרי ְדקֹוָמה, ְוגֹוֵמר ַמר ּבְ ּוָמאֵרי ְדַרְגִלין ְדִאּתְ ּ ְוַהַחיֹות )שם יד(ּ

ַההוא ִזְמָנא ַוַיְבֵדל אלהי, ָרצֹוא ָוׁשֹוב ּּבְ ך ''ּּ ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחׁשֶ ְם ּבֵ ִּאֵלין , )בראשית א ד(ּ
ְקָרא ַמ, ִּאינון ְנִביֵאי ְדׁשִ הֹון ְדִאּתְ ם ֵהם ַחְרטוֵמי ִמְצַרִים ְוגֹוֵמר)שמות ז יא(ר ּבְ ּ ַוַיֲעׂשו ּגַ ּ ּ ,

ִביֵאי ְקׁשֹוט ִריך הוא ִמּנְ א ּבְ ְּדַאְפִריׁש לֹון קוְדׁשָ ּ ְּ.  
ין ַמִים ָלָמִים ''ַּויֹאֶמר אלהי ִים ִויִהי ַמְבִדיל ּבֵ תֹוך ַהּמָ ּם ְיִהי ָרִקיַע ּבְ , )בראשית א ז(ְ
ר, ַּעְסָקא ְבאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפהָהָכא ָרָזא ְלִאְת ין ִאּסור ְוֶהּתֵ א ּבֵ ּוְלַאְפָרׁשָ ְּדִאינון ַמִיין , ּ ּ ּ

ָמאָלא, ְמִתיָקן ְטָרא ִדׂשְ ּוַמִיין ְמִריָרן ִמּסִ י ָמִרים ֵהם , ּ ָרה ּכִ ּתֹות ַמִים ִמּמָ ְּוֹלא ָיְכלו ִלׁשְ
קו ַה, )שמות טו כג( ְטָרא ִדיִמיָנא ַוִיְמּתְ ּוִמּסִ ִים ּּ ַגְווָנא ְדָדם ָטהֹור ְוַדם , )שם כה(ּמָ ְּוִאינון ּכְ ּ

יַנְייהו א ּבֵ ִּנָדה ְדָצִריך ְלַאְפָרׁשָ ַחָוה ָגִרים ְלָעְרָבא , ְּ ִגין ְדַההוא זוֲהָמא ְדִהִטיל ָנָחׁש ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
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ַּמִיין ְדַדְכיו ִעם ַמִיין ִדְמָסֲאבו ּ ּ ּּ ָנה ָד, ּ ּקָ ינו ּתַ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ יַנְייהוּ א ּבֵ , ּא ְלחֹוָבה ְלַאְפָרׁשָ
י ֵחיָוון יַנְייהו ָדא ָרִקיַע ְדַעל ָראׁשֵ ְּוַההוא ְדַאְפִריׁש ּבֵ ּ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )יחזקאל א כב(ּ

י ַהַחָיה ָרִקיַע ָדא מטטרו ּוְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ   .ן''ּּ
ּם ֶאת ָהָרִקיַע ַוַיְבֵדל וכו''ַּוַיַעׂש אלהי ְטָרא , )בראשית א ז(' ּ ָּהָכא ֵלית ַמָיא ִמּסִ

ָרא, ִּדְמָסֲאבו ּבְ ָעאן ְלִאְתּגַ ָמאָלא ֲהוֹו ּבָ ְטָרא ִדׂשְ ֶּאָלא ַמִיין ִמּסִ ְטָרא ִדיִמיָנא , ּ ּוַמִיין ִמּסִ ּ
ְלָקא ֲעַלְייהו ָעאן ְלִאְסּתַ א, ֲּהוֹו ּבָ ִעיָנן ְלֶמֱהִוי ֳקָדם ַמְלּכָ ַּעד ְדִאֵלין ָאְמִרין ֲאַנן ּבָ ין ְּוִאֵל, ּ

א ִעיָנן ְלֶמֱהִוי ֳקָדם ַמְלּכָ ָלם , ָאְמִרין ֲאַנן ּבָ ַּעד ְדָאָתא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוַאִעיל ׁשְ ּ
יַנְייהו ֶקל , ּּבֵ יר לֹון ְוִאְתֲעִביד ׁשֶ יַנְייהו)א שלום''נ(ְוָקׁשִ ַמִים, ּ ּבֵ ם ׁשָ , ְוָדא ַמֲחלֹוֶקת ְלׁשֵ

גֹון ֵלָאה ְוָרֵחל ַבְעְּדָדא ָבָעא ְל, ּכְ ָרא ּבְ ַבְע, ָּלהִאְתַחּבְ ָרא ּבְ ְוָנִטיל , ָּלהְוָדא ָבָעא ְלִאְתַחּבְ
יה  יר לֹון ּבֵ ה , ּ ְלַתְרַוְייהו)ב''דף פ ע(ּלֹון ַיֲעֹקב ְוָקׁשִ ִלּבָ ֶבת ֵלָאה ּבְ ִגין ַדֲהָוה ָקא ַמֲחׁשֶ ּּבְ ּ

ו ַחָייָבא ַגְווָנא ָדאְוָהִכי ָק, ִּאם ַיֲעֹקב ָנִטיל ַלֲאָחִתי ָנִטיל ִלי ִעׂשָ יַבת ָרֵחל ּכְ ִגין , א ֲחׁשִ ּבְ
ְרַוְייהו ִריך הוא ְיִהיב לֹון ְלַיֲעֹקב ּתַ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ִזיב לֹון ֵמַההוא ַחָייָבא, ְּ ְּוׁשֵ רו , ּ ְּוִאְתַחּבְ

  .ְּבַצִדיָקא
א י ֶאְלָעָזר ַאּבָ א, ָאַמר ַרּבִ ֵבי ֶמְדָרׁשָ ִאילו , יֹוָמא ֲחָדא ֲהִויָנן ּבְ ַּחְבַרָיא ַמאי ִניהו ְּוׁשָ ּ

א  ּמָ ִיׁש ָטהֹור ַאל ּתֹאְמרו ַמִים ַמִים ׁשֶ יעו ְלַאְבֵני ׁשַ ּגִ ּתַ ׁשֶ י ֲעִקיָבא ְלַתְלִמידֹוי ּכְ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ
נו ַעְצְמֶכם ַסּכְ ֱאַמר , ּּתְ ּנֶ ָקִרים ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ִעיָני)תהלים קא ז(ׁשֶ א קם סבא ''נ(, ּ דֹוֵבר ׁשְ

ואמר רבי רבי מאי ניהו דאמר רבי עקיבא לתלמידוי כשתגיעו לאבני , דעתיקיןדסבין עתיקא 
הדא הוא דכתיב דובר שקרים לא יכון , שיש טהור אל תאמרו מים מים שמא תסכנו בעצמכם

ועוד ,  יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים)בראשית א ו(הא כתיב , לנגד עיני
אמר ליה בוצינא , למה אמר אל תאמרו מים מים, תמןמים עליונים ומים תחתונים אית 

אמר , דלית חבריא יכלין לקיימא ביה על בורייה, סבא דסבין לך יאות לגלאה רזא דא, קדישא
ד ''דאינון חד יו', י' בודאי אבני שיש טהור אינון י, רבי רבי בוצינא קדישא, ליה סבא דסבין

ולית הפרשה , ת טומאה אלא אבני שיש טהורוהכא לי, ד תתאה מינה''ותנינא יו, עלאה מן א
, דאלין אינון מסטרא דאילנא דחיי דאיהו ו באמצעיתא דא, דכלא יחודא חדא, בין מים למים

ַאְדָהִכי . )אבל אילנא דעץ הדעת לתתא, דאתמר ביה ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם
יִקין ָקא ָנִחית ְוָא יָקא ְדַעּתִ ַמאי ַעְסִקיּתו, ַמר לֹוןָהא ָסָבא ְדָסִבין ַעּתִ ָנן ּבְ ָּאְמרו ֵליה , ַּרּבָ ּ

ִיׁש ָטהֹור ַאל ּתֹאְמרו  יעו ְלַאְבֵני ׁשַ ּגִ ּתַ ׁשֶ י ֲעִקיָבא ְלַתְלִמידֹוי ּכְ ַהאי ְדָאַמר ַרּבִ ַּוַדאי ּבְ ּ ּ
ְּוָאַמר לֹון ַוַדאי ָרָזא ִעָלָאה ִאית ָהָכא, ַמִים ַמִים א, ּ ְמִתיְבּתָ ְּוָהא אוְקמוָה ּבִ , ּ ִעָלָאהּ

ּוְבִגין ְדָלא ִתְטעון ְנִחיְתָנא ְלכֹון ּ יַנְייכו ְדִאיהו ָרָזא ִעָלָאה , ּ ֵלי ָרָזא ָדא ּבֵ ִגין ְדִיְתּגַ ּּבְ ּּ ּ ּ
א  ֵני ָנׁשָ   .)א דרא''נ(ְטִמיָרא ִמּבְ

ִיׁש ָטהֹור ִאינון י ַוַדאי ַאְבֵני ׁשַ ּּבְ הֹון ַמִיין ַדְכָיין ָנְפִקין', י' ּ ְּדִמּנְ ָאת ְוִא, ּּ ּינון ְרִמיִזין ּבְ
א ְוסֹוָפא י יַנְייהו ִאיהו ִעץ ַחִיים' ו', י' א ֵריׁשָ ְּדִאיהו ָנטוי ּבֵ ּ ּ ּ ּ יה ָוַחי , ּ ָּמאן ְדָאַכל ִמּנֵ ּ

  .ְלעֹוָלם
ֵרין יוִדי ְּוִאֵלין ּתְ ַוִייֶצר''ּ ּן ִאינון ְרִמיִזין ּבְ ֵרין ְיִצירֹות ְיִציָרה ְדִעָלִאין ִויִצי, ּ ְּוִאינון ּתְ ָרה ּ

ִאין סֹוף, ְדַתּתָ ֹראׁש ְוָחְכָמה ּבְ ֲעלומֹות ָחְכָמה, ְּוִאינון ָחְכָמה ּבְ ֲעלומֹות , ּּתַ ַּוַדאי ִאינון ּתַ ּ ּ
ֶתר ִעָלָאה)דאיהו(ֵּמָחְכָמה ִעָלָאה  חֹות ּכֶ ּ ִדּתְ ּ.  
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ֵרין ַעְייִנין א ַרּבָ, ְּוִאינון ָלֳקֵבל ּתְ ַיּמָ ֵרין ִדְמִעין ָנֲחִתין ּבְ ִּדְבהֹון ּתְ אי ָנְחתוּ ִגין , ּא ְוַאּמַ ּבְ
ָרֵאל ה ָנִחית לֹון ְלִיׂשְ ֵרין לוִחין ִאֵלין ֲהָוה ֹמׁשֶ ְּדאֹוַרְייָתא ִמּתְ ּ ַברו ְוָנְפלו, ּ ְּוָלא ָזכו ְוִאּתְ ּ ּ ,

ִני ְּוָדא ְגִרים ִאּבוָדא ְדַבִית ִראׁשֹון וַבִית ׁשֵ ּ אי ָנְפלו, ּ ִגין ְדָפַרח ו, ְּוַאּמַ ִּאיהו ִּמיַנְייהו ְד' ּּבְ
  .ִּמן ַוִייֶצר' ו
  ]א''דף פא ע -תיקוני זוהר [

ְטָרא ְדִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ן ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא , ִּוָיִהיב לֹון ָאֳחָרִנין ִמּסִ ּמָ ְּדִמּתַ
ר ִאּסור ְוֶהּתֵ ָמאָלא ִמיָתה, ּּבְ ִּמיִמיָנא ַחֵיי וִמּשְׂ י ֲעִקיָבא ְלַת, ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ַרּבִ ְלִמידֹוי ּ

ִיׁש ָטהֹור ַאל ּתֹאְמרו ַמִים ַמִים יעו ְלַאְבֵני ׁשַ ּגִ ּתַ ׁשֶ ּּכְ ִיׁש , ּ ִקיִלין ַאְבֵני ׁשַ ְוָלא ֶתֱהָוון ׁשְ
ְּדִאינון ַחֵיי וִמיָתה, ָטהֹור ַלֲאָבִנים ָאֳחָרִנין ּ ְדַבר  )קהלת י ב(ְדַתָמן ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו , ּּ

ֹמאלֹו, ַנׁש ִסיל ִלׂשְ נו ַעְצְמֶכם, )שם( ְוֵלב ּכְ ַסּכְ ם ּתְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ַאּתֶ ִגין ְדִאֵלין , ּ ּּבְ ּ
ִפרוָדא ַּאְבִנין ְדִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ִאינון ּבְ ּ ּ ִיחוָדא , ּ ִיׁש ָטהֹור ִאינון ּבְ ְּוִאֵלין ַאְבֵני ׁשַ ּ ּ

ָלל ָלא ִפרוָדא ּכְ ּּבְ ַלק ִעץ ַהַחִיים , ּ ְּוִאם ּתֹאְמרו ְדָהא ִאְסּתַ ּ ְייהו ְוָנְפלו ְוִאית ִפרוָדא ּ ִּמּנַ ּ ּּ
יַנְייהו ָקִרים ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ִעיָני , ּּבֵ ן ִפרוָדא , )תהלים קא ז(ּדֹוֵבר ׁשְ ּמָ ְּדָהא ֵלית ּתַ ּּ
ַברו ֵמִאינון , ְלִעיָלא ְּוִאֵלין ְדִאּתְ ּ ּ ְייהו,  ֲהוֹו)מאנין(ּ ַלק ִמּנַ ָקא ֵליה ָפַרח ְוִאְסּתַ ָּאתו ְלַנׁשְ ּ ּּ ּ .
ָרֵאל )א''דף פא ע(ָאַמר  ל ִאינון ֵמִתים ְדַאְרָעא ְדִיׂשְ י ִיְצָחק ּכָ ַּרּבִ ִּיְחיון ִויקומון , ּ ּ ּ

ִריך הוא ֵמיַתָיא א ּבְ ַקְדֵמיָתא ְלִעיָדן ִדְיֵחי קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ִריך הוא ַיְתַער , ְּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ּ ִיְחיו ֵמֶתיך ְנֵבָלִתי ְיקומון)ישעיה כו יט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֲּעַלְייהו ּ ִָיְחיו ֵמֶתיך ִאֵלין , ָּ ּ
ָרֵאל ִּאינון ְדַאְרָעא ְדִיׂשְ ְּנֵבָלִתי ְיקומון ִאֵלין ִאינון ִדְבַאְרָעא נוְכָרָאה, ּ ּ ּ ּ הו , ּּ ְּדָלא ְכִתיב ּבְ

ִחָיה ֶאָלא ִקיָמה ּּתְ ֵרי ֲעַלְיהו ֶאָלא ְב, ּ ׁשְ ְּדָהא רוָחא ְדַחֵיי ָלא ּתִ ּ ּ ָרֵאלּּ ּוְבִגין , ַאְרָעא ְדִיׂשְ
הו ִיְחיו ִתיב ּבְ ך ּכְ ּּכַ ּ ְּנֵבָלִתי ְיקומון ִאֵלין ִדְלָבר, ְ ּ ָלא , ּּ ֵרי גוָפא ִדְלהֹון ִויקומון ּגוָפא ּבְ ִּיְתּבְ ּ ּ ּ

ָרֵאל, ּרוָחא חֹות ַעְפָרא ַעד ְדָמטו ְלַאְרָעא ְדִיׂשְ לון ִמּתְ ְלּגְ ּוְלָבַתר ִיְתּגַ ּ ּ ן ְיַק, ּ לון ְוַתּמָ ּּבְ
ְרׁשו ָאֳחָרא ָמָתא ְוָלא ּבִ ְדָקא ָחֵזי, ִּנׁשְ ָעְלָמא ּכִ ִגין ְדִיְתַקְיימון ּבְ ּּבְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר א ֲחִזי, ָאַמר ַרּבִ ְע, ּתָ ׁשַ ִריך הוא ְלַאָחָייא ֵמיַתָיאּבְ א ּבְ א ְדָזִמין קוְדׁשָ ּּתָ ּ ל , ְּ ּכָ
ָמִתין ְדִיְתָערון ִּאינון ִנׁשְ ּ ְלהֹון ְיקו, ּ ּּכֻ ַהאי ָעְלָמאּ ׁש ַדֲהוֹו ּבְ ַההוא ִדיֹוְקָנא ַמּמָ ּמון ּבְ ּ ְוָנִחית , ּּ

ָמָהן ׁשְ ִריך הוא ְוָקָרא לֹון ּבִ א ּבְ ּלֹון קוְדׁשָ ם )ישעיה מ כו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ ׁשֵ ּ ְלֻכָלם ּבְ
ָהא, ִיְקָרא יעול ְלדוְכּתָ ָמָתא ּתֵ ְּוָכל ִנׁשְ ָעְל, ּ ִקיוָמא ּבְ ִּויקומון ּבְ ּ ְדָקא ַחִזיּּ ּוְכֵדין ְיֵהא , ָמא ּכְ

ִלים ִתיב , ָעְלָמא ׁשְ ָּדא ֵיֶצר ָהָרע , ּ ְוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר)שם כה ח(ְּוַעל ַההוא ִזְמָנא ּכְ
יה ִליט ּבֵ יך ַאֵפי ְדַבר ַנׁש ְוׁשַ ְּדַאְחׁשִ ּּ ּ ְ.  

י ִחְזִקָיה יָמא ְדָכל ּגוִפין ְדָעְלָמא ְיקומו, ָּאַמר ַרּבִ ִּאי ּתֵ ּ ּ ִּאינון , ּן ְוִיְתָערון ֵמַעְפָראּ
ְייהו ֵהא ִמּנַ ָמָתא ֲחָדא ַמה ּתְ ִנׁשְ ּּגוִפין ְדִאְתַנְטעו ּבְ ּ ּ י יֹוֵסי ִאינון ּגוִפין ְדָלא ָזכו , ּ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ

ָלא ֲהוֹו ְּוָלא ַאְצָלחו ֲהֵרי ִאינון ּכְ ַהאי ָעְלָמא, ּ ָמה ַדֲהוֹו ִעץ ָיֵבׁש ּבְ ַה, ּכְ י ּבְ ּהוא ָהִכי ַנּמִ
ְּוגוָפא ַבְתָרָאה ְיקום, ִזְמָנא ְדָקא ָיאות, ּ ָרׁשֹוי ּכִ ַּההוא ְדִאְתַנַטע ְוַאְצַלח ְוָנַטע ׁשָ ּ ְוַעל , ּ

ִתיב  ַּההוא גוָפא ַבְתָרָאה ּכְ תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים)תהלים א ג(ּ ִעץ ׁשָ ּ ְוָהָיה ּכְ ין , ּ ְּדָעַבד ִאּבִ
ְדָקא  ין ְוַאְצַלח ּכִ ָרׁשִ ִתיב , ָּיאותְוָנַטע ׁשָ ְּוַעל ַההוא גוָפא ַקְדָמָאה ּכְ  ְוָהָיה )ירמיה יז ו(ּ

י ָיֹבא טֹוב ֲעָרָבה ְוֹלא ִיְרֶאה ּכִ ַעְרָער ּבָ ִתים, ּכְ ִחַיית ַהּמֵ י ָיֹבא טֹוב ָדא ּתְ ּּכִ ּ.  
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ין ְלַאְנָהָרא ְלַצִדיַקָיא ְּוִאְתְנִהיר ַההוא ְנהֹוָרא ְדַזּמִ ּ ִניז ִמ, ּ יה ּגָ ִרי ַּדֲהָוה ַקּמֵ ּיֹוָמא ְדִאְתּבְ
י טֹוב''ּ ַוַיְרא אלהי)בראשית א ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָעְלָמא יה ָזִמין , ם ֶאת ָהאֹור ּכִ ּּבֵ

ִריך הוא ְלַאָחָיא ֵמיַתָיא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ  ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי )מלאכי ג כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ
ֶמׁש ְצָדָקה וַמְרֵפא ִמי ׁשֶ ּׁשְ ָעְלָמאּוְכ, ּ ר טֹוב ּבְ ּבַ ְּוַההוא ְדִאְתְקֵרי ָרע ִיְתֲעַבר , ֵדין ִיְתּגַ

ּוְכֵדין ִאינון ּגוִפין ַקְדָמִאין ִליהוו ְכָלא ֲהוֹו, ֵמָעְלָמא ּ ּ ּ.  
ִריך הוא ְלַאָרָקא ַעל ִאינון ּגוִפין רוִחין א ּבְ י ִיְצָחק ָזִמין קוְדׁשָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ הו , ְּ ִּאי ָזכו ּבְ ּ

ְּיקומו ְדָקא ָיאותּ חֹות ַרְגֵליהֹון ְדַצִדיַקָיא, ּן ְלָעְלָמא ּכִ ְּוִאם ַלאו ְיהֹון ִקְטָמא ּתְ ּ ֲהָדא , ּ
ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ְוגֹוֵמר)דניאל יב ב(ּהוא ִדְכִתיב  ים ִמְיׁשֵ ּ ְוַרּבִ ּ.  

ַלק ֵמָעְלָמא ַעד ָלא ָמטון י י ֶאְלָעָזר ְוַהאי ָמאן ְדִאְסּתַ ָּאַמר ַרּבִ ִניןֹומֹוי ְלֶעּּ ִרין ׁשְ , ׂשְ
ִגין , ֵמָאן ֲאַתר ִאְתֲעַנׁש ר )דהוי מתליסר שנין ולעילא(ּבְ א ַלאו ּבַ ֵליַסר וְלַתּתָ ּ ְדָהא ִמּתְ ּ

ֶחְטָאה ַדֲאבֹוי א הוא ֶאָלא ּבְ ָּעְנׁשָ ֵליַסר וְלִעיָלא ַמהו, ּ ֲּאָבל ִמּתְ א , ָּאַמר ֵליה, ּ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ָחס ֲעֵליה ְד ּּבְ ּ ּ ָאהְ ַההוא ָעְלָמא, ִּלימות ַזּכָ ְּוָיִהיב ֵליה ֲאַגר ַטב ּבְ ְּוָלא ָימות , ּ

ַההוא ָעְלָמא ַּחָייב ְדִיְתֲעַנׁש ּבְ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  
ָּאַמר ֵליה ִאי ַחָייָבא הוא ְוָלא ָמטון יֹומֹוי ְלֶע ּ ִנין ַמהוּּ ִרין ׁשְ ַלק , ּׂשְ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ּ

ַמאי הו יהֵּמָעְלָמא ּבְ ָפט , ּא עֹוְנׁשֵ ֹלא ִמׁשְ ָדא ִאְתַקַיים ְוֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ משלי יג (ּ

א ָנִחית ְלָעְלָמא ִאיהו ְדַאְע, )כג ְּדַכד ָעְנׁשָ ָלא ִאְתֲעַנׁשּ ַההוא ְמַחּבְ חו , ַּרע ּבְ ּגַ ְּדָלא ַאׁשְ ּ
ֲּעֵליה ִמְלִעיָלא ִתיב , ּ ע ֲעֹונֹוָת)משלי ה כב(ַּוֲעֵליה ּכְ דונֹו ֶאת ָהָרׁשָ ָאה , ּיו ִיְלּכְ ֶאת ְלַאְסּגָ

א ָּמאן ְדָלא ָמטון יֹומֹוי ְלִאְתַעְנׁשָ י ִדיָנא ִדְלִעיָלא, ּ דונֹו ְוָלא ּבֵ ּוְבַחְבֵלי , ֲּעֹונֹוָתיו ִיְלּכְ
ֵמך  ְַחָטאתֹו ִיּתָ א)שם(ּ י ִדיָנא ִדְלַתּתָ   . ְוָלא ּבֵ

  תקונא חד וארבעין
  ]ב''דף פא ע -תיקוני זוהר [

ִר ׁשְ ן ּתִ ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ ְנָייָנא, י''ּבְ ְנָייָנא יֹום ּתִ ך ִסְתרֹו ''ָיׁשֶ, ְוָדא ְדרֹוָעא ּתִ תהלים (ְת ֹחׁשֶ

ַאר ר )ב''דף פא ע(. )יח יב ּתָ ין טֹוב ְלָרע''ִאיִהי ֹרא' ִאׁשְ ן ַהְבָדָלה ּבֵ ָנה ְוַתּמָ , ּׁש ַהּשָׁ
א ִאיהו ִדין ָנה ַמְלּכָ ּוְבֹראׁש ַהּשָׁ ְטֵריהְוָכ, ּ ָפִטין ִמּסִ ּל ְסִפיָרן ִאְתְקִריאו ִדיִנין וִמׁשְ ּ ּ ְוָכל , ּּ

ָמאֵליה ַמִים ַקְייִמין ֲעֵליה ִמיִמיֵניה וִמּשְׂ ְּצָבא ַהּשָׁ ּ ּ ִּאֵלין ַמְיִמיִנין ְלַכף ְזכות, ּ ְּוִאֵלין , ּ
ְמִאיִלין ְלַכף חֹוָבה ׁשֹוָפרֹות, ַמׂשְ ָרֵאל ִיְתָערון ּבְ א ְדִאיִהי ְוָסְל, ְּוַכד ִיׂשְ ִכיְנּתָ ן ִלׁשְ ּמָ ִקין ּתַ

ָרה ׁשֹוָפרֹות ֲעׂשָ רוַעת ֶמֶלך ּבַ ְּתְ ָרה, ּ ִגין ְדִאיִהי ָלא ָסְלָקא ָפחות ֵמֲעׂשָ ּּבְ ַההוא ִזְמָנא , ּּ ּּבְ
ין ַמִים ָלָמִים  ין ִאֵלין , )בראשית א ו(ִּויִהי ַמְבִדיל ּבֵ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ַּאְפִריׁש קוְדׁשָ ּ ְּ

ְמִאיִלים ְלַכף חֹוָבה, ִּנים ְלַכף ְזכותְּדַמְיִמי ּוֵבין ִאֵלין ְדַמׂשְ ַמר , ּּ  )במדבר יז כב(ְוִאּתְ
ָרַגע ְדלו ִמּתֹוך ָהִעָדה ַהזֹאת ַוֲאַכֶלה אֹוָתם ּכְ ִּהּבָ ּ ְ ּ.  

ִרי ִנְבָרא ָהעֹוָלם ִתׁשְ ַמר ּבְ ִרי ִאּתְ ׁשְ ְנָייָנא ֵמִאֵלין ׁשֶ, ְוַעל ַהאי ּתִ ת ּתִ ּבָ ן ׁשַ ַבע ְּוַתּמָ
תֹות ּבָ ה ְרִקיִעין, )א ותמן בת שית בת מאלין שית''נ(, ׁשַ ַמִים, ַוֲחִמּשָׁ ִתיָתָאה ׁשָ ִּאינון , ּוׁשְ

ית ֵראׁשִ ית יֹוֵמי ּבְ ּוְבֻכְלהו ָאַמר טֹוב, ָלֳקֵבל ׁשִ ְנָייָנא, ּּ ר ִמיֹוָמא ּתִ ִרי , ּּבַ ִתׁשְ ִגין ְדֵלית ּבְ ּּבְ
ית' א ֵראׁשִ ָלָמא ּבְ ִגין, ְלַאׁשְ חֹוָבה ְדָאָדםּבְ ַלק ּבְ ּ ְדִאְסּתַ ּוְבִגין ָדא ָצפֹון ִאיהו ָפִגים, ּ ּ ּ ּ ,

ָפַתח ָהָרָעה  פֹון ּתִ ּוְבִגין ָדא ִמּצָ ּ ִלים, )ירמיה א יד(ּ ּתַ ַּעד ְדִאׁשְ ּוְכָמה ְדַאְבָרָהם ְדִאיהו , ּ ּ ּ
ִעין ו ִליָלן ְוַתְלָיין ָמאָתן ְוַאְרּבְ יה ּכְ ְּיִמיָנא יֹוָמא ַקְדָמָאה ּבֵ הּ ְּתַמְנָיא ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ָהִכי , ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָס יה ׁשְ ַגְווָנא ְדיֹוָמא ִתְנָייָנא ַתְלָיין ּבֵ י ִמִיְצָחק ְדִאיהו ּכְ ַּנּמִ ּ ּ ה''ּ יֹוָמא , ה ִמְצֹות ֹלא ַתֲעׂשֶ
ִליל ּכָֹלא יה ּכְ ִליָתָאה ּבֵ ּּתְ ה, ּ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ְלָיין ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ יה ּתַ ִּמּנֵ ּ ִעְנִב, ּּ ָלאּכְ ַאְתּכְ   .ין ּבְ

 תקונא ארבעין ותרין
ן ִאיׁש ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ יה , ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ם)בראשית כה כז(ּ ְוָדא יֹוָמא ,  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ

ִליָתָאה ַלת אוָמִנין ֲהוֹו ַעד ָהָכא, ּתְ ְּדָהא ּתְ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְויֹוָמא ִתְנָייָנא ְויֹוָמא , ּ
ִליָתָאה ל ַחד ַא, ּתְ ִּפיק אוָמנוֵתיהּכָ ּ ּ ּיֹוָמא ַקְדָמָאה ָאַמר ֵליה ַההוא ָאמֹון מוְפָלא , ּ ּ ּ

ּוְמכוֶסה ְדִאיהו ַאִי ּ ַלת ְסִפיָרן א, ן''ּ ִליל ּתְ ֶתר י' ּכְ יָנה' ָחְכָמה ן' ּכֶ ך ''ַאְתָוון מנצפ' ְוה, ּבִ
  ,ִּעָלָאה' ֵּמָעְלָמא ְדָאֵתי ִאינון ָלֳקֵבל ה

ַלת  ּיֹוִמין ְדַיִפיק אוָמנוֵתיהָאַמר ְלָכל ֶאָחד ִמּתְ ּ ּ ָּאַמר ְליֹוָמא ַקְדָמָאה ְיִהי אֹור ִמָיד , ּּ
ַּאִפיק אוָמנוֵתיה ְוָעִביד ֵליה ּ ּ ּ ְּוָהא אוְקמוהו ,  ַוְיִהי אֹור)שם א ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּ ּ

ָיה ְּדֵלית ֲהַוָיה ֶאָלא ַעל ְיֵדי ֲעׂשִ ַאִו''ִמן ַאִי' א, ּּ ּן ַדֲהָוה ָפַרח ּבְ ַּאִפיק ' י, ּיר ַאִפיק אֹורּ
ה' ן, ָרִקיַע ׁשָ ִים ''ּ ַויֹאֶמר אלהי)שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּמן ַאִין ַאִפיק ַיּבָ וו ַהּמַ ּם ִיּקָ

ה ׁשָ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ַחת ַהּשָׁ ִים''ַּויֹאֶמר אלהי, ִּמּתַ וו ַהּמַ ה , ּם ִיּקָ ּמָ ָהָכא ּכַ
ִּפּקוִדין ִּפּקוָדא ְדִיחוָדא וִפּקוָדא ְדִפְרָיה ְוִרְבָיה, ּ ּ ּ ּ ִים, ּ וו ַהּמַ ִּפּקוָדא ְדִיחוָדא ְדִאיהו ִיּקָ ּ ּ ּ ּ ,

ין ִיחוָדא ְדָכל ְסִפיָרא וְסִפיָרא ַלֲאַתר ַחד ְדִאיהו ְכִניׁשו ְדֹכָלא ְנׁשִ ִּמְתּכַ ּ ּ ּ ּ , ֶאל ָמקֹום ֶאָחד, ּ
ָרֵאל יהו ְּדִאיהו ִמְקִוה ִיׂשְ   .ה''ּ

  ]א''דף פב ע -יקוני זוהר ת[

ָרֵאל יהו ַמע ִיׂשְ ִליָתָאה ׁשְ ה ''ְּוִאיהו יהו, )דברים ו ד(ה ֶאָחד ''ו יהו''ה אלהינ''יֹוָמא ּתְ
ְּוָהא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ָמקֹום ִאְתְקֵרי ל , ּ ִריך הוא ִאְתְקֵרי ְמקֹומֹו ׁשֶ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ַגְווָנא ָדא י, עֹוָלם ְוֵאין ָהעֹוָלם ְמקֹומֹו ר ִזְמִנין ִאיהו קֶע' ּכְ ה ָחֵמׁש ''ה, ִמן ָמקֹום' ּׂשֶ
ל ַחד ְוַחד ָסְלָקן כ ַמע , ה''ה כ''ִזְמִנין ּכָ ֵרין ִזְמִנין ִדְמַיֲחִדין ׁשְ ן ַאְתָוון ְדִיחוָדא ּתְ ּבַ חוׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ

יִבין ית ּתֵ ָרֵאל ְדִאינון ׁשִ ִּיׂשְ ן ַמאי ק, ה ַאְתָוון''ה כ''ִּדְבהֹון כ, ּ ְרָכָאן ', ִאם ּכֵ ְמָאה ּבִ
ָכל יֹוָמא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר ַנׁש ְלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ְּדַחָייב ּבַ ּ ְּ ַאר ו, ּ ּתָ ית ', ִאׁשְ ית ִזְמִנין ׁשִ ׁשִ

ית ָלִתין ְוׁשִ הֹון , ָסְלִקין ּתְ ַמר ּבְ ָרִפים ְדִאּתְ ְדִפין ִדׂשְ ן ּגַ ּבַ חוׁשְ ּּכְ ּ ָרִפים )ישעיהו ו ב(ּ  ׂשְ
ַעל לעֹוְמ ְלָיין ִמן ו, ֹו''ִדים ִמּמַ ְדִפין ּתַ יִבין ְדִיחוָדא' ְּוִאֵלין ּגַ ית ּתֵ ְּדִאיהו ׁשִ ּ ּ ּוָבה ָסְלִקין , ּ ּ

ִעין וְתֵרין ַאְתָוון ַמָיא ְוַאְרָעא, ַּאְרּבְ ִריאו ׁשְ ִּדְבהֹון ִאְתּבְ ּ ח , ּ ּכַ ׁשְ ם ''ָמקֹו )א''דף פב ע(ּתִ
ָנא ּכְ''ְּדָסִליק יהו ּבָ ֻחׁשְ ו ''ָּסִליק ּכָֹלא קפ, ו''ל' ו, ה''ה כ''ה כ''ה', ק' י, ַגְווָנא ָדאה ּבְ

ן ָמקֹו ּבַ חוׁשְ ּוֵביה , ם''ּּכְ ּו ְפִליִלָיה''ּ ָפק)ישעיה כח ז(ּ ּוֵביה ָקפ, ּ א''ּ א ְדַיּמָ ִלּבָ   .ּו ְתהֹוֵמי ּבְ
ָמא ְדִאיהו יהו ַהאי ׁשְ ין ְדִיחוָדא''ּּבְ א ַדְרּגִ ְנׁשָ ּה ָצִריך ְלִאְתּכַ ּ יה ֶע, ְ ּוְלַאְכָלָלא ּבֵ ר ּ ׂשֶ

ַגְווָנא ָדא ִליָמהְּדִאינון ֶע, א''ו ה''א וא''ד ה''יו, ְסִפיָרן ּכְ ר ְסִפירֹות ּבְ ה ָמקֹום ''יהו, ׂשֶ
ּוְבִגין ָדא ִאְתְקֵרי עֹוָלם ֶע, ָלםּא ְדִאיהו ָסִתים ְוֶנְע''ו ה''א וא''ד ה''ְליו ְְדָצִריך , ֶלםּ ּ

ָּלָמא ֵליה ִמּכוֵלְלַאְע ְּדִאיהו ֹעָלם, י ָעְלָמאּ א ֶנֱעָלָמה, ּ ִכיְנּתָ איוב (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּוׁשְ

  .ְלָמה ֵמִעיֵני ָכל ָחי ְוֶנֶע)כח כא
ן יהו ּמָ א ּכָֹלא , א''ו ה''א וא''ד ה''ה יו''ַלאו ְסִפיָרה ְדֵלית ּתַ ְנׁשָ ְּוָהִכי ָצִריך ְלִאְתּכַ ְ

ָכל ֲאַתר ָמָהן ִאי, ֵּביה ּבְ ּנוִיין ֵליהְּדָכל ׁשְ ּנון ּכִ ּ יה ִאיִהי יהו, ּ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִליָלא ''ּ ה ִאיִהי ּכְ
ע ַאְתָוון ה, ֵמַאְרּבַ ְּוָלא ִאְתְקֵרי ִאיהו ָמקֹום ֶאָלא ּבָ ִּאיהו ָלא ִאְתְקֵרי , ָּמקֹום ֶאָחד ַוַדאי, ּּ
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ּ ֶאָלא ָבה)א אחד''נ(ָאָדם  א ְדָבָרא ְבִדי, ּ ַגְווָנא ְדָאָדם ִדְלַתּתָ ּּכְ יה , ֹּוְקֵניהּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ
ָמם ָאָדם)בראשית ה ב( ָרָאם ַוְיָבֶרך ֹאָתם ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ּ ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ ְ ּ.  

י ֶאָחד ְקָראִתיו  ַגְווָנא ְדֶע, )ישעיה נא ב(ְועֹוד ּכִ ר ְסִפירֹותּכְ ְּדִאינון א, ׂשֶ ֶתר ' ּ ּכֶ
ַמְנָיא ְסִפיָרן ֵמָחְכָמה ַעד ' ח, ִּעָלָאה א' ד, ַּצִדיקּתְ ַּמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ַמר , ּ דברים (ֲּעָלה ִאּתְ

ר ַנׁש ֵמֶע, ְ ְלַמַען ַיֲאִריך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו)יז כ לֹום ָפִחית ּבַ ר ְלַיֲחָדא ְּוִאם ַחס ְוׁשָ ׂשֶ
ה ַלק קֹוָצא ִמן ד, ּּבָ ה' ִּאְסּתַ ׁשָ ָאַרת ַיּבָ ּתְ וו )ית א טבראש(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ִמן ֶאָחד ְוִאׁשְ ּ ִיּקָ

ַמִים ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ ִריך הוא, ַהּמַ א ּבְ ַמִים ְדִאיהו קוְדׁשָ ַחת ַהּשָׁ ְּדִאיִהי ּתַ ּ ּ ּ יה , ְּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ
ַמִים)מלכים א ב לב( ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ ְע,  ְוַאּתָ חֹות ּבַ ְּדנוְקָבא ִאיִהי ּתְ   .ָּלהּ

ִרית ל ָמאן ְדָפִגים אֹות ּבְ ַהִהיא ִטָפה ְדִאיִהי ִיחוָדא, ְּוָהִכי ּכָ ּּבְ ֲאַתר , ּ ְּוָזִריק ָלה ּבַ
ְטֵריה, ָאֳחָרא ה ִמּסִ ׁשָ ָּגִרים ָלה ְלֶמֱהִוי ַיּבָ ַלק ְנִביעו ְוִיחוָדא ִמיָנה, ּ ְּדִאְסּתַ ּ ּ ָאַרת , ּּ ּתְ ְוִאׁשְ

ה ׁשָ ן ָעְלָמא, ִאיִהי ַיּבָ ַמר , ְוָדא ָגִרים ָחְרּבַ ּוִמָיד ִאּתְ , ְוָנָהר ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש )ישעיה יט ה(ּ
ְּדִאיהו ָנָהר ְדָנִפיק ֵמִעֶדן ּ ַעל ֶפה, ּ ּבְ ֵקי ֵליה ְלַגן ְדִאיִהי אֹוַרְייָתא ׁשֶ ְּדַאׁשְ ּ ּ ְדִאיִהי , ּ

ְקָיא ֵמאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב   .ּן ְסָדִרים ְדאֹוַרְייָתא''ִּדְכִליָלא ַג, ִמְתׁשַ

 תקונא ארבעין ותלת
ן ֲאַת ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ ַההוא ִזְמָנא , )שם ה(ְּוָדא ִאיהו ְוָנָהר ֶיחַרב ְוָיֵבׁש , ׁש''ר ָיֵב''ּבְ ּּבְ

ה ׁשָ ָרֵאל, ְּדִאיהו ָיֵבׁש ְוִאיִהי ַיּבָ ַמע ִיׂשְ ִיחוָדא ְוָאְמִרין ׁשְ א ּבְ ִנין ְלַתּתָ ְוֵאין קֹול , ָּצְווִחין ּבְ
  .י ְוֹלא ֶאֱעֶנהּ ָאז ִיְקָראוְנִנ)משלי א כח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוֵאין עֹוֶנה

ָלה ְוָחְכָמָתא ֵמאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה וֵמאֹוַרְייָתא  ַלק ַקּבָ ְּוָהִכי ָמאן ְדָגִרים ְדִאְסּתַ ּ ּּ ּ
הֹון, ְדִבְכָתב ְדלון ּבְ ּתַ ְּוָגִרים ְדָלא ִיׁשְ אֹוַרְייָתא , ּ ט ּבְ ְּוָאְמִרין ְדָלא ִאית ֶאָלא ְפׁשָ ּ ּ

ּוְבַתְלמוָדא ִא, ּ ַוַדאי ּכְ ּלו הוא ְיַסֵלק ְנִביעו ֵמַההוא ָנָהר וֵמַההוא ָגןּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ַּווי ֵליה ַטב ֵליה , ּ ּ
ָעְלָמא ְוָלא יֹוִליף ַהִהיא אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ִרי ּבְ ְּדָלא ִאְתּבְ ּ ,

ִאלו ַאְחַזר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו ב ֵליה ּכְ ְּדִאְתַחּשַׁ ּ ּ ּ לוָתאְוָגִרים ֲעִנ, ּּ ָעְלָמא ְואֹוֶרך ּגָ ּיוָתא ּבְ ְּ ּ.  
  ]ב''דף פב ע -תיקוני זוהר [

א וכו''ַּויֹאֶמר אלהי א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ א , )בראשית א יא(' ּם ּתַ י ֶאְלָעָזר ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
ה ׁשָ א ָהָאֶרץ, ְּוָהא ָקָרא ֵליה ַיּבָ ְדׁשֵ יוְב, ֵמָאן ּתַ ִרי ָהִכי אֹוִליף ּתְ ָּאַמר ֵליה ּבְ ֵני ּ א ְלָכל ּבְ ּתָ

א, ָעְלָמא ְתיוְבּתָ ר ַנׁש ַיֲחזֹור ּבִ ְּדִאם ּבַ ַלק, ּ ָּנִחית ָלה ְנִביעו ְדִאְסּתַ ּ ה , ּ ׁשָ ּוַמה ַדֲהָוה ַיּבָ ּ
ים, ָּקָרא ָלה ֶאֶרץ ִים ְוַיּמִ ְּוָנָהר ַדֲהָוה ָחֵרב ְוָיֵבׁש ָקָרא ֵליה ִמְקִוה ַהּמַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ים''א אלהיּ ַוִיְקָר)שם י( ִים ָקָרא ַיּמִ ה ֶאֶרץ וְלִמְקִוה ַהּמַ ׁשָ ּם ַלַיּבָ ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתְקֵרי , ּ ּּבְ
יה  ִתיב ּבֵ א ָהָאֶרץ''ּ ַויֹאֶמר אלהי)שם יא(ֶּאֶרץ ַמה ּכְ ְדׁשֵ ין , ם ּתַ ְּלַאָפָקא ַזְרִעין ְוִאיּבִ

ָמִתין  ְּדִאינון ִנׁשְ ל ַחד ִלְזַנְיהו )ב''דף פב ע(ּ ְזרו ִמּכוְרֵסי ְיָקֵריהִא, ּּכָ ָמִתין ְדִאְתּגַ ֵּלין ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ,
ְלָאִכים ְזרו ִמּמַ ְּוִאֵלין רוִחין ְדִאְתּגַ ּ ּ ים, ּ ְזרו ֵמאֹוַפּנִ ין ְדִאְתּגַ ְּוִאֵלין ַנְפׁשִ ּ ל ַחד ַאִפיק , ּ ּּכָ

ְדָקא ָיאות ִּלְזַנְייהו ְלָכל ַחד ּכִ ְלִמיד ָחָכם, ּ ה ְפ, ִּעץ ְפִרי ָדא ּתַ ִּרי ָדא ַבת זוֵגיהּעֹוׂשֶ ּ ,
ְדָקא ָיאות   .)כל חד אפיק לזנוי(, ְּלָכל ַחד ּכִ

ְּועֹוד ִעץ ְפִרי ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ה ְפִרי ָדא ַצִדיק, ּ ּעֹוׂשֶ ר ַזְרעֹו בֹו ַעל , ּ ֲאׁשֶ
א ִכיְנּתָ ה, ָּהָאֶרץ ָדא ׁשְ ִליָלן ּבָ ְּוָהָכא ִפּקוָדא ְדִפְר, ְּדָכל ַזְרִעין ִאְתּכְ ָיה ְוִרְבָיה ְלֶמֱעַבד ּ

ין ְוַזְרִעין ֶבת ְיָצָרה)ישעיה מה יח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִאּבִ ּ ֹלא ֹתהו ְבָרָאה ָלׁשֶ ּ ּוָמאן , ּ
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ַטל ִמִפְרָיה ְוִרְבָיה ְּדִאְתּבַ ּ ה, ּ ׁשָ ִאלו ַאְחַזר ְלַהִהיא ֶאֶרץ ַיּבָ ּּכְ ְרָכָאן ִמיָנה, ּ ּוָמַנע ּבִ ל ַחד , ּ ּכָ
ְּלפום ַדְרּגֵ א ָפִגים ְלִעיָלא, ּיהּ ָמֵתיה, ָּמאן ְדָפִגים ְלַתּתָ ַזר ִנׁשְ ַּלֲאַתר ְדִאְתּגַ ּּ.  

 תקונא ארבעין וארבע
ית ֵראׁשִ ֵר, ּבְ ן ּתְ ּמָ ן ֵא''ּתַ ּמָ ַמר , ׁש''י ּתַ ם ְיִהי ''ּ ַויֹאֶמר אלהי)בראשית א יד(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ַמִים ְרִקיַע ַהּשָׁ ִתיב, ְמֹאֹרת ּבִ ַּמאי ְמֹאֹרת ָדא , ָּדא אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב'  ָחֵסר וְמֹאֹרת ּכְ
ב ְדאוְקמוָה ְמֹאֹרת ָחֵסר ָדא ִליִלית, ּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ְבִעין ַאְנִפין , ּ ּׁשַ

ַהאי ֲאַתר, ְלאֹוַרְייָתא ּוְבִגין ָדא ְמֹאֹרת ּבְ ה , ּ ַמר ּבָ י ֵנר )משלי ו כג(ַּהִהיא ְדִאּתְ , ִמְצָוה ּכִ
ַמר , ְּותֹוָרה אֹור ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא דֹול )בראשית א טז(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ אֹור ַהּגָ  ֶאת ַהּמָ

ֶלת ַהַלְיָלה ֹטן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ ֶלת ַהיֹום ְוֶאת ַהּמָ ְּלֶמְמׁשֶ ּ.  
ָּהָכא ִפּקוָדא ְלֶמֱעַבד ְצָדָקה דֹול ָרָזא ַדֲעִתיִרי, ּ אֹור ַהּגָ ֹטן , ןֶאת ַהּמָ אֹור ַהּקָ ְוֶאת ַהּמָ

ִנין א, ָרָזא ְדִמְסּכְ ְמׁשָ ה ִמן ׁשִ ה ְדָיִהיב , ּוְכָמה ְדִסיֲהָרא לוֹוְ ְּוָלא ִאית ָלה ְנהֹוָרא ֶאָלא ִמּמַ ּּ
א ְמׁשָ א ָאְמַרת ְלוו ָעַלי ַוֲאִני פֹוֵרַע, ָּלה ׁשִ ִכיְנּתָ ָּהִכי ׁשְ ר ַנׁש ְלֶמֱהִוי , ּ ְְדָהִכי ָצִריך ּבַ ּ

ָנאַמְלְוה ין ּכְֹכַבָיא וַמָזֵלי ָדא ִמן ָדא,  ְלִמְסּכְ ּוְכַגְווָנא ָדא לוֹוִ ּ ּּ ּוַמְלָאַכָיא ָדא ִמן ָדא, ּ ּּ ,
ִלין ֵדין ִמן ֵדין ְּוָרָזא ְדִמָלה וְמַקּבְ ּ ּ א , ּ א ִמּקוְדׁשָ א ְדִאיִהי ִסיֲהָרא ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ה ׁשְ ָּהִכי לוֹוְ ּ

ִריך הוא ּּבְ י, ְ ֶלת ִמּנֵ יה , ּהּוְמַקּבֶ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֶמׁש וָמֵגן יהו)תהלים פד יב(ּ י ׁשֶ , ם''ה אלהי''ּ ּכִ
ה ַע ִמן ֹמׁשֶ ל ְיהֹוׁשֻ ַע , ְוָהִכי ֲהָוה ְמַקּבֵ ה וְפֵני ְיהֹוׁשֻ ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ָמה ְדאוְקמוהו ְפֵני ֹמׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּּ

ְפֵני ְלָבָנה ג, ּכִ ה ּכְ אְּוָהִכי ֲהוֹו ָכל ְנִביַאָייא ֳקָדם ֹמׁשֶ ְמׁשָ ְדָלא , ֹּון ִסיֲהָרא ְוֹכְכַבָיא ֳקָדם ׁשִ
א ְמׁשָ   .ִּאית לֹון ְנהֹוָרא ֶאָלא ִמּשִׁ

 תקונא ארבעין וחמשא
ָרא אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ א ְדאֹוַרְייָתא, ם''ּל ַהָי''ֵא, ם''ּבְ ַמר , ַיּמָ  )בראשית א כ(ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ֶרץ ֶנֶפׁש''ַּויֹאֶמר אלהי ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ ָּהָכא ִפּקוָדא , ּ ַחָיה ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץּם ִיׁשְ ּ
אֹוַרְייָתא ה , ְלִמְלִעי ּבְ ַמר ּבָ ִים)ישעיה נה א(ְּדִאּתְ ל ָצֵמא ְלכו ַלּמַ ְּוִאֵלין ְדָעְסִקין , ּ הֹוי ּכָ ּ

א ִכיְנּתָ אֹוַרְייָתא ָיְרִתין ֶנֶפׁש ַחָיה ִמּשְׁ ְרצו ַהּמַ, ּּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִיׁשְ ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיהּ , ִּים ׁשֶ
יה  ַמר ּבֵ ְּועֹוף ְיעֹוֵפף ָדא רוַח ְדִאּתְ ּ ּ ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול וַבַעל )קהלת י כ(ּ י עֹוף ַהּשָׁ ּ ּכִ ְ

יד ָדָבר ָנַפִים ַיּגִ   .ּה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''ְּוַהאי ִאיהו יהו, ּּכְ
  ]א''דף פג ע -תיקוני זוהר [

יהן ''ְּלִקְבֵליה מטטרו ם ַרּבֵ ׁשֵ ֵמיה ּכְ ִּדׁשְ ּ א ְדעֹוָפא' י, ּ ּּגוָפא ִדיֵליה' ו, ֵריׁשָ ֵרי ''ה, ּ ה ּתְ
א ֵרין ֲהָבִלים ה, ַּגְדפֹוי ִדְבהֹון ָפַרח ְלִעיָלא ְוָנִחית ְלַתּתָ ְדִפין ִאינון ּתְ ֵרין ּגַ ְּוִאֵלין ּתְ , ה''ּ

ַמר  ְּדִאינון י, ּ ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב)יחזקאל א יד(ִדְבהֹון ִאּתְ י, ו''ּ ֶהֶבל ָנִחית ' ֶהֶבל ָסִליק ּבְ
ו ן', ּבְ ֶהֶבל ְדָנִפיק ִמִפיָמא ְדִכְבׁשָ ּּכְ א ָסִליק ְוָנִחית, ּ ִבים, ְוָהִכי ַיּמָ לֹוי ָרִצים ְוׁשָ דף (. ְּוַגְלּגַ

ּוָבָעאן ְלַאְחָזָרא ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו )א''פג ע ּ ׁשְ, ּ ִלין ּבִ ּכְ א ְדִאיִהי ּוְבִזְמָנא ְדִמְסּתַ ִכיְנּתָ
א ָחְזִרין ְלַאְתַרְייהו חום ַיּמָ ּּתְ א ֲחִזי י, ּ ִּאיִהי ֲאִמיָרה ְוִדּבור וְקִריָאה' ּתָ ה ''ה, קֹול' ו, ּ

ִדּבור קֹול, ֶּהֶבל ָנִחית ּבְ ִּדּבור ָנִחית, קֹול ָסִליק, ֶהֶבל ָסִליק ּבְ ְּוַכד ִאיהו ָסִליק ְוָנִחית , ּ
יהם ָסְלִקי''ַמְלֲאֵכי אלהי ְרָיין ַוֲחָיִלין ִדיֵליה, ּן ְוָנֲחִתין ּבֵ ְּדִאינון ַמּשִׁ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִמי , ּ

ַמִים ַוֵיַרד  יה, )משלי ל ד(ָּעָלה ׁשָ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָסִליק ְצלֹוִתין ּבֵ ַּזּכָ ּ ְּדָהא ְצלֹוָתא ִאיִהי , ּ
ְּדָבה ַמְלֲאֵכי אלהי, ֻּסָלם   .ּם ָסְלִקין ְוָנֲחִתין ָלה''ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ִּאית ְלָמאן ְדָסְלִקין ָלה ְלִעיָלא א, ּ ְּוִאית ְלָמאן ְדָנֲחִתין ָלה ְלַתּתָ ד ָסְלִקין ָלה , ּ ּּכַ
ַזְכָוון ַזְכָוון, ְּלִעיָלא ָסְלִקין ָלה ּבְ יה , ְוַכד ָנְחַתת ָנְחַתת ּבְ מור ְסִליַקת ִמּנֵ ַּהאי ְלַצִדיק ּגָ ּ ּ

ַזְכָוון יה ּבְ ַזְכָוון וְנִחיַתת ּבֵ ּּבְ ִקיִלין ְלחֹוִבין, ּ ְּלֵבינוִני ְדַזְכָוון ִדיֵליה ׁשְ ּ ְלָיא , ּ ִאיִהי ּתַ
ין ַעל ַזְכָוון , ְּבַאִויָרא חֹוִבין ְוָנְחָתא , )כחוט השערה(ִאם חֹוִבין ִמְתַרּבִ ִּאיִהי ָסְלָקא ֵליה ּבְ

ַזְכָוון ַהאי ָעְלָמא, ֵּליה ּבְ ה ַאְגֵריה ּבְ ְּוָנִטיל ּבָ מור ְד, ּ ע ּגָ ָּלָרׁשָ ֵּלית ֵליה ְזכו ְבָעְלָמא ָלא ּ ּ
א חֹוִבין, ְלִעיָלא ְוָלא ְלַתּתָ חֹוִבין ְוָנִחית ֲעֵליה ּבְ יה ּבְ ָּסְלָקא ִמּנֵ ּ.  

ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול  י עֹוף ַהּשָׁ יה ְועֹוף ְיעֹוֵפף, )קהלת י כ(ְָהא ָהָכא ּכִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ,
יָעף  גֹון מוָעף ּבִ ָמהַעל, )דניאל ט כא(ּּכְ ָמִים ָדא ְנׁשָ ּ ְפֵני ְרִקיַע ַהּשָׁ ָאן , ּ ְּדִאֵלין ְדַזּכָ ּּ

ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְוגֹוֵמר ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ הֹון ִיׁשְ ַמר ּבְ אֹוַרְייָתא ִאּתְ ּּבְ ָמִתין , ּ ְּדָיְרִתין ִנׁשְ
פום עֹוָבדֹוי, ֵמאֹוַרְייָתא ל ַחד ִלְזנֹוי ּכְ ִתיָתָאה ֲּהָדא הוא ִדְכִתי, ְּלָאֳחָרִנין ּכָ יֹוָמא ׁשְ ב ּבְ

ֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוגֹוֵמר''ּ ַויֹאֶמר אלהי)בראשית א כד( ּם ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה ּבְ ּ ,
ְבִעיָרן י ָהָאֶרץ ְדעֹוָבֵדהֹון ּכִ ֵהָמה ֵאלו ַעּמֵ ּּבְ ּ ַמר ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה , ּ ֲּעַלְייהו ִאּתְ ּ

ֵהָמה ָוֶר   .ֶמׂשְּלִמיָנה ּבְ

 תקונא שית וארבעין
ית ָרא ׁשִ ית ּבָ ֵראׁשִ ְדִפין ְדַחָיה, ּבְ ית ּגַ ְּוִאינון ׁשִ ּ ה , ּ ַמר ּבָ  ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל )שם כ(ְּדִאּתְ

ָמִים ית ְסִפיָרן ְדָכִליל ַהאי עֹוף ְדִאיהו ַעּמוָדא , ָּהָאֶרץ ַעל ְפֵני ְרִקיַע ַהּשָׁ ִּאינון ׁשִ ּ ּ ּ ּ
א ְבֹאַרח ֲאִצילות ֵמַהאי עֹוףִאית ָמ, ְדֶאְמָצִעיָתא ּאן ְדָיִרית רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְוִאית ָמאן , ּ

ְּדָיִרית רוָחא ֵמַההוא עֹוף ְדִאיהו ַנַער ּ ּ ּ יה, ּ ם ַרּבֵ ׁשֵ ֵמיה ּכְ ּׁשְ ְּוִאית ָמאן ְדָיִרית רוָחא , ּ ּ
א ְדַאְרָעא ָמה ְדָאַמר ֹקֶהֶלת , ִּמְלַתּתָ ֵני ָהָאָדם ָהֹעָלה ִהיא ּ ִמי יֹוֵדַע רוַח )קהלת ג כא(ּכְ ּבְ

ֵהָמה ַהיֶֹרֶדת ִהיא ְלַמָטה ָלָאֶרץ, ָלהְלָמְע ְּורוַח ַהּבְ ּּ.  

  תקונא שבע וארבעין
  ]ב''דף פג ע -תיקוני זוהר [

ית ָרא ׁשִ ית ּבָ ֵראׁשִ ִתיָתָאה, ּבְ יה , ְוָדא יֹוָמא ׁשְ ַמר ּבֵ ֶרב  ַוְיִהי ֶע)בראשית א לא(ְּדִאּתְ
יַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַה ּשִׁ ְנָייִנין, ּשִׁ ַלת אוָמִנין ּתִ יֹוָמא , ָּהָכא ּתְ ּאוָמן ַחד ַאִפיק ְנהֹוִרין ּבְ ּ

יה אֹור, ְרִביָעָאה ַמר ּבֵ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדִאּתְ ַּדֲהוֹו ַתְלָיין ּבְ א , ּ ּאוָמָנא ִתְנָייָנא ַאִפיק ִריֲחׁשָ ּ
ָיא ִים)שם כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּמּמַ ְרצו ַהּמַ יֹוָמא ִתְנָייָנא, ּ ִיׁשְ , ְוָדא ֲהָוה ַתְלָיא ּבְ

יה ַמִים ַמר ּבֵ ִים)שם ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּדִאּתְ תֹוך ַהּמָ ָּהָכא ַמָיא ְוָהָכא , ְ ְיִהי ָרִקיַע ּבְ
ִליָתָאה , ַּמָיא ִליָתָאה)אפיק עשבין וזרעין(ּאוָמָנא ּתְ יה ,  ָלֳקֵבל יֹוָמא ּתְ ַמר ּבֵ  )שם יא(ְּדִאּתְ

ב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהוּתַ א ִעׂשֶ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְּדׁשֵ ִתיָתָאה , ּ יֹוָמא ׁשְ ַמר ּבְ ּ ְפרו )שם כח(ְוִאּתְ ּ
ּוְרבו וִמְלאו ֶאת ָהָאֶרץ ּ ּ יֹוָמא , ּ ה ּבְ ׁשָ ַּמאי וִמְלאו ֶאת ָהָאֶרץ ֶאָלא ַהִהיא ַדֲהַות ַיּבָ ּ ּ

ִליָתָאה ַמר ָהָכא וִמְלאו ֶאת ָהָאֶרץ, ּתְ ִּאּתְ ְמֹלא ָכל  )ישעיהו ו ג(ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ,ּ
בֹודֹו )ב''דף פג ע( ָהָאֶרץ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶע, ּכְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּוָדא ּבָ ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש , דְּ

ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד , )ישעיהו ו ג(ת ''ה צבאו''ָקדֹוׁש יהו ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ָּלֳקֵבל ִיּקָ
ה)א טבראשית ( ׁשָ בֹודֹו, ּ ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ְקנו . ָלֳקֵבל ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ִתיָתָאה ִאּתַ יֹוָמא ׁשְ ּּבְ

ין ְדָכְרַסָייא ית ַדְרּגִ ּׁשִ ּ ַצְלמֹו, ּ ִרי ָאָדם ּבְ ּוֵביה ִאְתּבְ א, ּ ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ ְּדִאיהו מוָכן ָלׁשֶ ֲהָדא , ּ
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ַצְלמֹום ''ּ ַוִיְבָרא אלהי)שם כז(ּהוא ִדְכִתיב  ֵרין ִפּקוִדין, ֶאת ָהָאָדם ּבְ ְּוָהָכא ּתְ ה , ּ ַחד ַנֲעׂשֶ
ְדמוֵתנו  ַצְלֵמנו ּכִ ָּאָדם ּבְ ּ ַצְלמֹו''ְּוִתְנָייָנא ַוִיְבָרא אלהי, )שם כו(ּ   .ם ֶאת ָהָאָדם ּבְ

ה ָאָדם יֹוָרא, ַנֲעׂשֶ ָּדא ִפּקוָדא ְלִמְגַזר ָית ּגִ ּ ְגִזירו, ּּ ַצְלֵמנו ּבִ ְּלֶמֱהִוי ּבְ ,  ְדָעְרָלהּ
ְפִריָעה ְדמוֵתנו ּבִ ּּכִ ְדמוֵתנו ְוִאם ַלאו , ּ ַצְלֵמנו ּכִ ַתְרַוְייהו ִאיהו ּבְ ִרית ּבְ ְּוִאם ָנִטיר אֹות ּבְ ּ ּ ּ ּ

ְדמוֵתנו ְוִאם ַלאו ַלאו, ַלאו ַצְלֵמנו ּכִ ת ִאיהו ּבְ ּבָ ׁשַ מֹור ּבְ ְּוִאי ְמַקֵיים ָזכֹור ְוׁשָ ּ ּ ּ ְוָלא ִאית , ּ
ֵּליה חוָלָקא ְבַז ָרֵאלּ ָכל יֹוָמא , ְרָעא ְדִיׂשְ ֵרין ִזְמִנין ּבְ ִריך הוא ּתְ א ּבְ ְּוִאם ְמַיֵחד ְלקוְדׁשָ ְּ

ְדמוֵתנו ְוִאם ַלאו ַלאו ַצְלֵמנו ּכִ יָמָמא וְבֵליְלָיא ִאיהו ּבְ ַמע ּבִ ְקִריַאת ׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ ְּוִאם הוא ָמַנח , ּ
א ְבָכל יֹוָמא  ִפִלין ְדָיד וְתִפִלין ְדֵריׁשָ ּּתְ ּ ּּ ַצְלֵמנו ּ מֹור ִאיהו ּבְ ְּדִאינון ָלֳקֵבל ָזכֹור ְוׁשָ ּ ּ

ְדמוֵתנו ְוִאם ַלאו ַלאו ּּכִ ְדמוֵתנו ְוִאי , ּ ַצְלֵמנו ּכִ ְּוִאי ִאיהו ְמַקֵיים ִיּבום ַוֲחִליָצה ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִריך הוא, ַלאו ַלאו א ּבְ ְרִחימו וְדִחילו ְדקוְדׁשָ ְּוֹכָלא ּבִ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

ה ָא ְדמוֵתנוְועֹוד ַנֲעׂשֶ ַצְלֵמנו ּכִ ָּדם ּבְ ּ ְּלִאינון ַמְלָאַכָיא , )לעילא(ְּלָמאן ָאַמר ָדא , ּ ּ
רוך ְוָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ּבָ ִריך הוא ְלִעיָלא ְבָכל יֹוָמא ּבְ א ּבְ ין ְלקוְדׁשָ ְִדְמָבְרִכין וְמַקְדׁשִ ְּ ּ ּ ּ ּ ,

ּוְמָנָלן ,  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר)ישעיה ו ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב 
ִּדְמָבְרִכין ֵליה בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו, ּ ֲאִלין ַאֵיה ְמקֹום ּכְ ֶּאָלא ַכד ׁשָ בֹוד יהו, ּ רוך ּכְ ְָאְמִרין ּבָ ה ''ּ

קֹומֹו  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש, )יחזקאל ג יב(ִמּמְ ין ֵליה ּבְ ַּוֲאַנן ְלִקְבֵליהֹון ְמַקְדׁשִ ן ּוְמָבְרִכי, ּ
בֹוד יהו רוך ּכְ ְֵליה ּבָ ּ קֹומֹו''ּ   .ה ִמּמְ

ְדמוֵתנו  ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ָרֵאל ַנֲעׂשֶ ְּוִאינון ָאְמִרין ַעל ִיׂשְ ּ ּ ַצְלֵמנו )בראשית א כו(ּ ּ ּבְ
ין ְלִקְב ָמה ִדאֹוְקיִמָנא''ִדְמַקְדׁשִ , ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש, ה ּכְ

בֹוד יהוִּכֻדמוֵת רוך ּכְ ִחים ְואֹוְמִרים ּבָ ּבְ ְנו ְלעוָמָתם ְמׁשַ ּ ּ קֹומֹו''ּ ה , ה ִמּמְ ְועֹוד ְלִעיָלא ַנֲעׂשֶ
ל ְסִפיָרן, ָאָדם ִלילו ּכָ ְּדִאינון יו, ָּהָכא ִאְתּכְ רּא ְדִאינון ֶע''ו ה''א וא''ד ה''ּ ְוָסְלִקין , ׂשֶ

ן ָאָדם ּבַ ָרֵאל ְל, ְּלחוׁשְ ִגין ִיׂשְ ְדמוֵתנוְּוָאְמרו ּבְ ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ א ַנֲעׂשֶ ַּתּתָ ּ ְּוִיְרדו ִבְדַגת , ּ ּ
א ְדאֹוַרְייָתא)שם(ַּהָים  ַיּמָ ין ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְדִמְתַרּבִ ּ ִאֵלין ּתַ ן ֶנֶפׁש ַחָיה, ּ ּמָ , ְּדָיְרִתין ִמּתַ

ַמִים ִאֵלין ָמאֵרי ְדַזְכָוון ּוְבעֹוף ַהּשָׁ ְּדִבְזכוְתהֹון , ּ ן )ותהוןדזכ(ּ ּמָ ּ ָפְרִחין ְלִעיָלא ְוָיְרִתין ִמּתַ
ה, ּרוָחא ַגְדִפין ְדִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ְּדִאיהו עֹוף ְיעֹוֵפף ּבְ ּ ּ ַמר , ּ י ָהָאֶרץ ְדִאּתְ ֵהָמה ִאֵלין ַעּמֵ ּוַבּבְ ּּ
הֹון  י ַלְחֵמנו ֵהם)במדבר יד ט(ּבְ יְראו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ּכִ ּ ַאל ּתִ ּ.  

ה ָאָדם ִריך הוא,ְועֹוד ַנֲעׂשֶ א ּבְ ָאה ְנִטיַלת ִעָצה ִמּקוְדׁשָ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּ ׁשְ יה , ְּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ
ִית)ישעיה מד יג( ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ א ֲעַלְייהו ,  ּכְ ִכיְנּתָ ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ ּ ּ ּ

ַמר  ָרָאם)בראשית ה ב(ִאּתְ א , םְּוִאְתְקִריאו ָאָד, ּ ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ ּוְכַגְווָנא ִדיֵליה ָאַמר ְלַתּתָ ּ
ָאָדם ְוַחָוה ָמם ָאָדם, ּּבָ ָרָאם ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ָּזָכר וְנֵקָבה ּבְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּוְכָמה ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

יה ִאְתְקֵרי ֶאָחד ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ֵתיה, ּ ָּהִכי ָקָרא לֹון ֶאָחד ְלָאָדם וְלִאּתְ ישעיה (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

י ֶאָחד ְקָראִתיו)א בנ ְּדִתְפֶאֶרת ִאיהו א,  ּכִ ע ְסִפיָרן''ּ ׁשַ ִליל ּתֵ יִרית ' ַּמְלכות ד, ח ּכְ ֲעׁשִ
ִליָלא ֵמֶע, ֵּליה ר ְדִאינון יוּכְ ּׂשֶ ע ַאְתָוון ' ְוִאיִהי ד, א''ו ה''א וא''ד ה''ּ ִליָלא ֵמַאְרּבַ ּכְ

ְּדִאינון יהו רמֹוֶרה ַעל ֶע' קֹוָצא ְדָאת ד, ה''ּ ָעה'  ְוד,ׂשֶ ְּדָהִכי ְרׁשות ַהָיִחיד , ַעל ַאְרּבָ ּ ּ
ָרה ְוָהא אוְקמוָה ָעה ְוָגְבהֹו ֲעׂשָ ָּרְחּבֹו ַאְרּבָ ּ.  
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ֶצֶלם אלהי''ַּוִיְבָרא אלהי ַצְלמֹו ּבְ ָרא אֹותֹו ''ם ֶאת ָהָאָדם ּבְ ָהָכא , )בראשית ה ב(ם ּבָ
ִפִלין ִּפּקוָדא ִדּתְ ּ א , ּ יה ְוַעל ְדרֹוִעיהּתָ ִפִלין ַעל ֵריׁשֵ ח ּתְ ל ָמאן ְדַאּנַ ֲּחִזי ּכָ ּ ּ ָקָלא ָסִליק , ּּ

בֹות ָכל יֹוָמא ְלָכל ֵחיָוון ֶמְרּכָ ן ַעל ְצלֹוִתין, ּבְ ָרִפים וַמְלָאִכים ִדְמַמּנָ ים וׂשְ ְּואֹוַפּנִ ּ ָּהבו , ּ
ִפִל ח ּתְ א ְדִאיהו ָמאן ְדַאּנַ ְּיָקר ְלִדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ ַמר , יןּ ַּדֲעֵליה ִאּתְ ם ''ּ ַוִיְבָרא אלהי)שם(ּ

ֶצֶלם אלהי ַצְלמֹו ּבְ ָרא אֹותֹו''ֶאת ָהָאָדם ּבְ א )א''דף פד ע(. ם ּבָ ִפִלין ְדֵריׁשָ ּתְ ַצְלמֹו ּבִ ּּבְ ּ ,
ִפִלין ְדָמאֵרי ָעְלָמא ַגְווָנא ִדּתְ ּּכְ א , ּ ִפִלין ַעל ֵריׁשָ א ִעָלָאה ּתְ ִכיְנּתָ ְּדִאינון ׁשְ ּ  )איהוד(ּ

ָלָלא ִדְתַלת ְסִפיָרן ַקְדָמִאין, ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִליל , ְדִאיִהי ּכְ ְּוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכְ
ית ְסִפיָרן יה, ׁשִ ִפִלין ַעל ֵריׁשֵ א ִעָלָאה ּתְ ְּוִאיּמָ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ח קוְדׁשָ ִפִלין ְדַאּנַ ִּאיהו ּתְ ּ ּ ְּ ּ
ָכל יֹוָמא ֶצֶלם אלה, ּבְ ִפִלין ְדָיד''יּבְ ּם ּתְ יָרא ֵליה, ּ ָאה ְדִאיִהי ְקׁשִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ ּ ,

ַמר  וָרא , ּ ְוַנְפׁשֹו ְקׁשוָרה ְבַנְפׁשֹו)בראשית מד ל(ַּוֲעָלה ִאּתְ ִיחוָדא ֲחָדא ְבִקּשׁ ְרַוְיהו ּבְ ּּתַ ּ ּ
ין ִדי, ֲחָדא ָמאָלא ָדא ִקדוׁשִ ָעא ׂשְ ִריָכא ְבֶאְצּבָ ְּרצוָעה ּכְ ּ ּ ִריָכא , ָּלהּ ַעת ּכְ ְּדִאיִהי ַטּבַ

ָעא ִדיָלה ֶאְצּבָ ה, ּּבְ יה ְוִאיהו ִעּמָ יָרא ִעּמֵ ּוָבה ִאיִהי ְקׁשִ ּ ּ ּ ה, ּ   .ָּהא ְקדוׁשָ
ַבע ְסִפיָרן ָלָלא ְדׁשֶ ָרָכה ּכְ ְרָכָאן ְדָחָתן, ּבְ ַבע ּבִ ְּוִאינון ׁשֶ ְּדִאינון ז, ּ ִביִעי ' ּ יֹום ַהּשְׁ

ַמר, ַּצִדיק ּ וְבָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)משלי י ו( ֲּעֵליה ִאּתְ א ִעָלָאה, ּ ְּדָיִרית ֵמִאיּמָ ' ְוָאת י, ּ
יה ִאיהו ָחְכָמה י ַּעל ֵריׁשֵ ה ִאְתֲעִביד ז', ּ ְרָכָאן ְדָיִרית ָחָתן ְוַכָלה', ּּבָ ַבע ּבִ ּׁשֶ ּוְכִליָלן , ּ

ִביִעי ַצִדיק יֹום ַהּשְׁ ְּדֵביה ִמְתַיֲחִדין ָחָתן ְוַכָלה, ּּבְ ּ י , י''ְּדִאיהו יאהדונה, ּ ְּוָהא אוְקמוהו ּכִ ּ ּ
ַמִים וָבָאֶרץ  ּשָׁ ַמָיא וְבַאְרָעא)ה א כט יא''ד(ֹּכל ּבַ ׁשְ ּ ְוַתְרּגום ַדֲאִחיד ּבִ ּ ִרית, ּּ , ְּוִאיהו אֹות ּבְ

יה ר ִמּנֵ ְּדֵלית ִיחוָדא ְלָחָתן ְוַכָלה ּבַ ּ ּּ.  
ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם  ַּוְיֻכלו ַהּשָׁ ל ֵאָבִרין , )אשית ב אבר(ּ ִליָלן ּכָ ִדיק ִאְתּכְ ַּוְיֻכלו ַבּצַ ּ ּ

ה, ְוָכל ְסִפיָרן ל ֵאָבִרין ְדִאינון ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּּכָ ּ ּ ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו , ּּ נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ְּדֵביה ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ל ִפּקוִדין ְּלֶמֱעַבד ּכָ ְּדִאיהו ּכָ, ּ ִליל ּכָֹלא ְוִאיהו ֹכָלא ו''ּ ּל ּכְ ּּ לוי ּכָֹלאּ יה ּתָ ִּמּנֵ ּ ַּעּמוָדא , ּ

ַמָיא ְוַאְרָעא ֲעֵליה ְּדִאיהו ָסִביל ׁשְ ָלל וְפָרט וְכָלל, ּּ ּוֵביה ִאְתֲעִבידו ּכְ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ַוְיֻכלו , ּ ּ ּּ
ַמָיא ְוַאְרָעא ִליל ׁשְ ָמאָלא ִויִמיָנא, ּּכְ ַמִים ֵאׁש וַמִים ְוָדא ׂשְ ַמִים ַעּמוָדא , ּׁשָ ּׁשָ

ְרַוְייהוְדֶאְמָצ ִליל ּתַ ָאה, ִּעיָתא ּכְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְּוָכל ְצָבָאם ֶנַצח ָוהֹוד ְדִאינון ְצָבא , ָהָאֶרץ ׁשְ ּ
ַמִים ִריך הוא ֲהָדא , ַהּשָׁ א ּבְ הֹון ְלקוְדׁשָ ח ָדִוד ּבְ ּבַ ַבע ְסִפיָרן ְדׁשַ ִליל ׁשֶ ִגין ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ

בוָרה ְוגֹוֵמר''וָ ְלך יה)ה א כט יא''ד(ִדְכִתיב , ּהוא דוָלה ְוַהּגְ ּה ַהּגְ ִגין ָדא ִאְתְקֵרי יֹום , ּ ּּבְ
ַבע ָלל ׁשֶ ִביִעי ּכְ יִבין ְדִקדוׁש וַוְיֻכלו, ַהּשְׁ ן ּתֵ ּבַ ְבִעין ְדֻחׁשְ ְּוָסְלִקין ְלׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ִביִעי ''ַוְיַכל אלהי יֹום ַהּשְׁ א ִעָלָאה ְדִאיִהי אלהי, )בראשית ב ב(ּם ּבַ ַתר ''ָּדא ִאיּמָ ם ּבָ
ַבע ְסִפיָרן יה ׁשֶ ְּדָכִליל ּבֵ תֹות, ּ ּבָ ַבע ׁשַ תֹות ׁשֶ ּבָ ְלהו ׁשַ ֵמיה ּכֻ ִּאְתְקִריאו ַעל ׁשְ ּ ְלָבַתר , ּּ

א ִעָלָאה ִאיּמָ ַלת ְסִפיָרן ִעָלִאין ְדָכִליל ּבְ יה ּתְ ִליל ּבֵ ּּכְ ּּ ִביִעי , ּ ִביִעי ׁשְ ִביִעי ׁשְ ְוָקָרא לֹון ׁשְ
ֵמיה יה'' ַוְיַכל אלהי)שם( ִדְכִתיב ֲּהָדא הוא, ַּעל ׁשְ ִביִעי ָהא ַחד ְדָכִליל ּבֵ יֹום ַהּשְׁ ּם ּבַ ּ ּ ,

ִביִעי ָדא ִתְנָייָנא יֹום ַהּשְׁ ּבֹות ּבַ ַּוִיׁשְ ַלת ''ְַוְיָבֶרך אלהי, ּ ִביִעי ָהא ּתְ ם ֶאת יֹום ַהּשְׁ
ְלָלא ְבֶע ר ְסִפיָרןְלִאְתּכַ ִליַלת ּבְ, ׂשֶ רֶעְּדֵלית ְסִפיָרה ְדָלא ִאְתּכְ ָלה , ׂשֶ ל ֲחָדא ְבֶמְמׁשָ ּכָ

ִּדיָלה ִביִעיֹות, ּ ל ְסִפיָרן ׁשְ יה ִאְתְקִריאו ּכָ ִביִעי ּבֵ ָלה ְדַצִדיק יֹום ַהּשְׁ ֲּאָבל ֶמְמׁשָ ּ ּ ְבִעין , ּ ׁשַ
ִקדוׁש וַוְיֻכלו יִבין ִאינון ּבְ ּּתֵ ּ ּ ּ ן ַוְיֻכלו, ּּ ּבַ ֻחׁשְ ְבִעין וְתֵרין ּכְ מֹור ָהא ׁשַ ְּוָזכֹור ְוׁשָ ּּ  
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ע ַרְגִלין ַאְרּבַ יה ָפתֹוָרא ּבְ ת ָצִריך ְלַתְקָנא ּבֵ ּבָ ְּוׁשַ ּ ַמר , ְ ַגְווָנא ְדָפתֹוָרא ִדְלִעיָלא ְדִאּתְ ּכְ
יה  ר ִלְפֵני יהו)יחזקאל מא כב(ּּבֵ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ַמר , ה'' ֶזה ַהּשׁ ֲערֹוך )תהלים כג ה(ַּוֲעָלה ִאּתְ ְ ּתַ

ְלָחן א ּבְ, ְלָפַני ׁשֻ ָּפתֹוָרא ְדקוְדׁשָ אּ ִכיְנּתָ ִּריך הוא ָדא ׁשְ ְטָרא ְדָצפֹון ְדִאיהו , ְ ִּאיִהי ִמּסִ ּ
פֹון, ְּגבוָרה ּצָ ְלָחן ּבַ ינו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ׁשֻ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ַגְווָנא , ּ ְּוֵנר ָדִליק ִליִמיָנא ּכְ

ָדרֹום, ִדְלִעיָלא יה ְמנֹוָרה ּבַ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֶאְמָצִעיָתא ִמּסִ, ּ ְּטָרא ְדַעּמוָדא ִּמָטה ּבְ
  .ְדֶאְמָצִעיָתא

  ]ב''דף פד ע -תיקוני זוהר  [

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ א ִאְתְקִריַאת ָפתֹוָרא ִמּסִ ִכיְנּתָ א ֲחִזי ׁשְ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּּתָ א ִמּסִ , ּוְמַנְרּתָ
ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּוִמָטה ְממוַצַעת ִמּסִ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ִזווָגא ִד, ּ ּ ּ ּ ין ּ ֶאְמָצִעיָתא ּבֵ ּיֵליה ּבְ

ִנים , ָּצפֹון ַלָדרֹום ין ָצפֹון ְלָדרֹום ַהְוָיין ֵליה ּבָ ל ַהּנֹוֵתן ִמָטתֹו ּבֵ ָנן ּכָ ְּוָהא אוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ּ
ָעה ָסְמִכין', ְזָכִרים וכו ַגְווָנא ְדגוָפא ְדָסְמִכין , ָּפתֹוָרא ִאיִהי ְסִמיָכא ַעל ַאְרּבָ ְּדִאיִהי ּכְ ּ

עֵּליה  ְּדרֹוִעין ְוׁשֹוִקין ְדִאינון ַאְרּבַ ּ ית ַנֲהִמין ֵמַהאי , ּ ית ַנֲהִמין ֵמַהאי ִסְטָרא ְוׁשִ ְְוָצִריך ׁשִ

 )ב''דף פד ע(. ִסְטָרא

ר ִלְפֵני יהו ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ן ו''ֶז, )יחזקאל מא כב(ה ''ְּוָרָזא ְדִמָלה ֶזה ַהּשׁ ּבַ ֻחׁשְ ְּדִאינון ', ו' ה ּבְ ּ
ית ִפְרִקין ִד ּׁשִ ית ִפְרִקין ִדְתֵרין ׁשֹוִקיןּ ְּתֵרין ְדרֹוִעין ְוׁשִ א ִאְתֲעִביַדת ּגוָפא , ּּ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ּ

ּקוָנא ִדיָלה ָכל ּתִ א ּבְ ְּלַמְלּכָ ר ִפְרִקין ְדנוְקָבא, ּ ֵרין ֲעׂשַ ּוְבִאֵלין ּתְ ּ ּּ ר ִפְרִקין , ּ ּוְתֵרין ֲעׂשַ ּ
ִּדְדכוָרא ה ִעם ''ֶז,  ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְוגֹוֵמרַּמְלָאַכָיא ָאְמֵרי ְוָקָרא ֶזה, ּ

ִריך הוא ֶאָח א ּבְ ּקוְדׁשָ א ֶאָח''ֶז, ד''ְּ ִכיְנּתָ ְרַוְייהו, ה ֶאָחד''ְּוֹכָלא יהו, ד''ה ִעם ׁשְ , ְּמַיֵחד ּתַ
ע ְרָננֹותְּוָלֳקֵבל ֶזה ֶאל ֶזה ָאַמר ָדִוד ֶע ִרים ְוַאְרּבַ ע ִסְפֵרי ֶעְּוִאינון ָלֳקֵבל , ׂשְ ִרין ְוַאְרּבַ ׂשְ

  .אֹוַרְייָתא
ע ַאְנִפין ְלָכל ַחָיה ִלְתַלת ֵחיָוון ֶּזה ִאיהו ָלֳקֵבל ַאְרּבַ ּ ְדִפין , ּ ע ּגַ ְנָייָנא ָלֳקֵבל ַאְרּבַ ֶזה ּתִ

ָנ, ְלָכל ֵחיָוא ִלְתַלת ֵחיָוון ָעה ּכְ ָעה ָפִנים ְלֶאָחת ְוַאְרּבָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדִמָלה ְוַאְרּבָ ַפִים ּ
ָפתֹוָרא ֳקָדם יהו, )יחזקאל א ו(ְלַאַחת ָלֶהם  ְּדֻכְלהו ָפְרִחין ּבְ ה ְרָננֹות''ּּ ַכּמָ ְְוָצִריך , ה ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ָרא ְלַהאי ָפתֹוָרא אֹוַרְייָתא ְדִאיהו קוְדׁשָ ְּלַחּבְ ּ ְּ ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ָמאֵרי , ּ ּ ּ ּ ּ
אֹוְכִלין ַעל, ַמְתִניִתין ַנִים ׁשֶ ְלָחן ֶאָחד וכוׁשְ ִית',  ׁשֻ ַעל ַהּבַ , ְּוִאם הוא ַחד אֹוֵרַח ְוַחד ּבַ

ִית ּבֹוֵצַע ְואֹוֵרַח ְמָבֵרך ַעל ַהּבַ ִית ּבֹוֵצַע ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְלִעיָלא, ְּבַ ַעל ַהּבַ ּּבַ ּ ,
יה  ַמר ּבֵ ְּואֹוֵרַח ְמָבֵרך ָדא ַצִדיק ְדִאּתְ ּ ּ ּ אֹור ֹנַגה ְוגֹוֵמרּ ְוֹאַרח ַצִדיִק)משלי ד יח(ְ , ּים ּכְ

ת ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ אֹוֵרַח ְדָאֵתי ְוָאִזיל ּבְ ת ּכְ ּבָ ׁשַ ְּוַצִדיק ִאיהו ּבְ ּ ּ.  
א ִכיְנּתָ ת ׁשְ ּבָ ִית ִדיָלה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ׁשַ ַעל ַהּבַ ּּבַ ּ ְּוִאיהו בֹוֵצַע וָפִריס ְפרוָסא , ּ ּ ּּ

ְּדַנֲהָמא ְדִאיִהי ִטָפה ּב ְלאֹוֵרַח ְדִאיהו ַצִדיק ְוָעִניְוָיִהי, ּ ּ ּכֹל , ּ ִית ּבַ ְְואֹוֵרַח ְמָבֵרך ְלַבַעל ַהּבַ

ַלת ֲאָבָהן ִּמּכֹל ּכֹל ְדִאינון ּתְ ְרכו ִאינון, ּ ִבְרָכן ְדִאְתּבָ ּּבְ ּ ְּדִבְרָכָאן ַעל ְיֵדי ְדַצִדיק ָנֲחִתין , ּ ּ
ּ וְבָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)ומשלי י (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּלַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָמאן ֹראׁש , ּ

ַּצִדיק ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ֶתר ַעד ַצִדיק, ּ א ִמּכֶ ְרָכָאן ִאינון ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ע ּבִ ׁשַ ּּתֵ ּ ,
ֶתר ִעָלָאה ִדיק ַעד ּכֶ א ְלִעיָלא ִמּצַ ּתָ ע ִאינון ִמּתַ ְּוֵתׁשַ ּ ְּוֻכְלהו ָסְלִקין ַח, ּ ָלא ְוַכָלה ְכִלי, י''ּ

ְייהו   .ִּמּנַ
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ִפָלה ְלָדִוד ה ּתְ ִפָלה ְלֹמׁשֶ ּּתְ ּנוְסָיא ְדֻכְלהו ִבְרָכָאן, ּ ֶנֶסת ִאיהו ּכִ ית ַהּכְ ּּבֵ ּ ִפָלה ִאיִהי , ּּ ּּתְ
ִריך הוא א ּבְ ִגין ְדִאיהו סוס ְלקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ָּהִכי אוְקמוהו , ְוִאיִהי ִאְתֲעִביַדת ְטֵפָלה ְלרֹוֵכב, ְּ ּ ּ

ּן ֵאין ָהרֹוֵכב ָטֵפל ַלּסוס ֶאָלא ַהּסוס ְטֵפָלה ָלרֹוֵכבָמאֵרי ַמְתִניִתי ט, ּּ ְוִאית ' ִאית ָטֵפל ּבְ
ת ֵפל ּבְ ִלי ֶמַלח ', ּתָ ֵפל ִמּבְ גֹון ֲהֵיָאֵכל ּתָ ת, )איוב ו ו(ּכְ ִפָלה ָהִכי ִאיִהי ּבְ   .'ְּוַהאי ּתְ

ְּדִאיהו ַיִי, ְּוִאיִהי ּכֹוס ְדַיִין ן סֹו''ּ ּבַ ָמה , סֹודד ִמן ְי''ּן חוׁשְ ָרה ְדָבִרים ּכְ יה ֲעׂשָ ְּוָצִריך ּבֵ ְ

ְּדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ן י, ּ ּבַ ֻחׁשְ ְּוִאינון ִעטור ְוִעטוף ֲהָדָחה , ִמן ְיסֹוד' ְּוִאינון ּכְ ּ ּ ּ ּ
ִטיָפה ַח ָיִמין, ּי וָמֵלא''ּוׁשְ ְתֵרי ְידֹוי ְונֹוְתנֹו ּבְ לֹו ּבִ יה, ְמַקּבְ ּוְמַסְלקֹו ִמן , ְּוָיֵהיב ִעינֹוי ּבֵ ּ

ְרַקע ֶטַפח י ֵביֵתיה, ַהּקַ ָנה ְלַאְנׁשֵ ַמּתָ ֵריה ּבְ ּגְ ּוְמׁשַ ּ ִרית ִמיָלה, ּ ְטָרא ַדֲעָטָרה ִדּבְ ִּעטור ִמּסִ ּ ,
ְלָמה  ּשַׁ ִּעטוף עֹוֶטה אֹור ּכַ יה ֶאָלא ְרִביִעית לֹוג , )תהלים קד ב(ּ ְּוִאם הוא ָעִני ְדֵלית ּבֵ ּ ּ

עוָרא ְדָא ְּדִאיִהי ׁשִ ַמר ', ת דּ ִפָלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹוף)שם קב א(ִאּתְ ִטיָפה, ּ ּתְ , ֲּהָדָחה וׁשְ
ִטיָפה ִמְלָבר ֲּהָדָחה ִמְלָגאו וׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוִטֲהרֹו ְוִקְדׁשֹו , ּּ   .)ויקרא טז יט(ּ
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ן  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַתר טוָלא ְדַרּבִ ִפיר ָקֲאַמְרּתְ, יֹוָחאיָּקם ָסָבא ֲחָדא ִמּבָ י ׁשַ י ַרּבִ , ְּוָאַמר ַרּבִ
ַדְרּגֹוי ֲּאָבל ַהאי ּכֹוס ָצִריך ְלַסְלָקא ֵליה ּבְ ְטָרא ַדֲעָטָרה ְדִאיִהי ֶכֶתר ֶע, ְ ִּעטור ִמּסִ ְליֹון ּ

א ְדַצִדיק ְלָמה, ַּעל ֵריׁשָ ּשַׂ גֹון עֹוֶטה אֹור ּכַ ִּעטוף ּכְ ְּדִאְתַעַט' ַמאי עֹוֶטה ָדא י, ּ אֹור ּ ף ּבְ
ְּוַהאי ְדִאְתַעַטף ִאיהו ָחְכָמה, ְּוִאְתֲעִביד ַאִויר ּ ִטיָפה ְדִאיהו ְוִטֲהרֹו ְוִקְדׁשֹו, ּ ֲּהָדָחה וׁשְ ּ ּ ,

ְטָרא ְדַכֲהָנא ְתרוָמה, ַטֲהָרה ִמּסִ י ְלֵמיַכל ּבִ ַכֲהָנא ָטַבל ְוָעָלה ִאְתַדּכֵ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ְּוִקְדׁשֹו , ּ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ּתָ ֶאת ַהְלִוִים, ִמּסִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִקַדׁשְ ּ ְטָרא ְדַצִדיק ַח''ַח, ּ י ''ּי ִמּסִ

ִליל ַח ְרָכָאן ִדְצלֹוָתא''ָעְלִמין ּכְ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּי ּבִ ּוָמֵלא ִמּסִ לֹו , ּ ּוְמַקּבְ
ָיִמין י ָיָדיו ְונֹוְתנֹו ּבְ ּתֵ ׁשְ ַמר ּבֵ, ּבִ ָּדא ַההוא ְדִאּתְ , ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג ב(ּיה ּ

ִבים ל ׁשָ י ְיִמיְנך ְפׁשוָטה ְלַקּבֵ ּּכִ ּ ְָוִאיהו ְיִמיְנך יהו, ָ ּכַֹח ) א''דף פה ע(ה ''ּ שמות טו (ֶּנְאָדִרי ּבַ

ֵרין ְיַדִין ִאינון ה, )ו ָמאָלא ְוַחד ְיִמיָנא, ה''ּּתְ ְוְבִגין ָדא ָצִריך ְלִאְתַייֲהָב, ַחד ׂשְ ּ ָחֵמׁש ּ א ּבְ
ָעאן א , ֶאְצּבְ ום ּכֹוס ְיׁשועֹות ֶאּשָׂ ִּמּשׁ ַמר , ְונֹוֵתן ִעיָניו ּבֹו, )תהלים קיז יג(ּ שם (ֲּעַלְייהו ִאּתְ

רו)קמה טו ּבֵ ּ ִעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט ְדִאינון י, ָ ְּוִאינון ּתְ ּ ת ִעיָנא ', י' ּ ְּדִאינון ּבַ ּ
ָמאָלאְּיִמיָנא וַבת ִעיָנ ּוֵביַנְייהו ו, א ׂשְ ׁש , ְּזִעיָרא ְזִעיר ַאְנִפין' ּ ְּדִאיהו ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ ּ ּ

  .)שיר ה טו(
ְטָרא ְדי ְרַקע ֶטַפח ִמּסִ ּוְמַסְלקֹו ִמן ַהּקַ ֹלֹמה' ּ י , ְזִעיָרא ָחְכַמת ׁשְ ָנה ְלַאְנׁשֵ ַמּתָ רֹו ּבְ ּגְ ּוְמׁשַ

א ִעָלָאה יתֹו ָדא ִאיּמָ ַנת ֶחְלקֹוְדִאּתְ, ּּבֵ ַמּתְ ה ּבְ ַמח ֹמׁשֶ ה ִיׂשְ ּוְבָגלוָתא ֵלית ָלן ֶאָלא , ַּמר ּבָ ּ ּ
ָעה ה, ָדָחה''ִטיָפה ֲה''ֵלא ׁשְ''י ָמ''ַח, ַאְרּבָ ְטָרא ְדָאת ה, ְְוִסיָמִניך ֲחִמּשָׁ ְּדִאיִהי ' ְּוִאינון ִמּסִ

ָנא ּבָ ִגין ְדִאְס, ּת ֲעִנָיה''ְוִאיִהי ָדֵל, ְרִביִעית ְלֻחׁשְ ַלק ִמיָנה וּּבְ ּּתַ ין' ּ ית ַדְרּגִ ְּדִאיהו ׁשִ ּ ּ ,
ָרָזא ְדיאהדונה ָנא אלהי, ס''ו ה''ּי ְדִאיהו כ''ַּהּכֹוס ִאיהו ּבְ ּבָ ֻחׁשְ   .ם''ּכֹוס ּבְ

 תקונא תמניא וארבעין
ֵר ן ּתְ ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ ּבָ''ּבְ ן ׁשַ ּמָ ַגְווָנא ָדא ּבְ, ת''י ּתַ י' ּכְ י''ת ּבָ''ֵראׁשִ ֵרי ְוִא, ת''ָרא ׁשִ ּינון ּתְ

תֹות ּבָ ַמר , ׁשַ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת )שמות לא טז(ֲּעַלְייהו ִאּתְ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ְמרו ְבֵני ִיׂשְ ּ ְוׁשָ
ת ְוגֹוֵמר ּבָ ת, ַהּשַׁ ּבָ יר ָהָכא ׁשַ ֵרין ִזְמִנין ַאְדּכִ ָאה, ּתְ א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ְלֹדֹרָתם , ָּלֳקֵבל ׁשְ
אֶּאָלא ַזּכָ, ַמאי ְלֹדֹרָתם י ִלּבָ ְתֵרי ָבּתֵ ת ּבִ ּבָ ׁשַ ָּאה ִאיהו ָמאן ְדָעִביד לֹון ִדיָרה ּבְ ּ ְּוִאְתְפֵני , ּ
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ת ּבָ ן ֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ִחלול ׁשַ ּמָ ִּמּתַ ּ ִרית עֹוָלם ָדא ַצִדיק, ּּ ּּבְ ְרַוְייהו ֲעֵליה, ּ ְרָיין ּתַ ְּדׁשַ ּ ַחד , ּ
ְּלַאְמָלָאה ֵליה ְוַחד ְלִאְתַמְלָיא ִמיֵניה ּ.  

ְלָיין ֶנַצח ָוהֹודּבְ ֵרין ּכֻ ָרֵאל ִאינון ּתְ ָרֵאל ָסָבא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ֵּני ִיׂשְ נֹוי ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ,
ַלת ֲאָבָהן ִביִעי ִאֵלין ּתְ ִביִעי ׁשְ ִביִעי ׁשְ ַלת ׁשְ ת ְוָנ, ּּתְ ּבָ קֹות ''ָהר יֹוֵצא ֵמִעֶד''ֹעֶנג ׁשַ ן ְלַהׁשְ

ִּאית ָנָהר ְדִאְתְקֵרי ָנָהר ְפָלָגיו, ִאית ָנָהר ְוִאית ָנָהר, ָהרְוָנ, )בראשית ב י(ן ''ֶאת ַהּגָ ּ ,
ְּוִאית ָנָהר ְדִאְתְקֵרי ַנַחל ְקדוִמים ַמר , ּ ִּעֶדן ִעָלָאה ֲעֵליה ִאּתְ  ַעִין ֹלא ָרֲאָתה )ישעיה סד ג(ּ

ָם זוָלֶתך''אלהי ְּדָנִפיק ֵמִעֶדן ִעָלָאה ְדִאיהו א', ַּהאי ָנָהר ִאיהו ו, ּ א , 'ּּ ין ַאּבָ ְוַאֲעַבר ּבֵ
א ָנה, ְוִאיּמָ ִביִעי, ְוָאִזיל ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ּוָמֵטי ַעד ַצִדיק ׁשְ ָתא ְדִאיִהי , ּ ֵקי ְלִגּנְ ן ַאׁשְ ּמָ ּוִמּתַ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ   .ׁשְ
א ת ְדִאיהו ִלּבָ ּבָ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָנִטיר ִדיָרה ְלׁשַ ַּזּכָ ּ ּ ּ ן ֲע, ּ ּמָ ִּציבו ְדָלא ִאְתְקִריב ּתַ

ם, ִדְטחֹול ְּוַכַעס ְדָמָרה ְדִאיהו נוָרא ְדֵגיִהּנָ ּ ַמר , ּ ַּדֲעָלה ִאּתְ ּ ֹלא ְתַבֲערו ֵאׁש )שמות לה ג(ּ
ת ּבָ יֹום ַהּשַׁ בֹוֵתיֶכם ּבְ ֹכל מֹוׁשְ ִאלו אֹוִקיד נוָרא , ּבְ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי ְדָכל ָמאן ְדָכִעיס ּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ

ם ִעים ְמָלאכ, ְדֵגיִהּנָ תַאְרּבָ ּבָ ׁשַ ִעים ַמְלִקיֹות ָחֵסר ַחד ּבְ ֹּות ָחֵסר ַחד ִאינון ָלֳקֵבל ַאְרּבָ ּ ,
ָעה ְלַאְרָעא ָרה ְלָנָחׁש ְוִתׁשְ ָרה ְלַחָוה ַוֲעׂשָ ָרה ְדָלָקה ָאָדם ַוֲעׂשָ ְּוִאינון ֲעׂשָ ּוְבִגין ָדא , ּ ּ

ת ּבָ ׁשַ ְּדִאֵלין ְמָלאכֹו, ָּאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֵאין לֹוִקין ּבְ ָרֵאל ָלֳקֵבל ּ יִבין ְלִיׂשְ ּת ִאינון ֲחׁשִ
  .ַּמְלִקיֹות
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ִים ּתַ ת ׁשְ ּבָ ָחה. ְיִציאֹות ַהּשַׁ ַבת ַאַחת, ִּאינון ֲעִקיָרה ְוַהּנָ ָּמאן ְדַאֲעַקר , ְדָעִביד לֹון ּבְ
ח ֵליה ְלַבר ֵמַאְתֵריה וֵמְרׁשוֵתיה ֵּחֶפץ ֵמַאְתֵריה ְוַאּנַ ּ ּ ּ ּ ִּאלו ַאֲעַקר ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו ּכְ, ּ ּ ּּ ּ

ִרית ְרׁשו נוְכָרָאה, אֹות ּבְ ח ֵליה ּבִ ְּוַאּנַ ּ ָמֵתיה ֵמְרׁשות , ּ ָּמאן ְדָעִביד ָדא ְגִרים ְדַאֲעַקר ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ
ִּדיָלה ְרׁשו ָאֳחָרא ְדִאיִהי ָמָרה וְטחֹול, ּ ח ָלה ּבִ ְּוַאּנַ ּ ָרֵאל ְדִאְת, ּ ַּעְקרו ְּוָדא ָגַרם ְלִיׂשְ

ָרֵאל ים, ֵמַאְרָעא ְדִיׂשְ ַאְרָעא נוְכָרָאה ְדִאיִהי ְרׁשות ָהַרּבִ ִליאו ּבְ ְּוִאְתּגַ ּ ּ ְּוָהִכי ִאיהו ָמאן , ּ
ְרׁשו נוְכָרָאה ִרית ֹקֶדׁש ִדיֵליה ּבִ ְּדַאִעיל אֹות ּבְ ּ ּ ּ ַתא, ּ ּבְ ָתא , ה''ּי ִאיהו ְטחֹול ַחּמָ''ׁשַ ִאּתְ

א ָמָרה יׁשָ ַתא, ּבִ ּבְ ַמר י ''ׁשַ ַמִים ֵאין ,  ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים)בראשית לז כד(ֲּעֵליה ִאּתְ
ים ֶיׁש ּבֹו ים ְוַעְקַרּבִ אֹון ְוִקיָנה ְוֶהְסֵפד , ּבֹו ֲאָבל ְנָחׁשִ ְּוִאיהו ָרָעב ְוִצּמָ  )ב''דף פה ע(ּ

ָרֵאל, ַוֲחׁשֹוָכא ְוִקְבָלא ָרֵא. ְּוִאיִהי ָגלוָתא ְלִיׂשְ ֹכָלא ְוָהא ּוְצִריִכין ִיׂשְ ּנוי ּבְ ּל ְלֶמֱעַבד ָלה ׁשִ ּ ּ
ּאוְקמוָה ת, ּ ּבָ ׁשַ ְּוִאיהו ִדּבור ְדחֹול ְדִאיהו ָאסור ּבְ ּ ּ ּ ּ ן, ּ ּמָ ְרָיא ּתַ ַחת ֲאַתר ְלׁשַ ּכַ , ְוַכד ָלא ַאׁשְ

ה , ִאיִהי ָבְרַחת ַמר ּבָ ְפָחה ְדַאְבָרָהם ְדִאּתְ ַגְווָנא ְדׁשִ ּּכְ ַרי ּגְ)בראשית טז ח(ּ י ּ ִמְפֵני ׂשָ ִבְרּתִ
  .ָאֹנִכי ּבַֹרַחת

ַמר  ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך)שמות ג ה(ְּטחֹול ֲעָלה ִאּתְ ָ ׁשַ ַּנַעל ְמטוָנף ְדִטָפה ְסרוָחה, ָ ּ ּּ ,
ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הוא ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ ת, ּּכִ ּבָ א , ָדא ׁשַ ִכיְנּתָ ַּוֲעֵליה ָאְמַרת ׁשְ

י ֶאת ּכֻ ְטּתִ הָּפׁשַ ּנָ ׁשֶ י ֵאיָכָכה ֶאְלּבָ ְנּתִ ֵפם , ּתָ י ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטּנְ , )שיר ה ג(ָרַחְצּתִ
ַמֲאָכִלין א ּבְ ַרּגָ ׁשְ ין ּבִ ְלבוׁשִ ּנוֵיי ּבִ ת ְלׁשַ ּבָ ׁשַ ר ַנׁש ּבְ ּוְבִגין ָדא ָצִריך ּבַ ּ ּ ְְוָצִריך ְלֶמֱהִוי , ְּ

תְוָכל ַהּמֹוִסיף , מֹוִסיף ֵמחֹול ַעל ַהּקֶֹדׁש ּבָ ׁשַ ְוָכל ַהּגֹוֵרַע , ּמֹוִסיִפין ֵליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ּבְ
לֹום   .ּּגֹוְרִעין ֵליה ַהִהיא ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ַחס ְוׁשָ
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 תקונא תשע וארבעין
ָרא אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ או ָמרֹום ִעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא ֵאֶלה . ם''ּבְ ּׂשְ ּ ּ ִמי , )ישעיה מ לו(ּ

ָרא ְלֵאֶלהִמי , ם''ּהוא אלהי, ֵּאֶלה ַמ, ּּבָ ּׂשְ או ָמ רֹום ִע יֵניֶכם ָדא ְקִריַאת ׁשְ י , ע''ּ ָראׁשֵ
ִריך הוא ַפֲעַמִים א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ַמע ִדְמַיֲחִדין ִיׂשְ יִבין ׁשְ ּּתֵ ּ ּ ן ִמ, ְּ ּמָ חו ּתַ ּכְ ּי ְדִאיהו ''ְּוִתׁשְ ּ

ין ַאְתָוון ּוְבַמאי ָצִריך ְלַיֲחָדא ֵליה , ְכָלָלא ְדַחְמׁשִ ֲחִריןְּ ׁשַ יה , ּבְ ַמר ּבֵ ַההוא ְדִאּתְ ּּבְ חבקוק (ּ

א)ג י ּכֹון, ְּדִאיהו ָמרֹום, ּ רֹום ָיֵדיהו ָנׂשָ ִגין ְדִאיהו ְמרֹוִמים ִיׁשְ ּּבְ ן אֹו''ּוְרא. ּ , ר''ּו ְדַתּמָ
א ָנְפַקת ֲהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוָדא אֹור ַהּכָֹכִבים ִכיְנּתָ ִּדְבהֹון ׁשְ יא  ַהּמֹוִצ)ישעיה מ כו(ּ

ֵליְלָיא, ְּבִמְסָפר ְצָבָאם ַמע ּבְ ּוְבִגין ָדא ְקִריַאת ׁשְ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין , ּ ּּכְ ּ
יִציַאת ַהּכָֹכִבים אֶע, ּבִ ֶרב ִהיא ָבָאה ְּבִגין ְדָבֶע, ֶּרב ָוֹבֶקר ְצִריִכין ְלַיֲחָדא ָלה ִעם ַמְלּכָ

יה יה , ִּעּמֵ ָבה ְלַגּבֵ ּוַבּבֶֹקר ִהיא ׁשָ ֶּרב ְדִיְצָחק וֹבֶקר ְדַאְבָרָהםְוָדא ֶע, )אסתר ב יד(ּ ּ ן , ּ ְּדַתּמָ
ְע ָרֵאלּבַ יַנְייהו ִיׂשְ ָּלה ּבֵ ּ.  

ַמר , ָדא ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ, ְועֹוד ַהּמֹוִציא ִגיָנה ִאּתְ ן )ישעיה לג טז(ּּבְ  ַלְחמֹו ִנּתָ
ַמע''ְרַמִּאֵלין , ְּועֹוד ַהּמֹוִציא ְבִמְסָפר ְצָבָאם', וכו יִבין ִדְקִריַאת ׁשְ ם , ּח ּתֵ ׁשֵ ְּלֻכָלם ּבְ

מֹות ְוגֹוֵמר)בראשית ב כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִיְקָרא ַמר , ּ ַוִיְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ ָּדא ַההוא ְדִאּתְ ּ
יה  ִית)ישעיה מד יג(ּּבֵ ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ ָמָהן ְלָכל ַחיֹות ַהּקֹוֶדׁש ,  ּכְ ְּדָקָרא ׁשְ ּוְלָכל ּ

ים וְצָבא ִדְלִעיָלא ָרִפים ְואֹוַפּנִ א ְיִדיָעא, ּׂשְ ם ְיִדיַע וְבַדְרּגָ ׁשֵ ְּלָכל ַחד ָקָרא ֵליה ּבְ ּ ,
מֹוָדע ְלָכל ַחד ֵמֲאַתר ְדִאְתְנִטיל ּתְ א ְדִאְתַחְזרו ַלֲאַתר ְדִאְתְנִטילו , ְּלִאׁשְ ַגְווֵני ְדַנֲחֵלי ַיּמָ ּּכְ ּ ּ ּ

ִליחוָתא ׁשְ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוגֹוֵמר)קהלת א ז(א ִדְכִתיב ֲּהָדא הו, ּּבִ ל ַהּנְ ֶאל , ּ ּכָ
ִבים ָלָלֶכת ם ֵהם ׁשָ ָחִלים הֹוְלִכים ׁשָ ַהּנְ ִליחוָתא, ְמקֹום ׁשֶ ׁשְ ן ָחְזִרין ּבִ ּמָ ֵּמֲאַתר ְדָאְזִלין ּתַ ּ.  

ּ ָדא ֶכֶתר ִעָלָאה)ישעיה מ כו(ֵמרֹוב אֹוִנים  יץ ּכַֹח ָדא , ּ ַּמאי ּכַֹח ִדיֵליה , ָחְכָמהְּוַאּמִ ּ
א ִעָלָאה ָּדר ִאיהו ְכָלָלא ִדְתַלת ְסִפיָרןִאיׁש ֹלא ֶנְע, ִּאיּמָ ה ִאיׁש ''ַמאי ִאיׁש יהו, ּ
מֹו ''ִמְלָחָמה יהו ֶתר ִעָלָאה י' ִאיׁש א, )שמות טו ג(ה ׁשְ א ְדִאיָלָנא ' ָחְכָמה ש' ּּכֶ ָרׁשָ ׁשָ

ׁשוָב א ִעָלָאה ּתְ ְּדִאיִהי ִאיּמָ ְּועֹוד ֵמרֹוב אֹוִנים ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּה ַוַדאיּ אֹוִנים , ּ
ִּדיֵליה ֶנַצח ָוהֹוד יץ ּכַֹח ָדא ַצִדיק, ּ ְּוַאּמִ ְוָהא , ה ִאיׁש ִמְלָחָמה''ָּדר יהוִאיׁש ֹלא ֶנְע, ּ

ַמר   .ִאּתְ
  ]א''דף פו ע -תיקוני זוהר [

ְמעֹון י ׁשִ יְו, ָּקם ָסָבא ָבַתר טוָלא ְדַרּבִ י ַרּבִ ַמְע, ָאַמר ַרּבִ , ָּנא ֵליהַהאי ְקָרא ָהִכי ׁשְ
או ָמרֹום ִעיֵניֶכם או ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש , ּׂשְ מֹו ׂשְ או ּכְ ּׂשְ ָרֵאל , )תהלים קלד ב(ּ ְוָדא ֹקֶדׁש ִיׂשְ

ית ''ַליהו ֶתר ִעָלָאה, )ירמיה ב ג(ה ֵראׁשִ ָּמרֹום ִדיֵליה ּכֶ ּ א ִעָלָאה ְדָבָרא ָעְל, ּ ָמא ִּמי ִאיּמָ
ֵאֶלה י ֵבית ֲאבֹוָתם , ָּמאן ֵאֶלה, ּּבְ ַלת ֲאָבָהן, )שמות ו יד(ֵּאֶלה ָראׁשֵ ַהּמֹוִציא , ְּוִאינון ּתְ

ַמִים ְדִאינון ֶנַצח ָוהֹוד)ישעיה מ כו(ְּבִמְסָפר ְצָבָאם  ּ ִאֵלין ְצָבא ַהּשָׁ ּ ַּמאי ִמְסָפר ִדְלהֹון, ּ ּ ,
ּבֹון ְדֹכָלא ָד ֶּאָלא ִמְסָפר ְוֶחׁשְ ּּ א ִעָלָאהּ ִכיְנּתָ ם ִיְקָרא , ּא ׁשְ ׁשֵ א )שם(ְּלֻכָלם ּבְ ִכיְנּתָ  ָדא ׁשְ

ָאה ּתָ ִגיָנה , ּתַ ה ּבְ ַמר ְלֹמׁשֶ ם) א''דף פו ע( ָָוֵאָדֲעך )שמות לג יז(ְּדִאּתְ ׁשֵ  ֵמרֹוב אֹוִנים, ּבְ

יה, )ישעיה מ כו( ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ֶקֶרב )בראשית מח טז( ּ , ָּהָאֶרץ ְוָדא ַצִדיקּ ְוִיְדּגו ָלרֹוב ּבְ
יץ ּכַֹח ִאיׁש ַצִדיק ְּוִאיהו ַאּמִ ית, ּ ֵראׁשִ ּּכַֹח ִדיֵליה ִאיִהי ּכַֹח ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ּ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ
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ה ִיְגַדל ָנא ּכַֹח אדנ)במדבר יד יז( א ְלָעַלםֹלא ֶנְע, י''ּ ְוַעּתָ ִכיְנּתָ ְּוַהאי ְוַהאי ּכָֹלא , ָּדר ִמּשְׁ
  .ְּבִעין ַאְנִפין ְלאֹוַרְייָתאׁשַ, ְקׁשֹוט

ן ָאָדם ַקְדָמָאה, ָּאַמר ֵליה ָסָבא ָסָבא ּמָ יץ ּכַֹח ּתַ ן ַאְבָרָהם , ֵמרֹוב אֹוִנים ְוַאּמִ ּמָ ּתַ
ה ְוַאֲהֹרן, ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ן ֹמׁשֶ ּמָ ֹלֹמה, ּתַ ן ָדִוד וׁשְ ּמָ ּּתַ ְבִטין, ּ ר ׁשִ ָמִתין , ּוְתֵרין ֲעׂשַ ְוָכל ִנׁשְ

ּתִ ָרֵאלְּדׁשִ ִאין, ין ִרּבֹוא ְדִיׂשְ ּוְדָכל ָדִרין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ י ֶאת )דברים כט יד(ְּדִאּתְ  ּכִ
נו עֹוֵמד ַהיֹום ְוגֹוֵמר נֹו פֹה ִעּמָ ר ֶיׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ן, ּ ּמָ ְלהו ּתַ ּּכֻ ְייהו ִאיׁש ֹלא ֶנְע, ּ ָּדר ֹלא ָחֵסר ִמּנַ ּ

ָנא ּבָ ַגְווָנא ִד, ַחד ֵמֻחׁשְ ַמִיםּכְ   .ְצָבא ַהּשָׁ
יה ּכֵֹהן אֹון, ְּועֹוד ֵמרֹוב אֹוִנים ָדא ַכֲהָנא ַמר ּבֵ יץ ּכַֹח ָדא אלהי, ְּדִאּתְ ּם ְדִאיִהי ''ְּוַאּמִ

א ִעָלָאה ִמַדת ַהִדין, ִּאיּמָ ְגבוָרה וָבָרא ָעְלָמא ּבְ ת ּבִ ׁשַ ְּדִאְתַלּבְ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ִאיהו ִגּבֹור , ּ ּ ּ
יץ ּכַֹח ָּדר ָדא ַיֲעֹקב ֹלא ֶנְעִאיׁש, ַאּמִ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ם)בראשית כה כז(ּ ,  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ

ְתַלת ִאֵלין ַמר ּבִ ַּמה ְדִאּתְ ְתַלת ִעָלִאין, ּ ַמר ּבִ ִאין, ִּאּתְ ּתָ ְתַלת ּתַ ַמר ּבִ ִּמְסָפר ְדֻכְלהו , ְוִאּתְ ּּ ּ
א ִאיִהי ִמְסַפר ַהָיִמים ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ.  

 תקונא חמשין
ֵר ָרא אלהיּבְ ית ּבָ ְמעֹון ְוָאַמר, ם''אׁשִ י ׁשִ או ָמרֹום ִעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא , ָּפַתח ַרּבִ ּׂשְ ּ ּ
יִבין ׂשְ או ָמ רֹום ִע יֵניֶכם ׁשַ ֲחִרית ִמ ְנָחה ַע ְרִבית, )בראשית כה כז(ֵּאֶלה  י ּתֵ , ָּראׁשֵ

ַלת ְצלֹוִתין ַמר , ּתְ ל)איוב לג כט(ֲּעַלְייהו ִאּתְ ֹלׁש ִעם ''ּ ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא ֶהן ּכָ ּל ַפֲעַמִים ׁשָ
ֶבר ָבה ִדְתַלת ֲאָבָהן, ּגָ ִגין ְדִאינון ֶמְרּכָ ּּבְ ַמר , ּ ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות )בראשית ב ד(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ְרָאם ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ל ֶאת ָהִראׁשֹוִנים, ַהּשָׁ ֵּאֶלה ִפּסֵ ֵּאֶלה ַוַדאי ָפִסיל ְלַקְדָמִא, ּ ּ ין ּ
ְּדָאְמרו  ָרֵאל''ּ ֵאֶלה אלהי)שמות לב ד(ּ ְּדִאּנון ּתֹוָלִדין ְדֹתהו, ך ִיׂשְ ּ ּ י , ּ ָראׁשֵ ְדִאְתְרִמיז ּבְ

ַמִים ְו ָהָאֶרץ ּתֹה יִבין ּת ֹוְלדֹות ַה ּשָׁ ה, ּו''ּתֵ הֹון ּבְ ַמר ּבְ ְּוִאינון ָחֵמׁש ִמיִנין ְדִאּתְ ְרָאם' ּ , ּבָ
ּבֹוִרי ּוְבִגין ָדא ָטְרַחת ה, ם ְנִפיִלים ֲעָנִקים ְרָפִאיםְּוִאינון ֲעָמֵלִקים ּגִ ִגין ' ּ ִגיַנְייהו ּבְ ּּבְ

ָרָאם ה' ִּדְבה ַמר , ְדַאְבָרָהם' ּבְ יַנְייהו)ישעיה מה יח(ַּוֲעָלה ִאּתְ ּ ֹלא ֹתהו ְבָרָאה ְלֵמיַתב ּבֵ ּ ּ ,
ְייהו וָבא ִמּנַ ֶבת ְיָצָרה ְלֶמֱעַבד ִיּשׁ ָּלׁשֶ ּ ּ.  

ינו ְתַלת ְצלֹוִתין', ּוְבִגין ַהאי ה ּקִ ַלת ֲאָבָהן ּתַ ֵּאֶלה ְדִאינון ּתְ ּ א , ּ הֹון ְלקוְדׁשָ ְּלַנְחָתא ּבְ
ִריך הוא ּּבְ הֹון ְדִאיִהי ה, ְ א ּבְ ִכיְנּתָ ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו , ְזִעיָרא' ְּלַסְלָקא ִלׁשְ ּ ּ

ָמאָלא, ּגוָפא ּוְתֵרין ְדרֹוִעין ִדיֵליה ְיִמיָנא וׂשְ ּ ּ ּ ה, ּ ִּדְבהֹון ֲאִחיד ּבָ ְלַקת, ּ ְּוַעל ּגוָפא ִאְסּתַ ּ ,
ּוָמאן ָסִליק ָלה ַעל ּגוָפא ִמ ּ א ִעָלָאה''ּ ה , ִּמי ָבָרא ֵאֶלה, ּי ִאיּמָ ְּוַכד ָסְלַקת ָסְלִקין ִעּמָ

ל ְצָבא ִדְלִעיָלא ָרֵא, ּ ַהּמֹוִציא ְבִמְסָפר ְצָבָאם)שם מ כו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּכָ ל ְוָכל ִיׂשְ
ָבא ִדְלִעיָלא ּצָ ין ִרּבֹוא ִמְתַיֲחִסין ּבַ ּתִ ְּדִאינון ׁשִ ם ִיְקָרא, ּ ׁשֵ ְלהו ִאְתְקִריאו ַעל , ְּלֻכָלם ּבְ ּּכֻ ּ ּ

ם ְצָבא ִדְלִעיָלא ָנאִאיׁש ֹלא ֶנְע, ׁשֵ ּבָ ָּדר ֵמחוׁשְ ּ.  
א ְבָגלוָתא ְבִזְמָנא ְדִאיהו ְמַרֲחָקא ַבְע ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ָּלה ִמיָנהּ ּין ִאְתַפְרֶנֶסת ַעל ְיֵדי ְלִזְמִנ, ּ

ִליַח א, ְלִזְמִנין ַעל ְיֵדי ֲאָבָהן, ׁשְ א, ְלִזְמִנין ַעל ְיֵדי ִאיּמָ ְלִזְמִנין ַעל , ְלִזְמִנין ַעל ְיֵדי ַאּבָ
ִנין ְע, ְּלִזְמִנין ַעל ְיֵדי ְדַצִדיק, ְיֵדי ּבְ ָּלה ְדִאיהו וְּוֹכָלא ָיֵהיב ּבַ ּ א ְוִאיּמָ', ּ ין ַאּבָ א ִּאיהו ּבֵ

ן י א, ה''ּבֶ א ְוִאיּמָ ין ַאּבָ א, ְּוַכד ִאיהו ּבֵ א ְוִאיּמָ ָּנִחית ָלה ַפְרָנָסָהא ַעל ְיֵדי ַאּבָ ְוַכד , ּ
ית ִפְרִקין הֹון ׁשִ ֵרין ְדרֹוִעין ְדִאית ּבְ ין ּתְ ָּנִחית ּבֵ ּ ְתֵרין ְדרֹוִעין, ּ ָּנִחית ָלה ַפְרָנָסה ּבִ ְוַכד , ּּ

גוָפא ְדִאיהו ַיֲע ָּנִחית ּבְ ָּנִחית ָלה ְמזֹוָנא ַעל ְיֵדיה, ֹקבּ ְתֵרין ׁשֹוִקין ְדִאינון , ּ ְּוַכד ָנִחית ּבִ ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

הֹון ו)שיר ה טו( ׁש ְדִאית ּבְ ּ ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ ָּנִחית ָלה ְמזֹוָנא ַעל ְיַדְיהו, ִּפְרִקין' ּ ְוַכד , ּ
ַצִדיק ָנִחית ָלה ְמזֹוָנא ַעל ְיֵדיה ָּנִחית ּבְ ּ ה ְוַכד ָנִחית , ּ ר ו)ב''דף פו ע(ּּבָ ה' ּ ְדִאְתַחּבַ ', ּבְ

ִליָחא ְבָעְלָמא ָּלא ָצִריך ְלַנְחָתא ְמזֹוָנא ָלה ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶּאָלא ַעל ְיֵדיה, ְ ה, ּ , ְּוַכד ָנִפיק ּבָ
ַלק ַעד ֵאין סֹוף ְדִאיהו א ִּאְסּתַ ּ ְזכוָתא ַתְלָיא ִמְלָתא', ּ ְּמזֹוָנא ִדיָלה ַלאו ּבִ  ְּוָלא ְבַחִיים, ּ

א א ְוִאיּמָ ְּדִאינון ַאּבָ ָבֵני ְדִאיּנון ֶנַצח ְוהֹוד, ּ ֶּאָלא ְבַמָזָלא ַתְלָיא ִמְלָתא, ְּוָלא ּבְ ְוַכד , ּ
ה ִריך הוא ְלַדְייָרא ִעּמָ א ּבְ ְּנִחיַתת ֵמַאְתָרָהא ְוָנִחית קוְדׁשָ ּ יה וִבְבָנָהא ֵאין ַמָזל , ְּ ַמר ּבֵ ִּאּתְ ּ ּ

ָרֵאל א , ְלִיׂשְ ֶּאָלא קוְדׁשָ רוּ ִריך הוא ָרִכיב ַעל ּכְ ּּבְ ּ ּב ְדִאיהו מטטרו''ְ רו''ּ ּן ְוִאיהו ּבָ , ְך''ּ
ּוִמְתַפְרֶנֶסת ַעל ְיֵדיה ְּדִאיהו ֶע, ּּ ֶּבד ִדיָלהֶבד עֹוָלם ֶעּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאיִהי ִאְתַפְרֶנָסת , ּ ּ ּ

ִליַח ָרֵאל ָהִכי, ַעל ְיֵדי ׁשָ פום עֹוָבֵדיהֹון ְדִיׂשְ ְּוָכל ָדא ּכְ ּ   .ּ ִאְתַפְרֶנָסתּ
ָאה ִאיהו ָמאן ְדָסִליק ָלה ְלַאְתָרה ַּזּכָ ּ ּ ִריך הוא ְלַאְתֵריה, ּ א ּבְ ּוְלקוְדׁשָ ּ ּ יה , ְּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ

ה יהו, )ה רוכב על עב קל''הנה יהו( )ישעיה יט א( קֹומֹו ''ִהּנֵ ָאַמר , )שם כו כא(ה יֹוֵצא ִמּמְ
א י ֶאְלָעָזר ַאּבָ ִריך הוא ְלַאְתֵריהְוִכי ָי, ֵּליה ַרּבִ א ּבְ ר ַנׁש ְלַאְחָזָרא ְלקוְדׁשָ ּכֹול ּבַ ּ ָאַמר , ְּ

ָדִוד ְדָאַמר , ֵּליה ִאין ְחָנא ּבְ ּכַ ָמה ְדַאׁשְ ָנת ְלִעיָני ְלַעְפַעַפי )תהלים קלב ד(ּּכְ ן ׁשְ ּ ִאם ֶאּתֵ
נוָמה ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַליהו ַההוא ִזְמָנא ְדַבר ַנׁש ַאְחַז', ה כו''ּּתְ ּר ֵליה ְלַאְתֵריהּּבְ ַמה , ּ

ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו קֹומֹו ִיֶפן ּבְ יה ִמּמְ ִתיב ּבֵ ּוְבַמאי ָחְזִרין ֵליה ְלַאְתֵריה, ּּכְ ּ ִלימו , ּ ֶּאָלא ִבׁשְ ּ
ינו ִבְצלֹוָתא ְּדִתּקוָנא ְדַתּקִ ַרֲחָמיו ְלַעּמֹו, ּ קֹומֹו ִיֶפן ּבְ ְּואֹוַכח ְדָבַתר ְדָאַמר ִמּמְ ָאַמר , ּ

מֹו ֶעַהְמַיֲחִד ָכל יֹום אֹוְמִרים ַפֲעַמִיםים ֶאת ׁשְ ִמיד ּבְ ְְדָצִריך , ה''ְּוִאינון ה, ֶּרב ָוֹבֶקר ּתָ ּ
י ה' ְלַאְחָזָרא י ְּדִאיהו ָמקֹום ִדְלִעיָלא' ְלַגּבֵ ּ י ה' ּוְלַאְחָזָרא ו, ּ ְּדִאיִהי ָמקֹום ' ְלַגּבֵ

א ִריך הוא אֹוֵמי ְד, ִּדְלַתּתָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ' ַּעד ְדַיֲחִזיר ְלה, ִּדְלִעיָלא' ָלא ַיֲחִזיר ְלהְּ
א ִעיר ְוגֹוֵמר , ִּדְלַתּתָ ּ ְוָהא אוְקמוָה)הושע יא ט(ְּוָרָזא ְדִמָלה ֹלא ָאֹבא ּבְ ּ.  

 תקונא חד וחמשין
ָרא אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ''ּבְ ֶּאָלא ָהִכי אוְקמוָה , ַמאי ֶאת, ם ֶאת ַהּשָׁ ּ ּ

ל ֶאִתין ְלִרּבוָיא, יןַקְדָמִא ִריאו ', ְוַעד ת' ת אֹוַרְייָתא ְכִליָלא ֵמא''ְוָדא ֶא, ּּכָ ְּדָבה ִאְתּבְ ּ ּ
ַמָיא ְוַאְרָעא ַמִים, ּׁשְ ִריך הוא, ְועֹוד ֶאת ַהּשָׁ א ּבְ ַמִים ָדא קוְדׁשָ ּׁשָ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ

ַמִים)מלכים א ח( ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ יהְוֶאת ּבַ,  ְוַאּתָ ּת זוֵגיה ִעּמֵ ּ ְּוֶאת ָדא ַצִדיק וַבת זוֵגיה, ּ ּ ּ ּ ּ ,
ין ה ַזְרִעין ְוִאּבִ ָּהָאֶרץ ָמאָנא ְדֻכְלהו ְלַאָפָקא ּבָ ּּ ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה , ּ יַח ַהּשָׂ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוָכל ׂשִ

  .)בראשית ב ה(ָבָאֶרץ ְוגֹוֵמר 
ִרי ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָמא ,ָּרָזא ִעָלָאה ָהָכא, ָאַמר ַרּבִ ׁשְ ן ּבִ ּקַ ִרי ְוִאּתַ ב ְדֹכָלא ִאְתּבְ ּ ַאף ַעל ּגַ ּ

ַמִים, ה''ְדיהו ְּדִאינון ֶאת ַהּשָׁ ַמִים''ְּוָרָזא ְדִמָלה י, ּ ּשָׁ ָאֶרץ''ו, ה ּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ה ּבָ
ְמחו ַה' ִי)תהלים צו יא( ַמִים ְו'ּׂשְ ן, ָאֶרץ'ָתֵגל ָה'ּשָׁ ּקַ ל ָדא ְדֹכָלא ִאּתַ ִּעם ּכָ דּ ָלא , ַאְתָוון'  ּבְ

ֶדה ְדִאיהו ַצִדיק יַח ַהּשָׂ ין ְדִאינון ׂשִ ָּנִחית ְנִביעו ִמְלִעיָלא ַעל ַזְרִעין ְוִאיּבִ ּ ּ ּ ֶדה , ּּ ב ַהּשָׂ ְוִעׂשֶ
ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִגין ְדָאָדם ַאִין, ּ ה ּבְ ְּדִאיהו יו, ְּוָלּמָ א ''ו ה''א וא''ד ה''ּ

  .ָמהַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָד
א י ֶאְלָעָזר ַאּבָ יַח ְמָנא ָלן ְדִאיהו ַצִדיק, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּׂשִ ּ ח , ּ ּכַ ׁשְ יה ּתִ ִרי ּבֵ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ

ַלת ֶע', י ש''ַח ִליל ּתְ א ְדִאיָלָנא, ְדֵרי ֹצאןִּאיהו ּכְ ָרׁשָ ְּדִאינון ׁשָ ְּדִאיהו , ְוָדא ַחי ָעְלִמין, ּ ּ
ָבא ִדיֵליה ּצָ הֹון''צבאו, ּאֹות ּבַ ַלת ַעְנִפין ְדש, ּת ִאיהו ִעּמְ ין ָלֳקֵבל ּתְ ַלת ַדְרּגִ ִליל ּתְ ּּכְ ּ'.  
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ִּדְתַלת ֲאָבָהן ִאינון' ְוָהא ש י ' ש, ִּעָלָאה ַעְנֵפי ִאיָלָנא' ֶּאָלא ש, ּ ְרׁשֵ ָאה ׁשָ ּתָ ּתַ
יַח ָדא ַצִדיק, ִאיָלָנא ּוְבִגין ָדא ְוָכל ׂשִ ּ ּ ב עְוָכל , ּ ַלת ' ב ש''ִעׂשֶ ִליל ּתְ ָּדא ַיֲעֹקב ּכְ
ְּדִאינון ַעְנֵפי ִאיָלָנא, ֲאָבָהן ָמָהן ְדַוִיַסע ַוָיֹבא ַוֵיט, ּ ְבִעין וְתֵרין ׁשְ ְּוָסְלִקין ְלׁשַ ּ ּ ּ ִּדְבַהאי , ּ

ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ין ְוִאיָלִנין ְדִאינון ִנׁשְ ּבִ ִריאו ִעׂשְ ָמא ִאְתּבְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ַמר ְוַהאי ִעׂשֶ, ּ ּב ֲעֵליה ִאּתְ
ב ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ)תהלים קד יד( יִרים ָאַכל ִאיׁש ,  ְוִעׂשֶ ֶלֶחם ַאּבִ
יה) א''דף פז ע( .ְּוִאיהו ַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא, )שם עח כו( ַמר ּבֵ ְ ֵלך ֱאכֹול )קהלת ט ז( ְּדִאּתְ

ְמָחה ַלְחֶמך ׂשִ ה ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ' ה, ַדת ָהָאָדםְּוִאיהו ַלֲעבֹו, ָּבְ ַמר ּבָ ְּדָאָדם ְדִאּתְ ּ ּ ,
א, ֵּלית ֲעבֹוָדה ָהָכא ֶאָלא ְצלֹוָתא, ַמאי ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדם ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי פוְלָחָנא ִדׁשְ ּּ ,

ַמר , ּה ַוַדאי''ֲעבֹוַדת יהו ֲעבֹוָדתֹו ֲעֵדי  ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַל)תהלים קד כג(ַּוֲעָלה ִאּתְ
ֲחִרית, ָעֶרב ְּוַלֲעבֹוָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב ָדא ְצלֹוָתא , ֵּיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ָדא ְצלֹוָתא ְדׁשַ

ה , ְדִמְנָחה ַמר ּבָ ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב)בראשית כד סג(ְּדִאּתְ ּשָׁ ּ ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח ּבַ ּ.  

 תקונא תרין וחמשין
ָרא אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ ן ה. ם''להים א''ּבְ ּבַ חוׁשְ י ָהִכי ''ד ִמן אדנ''א', ָּחֵמׁש ַאְתָוון ּכְ

ל ְפֵני ָהֲאָדָמה , ְסִליק ְלָחֵמׁש ָקה ֶאת ּכָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ְוִהׁשְ בראשית ב (ּ

א ְלִעיָלא, )ו ּתָ א ֲחִזי ִאְתָערוָתא ְצִריָכא ִמּתַ ָקה ֶאת ּכָ, ּּתָ , ּל ְפֵני ָהֲאָדָמהּוְלָבַתר ְוִהׁשְ
ָקה ו א' ְוִהׁשְ ְקיו ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ִּאיהו ׁשַ ך ִמן מֹוָחא, ּ ְְדִאיהו ַנַחל ְקדוִמים ְדִאְתַמּשַׁ ּ ּ ְוָהִכי , ּ

ָתא ָּצִריך ְלַאְתָעָרא ִאְתָערוָתא ְבַקְדֵמיָתא ֵמִאּתְ י ַתְזִריַע , ְ ה ּכִ ויקרא יב (ְּוָרָזא ְדִמָלה ִאּשָׁ

ּ וִמָיד ְוָיְל)ב ִליט ְדכוָרא , ה''ְּדַכר יהו, י''ּנוְקָבא אדנ, ָדה ָזָכרּ א ׁשַ ַרּתָ ד ַאְקִדיַמת ּבְ ּּכַ ּ ּּ
מֹוַתי , )חבקוק ג יט(י ֵחיִלי ''ה אדנ''ְּוָרָזא ְדִמָלה ְיִהֹוִ, י''ְוִאְתֲעִביד יאהדונה ְוַעל ּבָ

ְנִגינֹוָתי, ִּאֵלין ֲאָבָהן )שם( ַיְדִריֵכִני ַח ּבִ ַּמאי ֵחיִלי ּתוְקָפא , ּה וְתֵרין ׁשֹוִקין ַאּמָ)שם( ַלְמַנּצֵ
ְּדֹכָלא ִמְלִעיָלא א' ֵחיִלי ֵחיל י, ּ ּּתוְקָפא ִדיֵליה ְנִביעו ְדֵלית ֵליה סֹוף, ְוָדא ַאּבָ ּ ּ ּ.  

א ְוָהא אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין י ֶאְלָעָזר ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ִעין יֹוִמין ָיִכיל , ּ ְּדַעד ַאְרּבְ
ּ נוְקָבא ְדכוָראְלַאֲחָזָרא ְּוִאְתַהַפך ִמִדיָנא ְלַרֲחֵמי, ּ ְ ן , ּ ּמָ ַען ֵלית ּתַ ִגין ְדַעד ּכְ ְּואוְקמוהו ּבְ ּ ּ ּ
ִּדיֹוְקָנא יה , ּ ַמר ּבֵ עוָרא , ם''ה אלהי''ּ ַוִייֶצר יהו)בראשית ב ז(ְּדִאּתְ אי ָנִטיל ׁשִ ן ַאּמַ ִּאם ּכֵ

מ עוָרא ִדְנקוָדה ְד', ּבְ ִגין ְדִאיִהי ׁשִ ּּבְ ּ ּ ְדָבה ִאְתֲעִביד ָי)שעורא(, ִּטָפה' ִאיִהי יּ , י''ם ִמ''ּ
ַּוַדאי ַנַחל ְקדוִמים ָדא ו ּ ך ִמן י' ּ ְְדִאְתַמּשַׁ ל ְפֵני ָהֲאָדָמה, )א ים''ס(' ּ ָקה ֶאת ּכָ ַמאי , ְּוִהׁשְ

ֶּאָלא ִאֵלין ַאְנִפין ְדִאינון סוָמק ְוִחָוור ְוָירֹוק ְואוּכָ, ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּ ּ ּ ּ ּ ּ ָווִנין ְנִהיָרא , םּ ִאֵלין ּגַ ּּבְ ּ
ה, ַּהִהיא ַמּבוָעא ׁשָ ְּדַגָווִנין ִאינון ֵמַהאי ַיּבָ ּ ְּנִביעו ְנהֹוָרא ִדיָלה , ּ ְּדָהִכי , )א דחילא''ס(ּ

ָמָתא ְלגוָפא ִנׁשְ ִּאיהו ְנִביעו ְלַאְרָעא ּכְ ּ י ֶאָלא ְבַמָיא, ּ ָמה ְדִאיָלָנא ָלא ִמְתַרּבֵ ּּכְ ָהִכי , ּ
ָרֵא ין ֶאָלא ִבְנִביעו ְדאֹוַרְייָתאִיׂשְ ּל ְדִאינון ַעְנִפין ְדִאיָלָנא ָלא ִמְתַרּבִ ּ ּ ּּ.  

ֵאר ַמִים ַחִיים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון ְּוָרָזא ְדִמָלה ַמְע ים ּבְ ּנִ ַּין ָדא ַמְע, )שיר ד טו(ַּין ּגַ
ֶתר ִאיהו ָאמֹון מוְפָלא ָּחְכָמה ּכֶ ָתאְדָבָעא ְלַנְטָעא ִאיָלִנין , ּ ִגּנְ ְנָתא , ּבְ ָכל ּגִ ל ּבְ ּכַ ִאְסּתַ
ן ַמּבוָעא ְדַמָיא ּמָ ח ּתַ ּכַ ְּוָלא ַאׁשְ ן, ָיןָּאַמר ַאִפיק ַמְע, ֶמה ָעַבד, ּ ּוְלָבַתר ֶאַטע ּגַ י , ּ ְוִאְתַרּבֵ

ּוְבִגין ָדא ַמְע, ִאיָלָנא יםּ ּנִ יר ַמְע, ַין ּגַ ַקְדֵמיָתא ַאְדּכִ יםּבְ ּנִ ן ְסָדִרים ''ַגְּוָדא , ַּין וְלָבַתר ּגַ
א ָהִכי ִאית ּגַ, ְּדאֹוַרְייָתא ן ְלַתּתָ מֹוָחאְוַהאי ַמְע, ן ְלִעיָלא''ּוְכָמה ְדִאית ּגַ , ָּין ִאיהו ּבְ
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ַּעְנִפין ִדיֵליה ְדרֹוִעין ְוַרְגִלין, ִּאיָלָנא גוָפא ּ  )ה''א לבנ''נ(ְּונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון ָדא ִלָבא , ּ
ּת ַדָלה ּבְ''ְדִאיִהי ָדֵל ַמר , ָּגלוָתאּ ּ ִיַזל ַמִים ִמָדְלָיו)במדבר כד ז(ַּוֲעָלה ִאּתְ ּ.  

אֹוַרְייָתא ְדִלין ּבְ ּתַ א ְדָלא ִמׁשְ ים ְדִאינון , ַוי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ְּדִאְתְקִריאו ִעִצים ְיֵבׁשִ ּ ּ
ם נוָרא ְדֵגיִהּנָ ָנא ָאְמרו ָמאֵרי ַמְת, ֲּעִתיִדין ְלִאּתֹוְקָדא ּבְ ִּניִתין ְדִאינון ֲעֵמִלין ְּוַלאו ְלַמּגָ ּ

ם יִהּנָ י ִאיָלָנא ְדִאיהו גוָפא ְדאֹוַרְייָתא, ְוָיְרִתין ּגֵ ב ְדִמְתַרּבֵ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ א , ּ ְּוֵלית ֵליה ִאיּבָ
ה ְּדִאינון ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ יה , ּּ ִתיב ּבֵ י ֹלא ִעץ )דברים פ כ(ַּמה ּכְ ַדע ּכִ ר ּתֵ  ַרק ִעץ ֲאׁשֶ

ִחית ְוָכָרּתַָּמֲאָכל הוא אֹו ר , תֹו ַתׁשְ א ִעּקָ ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְדֵלית ֶמְדָרׁשָ ּ ּ ּ
ר ה ִאיהו ִעּקָ ֲעׂשֶ ֶּאָלא ַהּמַ ּ.  

  תקונא חמשין ותלת
  ]ב''דף פז ע -תיקוני זוהר [

ָרא אלהי )ב''דף פז ע( ית ּבָ ֵראׁשִ ן ּבַ''ּבְ ּמָ ן ֵא, ת''ם ּתַ ּמָ ּם ְדהוא ֵא''ּתַ , ם''אלהים ֵמ''ּ
ָאה ּתָ ן ִעָלָאה ַגן ּתַ ְּוִאינון ּגַ ְמעֹון ְוָאַמר . ּ י ׁשִ ַּוִיַטע יהו, )בראשית ב ל(ָּפַתח ַרּבִ ה ''ּ

ר ָיָצר''אלהי ם ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ ם ׁשָ ֶדם ַוָיׂשֶ ִעֶדן ִמּקֶ ן ּבְ ַּוִיַטע יהו, ּם ּגַ ן ָדא ''ה אלהי''ּ ּם ּגַ
א ִכיְנּתָ א ִע, ׁשְ ִעֶדן ָדא ִאיּמָ א ִעָלָאה, ָּלָאהּּבְ ֶדם ַאּבָ ר ָיָצר , ִּמּקֶ ם ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ ם ׁשָ ַּוָיׂשֶ

ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַמר , ּ ם ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ''ה ֱאֹלִהי''ּ ַוִייֶצר יהו)שם ב ז(ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ַמת ַחִיים ְוגֹוֵמר ַאָפיו ִנׁשְ ִּמן ָהֲאָדָמה ַוִיַפח ּבְ ּּ ַּוִייֶצר ִצֵי, ּ ָעְלָמא ֵדין ּ ְתֵרין ָעְלִמין ּבְ ּיר ֵליה ּבִ

ל ַחי, ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ַמת ּכָ ַמת ַחִיים ָדא ִנׁשְ ַאָפיו ִנׁשְ ַּוִיַפח ּבְ ּ ּּ ַּוְיִהי ָהָאָדם ָדא רוָחא , ּ ּ
ָאה, ְּדַחֵיי ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְּלֶנֶפׁש ַחָיה ָדא ׁשְ ּ.  

ְּועֹוד ַוִיַטע יהו ן ָדא אֹוַר''ה אלהי''ּ ִּעֶדן ָדא ִעדוָנא ְדאֹוַרְייָתא, ְייָתא ְדִבְכָתבּם ּגַ ּ ּ ,
ִריָאה ן ֶאת ָהָאָדם ִדּבְ ִוי ַתּמָ ְּוׁשַ יה , ּ ִתיב ּבֵ ּוַמה ּכְ ִגי)ישעיה יז יא(ּ ְגׂשֵ ׂשַ יֹום ִנְטִעך ּתְ . ְ ּבְ

א''ה אלהי''יהו, )בראשית ב ט(' ם וכו''ה אלהי''ַּוַיְצַמח יהו א ְוִאיּמָ ל ִעץ ֶנְח, ם ַאּבָ ָמד ּכָ
יה ִאְתַחְזָיין, ּ ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא)שם(ְלַמְרֶאה  ִפיִרין ּבֵ ָווִנין ׁשַ ְּדָכל ּגַ ּוְבִגין ָדא , ּּ ּ

ָווִנין, ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ִפירו ְדָכל ּגַ ְפֶאֶרת ׁשַ ּּתִ ּ ְּוטֹוב ְלַמֲאָכל ָדא ַצִדיק, ּ ּ.  
י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִתי, ּ ל ִעץ ּכְ ִפיר, בְוָהא ּכָ ל ִעץ , ִּאי ֲהָוה ָאַמר ִעץ ׁשַ ֲאָבל ּכָ

ִתיב ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי הוא, ּכְ ּ ּל ַצִדיק ִאיהו''ּכָ. ִדְבָכל ֲאַתר, ּ ל ָדא , ֲּאָבל ּכָֹלא ַחד, ּ ּּכָ
ִּעץ ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ַּצִדיק ֵביָנן ַחד, ּ ְּדגוף וְבִרית ַחׁשְ ּ ַהאי ְקָרא ּכָ, ּ ל ִעץ ֲאָבל ּבְ

ֶּנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ָדא ַצִדיק ה , ּ ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ִכיְנּתָ  )במדבר יב ו(ְּלַמְרֶאה ָדא ׁשְ
ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע ּמַ ְּוִעץ ַהַחִיים ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּּבַ ּ ְּדִאיהו ִעץ ַהַחִיים ִדְלִעיָלא , ּ ּּ

ה  ַמר ּבָ ַחֶיה ְבָעֶליָה ַה)קהלת ז יב(ְּדִאּתְ   .ָּחְכָמה ּתְ
ָאה ִאיִהי ַגן ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ן ִעץ ַהַחִיים ָנטוַע, ָּאַמר ֵליה ָהא ׁשְ ּמָ ְּדִמּתַ ַמר , ּּ ָמה ְדִאּתְ ּכְ

ן)בראשית ב ט( תֹוך ַהּגָ ְ ְוִעץ ַהַחִיים ּבְ א ִעָלָאה, ַמאי ִמן ָהֲאָדָמה, ּ ִכיְנּתָ ֶּאָלא ָדא ׁשְ ּ ,
ְּדִמיָנה ִאְתַנַטע  ל ִעץ ְדִאיהו ַצִדיקּ ּּכָ ּ ְטָרא ְדִמ''ּכָ, ּ ן , י''ּל ִאיהו ִמּסִ ּבַ ְדָהִכי ְסִליק ְלֻחׁשְ

ַמר , י''ל ִמ''ּכָ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ַרח ְוגֹוֵמר)איוב לח כט(ּ ֶטן ִמי ָיָצא ַהּקָ ַרח ,  ִמּבֶ ְּדִאיהו ַהּקֶ ּ
  .ַהּנֹוָרא

א ְּוִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ִאיהו ְלַתּתָ ל ''ָּוָרע ָדא סמא, ן''ַּעת טֹוב ָדא מטטרוִּעץ ַהַד, ּ
ּוְבִגין ָדא ְוִעץ ַהַדַעת ו ּ ִּעץ ַהַדַעת טֹוב , ְּדִאיהו ָאֵתי ֵמֲאַתר ָאֳחָרא, ָּאָתא ְלִרּבוָייא' ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ל ִעץ''ה אלהי''ְּועֹוד ַוַיְצַמח יהו, ָוָרע ָּדא ִאיהו ֶצַמח ַצִדיק , ם ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ ּ ירמיה כג (ּ

ְח )ה יו ִיְצָמחּוִמּתַ ִרית, )זכריה ו יב( ּתָ ל ָמאן ְדָנִטיר ּבְ א ֲחִזי ּכָ ַּההוא ַבר ְדָיֵהיב ֵליה , ּּתָ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַמר , ְּ ל ִעץ ֶנְחָמד ''ה אלהי''ּ ַוַיְצַמח יהו)בראשית ב ט(ֲּעֵליה ִאּתְ ם ּכָ

ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ִפּקו, ְּלַמְרֶאה ּבְ ָרא ָאֳחָרא ְדָלא , ִּדין ְדאֹוַרְייָתאְּוטֹוב ְלַמֲאָכל ּבְ ֲאָבל ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְדִחילו וְרִחימו ְדקוְדׁשָ ִּאְתֲעִביד ּבִ ּ ּ ּ יה , ְּ ִתיב ּבֵ ּ ְוִעץ ַהַדַעת טֹוב )שם(ַּמה ּכְ

אֹור, ְּוָדא ִעְרבוְבָיא ְדטֹוב ָוָרע, ָוָרע ה וׂשְ ּצָ ְּמעוָרב ִמּמַ ּ.  
א ּבְ י קוְדׁשָ ּוְבִגין ָדא ַמּנִ ּ ִפְרָיה ְוִרְבָיהּ ָרֵאל ְלַנְטָרא ַגְרֵמיה ּבְ ִּריך הוא ְלִיׂשְ ּ ָּהָדא הוא , ְ

ּנו)שם יז(ִדְכִתיב  ּ וֵמִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ּ ְטָרא ְדַדם ָטהֹור, ּ ָוָרע , טֹוב ִמּסִ
ְטָרא ְדַדם ִנדֹות רים ִאּבוָדא ִדְתֵרין ָעְלִמין, ִּמּסִ ר ּגָ ְּדָהאי ּבַ י )שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ  ּכִ

מות ּנו מֹות ּתָ יֹום ֲאָכְלך ִמּמֶ ּּבְ ּ ָעְלָמא ֵדין, ָ ָעְלָמא ְדָאֵתי, מֹות ּבְ מות ּבְ   .ּּתָ

 תקונא חמשין וארבע
ָרא אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ ַמִים ִעץ ַהַחִיים, ם''ּבְ ל ִעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה, ֶּאת ַהּשָׁ , ְוֶאת ָהָאֶרץ ּכָ

ּה ֹתהו ָוֹבהו ָדא ִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרעְוָהָאֶרץ ָהְיָת ּ ּ ּּבֹהו ֹעֶמק , ְּוָדא ָרָזא ֹתהו ֹעֶמק ָרע, ּ
ַלל יהו, ְּוָדא ִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, טֹוב ם ּבָ י ׁשָ ל ָהָאֶרץ ''ּכִ ַפת ּכָ ּוֵמָהָכא , )שם יא ט(ה ׂשְ

ל ִעְרבוְבָיא ְדטֹוב ָוָרע ְּדִאיהו ָרָזא ְדַצִדיק ְו, ָּנַפק ּכָ ּ ע ְוטֹוב לֹוּ   .ַרע לֹו ָרׁשָ

  תקונא חמשין וחמש
  ]א''דף פח ע -תיקוני זוהר [

ִי )א''דף פח ע( ָרא ּבַ ית ּבָ ֵראׁשִ א, ׁש''ת ֹרא''ּבְ א ְוִאיּמָ ָרא, ְּוִאינון ַאּבָ ְרּגום ּבְ ָרא ּתַ . ּּבָ
ַמר , ִּאיִהי ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאית ִעֶדן , ִעֶדן ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמ)בראשית ב י(ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ֵקם)תהלים לו ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוִאית ִעֶדן ֲּעָדֶניך ַוַדאי, ָ ְוַנַחל ֲעָדֶניך ַתׁשְ ָּדא ִעֶדן , ָ
ֶתר ִעָלָאה ִּעָלָאה ּכֶ א ָדא י, ּ א ִעָלָאה ְדִאיִהי ', ִּעֶדן ִדְלַתּתָ א ְוָדא ִאיּמָ ְּוִאית ִעֶדן ִדְלַתּתָ ּ

א ִמיָנהִאיִהי ִעֶדן ְלַגּבֵ', ד ּי ָנָהר ִדְלַתּתָ קֹות , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמִעֶדן ְלַהׁשְ
ן   .ֶאת ַהּגָ

ָיין ָדא ִמן ָדא ּנְ ה ְנָהרֹות ִאינון ְמׁשַ ּמָ א ֲחִזי ּכַ ּּתָ ּ ִאית ָנָהר , ִאית ָנָהר ְוִאית ָנָהר, ּ
הֹוָרא ִדְלִעיָלא ְדִאְתְקֵרי ַנֲהָרא ְדַמָיא ְדאֹוַר ה , ְייָתאִּמּנְ ַמר ּבָ  ּתֹוַרת )משלי יג יד(ְּדִאּתְ

ְּוִאית ָנָהר ְדִאְתְקֵרי ָנָהר ְפָלָגיו, ָּחָכם ְמקֹור ַחִיים יה, ּ ְלָיין ִמּנֵ ה ַפְלִגין ֲעִמיִקין ּתַ ְּדַכּמָ ּּ ,
הֹון  ַמר ּבְ ְ ַפְלֵגי ַמִים ֶלב ֶמֶלך ְוגֹוֵמר)שם כא א(ְּדִאּתְ , ּל ְקדוִמיםְּוִאית ָנָהר ְדִאְתְקֵרי ַנַח, ּ

ך ֵמִעָלִאין ְּדִאְתַמּשַׁ ְ ְבָעה ְנָהרֹות, ּ ְלָיין ׁשִ יה ּתַ ּוִמּנֵ הֹון , ּ ַמר ּבְ  ְנָהרֹות )תהלים צח ח(ְּדִאּתְ
נו ִּיְמֲחאו ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרּנֵ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ ְּוִאית ָנָהר ְדִאְתְקֵרי ְנַהר ִדינור ִמּסִ ּ ּ ,

יה  ַמר ּבֵ ּ ְנַהר ִדינור ָנֵגיד ְוָנֵפיק ִמן ְוגֹוֵמר)ידניאל ז (ְּדִאּתְ ָכל ֲאַתר ִאיהו ו, ּ ', ְּוָנָהר ּבְ
א ִאְתְקֵרי ַנַחל ְקדוִמים א ְוִאיּמָ ְטָרא ְדַאּבָ יה , ִּמּסִ ַמר ּבֵ ְטָרא ְדִעֶדן ִעָלָאה ִאּתְ ּוִמּסִ תהלים (ּּ

ֵקם)לו ט   .ָ ְוַנַחל ֲעָדֶניך ַתׁשְ
ְטָרא ִדיִמיָנא ִאְתְקֵרי ָמאָלא ִאְתְקֵרי ְנַהר ִדינור, ּ ָנָהר ְפָלָגיוּוִמּסִ ְטָרא ִדׂשְ ּוִמּסִ ּ יה , ּ ּוִמּנֵ ּ

ּבֹוִרים ים ּגִ ּשִׁ ין ַעְנִפין ְדנוָרא ְדִאְתְקִריאו ׁשִ ּתִ ְלָיין ׁשִ ּּתַ ּ ין פוְלִסין ְדנוָרא , ּ ּתִ ְּוִאינון ׁשִ ּ ּ ּּ
ָמאָלא ִא, ן''ְּדַמְחיוָה ְלמטטרו ְטָרא ִדיִמיָנא וׂשְ ּוִמּסִ ְייהוּ ָכל ְנָחִלין ְדַתְלָיין ִמּנַ ַמר ּבְ ּּתְ ּ ,
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ְּוַנַחל ֲעָדֶניך ָדא ָנָהר ְדָנִפיק ֵמִעֶדן, ַּנֲהֵרי ַנֲחֵלי ְדַבׁש ְוֶחְמָאה ּ יה , ָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ בראשית ב (ּ

ְּוַהאי ִאיהו ִעֶדן ְדַעִין ֹלא ָרָאָתה אלהי,  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמִעֶדן)י , )ישעיה סד ג(' ם וכו''ּ
ְּדִאיהו ֶכֶתר ִעָלָאה, ָסִתים ְוָגִניז ּ ים , ּ ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּוִמּשָׁ אתוון ' א דאיהו ד(ּ

א''ִּאֵלין יהו, )'דשם בן ד א ְבָרא וְבַרּתָ א ְוִאיּמָ ּה ְדִאינון ַאּבָ ּ א ָדא . ּ א ֲחִזי ַקְרַקְפּתָ ּתָ
ע ִסְטִרין ִדי, ף''אל ַגְווָנא ָדא ַאְרּבַ הֹון ֲהָוה יהוּּכְ ֵמיה ַחד''ֵּליה ּבְ ּה הוא וׁשְ ּ  )דברים ד לה(, ּ

ָלל ּתוף ּכְ ָלא ִפרוד וְבָלא ׁשִ ֵּאין עֹוד ִמְלַבדֹו ּבְ ּ ּ ּ.  
ים ָדא ד', ּיֹוֵצא ֵמִעֶדן ָדא י', ְּועֹוד ְוָנָהר ָדא ו ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּוִמּשָׁ ּּ ,'

א ִעָלָאה ְדִאיִהי אְועֹוד ְוָנ. )אלין ארבע אתוון( ָּהר יֹוֵצא ֵמִעֶדן ָדא ִאיּמָ ְנָייָנא' ּ ָמה , ּתִ ּכְ
ְּדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ַמאי ַאֶל ּ ּ יָנה''ּ גוָפא, ּף ַאֵלף ּבִ ך ּבְ ּוְלָאן ִאְתַמּשַׁ ם ִיָפֵרד , ְּ ּוִמּשָׁ ּ

ֵרין ְדרֹוִעין וְתֵרין ׁש ים ִאֵלין ּתְ ָעה ָראׁשִ ְּוָהָיה ְלַאְרּבָ ּ יה , ֹוִקיןּ ְקָייא ִמּנֵ ן ְדִאְתׁשַ ָּמאן ּגַ ּ
א ִכיְנּתָ א ָדא ׁשְ א, ְלַתּתָ ין ִאינון ַחד ְלִעיָלא ְוַחד ְלַתּתָ ּנִ שיר (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּדְתֵרין ּגַ

ים ְוָהא אוְקמוָה)ח יג ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ּ ַהיֹוׁשֶ ּ ּ.  
א ְדִאיהו מטטרו ְּוִאית ָנָהר ְלַתּתָ ְּדִאְתָפַרׁש, ן''ּ ע ִסְטִרין ְדִאינון ִמיָכֵאּ ּ ְלַאְרּבַ ל ''ּ

ְבִריֵא ר , ל''ל ְרָפֵא''ּל נוִריֵא''ּגַ ל ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה ֲאׁשֶ ם ָהֶאָחד ִפיׁשֹון הוא ַהּסֵֹבב ֵאת ּכָ ּׁשֵ ּ
ם ַהָזָהב  פֹון, )בראשית ב יא(ּׁשָ פֹון ָזָהב )איוב לז כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוָזָהב ִאיהו ַלּצָ  ִמּצָ

ְּוָרָזא ְדִמָלה הֹוֵלך ֶאל ָצפֹון ָדא ַגְבִריֵא, ֱאָתהֶי ְ ּוְלָבַתר הֹוֵלך ֶאל ָדרֹום , ל''ּ  )קהלת א ו(ְּ
ן ִמיָכֵא יחֹון ְדַתּמָ ִּהפוָכא ִמְלִעיָלא, ל''ְּוָדא ּגִ ּ ְּדָאַמר ְקָרא ֲעֵליה הֹוֵלך ֶאל ָדרֹום , ּ ְּ

ַקְדֵמיָתא ּסֹוֵבב ִלְתֵרין ִסְטִרין ְדִאינון ִמְזָרח וַמֲעָרבסֹוֵבב , ּוְלָבַתר סֹוֵבב ֶאל ָצפֹון, ּבְ ּ ּ ,
ְּדִאינון ִחֶדֶקל וְפָרת ּ ּ ן אוִריֵא, ּ ְּדַתּמָ   .ל''ל ְרָפֵא''ּ
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ִּפיׁשֹון ָלֳקֵבל אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ן ִפיׁשֹון, ּ ּמָ ּוִמּתַ ' ן ג''יחֹו''ּגִ, ִּפי ׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות, ּ
ְטָרא ִדיִמיָנא, ֵמל ֶחֶסדֹו''ּג ְטָרא ְדַאְרֵיה ִמּסִ ן ֵחיָוון ְדִאְתְקִריאו ַחיֹות ַהּקֶֹדׁש ִמּסִ ְּוַתּמָ ּ ּ ,

ָמאָלא ָנָחׁש ְטָרא ִדׂשְ יה , ִמּסִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ חֹון)ויקרא יא מב(ּ ל הֹוֵלך ַעל ּגָ א ֵביה , ְ ּכָ ְּלַאֲעָנׁשָ
ִפיפֹון )ב''דף פח ע(ִּפיׁשֹון , ִהיַבת ִמיִמיָנאְּלָמאן ְדַאֲעַבר ַעל אֹוַרְייָתא ְדִאְתְי ן ׁשְ ּמָ , ּתַ

א ְלָמאן ְדַאֲעַבר ַעל אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ְּלַאֲעָנׁשָ ָּדא ֲחִריָפא , ל''ד ַק''ִּחֶדֶקל ַח, ּ
ְטָרא ִדיִמיָנא ֵניה ְוַחד ִמּסִ ִליׁשָ ָמאָלא''ַק, ּּבְ ְטָרא ִדׂשְ ְרַוְייהו, ל ִמּסִ ד '' ַח,ְּלאֹוָלָפא ּתַ

ִים ּנַ ׁשִ ְפָוון''ְוַק, ּבְ ׂשִ ּוְבִגין ָדא ִפיׁשֹון ִפי ׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות, ל ּבְ ּ ּ ַמר , ּ יחֹון ַההוא ְדִאּתְ יחֹון ּגַ ּּגִ
יה  ָמאָלא)דברים לד ו(ּּבֵ ּ ַוִיְקּבֹור ִע וִמּשְׂ ה, ּ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ן ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ְּדַתּמָ ּ ִּפּקוִדין , ּ ּ

ה ִמיִמיָנא ָמאָלא ָלֳקֵבל , י ְוָדא ִזְכרֹונֹות''ה ִזְכִר'' ָלֳקֵבל וַּדֲעׂשֵ ה ִמּשְׂ ִּפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ּ
ִמ''י ְרַוְייהו יהו, י''ה ׁשְ ִליל ּתַ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכְ ֵמיה''ּ ֹוָפר , ּה ׁשְ ְּוִאיהו קֹול ַהּשׁ

א ִעָלָאה ְדִאיִהי ׁשֹוָפר ְטָרא ְדִאיּמָ ִקיָעה ִא, ִּמּסִ ְטָרא ִדיִמיָנאּתְ ְטָרא , יִהי ִמּסִ ָבִרים ִמּסִ ּוׁשְ
ָמאָלא ֶל, ִדׂשְ ְלׁשֶ ְטָרא ְדַתְרַוְייהו''ׁשַ רוָעה ִמּסִ ּת ְדִאיִהי ּתְ ּ ּ.  

ית  ֵראׁשִ ָרא אלהי)ת''א שי''בר(ּבְ א ִעָלָאה''ַהאי אלהי, ם'' ּבָ ִּדְרִכיַבת , ּם ִאיִהי ִאיּמָ
ְתרוָעה  ּוְסִליַקת ּבִ , )ם בתרועה''עלה אלהי) תהלים מז ו(דא הוא דכתיב דאיהי ראש השנה ה(ּ

יה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ָרֵאל יהו)במדבר כג כא(ּ ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאְון ּבְ ה '' ֹלא ִהּבִ
ְו ִעּמֹו וְתרוַעת ֶמֶלך ּבֹו''ֱאֹלָהי ּ ַיֲעֹקב, ּ ֲּהֵרי ָלך ִדְתרוָעה ִאיִהי ּבְ ּ יה ָעָלה , ְ ַמר ּבֵ ְּוִאּתְ
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ְתרוָעה''אלהי קֹול ׁשֹוָפר ָסִליק''יהו, ּם ּבִ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר . ה ּבְ ּ ָדא )תהלים פא ד(ּּתִ
ְסָייא, ְתִקיָעה ִמי , ְוָדא ַיְרָחא ְדִסיֲהָרא ִאְתּכַ ְטָרא ְדַמְלכות ְדִאיהו ֶזה ּשְׁ ַּמְלִכיֹות ִמּסִ ּ ּ ּ

ּתְ, )שמות ג טו( ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ן קוְדׁשָ ְּדַתּמָ ל ָהָאֶרץְּ ּוָבה ִאיהו , ְמֹוָדע ְלֶמֶלך ַעל ּכָ ּ ּ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ָפט ִמּסִ ׁשְ ֶלך ַהּמִ דֹוׁש ַהּמֶ ֶלך ַהּקָ ַּהּמֶ ְ ל ָהָאֶרץ אלהי, ְ ְוָדא , ם''ְֶמֶלך ַעל ּכָ

ָמאָלא ַמְלכות א ִלׂשְ ן ִזְכרֹונֹות, ִּלּבָ  ,ִּזְכרֹונֹות ָזכֹור ַלָזָכר ְוָדא מֹוָחא ִליִמיָנא ְוַתּמָ
ּׁשֹוָפרֹות ָדא ָקָנה ְדִאיהו ׁשֹוָפר ֹוָפר ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ן ָנִפיק קֹול ַהּשׁ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ּ ,

א ְבגוָפא, ה''ְּוִאיהו יהו ִלּבָ מֹוָחא ּבְ   .ּּבְ
ְּואוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ָרה ִז, ּ ָרה ַמְלִכיֹות וֵמֲעׂשָ יה ֵמֲעׂשָ ְּדֵלית פֹוֲחִתין ּבֵ ּ ּּ ְכרֹונֹות ּ

ָרה ׁשֹוָפרֹות ְַמְלִכיֹות ְוִתְמלֹוך , )י''ו ה''י וא''ד ה''א יו''נ(א ''ו ה''א וא''ד ה''ָּדא יו, ּוֵמֲעׂשָ ּ
ה הוא יהו ה זֹוֵכר ָזְכֵרנו ְלַחִיים, ו''ה אלהינ''ַּאּתָ ִּזְכרֹונֹות ַאּתָ ׁשֹוָפר , ּ ַקע ּבְ ׁשֹוָפרֹות ּתְ

דֹול   .ּגָ
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נו ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ְּועֹוד ּתִ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ֶסה ָדא ׁשְ ּכֶ ּוָבה , ַמאי ּבַ ּ
ְתֵבנו ְלַחִיים ּּכָ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ ְטָרא ִדיִמיָנא וִמּסִ ִתיָבה ִמּסִ ְּדִאיִהי ּכְ ּוְבִגין ְדִאְתַאַחד , ּ ּ

ֵרין ִזְמִנין יר ּתְ יה ַאְדּכִ ִתיָבה ּּבֵ א אמא תתאה מסטרא ''נ(, )א דאיהו יד עלאה יד תתאה''נ( ּכְ

ְחקֹור)דשמאלא איהי ך ַאל ּתַ כוֶסה ִמּמָ ּמְ יה ּבַ ַמר ּבֵ ַההוא ְדִאּתְ ֶסה ּבְ ּכֶ ְ ּבַ ּ ּ ְתֵבנו ְלַחִיים , ּ ּּכָ ּ
ָרא ָדא  ּקְ ה אלהי)שמות לב(ִּאיהו ּבַ ב ִמְכּתַ''ּ ְוַהֻלחֹות ַמֲעׂשֵ ְכּתָ ה ְוַהּמִ ּם הוא ''ב אלהים ֵהּמָ
ָּחרות ַעל ַהֻלֹחת  ַּמאי ָחרות ָדא ה, )שמות לב טז(ּ ה ', ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ וְקָראֶתם )ויקרא כה י(ּ

ָאֶרץ ְּדרֹור ִאיִהי ֵחרות, ְּדרֹור ּבָ א''ּת ִאינון ו''ַּהֻלחֹו''ְו, ּ ָרא וְבַרּתָ ה , ּה ּבְ ְּוִאינון ַמֲעׂשֵ
א ִעָלָאה''אלהי ּם ְדִאיִהי ִאיּמָ ָיה, ּ ן ֲעׂשִ ְתֵרין ְיִדין ְדַתּמָ ה ִאיהו ּבִ ַּמֲעׂשֶ ּ ב אלהי, ּ ם ''ּוִמְכּתַ

ְתֵרין ְיַדִין  ִתיָבה )א''דף פט ע(ּבִ ן ּכְ ְּוִאיִהי ָחרות ַעל ַהֻלֹחת, ְּדַתּמָ , ָיד ּכֹוֶתֶבת ְוָיד חֹוֶתֶמת, ּ
ה  ַמר ּבָ דֹוָלה ְדִאּתְ דֹוָלהּ ַוַיְרא ִי)שמות יד לא(ְּוִאיִהי ַחד ָיד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ , ּׂשְ
ה ''ְּוָרָזא ְדִמָלה יהו', ּ וְבָיד ֲחָזָקה וכו)דברים ד לד(ְּוִתְנָייָנא ָיד ַהֲחָזָקה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב 

דֹוָלה''ה ָי''ו יהו''אלהינ ָּיד ִעָלָאה , ְּוִאינון, ד ַהֲחָזָקה''ו ָי''ז כוז''ו במוכס''כוז. ד ַהּגְ
ְטָרא ִדיִמי ָמאָלא, ָנאִמּסִ ְטָרא ִדׂשְ ָאה ִמּסִ ּתָ הֹון , ּח ִפְרִקין''ְּוֹכָלא כ, ָיד ּתַ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ

ה ִיְגַדל ָנא ּכַֹח אדנ)במדבר יד יז( יד ְלַעּמֹו , י''ּ ְוַעּתָ יו ִהּגִ , )תהלים קיא ו(ְוָדא ּכַֹח ַמֲעׂשָ
ית ֵראׁשִ ה ּבְ   .ּכַֹח ַמֲעׂשֵ

ְוִאית ָיד , א''ו ה''א וא''ד ה''ה יו''ְוָדא יהו, ָמהּד ְדִאְתְקֵרי ָיד ָר''ְועֹוד ִאית ָי
ָלה ְוָדא אהי ְנָייָנא ְלַקּבָ ָרֵאל , ח''ְוָדא כ, א''ד ה''א יו''ף ה''ה אל''ּתִ ִזְמָנא ְדָחאבו ִיׂשְ ּּבְ

הֹון  ַמר ּבְ ְייהו ְוִאּתְ ַלק ַהאי ּכַֹח ִמּנַ ִּאְסּתַ ּ ַוֵיְלכו ְבֹלא ֹכַח ִלְפֵני רֹוֵדף)איכה א ו(ּ ּ.  
ִתיָבה''ּוְבַמְלָאִכים כתב א ַעל ַהּכְ ָת''כתבי, אל ַעל ַהֲחִתיָמה''חתמי, יאל ְמַמּנָ ב ''אל ּכְ

ן''ּי ִאיהו ֵא''ֵאִל, י''ֵאִל ּבָ חוׁשְ ָתב כ, )שמות טו ב(ֶּזה ֵאִלי ְוַאְנִוהו , ּם ּבְ ֶתר ת' ּכְ ּתֹוָרה ' ּכֶ
ָרָכה' ב א ִעָלָאה, ּבְ ְּוֹכָלא ִאיּמָ ֶתר, ּ ל ַצִדיקִאיִהי ּכֶ ֹראׁש ּכָ ה ''ְוִאיִהי ּתֹוַרת יהו, ּ ּבְ

ִמיָמה  ת יהו, )תהלים יט ח(ּתְ ְרּכַ יר ''ְוִאיִהי ּבִ ֲעׁשִ ְטָרא ''חתמי, )משלי י כב(ה ִהיא ּתַ אל ִמּסִ
ְּוַתְרַוְייהו ַחִיים, ְדָחְכָמה ַחֶיה ְבָעֶליָה)קהלת ז יב(ָחְכָמה ִדְכִתיב , ּ א ִעָלָא, ּ ַהָחְכָמה ּתְ ה ִּאיּמָ

ה  ֲחִזיִקים ּבָ ֵּעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ָמאָלא, )משלי ג יח(ּ ְּוַתְרַוְייהו ִליִמיָנא וׂשְ ּ.  
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ִתיָבה קֹוְלמֹוס ַלּכְ ִעין ִמְתַייֲחִדין ּבְ ַלת ֶאְצּבָ ן זֹוָמא, ּתְ ין ַמִים , ַּוֲעַלְייהו ָאַמר ּבֶ ֵאין ּבֵ
ְחּתֹוִנים ֹלׁש , ָהֶעְליֹוִנים ְלַמִים ַהּתַ עֹותֶּאָלא ְכׁשָ ָעאן ִאינון ְדָסְמִכין לֹון, ֶאְצּבָ ּוְתֵרין ֶאְצּבְ ּ ּ ,

ְתֵרי ְגִליֵמי ִדְסִחיֵפי ַאֲהָדֵדי ּאל ִאיהו אוִריֵא''רזי, ְּוִאינון ּכִ ַמר , ל''ּ שמות ג (ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ִמי ִעם י, ל''ְוָדא רזיא, ח''ה ְרַמ''י ִעם ו'' ְוֶזה ִזְכִר)טו ָס''ׁשְ ל מ ''ה ש מועא''ה ׁשְ
ִמי''ן י הוא''טרוט יִבין ׁשְ י ּתֵ ְטָרא ְדֶחֶסד''חסדיא, ל ָראׁשֵ ְבִריֵא, ל ִמּסִ ְטָרא ''ּגַ ל ִמּסִ

ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''ּאוִריֵא, ִּדְגבוָרה ְטָרא , ּל ִמּסִ ָכל ִסְטָרא ֵאִלי ִאיהו ִמּסִ ּּבְ
ֶתר י' י א''ְּוִאינון ֵאִל, ְדֵאם א ִע' ָחְכָמה ה' ּכֶ ם יהו, ָּלָאהִאיּמָ ה ''ְּדִאיִהי ִמְגַדל עֹוז ׁשֵ

  .)משלי יח י(
י י ַרּבִ ב אלהי, ְּועֹוד ָאַמר ַההוא ָסָבא ַרּבִ ב ִמְכּתַ ְכּתָ ֵרין , )שמות לב טז(ּם הוא ''ְוַהּמִ ּתְ

ָמאָלא ֲּאָבל ָחרות ַעל ַהלוחֹות ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּיַדִין ּכֹוְתבֹות ִמיִמיָנא וִמּשְׂ ּ א בן ''נ(, ּּ

ָרֵאל, )ה איהו ודאי''י ה ַמְלָאַכָיא ַסְפַרָיא ִאית ְלֵעיָלא ְדָכְתִבין ַזְכָוון ְדִיׂשְ ּמָ ּּכַ ּ ה , ּ ְוַכּמָ
ָרֵאל יֵדיהֹון ְדָחְתִמין ַזְכָוון ְדִיׂשְ א ּבִ ַּמְלָאַכָיא ְדחֹוָתָמא ְדַמְלּכָ ּ ה ַמְלָאַכָיא ִאינון , ּ ְּוַכּמָ ּ

ְקִלין ַקִלין ַוֲחמוִרין ּׁשָ ּ ַאֵיה סֹוֵפר ַאֵיה )ישעיה לג יח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְדאֹוַרְייָתאּ ּ
ֶלך ְדִאיהו ו, ׁשֹוֵקל ַעת ַהּמֶ ַטּבַ ְּוַכד ִאיהו ָחִתים ּבְ ּ יב)'א י''נ(' ְּ ' ּחֹוָתם ִאיהו ו,  ֵאין ְלָהׁשִ

ָאה ּכֹוֵתב ה' ָיד ּכֹוֵתב ְוָיד חֹוֵתם ה, חֹוָתם ֶאֶמת ּתָ ְּדִאינון ה, םִּעָלָאה חֹוֵת' ּתַ ָעאן ' ּ ֶאְצּבְ
ָמאָלא' ְּדָיד ְיִמיָנא ְוה ָעאן ְדָיד ׂשְ ָאת ו' ה, ֶּאְצּבְ ָאה ּכֹוֵתב ּבְ ּתָ ְּדִאיהו קֹוְלמֹוס' ּתַ ָקֶנה , ּ

ָאת י' ִדְדרֹוָעא ה ף ַהָיד' ִּעָלָאה חֹוָתם ּבְ ְּדִאיהו ּכַ ּ ּ.  
ּׁש ִאיהו ַצִדיק''ּם ַהדֹוֵר''ׁשֵ ַמר , ּ ם ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ''ה אלהי'' יהו)שעיה נ די(ֲּעֵליה ִאּתְ

ָּלַדַעת ָלעות ֶאת ָיִעף ָדָבר, ד ְזִעיָרא''יו )'ז(ְוָדא , ִּלּמוִדים ִּדְבהֹון , ה''ִּאינון ה, )שם( ּ
ם ַהּכֹוֵתב, )בראשית א כ(ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ  ּוְנקוָדה ְדׁשֵ ב אלהי, ּ ב ִמְכּתַ ְכּתָ ם ''ְוַהּמִ

ָּלַדַעת ָלעות , ּם ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמוִדים''ה אלהי''יהו, ׁש''ּם ַהדֹוֵר''ׁשֵ, ִּהֶוהוּהוא ָדא ְי
יה, ֶּאת ָיִעף ָדָבר ְוָדא ָיָהְוָה ִכיְנּתֵ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּיִדיַעת קוְדׁשָ ּ ַהאי ְנקוָדה ִיְתַהֵלל , ְּ ּּבְ ּ
ל ְוָידֹוַע  ּכֵ ְתַהֵלל ַהׂשְ   .א ִיַהַהְוְוָד, )ירמיה ט כג(ַּהּמִ

  ]ב''דף פט ע -תיקוני זוהר [

ָרִאין ְדאֹוַרְייָתא ל ִאֵלין ְנקוִדין ָצִריך ְלַנְקָדא לֹון ִמּקְ ּּכָ ְּ ֹאַרח , ּ ִתיִבין ּבְ ָמה ְדִאינון ּכְ ּּכְ
א ְדָרִכיב ֲעֵליה''ְּוָכל ֲהַוָי, ְקׁשֹוט ׁשָ ּמְ ּה ִאית ָלה ְמׁשַ ָבה ֵליה, ּ ה ''ָּיְוַהִהיא ֲהַו, ְּוִאיִהי ֶמְרּכָ

ִליט ֲעֵליה ִּאית ָלה ַמְנִהיָגא ְדׁשַ גֹון ְדכוָרא ַעל נוְקָבא, ּּ ּּכְ ּ ְּוֵלית ְרׁשו ְלנוְקָבא ְוָלא , ּ ּ
ְע ָלא ְרׁשות ּבַ לוָחא ִדיָלה ְלֶמֱעַבד ִמָדַעם ּבְ ִּלׁשְ ּ ּ ל , ָּלהּ ְּדָכל ָמאן ִדְמַקּבֵ ִאיִהי  )ב''דף פט ע(ּ

ֵּמֲאַתר ְדִאיהו ְמַקּבֵ, ּנוְקָבא בֹוַה ׁשֹוֵמר)קהלת ה ז(ְּוָרָזא ְדִמָלה , לּ י ָגבֹוַה ֵמַעל ּגָ ּ ּכִ ּ ,
ִליָחא ְלִעיָלא מטטרו ִליָחן , ן''ּוְכַגְווָנא ָדא ׁשְ חֹות ְיֵדיה ְדִאינון ׁשְ ן ִדּתְ ה ְמַמּנָ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ

א ִכיְנּתָ א ִאיִהי נוְקָבא, ִּדׁשְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ֵּלית ָלה ְרׁשו ְלַאְזָלא ְלׁשו, ּ ּ ָלא ְרׁשו ּ ּם ֲאַתר ּבְ
ְע רוָמה , ָּלהּבַ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּ י , )שמות כה ב(ּ ִכְנּתִ ְרָיא ׁשְ ִעיתון ְדׁשַ ִּאם ַאּתון ּבְ ּ ּ

ְלָיא, ְּוִיְקחו ִלי, ֵביֵניכֹון ַקְדֵמיָתא ְלִאְתּגַ י ְרׁשו ּבְ ְּנִסיבו ִמּנִ ּ.  

 תקונא חמשין ושתא
ָרא אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ ְטָרא ְדָאת ה''אלהי, ם''ּבְ ן ְדִחילו ִמּסִ ּמָ ּם ָהא אוְקמוָה ּתַ ּ ּ א ''נ(' ּ

ָמאָלא, )י''ה ב ְדָאת י, ְּדִאיִהי ִלׂשְ ְּדַאף ַעל ּגַ ְלָטא ה, ִּאיהו ַרֲחֵמי' ּ ֲאַתר ְדׁשַ ֲּעָלה ' ּּבַ
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ַגְווָנא ָדא ה, ּנוְקָבא ִאְתְקִריַאת ְלָייא , י''ּכְ י ''ד ה'' יו)א''ו ה''ואא ''ה ה''בי(ְוָרָזא ָדא ִאְתּגַ
ְרָיה ְבָלא ְדַכר ְונוְקָבא)א''ו ה''א וא''ד ה''א ביו''ס(י ''ו ה''וא ּ ְדֵלית ּבִ ִפין , ּ ִּדְתֵרין ׁשוּתָ ּ

א ְבָרא וְבַרּתָ ִּאינון ּבִ א, ּ א ְוִאיּמָ ַּחד ָיֵהיב ִטָפה ְדכוָרא ְוַחד נוְקָבא, ַאּבָ ּ ִליט , ּ ְּוַכד ׁשַ
ְּדכוָרא ַעל נוְקָבא ִא ּ ִליט נוְקָבא ַעל ְדכוָרא ִאיהו נוְקָבא, ּיהו ְדַכרּ ְּוַכד ׁשַ ּ ּ ּ ּ ְוָהא , ּ

י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר  ה ּכִ ָרָזא ְדִאּשָׁ ּאוְקמוהו ּבְ ּ   .)ויקרא יב ב(ּ
ֵרין ִטִפין, ְּוָרָזא ִעָלָאה ָהָכא ְּלִזְמִנין ִאְזַדִריקו ּתְ ּ ַלת, ּ ע, ְלִזְמִנין ּתְ , ְלִזְמִנין ַאְרּבַ

ְבָעה', ְלִזְמִנין ז', ְלִזְמִנין ו', ְלִזְמִנין ה ֵרין ְוָנְחתו ׁשִ ְּוָדא ָרָזא ִדְסִליקו ְלִמָטה ּתְ ּ ֵרין , ּ ּתְ
ִּטִפין ִאינון ְלִזְמִנין ֵצִר ָב''ּ ַלת ְלִזְמִנין ִאינון ֶסגֹו, א''ּי וְלִזְמִנין ׁשְ ּל וְלִזְמִנין ׁשוֵר''ּּתְ , ק''ּ

ַגְוו ַבע ּכְ ֵב, ִמן ֶזַרע' ָנא ָדא זְלִזְמִנין ׁשֶ ּוְתַלת ִטִפין ְצִריִכין ְנִטירו ִמן ּכָ ל ''ד ְטחֹו''ּּ
הֹון , ה''ָמָר ַמר ּבְ ְּואוְקמוהו ֵלית ַצו , ם ַעל ָהָאָדם''ה אלהי'' ַוְיַצו יהו)בראשית ב טז(ְדִאּתְ ּ ּ

ִאל, ְוָדא ָכֵבד, ֶּאָלא ֲעבֹוָדה ָזָרה ל ַהּכֹוִעס ּכְ ה ּכָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ּוְבִגין , ּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרהּ
ָּדא ָלא ָצִריך ְלַאָרָקא ִטִפין ֶאָלא ִבְרִחימו ּּ ּ ר ַנׁש , ָּסא וִבְקָטָטהְוָלא ְבַכְע, ְ ְוַכד ָזִריק ּבַ
ְרִחימו ִאְתְקִריאו ֶסגֹוְלּתָ ַלת ִטִפין ּבִ ִּאֵלין ּתְ ּ ּ ְף ׁשֹוָפר הֹוֵלך ''א ַמּקַ''ְּוָרָזא ְדִמָלה ַזְרָק, א''ּ

א''ֶסגֹוְל ִפיכות ָדִמים. ּתָ ַּעל ָהָאָדם ָדא ׁשְ ּ ָאָדם ָדמֹו )שם ט ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּ ּבָ
ֵפך ָּדא ִאְתָערוָתא ְדִטָפה ְדנוְקָבא ְדִאיִהי ִמֵליָחה סוָמָקא, ְִיּשָׁ ּ ּ ּּ ּל ְנקוָדה ''ְוִאי ִאיִהי ֶסגֹו, ּ

א ִאיִהי נוְקָבא ָמָר, רְּנקוָדה ִדְלִעיָלא ְדַכ, ְּלַתּתָ ם ְקִטיַלת ''ְּוַכד ָזִריק ָלה ּבְ ה ְדִאיִהי ֵגיִהּנָ
 .)לה(

ּ ָדא ִגלוי ֲעָריֹות)בראשית ב טז( ֵלאֹמר ֵתיה , ל''ְוָדא ְטחֹו, ּּ ִאּתְ ָּמאן ְדָזִריק ִטָפה ּבְ ּּ
ֲעִציבו וִבְקָטָטה ּּבַ יה ֶע, ּ ִליַאת ּבֵ ּוְבִגין ָדא ֶע, ְרָייָתאִּאְתּגְ ך ֹלא ְרְָרַות ָאִביך ְוֶעּ ַָות ִאּמְ

  .)א דכלה''נ(ְּרָוה ְדֹכָלא ָּמָרה אוְכָמא ֶע, ִאיִהי ְטחֹול ִליִלית, )ויקרא יח ז(ְּתַגֵלה 
י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ַרּבִ ֲאַתר ְיִדיַע אֹו ָלא, ַאּבָ עוָרא ַדֲעָריֹות ִאינון ּבַ ּׁשִ ָּאַמר ֵליה , ּ

ִרי ן ה' ֵאם ו' ָאב ה' ּה ִאיהו י''יהו, ּבְ ָלה ַוֲחמֹוָתה''ה, תּבַ' ּבֵ ה ּכַ ה וִבּתָ ּה ִאינון ִאּשָׁ ּ ּ ּּ ,
פום ַעְנִפין ְדִאיָלָנא ָהִכי ִאְתְקִריאו ּּכְ ּ ִאיָלָנא, ּ ין ְלִעיָלא ּבְ ַּעְנִפין ְדִאיָלָנא ִמְתָפְרׁשִ ָמה , ּ ּכְ

ְּדאוְקמוהו וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלָמְע ּ ּ ּ ַמר , ָלהּּ ּ ְוֹלא ְיַגֶלה )ים כג אדבר(ַוֲעֵליֶהן ִאּתְ
ַנף ָאִביו א, ּכְ   .ְּוִאינון ִמְתַיֲחִדין ְלַתּתָ

א ְבָכל ִאֵלין ִמיִנין ַדֲהַדס ַוֲעָרָבה גֹון לוָלב ְדִאיהו ֲאגוָדה ֲחָדא ְלַתּתָ ּּכְ ּ ּ ּ ַלת , ּּ ְּדִאינון ּתְ
ין ִפרוָדא ְלִעיָלא, ּוְתֵרין ֲעָרבֹות, ֲהַדּסִ ְּוִאיהו ּבְ ָמאָלאְּדַעְנִפין ִמְת, ּ ָּפְרִדין ִליִמיָנא וׂשְ ּ ,

ּוְבִגין ָדא ִנְפְרצו ַעָליו ָפסול ּ ּ ּּ ר, ּ ׁשֵ ִּנְפְרדו ַעָליו ּכָ ֶע, ּ ְּוַהאי ֶפֶרץ ִאיהו ָפרוץ ּבְ ּּ ְּרָוה ְדִאיהו ּ
ן , ֵבין ַעְנָפא ְוַעְנָפא ּמָ ַמר ּתַ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ֹלא ִתְקְרבו ְלַגלֹות ֶע)ויקרא יח ז(ּ  ַלאו, ְרָוהּ

ָּצִריך ְלָקְרָבא ַאְתָוון ְדִאינון יהו ּ ֲאַתר ''ְ ְרָוה ִאְתְרִמיז ְוָרָזא ְדֶע, ְרָוהּ ְדֶע)א''דף צ ע(ה ּבַ
ְתֵרין  ִעיֵני יהו''ר ַר''ה ִע''ר ָו'' ַאְתָוון ִע)בהדי(ּבִ  )לא( ְּוִאֵלין ַעְנִפין, )בראשית לח ז(ה ''ע ּבְ

ִּאְתָפְרׁשו ִדְיֵהא ֶע יַנְייהוּ ִריך הוא , ְּרָוה ּבֵ א ּבְ ר ֵמַאְתֵריה ְדקוְדׁשָ ַּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבַ ּ ּ ּ ְּ ּ
ָ ֹלא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה ה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , י''ְּדִאיהו אדנ ח ָאב ָוֵאם , ּ ּכַ ׁשְ ְּדִבְסִפיָרן ּתִ
ֲחָדא ִביָנ, ּוֵבן ּכַ ן ֶע, ה''ן י''ה ּבֶ''ּבְ ּמָ ח לֹון ְלַתּתָ, ְרָוהְוֵלית ּתַ ּכַ ְרַוְייהו ְוִתׁשְ ּא ָאח ְוָאחֹות ּתַ

ִיחוָדא ָּאח ִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ד, ּּבְ ָּאחֹות ִדיֵליה' ּ ָלא , ּ ְּוַתְרַוְייהו ִאינון ַחד ּבְ ּ
ב ְדַצִדיק ִאיהו ִיחוָדא ְדֻכְלהו, ִּפרוָדא ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּּ.  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְמ י ׁשִ ן ֵליה ְלַרּבִ ַּאְדָהִכי ָהא ֵאִלָיהו ָקא ִאְזַדּמַ ּ ּ י, עֹוןּ י ַרּבִ עוָרא , ְּוָאַמר ֵליה ַרּבִ ּׁשִ
ְּרָיין ָהִכי ִאיהו ַוַדאיְדֶע ַגְווָנא ִדְדַכר ְונוְקָבא , ּ ה ּכְ ֲחֶבְרּתָ ָכל ְסִפיָרן ֵלית ִיחוָדא ַחד ּבַ ּּבְ ּ

ִדיק ּצַ ֶּאָלא ּבַ ְבִר, ּ ָכל ֵאָבִרין ִדְלהֹון ֶאָלא ּבִ ְּדִיחוָדא ְדַתְרַוְייהו ַלאו ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ , ית ִמיָלהּ
ן ְוַלאו ְדִיחוָדא ּמָ ָאר ֵאָבִרין קוְרָבא ְדַאֲחָוה ִאית ּתַ ׁשְ ּּבִ ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדִאיָלָנא ְדַעְנפֹוי , ּ ּ

ין ְלִעיָלא ְבָכל ִסְטָרא ּתֹו ַוָיפֹוזו ְזרֹוִעי ָיָדיו , ִּמְתָפְרׁשִ ֵאיָתן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ ְּוָרָזא ְדִמָלה ַוּתֵ ּ ּ ּ
ְלהו ֲאגוָדה ַאַחת ִיחוָדא ָחָדא, )בראשית מט כד( א ּכֻ ֲּאָבל ְלַתּתָ ּ ּ ִדיק , ּ ּצַ א ּבַ ּוְבִגין ָדא ְלַתּתָ ּ ּ

ָּצִריך ְלָקְרָבא ַאְתָוון ְדיהו יה''ְ ִכיְנּתֵ ן ַליהו, ּה ִעם ׁשְ ְּדִאיִהי קוְרָבא ִדיָלה ָקְרּבָ ּ   .ה''ּ
א ִעָלָאה ִעם ָחְכָמה ָצִריך ְלָקְרָבא לֹו ִכיְנּתָ ְְוָהִכי ׁשְ ִדיקּ ּצַ ן ִמְתַיֲחִדין , ּן ּבַ ּמָ ְוָכל ַעְנִפין ּתַ

ְלִבין ִרין וְמׁשַ ּוִמְתַקּשְׁ ּ ִלין ָדא ִמן ָדא, ּ ּוְמַקּבְ ּ ְּוֹכָלא ַעל ְיָדא ְדַצִדיק, ּ ּוְבָלא ַצִדיק ֵלית , ּ ּ
ּקוְרָבא ְדִיחוָדא ן ִאְתְקֵרי ו, ֶּאָלא ַאֲחָוה, ּ ּמָ ּוְבִגין ָדא ֶחֶסד ּתַ ְטָרא . תָאחֹו' ָאח ְוה' ּ ִמּסִ

ַמר , ִדיִמיָנא ת ָאִביו אֹו ַבת )ויקרא כ יז(ּוְבַהאי ֲאַתר ִאּתְ ח ֶאת ֲאחֹותֹו ּבַ ר ִיּקַ  ְוִאיׁש ֲאׁשֶ
ם, ִּאּמֹו ְוגֹוֵמר ֶחֶסד הוא ֵני ַעּמָ ל ָדא ְדֶחֶסד הוא ְוִנְכְרתו ְלִעיֵני ּבְ ְּוִעם ּכָ ּ ר , ּ ָּמאן ִדְמַחּבֵ
ֲאַתר ְדִפרוָד ַּאְתָוון ּבַ יַנְייהוּ ִאלו ַאְפִריׁש ּבֵ ּא ּכְ ּ ּוְבִגין ָדא ְוִנְכְרתו ִמָדה ָלֳקֵבל ִמָדה, ּ ּ ּ ּ ּ.  

ַאֲחָוה''ְוָהִכי י יִמיָנא ִאינון ּבְ ְּוֵלית ִיחוָדא ֶאָלא ַעל ְיֵדי ְדַצִדיק, ּה ּבִ ַהאי , ּּ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ
ֲּאַתר ָלא ִתְקְרבו ְלַגלֹות ֶע ׁש, )שם יח ו(ְרָוה ּ ן ֱאֹלִהים ְוָהִכי ּבְ ּמָ ָמאָלא ּתַ ֹּוָקא ְיִמיָנא וׂשְ

ן ַאְתָוון, ֲאֵחִרים ּמָ ְטָרא , ְְוָלא ָצִריך ְלָקְרָבא ּתַ ן ְדִאינון ִמּסִ ּמָ ִזְמָנא ֶדֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ּתַ ּּבְ ּ
ְּוָרָזא ְדִמָלה ַוַיְקִריבו ִלְפֵני יהו, ַדֲעבֹוָדה ָזָרה ּ   .)שם י א(ה ֵאׁש ָזָרה ''ּ
ְּדָתְבִעין ְלֶמֱעַבד ִדיִנין וְמַגִלין לֹון ֳקָדם , ל ְוָנָחׁש''ְּרָיין ִאינון סמא ֶעְּוָכל ִאינון ּ ּ ּ

ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריאו ֲעָריֹות, ה''יהו ּ ָגל , ּ , )משלי כה ט(ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְוסֹוד ַאֵחר ַאל ּתְ
ין ַעְמַמָיא ֵלי ּבֵ לות ְוִאְתּגְ ְּדָדא ְגִרים ּגָ ּ ין  ֶעָּמאן ְדָגֵלי, ּ ֵלי ּבֵ ן ָהִכי ִאיהו ִאְתּגְ ּמָ ְּרָיֵתיה ּתַ ּ

ְּרָיין ְדִאינון ֱאֹלִהים ֲאֵחִריםֶע יַנְייהו, ּ י ּבֵ ּסֵ י ֲעַלְייהו ָהִכי ִאיהו ִאְתּכַ ּוָמאן ִדְמַכּסֵ ּ ּ ּ ּוְבִגין , ּ
ַנף ָאִביו ָּדא ְוֹלא ְיַגֶלה ּכְ ִגין חֹו, ּ ין ַעְמַמָיא ּבְ א ְדָגַלת ּבֵ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ ָמה ְדַאּתְ , ָבא ָדאּ ּכְ

ֶכם)ישעיה נ א(ָאַמר  ְלָחה ִאּמְ ִעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ּ.  
ָגלוָתא א ּבְ ִכיְנּתָ ַלת ׁשְ ע ִזְמִנין ּגָ ִגין ְדַאִעילו ֶע, ְּוַאְרּבַ ּּבְ ע ַאְתָווןּ ין ַאְרּבַ ְוַאף , ְרָוה ּבֵ

ל ִאֵלין ֶע ַמר ּכָ ב ְדִאּתְ ַּעל ּגַ ָמאּ ְסִפיָרן וִבׁשְ ַאְתֵריה ִדְלִעיָלא, ה'' ְדיהֹוְָּרָיין ּבִ ַּלאו ּבְ ֶּאָלא , ּ
א ָגַלת ִכיְנּתָ ד ׁשְ ה, ּכַ ל ְסִפיָרן ָנֲחתו ִעּמָ ּּכָ ר ְסִפיָרן, ּ ְּוֵלית ִפרוָדא ָבה וֵבין ֲעׂשַ ּ ּ ְּוַכד ָנְחתו , ּ

ית ַעְנִפין ית יֹוִמין ְדחֹול ׁשִ ׁשו ְבׁשִ יֹוָמא ַקְדָמָאה, ִּאְתַלּבְ בוָרה, ֶחֶסד ּבְ יֹוָמא ִתְנָייָנאּּגְ ,  ּבְ
ִליָתָאה יֹוָמא ּתְ ְתַלת יֹוִמין ָאֳחָרִנין, ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּבְ ְנָייִנין ּבִ ַלת ְסִפיָרן ּתִ ְּדִאינון , ּתְ ּ

ִתיָתָאה ָאה וׁשְ   .ְּרִביָעָאה ֲחִמּשָׁ
ר ֲאִמיָרן ָדא י א' ַּוֲעׂשַ א' ָּחֵמׁש אֹור ָדא ה, ַאּבָ ית ִזְמִנין , ִאיּמָ ית ' טֹוב וׁשִ ׁשִ ְּדִאית ּבְ

י ה' ה, יֹוֵמי ְדחֹול ּשִׁ י''ֹרא, ה''ְדיהו' ְּדַהּשִׁ ֵראׁשִ ין''ּׁש ִדּבְ א ְדָכל ֵריׁשִ   .ּת ָדא ֶכֶתר ֵריׁשָ
  ]ב''דף צ ע -תיקוני זוהר [

אי ִאית ִפרוָדא ְּוַאּמַ ן, ּ ּמָ ִרית ּתַ ְּבִגין ְדֵלית ַצִדיק אֹות ּבְ ַּצִדיק ְּוָרָזא ְדִמָלה ֵאין ָאָדם , ּ
ן ּמָ ִרית ּתַ ָאֶרץ ְדִאיהו אֹות ּבְ ּּבָ ן ְקִריבו ְוִיחוָדא , ּ ּמָ ִביָעָאה ּתַ ת ְדִאיהו יֹוָמא ׁשְ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ

ָמא ְדיהו ת ְלֵליֵלי , ה ְוָכל ְסִפיָרן''ִדׁשְ ּבָ ּוְבִגין ָדא ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִזווַגְייהו ִמֵליֵלי ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ
ת ּבָ אְּרָיין ִאינוַהאי ֶע, ׁשַ ַמר) ב''דף צ ע(ֲאָבל ְלִעיָלא , ּן ַוַדאי ְלַתּתָ  ֹלא )תהלים ה ה( ִאּתְ
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ְָיגוְרך ָרע יֹוִמין ְדחֹוָלא, ּ ֵתיה ּבְ ְּוַצִדיק ְדָקִריב ְלִאּתְ ּ ּ ַמר ַצִדיק , ּ ן ְדָעִביד ֲעֵליה ִאּתְ ַּההוא ּבֵ ּ ּ ּ
ְּדָגִרים ְדִאְתֲעִביד ֹקֶדׁש חֹול ְדִאיהו יֹום ַהּשְׁ, ְוַרע לֹו ּ ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאיהו ָרָזא , ִביִעיּ ּ ּ

ע ְוטֹוב לֹו ְּרָוה ְוִקּצוץ וִפרוד וִפרוץֲאָבל ְלִעיָלא ֵלית ֶע, ְּדַצִדיק ְוַרע לֹו ָרׁשָ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא , ּ ּ
ָאח ְוָאחֹות וְבֵבן וְבַבת )דתימא הכי דלעילא, לית לך לידמה ליוצרך(ְלִעיָלא  ּ ִאית ִיחוָדא ּבְ ּ ּ
ֵאם ִע ןּבְ ן ֵלית ָלך ִליְדֶמה ְליֹוְצָרך, ם ּבֵ ְִאם ּכֵ ִדיֹוְקָנא , ְ ִרים ְדָלא ְתֵהא ּבְ ְּדַאְנּתְ ֲהִוית ּגְ ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ִּדיֵליה ְלִעיָלא יֵניֶכם )ישעיה נט ב(ּכְ י ִאם ֲעֹונֹוֵתיֶכם ָהיו ַמְבִדיִלים ּבֵ ּ ּכִ ּ
  .ם''ְלֵבין אלהיכ

ְע ׁשַ א ְדָבָעְוָתא ֲחִזי ּבְ ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָאָדםּתָ א ּבְ ּא קוְדׁשָ ִעי ְלֶמֱעַבד , ְּ ָהִכי ֲהָוה ּבָ
ַגְווָנא ְדִדיֹוְקָנא ִדיֵליה ֵּליה ּכְ ּ ָלא ֶע, ּּ ְּרָוה וְבָלא ֶפֶרץ וִפירודּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ בראשית (ּכְ

ְדמוֵתנו)א כו ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ּ ַנֲעׂשֶ ּ ל ְסִפיָר, ּ יהְלֶמֱהִוי ּכָ ִליָלן ּבֵ ָלא ִפרוד ְוִקּצוץ, ּן ּכְ ּּבְ ּ ,
ת ְדִאינון ַאִחים ן ִעם ּבַ ּוְלִאְתַיֲחָדא ּבֵ ּ אֹוִמים, ּ ַמר ַאִחים ּתְ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ֲּהָדא הוא , ּ

ים ַעל ֹראׁשֹו)שמות כו כד(ִדְכִתיב  ּ ְוִיְהיו תֹוֲאִמים ִמְלַמָטה ְוַיְחָדיו ִיְהיו ַתּמִ ּ ּ ָאן ֲאַתר, ּּ , ּבְ
ַעת  ִרית ִמיָלה, )שם(ֶּאל ַהַטּבַ ַעת ְדאֹות ּבְ ָּדא ַטּבַ יעור ְלָכל ֶע, ּ ְּדִאיהו ׁשִ אּ , ְרָיין ְלַתּתָ

עור ְדִיחוָדא ְלִעיָלא ְּוׁשִ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ּוְלִעיָלא ִאּתְ ם ֵמִעץ ַהַחִיים )בראשית ג כב(ּ ּ ְוָלַקח ּגַ
ַמר ּבֵ, ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם א ִאּתְ ּנוֲאָבל ְלַתּתָ ּיה וֵמִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ּ ּ ּ ,

ִיחוָדא טֹוב ִעם ָרע מות)שם ב יז(ְוִאם ַלאו , ָּלא ְתָעֵרב ּבְ ַמר ָהָכא מֹות , ּ מֹות ּתָ ִאּתְ
ת  ּבָ ׁשַ ַמר ּבְ מות ְוִאּתְ   .ּ ְמַחְלֶליָה מֹות יוָמת)שמות לא יד(ּּתָ

ִדיֹוְקָנא ְּוָאָדם ַוַדאי ִאְתֲעִביד ּבְ ן ִפרוָדא,  ִדְלִעיָלאּ ּמָ ְּוָעַבד ּתַ ן, ּ ּמָ ָאַמר , ְּוִאְתָפֵריׁש ִמּתַ
ִדיֹוְקָנא ִדְלִעיָלא א ֵאיך ִאְתֲעִביד ּבְ י ֶאְלָעָזר ַאּבָ ֵּליה ַרּבִ ְ ַמְע, ּ ה ֵדעֹות ְּדָהא ׁשְ ָנא ַכּמָ

ן ּמָ ִרי, ּתַ ד ִאְתֲעִביד, ָּאַמר ֵליה ּבְ ִלילו. ּכַ ְלהו ְסִפיָרן ִאְתּכְ ּּכֻ ּ ָמֵתיהּ ִדיֹוְקָנא ְדִנׁשְ ּ ּבְ ּ ,
ָמֵתיה ַגְווָנא ְדִנׁשְ ָבה לֹון ּכְ ָמֵתיה ֲהָוה ֶמְרּכָ ְּוִנׁשְ ַמר , ּ ַּדֲעָלה ִאּתְ ּ ַוִיְבָרא )בראשית א כז(ּ

ַצְלמֹו''אלהי ַגְווָנא ְדֶע, ם ֶאת ָהָאָדם ּבְ ִליָמהּכְ ר ְסִפירֹות ּבְ ָמִתין , ׂשֶ ְּוֻכְלהו ַגָווִנין ְדִנׁשְ ּ ּ ּ
ָמֵתיהֲהוֹו ִנׁשְ יה ֲהוֹו ִמְזַדְע, ַּוֲהוֹו ְנִהיִרין ַעל ַאְנפֹוי, ּ ָנֲהִרין ּבְ ּוִמּנֵ ִאיןּ , ְּזִעין ִעָלִאין ְוַתּתָ

יה ִגין ִאֵלין ְנהֹוִרין ַדֲהוֹו ְנִהיִרין ּבֵ ַּוֲהוֹו ָסְגִדין ֵליה ּבְ ּ ַגְווָנא ְדָאָדם ִדְלִעיָלא ַדֲהוֹו , ּּ ּּכְ ּ
אָהִכי ֲה, ָּסְגִדין ֵליה ֲחְוה , ּוֹו ָסְגִדין ְלָאָדם ִדְלַתּתָ ּתַ ַּעד ַדֲהָוה ָאַמר ִאיהו ּבֹואו ִנׁשְ ּ ּ

נו ''ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני יהו ִליט ַעל , )תהלים צה ו(ּה עֹוׂשֵ ּוְבַההוא ִזְמָנא ֲהָוה ִאיהו ׁשַ ּ ּ ּ
א ל ֲהמֹוֵני ִעיָלא ְוַתּתָ   .ּכָ

ֲערֹו ם ְדִעיָנא ְוׂשַ ָוון אוּכָ ּּגַ ּ ִפיִריןּ ָווִנין אוְכִמין ׁשַ ּי אוְכִמין ְוָכל ּגַ ּ ּ יה , ּ ִּאְתְייִהיָבן ּבֵ
א ְטָרא ְדִאיּמָ ִּחְוורו ְדִעיָנא ְוִחְוורו ְדַאְנִפין ְוִחְוורו ְדמֹוָחא ְוִחְוורו ְדָגְרִמין, ִמּסִ ּ ּ ּּ ,

א ְטָרא ְדַאּבָ יה ִמּסִ ְּדָהִכי אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִנ, ִּאְתְייִהיַבת ּבֵ ּ ּ ַעִין ומֹוָחא , יִתיןּ ּבְ ְּדלֹוֶבן ׁשֶ ּ
א א, ַּוֲעָצמֹות ִאְתְייִהיבו ֵמַאּבָ ֲעָרא ִאְתְייִהיבו ֵמִאיּמָ ְּואוְכמו ְדִעיָנא ְוׂשַ ּ ְּוִחְוורו ְואוְכמו , ּ ּ ּ

ְתָרא ִעָלָאה חו ִמּכִ ּכְ ּתַ ְרַוְייהו ִאׁשְ ּּתַ ּ ּאוְכמו ִמְלָבר ְוִחְוורו ִמְלָגו, ּ ּּ ּ איוב לז (ַמר ַּוֲעֵליה ִאּתְ, ּ

ָחִקים)כא ּשְׁ ִהיר הוא ּבַ ה ֹלא ָראו אֹור ּבָ ּ ְוַעּתָ ת )תהלים יח יב(ְּוָכתוב ַאֵחר אֹוֵמר , ּ  ָיׁשֶ
ך ִסְתרֹו   .ְֹחׁשֶ
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ְּוָהא אוְקמוהו ַחְבַרָיא ּ ּ ּאוְכמו נוְקָבא ְלִחְוורו, ּ ּ ּ ן ִאיִהי ִחְוורו , ּ ּמָ ִּמְלָגאו ְּואֹוַרְייָתא ִמּתַ
ּאוְכמו ִמְלָבר ּ ה , ּ יה ַנֲעׂשֶ ִכיְנּתֵ א ָאְמרו ַעל ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ א ְוִאיּמָ ּוְלִעיָלא ַאּבָ ּ ּ ּ ּ

ְדמוֵתנו  ַצְלֵמנו ּכִ ָּאָדם ּבְ ּ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְבִחְוורו, )בראשית א כו(ּ א , ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
ְּבאוְכמו חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה) א השיר(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ א ִעָלָאה ֲהַות ,  ׁשְ ְּוָתא ֲחִזי ִאיּמָ

ּאוְכָמא ֳקָדם ַההוא ְנהֹוָרא ִדְלָגאו ִמיָנה ּ ְווָנָהא , ּ א ִאְתֲחִזַיית ּגַ ד ָנְחָתא ְלַתּתָ ֲאָבל ּכַ
ְּדִאינון ה, ְבָחֵמׁש ְסִפיָרן ָמאָלא ְו, ַּעְנִפין ְדִאיָלָנא' ּ ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא וׂשְ ּגוף וְתֵרין ׁשֹוִקיןּ ּ ,

ָווִנין ל ּגַ ַּצִדיק ָנִטיל ּכָ ִרית עֹוָלם)בראשית ט טז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ , ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ
ּוְרִאיִתיָה ְבַגָווִנין ְנִהיִרין א ְלִעיָלא, ּ ּתָ ָווִנין ִמּתַ ָחֵמׁש ּגַ ָאה ִאְתֲחִזַיית ּבְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ , ְּוָהִכי ׁשְ

ית ְסִפיָרןְו ָווִנין ְדׁשִ ִּאֵלין ּגַ ּ ַמר , ּ ִני )שמות כה ד(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ּ וְתֵכֶלת ְוַאְרּגָ
ׁש ְוִעִזים )א''דף צא ע( ִדיק, ְּוׁשֵ ּצַ א ּבַ ָווִנין ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ל ּגַ ִליָלן ּכָ ּוְכָמה ְדִאְתּכְ ּ ּ ָהִכי , ּ

ָווִנין  ל ּגַ ִליָלן ּכָ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאִּאְתּכְ א ְלִעיָלא ּבְ ּתָ   .ִּמּתַ
ע ַעְנִפין ַרְבְרִבין ֲהוֹו ְבִאיָלָנא א ֲחִזי ַאְרּבַ ְּוִאינון ֲהוֹו ְתֵרין ְדרֹוִעין וְתֵרין ׁשֹוִקין, ּתָ ּ ּ ,

עוָרא ְדָאת ו ְּוֻכְלהו ְבׁשִ ּ ה ה, ִּעָלָאה' ּ ַּעְנִפין ְזִעיִרין ְדִאינון ֶזֶרת' ּוְבָכל ַאּמָ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ
ן)ישעיה מ ב( ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ עוָרא ְדה, ּ ְוׁשָ ְּוִאינון ׁשִ ף ' ַעְנִפין ֲהָוה י' ְוַעל ה', ּ ְּדִאיהו ּכַ ּ

א ְדִאיָלָנא, ַּהָיד ַכף ְדָיד, ְוָדא ִאיּבָ ָמן ּבְ ְרטוִטין ְמַרּקְ ה ׁשִ ְּוַכּמָ ִפיִרין , ּ ָווִנין ׁשַ ְּדִאינון ּגַ ּ ּ ּ
א א, ְּדִאיּבָ ה ְדִאְתֲעִביַדת ִמיָנה ִאיּבָ ּנָ ַחת ׁשֹוׁשַ ִּדְבהֹון ִאְתַפּתְ ְפּתֹור ָוֶפַרח, ּּ , ְּוִאינון ּכַ

נֹוָרה  ִנים ַהיֹוְצִאים ִמן ַהּמְ ת ַהּקָ ׁשֶ ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, )שמות כה לג(ְּלׁשֵ ְרִמין ּבִ ַלת ּגָ , ְּוִאֵלין ּתְ
ָמאָלא ְדרֹוָעא ׂשְ א גו, ּוְתַלת ּבִ   .ָפא ְדֶאְמָצִעיָתאְּמַנְרּתָ

ָרא ְלָאָדם וַבת זוֵגיה ּקוִנין ּבָ ִרי ְבָכל ִאֵלין ּתִ ּּבְ ּ ּ ּ ין )ואי(, ּ ּ ְוִאיהו ָעַבד ִפרוָדא ְלִעיָלא ּבֵ ּּ
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ִריך הוא, ְּ א ּבְ ִכיְנתא ִמּקוְדׁשָ ְּדָגִרים ְלַסְלָקא ׁשְ ּ ָהִכי , ְּ

ִריך א ּבְ ְקוְדׁשָ ת זוֵגיהּ יה ּבַ ּ הוא ָסִליק ִמּנֵ ּ ּ יה, ּ ִריך הוא ִמּנֵ א ּבְ ַלק קוְדׁשָ ְּוִאְסּתַ ּ ְּ ְּדַבֲאַתר , ּ
ן א ַתּמָ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ן, ְּדָלא ׁשַ ְרָיא ַתּמָ ִריך הוא ָלא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ת , ְּ ִליק ּבַ ּוְמָנָלן ְדִאְסּתַ ּ ּ

יה ּזוֵגיה ִמּנֵ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ , ּה ֹלא טֹוב היֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו''ּ ַויֹאֶמר יהו) ב יחבראשית(ּכְ
יה  ַמר ּבֵ ְּוָדא ָגִרים ְלַיֲעֹקב ְדִאּתְ ּ ַוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו)שם לב כה(ּ ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ָנַצח ֵליה , ּ ּ ּ

ַכף ְיֵריכֹו , ל''סמא ע ּבְ ה, )שם כו(ַּוִיּגַ ׁשֶ ִגיד ַהּנָ ָאן ֲאַתר ָפַרח ּבְ ה ' ָפַרח יְּד, ּּבְ ׁשֶ יד ַהּנָ ִמּגִ
ַאר ִאיהו ָעֵקב, ְּדַיֲעֹקב' ְדִאיִהי י ּתָ ָעֵקב, ְּוִאׁשְ ְוָדא ָרָזא ְוָידֹו אֹוֶחֶזת , ְּדִאיהו ָדׁש ּבְ

ו  ֲעֵקב ִעׂשָ דאיהו דש בעקב בגלותא ובעולא דמלכותא דשבעין אומין דהוא ( )שם כה כו(ּבַ

  .)לזנב ולא לראש
ָמה ְדָגִרים ָאָדם ִדׁשְ ִריך הואּּכְ א ּבְ ת ִמּקוְדׁשָ א ִאְתָפְרׁשַ ִּכיְנּתָ ְּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ישעיה (ּכְ

ֶכם)נ א ְלָחה ִאּמְ ִעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ָלא ַמְטרֹוִניָתא, ּ ִריך הוא ְיִחיָדאי ּבְ א ּבְ ַאר קוְדׁשָ ּתָ ְּוִאׁשְ ְּ ,
ִדיק ָאָבד)ישעיה נז א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ּוְבִגין ָדא , ָאַבד ְלַמְטרֹוִניָתא, ַמאי ָאָבד, ּ ַהּצַ ּ

ֶנְגדֹוֱאֶע )בראשית ב יח(ֹּלא טֹוב היֹות ָאָדם ְלַבדֹו  ה לֹו ִעֶזר ּכְ ּׂשֶ ְדֵלית , ָדא ָאֳחָרא, )שם( ּ
ִּאיִהי ַבת זוֵגיה ְטָרא ְדִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ּ ר , ִּמּסִ ׁשֵ ר טוְמָאה ְוַטֲהָרה ּכָ ִאּסור ְוֶהיּתֵ ּּבְ ּ

ּוָפסול ַד ּ ה לֹו ִעֶזר, ּם ָטהֹור ְוַדם ִנָדהּ ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ָזָכה ַנֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ ֶנְגדֹו, ּ , ֹּלא ָזָכה ּכְ
ָתא ְדִאיִהי ִעץ ַהַחִיים יה ִאּתְ ַלק ִמּנֵ ְּדִאְסּתַ ּ ה , ּּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ִעץ ַחִיים ִהיא )משלי ג יה(ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ה ֲחִזיִקים ּבָ ה ֲאׁשֶ, ַּלּמַ ַמר, )קהלת ט ט(ר ָאַהְבּתָ ְּרֵאה ַחִיים ִעם ִאּשָׁ ַּדֲעָלה ִאּתְ בראשית ג ( ּ

ם ֵמִעץ ַהַחִיים ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם)כב ְּדִאיהו ֲהָוה ָחרות ַעל ַהלוחֹות, ּ ְוָלַקח ּגַ ּ ּ ֵּחירו , ּּ
ְות ְלַאך ַהּמָ ְע, ְִמּמַ ּּבוד ַמְלִכיֹותֵּחירו ִמּשִׁ ין, ּ יׁשִ ל ַמְרִעין ּבִ ּוָתא ְוִטְפׁשוָתא ֵּמֲעִני, ֵּחירו ִמּכָ ּּ

ַמר , ְוַצֲעָרא ְודֹוֲחָקא ְוַכְפָנא ה )דברים ח ט(ַּוֲעָלה ִאּתְ נות ּתֹאַכל ּבָ ר ֹלא ְבִמְסּכֵ ּ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּ
  .'ֶלֶחם וכו

ַלק ִמיֵניה ִּאְסּתַ ְטָרא ְדִסיֲהָרא, ּ ה , ְּוִאְתַייִהב ֵליה ָאֳחָרא ִמּסִ ַמר ּבָ  ִעת )קהלת ג ב(ְּדִאּתְ
ְּדִאיִהי ַפְלגו ִדיָלה ַחִיים עוְתָרא', ּת ָלמות וכוָלֶלֶדת ְוִע ּ ּ ּוַפְלגו ִדיָלה ָמְות ֲעִניוָתא, ּּ ּ ּ ּּ ,

יה  ַמר ּבֵ א ְדִאּתְ ַגְווָנא ְדִלּבָ ֹמאלֹו)שם י ב(ּּכְ ִסיל ִלׂשְ ֵרין ,  ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב ּכְ ּתְ
פו ׁשוּתָ ּּבְ ִמלוָיא, ּ ּוְבִגין ָדא ִאם ָזָכה ִעֶזר ּבְ ּ ֶחְסרֹוָנה ,  ְדִסיֲהָראּּ ֶנְגדֹו ּבְ ְּוִאם ָלא ָזָכה ּכְ
  .ְדִסיֲהָרא

ְטָרא ְדי ך ''ר ָי''ִע, ה''ֲעָריֹות ִמּסִ ּתֶ ְטָרא ְדו, )חבקוק ג ט(ָה ֵתעֹור ַקׁשְ ה ֹלא ''ֲעָריֹות ִמּסִ
ִּתְקְרבו ְלַגלֹות ִע הּת ְדִאיִהי ֶע''ְוָדא ִליִלי, )ויקרא יח ו(ה ''ר ָו''ּ ה ְרַות ִאּשָׁ ּ וִבּתָ , )שם יז(ּ

ְּדִאינון ה ָלְתךֶע, ה''ּ ְָרַות ּכַ יר , י''ְזִעיָרא ְדאדנ' ּ ָדא י)שם טו( ּ ׁשִ ָלה ָהֲאמוָרה ּבְ ְּדִאיִהי ּכַ ּּ
יִרים א ִעָלָאה. ַהּשִׁ ְטָרא ְדִאיּמָ ה ִמּסִ ּתָ ָאה ִאְתְקִריַאת ּבִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א ֲחִזי ׁשְ ּּתָ ָלה , ּ ּּכַ

ְטָרא ְדּכָ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא', ל ה'' ּכָל''ִמּסִ רֹו , ָּאחֹות ִמּסִ ׂשָ ֵאר ּבְ  )שם ו(ׁשְ

יה ַמר ּבֵ ְטָרא ְדַההוא ְדִאּתְ ִּמּסִ ר)בראשית ו ג( ּ ם הוא ָבׂשָ ּגַ ׁשַ יה, ּ ּבְ ְטָרא ְדַדְרּגֵ ִּמּסִ ּ.  

  תקונא שבע וחמשין
  ]ב''דף צא ע -תיקוני זוהר [

ֵר )ב''דף צא ע( ית ּתְ ֵראׁשִ ָבּבְ ֵרי ְיִצירֹות, א''י ׁשְ ֵרין ְנקוִדין ּתְ ְּוִאינון ּתְ הֹון , ּ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ
ַמִים''ה אלהי''ּ ַוִייֶצר יהו)בראשית ב יט( ל עֹוף ַהּשָׁ ֶדה ְוֵאת ּכָ ל ַחַית ַהּשָׂ , ּם ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ

ַּוָיֵבא ֶאל ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה ִיְקָרא לֹו וכו ה ִנ. 'ּ ּמָ א ֲחִזי ּכַ ה ִציוִרין ִצֵייר ּתָ ָמִתין ְוַכּמָ ּׁשְ ּּ
בֹות ִדְלִעיָלא ִדיֹוְקָנא ְדֶמְרּכָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ְּדִאינון ַחיֹות ַהּקֶֹדׁש, ְ ֵני , ּ ְּדָיְרִתין ּבְ

ְייהו ָמִתין ִמּנַ א ִנׁשְ ְלהו, ָּנׁשָ ִגְלגוָלא ַעל ּכֻ ִריך הוא ְלָאָדם ּבְ א ּבְ ְּוַאְייֵתי קוְדׁשָ ּ ּ ּּ  ִלְראֹות ,ְ
הֹון, ַּמה ִיְקָרא לֹו ח ִעֶזר ּבְ ּכַ ּ וְלָאָדם ֹלא ָמָצא ִעֶזר )שם יח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוָלא ַאׁשְ

ֶנְגדֹו פום ֵחיָלא ִדְלִעיָלא, ּּכְ ָמָהן ּכְ ְּוִאיהו ָקָרא לֹון ְלָכל ַחד ׁשְ הֹון , ּ ַמר ּבְ ישעיה מ (ְּדִאּתְ

ם ִיְקָראּ ַהּמֹוִציא ְבִמְסָפר ְצָבָאם ְל)כו ׁשֵ ם , ֻּכָלם ּבְ ׁשֵ ְְלָכל ַחָיה וַמְלָאך ְואֹוַפן ָקָרא לֹון ּבְ ּ ּ
ַמְרּתֹו, ָּידוַע ֲעבֹוָדתֹו וְבִמׁשְ ְּלָכל ַחד ַעל ַמְתּכוְנּתֹו ּבַ ּ.  

ָרף ל ַמְלָאך ְואֹוַפן ְוַחָיה ְוׂשָ א ֲחִזי ָאָדם ֲהָוה ָיַדע ּכָ ּּתָ א ַעל , ְ ל ַחד ַדֲהָוה ְמַמּנָ ּּכָ
ִלי ּחוֵתיהׁשְ ִליחוֵתיה, ּ פום ׁשְ ָמא ְדָכל ַחד ַדֲהָוה ּכְ ל ׁשְ ַּוֲהָוה ָיַדע ּכָ ּ ּ , ְּוָהִכי ֲהָוה ָקֵרי ֵליה, ּ

ֵסֶפר רזיא ְחָנא ּבְ ּכַ א ''ְדמטטרו, ּל ְדִאְתְיֵהיב ְלָאָדם ַקְדָמָאה''ְּדָהִכי ַאׁשְ ּן ָקָרא ֵליה קוְדׁשָ ּ
יִאין ָמָהן ַסּגִ ִריך הוא ׁשְ ּּבְ א ַעל )מטור''מי(ר ''ן ִאְתְקֵרי מיטטוְלִזְמִני, ְ ִזְמָנא ִדְמַמּנָ  ּבְ

ִזְמָנא ְדִאיהו ''אטמו, )א אטמון''נ( )ן''אטימו(ן ''ן סגרו''ִּמְטָרא וְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי פתחו ּן ּבְ
ָרֵאל ְרִעין ִדְצלֹוָתא''סגרו, ּאֹוֵטם חֹוִבין ְדִיׂשְ ִזְמָנא ְדָסַגר ּתַ ִזְמָנא''פתחו, ּן ּבְ  ְדָפַתח ן ּבְ

ְרָעא ִדְצלֹוָתא א )ן''א פיסקו''נ( )ן''פסקו(, ּתַ ְמִתיְבּתָ ִזְמָנא ְדפֹוֵסק ֲהָלכֹות ְדַמְתִניִתין ּבִ ּ ּבְ
ָאה ּתָ ִליחוֵתיה, ּתַ פום ׁשְ ָמָהן ּכְ ל ׁשְ ְּוָהִכי ּכָ ּ פום , ּ ֵמיה ּכְ י ׁשְ ּנִ ּתַ ל ַמְלָאך ִאׁשְ ְּוָהִכי ּכָ ּ ְ
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ִליחוֵתיה ּׁשְ ִמי ְוהוא ֶפִלאי)שופטים יג יח(יב ֲּהָדא הוא ִדְכִת, ּ ַאל ִלׁשְ ׁשְ ה ֶזה ּתִ ּ ָלּמָ ּ ּוְכפום , ּ ּ
ַמְייהו ִּניָסא ְדָעְבִדין ָהִכי ִאיהו ׁשְ ּ.  

ְע ִליחוָתא ִדְלהֹון ִאית ִרְגָעא ְוׁשַ ִליחוָתא וׁשְ ּוְלָכל ׁשְ ּ ּ א ְיִדיָעאּ ּוַמָזל ְיִדיַע, ּתָ ְויֹום , ּ
יְוַתּמָ, ְוֹכָכב ְיִדיַע, ְיִדיַע ּנִ ּתַ ָמָהן ְדַמְלָאַכָיא, ן ִאׁשְ ים ִרּבֹוא ׁשְ ּשִׁ ּשִׁ ַּהאי ַמְלָאך ִאְתְקֵרי ּבַ ּ ְ ,

ִזְמָנא ְדָעִביד ֶחֶסד ִעם ָעְלָמא''ּהוא ִאְתְקֵרי חסדיא ְבִריֵא, ל ּבְ בוָרה ''ּגַ ִזְמָנא ְדָעִביד ּגְ ּל ּבְ
ֵני ָעְלָמא ְבַג''סתוריא, ְבָעְלָמא ִזְמָנא ְדָסִתיר ּבְ ָלהל ּבְ ֲהָדא , ְּדפֹוי ֵמִאֵלין ַמְלֲאֵכי ַחּבָ

ה)תהלים צא ד(ּהוא ִדְכִתיב  ה ִצּנָ ְחּסֶ ָנָפיו ּתֶ ִזְמָנא ְדָחִתים ''ְוִאְתְקֵרי חתמיא,  ְוַתַחת ּכְ ל ּבְ
ֵני ָעְלָמא ִזְמָנא ְדָכַתב חֹוִבין ְוַזְכָוון''כתביא, ַזְכָוון ְוחֹוִבין ַעל ּבְ   .ל ּבְ

פו ֵמיה ִאית ֵליה ְקָרא ְבאֹוַרְייָתאְּוָכל ַמְלָאָכא ּכְ ּם ׁשְ ם ''כתביא, ּ שמות לב (ל ַעל ׁשֵ

ב אלהי)טז ב ִמְכּתַ ְכּתָ ִרית ָאבֹות''זכריא, ּם הוא ְוגֹוֵמר'' ְוַהּמִ ם זֹוֵכר ּבְ ְוִאית , ל ַעל ׁשֵ
ֵּליה ְקָרא ָזְכֵרנו ְלַחִיים ּ ָזכֹור, ּ ְפָיא ּבְ מֹור''שמריא, ְוִאְתּכַ ׁשָ ֶחֶסדל''חסדיא, ל ּבְ ,  ּבְ

ְבִריֵא ְגבוָרה''ּגַ ֶצֶדק''צדקיא, ּל ּבִ ִתְפֶאֶרת)ל''יתוא, ברפואה(ל ''ְרָפֵא, ל ּבְ ל ''מלכיא,  ּבְ
ְלכות ּמַ ָרא ִויסֹוָדא ִבְסִפיָרן, ּּבַ ֵּלית ַמְלָאך ְדֵלית ֵליה ִעּקָ ּ ם ְיִדיַע , ְ ְּוָכל ְסִפיָרה ִאית ָלה ׁשֵ

ָמָהן, ה ְיִדיָעה''ַּוֲהַוָי ָרא ִויסֹוָדאְוָכל ׁשְ ן ִאית לֹון ִעּקָ ּמָ   . ּתַ
ָמַהְתהֹון  ְסִפיָרן וׁשְ ְלָיין ּבִ ָמָהן ִדְלהֹון ּתַ ן ִדְלִעיל ׁשְ יָדך ְדָכל ְמַמּנָ ָלָלא ְנקֹוט ּבִ ְּוַהאי ּכְ ּ ּ ּ ְ

ָמא ִדיֵליה ם ׁשְ ל ַחד ִאית ֵליה ְקָרא ַעל ׁשֵ ּּכָ ּ.  
  ]א''דף צב ע -תיקוני זוהר [

ְּוָכל ַמְלָאַכָיא ְדסו אּ א , ֵּסיהֹון סוֵסי ֶאּשָׁ ּתֹוֵתיהֹון ֶאּשָׁ א ְוַקׁשְ בֹוֵתיֶהן ֶאּשָׁ ּוֶמְרּכָ
א א, ְורֹוְמֵחיהֹון ֶאּשָׁ ְגבוָרה, ְוָכל ָמאֵני ְקָרָבא ִדְלהֹון ֶאּשָׁ ָלה , ְּיסֹוֵדיהֹון ּבִ ּוַמְלֲאֵכי ַחּבָ

א ם, ְּדִאּנון ֶאּשָׁ ֵגיִהּנָ הֹון ְּוִאית ַמְלָאַכָי, ְיסֹוָדא ִדְלהֹון ּבְ ַמר ּבְ ה )תהלים קד ד(א ְדִאּתְ  עֹוׂשֶ
ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ַּמְלָאָכיו רוחֹות ָיא , ְּיסֹוָדא ִדְלהֹון ּבְ ְּוִאית ַמְלָאַכָיא ְדִאינון ִמּמַ ּּ

הֹון , ִדְרִקיָעא ַמר ּבְ ָמִים)שם קמח ד(ְדִאּתְ ר ֵמַעל ַהּשָׁ ִים ֲאׁשֶ ְטָרא ִדיִמיָנא,  ְוַהּמַ , ִמּסִ
ְל ֵריהֹון ְלִעיָלאּּכֻ ם יהו, הֹון ִעּקָ יה ׁשֵ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ָכל , ה''ְּוֵלית ַמְלָאָכא ְדָלא ִאׁשְ ח ּבְ ּכַ ּתַ ְּדִאׁשְ

ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, ֲאַתר ַחת ּבְ ּכְ ּתַ ָמָתא ְדִאׁשְ ַגְווָנא ְדִנׁשְ ּוְבִגין ָדא ִאית ְלַבר ַנׁש , ּכְ ּ
ָכל ְסִפיָרן''ְלַאְמָלָכא יהו ּוְבָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ְדַבר ַנׁש, ּוְבָכל ַמְלָאִכין, ְּרַסָייןּוְבָכל ּכָ, ה ּבְ ּ ,

ִאין ִעָלִאין ְוָלא ְבַתּתָ יה ָלא ּבְ ְּדֵלית ֲאַתר ָפנוי ִמּנֵ ּ ּ ע ''יהו, ּּ ִיחוָדא ְדַאְרּבַ ּה ָלא ִאְתְקֵרי ּבְ
ִעַלת ָהִעלֹות ִדְמַיֵחד לֹון ַּאְתָוון ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ְמַיֵח, ּ ּ ע ַאְתָוון )א''דף צב ע(ד ּ , ַאְרּבַ

יה ִאְתְקִריאו יהו ּּבֵ ִיחוָדא ֲחָדא יהו''ּ מֹו ֶאָחד''ּה ּבְ ִוי ֱאמוָנה , ּה ֶאָחד וׁשְ ּוְבִגין ָדא ׁשַ ּ ּ ּ
ע ַאְתָוון ִאֵלין ַאְרּבַ ָרֵאל ּבְ ָמא ָדא, ְּדִיׂשְ ּנוִיין ִלׁשְ ִוי ּכִ ָמָהן ׁשַ ְּוָכל ׁשְ ָמא ַעד ֵאין , ּ ֵלית ׁשְ

ְלָטָנא ִמן ָדאסֹוף ְכִלית ַרְבְרָבא ְוׁשָ א ַעד ֵאין , ְלִעיָלא ַעד ֵאין סֹוף, ּ ְוַעד ֵאין ּתַ ּוְלַתּתָ
ְכִלית יה ַדֲחִלין וִמְזַדְע, ּתַ ְרָיין ִמּנֵ ְּוָכל ֲחָייִלין וַמּשִׁ ּ ּ ּ   .ְזִעיןּ

 תקונא תמניא וחמשין
ָרא אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ ת ְיִחיָדה ִאיִה,  ֶאת)איהי(ם ''ּבְ ת ֶמֶלך ְפִניָמהּבַ ּי ּבַ ֶאת  )איהי(, ְ

ַמר, ֲּאָמָתא ִדיָלה ּ ַוַיֵפל יהו)בראשית ב כא( ַּוֲעָלה ִאּתְ ְרֵדָמה ַעל ָהָאָדם ''ה אלהי''ּ ּם ּתַ
ן וכו ְמעֹון ְוָאַמר, ַּמאי ַוִיְסּגֹור', ַּוִייׁשָ י ׁשִ ִּויִריחֹו סֹוֶגֶרת וְמסוֶגֶרת , ָּפַתח ַרּבִ , )יהושע ו טו(ּ
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ָּדא ִאיִהי ָיֵרַח ְדִאיִהי גוָפא ִדיָלה, יִריחֹוַמאי ִו ּ א, ּ א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ְּדִאיִהי ְנקוָדה , ֲאָמָתא ִמּבְ
ּסֹוֶגֶרת וְמסוֶגֶרת ִמְלָגאו, ִּדיָלה ּ ַגְווָנא ָדא ּכ, ּ   .ּכְ

ַמר  ּוְבִגיָנה ִאּתְ עֹות ְוגֹוֵמר)שמות כה כז(ּ ְהֶייָנה ַהַטּבָ ֶרת ּתִ ְסּגֶ ת ַהּמִ ַמאי , ּ ְלִעְ◌ּמַ
עֹות ַטּבָ א ְדִאינון ֲעגוִלין ּכַ ֵרין אוְדִנין ְדִלּבָ עֹות ִאֵלין ּתְ ַּהַטּבָ ּ ּ ּ ּ ָמאָלא, ּּ א ִאיהו ִלׂשְ , ְּוִלּבָ

ָמאָלא ְָהִכי ָפתֹוָרא ָצִריך ִלׂשְ פֹון, ּ ּצָ ְלָחן ּבַ ים ְלַבִדים , ׁשֻ ים ִאינון , )שם(ְּלָבּתִ ַּמאי ְלָבּתִ
א י ִלּבָ ֵרי ָבּתֵ ְלָייןַמאי ְל, ּתְ ֵרין ּכֻ ַּבִדים ִאינון ּתְ ְרַוְייהו ְלָבר, ּ ַמר , ּּתַ שם כו (ֲּעַלְייהו ִאּתְ

ּ ְוָהיו תֹוֲאִמים ִמְלַמָטה)כד ְנֵפי ֵריָאה, ּּ ֵרי ּכַ ים ַעל ֹראׁשֹו, ּתְ ְּוַיְחָדיו ִיְהיו ַתּמִ ּוְבִגין , ּ
א ְלָיא ְבִלּבָ ִמיָעה ּתַ ּאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ַה, ִּדׁשְ ּ   .ֵּלב ׁשֹוֵמַעּ

א ֲחִזי ַהאי ֵצָלע , ּתָ ַמר ּבְ ח)בראשית ב כב(ִאּתְ ּוְלָבַתר ַוִיֶבן יהו, ּ ַוִיּקַ ם ֶאת ''ה אלהי''ּ
ָלע ית ְזבול ָלך ְוגֹוֵמר)מלכים א ח יג(ֶּאָלא , ַּמאי ַוִיֶבן, ַהּצֵ ֹנה ָבִניִתי ּבֵ ְ ּבָ ִית , ּ ְוַהּבַ

ע ִנְב ֵלָמה ַמּסָ נֹותֹו ֶאֶבן ׁשְ ִהּבָ ְנָיִנין ְדַהאי ְקָרא, ָנהּבְ ֵרי ּבִ א ִאינון ּתְ י ִלּבָ ּתֵ ֵרי ּבָ ּּתְ ֲהָדא , ּ
ִית ִראׁשֹון)שם ו ז(ּהוא ִדְכִתיב  נֹותֹו ָדא ּבַ ִהּבָ ִית ּבְ ִית , ּ ְוַהּבַ ע ִנְבָנה ָדא ּבַ ֵלָמה ַמּסָ ֶּאֶבן ׁשְ

ִני ְנָיִנין, ׁשֵ ֵרין ּבִ ִניִתי ּתְ ֹנה ּבָ ּוְלִקְבַלְייהו ָאַמר ּבָ א ִעָלָאה, ּ ְנָייָנא ְדִאיּמָ , ַּחד ִאְתְקִריַאת ּבִ
ָאה א ַתּתָ ְנָייָנא ְדִאיּמָ   .ְוִתְנָייָנא ּבִ

ה , ְּועֹוד ַוִיֶבן ּנָ ֶנה ַגם ָאֹנִכי ִמּמֶ ָנא ְוִאּבָ ְנָייָנא ְדִיּבום, )בראשית ל ג(ִליׁשָ ּוְכָמה , ּּבִ
ְּדַהאי ְנקוָדה ִאיִהי סֹוֶגֶרת וְמסוֶגֶרת ּ תוָלהָהִכי ְצִר, ּ א ְדִאיִהי ּבְ ַרּתָ ְּלֵמיֱהִוי ְסגוָרה , ּיָכה ּבְ

ֵבית ָאִביָה ּוְמסוֶגֶרת ּבְ תוָלה ְוִאיׁש ֹלא ְיָדָעה )שם כד(, ּ ּּבְ ֶרד ָהַעְיָנה ָדא , )שם כד טז( ּ ַּוּתֵ
ת ִעיָנא ִעיָנא, ּבַ ּסֹוֶגֶרת וְמסוֶגֶרת ּבְ ָווִנין ַסֲחִרין ָלה, ּ ּוְתַלת ּגַ ּ ַמר ַּוֲעַלְייהו ִא, ּ איוב לג (ּתְ

ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא)כד ֶבר''ּ ֶהן ּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ ה אֹוַרְייָתא . ּל ַפֲעַמִים ׁשָ ְוַכד ָנִחית לֹון ֹמׁשֶ
ָרֵאל ִמיָנה ה , ְּלִיׂשְ ׁשו ֶאל ִאּשָׁ ּגְ ת ָיִמים ַאל ּתִ ֹלׁשֶ ָּאַמר ֱהיו ְנכֹוִנים ִלׁשְ , )שמות יט טו(ּ

ַלת ּגַ ת ָיִמים ָלֳקֵבל ּתְ ֹלׁשֶ ָּווִנין ְדִעיָנאׁשְ הֹון, ּ ְּוִאיׁש ֹלא ְיָדָעה , ְּוִאיִהי ְטִמיָרא וְסִתיָרא ּבְ
הֹון ְייהו, ּבְ ַטת ִמּנַ ַּעד ְדִאְתַפׁשְ ּּ.  

ין ַטת ֵמִאֵלין ְלבוׁשִ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדִאְתַפׁשְ ּ ּּ ְע, ּ ָראִאְתַיֲחַדת ִעם ּבַ ׂשְ ִקרוב ּבִ ָּלה ּבְ ֲהָדא , ּ
י ֵמִאיׁש  ֶע)ב כגבראשית (ּהוא ִדְכִתיב  ה ּכִ ֵרא ִאּשָׁ ִרי ְלֹזאת ִיּקָ ׂשָ ר ִמּבְ ֶּצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ
ּלוֳקָחה זֹאת ר ֶאָחד, ּ ּתֹו ְוָהיו ְלָבׂשָ ִאׁשְ ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ּבְ , ַּעל ּכֵ

ר ׂשָ ִקרוב ּבָ א ְלִאְתַיֲחָדא ְדַכר ְונוְקָבא ּבְ ְּדַכך ַדְרּכָ ּ ּ ּ ְדִיחוָדא )א קורבא''נ(ְּוָדא ִדּבוָקא , ְּ ּ
ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְדָלא ְיֵהא ָדָבר חֹוֵצץ, ִדְלִעיָלא ּ ּ ּ ר ַנׁש , ּ ְּדַכד ּבַ

יר ינֹו ְלֵבין ַהּקִ יה ְדָלא ְיֵהא ָדָבר חֹוֵצץ ּבֵ ִכיְנּתֵ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּמַצֵלי וְמַייֵחד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ּ ,
יה ׁשְ ִריך הוא , )קרקוריה דקיר קירות הלב(ִּכיְנּתֵ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדָלא ַיֲעִביד ִפרוד ְוִקּצוץ ּבֵ ּ ּ ּ ְּ ּ

יה ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ּתֹו , ּ ֵניֶהם ֲערוִמים ָהָאָדם ְוִאׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ַוִיְהיו ׁשְ ּ ּ ִקרוב , )שם כה(ּ ֲּערוִמים ּבְ ּ
ָלל א ּכְ ָלא ְלבוׁשָ ָרא ּבְ ׂשְ ָלא ּוְב, ּּבִ ֲחָדא ּבְ יה ּכַ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ַּההוא ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָלל א ּכְ יה , ְּלבוׁשָ ַמר ּבֵ ֵנף עֹוד מֹוֶריך)ישעיה ל כ(ִּאּתְ ְָוָהיו ִעיֶניך רֹואֹות ֶאת , ָ ְוֹלא ִיּכָ ּ
  .ָמֹוֶריך

  ]ב''דף צב ע -תיקוני זוהר [

י ֶאְלָעָזר א, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּאי ִסיוָמא ִדְקָרא ַמ, ַאּבָ  )ב''דף צב ע( ְוֹלא )בראשית ב כה(ּ

ׁשו ֲאַתר ְדִאית ֶע, ִּיְתּבֹוׁשָ ִרי ּבַ ָּאַמר ֵליה ּבְ תּ ת, ְרָוה ִאית ּבֹׁשֶ ּוָמאן , ְּוָדא ִאיהו ָיֵרא ּבֹׁשֶ
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ַוַדאי ָלא ָעְמדו ַרְגֵלי ֲאָבָהתֹוי ַעל טוָרא ְדִסיַני ת ּבְ ְּדֵלית ֵליה ּבֹׁשֶ ּ ּ ּ ְתַלת ּוֹבׁשֶ, ּ ּת ִאיהו ּבִ
ַאְנִפין ָווִנין ִחָוור ְוסוַמק ְוָירֹוק ּבְ ּּגַ ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב )ישעיה כט כב(ְּדִאּתְ  ֹלא ַעּתָ

ַגָוון סוַמק ְוָירֹוק ּּבְ ה ָפָניו ֶיחָוורו , ּ ְּוֹלא ַעּתָ ַגָוון ִחָוור)שם(ּ ּ ּבְ ָווִנין ְדִאית , ּ ַלת ּגַ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּ
ָווִנין ִדְתַלת ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזאּבְ ַלת ּגַ ת ִאֵלין ִאינון ּתְ ּהֹון ּבֹׁשֶ ּ ּ ּ ְּדִאינון ֶע, ּ ְּרָיין ִדְבהֹון ּ

הֹון ת ְוִאְתַחְזָייא ּבְ ת ֶקׁשֶ ׁשַ   .ִאְתַלּבְ
ַלת ְקִליִפין ּוְבִגין ְדִאינון ֲעָריֹות ּתְ ּ ֹל, ּ ׁשְ ֲעָריֹות ּבִ ין ּבַ הֹון ֵאין דֹוְרׁשִ ַמר ּבְ הִּאּתְ , ׁשָ

הֹון ָלא ּבְ ּכְ ת, ַוֲאִסיר ְלִאְסּתַ ַגָווִנין ְדֶקׁשֶ ָלא ּבְ ּכְ א ְלִאְסּתַ א ַקִדיׁשָ ּוְבִגין ָדא ֲאִסיר ְלַעּמָ ּ ּ ּ ּ ,
ַלת ְקִליִפין ִרית ֹקֶדׁש, ְּוָדא ָרָזא ְדָעְרָלה ְדִאית ָלה ּתְ ְְדָצִריך ְלַאֲעָבָרא לֹון ֵמאֹות ּבְ ּ ,

ּוִמָיד וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ִרית עֹוָלם ּּ ַמר , )בראשית ט טז( ּבְ ַלת ְקִליִפין ִאּתְ שמות (ְּוַעל ִאֵלין ּתְ

ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך)ג ה ָ ׁשַ ּוִמָיד וְרִאיִתיָה, ָ הֹון, ּּ ׁש ּבְ ה ֲהָוה ִמְתַלּבֵ ַמה , ּוְבִזְמָנא ְדֹמׁשֶ
יה  ִתיב ּבֵ ְקַרב ֲהלֹום)שם(ּּכְ ט ִמּנַ,  ַאל ּתִ ִּמָיד ְדִאְתַפּשַׁ ּ ןּ ּמָ   .ְּייהו ִאְתַקִריב ּתַ

ָנא ַלת ְקִליִפין, ְוָדא ָרָזא ְדָקְרּבָ א ְלַאְדָלָקא ִאֵלין ּתְ ֲּהָדא הוא , ַּדֲהָוה ָנִחית ֶאּשָׁ
ָווִנין ,  ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה ִהיא ָהעֹוָלה ַעל מֹוְקָדה ְוגֹוֵמר)ויקרא ו ב(ִדְכִתיב  ַלת ּגַ ָּהא ּתְ
א ְתַלת ְצלֹוִתין ְלַאְדָלָקא וְלאֹוָקָדא ִאֵלין ְקִליִפיןַדֲהוֹו ָנֲחִת, ְּדֶאּשָׁ ּין ּבִ ּוְבַההוא ִזְמָנא , ּ ּ

יה ִכיְנּתֵ ׁשְ ִריך הוא ִמְתָקֵרב ּבִ א ּבְ ֲּהָוה קוְדׁשָ ּ ַּוֲהוֹו ִמְתָקְרִבין ַאְתָוון ִדיֵליה י, ְּ ה' ּ ה' ו' ּבְ ', ּבְ
ִאֵלין ְקִליִפ ין ּבְ ׁשִ ּוְבִזְמָנא ַדֲהוֹו ִמְתַלּבְ הֹון , יןּ ַמר ּבְ ּ ֹלא ִתְקְרבו ְלַגלֹות )שם ינ ו(ִאּתְ ּ

ה' ְְוָלא ָצִריך ְלָקְרָבא ַאְתָוון י, ְרָוהֶע ה' ו' ּבְ   .'ּבְ
ָכל יֹוָמא ַלת ְצלֹוִתין ּבְ ינו ּתְ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ַלת ְקִליִפין ִאֵלין ְדָעְרָלה , ּ ְּלַאֲעָבָרא ּתְ ּ

ִכיְנּתָ ִרית ְדִאיִהי ׁשְ ָווִנין ְנִהיִרין, אֵּמאֹות ּבְ ְתַלת ּגַ ְרָיא ּבִ ּוְבָדא ׁשַ ְּדִאינון ּכֲֹהִנים ְלִוִיים , ּ ּ ּ
ָרֵאל ַמר , ְוִיׂשְ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ת ָנִדיב)שיר ז ב(ּ ָעִלים ּבַ ּנְ ְ ַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ ּ ְּוִאינון ְנִעיַלת , ּ

ין ומֹוֲעִדין ין וְזַמּנִ ַּחּגִ ַמר , ּ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ָנה)מות כג ידש(ּ ּשָׁ ֹחג ִלי ּבַ ֹלׁש ְרָגִלים ּתָ ַלת ,  ׁשָ ּתְ
ַמר  ְתנֹות עֹור ''ה אלהי''ּ ַוַיֲעׂש יהו)בראשית ג כא(ְּקִליִפין ֲעַלְייהו ִאּתְ ּתֹו ּכָ ּם ְלָאָדם וְלִאׁשְ

ם יׁשֵ ְתנֹות אֹור, ַּוַיְלּבִ ַקְדֵמיָתא ּכָ ְתנֹות עֹור, ּבְ ּוְלָבַתר ְדָחאבו ּכָ ּ ָכא ֵּמעֹור ְד, ּ ִּאיהו ִמׁשְ
ט ַההוא , ְדִחְוָיא ִנין ִאְתַפּשַׁ ְבִעין ׁשְ ּוְלׁשַ יה)א משכא''נ( )חויא(ּּ   .ּ ִמּנֵ

ַלת ָוִוי א ִאינון ּתְ ִכיְנּתָ ין ִדׁשְ ָווִנין ִדְלבוׁשִ ִּדְתַלת ּגַ ּ ּ ּ ּ ע ַוָיֹבא ַוֵיט''ּ ּן ְדַוִיּסַ ּ ּ ִזְמָנא , ּ ּבְ
ְתנֹות עֹור ְדִחְוָיא ִרין ּכָ א, ְּדִמְתַעּבְ ִכיְנּתָ ָווִנין ִדְנהֹוָרא ִדׁשְ ַלת ּגַ ַּנֲהִרין ּתְ ּוִמָיד וְרִאיִתיָה , ּ ּּ

ִרית עֹוָלם ַלת ָוִוי, ִלְזּכֹור ּבְ ין ְדָאת ב''ְּוִאינון ּתְ ּגִ ַלת ּגַ ּן ִאינון ּתְ ַמָיא ְוַחד , ּ ַּחד ִלׁשְ
א ָווִני' ּוֵמַהאי ב, ְלַאְרָעא ְוַחד ְלַיּמָ ְבִעין ּגַ ְלָיין ׁשִ ְבִעין וְתֵרין, ןּּתַ ְּוִאינון ׁשִ ַּדֲעַלְייהו , ּ ּ

ַמר  ְבִעין וְתֵרין ''ַעל ָע, ּה רֹוֵכב ַעל ָעב ַקל וָבא ִמְצַרִים'' ִהּנֵה יהו)ישעיה יט א(ִאּתְ ׁשַ ּב ּבְ
ָווִנין ְנִהיִרין ּוִמָיד , ּּגַ ּ ְוָנעו ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמָפָניו)שם(ּ ּ.  

ָווִנין ְר ַלת ּגַ ְּוִאינון ּתְ הּ א ' ה', ִמיִזין ּבְ ַרּתָ ין ְנִהיִרין ִדּבְ ין ִדיָלה ִאינון ְלבוׁשִ ּגִ ַלת ּגַ ּּתְ ּ ּ ּ ּ
א ת ַעִין' ְּדִאיִהי י, ְדַמְלּכָ ִריַאת ָעְלָמא, ּבַ ִנין ִדּבְ ְזִעיָרא ' ְוִאיִהי ה, ְּוִאיִהי ָחֵמׁש ַאְלִפין ׁשְ

יה ֶחֶס ְּדַאְבָרָהם ְדַדְרּגֵ ְבִעין , ד''ּ א ''ד ה''י ִמן יו''ה. ם''ִמן אלהי' י' ה, ּוְתֵריןְּדָסִליק ְלׁשַ
י ַעל י' ה. )י''ו ה''י וא''ד ה''א יו''נ(. א''ו ה''וא א ְדַכּסִ   .'ְּלבוׁשָ
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 תקונא תשעה וחמשין
י ָבֵאׁש יהו ית ּכִ ֵראׁשִ ָפט ''ּבְ הֹון , )שם כו טז(ּה ִנׁשְ ְתנֹות עֹור ְדָצִריך ּבְ ְְדִאינון ּכָ ּ ּ ּ

ד ָא, ַּהְבָדָלה ָרֵאל ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁשּכַ ך, ְמִרין ִיׂשְ ין אֹור ְלֹחׁשֶ ְבִדיל ּבֵ ְְוָאְמִרין ַהּמַ דף (. ּ

ך אוַכם. )א''צג ע ֹּחׁשֶ ְתנֹות עֹור ִדיֵליה אוְכִמין, ְ ּּכָ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ חֹורֹות  )שיר ה יא(ְּדִאּתְ ׁשְ
עֹוֵרב ְייהו)בראשית ג א( ,ּכָ ָחׁש ָהָיה ָערום ִמּנַ ּ ְוַהּנָ ין, ּ ִּדְלָכל ַחָיה ָבָרא ְלבוׁשִ ְרָיין , ּּ ּוְלָכל ּבִ

ית ֵראׁשִ ית יֹוֵמי ּבְ ׁשִ ִריאו ּבְ ְּדִאְתּבְ ֲארו גוִפין ְדַמִזיִקין ְלֶמֱעַבד ְוָלא ָעִביד לֹון, ּ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ ,
ִגין ַדֲהָוה ֶע תּּבְ ּבָ ָרא אלהי)בראשית ב ג(ְּוָדא ִאיהו , ֶרב ׁשַ ר ּבָ ּוְבִגין ָדא , תם ַלֲעׂשֹו'' ֲאׁשֶ ּ

ה יהו ר ָעׂשָ ֶדה ֲאׁשֶ ל ַחַית ַהּשָׂ ָחׁש ָהָיה ָערום ִמּכָ ְּוַהּנָ ִּדְלֻכְלהו , )בראשית ג א(ם ''ה אלהי''ּ ּּ
ין ִגין ַדֲהוֹו ַמִזיִקין ְדָעְלָמא, ְּוֵליה ָלא ָעַבד, ָּעַבד ְלבוׁשִ ּּבְ ּּ.  

אי ָלא ָעִביד לֹון ִגין ַדֲהָוה ֵליה ְלִמְב, ְוַאּמַ ּּבְ תֵרי ְלָאָדם ֶעּ ּבָ ָרא , ֶרב ׁשַ ּוְבִגיֵניה ָלא ּבָ ּ
יה ְדִחְוָיא ִעם ָאָדם, לֹון ִלּבֵ ּוְבִגין ָדא ָעאל ִקְנָאה ּבְ ּ ּ ָלא , ּ ִגיֵניה ּבְ ַאר ָערום ּבְ ּתָ ִגין ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ּ

ין ט ָאָדם ִמְלבוׁשֹוי, ְּלבוׁשִ ְּוִאיהו ָגַרם ְלָבַתר ְדִאְתַפּשַׁ ּ ּּ וְוָיִרית לֹון ִנְמ, ּ ַּדֲהָוה , רֹוד ְוִעׂשָ
ו ִדיֹוְקֵניה ְדִחְוָיא ִּעׂשָ ּ ָחׁש ָהָיה ָערום, ּּ ּוְבִגין ָדא ְוַהּנָ ּ ָעְרָמה ִדיֵליה , ָּערום ְלִביׁש, ּ ְּדָגַרם ּבְ ּ

ֵתיה ְות ִמיָתה ְלָאָדם וְלִאּתְ א ַסם ַהּמָ ּנוְקָבא ִביׁשָ ּ י ְלַחָוה, ּ ְּוָעְרָמה ִדיֵליה ֲהָוה ְדַפּתִ ּ ִגי, ּ ן ּבְ
ים ַקָלהְּדַדְע ל ָנׁשִ ן ׁשֶ ּוַמה ָאַמר ָלה , ּּתָ י ָאַמר )שם(ּ ה ַאף ּכִ ָחׁש ֶאל ָהִאּשָׁ ּ ַויֹאֶמר ַהּנָ
ן''אלהי ִריך הוא ָלא ָאַמר, ּם ֹלא ֹתאְכלו ִמּכֹל ִעץ ַהּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ן , ְּ ֶּאָלא ִמּכֹל ִעץ ַהּגָ

י ֵליה ְדָלא, ָאֹכל ּתֹאֵכל ְּדִאיהו ָלא ַמּנִ ּ ּ ּ ְלֵמיַכל ֶאָלא ֵמִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרעּ ְּדִאיהו , ּ ּ
ְקָרא, ִּעְרבוְבָיא ְדטֹוב ָוָרע ֶפה, ִאיָלָנא ְדׁשִ ֵלב ְוַחד ּבַ ְקָרא, ַּחד ּבְ יה ָמֵלי ׁשִ י , ִּלּבֵ ּוַפּתִ

ִמִלין ִדְקׁשֹוט פוֵמיה ּבְ ּּבְ ּ ּּ.  
א ַאֲעַבר ָהָכא ַעל ֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעך ִע יׁשָ ֶקר ְָוִחְוָיא ּבִ ְוַעל ֹלא , )שמות כ יג(ד ׁשָ

ם יהו, ְוַעל ֹלא ִתְגנֹוב, ְוַעל ֹלא ִתְנָאף, ִתְרַצח א ֶאת ׁשֵ ְוא''ה אלהי''ְוֹלא ִתּשָׂ , ך ַלּשָׁ
ְקָרא ְדָאַמר  ַּעל ֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעך ְדָסִהיד ׁשִ ם לא תאכלו מכל עץ הגן ''אף כי אמר אלהי(ָ

י יֹוֵדַע )ם וגומר'' דאמר אף כי אמר אלהיועל לא תגנוב דגנב דעת חוה כגוונא דא  ּכִ
אֹלִהי''אלהי ּנו ְוִנְפְקחו ִעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ּכֵ יֹום ֲאָכְלֶכם ִמּמֶ י ּבְ ּם ּכִ ם יֹוְדִעי טֹוב ָוָרע ''ּ

ִדיֹוְקֵניה, )בראשית ג ה( ִגין ְדָלא ֶתֱהָוון ּבְ ּּבְ ַח, ְוָעַבר ַעל ֹלא ִתְנָאף, ּּ ְּדִהִטיל זוֲהָמא ּבְ ּ , ָּוהּ
ְּדָקַטל ְלָאָדם וְלַחָוה, ְוָעַבר ַעל ֹלא ִתְרַצח ּ י ִלְבֵני , ּ א ְמַפּתֵ ְּדָהִכי ָאְרָחא ְדִיְצָרא ִביׁשָ

א ין ֵליה, ָנׁשָ ּוְלָבַתר ָסִליק ְוַאְלׁשִ ָמה, ּ   .ְּוָנִטיל ְרׁשו ְוָנִחית ְוָנִטיל ְנׁשָ

 תקונא שתין
ִרי ית ָדא ּבְ ֵראׁשִ י, ת''ּּבְ ַמר ּבֵ ּה ִעץ ַהַחִייםְּדִאּתְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּוְבִהפוָכא ְתִבי, ּ , ר''ּּ

ִבירו ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ְּדָגַרם ּתְ ַּההוא , ּטֹוב ִאיהו ִאיָלָנא, ְּוָדא ִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ּ
י טֹוב ָהִעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הוא ָלִעיַנִים)בראשית ג ו(ִדְכִתיב  ה ּכִ ֶרא ָהִאּשָׁ  ,ּ ַוּתֵ

א ִדיֵליה ָרע פום ֵחיזו ִדיָלה ָהִכי ֲהָוה , ְּוִאיּבָ ּּכְ ּ ּ ּ ִאְתַחְזָיא ָלה ִמְלָבר)א איהו''נ(ּ ַגְווָנא , ּ ּכְ
ִפיִרין ִמְלָבר ְּדפוָמא ִמִלין ׁשַ ּּ א ַמְלָייא ִטּנוִפין ִמְלָגאו, ּ ְּוִלּבָ ְוָדא ָלא ֲהַות ָיְדָעא ְדַסם , ּ
א ְות ֲהָוה ִמְלָגאו ְדִאיּבָ ח ִמ''ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַו,ַּהּמָ ּקַ ם , ּתֹאַכל''ִּפְריֹו ַו''ּתִ ן ּגַ ּתֵ ַוּתִ

ה ְוגֹוֵמר  ן ָמְו, )שם(ְּלִאיׁשָ א ְדִאיָלָנא ְדַתּמָ   .)מלגאו גרם לה דאכלה(ת ''ֲהֵרי ִאיּבָ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

  ]ב''דף צג ע -תיקוני זוהר [

ך ו א ְדִאינון ּתֹהו ָוֹבהו ְוֹחׁשֶ ְּוִאית ְקִליִפין ְדִאיּבָ ּ ּ ּ ּ ִּדְקִליִפין ִאֵלין ִאינון ָרע, ְתהֹוםְּ ּּ ,
ִפיר, ּמֹוָחא ִמְלָגאו טֹוב ִפיִרין ומֹוָחא ִדיֵליה ׁשַ ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ְקִליִפין ִדיֵליה ׁשַ ּּ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּ

יא  ּגִ יה ׂשַ ִפיר ְוִאְנּבֵ ָּעְפֵייה ׁשַ יׁש, )דניאל ד ט(ּּ ְּוִאית ִאיָלָנא ְדכוֵליה ּבִ ִליָפה ּמֹוָחא וְק, ּ
ֻּכְלהו ְמִריָרן ּוַמִיין ִדְלהֹון ְמִריָרן, ּ ּ ַוָיֹבאו ָמָרָתה ְוֹלא )שמות טו כג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ ּ

י ָמִרים ֵהם ְוגֹוֵמר ָרה ּכִ ּתֹות ַמִים ִמּמָ ַּויֹוֵרהו יהו, ָּיְכלו ִלׁשְ קו , ה ִעץ ְוגֹוֵמר''ּ ּוֵביה ַוִיְמּתְ ּ ּּ
ִים יןִּעץ ָמתֹוק ְדִמ, ַהּמָ ָרׁשִ יה ָנְפִקין ַעְנִפין ְוׁשָ הֹון , ּּנֵ ַמר ּבְ ּוְמתוִקים  )תהלים יט יא(ְּדִאּתְ ּ

ּוְבִגין ָדא ִאית ִעץ ְדַעְנִפין ִדיֵליה ְמִתיָקן, ּצוִפים )ב''דף צג ע( ִּמְדַבׁש ְוֹנֶפת ּ ּ ּ ְוִעץ , ּ
ְּדַעְנִפין ִדיֵליה ְמִריָרן ּ ְּוִאית ַמִיין ְמִתיָקן וַמִיין ְמִר, ּ א , יָרןּּ ְּדָדא ָלֳקֵבל ָדא ָעַבד קוְדׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ְּוִאית ְדִאיהו ַפְלגו ִדיֵליה ְמִתיָקא וַפְלגו ִדיֵליה ְמִריָרא, ְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוָדא ִעץ ַהַדַעת , ּּ
עֹוָפֶרת, טֹוב ָוָרע ַגְווָנא ְדַכְסָפא ְמעוָרב ּבְ ּּכְ ין ִמ, ּ יׁשִ ְּוִאית ִאיָלָנא ִדְקִליִפין ִדיֵליה ּבִ ְּלָבר ּ

ּומֹוָחא ְמִתיָקא ִמְלָגאו ִמֵלי פומֹוי , ּ יׁש ּבְ ר ַנׁש ּבִ ח ּבַ ּכַ ָּהִכי ִתׁשְ א ובפומוי מפיק ביש ''נ(ּ

יה ִמְלָגאו)מלבר ִלּבֵ ּ ְוַטב ּבְ יׁש, ּ יה ּבִ ְּוִאית ִמִפימֹוי ַטב ְוִלּבֵ ַּהאי ִאיהו ִעץ ַהַדַעת טֹוב , ּ ּ
אי, ָוָרע ן ָנָחׁש ַרּמַ   .ָהָכא ְמַקּנֵ
ִפירָה ח ֵליה ּגוֵפיה ׁשַ ּכַ ר ַנׁש ְדִתׁשְ ִּכי ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ּ ִפיָרן, ּ ְלהו ׁשַ ְּוִסיָמִנין ִדיֵליה ּכֻ ּ ּ ָמֵתיה , ּּ ְּוִנׁשְ

ֶּנֶפׁש ַחָייָבא ִמְלָגאו ָכל ִסיָמִנין ִדיֵליה, ּ יׁש ּבְ ר ַנׁש ּגוֵפיה ּבִ ח ּבַ ּכַ ְּוִתׁשְ ּ ּ ָמֵתיה ִמְלָגאו , ּ ְּוִנׁשְ ּ
ִפיָרא ּיהו ַצִדיק ְוַרע לֹוָדא ִא, ּׁשַ ֲּאָבל ָמאן ְדִאיהו ַטב ִמְלָבר ְוַרע ִמְלָגאו, ּ ּ ּ ע , ּ ִּאיהו ָרׁשָ
ִגין ְדָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוטֹוב לֹו ּּבְ ּ ּטֹוב ִמְלָבר וִמְלָגאו ַצִדיק ְוטֹוב , ּ ּּ ּ

ע ְוַרע לֹו, לֹו יׁש ִמְלָגאו וִמְלָבר ָרׁשָ ּּבִ ּוְקמוָהְוָהא א, ּּ ּ.  
יׁש א ִדיֵליה ּבִ ַּטב ִמְלָגאו וְלבוׁשָ ּ ּ ָּדא ִאיהו ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור , ּ ַרע , )זכריה ט ט(ּ

ִפיר ִמְלָבר א ִדיֵליה ׁשַ ִּמְלָגאו וְלבוׁשָ ּּ ּ ּ ַמר , ּ  ָרִאיִתי ֲעָבִדים ַעל )קהלת י ז(ַעל ַהאי ִאּתְ
עֹוָבדֹוי , ּסוִסים מֹוָדע ּבְ ּתְ ָּמאן ְדִאיהו ִמְלָגאו, ְדַבר ַנׁשְּוֹכָלא ִאׁשְ ּ ָנא אוְקמו , ּ ְּוַלאו ְלַמּגָ ּ

ר ה הוא ָהִעּקָ ֲעׂשֶ ר ֶאָלא ַהּמַ ְדָרׁש הוא ָהִעּקָ ַּקְדָמִאין ֹלא ַהּמֶ גוָפא , ּּ ִלין ּבְ ּכְ ְטָיין ִמְסּתַ ְּדׁשַ ּ
א ְּדִאיהו ְלבוׁשָ יׁשֵ)איוב י יא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְלּבִ ר ּתַ ְּוַצִדיַקָיא ְבעֹוָבִדין , ִניּ עֹור וָבׂשָ ּ

  .ָטִבין
ּ ַויֹוֵרהו יהו)שמות טו כה(ְועֹוד  ה, ה ִעץ''ּ ָּדא ַמֶטה ְדֹמׁשֶ ֶטה ְלָנָחׁש , ּ ַּדֲהָוה ִמְתַהֵפך ִמּמַ ְ ּ

ָחׁש ְלַמֶטה ּוִמּנָ ְתַהֶפֶכת , ּ גֹון ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ְּדֵביה ֲהָוה , ן''ְוָדא מטטרו, )בראשית ג כד(ּּכְ ּ
ינוִמׁשְ ה ַרּבֵ ׁש ֹמׁשֶ ּמֵ יה, ּּתַ ׁש ּבֵ ּמֵ ּתַ ַגְווָנא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדהוא ִמׁשְ ּּכְ ּ ַוֲהָוה ַמְנִהיג , ּ

יה ִאין ּבֵ ּתָ ַגְווָנא ִדיֵליה, ּּתַ ה ַדֲהָוה ּכְ ּאוף ָהִכי ֹמׁשֶ ַמֶטה, ּ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ אי ִאְתְקֵרי , ֲּהָוה ִמׁשְ ְוַאּמַ
ִדיַקָיאִדְלִזְמִנ, ּן ַמֶטה''מטטרו ַלֵפי ְזכו ַלּצַ ּין ַמֶטה ּכְ ּ ּ ַלֵפי חֹוָבא , ּּ ּוְלִזְמִנין ַמֶטה ּכְ ּ ּ

יַעָיא יה, ְּלַרּשִׁ יַעָיא ְלַאְלָקָאה לֹון ּבֵ ֶטה ְלָנָחׁש ְלַרּשִׁ ּוְבִגין ָדא ִאְתַהַפך ִמּמַ ּ ּ ּּ ְ ָחׁש , ּ ּוִמּנָ
יה ַאְגָרא ִדיַקָיא ְלֵמיַהב לֹון ּבֵ ֶטה ַלּצַ ַּלּמַ ּ ּּ.  

ִריך הואְּדָה א ּבְ ִּכי ִאיהו ַעל ַהאי ַמְלָאָכא קוְדׁשָ ּ ָמָתא ְדָרִכיב ַעל , ְּ ַגְווָנא ְדִנׁשְ ּכְ
יה , ּּגוָפא ַמר ּבֵ ַהאי ֲאַתר ִאּתְ ְּוַצִדיק ּבְ ל ִיְרַאת אלהי)שמואל ב כג(ּ ִגין , ם''ּ ַצִדיק מֹוׁשֵ ּבְ

ְּדִאיהו ְמַהֵפך ִדיָנא ְלַרֲחֵמי ּ ְּ הּוְבַהאי ֲאַתר ָצִרי, ּ ּנוי ַמֲעׂשֶ ּך ׁשִ ִגין ְדִיְתַהַפך ִמִדיָנא , ְ ּּבְ ְּ ּ
ּנוי ָמקֹום, ְלַרֲחֵמי ם ְוׁשִ ּנוי ַהּשֵׁ ְּוׁשִ ִריך הוא ְדִאיהו ִמְלָגאו, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ יה , ְּ ַמר ּבֵ ִּאּתְ
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ִניִתי'' ֲאִני יהו)מלאכי ג ו( ְּדִאיהו ַרחום ְוַחּנון, ה ֹלא ׁשָ ּ ּ יה ִדיָנא ְכ, ּ ֵּלית ּבֵ ָלל ְוָלא ּ
ּנוִיין   .ּׁשִ

ִליט ַעל ִיְצֵריה ר ַנׁש ׁשַ ְּוַכד ּבַ ֶטה, ּ ֶּנְהַפך ָנָחׁש ַלּמַ ְ ִליט ֲעֵליה, ּ ְּוִאם ִיְצֵריה ׁשַ ְֶנְהַפך , ּּ ּ
ֶטה ְלָנָחׁש ה ִמָפָניו , ִּמּמַ ּוִמָיד ַוָיָנס ֹמׁשֶ ּ ּ ּנוי , ַּמאי ַוָיָנס, )שמות ד ג(ּ ֶּאָלא ָהִכא ְרִמיז ׁשִ ּ

יהְּד, ָמקֹום ּמֵ ָּבַרח ֵמַאְתֵריה וִמּקַ ּ ֵניֶהם , ּ ָפַקְחָנה ִעיֵני ׁשְ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ַוּתִ , )בראשית ג י(ּ
ּוְבַמאי ִאְתַפְקחו ְרַוְייהו, ְּלִמְנַדע טֹוב ָוָרע, ּּ ְּדִאיהו ַמֶטה ְכִליל ִמּתַ ּ ּ ָחׁש , ּ ד ִאְתַהַפך ִמּנָ ְּכַ ּ

יה ַצִדיק ְוטֹוב ל ַמר ּבֵ ֶטה ִאּתְ ַּלּמַ ּ ע ְוטֹוב , ֹוּ יה ָרׁשָ ַמר ּבֵ ֶטה ְלָנָחׁש ִאּתְ ְּוַכד ִאְתַהַפך ִמּמַ ּ ְ ּ
  .לֹו

  תקונא חד ושתין
  ]א''דף צד ע -תיקוני זוהר [

ָבה ית ָדא ַמֲחׁשָ ֵראׁשִ א ִעָלָאה עֹוָבָדא''אלהי, ּּבְ ּם ָדא ִאיּמָ ְּדַתְרַוְייהו ְדִחילו וְרִחימו, ּ ּ ּ ּ ,
ַמִים ָדא ָקָלא ּ ָהָאֶרץ ָדא ִדּבוָראְוֶאת, ֶּאת ַהּשָׁ ּוְבֹכָלא ָחאבו ָאָדם ְוַחָוה, ּ ּ ין , ּּ ַּאְפִריׁשו ּבֵ

ָבה ְועֹוָבָדא א ְדִאינון ַמֲחׁשָ א ְוִאיּמָ א, ַּאּבָ ָרא וְבַרּתָ ּוֵבין קֹול ְוִדּבור ְדִאינון ּבְ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא , ּ ּ
ְמעו ֶאת קֹול יהו ַּוִיׁשְ ן ְלרו''ה אלהי''ּ ּגָ ּם ִמְתַהֵלך ּבַ ְ דף צד ( ּל ָדא''ת קֹו''ֶא, )שם(ַּח ַהיֹום ּ

יה, ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא )א''ע א ִעּמֵ ִכיְנּתָ ּוׁשְ א''ה אלהי''יהו, ּ א ְוִאיּמָ ְּוִאינון , ם ַאּבָ
ע ַאְתָוון יהו א ה' י, ה''ַאְרּבַ א ו' ַאּבָ ָרא ה' ִאיּמָ א' ּבְ ַרּתָ ה , ּבְ ָבה וַמֲעׂשֶ ְּדִאינון ַמֲחׁשָ ּ ּ

וקלא ודבור ' ד דהיא י''ורזא דמלה מחשבה מצטרפא למעשה ודא רזא יו(, ּּבוָראָקָלא ְוִד

ן ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, )דאיהו שמים וארץ וכל צבאם ּגָ ּקֹול ַדֲהָוה ָאִזיל ּבַ ּ ַמע ָקֵליה , ּ ּׁשָ
ַעְנֵפי ִאיָלָנא ָתא ּבְ ִגּנְ יה ָא, ַּדֲהָוה ָאִזיל ּבְ ֵּמַההוא ִאיָלָנא ְדָחאב ּבֵ ַּדֲהָוה , ָדם ַקְדָמָאהּ

ְדמֹוִני''ָאַמר ִאיָלָנא ְלסמא י, ּל ַחָייָבא ָנָחׁש ַהּקַ ע ּבִ ּגַ ע ַאל ּתִ ּוְבָאן ֲאַתר ֲהָוה ָאִזיל , ָרׁשָ
ָתא ְדִאיִהי אדנ ִגּנְ ָמאָלא, א''י ִדיָנ''ָקָלא ּבְ יה , ְלִסְטָרא ִדׂשְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  ַוְיִהי )איוב א ו(ּ

ַּהיֹום ַוָיֹבאו ּ ֵני ָהאלהיּ ב ַעל יהו'' ּבְ ְּוָדא ִאיהו ְלרוַח ַהיֹום, ה''ם ְלִהְתַיּצֵ ּ ּוַמה ֲהוֹו ָאְמִרין , ּ
ֵני ָהאלהי ב ַעל ֵמיְמָרא ַדיהו, ם''ּבְ ֶּאָלא ָאתו ְלִהְתַיּצֵ ִריך הוא , ה''ּ א ּבְ ְּדַכד ָאַמר קוְדׁשָ ּ ְּ

ְדמוֵתנו)בראשית א כו( ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ּ ַנֲעׂשֶ ּ ָדִעהו ָא, ּ ְּמרו ִאינון ָמה ָאָדם ַוּתֵ ּ תהלים (ּ

  .)שם ח ה( )א אמרו אינון מה אנוש כי תזכרנו וגומר''ס(, )קמד ג
ְמעו ֶאת קֹול יהו ְּועֹוד ַוִיׁשְ א, ם''ה אלהי''ּ ִכיְנּתָ ָתא ְדִאיִהי ׁשְ ִגּנְ , ַּההוא ָקָלא ֲהָוה ּבְ

ן ִעץ ַהַחִיים ָנטוַע ְּדַתּמָ ַּחָוה ָגְרַמת ְדִא, ּ ְנָתאּ ר ִאיָלָנא ִמּגִ א , ְתַעּקַ ְבּתָ ַמֲחׁשַ ִרים ּבְ ְוָאָדם ּגָ
ִליק ְנִביעו ְדִאיָלָנא ִּדיֵליה ְדִאְסּתַ ּ ָתא, ּּ ה, ַדֲהָוה ָנִחית ְלִגּנְ ׁשָ ָאַרת ַיּבָ ּתְ ּה ָדא ''יהו, ְוִאׁשְ

ְרׁשֹוי''ה, ִאיָלָנא א ִדיֵליה' י, ּּגוָפא ְדִאיָלָנא' ו, ּה ַעְנפֹוי ְוׁשָ ְּנִביעו ִדיֵליה, ִּאיּבָ ְּנקוָדה , ּ
ַגְווָנא ָדא יהו מֹו ֶאָחד, ה''ִּדיֵליה ּכְ ְּדִאיהו ֶאָחד וׁשְ ּ ּוְמָנָלן ְדִאְתְקֵרי ְנִביעו ֶאָחד, ּ ּ ָמה , ּ ּכְ

ַמר  ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד)בראשית א ט(ְדִאּתְ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ה , ּ ִיּקָ ׁשָ ְּוֵתָרֶאה ַהַיּבָ
  .י''אדנ
ּתֹו ִמְפֵני יהוּו א ָהָאָדם ְוִאׁשְ ְּבִגין ָדא ַוִיְתַחּבֵ ּ ר ַנׁש , )שם ג ח(ם ''ה אלהי''ּ ְוִכי ָיִכיל ּבַ

יה ְסָיא ִמּנֵ ִתיב , ְּלִאְתּכַ ִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנו )ירמיה כג כד(ְוָהא ּכְ ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ ּ ִאם ִיּסָ
ּסו ָפָניו ֲחֻרִל, ה''ְנֻאם יהו ֶּאָלא ּכָ ת, )משלי כד לא(ים ּּ יאו ַאְנפֹוי ִמּבֹׁשֶ ּסִ ִּאְתּכַ ְּדִאְתַפְקחו , ּ ּּ

ִּעיַנְייהו ְוָחזו ַמה ְדָעְבדו ְלִעיָלא ּ ּ ּוְנִביעו ְלַסְלָקא , ָּקָרא ִאיָלָנא ֵמַאְתֵריהְּדָגִרימו ְלַאְע, ּ ּ
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ן ּמָ א ָהָאָדם ְוגֹוֵמר, ִמּתַ ְּוָדא ִאיהו ַוִיְתַחּבֵ י, ּ ּסִ ן ִאְתּכַ ּמָ ּאו ַאְנפֹוִהיּתַ ת, ּ ן , ִמן ּבֹׁשֶ ְּדַתּמָ
ן, ָּחאבו תֹוך ִעץ ַהּגָ ה ַדֲהָוה ּבְ ּמֶ יאו ַאְנפֹוִהי, ְּבַ ּסִ ן ִאְתּכַ ּמָ ּּתַ תֹוך ִעץ , ּ ְִאית ָמאן ְדָאַמר ּבְ ּ

ָּדא ַצִדיק ה ָפָניו , ּ ר ֹמׁשֶ ּוַבֲאַתר ָדא ַוַיְסּתֵ ּ ּ ר ַמה ְדִאיַרע ֵליה , )שמות ג ו(ּ ְּדִאְדּכַ ּ ּ
ת, ַקְדֵמיָתאּבְ י ִמּבֹׁשֶ ּסֵ יר חֹוֵביה ְוִאְתּכַ ּוְבִגין ָדא ָזָכה וְתמוַנת יהו, ַּאְדּכִ ּ ּ יט ''ּ במדבר (ה ַיּבִ

ָאה' ְוָדא י, )יב ה ּתָ ְּדִאיהו ָחְכָמה ּתַ א ְדִאיָלָנא, ּ ֵריׁש ַצִדיק, ְּוִאיהו ִאיּבָ ּּגוָפא ' ו, ַּדֲהָוה ּבְ
ִרית ּה ָדא ֲאַתר ְדָעְרָל''ה, ִדּבְ ע ַאְתָוון ֲהוֹו ַעל ַצִדיק ְדִאיהו ִעץ ְפִרי, ּה וְפִריָעהּ ַּאְרּבַ ּ ּ ּ ,

יה ְלקו ִמּנֵ ִּאיהו ְגִרים ְדִאְסּתַ ּ ּ ְנָתא, ּ ר ִאיהו ִמּגִ ִריך הוא ָהִכי ַאְע, ְּוִאְתַעּקַ א ּבְ ַּקר קוְדׁשָ ְּ

ְּלָאָדם ִמּגוֵפיה ְנֵתיה, ּ ְּוָתִריך ֵליה ִמּגִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְ   . ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם)ראשית ג כדב(ּכְ
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ן ּבַ ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ ן ֵא, ת''ּבְ ּמָ ִריך , )א תמן אשרי''נ(ׁש ''ּתַ א ּבְ ַלק קוְדׁשָ ַההוא ִזְמָנא ִאְסּתַ ְּבְ ּ ּּ
יה ִכיְנּתֵ ּהוא ִמּשְׁ ת ְיִחיָדה, ּ ָאַרת ּבַ ּתְ ָבה )איכה א א(ְכִתיב ֲּהָדא הוא ִד, ְוִאׁשְ  ֵאיָכה ָיׁשְ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ַוִיְקָרא יהו, ָבָדד ה ''ה אלהי''ּ ּם ֶאל ָהָאָדם ַויֹאֶמר לֹו ַאֶיּכָ , )בראשית ג ט(ּ
ב ְדָגְרַמת ּכוֵלי ַהאי, ָּאַמר ֵליה, ה''ַּאֵיה ּכֹ ַּאף ַעל ּגַ ַלק , ּ ַאְתָוון ְדִאְסּתַ ְּוָעְבַדת ִפרוָדא ּבְ ּ ּ ּ

א ְלִעיָלא ְיִחיָדָאה', ִמן ה' ו' ִמן ה' י ִכיְנּתָ ָאַרת ׁשְ ּתְ א ְיִחיָדָאה, ְוִאׁשְ א ְלַתּתָ ִכיְנּתָ , ּוׁשְ
ה ִגין ָדא ַויֹאֶמר לֹו ַאֶיּכָ ּּבְ ּ ַמְע, ה''ה ּכֹ''ַּאֵי, ּ ַָויֹאֶמר ֶאת קֹוְלך ׁשָ ןּ ּגָ י ּבַ ִגין ָדא ָוִאיָרא , ּתִ ּּבְ
י ִעירֹום ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא ר , ָּרָזא ְדִמָלה, ד ָוֵאָחֵבאְועֹו, ּכִ משלי כג (ָּערום ָרָאה ָרָעה ְוִנְסּתָ

ל, ַמאי ְסִתיָרה ְדַבר ַנׁש, )ב ָלא ְלַחּבֵ ִזְמָנא ְדִאית ְרׁשו ִלְמַחּבְ א ֲחִזי ּבְ ֶּאָלא ּתָ דף צד (, ּ

יה) ב''ע ַמר ּבֵ י ֵתֵצא ֵאׁש וָמְצָאה קֹוִצים וכו)שמות כב ה( ִּאּתְ ּוְבַההוא ', ּ ּכִ ִזְמָנא ְוָהָיה ּ
ע  ָרׁשָ ִדיק ּכָ ַההוא ִזְמָנא ְלִאְתַטְמָרא , )בראשית יח כה(ַּכּצַ ּוְבִגין ָדא ִאית ֵליה ְלַבר ַנׁש ּבְ ּ ּ ּ

ְסָייא יַנְייהו, ּוְלִאְתּכַ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ָפט, ְּדָלא ִיׁשְ ֹלא ִמׁשְ ִּדְבַההוא ִזְמָנא ֵיׁש ִנְסֶפה ּבְ ּ ּוְבִגין ָדא , ּ ּ
י)שם( ר ַנׁש ֵמִאֵלין ִדיִנים ְוַקְטרוִגין ְדָלא ,  ִעירֹום ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא ָוִאיָרא ּכִ ר ּבַ ּוְבַמאי ִנְסּתָ ּ ּ ּּ

ְלִטין ֲעֵליה א, ּׁשָ ְתיוְבּתָ ֵסֶתר ֶע)תהלים צא א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּבִ ב ּבְ ָּדא , ְליֹון יֹוׁשֵ
א ְדִאיִהי ֵסֶתר ה ָדא ָחְכָמהֶע, ִאיּמָ ְּליֹון ִמּנָ הְדָלא, ּ מֹוָדע ֶאָלא ּבְ ּתְ ֵצל שד', ּ ִאׁשְ י ''ּבְ

ָאה )שם(ִיְתלֹוָנן  ּתָ א ּתַ ִרית ֹקֶדׁש''ּ ֵצל ְדשד)א עלאה''נ( ,ָּדא ִאיּמָ ּי ְדִאיהו אֹות ּבְ ּ ,
יה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֶצֶלם ִיְתַהֶלך ִאיׁש)שם לט ז(ּ ְ ַאך ּבְ ָאה, ְּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְדִאיִהי ַצְלמֹו , ְוָדא ׁשְ

ִריך הואְּדקוְדׁשָ ּא ּבְ ַמר , ְ ַצְלמֹו''ּ ַוִיְבָרא אלהי)בראשית א כז(ַּוֲעֵליה ִאּתְ , ם ֶאת ָהָאָדם ּבְ
א ִכיְנּתָ ׁש ָדא ׁשְ ַצְלמֹו ַמּמָ ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ ַּצְלמֹו ְדקוְדׁשָ עור ִדיֵליה , ְּ ׁשִ ִמָדה ִדיֵליה ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

אַּמאי ָהָאָדם ָדא ׁשְ, ְּדָלא אֹוִסיף ְוָלא ָגַרע   .)א דא עמודא דאמצעיתא''נ(, ִכיְנּתָ
ִריָאה ֶאָלא ֲאִצילות ה ּבְ א ָלא ְכִתיב ּבָ ִכיְנּתָ י ֶאְלָעָזר ְוָהא ִבׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ְּועֹוד ַדֲהָוה , ּּ

ֵּליה ְלֵמיַמר ַוִיְבָרא יהו א ִאְתְקֵרי אלהי''ַמאי אלהי, ה ֶאת ָהָאָדם''ּ ִכיְנּתָ , ם''ּם ֶאָלא ׁשְ
ַמר ַוִיְבָרא אלהיְוַעל ַהִהיא ִנ ַבר ַנׁש ִאּתְ ָמָתא ְדִאְתְיִהיַבת ּבְ ַצְלמֹו''ּׁשְ , ם ֶאת ָהָאָדם ּבְ

א ִכיְנּתָ ִדיֹוְקָנא ִדׁשְ ֶצֶלם ִיְתַהֶלך ִאיׁש, ּּבְ ַמר ַאך ּבְ ָמָתא ִאּתְ ְְוַעל ַהִהיא ִנׁשְ ְּדָהא ְבִזְמָנא , ְּ
ָמָתא ָלא ָיִכיל ְלִאְת ר ַנׁש ִנׁשְ ִליק ִמּבַ יק יֹוִמין, ָּאַמר ֵליה. ַנֲעָנָעאְּדִאְסּתַ ִרי ְלַעּתִ ִריך ּבְ , ְּבְ

ל ָמאן ְדָפִגים ַהאי ִדיֹוְקָנא ּוְבִרי ּכָ ּ ּ ִאלו ְמַמִעט ֶאת ַהְדמות, ּ ּּכְ ּ ּ ְרָיא , ּ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
ן ְטָרא ְדַההוא ְפִג, ַתּמָ ל ְמַקְטְרִגין ִמּסִ ְלִטין ֲעֵליה ּכָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ׁשָ ּ ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּימוּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

י ֵאין אלה)דברים לא יז( י ְמָצאוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶלה'' ַעל ּכִ ִקְרּבִ ּי ּבְ ִגין , ּ ָּהָרעֹות ְמָצאוִני ּבְ
י ְדִאיִהי אלה א ִמּנִ ִכיְנּתָ ַלק ׁשְ ְּדִאְסּתַ   .י''ּ

 תקונא שתין ותלת
ָרא אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ ַמר ְוַעל ַה, ּם ִמי ֵאֶלה''ַמאי אלהי, ם''ּבְ  )בראשית ג יא(אי ִמי ִאּתְ

ה ְוגֹוֵמר י ִעירֹום ָאּתָ יד ְלך ּכִ ר ִצִויִתיך , ִָמי ִהּגִ ֲָאׁשֶ ר , )שם(ּ ה ֲאׁשֶ ַמר ּבָ ַּהִהיא ְדִאּתְ
ִמְצֹוָתיו נו ּבְ ִּקְדׁשָ ה , ּ ַמר ּבָ ֲעַצת )תהלים א א(ְּוַהִהיא ְדִאּתְ ר ֹלא ָהַלך ּבַ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ְ ַאׁשְ

ִעים ת ְזנוִניםְּד, ְרׁשָ ים ֵאׁשֶ ִּהיא ְרׁשות ָהַרּבִ ִעים ָדא סמא, ּ ַהִהיא , ל ְוָנָחׁש''ַּמאי ְרׁשָ
ְּדָאַמר ֲעָלה ַפְרֹעה  קֹולֹו'' ִמי יהו)שמות ה ב(ּ ַמע ּבְ ר ֶאׁשְ יה , ה ֲאׁשֶ ַמר ּבֵ ר ְדִאּתְ ֲּאׁשֶ שם (ּ

ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים)ב ב אְּדִאיִהי ְת, ִּמי ַוַדאי, ָ ֲאׁשֶ ַאְסָווָתא ְלָכל ַמְרִעין , ּיוְבּתָ
ין ׁשִ ְִמי ִיְרָפא ָלך )איכה ב י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּוַמְכּתְ ַמר, ּ ב )ישעיה ו י( ַּוֲעָלה ִאּתְ  ָוׁשָ
ֶרך , ְוָרָפא לֹו ִהי ְלׁשָ ִָרְפאות ּתְ ְע, )משלי ג ח(ּ י ּבַ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָתב ְלַגּבֵ ַּזּכָ ָּלה ִדיָדה ּ ּ ּ
אִּאיהו ָר א ְדָרִחיק ֵליה ֵמַאְתֵריה, ָּזא ִדְתיוְבּתָ ְּדַיֲחִזיר ְוֵיתוב ַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ְּדַיֲחִזיר ָלה , ּ ּ

ן ּמָ ְּלַאְתָרה ִויָקֵרב ָלה ּתַ ְע, ּ א ְמַרֲחָקא ִמּבַ ִכיְנּתָ ַההוא ִזְמָנא ִדׁשְ ַבר ַנׁש , ָּלהּּבְ ַמר ּבְ ִאּתְ
לוִאים ְלך)דברים כח כ( ָ ְוָהיו ַחֶייך ּתְ ָּ ֶגדּּ ַָחֶייך ִאְתְקִריַאת,  ִמּנֶ בראשית (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ַמת ַחִיים)ב ז ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ ְע, ּ י ּבַ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָקִריב ָלה ְלַגּבֵ ַּזּכָ ּ א ''נ(ַמאי , ָּלהּ

ְּדָמאן ְדָקָרא ֵליה ּבְ, )תהלים קמה יח( 'ה ְלָכל קֹוְרָאיו וכו''ָקרֹוב יהו )ומיד ּ ְקָרא ָרחֹוק ּ ׁשִ
יה ּהוא ִמּנֵ ּ.  

  ]א''דף צה ע -תיקוני זוהר [

יָתא' ֱאֶמת א א ְדַאְלָפא ּבֵ ֵריׁשָ ֶאְמָצִעיָתא' מ, ּבְ סֹוֵפיה' ת, ּבְ וָרא )אתוון' א ד''נ(, ּּבְ ּ ִעּשׂ
ִעין ְוַחד, א ֱאֶמת''ו ה''א וא''ד ה''ִּדיֵליה יו ע ֵמָאה ְוַאְרּבְ ְּדִאיהו ִעיׂשור ְדַאְרּבַ ּ ּ  ָהא ָרָזא ,ּ

ִעין מ א ְוַאְרּבְ תֹוַרת ֱאֶמת, ה''ְדַחְמׁשָ ִרין ּבְ ּקְ ָרֵאל ְמׁשַ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ְקָרא, ּבְ , ְבאֹוָמָאה ְדׁשִ
יה  ַמר ּבֵ ֵלך ֱאֶמת ַאְרָצה)דניאל ח יב(ִּאּתְ א, ְ ְוַתׁשְ ִכיְנּתָ ּוְבִזְמָנא , ַּמאי ַאְרָצה ָדא ׁשְ

ָרֵאל ְמַקְייִמין ּתֹוַרת ֱאֶמ יה , ת ְבאֹוָמָאה ִדְקׁשֹוטְדִיׂשְ ַמר ּבֵ  ֱאֶמת )תהלים פה יב(ִּאּתְ
ְצָמח ַמר , ֵמֶאֶרץ ּתִ ּוְבָגלוָתא ִאּתְ ִהי ָהֱאֶמת ֶנְע.  )א''דף צה ע( )ישעיה נט טו(ּ , ֶּדֶרתַוּתְ

ְלָטא ְבָעְלָמא ְקָרא ׁשָ הדא , ובזמנא דאתתקן אמת ואסתלק לאתריה אתמחי שקרא מעלמא(, ְוׁשִ

ועד , )אמת(כוננת לא כתיב אלא תכון לעד ,  שפת אמת תכון לעד)שלי יב יטמ(הוא דכתיב 
היתה , שכינתא דיליה תורת אמת, מאי אמת עמודא דאמצעיתא, )שם(ארגיעה לשון שקר 

ֶקר ָדא סמא, ))מלאכי ב ו(בפיהו  ּוָמאן ׁשֶ ְקָרא , ל''ּ ְלָטא ִאְתֲעַבר ׁשִ ִזְמָנא ֶדֱאֶמת ׁשָ ּבְ
  .ֵמָעְלָמא

יִביןֱאֶמת ִאיה סֹוף ּתֵ ָר א ֱאֹלִהי ם ַלֲעׂשֹו ת, ּו ּבְ ָר א ֱאֹלִהי ם ֶא ת, ְּוִאינון ּבָ יה , ּבָ ּּבֵ
ָרא ָעְלָמא ִאלו , ַּוֲעֵליה ִאְתְקֵרי ְוַקְייָמא ָכל ָעְלָמא, ּבָ ְקָרא ּכְ ׁשִ ְּוָכל ָמאן ְדאֹוֵמי ּבְ ּּ

ֵלך ֱאֶמת ַאְרָצה ְבָיכֹול ּבַ, ְְוַתׁשְ ְלָטא ּכַ ְקָרא ׁשָ ִּדיֵליה ְדִאיהו  )א אתרך מאתר''נ(ֲאַתר ְוׁשִ ּ ּ ּ
ַלם יָתא, ְּירוׁשָ ְּוִאְתַחַזר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו, ְּוָדא ְגִרים ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ ְּדָהִכי אוְקמוהו ָחַרב , ּ ּ ּ ּ

ִית ִראׁשֹון ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ך ַעל ְפֵני ְתהֹום, ּּבַ ִני ְוֹחׁשֶ ִית ׁשֵ ָּחַרב ּבַ ּהוא ָסִביל ֶּדֱאֶמת , ְ
ִאין ְנָין, ִּעָלִאין ְוַתּתָ ְקָרא ִיְתָהֵרס ַהּבִ ַמר , ּוְבִזְמָנא ְדִאְתֲעִביד ׁשִ ַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ּּבְ

א  ִכיְנּתָ ׁשְ ְ ֵאיך )ישעיה יד יב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום)עמוס ה ב(ּבִ
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ַחר ן ׁשָ ַמִים ֵהיֵלל ּבֶ נו ָנְפ, ָנַפְלּתָ ִמּשָׁ ְּדִאינון ה, )איכה ה טז(ָּלה ֲעֶטֶרת ֹראׁשֵ ' ִּעָלָאה ה' ּ
ָאה ּתָ ְרַוְייהו' ו, ּתַ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָסִביל ּתַ ל ָמאן , ָּדא ְבִרית', ְּיסֹוָדא ְדֹכָלא י, ּ ּכָ

יה ר ְוָעַבר ּבֵ ּקֵ ִּדְמׁשַ ִאלו ַאְע, ּ ּּכְ ַּקר ּכָֹלא ְוַאִפיל ֵליהּ ּ ִתָיה ְדִמיָנה ִהיא ֶא' ְוַהאי י, ּ ֶּבן ַהּשְׁ ּ
ַתת ָעְלָמא ַמר , ּהוׁשְ ְוִאיִהי ְיסֹוָדא ', ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים וכו)תהלים קיח כב(ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ֵני, ְּדֹכָלא ִפִלין וְבאֹות יֹוִמין , ַּוֲעָלה ִאְתּבְ ת וְבאֹות ּתְ ּבָ אֹות ׁשַ ַּווי ֵליה ְלָמאן ְדָחאב ּבְ ּ ּ ּּ
ִרית ִמיָלהָּטִבין וְבאֹות  ִאלו ַאְע, ּבְ ּּכְ ַּקר ֵליה ֵמַאְתֵריהּ ְּוַאֲהַדר ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו, ּ ּ.  

א ְוָהא י י ֶאְלָעָזר ַאּבָ א ָהָכא, ְלִעיָלא ִאיִהי' ָאַמר ַרּבִ אי ִאיִהי ְלַתּתָ ָּאַמר ֵליה , ַאּמַ
ִרי ע ׁשְ, ָּדא ָרָזא ִעָלָאה, ּבְ ְלָיין ַאְרּבַ ע ַאְתָוון ּתַ ה ''הוי' ִמן ה, ה''יהו' ִמן י, ָמָהןֵמַאְרּבַ

ַמר ַוַדאי ְוָרִאיָת , )י''ה הוה''א והי''נ(י ''הוה' ִמן ה, ה''והי' ִמן ו, )ה''א הוי''נ( ֲּעַלְייהו ִאּתְ ּ
ְטָרא ַדֲאחֹוַרִים ִאיִהי י, )שמות לג כג( )ופני לא יראו(, ֶאת ֲאחֹוָרי א' ּוִמּסִ ְטָרא , ְלַתּתָ ּוִמּסִ
ָמא ִמִדיָנא ְלַרֲחֵמי וֵמַרֲחֵמי ְלִדיָנא, יָלאְדָפִנים ְלִע ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדִאְתַהַפך ׁשְ ּ ְּ ד , ּ ּכַ

ִּאְתַהַפך ְלִדיָנא ִאיהו הוה ְ א' י י''ּ יה ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים, ְלַתּתָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ָּמֲאסו ִיּסוִרין , ּ ּ
ִּדיָלה ְּוִאֵלין ַדֲחִביִבין ִיּסוִרין ִאְתַהַפ, ּ ּ ּ ּך לֹון ִמִדיָנא ְלַרֲחֵמי יהוּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ֶאֶבן , ה''ְ ּ

א ִאְתַחְזַרת ְלִעיָלא' ַּמה ַדֲהַות י', ָּמֲאסו וכו ְטָרא ְדוהי, ְלַתּתָ ֶאְמַצע' ה ִאיִהי י''ּוִמּסִ , ּבְ
יה ַטח ְלַגּבֵ ּתַ ַההוא ִזְמָנא ִאׁשְ ּּבְ ּ ָאה חוָלֵקי ְדָזִכיָנא ְלַהאי, ּ ְּדָדא ִעיָקָרא ִויסֹוָדא , ְּוָאַמר ַזּכָ

  .ְּדֹכָלא

 תקונא שתין וארבע
ָרא אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ ה ִעם ה, ם''ּבְ ן ִאּשָׁ ּמָ ן ִאיׁש ּתַ ּמָ ַמר , ם''ֶדאלהי' ּתַ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

יׁשֹות)שיר ב ה( ֲאׁשִ כוִני ּבָ ה, ּ ַסּמְ ִאיׁש ְוִאּשָׁ ִרים ָדא, ּבְ ּוָמאן ּגָ טו ִמ, ּ ִגין ְדִאְתַפׁשְ ּּבְ ְתנֹות ּּ ּכָ
יׁשֹות, ּאֹור ָאָדם ְוַחָוה ֲאׁשִ כוִני ּבָ ּוְבִגין ָדא ַסּמְ ּ ָכְתנֹות עֹור ְדִאינון ָלֳקֵבל ְועֹורֹות , ּ ּּבְ ּ

 .)שמות כה ה(' ֵּאיִלים ְמָאָדִמים וכו

ִרים ִדי)בראשית ג ב( ְוָהא ְכִתיב, ְוִכי ָאָדם ּגָ ר ָנַתּתָ ִעּמָ ה ֲאׁשֶ  ּ ַויֹאֶמר ָהָאָדם ָהִאּשָׁ
ָתא ֶמה ָעְבַדת, ְוגֹוֵמר ִריך הוא ְלִאּתְ א ּבְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְּ  )שם יג(ּכְ

ית''ה אלהי''ַּויֹאֶמר יהו ה ַמה זֹאת ָעׂשִ א ְדִאיִהי , ּם ֶאל ָהִאּשָׁ ִכיְנּתָ ל חֹוָבה ְדָעְבַדת ִלׁשְ ּכָ
י, ֹזאת ָעְבַדת ּוְבִגין ָדא ַמה זֹאת ָעׂשִ ּ מֹו, תּ ַּמה ֹזאת ַוַדאי, ְּדִאיִהי ַמה ּשְׁ ה ''ָמה יהו, ּ

י ִאם ְלִיְרָאה ''אלהי ך ּכִ ְקֵרי ִאם ֶאָלא ֵאם , )דברים י יב(ְך ׁשֹוֵאל ֵמִעּמָ הדא הוא (ְּוַאל ּתִ

ְוַאְנּתְ ָלא ְדֵחיְלּתְ , )ה אבא ואימא עלאה''איש אמו ואביו תיראו דאיהו י) ויקרא יט ג(דכתיב 
א  ל ָדא ַוַדאי, ִּעָלָאהֵמִאיּמָ ְּלֹזאת ָעְבַדת ּכָ ה , ּ ָמר ּבָ  ֹזאת אֹות )בראשית ט יב(ְדִאּתְ

ִרית   .ַהּבְ
  ]ב''דף צה ע -תיקוני זוהר [

יה )ב''דף צה ע(ְּדָאָדם  ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ִדיֹוְקָנא ְדקוְדׁשָ ִריאו ּבְ ֵתיה ִאְתּבְ ְּוִאּתְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ,
ּוְבִגין ָדא חֹוָבא ְדָאָד ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאּ א, ּם ֲהָוה ַתְלָיא ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ּוְבִגין , ְּוחֹוָבה ְדַחָוה ּבִ
ית ָּדא ַמה זֹאת ָעׂשִ ית ַוַדאי, ּ א ְבָגלוָתא, ְּלֹזאת ָעׂשִ ִכיְנּתָ ְּוחֹוָבא ָדא ָגַרם ְדָנְחַתת ׁשְ ּ ,

ה ֲאבֹוֵתיֶהם ָרֵאל ָעְבִדין ַמֲעׂשֵ ּוְבִגין ָדא, ַדֲהוֹו ִיׂשְ ם ֹזאת )ויקרא כו מד( ָאַמר ּ  ְוַאף ּגַ
ים וכו ים ְוֹלא ְגַעְלּתִ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ּוָבה ָאַמר ָדִוד ', ּבִ ּ  )תהלים כז ג(ּ

י ְוגֹוֵמר ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה ֹלא ִייָרא ִלּבִ ֹזאת ֲאִני בֹוֵטַח ְוגֹוֵמר, ִאם ּתַ ַמר , ּבְ ָּדא ִאּתְ
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ִמְלֶחֶמת  ה, ּּגֹוג וָמגֹוגּבְ ִרים ְלֶמֱהִוי ִאיהו ָנִטיר ּבָ ּוָמאן ּגָ ּ ַמר , ּ ִגין ַדֲעֵליה ִאּתְ ּּבְ שם קלב (ּ

נוָמה ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַליהו)ד ָנת ְלִעיָני ְלַעְפַעַפי ּתְ ן ׁשְ ּ ִאם ֶאּתֵ   .ה ְוגֹוֵמר''ּ
ֹלֹמה ַמר , ְוַהאי ִאיִהי ָחְכַמת ׁשְ זוָיה ְוָחְכ)קהלת ט טז(ַּוֲעָלה ִאּתְ ן ּבְ ְסּכֵ ַּוֲעָלה , ַּמת ַהּמִ

ַמר  ד ובֹוַזי ֵיָקלו)שמואל א ב ל(ִאּתְ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ּ ּכִ ְלכוֵתיה ֲהָוה , ּּ ֹלֹמה ִמּמַ ד ָנִחית ׁשְ ּּכַ ּ
ְטָיין ִעיֵני ׁשַ זוָיה ּבְ ָּחְכָמה ִדיֵליה ּבְ יה , ּ ַמר ּבֵ ַמְלכוֵתיה ִאּתְ ַלק ּבְ ְּוַכד ִאְסּתַ ּ ּ  )ימלכים א ה (ּ

ֹלֹמה ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ן, ַוּתֵ ּמָ יַאת ַעד ִדְמָטאת ְלַהאי ֲאַתר ְדִאְתְנִטיַלת ִמּתַ ְּדִאְתַרּבִ ַלֲאַתר , ּ
ְּדָחְכָמה ִעָלָאה א, ּ ֵריׁשָ ֶאְמָצִעיָתא, ְוִאיִהי ָחְכָמה ַבּסֹוף, ְדִאיִהי ָחְכָמה ּבְ , ְוִאיִהי ּתֹוָרה ּבְ

ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּתֹוַרת ֱא ֹלֹמה, ְלִעיָלא ּתֹוַרת ָחָכם, ֶמתּּבְ א ָחְכַמת ׁשְ ּוְבִגין ָדא , ְלַתּתָ ּ
זוָיה ן ּבְ ְסּכֵ ַמר ְוָחְכַמת ַהּמִ ֹלֹמה ִאּתְ ְטָרא ִדׁשְ יה, ִּמּסִ ִּדְנִחיַתת ּבֵ יה, ּ ּוְסִליַקת ּבֵ ָמה , ּ ּכְ

ֵני ֶקֶדם ל ּבְ ֹלֹמה ֵמָחְכַמת ּכָ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ יה ַוּתֵ ַמר ּבֵ הואםל. ְּדִאּתְ ִתיב ּבְ ַחָייַבָיא ַמה ּכְ ּ ּבְ ּ ּ ,
יֵדי ֹלא אוַכל קום'' ְנָתַנִני יהו)איכה א יד( ּה ּבִ עמוס ( ָּנְפָלה ְוֹלא תֹוִסיף קום )'עמוס ה(, ּ

ְרָמה, )ה ב ְּוַאף ַעל ִפי ְדֵלית ָלה ְרׁשו ְלֵמיַקם ִמּגַ ּ ּ ִריך הוא יֹוִקים ָלה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָמה , ְּ ּכְ
ת ָדִוד ַהּנֶֹפֶלת)שם ט יא(ְדַאּתְ ָאַמר  יֹום ַההוא ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ּ ּבַ ּ ִרים ְדָנְחַתת ָלה , ּ ּוָמאן ּגָ ּ ּ

ֵּמַאְתָרה ָדא ָנָחׁש ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ י ''ה אלהי''ּ ַויֹאֶמר יהו)בראשית ג יד(ּכְ ָחׁש ּכִ ם ֶאל ַהּנָ
יָת זֹאת א, ָּעׂשִ ִכיְנּתָ ּתַ, ְּדִאיִהי ׁשְ ְּדָגְרַמת ְדִאׁשְ ה ְוָנְפַלת ֵמַאְתָרהּ ׁשָ ַחת ַיּבָ ה , ּּכְ ָּארור ַאּתָ

ֵהָמה ְוגֹוֵמר  ל ַהּבְ ִליִטין ַעל ַמה ְדָסִמיך, )שם(ִמּכָ ְַלִייט ֵליה ְדָלא ְיֵהא ֵליה ַמְלִכין ְוׁשַ ּ ּ ּ ּּ ,
ְּדִאינון ַרְגלֹוי ִוידֹוי ְדָקִציץ לֹון ּ ָמה ְדִאיהו ְגִרים ִקּצוץ וִפרוד ְלִעיָלא, ּ ּּכְ ּ ּ ּ וְבִגין ָדא ַעל ,ּ ּ

חֹוְנך ֵתֵלך ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכֹל ְיֵמי ַחֶייך  ָּגְ ְ ו, )שם(ָּ  )שם כז לט( ְּוָדא ִאיהו ְדָאַמר ִיְצָחק ְלִעׂשָ
ֶבך י ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוׁשָ ַמּנֵ   .ִָמׁשְ

ר ְלָוַטָיא ַלִייט ְלִחְוָיאֶע א ְדִאיִה, ּׂשֶ ִכיְנּתָ ִגין ְדָגִרים ְדִאְתַפַרׁש ׁשְ ּּבְ ּ ְעּ יָרָאה ִמּבַ , ָּלהי ֲעׂשִ
ר ְלָאָדםְוֶע ר ְלַחָוהְוֶע, ׂשֶ ָעה ְלַאְרָעא, ּׂשֶ יָעָאה, ְוִתׁשְ ִדיק ְדִאיהו ְתׁשִ ְּדָחַבאת ַלּצַ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

יָרָאה ִדיק, ָּחאבו ַלֲעׂשִ אי , ְּוַאְרָעא ַלּצַ ִדיק)א ואמאי''נ(ּוִמּמַ ֲעבוֶרך , ּ ָחאַבת ַלּצַ ְָדָהא ּבַ ּ ּ
ִגין ָאָדם ַלִייט ְלַאְרָעא ְדִאְתְנִטיל ִמיָנה, ָדםָאַמר ְלָא ְּועֹוד ּבְ ּ שם ב (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ִדיק ְדִאיהו , ם ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה''ה אלהי''ּ ַוִייֶצר יהו)ז ן ַמה ָחַבאת ַלּצַ ִּאם ּכֵ ּ ּ
יָעָאה   .ְתׁשִ

ה  ַמר ּבָ ִגין ְדִאּתְ ֶּאָלא ּבְ ּ ל ִעץ ֶנְחָמד ''ה אלהי''ח יהוּ ַוַיְצַמ)שם ט(ּ ם ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ
ן ְוִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע תֹוך ַהּגָ ְּלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ְוִעץ ַהַחִיים ּבְ ְ ַּוֲהָוה ֵליה ְרׁשו , ּ ּ

ְּלִמְמָחא ִביָדא ְדָאָדם ְדָלא ֵיכול ֵמִאיָלָנא ְדמֹוָתא ִגין ָדא ָאַמר , ְוָלא ָמַחאת, ּ ּּבְ
ֲעבו י ֶאְלָעָזר. ֶָרךּּבַ ַאְרָעא ְלכוֵלי ַהאי, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְּוִכי ִאית ַדַעת ּבְ , ָּאַמר ֵליה ִאין, ּ

ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ'' יהו)משלי ג יט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ָחְכָמה ִעָלָאה , ה ּבְ ָּאַמר ֵליה ְוָהא ּבְ ּ
ַמר ַהאי ְקָר ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ּוְבַאְרָעא ְדקוְדׁשָ ּ ִרי ָדא ָלֳקֵבל ָדא ָעַבד , אְּ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ   .ִאית ַאְרָעא ְוִאית ַאְרָעא, ִאית ָחְכָמה ְוִאית ָחְכָמה, ְּ
  ]א''דף צו ע -תיקוני זוהר [

ָעה ׁשְ ִדיק ְדָלְקָתה ּתִ ן ַמה ָחַבאת ַאְרָעא ַלּצַ ָּאַמר ֵליה ִאם ּכֵ ּ ִגין ְדִעץ , ּ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ
ַגְווָנא ִדְבִריתַה ַּדַעת טֹוב ָוָרע ִאיהו ּכְ ּ ִרית ִמְלָגאו טֹוב ָעְרָלה ָרע, ּ ָּדא ִמְלָגאו , ּאֹות ּבְ ּ

א, ְּוָדא ִמְלָבר ִכיְנּתָ ין ַצִדיק וׁשְ ִרים ִפרוָדא ּבֵ ּוְבִגין ְדחֹוָבא ְדִעץ ַהַדַעת ּגָ ּ ּ ּ ּ ִגין ָדא , ּּ ּּבְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָעה ׁשְ ְּוִאינון ְדָח, ָלַקאת ַאְרָעא ּתִ יִרית ָלקו ֶעּ א ְדִאיִהי ֲעׂשִ ִכיְנּתָ ׁשְ ּאבו ּבִ ר ֶעּ רׂשֶ ְוָתא . ׂשֶ
ֵבל ָיה ִצָיה ּתֵ יא ְנׁשִ ְבָעה ַאְרִעין ִאינון ֶאֶרץ ֲאָדָמה ַאְרָקא ּגֵ ֲּחִזי ׁשִ ּ דף צו (ְוָאָדם ָחאב , ּ

ַבע) א''ע ַבת ׁשֶ יה, ּבְ ַמר ּבֵ ַבע ִיפֹול ַצִדיק)משלי כד טז( ְּוִאּתְ י ׁשֶ ּ ּכִ א ִה, ּ יוְבּתָ ְּרֵהר ּתְ
יה  ַמר ּבֵ ָכל , ַוֲהָוה ָסִליק,  ָוָקם)שם(ְּוִאּתְ ן ֲהָוה ָעִביד עֹוָבִדין ְותֹוָלִדין ּבְ ּמָ ְוַכד ָנִחית ּתַ

הֹון ֲהוֹו ָצְמִחין וִמְנהֹון ָלא ֲהוֹו ָצְמִחין, ַאְרָעא ְוַאְרָעא הֹון , ִּמּנְ ְרָיין ִמּנְ ן ּבִ ּמָ ְוִאית ּתַ
י ְתֵרין ֵריׁשִ ַבעּבִ ְתַלת ַעד ׁשֶ הֹון ּבִ א ְוִסיֲהָרא , ן ְוִאית ִמּנְ ְמׁשָ ן ֲאַתר ְדַנֲהָרא ׁשִ ּמָ ְּוִאית ּתַ

ְּוֹכְכַבָיא וַמָזֵלי ּ ָלל ֶאָלא ֲחׁשֹוָכא ְוִקְבָלא, ּ יה ְנהֹוָרא ּכְ ְּוִאית ֲאַתר ְדֵלית ּבֵ ּ ּ.  
ְבָעה ִמיֵני ֲעִניוָתא ָּהִכי ִאינון ִאֵלין ְדָנֲחִתין ְלׁשִ ּ ּּ ָללִא, ּ הֹון ְדֵלית לֹון ְנהֹוָרא ּכְ , ּית ִמּנְ

ֲעִניוָתא ְּדָכל יֹוֵמיהֹון ִאינון ּבַ ּ ל יֹוֵמיהֹון ְוִאינון , ּּ הֹון ְדִאית ְלהֹון ְנהֹוָרא ּכָ ְּוִאית ִמּנְ ּ
עוְתָרא הֹון ִדְלִזְמִנין ִאית לֹון ְנהֹוָרא וְלִזְמִנין ֲחׁשֹוָכא, ּּבְ ְּוִאית ִמּנְ ִּאֵלין ִאינון , ּ ּ

ֶאְמָצִעיָתא ְדִסיֲהָרא ֵבינוִנִיים ְּדִאְתַייִלידו ּבְ ּ ּ ּוְלִזְמִנין , ְּלִזְמִנין ִאית לֹון עוְתָרא ְוָסְלִקין, ּּ
ֲּעִניוָתא ְוָנֲחִתין ְּוִאית ָאֳחָרִנין ְדָעְבִדין ּתֹוָלִדין וַמְצִליִחין, ּ הֹון ְדָלא ַמְצִליִחין, ּ , ְּוִאית ִמּנְ

הֹון ְדַמְצ ַקְצרות יֹוִמין)א צמחין''נ(ִליִחין ְּוִאית ִמּנְ ּ ַעד ַפְלגו יֹוֵמיהֹון וַמְייִתין ּבְ ּ ּ ִּאֵלין , ּ
ל יֹוֵמיהֹון ִליִמין ּכָ ִמלוָייא ְדִסיֲהָרא ִאינון ָצְמִחין ְוַחִיין וַמׁשְ ְּדִאְתְיִלידו ּבְ ּ ּ ּ ּּ ְּוִאינון , ּ

ֶחְסרֹוָנא ְדִסיֲהָרא ָלא ָצְמִחין וַמְי ְּדִאְתְיִלידו ּבְ ּ ֶאְמָצִעיָתא , ּיִתין ִמָידּ ְּוִאינון ְדִאְתְיִלידו ּבְ ּ ּ
ַפְלגות יֹוֵמיהֹון ִרין ּבְ   .ְּדִסיֲהָרא ִמְתַקּצְ

הֹון  ַמר ּבְ ַמִים ֵאין ּבֹו ֲאָבל ,  ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים)בראשית לז כד(ְּוִאית ַאְרִעין ְדִאּתְ
יה ים ִאית ּבֵ ים ְוַעְקַרּבִ י ָהָאֶרץּאוף ָהִכי, ְּנָחׁשִ ְרָיין ְדִאינון ַעּמֵ ּ ִאית ּבִ יהֹון ַמְלָיין , ּ ְּדָבּתֵ

ָלה וִכין ְדִיּסוִרין, ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ה ִנּשׁ ַכּמָ ִכין לֹון ּבְ ים ְוָנׁשְ ים ְוַעְקַרּבִ ְּדִאינון ְנָחׁשִ ּ ּ ְּדִאינון , ּ ּ
ְרמו ֳקָדם ְדֵייתון ְלָעְלָמא ּּגָ ּ ִאֵל)בגין דייתו(, ּ ִגְלגוָלא ּבְ ּ ּבְ יםּ ּתִ ּין ּגוִפים וְבִאֵלין ּבָ ּ ְוַכד , ּ

ה ִיּסוִרין ִאינון ָצְווִחין ַווי ַווי ַכּמָ ים ּבְ ים ְוַעְקַרּבִ ִכין לֹון ִאינון ְנָחׁשִ ָּנׁשְ ּ ְוִאית לֹון ְקָטָטה , ּ
ֵביָתא ְּלֻכְלהו ּבְ ם ְדִנדֹוִנין ּבֹו, ּ ִאֵלין ָמאֵרי ְדֵגיִהּנָ ְּוָצְווִחין ּבְ ּ ּין ְדָכל יֹוֵמיהֹון ְוִאית ָאֳחָרִנ, ּ

ָלל ָלא ֲעִציבו ּכְ ְלָוה ּבְ ֶחְדָוה וְבׁשַ ּּבְ ְבָעה ַאְרִעין, ּ י ְבׁשִ ל ַמה ְדִאְתַרּבֵ ְבָעה , ִּמּכָ ְּוִאְתַדּנו ְבׁשִ
ם ַגְווָנא ָדא, ְמדֹוֵרי ֵגיִהּנָ א ּכְ ְבֵני ָנׁשָ ר ְלִמְנַדע, ְוִאית ּבִ יֵמי ְדָרִזין ִאֵלין לֹון ִאְתַמּסַ ְּוַחּכִ ּ.  

 תקונא שתין וחמש
ית ּבָ ֵראׁשִ ן ֵאם, )ה''ם תמן דאינון י''ב וא''רישי תיבין וסופי תיבין א(ם 'ֹלִהי'א ֱא'ָר'ּבְ ּמָ , ּתַ
ל ָחי)שם ג ב(ְּוָרָזא ְדִמָלה  י ִהיא ָהְיָתה ֵאם ּכָ ּתֹו ַחָוה ּכִ ם ִאׁשְ ּ ַוִיְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ ַגְווָנא , ּ ּכְ

ה  ַמר ּבָ יָנה ִתְקָרא)י ב גמשל(ְּדַהִהיא ְדִאּתְ י ִאם ַלּבִ ל ָחי ַלאו ִאיִהי ,  ּכִ ַהאי ֵאם ּכָ
ָתא ַקְדָמָאה ה , ְכִאּתְ ַמר ּבָ ִדי)בראשית ג יב(ְּדִאּתְ ר ָנַתּתָ ִעּמָ ה ֲאׁשֶ ְדָגְרַמת ִמיָתה ,  ָהִאּשָׁ

ה, ְלָכל ָעְלָמא ִתיב ּבָ ל ָחי ּכְ ְּדָהא ֵאם ּכָ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ה  ְרֵאה ַח)קהלת ט ט(ּ ִּיים ִעם ִאּשָׁ
ר ָאָהְבּתָ   .ֲאׁשֶ

י ֶאְלָעָזר ין ֲהוֹו ֵליה, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ַּחד ֵיֶצר ַהטֹוב ְוַחד , ָּאַמר ֵליה ִאין, ְּוִכי ְתֵרין ְנׁשִ
ְטָרא ְדֶע, ֵיֶצר ָהָרע ָיאֲחָדא ִמּסִ יָפא ִדיָנא ַקׁשְ ּקִ ָרא, ֶצם ּתַ ְטָרא ְדִבׂשְ ן , ַוֲחָדא ִמּסִ ּמָ ִמּתַ

אִּאינו יֵכי ִלּבָ י ְקָדל, ן ַרּכִ ְּוִאינון ְדַגְרָמא ִאינון ְקׁשֵ ּ ְרָמא , ּ ָתא ְדִאְתְנִטיַלת ִמּגַ ְוַעל ִאּתְ
ן ִסיָרא ְרֵריה, ָאַמר ּבֶ חוָלָקך ַטב אֹו ִביׁש ּגַ ַּגְרָמא ְדָנִפיל ּבְ ָתא ְדַגְרָמא ָאַמר , ְּ ְוַעל ִאּתְ

ִדי ר ָנַתּתָ ִעּמָ ה ֲאׁשֶ ֵתיהָלא ְק, ָאָדם ָהִאּשָׁ ָּרא ָלה ִאּתְ ה ַוִיְקָרא , ּ ַמר ּבָ ַגְווָנא ְדַחָוה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ּתֹו ַחָוה ם ִאׁשְ ְטָרא ְדִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ָּהָאָדם ׁשֵ ְפָחה ֲהַות ְדִמּסִ ְּדָאֳחָרא ׁשִ ּ ֲחָדא ַרע , ּ
ְרַוְייהו ַחִיים, ַוֲחָדא טֹוב ְטָרא ְדִעץ ַהַחִיים ּתַ ּוִמּסִ ּּ ּ.  

  ]ב''דף צו ע -ר תיקוני זוה[

ּוְבִסְתֵרי ּתֹוָרה ַחָוה ח א, ה''ַח ָמ''ָחְכָמה ּכֹ' ה ח''ו' ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָלָלא ִדׁשְ ִאיִהי ' ח, ּּכְ
א ִעָלָאה ְדִאיִהי ְתִמיָנָאה ְלֶע א ְלִעיָלאְּכַגְווָנא ְדִאיּמָ ּתָ ר ְסִפיָרן ִמּתַ ה , ׂשֶ ְּוָחְכָמה ּבָ

מֹוָדע ּתְ ַמר , ִאׁשְ ה)משלי ג ג(ַּוֲעָלה ִאּתְ ֲחִזיִקים ּבָ ּ ִעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ְטָרא ִדיָלה ַוִיַפח , ּ ּוִמּסִ ּ ּ ּ
ַמת ַחִיים  ַאָפיו ִנׁשְ ּּבְ ַמר, )בראשית ב ז(ּ י ֵמִאיׁש )שם כג( ַּוֲעָלה ִאּתְ ה ּכִ ֵרא ִאּשָׁ  ְלֹזאת ִיּקָ

ְרָמא, ֻּלֳקָחה זֹאת ְפָחה ָגְרַמת ,  ִמיָתהְּדַגִריַמת ֵליה, ְוָלא ָאֳחָרא ְדִאְתְנִטיַלת ִמּגַ ְדָהא ׁשִ
ם ֵהם  י ִעיֻרּמִ ַּוֵיְדעו ּכִ ּוְבִגין ָדא , )שם ג ז(ּ ּתֹו ''ה אלהי''ּ ַוַיַעׂש יהו)שם כא(ּ ּם ְלָאָדם וְלִאׁשְ
ם יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ  )ב''דף צו ע(. ּּכָ

אי ָאַמר י ֶאְלָעָזר ַאּמַ י ֵמִאיׁש ֻל, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִגיָנה ּכִ י , )בראשית ב כג(ֳּקָחה זֹאת ּּבְ ּכִ
אי ֵמִאיׁש, ֵּמָאָדם ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַמר ן ֵא, ַאּמַ ּמָ ן ֵי''ֶּאָלא ֵמִאיׁש ּתַ ן ֵי, ׁש''ם ְוַתּמָ ּמָ ׁש ''ּתַ

יָנה ִתְקָרא ,  ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי ֵיׁש)משלי ח כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  י ִאם ַלּבִ ן ֵאם ּכִ ּמָ שם ב (ּתַ

א ָחְכָמה וִביָנהְּוִאינון, )ג א ְוִאיּמָ ן ִאְתְנִטיַלת, ּ ַאּבָ ּמָ י ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה , ְדִמּתַ ּוְבִגין ָדא ּכִ ּ
  .ּזֹאת

ת זוֵגיה ְּוִאית ֵליה ָאֳחָרא ְדִאְתְקִריַאת ּבַ ּ ּ ָזָכר וְנֵקָבה )בראשית ה ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ָמם ָאָד ָרָאם ַוְיָבֶרך ֹאָתם ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ּּבְ ִדיֹוְקָנא ְדיהו. םְ א ֲחִזי ָאָדם ָהִראׁשֹון ּבְ ה ''ּּתָ

ִרי ּוְבִדיֹוְקָנא ְדֶע, ִאְתּבְ ר ְסִפיָראן ְדִאינון יוּ ּׂשֶ ְטָרא ְדיהו, א''ו ה''א וא''ד ה''ּ , ה''ִמּסִ
ְטָרא ְדי ְטָרא ְדה, ִאְתְקֵרי ִאיׁש' ִמּסִ ה ֵאם ּכָ' ּוִמּסִ ֵתיה ִאְתְקִריַאת ִאּשָׁ ִּעָלָאה ִאּתְ , ל ָחיּ
ְטָרא ְדו ֵתיה''ּוִמּסִ ּה ַחָוה ִאּתְ ְטָרא ְדיו, ּ ּוְבָכל , ּא ַחָוה ִאְתְקֵרי ָאָדם''ו ה''א וא''ד ה''ּוִמּסִ

ַּמה ַדֲהָוה ְבִדיֹוְקֵניה ָלָקה ּּ.  

 תקונא שתין ושתא
ית ָרא ׁשִ ית ּבָ ֵראׁשִ ית, ּבְ ָּדא ָאָדם ְדָכִליל ׁשִ ְט, ּ ָפחֹות ִמּסִ ֵרין ׁשְ ָרא ְדִאיָלָנא ְּוִאינון ּתְ

רְדטֹוב ָוָרע ֶע ה , ֶּצם וָבׂשָ ַמר ּבָ ה ְדִאּתְ ִּאיׁש ְוִאּשָׁ י ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה זֹאת)בראשית ב כג(ּ , ּ ּכִ
ע ָרָאם ְוגֹוֵמר, ָּאָדם ָזָכר וְנֵקָבה, ָהא ַאְרּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ ית, ּ , ָהא ׁשִ
ּוְבִגין ָדא  ּנו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ''ה אלהי'' יהוּ ַויֹאֶמר)שם ג כב(ּ ַאַחד ִמּמֶ ּם ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ּכְ

ֵרת, ְוגֹוֵמר ְלֲאֵכי ַהּשָׁ ַאַחד ִמּמַ ְּואוְקמוהו ַקְדָמִאין ּכְ ּ ּ.  
ַאַחד ֵמֶהם ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַמר ִאם ַעל  י ּכְ יה ְוָאַמר ַרּבִ ן ְלַגּבֵ ַּאְדָהִכי ָהא ֵאִלָיהו ִאְזַדּמַ ּ ּ ּ ּ

ֵרת ֲהָוה ָאַמרַמְלֲאֵכי ּנו,  ַהּשָׁ ַאַחד ִמּמֶ ַמאי , ְּועֹוד ֵהן ָאָדם ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַמר, ַּמאי ּכְ
תֹוֶסֶפת ה ּנו' ֶּאָלא ה', ָהָאָדם ּבְ ַאַחד ִמּמֶ ְּדָהָאָדם ָהָיה ּכְ ּ ָלא ְכִתיב ֶאָלא )א הוא''נ(ְיֵהא , ּ

ע ַאְתָוון ְדִאינון יהו, ָהָיה ַּחד ֵמַאְרּבַ ַחד ִמ''ּ ע ַאְתָוון ְדִאיהו וה ּכְ ּן ַאְרּבַ ּ'.  
ַלח ָידֹו  ה ֶפן ִיׁשְ ם ֵמִעץ ַהַחִיים ',ָדא י )שם(ְּוַעּתָ , )'א ה''נ( 'ָּדא ו )שם( ִּאם ָזָכה ְוָלַקח ּגַ

ד ה, ַּחי ַוַדאי', ּ ָדא ו)שם( ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם ין טֹוב ָלָרע' ּכַ יה ָעאַלת ּבֵ , ֲּהַות ְיִחיָדא ִמּנֵ
ֵרין ְיִצירֹות טֹוב ָוָרע''ה אלהי''ּ ַוִייֶצר יהו)שם ב ז(א ִדְכִתיב ֲּהָדא הו , ם ֶאת ָהָאָדם ּתְ
ּ ַמה ַדֲהוֹו )לדעת טוב ורע למנדע' ויפח באפיו נשמת חיים ודא ה) שם(ואתמר בהון (ְּלִמְנַדע 

יַנְייהו, ָגְרִמין ְלֶמֱעַבד ּוְבִגין ָדא ָעאַלת ּבֵ ּ ּ.  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ַתר ְדָחאב ָאָדם ִדי ּּבָ ת ה, ִציָרהּ יה' ִּאְתַפְרׁשַ ְלַקת ִמּנֵ ִּעָלָאה ְוִאְסּתַ ּוְבִגין ְדָלא , ּ ּ
יה ם ֵמִעץ ַהַחִיים ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם, ִּאְתַחְזַרת ְלַגּבֵ ְוַהאי ִעץ , ָּאַמר ִאם ָזָכה ְוָלַקח ּגַ

ן ִעץ ַהּגָ ַּהַחִיים ֲהָוה ָנטוַע ּבְ יה, ּ ּוְבִגין ְדָלא ָזָכה ְלֵמיַכל ִמּנֵ ּ ְלֵחהו , ּ יה ַוְיׁשַ ִתיב ּבֵ ַּמה ּכְ ּּ
ן ִעֶדן ''ה אלהי''יהו ם)שם ג כג(ם ִמּגַ ח ִמּשָׁ ר ֻלּקַ ַּההוא ,  ַלֲעבֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

יה  ַמר ּבֵ ּם ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ְדָלא ֲהָוה ''ה אלהי''ּ ַוִייֶצר יהו)שם ב ז(ְּדִאּתְ
ָתא ְד ִאּסור , אֹוַרְייָתאְכַדאי ְלֶמֱהֵוי ְבִגּנְ ה ִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ּבְ יָון ְדָלא ָנִטיר ּבָ ּּכֵ ּ ּ ּ

ר ְּדִאם ֲהָוה ָנִטיר ְדָלא ָעַבר ַעל ֵמיְמָרא ְדָמאֵריה, ְּוָעַבר ַעל ֵמיְמָרא ְדָמאֵריה, ְוֶהּתֵ ּ ּ ,
ה  ַמר ּבָ ם ֵמִעץ ַהַחִיים ְדִאּתְ ְּוָלַקח ּגַ ּ י  ּתֹוַרת ָחָכם ְמקֹו)משלי יג יד(ּ ּר ַחִיים ָלסור ִמּמֹוְקׁשֵ ּ

ה , ָמְות ֲחִזיִקים ּבָ ִּעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ם ֵמִעץ ַהַחִיים ְוָאַכל , )שם ג יח(ּ ְּוָדא ִאיהו ְוָלַקח ּגַ ּ
ם ְלַרּבֹות נוְקָבא, ָוַחי ְלעֹוָלם א ְדִאיָלָנא ְפִרי ַצִדיק, ּּגַ ִּאיּבָ ּ.  

ּנו ַאַחד ִמּמֶ ַאַחד ,ְּועֹוד ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ּכְ ִגין ְלֶמֱהִוי ִאיהו ּכְ ין ּבְ ּ ָאְמרו ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ
ָמא ְדָאַמר ִחְוָיא  אֹלִהי)בראשית ג ה(ִמיָנָנא ּכְ ְּוָדא ִאיהו , ם יֹוְדִעי טֹוב ָוָרע'' ִוְהִייֶתם ּכֵ

ָּדא ְגִרים ֵליה מֹוָתא, ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ְּדִאם ָזָכה ְלֵמיַכל ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ּ ְדִאיהו ִעץ ּ
ה ֲחִזיִקים ּבָ ַּחִיים ִהיא ַלּמַ ם ֵמִעץ ַהַחִיים ְוגֹוֵמר, ּ ה ְוָלַקח ּגַ ִתיב ּבָ ַּמה ּכְ ּ.  

  ]א''דף צז ע -תיקוני זוהר [

ה ְוָלַקח  ַמר ּבָ אֹוַרְייָתא ְדִאּתְ ְדָלא ּבְ ּתַ יִחין ְלִאׁשְ ְמעֹון ַווי לֹון ְלִאינון ְדַמּנִ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ
ם ֵמִעץ יה ְוָאַכל ָוַחי , ּ ַהַחִייםּגַ ַמר ּבֵ א ְדִאיָלָנא ְדִאּתְ ּוְבִפּקוִדין ִדיָלה ְדִאינון ִאיּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ְדמֹוִני, ְלעֹוָלם ְטָרא ְדָנָחׁש ַהּקַ י לֹון ִמּסִ ַתר ִאֵלין ִדְמַפּתֵ ְּוָאְזִלין ּבָ ְדלון , ּ ּתַ ְּדָאְמֵרי לֹון ִהׁשְ
ן ַעל ּכְֹכַבָי ַמְלָאַכָיא ִדְמַמּנָ ּּבְ א ְוִסיֲהָראּ ְמׁשָ ִדין, א ְוׁשִ ן ַעל רוִחין ְוׁשֵ ְּוַעל ִאֵלין ִדְמַמּנָ ּ ּ ,

ַמר) א''דף צז ע(ַּוֲעַלְייהו , ם יֹוְדִעי טֹוב ָוָרע''ְלֶמֱהִוי ֵכאֹלִהי וירמיה , ב כג''מ, עי( ,ִאּתְ

ָזלֹות ''ּכֹה ָאַמר יהו, )מד ִחים ְוַלְמַקְטִרים ַלּכָֹכִבים ְוַלּמַ ּה ַלְמַזּבְ ֶמׁש ְוַלָיֵרַח וְלָכל ְצָבא ּ ְּוַלּשֶׁ ּ
ר ֹלא ִצִויִתי ַמִים ֲאׁשֶ ִריך הוא ְלָאָדם וֵמִעץ ַהַדַעת טֹוב , ַּהּשָׁ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוָדא ִאיהו ְדַמּנִ ּ ּ ּ ְּ

ּנו ְוגֹוֵמר ֵדל, ָּוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ּתַ ּוִבְלָעם ַחָייָבא ְבַהאי ֲהָוה ִמׁשְ ְודֹור ֱאנֹוׁש ְודֹור , ּּ
ּבול ְודֹור ַהְפָלָגהַה ִריך הוא ַאְע, ּּמַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְוָדא , ַּקר לֹון ֵמָעְלָמא ֵדין וֵמָעְלָמא ְדָאֵתיְּ

מות)בראשית ב יז(ִּאיהו  ּנו מֹות ּתָ יֹום ֲאָכְלך ִמּמֶ י ּבְ ּ ּכִ ּ ָעְלָמא , ָ ָעְלָמא ֵדין ְוָתמות ּבְ ּמֹות ּבְ
ן ּבֵ, ְדָאֵתי ין אוִמין ְדָעְלָמא ְוִאְתְקִטילו ְוחֹוָבא ָדא ָגִרים ָחְרּבָ ָרֵאל ּבֵ א ְוָגלות ִיׂשְ ּי ַמְקְדׁשָ ּ ּ ּ ּ

ְייהו   .ִּמּנַ
ח וְמַקֵטר ְּדָכל ַחד ֲהָוה ְמַזּבַ ּ ר לֹון, ַּוֲהוֹו ָנְחִתין ֲחָייִלין ִדְלִעיָלא, ּ , ְוַכד ֲהָוה ָנִביא ְמַיּסֵ

הֹון  ִתיב ּבְ ְמעו ְלק)ירמיה מד ה, עי(ַמה ּכְ ר לֹון , ֹול ָנִביא ְוחֹוֶזהּ ְוֹלא ׁשָ ה ֲהָוה ְמַיּסֵ ּוַבּמֶ
א, ָנִביא ְתיוְבּתָ ֲּהָוה אֹוֵמר ְלהֹון ִדְיהֹון ָחְזִרין ּבִ ַמִים ְוֹלא ִיְהֶיה , ּ ְוִאי ַלאו ְוָעַצר ֶאת ַהּשָׁ

ן ֶאת ְיבוָלה  ָּמָטר ְוָהֲאָדָמה ֹלא ִתּתֵ יה, )דברים יא יז(ּ ְּוִאינון ֲהוֹו ְמַזְלְזִלין ּבֵ  ַוֲהוֹו ָאְמִרין ,ּ
ן ַעל ִמְטָרא ֲּאַנן אֹוִמיָנן ְלִאֵלין ִדְמַמּנָ ִריך הוא , ְוָכִפיָנן ְלהֹון ְלַנְחָתא ִמְטָרא, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ִגיַנְייהו ִליחוַתְייהו ּבְ ׁשְ ן ּבִ ַּאֲחִליף ְלהֹון ִלְמַמּנָ ּ א ְבִגיַנְייהו, ּ י ַמְקְדׁשָ ְּוָקִטיל לֹון ְוָחִריב ּבֵ ּ ,
ין אוִמין ְדָעְלָמאְוָגל ָרֵאל ּבֵ ּו ִיׂשְ ּ ְּוָדא ִאיהו חֹוָבא ְדָאָדם ְדָגַרם ֵליה ִחְוָיא ִמיָתה ֵליה , ּ ּ ּ ּ

ֵתיה ּוְלִאּתְ ַההוא ִאיָלָנא, ּ י לֹון ּבְ ְּדַפּתֵ י יֹוֵדַע אלהי)בראשית ג ה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ם '' ּכִ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ִריך ה', וכו א ּבְ י קוְדׁשָ ְוְבִגין ָדא ַמּנִ ּ ּ ָת ִהְתּבֹוָנן ֵאין ָלך ִעֶסק ּ הֹוְרׁשֵ ה ׁשֶ ּמֶ ְוא ְלַבר ַנׁש ּבַ ּ
רֹות ְסּתָ ּנִ   .ּבַ

ה ֲהוֹו ָנֲחִתין ִאֵלין ֲחָייִלין ּמֶ י ֶאְלָעָזר ּבַ יב ַדֲהוֹו , ָּאַמר ַרּבִ ִרי ָמה ַאּתְ ָחׁשִ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ
ַּוַדאי ָהא ָרָזא ְדִאיָלָנא ְדִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָר, ָנֲחִתין ִריך הוא , עּ א ּבְ ְּדָלא ָעִתיד קוְדׁשָ ּ ְּ

יֵני ַחְבַרָיא ְּלַגְלָייא ֵליה ְמפוְרָסם ְלָעְלָמא ֶאָלא ּבֵ ּ ּ יָחא, ּ א ְמׁשִ , ַּעד ְדֵייֵתי ָדָרא ְדַמְלּכָ
יֵני ַחְבַרָיא ַמאי ִניהו ְלָיא ּבֵ יָון ְדִאיהו ִאְתּגַ ָּאַמר ֵליה ּכֵ ּ ּ ִני, ּּ ְרֵאה ָמ, ָּאַמר ֵליה ּבְ ְתָניו ִמּמַ

ְרֵאה ָמְתָניו וְלַמָטה ֲהָוה ָרע, ָלה ֲהָוה טֹובּוְלָמְע ִּמּמַ יה, ּ ר ֲהָוה ָיַדע ּבֵ ְּנבוַכְדֶנּצַ ְוָהִכי , ּ
מֹוָדע ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ָּעִביד ַצְלָמא ִדיֵליה ּתְ ּוֵביה ִאׁשְ דניאל ב (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

יה ִדי ְדַהב ָטב)לב ּ ֵריׁשֵ ְטָרא ְדטֹוב, ּוְדָרעֹוִהי ִדי ְכָסףֲחדֹוִהי , ּ ּוְבִגין , ַעד ָהָכא ֲהָוה ִמּסִ
ָּדא ָאַמר ִדי ְדַהב ָטב ְרֵאה ָמְתָניו וְלַמָטה ַרע, ּ ִּמּמַ  ֵמעֹוִהי )שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ְדמֹוִני ְטָרא ְדָנָחׁש ַהּקַ ְּוַיְרָכֵתיה ִדי ְנַחׁש ִמּסִ ּ.  
ָּמִתין ְדִעֶרב ַרב ְדִאינון ְדִעְרבוְבָיא ְדטֹוב ָוָרעּוֵמַהאי ִאיָלָנא ָנֲחִתין ִנׁשְ ּ ּ ּ ה ִניִמין , ּ ְוַכּמָ

ַמִים ְלָיין ֵמַהאי ִאיָלָנא ְדִאינון ְצָבא ַהּשָׁ ן ַעל ּכְֹכַבָיא וַמָזֵלי, ּּתַ ִּדי ְמַמּנָ ּ ְּוֻכְלהו ְמעוָרִבין , ּּ ּ ּ
ְלָיין ֵמַהאי ִסְטָרא ו, טֹוב ָוָרע ִּאֵלין ְמִמיִתין ְוִאֵלין ְמַחִיין, ֵמַהאי ִסְטָראַּוֲהוֹו ַעְנִפין ּתַ ּ ּ ,

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ִדים ִמּסִ ְטָרא ִדיִמיָנא, ִּאֵלין ׁשֵ ָווִנין , ְּוִאֵלין ַמְלָאִכים ִמּסִ ל ּגַ ַּוֲהוֹו ָיְדִעין ּכָ
ְּדַעְנִפין ְדִאיָלָנא ְדִאינון ַמָזלֹות ְוֹכָכִבים ּ ּ ין , ּ ּבִ ָווִניןַוֲהוֹו ָלְקִטין ִעׂשְ ַגְווָנא ְדִאֵלין ּגַ ּּכְ ַוֲהוֹו , ּ

ָעאן ְלַנְחָתא ֵליה פום ַההוא ַמָזל ַדֲהוֹו ּבָ ָּעְבִדין ִדיֹוְקִנין ּכְ ּ ּ ּ ּּ גֹון ָטֶלה אֹו ׁשֹור אֹו , ּ ּכְ
תוָלה אֹו ְתאֹוִמים ְדִאיהו צוַרת ָאָדם דו ַפְרצוִפין ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדִאיִהי ִדיֹוְקָנא ְדנוְקָבא, ּּ ְרָטן אֹו ַס, ּּ

ת אֹו ְגִדי אֹו ְדִלי אֹו ָדִגים ַּוֲהוֹו ְמַקְטִרין לֹון , אֹו ַאְרֵיה אֹו ֹמאְזַנִים אֹו ַעְקָרב אֹו ֶקׁשֶ
ָוון ָכל ּגַ ין ּבְ ּבִ ִאֵלין ִעׂשְ ּּבְ ָוון ִדיֵליה ְלִעיָלא, ּ פום ּגַ ְּלָכל ַחד ּכְ ּ ּ ְּוָהִכי ֲהוֹו ָעְבִדין ִדיֹוְקִנין , ּ ּ

ה וְל ְּדצוַרת ַחּמָ ּ ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכתּ ָעאן ְלַנְחָתא , ָבָנה ְוׁשִ ַּוֲהוֹו ְמַקְטִרין ְלָכל צוָרה ַדֲהוֹו ּבָ ּ
ַמר ֲעַלְייהו ּכֹה ָאַמר יהו, ְלָעְלָמא ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ִחים ַלּכָֹכִבים ''ּ ּה ַלְמַקְטִרים ְוַלְמַזּבְ

ֶמׁש אֹו ַלָיֵרַח אֹו ְלָכל ְצָבא  ָזלֹות ְוַלּשֶׁ ְּוַלּמַ ר ֹלא ִצִויִתיּ ַמִים ֲאׁשֶ   .ַּהּשָׁ
  ]ב''דף צז ע -תיקוני זוהר [

ִחים ָּאַמר ֵליה ְלָכל ִדיֹוְקָנא ֲהוֹו ָעְבִדין, ָּאַמר ֵליה ַמאי ַלְמַזּבְ ּ ִעיָרן אֹו , ּ ְּדָנְטִלין ּבְ
פום ַההוא ַמָזל ּעֹוִפין ּכְ ּ ִחים, ַּוֲהוֹו ָדְבִחין ֲעַלְייהו, ּ ֲהוֹו ָנֲחִתין לֹון ַו, ְּוָדא ִאיהו ַלְמַזּבְ

הֹון ַוֲהוֹו ָעְבֵדי ְרעוֵתהֹון ּוְמַמְלִלין ִעּמְ הֹון, ּּ ַמאי ֲהוֹו , ְּוַהוו ָסְגִדין לֹון ְוֵהָמִנין ּבְ ָּאַמר ֵליה ּבְ
ָמא ְמָפַרׁש, ָנֲחִתין לֹון ָמָהן ִדׁשְ ל ׁשְ ִרי ֲהוֹו ָיְדִעין ּכָ ָּאַמר ֵליה ּבְ יִעין לֹון, ּ ּבִ , ַוֲהוֹו ַמׁשְ

ָמא ְמָפַרׁש ּוְל פוֵמיהֹון ְדִאֵלין ִדיֹוְקִנין ַוֲהוֹו ְמַמְלָלן )ב''דף צז ע(ָבַתר ָעאִלין ׁשְ ּּבְ ּ ְוָדא , ּ
ְלעֹו ִמִפיו)ירמיה נא מד(ִּאיהו ָרָזא ִדְקָרא  ָמא ְמָפַרׁש וִמָיד , ּ ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ּבִ ָּנַפל ׁשְ ּ

י, ָּנְפַלת ַצְלָמא ַעל ַאְנפֹוִהי ִריך ָּאַמר ֵליה ַרּבִ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְ ֶאְלָעָזר ְוִכי ֵאיך ֲהָוה ׁשְ ְּ
הֹון ּהוא ַמִליל ּבְ ַמר , ּ ִרי ַעל ַהאי ִאּתְ ם יהו)שמות כ ז(ָּאַמר ֵליה ּבְ א ֶאת ׁשֵ ה '' ֹלא ִתּשָׂ

ה וכו''אלהי י ֹלא ְיַנּקֶ ְוא ּכִ ָמא ְדקוְד', ך ַלּשָׁ ר ַנׁש ְלאֹוִליף ׁשְ ָּאַמר ֵליה ְוִכי ָיִכיל ּבַ א ּ ׁשָ
ָנא ִריך הוא ְלַמּגָ ּּבְ   .ָּאַמר ֵליה ִאין, ְ

ים ְרׁשות ָהַרּבִ ּוְכַגְווָנא ָדא ָמאן ְדָנִפיק ֵמְרׁשות ַהָיִחיד ְוַאִעיל ּבִ ּ ּ ּאֹו ְדַאִפיק ֶזַרע , ּּ
ְרׁשות נוְכָרָאה ִרית ֹקֶדׁש ְוַאִעיל ּבִ יה ֵמאֹות ּבְ ִּמּנֵ ּ ִאלו ַהאי ָנַטע ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָר, ּ ּּכְ , עּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְפָחה אֹו גֹוָיה אֹו ִנָדה זֹוָנה אֹו ׁשִ ר ְדָנַטע ּבְ ּוְבִגין ַהאי ּבַ ּ ַמר , ּ ה ְלך )שם ד(ִאּתְ ָ ֹלא ַתֲעׂשֶ ּ
ָכה, ֶפֶסל ַגָווָנא ָדא ִאְתְקִריַאת ַמּסֵ א ְדִאְתֲעִביַדת ּבְ ַרּתָ ַמר , ְּוַעל ּבְ דברים כז (ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ה)טו ר ַיֲעׂשֶ ָכה ְוגֹוֵמרּ ָארור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ֶתר, ּ ֶפֶסל וַמּסֵ ּסָ ם ּבַ ִסְתרֹו , ְוׂשָ ֶתר ּבְ ּסָ ַמאי ּבַ
ִריך הוא , ְדָעְלָמא א ּבְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ  ֱאֹלֵהי ֶכֶסף )אתי( ֹּלא ַתֲעׂשון )שמות כ כג(ְּ

ּמָ, ִואֹלֵהי ָזָהב י ִכְדמות ׁשַ ְּוָהִכי אוְקמוהו ַחְבַרָיא ֹלא ַתֲעׂשון ִאּתִ ּ ּ ּ ין אֹוִתי ּּ ׁשִ ּמְ ׁשַ ּמְ י ׁשֶ ׁשַ
רֹום)א לפני''נ( ּמָ ֶתר ִדיִלי ׁשום ִציור אֹו ִדְמיֹון,  ּבַ ְּלַצְייָרא ַבּסֵ ּ ְּדָכל ָמאן ְדִצֵייר ְלִעיל , ּּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ֶתר , ְּ ּסָ ּׁשום ִציור ְוֶצֶלם , )כלילא מעשר ספיראן, דאיהי שכינתיה(ּבַ ּּ
ַגְווָנא  ּוְדמות ּכְ ין ִדיֵליהּ ׁשִ ּמָ ׁשַ ִּדְמַצְייִרין ּבְ ַההוא ַצְלָמא, ּ ת ּבְ ׁשַ ָמֵתיה ִאְתַלּבְ ִּנׁשְ ד , ּ ּכַ

נוָרא, ָנְפַקת ֵמַהאי ָעְלָמא ה ְלַצְלָמא ּתֹוְקדון ּבְ ָּקָלא ָנְפַקת ְלַגּבָ ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר , ּ ּ
ִריך הוא  א ּבְ ּקוְדׁשָ יוִני ְוֶא)ישעיה מ כה(ְּ ְוה ֹיאַמר ָקדֹוׁשּ ְוֶאל ִמי ְתַדּמְ יון , ׁשְ ַדּמְ ְּוֶאל ִמי ּתְ

ַעְרכו לֹו ''ֵא ּל וַמה ְדמות ּתַ ּ ּ   .)שם יח(ּ
ְרׁשות ַהָיִחיד אֹו ֵמְרׁשות ַהָיִחיד  ים ְוַאִעיל ּבִ ל ָמאן ְדָנִפיק ֵמְרׁשות ָהַרּבִ ּוְבִרי ַוַדאי ּכָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ

ים ְרׁשות ָהַרּבִ ָמא ְד, ְּוַאִעיל ּבִ ִאלו ָעַרב ׁשְ ּּכְ ֲעבֹוָדה ָזָרהּ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְוָעִביד , ְּ
ָלעֹו ִמִפיו, ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ְּוָדא הוא ָרָזא ַדֲהָוה ָנִפיק ּבְ ְּדֵביה ֲהָוה ָאַמר ַצְלָמא , ּ ּ

ר ָאֹנִכי יהו ם יהו, ך''ה אלהי''ִּדְנבוַכְדֶנּצַ א ֶאת ׁשֵ ּוְבִגין ָדא ֹלא ִתּשָׂ ְוא''ה אלהי''ּ  ,ך ַלּשָׁ
רוך הוא ְלַאְע דֹוׁש ּבָ ְּוָעִתיד ַהּקָ םְּ ֵגיִהּנָ ָּקָרא ַהאי ִאיָלָנא ֵמָעְלָמא וְלאֹוָקָדא ֵליה ּבְ ֲהָדא , ּ

  . ְוָהָיה ֶהָחֹסן ִלְנֹעֶרת ְוגֹוֵמר)שם א לא(ּהוא ִדְכִתיב 
י ֶאְלָעָזר ׁשום ַמְל, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ א ּבְ ׁשָ ּמְ ּתַ א ְלִאׁשְ ן ֲאִסיר ְלַעּמָ ָמא ִּאם ּכֵ ְָאך ְוָלא ִבׁשְ

ְּבָעְלָמא ָבַתר ְדִאית ִעְרבוְבָיא ִרי ַלאו ָהִכי, ּ ִריך הוא , ָּאַמר ֵליה ּבְ א ּבְ ְּדָהא ָאַמר קוְדׁשָ ְּ

ן ָאכֹול ּתֹאֵכל)בראשית ב טז(ְלָאָדם  , ֵּמִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל,  ִמּכֹל ִעץ ַהּגָ
י ֶאְלָעָזר ַהאי ֲהָוה ֳקָד ִאיָלָנא , ּם ְדָחאבָאַמר ַרּבִ ַתר ְדָחב ְוָנִחית ֵמַאְתֵריה ְוִאְתָעַרב ּבְ ּּבָ ּ

ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי הוא, ְדטֹוב ָוָרע ּ ָגלוָתא, ּ ָרֵאל ִאינון ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ִאלו ֲהוֹו , ּ ּּכְ ּ
ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ַקְדָמִאין, ְּמעוָרִבין ּבְ ּ ּ ּ ָגלוָתא עֹוְבִדין ִי, ּ ָרֵאל ּבְ ּׂשְ

ַטֲהָרה ֵהם   .ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבְ
ִריך הוא ְדִאיהו ִעץ ַהַחִיים א ּבְ ֲּאָבל ִאֵלין ְדָיְדִעין ִאיָלָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ַגן ִדיֵליה , ּ ָּנטוַע ּבְ ּ ּ

א ִדיֵליה ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ׁשְ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָ ֹלא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה ה(ּ ְכִלין ְלַנְחָתא ֵחיָלא ָי, ּ
ָלא ִעְרבוְבָיא ְכָלל יה ּבְ ִכיְנּתֵ י ׁשְ ן ְלַגּבֵ ּמָ ִּמּתַ ָכל ִפּקוָדא וִפּקוָדא, ּ ּּבְ ּ ּ ה , ּ ִּאיהו ִעץ ְפִרי עֹוׂשֶ ּ

ָלל, )בראשית יא א(ְּפִרי ְלִמינֹו  ָלא ִעְרבוְבָיא ּכְ ַגן ּבְ ָּנטוַע ּבְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְלִמינֹו, ּ ֲאָבל , ּ
יה ְלִמינֹוִעץ ַמר ּבֵ ּ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ָלא ִאּתְ ֲּאָבל ְמעוָרב ִמין ְדָלא ְבִמיֵניה, ּ ּ ּוְבִגיֵניה , ּ ּ

ַמר  ְלָאִים וכו)ויקרא יט יט(ִאּתְ ְדך ֹלא ִתְזַרע ּכִ ַעְטֵנז ֹלא ַיֲעֶלה ָעֶליך', ָ ׂשָ   .ָׁשַ
ִריך  א ּבְ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָסִליק ֱאמוָנה ְדקוְדׁשָ ְַזּכָ ּ ּ ּ ִליָלא ֵמֶעּ יה ּכְ ִכיְנּתֵ ּהוא ְדִאיִהי ׁשְ ר ּ ׂשֶ

ָלל, ֲאִמיָרן ָלא ִעְרבוְבָיא ּכְ ְרעוָתא ֲחָדא ּבְ א ֲחָדא ּבִ ְבּתָ ַמֲחׁשַ ּּבְ ְּדָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה , ּ ּ
יה ְּנטוָעה ּבֵ ה ִאינון ָחד, ּ ְּוִאיִהי ַגן ְדֻכְלהו ְסִפיָרן ּבָ ּ ּ ה ְפִרי ְל, ּּ ְּוָכל ַחד ָעִביד ּבָ ִאיִהי , ִמינֹוּ

יה ַזְרִעין ְלָבר ִּמין ְדָכל ַחד ְוַחד ָלא ָנִפיק ִמּנֵ ר ַנׁש ְדָלא ַאִפיק ַזְרָעא ְלָבר , ּ ָּהִכי ָצִריך ּבַ ּ ְ

ת זוֵגיה ִּמּבַ ְּדִאיִהי ִמין ִדיֵליה ִיחוָדא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ּ ר ַנׁש ְלַיֲחָדא , ּ ְוְבַההוא ִזְמָנא ְדָצִריך ּבַ ּ ּ
ִריך א ּבְ ְְלקוְדׁשָ יהּ ִכיְנּתֵ ׁשְ ּ הוא ּבִ ִבין ְדִאינון ְקִליִפין, ּ ל ַמֲחׁשָ יה ּכָ יט ִמּנֵ ָּצִריך ְלַהְפׁשִ ּ ּ ְ ,



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

הֹון  ַמר ּבְ ֶלב ִאיׁש)משלי יט כא(ְּדִאּתְ בֹות ּבְ יה ,  ַרּבֹות ַמֲחׁשָ יה ְלַגּבֵ ִכיְנּתֵ ּוְלַסְלָקא ׁשְ ּ ּ
א ֲחָדא ְבּתָ ַמֲחׁשַ ַגְווָנא ְדַבר ַנׁש , ּה ִהיא ָתקום''הו ַוֲעַצת י)שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּבְ ּכְ

ַבת זוֵגיה ְּדִמְתַיֵחד ּבְ ּ ה ַחד, ּ ט ִמְלבוׁשֹוי ְלֶמֱהִוי ִעּמָ ְּוִאְתַפּשַׁ ּ בראשית ב (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ר ֶאָחד)כא ִבין ָאֳחָרִנין, ּ ְוָהיו ְלָבׂשָ ל ַמֲחׁשָ יה ּכָ ָטא ִמּנֵ ָּהִכי ָצִריך ְלַאְפׁשָ ִזְמָנא, ְ  ִדְמַיֵחד ּבְ
ֵרין ִזְמִנין ָכל יֹוָמא ּתְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ָרֵאל יהו, ְּ ַמע ִיׂשְ   .ה ֶאָחד''ו יהו''ה אלהינ''ׁשְ

  תקונא שתין ושבע
  ]א''דף צח ע -תיקוני זוהר [

ָרא אלהי )א''דף צח ע( ית ּבָ ֵראׁשִ ִריך הוא , ן''ּם ָדא מטטרו''ּבְ א ּבְ ְּדָבָרא ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

אַק ַמִים ִדְלַתּתָ ית ְלָכל ְצָבא ַהּשָׁ ֹטן, ְּדמֹון ְוֵראׁשִ ִריך , ְּוָדא ִאיהו ָאָדם ַהּקָ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ
ָלא ִעְרבוְבָיא ִדיֹוְקָנא ְוִציוָרא ִדְלִעיָלא ּבְ ּהוא ָעַבד ֵליה ּבְ ּ ּ ּּ ַמר , ּ  )בראשית א כד(ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ּּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה ה ְפִרי ְלִמינֹו , ּ ְּוִאיהו ִעץ ְפִרי עֹוׂשֶ ּ ַגְווָנא , )שם יא ז(ּ ּכְ
א ִּדְלִעיָלא ַוי ָמאן ְדָעִביד ִעְרבוְבָיא ְלִעיָלא וְלַתּתָ ּ ְּדַהאי ִאיָלָנא ְדִעְרבוְבָיא, ּ ִּעְרבוְבָיא , ּ

ִגין ָדא ִאְתְקֵרי ַמֶטה, ֵמִאיָלָנא ְדמֹוָתא ּּבְ ְְדִאְתַהַפך ְלָנָחׁש ְלַא, ּ ּ יה ְלַחָיַבָיאּ ְּלָקָאה ּבֵ ּ ּ ,
ִליט ֲעֵליה ְוָהא אוְקמוָה ִריך הוא ְדׁשַ א ּבְ ּוָמאן ִאיהו ְדַאִפיך ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ְ ּ.  

א י ֶאְלָעָזר ַאּבָ ִריך הוא ֲהָוה ָיַדע ְדִאיָלָנא ָדא ֲהָוה , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ א ּבְ יָון ְדקוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ְּ

ָרא ֵליה ְלָאָדם )ולכל בריין דעתידין למהוי אבתריה(ָאָדם ָעִתיד ְלָגְרָמא ִמיָתה ְל אי ּבָ ּ ַאּמַ
יה ְּדָעִתיד ְלֶמחֵטי ַקּמֵ ִלים ַעד ְדָבָרא , ּ ִרי ִדיֹוְקָנא ִדְלִעיָלא ָלא ֲהָוה ׁשְ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּּ

ְּדָהִכי ֲהָוה ָאָדם ִדְלִעיָלא , ְלָאָדם ַגְווָנא ְדִנׁשְ, )י לגבי אדם דלתתא''כ(ּ י גוָפאּכְ , ָּמָתא ְלַגּבֵ
ָמָתא ְבָלא גוָפא ּוְכָמה ְדָלא ִאית עֹוָבָדא ְלִנׁשְ א , ּ ָּהִכי ֲהָוה ָצִריך ְלֶמֱעַבד ִדיֹוְקָנא ְלַתּתָ ּ ְ

יה עֹוָבָדא ְּלַאָפָקא ּבֵ ַגְווָנא , ּ ן ְזִעיר ''ָאָד,  ִדְלִעיָלא)כעובדא(ְּוֹכָלא ּכְ ּבַ ּם ִאיהו ְלֻחׁשְ
ע ְנ''ַּדֲחנֹו ׁשַ ָכל , ּקוִדיןְך ּתֵ ִליָלא ּבְ א ּכְ ִכיְנּתָ ְּפעוָלה ִדיֵליה ׁשְ ּ , ּ ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא)מכל(ּ

ַגְווָנא ִדְלִעיָלא   .ְּוֹכָלא ּכְ
ָלא נוְקָבא ִלים ּבְ ָּאָדם ִדְלִעיָלא ָלא ֲהָוה ׁשְ ּ ָזָכר וְנֵקָבה )שם ה ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ָמם ָאָד ָרָאם ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ א , ְּוָאָדם נוְקָבא, ָּאָדם ְדַכר, םּּבְ ִרי ָאָדם ִדְלַתּתָ ְּוַכד ִאְתּבְ
ְּדִאיהו נוְקָבא ַצְלמֹו''ּ ַוִיְבָרא אלהי)שם א כז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ , ם ֶאת ָהָאָדם ּבְ

ִלים ִדיֹוְקָנא ִדְלִעיָלא ּתַ ִּאׁשְ ּ י ֹלא ִהְמִטיר יהו, ּ שם ב (' ם וכו''ה אלהי''ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ּכִ

ִגין ְדָאָדם ַאִין, )ה אי ּבְ ּוְבִגין ָדא מוְכַרח ֲהָוה ָאָדם ְלִמְבֵרי ֵליה, ְּוַאּמַ ּ ּ יה , ּ ִלים ּבֵ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ
ִּדיֹוְקָנא ִדְלִעיָלא ה ֲהָוה ָחד, ּ ַהאי ָאָדם ּבָ ְּונוְקָבא ּבְ י )ישעיה נא ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ  ּכִ

ָמָתאְוָד, ֶאָחד ְקָראִתיו ְוגֹוֵמר   .א ָרָזא ְדִנׁשְ
ֶנְגדֹו)בראשית ב יח(ְלָבַתר ָאַמר  ה לֹו ִעֶזר ּכְ ּ ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ֶאֱעׂשֶ ָּדא , ּּ
ּגוָפא ְדִאיהו ֶע ּ ִליל ִמטֹוב ָוָרעּ ְפָחה ּכְ א, ֶּבד ׁשִ ִגין ְלֶמֱהֵוי ֵליה ַאְגָרא ְועוְנׁשָ ּּבְ ּוְבִגיָנה , ּ ּ

ְות ְוֶאת ָהָרע ְרֵאה)דברים ל ו(ָאַמר  י ְלָפֶניך ַהיֹום ֶאת ַהַחִיים ְוֶאת ַהטֹוב ֶאת ַהּמָ ּ ָנַתּתִ ּ ּ ָ ,
ַחִיים ְּוָאַמר ֵליה וָבַחְרּתָ ּבַ ּ יֵדיה, ּ ְּדִאם ָלא ַיֲהָבה ּבִ א, ּ ָּלא ֲהָוה ֵליה ַאְגָרא ְועוְנׁשָ ַוֲהָוה , ּ

ְבִעיָרא ִריך הוא , ּכִ א ּבְ ל ָדא ַאֲחֵזי קוְדׁשָ ְּוִעם ּכָ ּ ל ַמה ְדִאיַרע ֵליה, ֵּליהְּ ּּכָ ִאם ֲהָוה , ּ
ַלֵפי ֶחֶסד ְדהוא ְכַלֵפי ְזכו ַּמֶטה ּכְ ּ ּ ּּ ַלֵפי חֹוָבא, ּ ה ּכְ ּאֹו ִאם ֲהָוה ַמֶטה ּבָ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדִאי קוְדׁשָ ּ ּ
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ֵרין אֹוְרִחין ִדיֵליה ָעא ְבִמיָתֵתיה ָלא ֲהָוה ַאֲחֵזי ֵליה ּתְ ּהוא ּבָ ּ ּ ּ ְּדִאינון ָמְות , ּ ַיד ּ ְּוַחִיים ּבְ
  .ָלׁשֹון

ָרע ְּוַאֲחֵזי ֵליה ְדָלא ֲהָוה ְמָעֵרב טֹוב ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדַאְפִריׁש לֹון קוְדׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ , ְּ ּכְ
ּ ַוַיְבֵדל אלהי)בראשית א ד(ָאַמר  ך''ּ ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחׁשֶ ְם ּבֵ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוִהְבִדיָלה , ּ ּ

א, )ת כו לגשמו(ַּהָפֹרֶכת ָלֶכם  גוָפא ְדַבר ַנׁש ַטְרְפׁשָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוָהִכי ָעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
ין ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ין ַדְרּגִ ְּדַאְפִריׁש ּבֵ ין ְדִאיָלָנא ְדָרע, ּ ּוֵבין ַדְרּגִ ּ י לֹון ְדָלא ְלָעְרָבא , ּ ּוַמּנִ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , טֹוב ִעם ָרע ּנוּ וֵמִעץ )בראשית ב יז(ּכְ ַּהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ּ ,
יה ְמָרא ִמּנֵ י ֵליה ְלִאְסּתַ ִריך הוא ַמּנִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּוְלָבַתר ָאַמר ִאיהו , ְּ ה )שם ג יב(ּ  ָהִאּשָׁ

ִדי ְוגֹוֵמר ר ָנַתּתָ ִעּמָ   .ֲאׁשֶ
  ]ב''דף צח ע -תיקוני זוהר [

ן ֵליה ַּאְדָהִכי ָהא ָסָבא ַחד ִאְזַדּמַ יְוָאַמ, ּ י ַרּבִ אֹוַרְייָתא , ר ַרּבִ ָּהא ֲחֵזיָנא ְקָרא ְדָאַמר ּבְ
ֹאֶהל)במדבר יט יד( י ָימות ּבְ ִרי ָעְלָמא ֲהַות, ּ ָאָדם ּכִ ַוֲחֵזיָנא , ְּוָהא אֹוַרְייָתא ֳקָדם ְדִאְתּבְ

ִרי , ְּדָעְלָמא ַאְקִדים ְלָאָדם ִריאו ֳקָדם ְדִאְתּבְ ְּדָכל ָעְלָמא ְוָצְרכֹוי ִאְתּבְ ּ ִאי ָהִכי , ָאָדםּ
א ִאית ָהָכא ְנּתָ ּקַ ִריאו , ַמאי ּתַ ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ִאְתּבְ ִתיב ְדִנׁשְ ָּאַמר ֵליה ָסָבא ְוָהא ּכְ ּ ּ ּ ּּ

ִרי ָעְלָמא ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ֳּקָדם ְדִאְתּבְ ָרא אלהי)בראשית א א(ּכְ ית ּבָ ֵראׁשִ ם ְוֵלית '' ּבְ
ָמה ית ֶאָלא ְנׁשָ ַמ, ֵּראׁשִ יה ְדִאּתְ ַמת ָאָדם'' ֵנר יהו)משלי כ כז(ּר ּבֵ ָמָתא , ה ִנׁשְ ִאיִהי ִנׁשְ

ָמָתא, ֶּאָלא ִאית ָאָדם ְוִאית ָאָדם, ְּדָאָדם ִדְלִעיָלא ִּאית ָאָדם ְדִאיהו ָאָדם ְדִנׁשְ ּ ְוִאית , ּ
ָּאָדם ְדגוָפא יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ במדבר יט (ַמר ַּוֲעֵליה ִאּתְ, ּ ָאָדם ַלֶהֶבל ָדָמה)תהלים קמד ד(ּ

ֹאֶהל)יד י ָימות ּבְ ַמר , ּ ָאָדם ּכִ ר ִיְבַטח )ירמיה יז ה(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ֶבר ֲאׁשֶ דף צח ( ָּארור ַהּגֶ

ר ְזרֹועֹו )ב''ע ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ִלַיַעל ִאיׁש ָאְון''ְוָדא סמא, ּבָ ֵרין , ּל ָאָדם ּבְ ְּוִאית ֵליה ּתְ
ין יׁשִ ַמר ַּוֲעַלְייהו ִא, ּנוְקִבין ּבִ ל ַנְפׁשֹות ֵמת ֹלא ָיֹבא)ויקרא כא יא(ּתְ ְלָאִביו ,  ַעל ּכָ

א ּוְלִאּמֹו ֹלא ִיַטּמָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוֵלית ָאִביו ֶאָלא קוְדׁשָ ְּ א, ּ ִכיְנּתָ ְוִכי , ְּוֵלית ִאּמֹו ֶאָלא ׁשְ
יה  ִכיְנּתֵ ִריך הוא וִבׁשְ א ּבְ קוְדׁשָ ַמר ּבְ ָּלא ִאּתְ ּ ּ ֵאׁש ְנֻאם  ֲהֹלא)ירמיה כג כט(ְּ  ֹכה ְדָבִרי ּכָ

ל ֻטְמָאה, ה''יהו ל ֻטְמָאה ָהִכי ִאיהו ָלא ְמַקּבֵ ִתיב , ָּמה ֵאׁש ֵאינֹו ְמַקּבֵ ָּאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ
יה''ּ ֶאת ִמְקַדׁש יהו)במדבר יט כ( ִכיְנּתֵ א ְוָדא ׁשְ ִריך , ּה ִטּמֵ א ּבְ ְָאַמר ֵליה ַוַדאי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ

יה  ִכיְנּתֵ ּהוא וׁשְ ּ ל טוְמָאהּ יה, ָּלא ְמַקּבֵ ְרָיא ּבֵ ל ָמאן ְדָסִאיב ֲאַתר ְדִאיִהי ׁשַ ֲּאָבל ּכָ ּ ּ ,
ִאלו ָעִביד ֵליה יב ֵליה ּכְ ִּאְתֲחׁשִ ּ א, ּּ ּוְבִגין ָדא ְלָאִביו וְלִאּמֹו ֹלא ִיַטּמָ ּ ּ ְּוֵלית ָאִביו ֶאָלא , ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א, ְּ ִכיְנּתָ ָּדא ִאיהו ָרָזא ָמאן ְדַאִעיל ֵמְרׁשות ְו, ְּוֵלית ִאּמֹו ֶאָלא ׁשְ ּ ּ
ים ִלְרׁשות ַהָיִחיד ָּהַרּבִ ּוְבִגין ָדא ָאַמר , ּ י)ויקרא כב לב(ּ ם ָקְדׁשִ ּ ְוֹלא ְתַחְללו ֶאת ׁשֵ ְוָדא , ּ

ְּדִאיהו ְרׁשות ַהָיִחיד ְדִאיהו יהו, י''אדנ ּ ּ ּ ובגין דא (. ְּוָדא ִאיהו ָאָדם, ה ְיִחידֹו ְדָעְלָמא''ּּ

ובגין דא , ודא איהו רזא מאן דאעיל מרשות הרבים לרשות היחיד, ו ולאמו לא יטמאלאבי
ֹאֶהל)במדבר יט יד( )אמר י ָימות ּבְ ִלַיַעל, ּ ָאָדם ּכִ ָּדא ָאָדם ּבְ ע , ּ ר ַנׁש ָרׁשָ ְטָרא ָדא ּבַ ּוִמּסִ

ִרי ָעְלָמא י ְדִאְתּבְ ּמֵ ַמר ַעל , ָּקרוי ֵמת ֵמִעיָקָרא ִמּקַ ְטָרא ֲאָבל ָלא ִאּתְ ָּאָדם ְדִאיהו ִמּסִ ּ
א ר ַנׁש , ְּדקוְדׁשָ ִריך הוא ָגַזר ַעל ּבַ א ּבְ ָעְלָמא ְדָאְמִרין ָהא קוְדׁשָ ין ִאינון ּבְ ה ִטְפׁשִ ְּוַכּמָ ּ ְּ ּ

ְּדָימות י ָימות, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָאָדם ּכִ ְּוֵאיך ָאְמִרין ְדָלא ְיֵהא ִמיָתה ִמיֵניה, ּ ּ ַוי לֹון , ְ
ִריאו ְבָעְלָמאְּדַטב לֹון  ְּדָלא ִאְתּבְ ְוָין לֹון, ּ ְּדִאֵלין ִאינון ְדׁשַ ּ ְוָין ְלָאָדם ְדִאְתְקֵרי , ּ ּׁשַ
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ִלַיַעל ָרֵאל וְלָאָדם ּבְ ִּיׂשְ ִוין, ּ חֹוֵטא ּכוְלהֹון ׁשָ ָאָדם טֹוב ּכַ ִּיְהיו ְכמֹוץ ִלְפֵני רוַח , ְּוָאְמִרין ּכְ ּ
ִּאֵלין ַחָייַבָיא ְדָאְמֵרי ָהִכי ּ ְייהו''ְַמְלַאך יהוּו, ּ ּה דֹוֶחה ִמּנַ ּ.  

ָרֵאל ְּדִאית ָאָדם ְדִאיהו ִיׂשְ ּ ְְוִאית ָאָדם ְדִאיהו ַמְלָאך ְוָדא מטטרו, ּ ּ ְוִאית ָאָדם , ן''ּ
ִריך הוא ְדִאיהו ֲאִצילוֵתיה א ּבְ ִדיֹוְקָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ְּוֵלית ֵליה , א''ו ה''א וא''ד ה''ְוָדא יו, ּ

ִריָאה ִויִצ ָיה ֶאָלא ֲאִצילוָתאּבְ ּיָרה ַוֲעׂשִ ּ ּוַבֲאַתר ָדא ֵלית ֵחְטא ְוָלא ָמְות, ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ָ ֹלא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה ה(ִדְכִתיב  ִריך הוא ְדָלא , ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ִלַיַעל ַמּנִ ְּוַעל ַהאי ָאָדם ּבְ ְּ ּ

יה ּוְדָלא ְלָעְרָבא ֵליה ִעם טֹוב, ְּלֵמיַכל ִמּנֵ ְסָפא ִעם ְּדַהאי ִא, ּ ָמאן ְדָעֵריב ּכַ ּיהו ּכְ ּ ּ
ְלָיא ִדְלִעיָלא, עֹוָפֶרת ַפּמַ ְלּבוָלא ּבְ ְּוָעַרב ֲחׁשֹוָכא ִבְנהֹוָרא ַמה ְדַאְפִריׁש , ְּוָדא ָגִרים ּבִ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְּ ּ ַוַיְבֵדל אלהי)בראשית א ד(ּכְ ין ָהאֹור וֵבין ''ּ ּם ּבֵ
ך   .ְַהֹחׁשֶ

ְפָחה אֹו גֹוָיה אֹו זֹוָנהְו ָדה אֹו ׁשִ ּנִ ָּלא עֹוד ֶאָלא ָמאן ְדַאִעיל ַזְרִעיה ּבַ ּ ּ ִאלו ְמָעֵרב , ּ ּּכְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ַּמה ְדַאְפִריׁש קוְדׁשָ ּ ין ַמִים ָלָמִים)שם ו(ִדְכִתיב , ְּ ְּדִאינון ֵמי , ּ ִויִהי ַמְבִדיל ּבֵ ּ

ְּדָדא ָאסור ְו, ִּנָדה ְלֵמי ַדְכָיא רּ ר ְוָדא ָפסול, ָּדא מוּתָ ׁשֵ ָּדא טוְמָאה ְוָדא ַטֲהָרה, ְּוָדא ּכָ ּ ,
ית ִסְדִרין ְדִאְתְיִהיַבת  ִּאֵלין ִאינון ׁשִ ּ ין טֹוב ָלָרע, )א למשה''ס( )בהון משנה(ּ א ּבֵ , ְלַאְפָרׁשָ
ְתֵריה ְּדָעַרב לֹון ָאָדם ְוָדִרין ְדָאתו ַאּבַ ּ ּ ּ.  

 תקונא תמניא ושתין
ית ּבָ ֵראׁשִ מֹור ֶאת ֶדֶרך ִעץ , ם''ַמאי אלהי, ם''ָרא אלהיּבְ ְתַהֶפֶכת ִלׁשְ ְַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּ ּ

ְּוָהא אוִקיְמָנא ֵליה , ן''ְוָדא מטטרו, ּם ַוַדאי''ַּמֵטה ָהאלהי, )בראשית ג כד(ַּהַחִיים  ּ
ְּדִאְתַהַפך ִמִדיָנא ְלַרֲחֵמי ְּ יו , ּ ּנִ ּתַ ּוֵביה ִאׁשְ ּ ל ִד)א אשתכחו''נ(ּּ ּיֹוְקִנין ְדָלא ָדמו ָדא ְלָדאּ ּכָ ּ ּ ,

ָמאָלא ַאֲחֵזי ַפְרצוָפא ְדׁשֹור ד ִאְתַהַפך ִמיִמיָנא ִלׂשְ ּּכַ ּ ָמאָלא ִליִמיָנא , ְּ ְְוַכד ִאְתַהַפך ִמּשְׂ ּ
ַּאֲחֵזי ַפְרצוָפא ְדַאְרֵיה ְרַוְייהו ְלַמֲעָרב ַאְחִזיר ַאְנפֹוי ְוִאְתַהַפך ְל, ּ ְְוַכד ִאְתַהַפך ִמּתַ ְּ ּ ר ּּ ֶנׁשֶ

ֶאְמָצִעיָתא ִאְתַהַפך ְלָאָדם , )ם; א לאד''נ( ְרַוְייהו ְלִמְזָרח ְדִאיהו ּבְ ְְוַכד ִאְתַהַפך ִמּתַ ְּ ּּ ּ א ''נ(ּ

ר, )לנשר ִּמְלַמָטה ְלֶנׁשֶ יה, ּ מֹוָדע ּבֵ ּתְ ֵּלית ִדיֹוְקָנא ְבָעְלָמא ְדָלא ִאׁשְ ּ ּּ.  
יה ר ַמָזלֹות ִאְתַחְזָיין ּבֵ ֵרין ֲעׂשַ ּּתְ ָמִתין ְוָכל, ּ ּ ִדיֹוְקִנין ְדַמְלָאַכָייא ְוִדיֹוְקִנין ְדִנׁשְ ּ ּּ ּ ּ

ַמָיא וְבַאְרָעא ׁשְ ִרי ּבִ ְּוִדיֹוְקִנין ְדָכל ַמה ְדִאְתּבְ ּ ּּ , לאו איהו דיוקנא דאדם שלים בכל תקונין(, ּ

א ְוִסיֲהָרא ְוֹכְכַב)א כלא הוה''נ( )אלא אם הוא ְמׁשָ ַמָיא ְוַאְרָעא ְוׁשִ ׁשְ ִליל ּבִ ָּיא וַמָזַלָיא ּ ּכְ ּּ ּ
ם ְּוָכְרַסָיא וַמְלָאַכָיא ְוַגן ִעֶדן ְוֵגיִהּנָ ְטָרא ְדַתְרַוְייהו ִאְתְיִהיב ֵיֶצר ַהטֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע, ּּ ִּמּסִ ּ ,

ה ָמָצא טֹוב  ן ִעֶדן ָמָצא ִאּשָׁ ה , )משלי יח כב(ּגַ ְות ֶאת ָהִאּשָׁ ם ומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמּמָ יִהּנָ ּּגֵ
אְו, )קהלת ז כו( ִלּבָ ֹמאלֹו , ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו, ַּתְרַוְייהו ּבְ ִסיל ִלׂשְ  .)שם י ב(ְוֵלב ּכְ

 תקונא שתין ותשעה
  ]א'' עטדף צ -תיקוני זוהר [

ית ב )א''דף צט ע( ֵראׁשִ ֵרין ָחְכָמה וְתבוָנה ' ּבְ ּּתְ ִליָתָאה ִיְרַאת יהו, )ובינה(ּ ית ''ּתְ ה ֵראׁשִ
ּוְבַהאי ַד. )משלי א ז(ָּדַעת  ַמרּ ּתֹו)בראשית ד א( ַעת ִאּתְ ְּדֵלית , ּ ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ

ִּזווג ֶאָלא ְבַדַעת ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ּ ּ א. ּּ א ְוִאיּמָ א . ִּיחוָדא ְדַאּבָ ָּהִכי ִאיהו ְלַתּתָ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

א א ִדְלַתּתָ ִכיְנּתָ ַּצִדיק ִיחוָדא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ ּ ּ ַמר ְוג, ּ ּוף וְבִרית ֲעַלְייהו ִאּתְ ּ ּ
י ֵא)שמואל א ב ג( ְּוַתְרַוְייהו ִעדות, ה ְוגֹוֵמר''ּל ֵדעֹות יהו'' ּכִ ֵרין, ּ ְּדֵלית ִעדות ָפחות ִמּתְ ּ ּּ.  

א א ְוִאיּמָ ן ִאיהו ִיחוד ְדַאּבָ ְּוַהאי ּבֵ ּ ִּאיהו ַעּמוד ָסִביל ּכָֹלא, ּ ּ ַמָיא ְוַאְרָעא , ּ ַגְווָנא ִדׁשְ ּּכְ
הֹון ְדָעְלָמא ַעל ַחד ַסְמָכא ַקְייָמאְדִא ַמר ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּּתְ ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד )משלי י כה(ּכְ

א ָסְמִכין ַעל ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, עֹוָלם א ְוִאיּמָ ין ֵאם וַבת , ָּהִכי ַאּבָ ְּוִאיהו ִיחוד ּבֵ ּ ּ
ַגְווָנא ָדא הו ּוֵביה ִאְתֲעִבידו ה, ה''ּכְ ּ ִּיחוד ' ְּוִאיהו ו, ג ָהָכא''ג ָהָכא ְוי''ד ֶאָחד יה ֶאָח''ּ
ַגְווָנא ָדא ַוִייֶצר יהו, ִּדְתֵרי ֲאָחיֹות א ו' ְלִעיָלא י' י' ָּדא ָרָזא ְדא, ה''ּּכְ ' ְלַתּתָ
ֶאְמָצִעיָתא   .ּבְ

ָלה ַוֲחמֹוָתה ִּיחוָדא ְדַתְרַוְייהו ּכַ ּ ָלָלא , )לאמ' ם ו''י מן אלהי''א ה''נ( )'ם ו''מן אלהי' ה(, ּּ ּכְ
א''ְּדַתְרַוְייהו ה א וְבַרּתָ ְרַוְיהו' ו, ּה ִאּמָ ין ּתַ ּוַבֲאַתר ָדא ָאַמר ֹלא , ְרָוהְלִעיָלא ֵלית ֶע, ּּבֵ ּ

ְדֶמה ְליֹוְצֶריך ר ֵמַאְתֵריה ָאַמר , ָּתִ א ּבַ ּ ֹלא ִתְקְרבו ְלַגלֹות)ויקרא יח ו(ְּלַתּתָ ְוָהא , ּ
ּכַ. ּאוִקיְמָנא ְלִעיל ד ו, ה''ר ו''ה ִע''ְרָוֶע, ְּחָנא ָרָזא ִעָלָאהְועֹוד ַאׁשְ ין ִער ְדִאיהו ' ּכַ ּּבֵ ּ

ם ְלָאָדם ''ה אלהי''ּ ַוַיַעׂש יהו)בראשית ג כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַרע ִאְתֲעִביד עֹור
ם יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ּוְלִאׁשְ ַמר , ּ ן  ְוִלְפֵני ִע)ויקרא יט יד(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ֵּור ֹלא ִתּתֵ

ְּדָהא ַרע ִמן ִעֵור, ִמְכׁשֹול ין וִּאיהו ֶע, ּ ּה ְדִאינון ָאח ְוָאחֹות''ְרָוה ְדַאְפִריׁש ּבֵ ד , ּ ּכַ
ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ׁש ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּבְ ּ ְוִעץ ַהַחִיים )בראשית ב ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּאְתַלּבַ

ן תֹוך ַהּגָ ִזְמָנא ְדִאיִהי , ֹוב ָוָרעְּוִעץ ַהַדַעת ט, ְּבְ א ֹלא )א דהאי''ס(ּבְ ָרא וְבַרּתָ ין ּבְ ּ ִער ּבֵ
ִּתְקְרבו ְלַגלֹות ֶע יַנְייהו ְדִאיהו ַאֵחר' ְלה' ֹּלא ִתְקְרבו ו, ְרָוהּ ְלָיא ַרע ּבֵ ְּדָלא ִאְתּגַ ּ ּ ,

ַמר  ַּדֲעֵליה ִאּתְ ַגל)משלי כה ט(ּ ך ה ֵתעֹור ַקׁשְ''ְרָיֶע,  ְוסֹוד ַאֵחר ַאל ּתְ ִער , )חבקוק ג ט(ָּתֶ
ין י, יה ִזְמָנא ְדִאיהו ּבֵ ה' ַּההוא ַרע ָלא ִתְקַרב י, ה''ַּרע ּבְ   .'ּבְ

ַהאי ָחאב, ע''ר ִמן ָעְרָלה ָר''ִע, ְּוַהאי ִאיהו ְקִליָפה ְדָעְרָלה ָמה ְדאוְקמוָה , ָאָדם ּבְ ּּכְ ּ
ָעְרָלתֹו ֲה ך ּבְ ָעְלָמאְוָדא ָגִרים ֶע, ָוהְָמאֵרי ַמְתִניִתין ָאָדם ָהִראׁשֹון מֹוׁשֵ ּוְבִגין , ְרָיין ּבְ

ךָּדא ֶע ּתֶ ִהפוך ַאְתָווןֵּתעֹור ִאיהו ֶע, ְָרָיה ֵתעֹור ַקׁשְ ְְרַות ּבְ ּ ך ְדִאיהו , ּ ּתֶ ָאן ֲאַתר ַקׁשְ ּּבְ ּ ְ

ִרית ת ַהּבְ ַמר , ֶקׁשֶ ַּדֲעֵליה ִאּתְ ה)בראשית לה טז(ּ ִלְדּתָ ַקׁש ּבְ ֶלד ָרֵחל ַוּתְ ַק, ּ ַוּתֵ ּׁש ִאיהו ''ּתְ
ה  )שם ג טז(, )ורזא דמלה בעצב תלדי בנים(, ת''ֶקׁשֶ ן ָאְמָרה ַחּנָ ּמָ  )שמואל א א טו(ּוִמּתַ

ה ְקׁשַ   .ּת רוַח ָאֹנִכי''ִאּשָׁ
ָעָנן י ּבֶ י ָנַתּתִ ּתִ יׁש ִלי, ְוָדא ָרָזא ֶאת ַקׁשְ ְּואוְקמוהו ַחְבַרָיא ִמָלה ְדַאּקִ ּ ּ ּ ִתיב , ּ מֹוֵקׁש ּכְ

יה ָעְרָלתֹו , ּיה ֲהָוה מֹוֵקׁש ְלָאָדם ַקְדָמָאהְּדֵב, ּּבֵ ך ּבְ ָמה ְדאוְקמוהו ָאָדם ָהִראׁשֹון מֹוׁשֵ ְּכְ ּ ּ ּ
י, ֲהָוה פֹו ִעּמִ ׁשוּתָ ֵהֵקׁש ּבְ ּוַמה ְדָנִטיר ֵליה ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ַמר , ְּבִדיֹוְקָנא ִדיִלי, ּ שם א (ֲּעָלה ִאּתְ

ַצְלמֹו''ּ ַוִיְבָרא אלהי)כז ִרית ָזָכה ְלַמְלכות, ם ֶאת ָהָאָדם ּבְ ִגין ְדָמאן ְדָנִטיר ּבְ ּּבְ ּ ֲהֵרי , ּ
י פֹו ִעּמִ ׁשוּתָ ִּאיהו ְבֵהֵקׁש ִלי ּבְ ְּוִאם ָלא ָנִטיר ֵליה ִאְתַחַזר ַק, ּ ה ְלָאת , ׁש''ּ ה ֵליה ָקׁשֶ ָּקׁשֶ

ַמר ', ה ו ְלַקׁש)עובדיה א יח(ְוַעל ַהאי ַקׁש ִאּתְ ִה''ְּוִאיהו ְלַק, ּ וֵבית ִעׂשָ ְפוך ַאְתָוון ׁש ּבְ ּ ּ
ֶק ֶקל ַהּקֶֹדׁש, ל''ׁשֶ ִרית ׁשֶ ִדיִקים ְדָנְטִרין ּבְ ֶקל ַלּצַ ְּוִאיהו ׁשֶ ּ ַּווי ְלָמאן ְדָלא ָנִטיר ֵליה, ּ ּ ,

ָאה ִאיהו ָמאן ְדָנִטיר ֵליה ְּוַזּכָ ּ ִרית ַהאי ִאיהו ִעד ֲעֵליה ע, ּ ּוָמאן ְדָנִטיר ּבְ ּ ּ ַמע ד' ּ ' ִמן ׁשְ
יה קֹוָצא ִמן דְוִאי ָלא ָנ, ִמן ֶאָחד ִרית ָפַרח ִמּנֵ ִּטיר ּבְ ַאר ַאֵחר , ִמן ֶאָחד' ּ ּתָ . )עד ער(ְוִאׁשְ

 )כאן חסר(
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י ְוַעד ָהָכא ָלא ֲהָוה , )בראשית ד ד(' ְוָהָאָדם ָיַדע וכו י ַרּבִ ָּקם ָסָבא ָפַתח ְוָאַמר ַרּבִ
ֵתיה ִז, ָּיַדע ָאָדם ְלִאְנּתְ א ֵמַאְתֵריהֶּאָלא ּבְ ִכיְנּתָ ַלק ׁשְ ְּמָנא ְדָחאב ִאְסּתַ ְּוָהִכי אוְקמוהו , ּ ּ ּ

ָטה, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ ַאְתָרה ָאסור ּבְ א ּבְ ִכיְנּתָ ִזְמָנא ְדֵלית ׁשְ ִּדּבְ ּ ּ ִגין ַדֲעָלה , ּ ּּבְ ּ
ַמר  ָרֵאל ַעל )שם מז לא(ִאּתְ חו ִיׂשְ ּתַ ַּוִיׁשְ ָטהֹראׁש  )ב''דף צט ע( ּ ְלַקת , ַּהּמִ ּוֵמָאן ֲאַתר ִאְסּתַ

ן ֲהָוה ָמאָלא ְדַתּמָ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִעיּבור , ִּמיִמיָנא וִמּשְׂ ֶחֶסד , ו''ב רי'' ע)ר''א ויעבו''ס(ּ
בוָרה ָנא אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּּגְ ְּוָלא ְלַמּגָ ּ ין ָצפֹון ַלָדרֹום ַהְוָיין ֵליה, ּ ַּהּנֹוֵתן ִמָטתֹו ּבֵ ּ ּ 

ִנים ְזָכִרים ן, ּבָ ּמָ ַלק ַהִהיא ִמָטה ִמּתַ ְּוִאיהו ָגִרים ְדִאְסּתַ ּ ִמיׁש , ּּ ׁשְ ִליק ִאיהו ִמּתַ ָּהִכי ִאְסּתַ ּ
ָטה יה ִאְתַחַזר ִמָטה ְלַאְתָרָהא, ַּהּמִ יל עֹוְנׁשֵ ּוָבַתר ְדַקּבִ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת , ּּ ּּבְ

ּתֹו   .ַּחָוה ִאׁשְ
ּתֹוְועֹוד ְוָה גֹון , ִאית ְיִדיָעה ְלַטב ְוִאית ְיִדיָעה ְלִביׁש, ָּאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ שם ג (ּכְ

י ִערוִמים ֵהם)ז ּ ַוֵיְדעו ּכִ ּ ִערֹום ֵמאֹוַרְייָתא , )יחזקאל טז ז(ְרָיה ּוְכגֹון ְוַאּתְ ִערֹום ְוֶע, ּ
  .ְּרָיה ֵמאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפהְוֶע, ְדִבְכָתב

גֹון , ָאָדם ָיַדעְועֹוד ְוָה ה)אסתר ד א(ּכְ ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ּ וָמְרֳדַכי ָיַדע ֶאת ּכָ ָהִכי ָאָדם , ּ
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וֵבין ׁשְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ָּיַדע ְדָגִרים ַאְפָרׁשוָתא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ָבה, ְּ ַמֲחׁשָ , ְּדָאָדם ָחאב ּבְ

ה ַמֲעׂשֶ ַמ, ְּוַחָוה ָחאַבת ּבְ ַההוא ֲאַתר ְדִאּתְ ּּבְ ָבהּ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ יה ִיׂשְ ַההוא ֲאַתר , ּר ּבֵ ּּבְ
ן ָחאב ּמָ ֹאַרח ֲאִצילות ּתַ ָמֵתיה ּבְ ְּדִאְתַנִטל ִנׁשְ ּ ּ ה ִדיֵליה, ּ ַמֲעׂשֶ ְּוַחָוה ּבְ ְּדִאיִהי ּכַֹח ִדיֵליה , ּ ּ ּ

ית''כ ֵראׁשִ ה ּבְ   .ה''ַח ָמ''ה ּכֹ''ְּוֹכָלא ָחְכָמ, ּח ַאְתָוון ְדַמֲעׂשֵ
ַקִין, ָהָאָדם ָיַדעְועֹוד ְו ַמאי ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ָּיַדע חֹוָבא ִדיֵליה ּבְ  )בראשית ד א(ּכְ

ֶלד ֶאת ַקִין ַהר ַוּתֵ ַמר , ַוּתַ ִגין ַדֲעֵליה ִאּתְ ּּבְ ֶֹרׁש ָנָחׁש ֵיֵצא ֶצַפע)ישעיה יד כט(ּ י ִמּשׁ ,  ּכִ
ַחָוה ְּדִאיהו זוֲהָמא ְדַאִטיל ָנָחׁש ּבְ ּ ּ ּ ט ַעד ֵקִני חֹוֵתן ַוֲהָוה ָיַד, ּ ּע זוֲהָמא ִדיֵליה ְדִאְתַפּשַׁ ּ ּ ּ

ה ן, ֹמׁשֶ ּמָ א ִדיֵליה ּתַ ְּוַכד ָחָמא ִגְלגוָלא וְתיוְבּתָ ּ ּ  ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת )בראשית ד א(ָאַמר , ּ
ַען ְיַדְע, ה''יהו הּכְ ֵקִני חֹוֵתן ֹמׁשֶ ָּנא ֵליה ְדָקִניִתי ֵליה ּבְ ּ ן, ּ ּמָ ְּבִגין ָדא ּו, ְּוַרַווְחָנא ֵליה ּתַ

ַמר ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת יהו ִעים ְקבוִרים )קהלת ח י(ְּוָדא ִאיהו ָרָזא , ה''ִאּתְ ּ וְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ ּ
  .'ָּוָבאו וכו

ְמעֹון י ׁשִ הֹון, ָסָבא ָסָבא, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ אי ָטַרח קוְדׁשָ ְּוַאּמַ ְלַאְייָתָאה , ְּ
ִגְלּגוָלא ַנְייהו, ּלֹון ּבְ ִגין ְיָקָרא ְדַצִדיַקָיא ְלַאֲעָבָרא חֹוָבא ִמּבְ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ב , ּּ ְּדַעד ְדַקִין ּתָ ּ

ִלים ּתַ א ְפִגימו ְדָאָדם ָלא ִאׁשְ ְתיוְבּתָ ּּבִ ּ ִריך הוא , ּּ א ּבְ ּוְבִגין ָדא ִליָקָרא ִדיֵליה ָטַרח קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ַקִין יַעָייא ְדִאי, ּבְ ֵני ַצִדיַקָיאְּוָהִכי ְבָכל ַרּשִׁ ּנון ּבְ ּ ּ.  
ַחָוה ָּאַמר ֵליה ַמאי ִאיהו זוֲהָמא ְדַאִטיל ָנָחׁש ּבְ ּ ּ ּ ָּאַמר ֵליה ָדא ִליִלי, ּ ּת ִטָפה ְסרוָחה ''ּ ּ

ִּאיהו זוֲהָמא ִעיָסה, ּ ּבְ אֹור ׁשֶ ב ׂשְ ַמר ֲעָלה ִמי ְמַעּכֵ ִעיָסה ְדִאּתְ ּבְ אֹור ׁשֶ ְּוִאיהו , ְּוִאיִהי ׂשְ
א ְדסמא יה ,ל''ִאיּבָ ַמר ּבֵ ּ ְדִאּתְ ח ִמִפְריֹו ַוּתֹאַכל)בראשית ג ו(ּ ּקַ ַמר ''ָּדא ָמְו, ּ ַוּתִ ּת ְדִאּתְ

א זוֲהָמא ְדֵאל ַאֵחר,  ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות)משלי ה ה(ֲעָלה  יׁשָ ְּוִאיִהי ִטָפה ּבִ ַסם ָמְות , ּ
ּוְבִגיָנה אוְקמוָה ָמ, ּזוֲהָמא ְוָעְרָלה ְדִאיָלָנא ְדמֹוָתא ּ ּ ָעְרָלתֹו ּ ך ּבְ ְאֵרי ַמְתִניִתין ָאָדם מֹוׁשֵ

  .ֲהָוה



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ּ ּתֹוֵסף רוָחם ִיְגָועון ְוֶאל )תהלים קד כט(ָּפַתח ְוָאַמר , ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל ּ
ֲּעָפָרם ְיׁשובון ְלּגוָלא ְדַצִדיַקָיא, ּ ָּהָכא ָרִמיז ּגִ ּ ִריך הוא ִג, ּ א ּבְ ְּוַאֲחֵזי ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּלּגוָלא ְּ

ָכל ָדָרא ְוָדָרא ִּדיֵליה ּבְ ִדיק, ּ ִדיק ַלּצַ ֵּאיך ֲהָוה ָאִזיל ִמּצַ ּ ין ִרּבֹוא, ְ ּתִ ַּעד ְדָמֵטי , ַעד ׁשִ
יה  ַמר ּבֵ ְּלַההוא ְדִאּתְ ר)בראשית ו ג(ּ ם הוא ָבׂשָ ּגַ ׁשַ ם ֶזה ֶהֶבל, ּ ּבְ ּגַ ׁשַ ְּואוְקמוָה ַקְדָמֵאי , ּבְ ּ

ה ם ָדא ֹמׁשֶ ּגַ ׁשַ ָּיד ְדָחָמא ַדֲעִתיָדה אֹוַרְייָתא ְלִאְתַייֲהָבא ַעל ְיֵדיהּוִמ, ּּבְ ּ ִגיֵניה , ּ ּאֹוֵסיַפת ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ ה ָקְרּבָ ּמָ ּּכַ ה ְצלֹוִתין וָבעוִתין, ְּ ְּוַכּמָ   .ְּוָדא ִאיהו ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת, ּ

יה  ַמר ּבֵ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ְ דֹור הֹוֵלך ְו)קהלת א ד(ּ אּ ים , דֹור ּבָ ּשִׁ ְּוֵלית דֹור ָפחות ִמּשִׁ ּּ
ּוְלִעיָלא דֹור הֹוֵלך ָדא ו, ִרּבֹוא ּ ית ְסִפיָרן', ְּ ׁשִ ין ִרּבֹוא ּבְ ּתִ  ְוָהָאֶרץ )שם(. ְּדָסִליק ְלׁשִ

א ִכיְנּתָ ְע, ְּדִאיִהי עֹוָמֶדת ֵליה, ְּלעֹוָלם עֹוָמֶדת ָדא ׁשְ א ְדַקְייָמא ֵליהְוִאיִהי ׁשַ ּיָנה ּוְבִג, ּּתָ
ְע ַמר ֵלית ַמָזל יֹוָמא ָגִרים ֶאָלא ַמָזל ׁשַ ִּאּתְ א ָגִריםּּ ְע, ּתָ ר ַנׁש ַקְייָמא ׁשַ אְוֵלית ְלָכל ּבַ , ּתָ

ְע ר ַנׁש ַצִדיק ְדָלא ַקְייָמא ֵליה ׁשַ ְּדָהא ִאית ּבַ ּ ּ אּ ְע, ּתָ א ֶאָלא ְלַבְעְּדָלא ַקְייָמא ׁשַ , ָּלהּּתָ
ְע ֵני ְוַהאי ׁשַ א ִמיָנה ּבָ ַּחֵיי וְמזֹוֵני ְלַבר ַנׁשּּתָ ֵני ַחֵיי , ּ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּבָ ּ ּ ּ ּ

ַמָזָלא ַתְלָיא ִמְלָתא ְזכוָתא ַתְלָיא ִמְלָתא ֶאָלא ּבְ ּוְמזֹוֵני ַלאו ּבִ ּ ּ ְע, ּ ַּמאי ַמָזָלא ִדיָלה ּבַ , ָּלהּ
ָּלה ֵלית ַמָזלּוְלַבְע ָמה ְדאוִקיְמָנא ֵאין ַמָז, ּ ּּכְ ָרֵאלּ ְלָיא , ל ְלִיׂשְ ב ְדֹכָלא ּתַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ֵהיָכל ּבְ ַמָזָלא ֲאִפילו ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ּּבְ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ   .ֵּסֶפר ּתֹוָרה ַצִדיק, ֵהיָכל ׁשְ
  ]א''דף ק ע -תיקוני זוהר [

ּוְתֵריַסר ַמָזלֹות ִאינון ְוִאינון ו ּ , ו''ודא רזא דוא' ל דאשתכחו מאת א''נ( )'דאשתכח ו(ו ''ּּ

ן )א''דף ק ע( )עלאה דאיהו מזלא עלאה דסליק במחשבה' תמן ו' וא ּמָ ְּדִאיהו א ּתַ ' ו, ּ
ִּאיהו ַמָזָלא ְדֹכָלא, ְּדֶאְמָצִעיָתא ְדָאת א ּ ָאת י, ּ א ְדָאת ' ְדָסִליק ּבְ ֵריׁשָ ִּעָלָאה ְדִאיִהי ּבְ

ָרֵאל ָע, א ַמר ִיׂשְ ָבה ִאּתְ ַמֲחׁשָ ָבהְוַכד ָסִליק ּבְ ַמֲחׁשָ א ְדא' ְדִאיִהי י, ָלה ּבְ ', ְּדַעל ֵריׁשָ
ָרֵאל  ּוְבִגין ָדא ֵלית ַמָזל ְלִיׂשְ ּ וכל מזלא איהו ממנא על שעתא מתרין , דהא במחשבה סליק(ּ

ְּדִאיהו ַמָזָלא ְדֹכָלא, )עשר מזלות ּ ּ ְלָיין ְדִאינון ו, ּ יה ּתַ ְּוָכל ַמָזלֹות ִמּנֵ ּ ּ ן ַעל ', ו' ּ ִּדי ְמַמּנָ
ְעּתְ יֵריַסר ׁשַ ְע, א''א ֵה''ְּדִאינון ֵה, ּתֵ ָאה ִאיהו ָמאן ְדַקְייָמא ֵליה ׁשַ ַּזּכָ ּ אּ   .ּתָ

ְּדִאיהו ִגְלּגול ְדֻכְלהו ָדא י ּ ּ ּ ל' ּּ ְּדִאיהו ַגְלּגַ ְלּגול' ְוִעם ו, ּ ָרָזא , ִּאְתֲעִביד ּגִ ְּדִאיהו ּבְ ּ
יה . ו ִמן ְיסֹוד''ְדס ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ים  )בראשית מו כו(ּ ּשִׁ ָאה ְלַיֲעֹקב ִמְצַרְיָמה ׁשִ ֶפׁש ַהּבָ ל ַהּנֶ ּכָ

ׁש ים, ָוׁשֵ ּשִׁ ְּלַאְתָערוָתא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ׁשִ ׁש, ּ ְּלַאְתָערוָתא ְדַצִדיק ָוׁשֵ ְּוֹכָלא , ּ
ְלּגול ַצִדיק ְדֵביה ּגִ ִּאְתְרִמיז ּבְ ּ ּ ן יו, ּ ּמָ יה, ד''ְּועֹוד ְיסֹוד ּתַ ל ּבֵ ְלּגַ ְּדִאְתּגַ ל ּ יה ִמּכָ ּ ְוָנח ּבֵ

ל ְלּגַ ְלּגוִלין ְדִאְתּגַ ּּגִ ּוְבִגין ָדא , ּ ר '' ַוְיַכל אלהי)שם ב ב(ּ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ יֹום ַהּשְׁ ּם ּבַ
ה ין ִרּבֹוא' ְואֹות ו, ָעׂשָ ּתִ יה ָסִליק ַצִדיק ְלׁשִ ְּדִגְלּגול ּבֵ ּ ּ ית, ּ ַצִדיק ִאינון ׁשִ ּּבְ ּוְבַעּמוָדא , ּ ּ

יןְדֶאְמָצִע ּתִ ין ִרּבֹוא, יָתא ָסִליק ְלׁשִ ּתִ ּוְבֶכֶתר ִעָלָאה ְדִאיהו א ָסִליק ְלׁשִ ְּוָדא ִאיהו דֹור , ּּ ּ
א   .ְהֹוֵלך ְודֹור ּבָ

ְיסֹוד ִאיהו ְמעֹון ְוָהא ָסָבא ָאַמר ְדִאיהו ִגְלּגול ּבַ י ׁשִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ּ ן י, ּ ל ' ְוַתּמָ ְלּגַ ְּדִמְתּגַ
ְרָיא ֲע יה ְוׁשַ ית יֹוֵמיּּבֵ ׁשִ יה ֵמַההוא ָטְרָחא ְדִגְלּגוָלא ְדָטַרח ּבְ ֵּליה ְוָנח ּבֵ ּ ּ ית , ּ ְּדָסְלִקין ְלׁשִ

ָאת ו י', ּבְ ין ּבְ ּתִ ית ִזְמִנין ֶע' ּוְלׁשִ רׁשִ ַאֶלף, ׂשֶ ית ַאְלִפין ּבְ ּוְלׁשִ ין ִרּבֹוא ְבֶכֶתר , ּ ּתִ ּוְלׁשִ
א , ִּעָלָאה ְְוָדא ִאיהו דֹור הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ּ   .ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם עֹוָמֶדתּ
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ְע א ַקְייָמא ֵליהּוְבָכל ִזְמָנא ְדָאֵתי ְוָאִזיל ׁשַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם , ּּתָ
ְע, עֹוָמֶדת ְלּגוָלא וְבָכל ׁשַ ָכל ֲאַתר וְבָכל ּגִ ת זוֵגיה ַקְייָמא ֵליה ּבְ ִּדְלַהאי ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ אּ ַאף ַעל , ּתָ

ב ְדָאִזיל ְוָא ה ִגְלּגוִליןּּגַ ַּהאי ִאיהו ַצִדיק ְוטֹוב לֹו, ֵּתי ְבַכּמָ ְע, ּ ּוְלָמאן ְדׁשַ א ִדיֵליה ָלא ּ ּּתָ
ְע ַּקְייָמא ֵליה ֶאָלא ׁשַ ת זוֵגיה ַקְייָמא ֵליהּ א ָאֳחָרא ְדַלאו ּבַ ּּתָ ּ ְּוַהאי ִאיהו ַצִדיק ְוַרע , ּ ּ

ד, לֹו ל ִמי ׁשֶ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּכָ ּּכְ ּ ָעה דֹוֲחָקתֹוּ ָעה ַהּשָׁ   .ֹוֵחק ֶאת ַהּשָׁ
י ֶאְלָעָזר מור ֲהָוה' ְוָהא ר, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְּפָדת ַצִדיק ּגָ ּ ְע, ּ ׁשַ אי ָלא ָנַפל ּבְ א ְוַאּמַ ּתָ

ילֹו ן ּגִ ת זוֵגיה ּבֶ ִּדיֵליה ְדִאיִהי ּבַ ּ ּ ְלּגוָלא ִדְמַחֵייב ֵליה ְדָנִפיל, ּ ִרי ִאית ּגִ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ ּּ 
ילֹו ן ּגִ ַמָזֵליה ְדִאיהו ּבֶ ּּבְ ּ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ה )דברים ח ט(ְּדִאּתְ נות ּתֹאַכל ּבָ ר ֹלא ְבִמְסּכֵ ּ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּ

ְע, ֶלֶחם ְעְּדִאיִהי ׁשַ א ִדְמזֹוֵני ְוׁשַ א ְדַחֵיי וָבֵניּתָ ּּתָ ְלּגוָלא ִדְמַחֵייב ֵליה ְדָלא ָנִפיל , ּ ְּוִאית ּגִ ּ ּּ
ְע ׁשַ א ִדְמזֹוֵנּבְ ילֹוּתָ ָעְלָמא, י ְדִאיִהי ַבת ּגִ ה ַזְכָוון ּבְ ּמָ ב ְדָעִביד ּכַ ּוְבִגין ָדא , ַּאף ַעל ּגַ ּ

ְזכוָתא ַתְלָיא ִמְלָתא ֶאָלא ְבַמָזָלא ַתְלָיא  ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ַלאו ּבִ ּאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ
ַמ, ִמְלָתא ִאלו ּבְ ְּדִגְלּגוָלא ָגִרים ֵליה ּכְ ּ ּ   .ָּזָלא ַתְלָיא ִמְלָתאּּ

ְע ׁשַ ר ִדְנַפְלּתְ ּבְ ִעית ְדַאֲחִריב ְלָעְלָמא ְוָהַדר ִאְבֵריה ְוֶאְפׁשַ ּוַמה ְדָאַמר ִאי ּבָ ּ ּ ּ א ּ ּתָ
ַמְע, ִדְמזֹוֵני ְפֵני ַעְצמֹוָהִכי ׁשְ ַוַדאי ְדָכל ַצִדיק ְוַצִדיק ֵיׁש לֹו עֹוָלם ּבִ ָּנא ּבְ ּ ּ ָּדא גוָפא , ּ

ִעית ְדַאֲחִריב ְלָעְלָמא, ְקֵרי עֹוָלם ָקָטןְּדַבר ַנׁש ְדִאְת ַמר ִאי ּבָ ך ִאּתְ ּוְבִגין ּכַ ְּוַאְייֵתי ֵליה , ְּ
ִגְלּגוָלא ָאֳחָרא ְע, ּּבְ ׁשַ ְּואוַלי ִדְנַפְלּתְ ּבְ א ִדְמזֹוֵניּ   .ּתָ

יה יִקין ָקא ָנִחית ְלַגּבֵ יָקא ְדַעּתִ ּ ְדָכל ַצִדיק ְוָאַמר עֹוָלם, ַּאְדָהִכי ָהא ָסָבא ְדָסִבין ַעּתִ ּ
א ִכיְנּתָ ָאַרת ֲחֵריָבה, ָּדא ׁשְ ּתְ ַלק ִמיָנה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוִאׁשְ ד ִאְסּתַ ּּכַ ּ ַמר , ּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ

ְבִעי ְדַאֲחִריב ָעְלָמא ל, ּתִ ְלּגַ ְּדָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה ִאְתְקִריַאת ּגַ ִּאיהו ִגְלּגול' ְוִעם ו, ּ ּ ,
ית ְסִפיָרן  ין ִרּבֹואְוׁשִ ּתִ ַאְתָוון ָסְלִקין ְלׁשִ א, ּבְ ְְוָדא ִאיהו דֹור הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ּ ְּוֵלית דֹור , ּ

ין ִרּבֹוא ּתִ ָּפחות ִמּשִׁ א, ּ ִכיְנּתָ   .ְּוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם עֹוָמֶדת ָדא ׁשְ
  ]ב''דף ק ע -תיקוני זוהר [

ַמר ּכוֵלי ַהאי, ְּדִאיִהי ִאְתְקִריַאת אוַלי ַּוֲעָלה ִאּתְ ְעּ ּ ְואוַלי ְדָזֵכי ְלׁשַ א ִדְמזֹוֵניּ ַּוֲעָלה , ּתָ
ַמר  ּ ַעל אוַבל אוָלי)דניאל ח ב(ִאּתְ ִּדְכָבר ִאְתַחַייב ֳקָדם ְדֵייֵתי ְלָעְלָמא ְדִאיִהי , ּ ּּ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ יה, ׁשְ ְסִפיָרה ְדִאיִהי ְלִעיָלא ִמּנֵ ְּוָהא ִאְתַחַייב ּבִ ן ְלַההו, ּ ּקַ ַּעד ְדִאְתּתַ א ּ
ָמֵתיה ר ַנׁש ִנׁשְ ֲּאַתר ְדִאְתְנִטיל ּבַ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ָנה ּבִ ּקָ ְע, ֵּלית ֵליה ּתַ א ְדִאיִהי ׁשַ ּתָ

ְּדֻכְלהו ְע, ּ ּוְבִגין ָדא ׁשַ א ָלא ַקְייָמא ֵליהּ ַמָזָלא ִעָלָאה ֲאִפילו ְדַיֲעִביד , ּּתָ ְלָיא ּבְ ְּוִאם ּתַ ּ ּ
ְזכוָת ה ַזְכָוון ַלאו ּבִ ּמָ ְּדָהא ְמחוָייב ִאיהו ִמְלִעיָלא, א ַתְלָיא ִמְלָתאּּכַ ּ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ְלּגוָלא ְדַתְלָיא  ַמע ּגִ ִמיֵניה )ב''דף ק ע(ֵּמָהָכא ַמׁשְ א ְדִאיהו ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ּּבִ ֲאָבל ִאם ַאֶחֶרת , ּ
ח לֹו  גוָפא ָאֳחָרא, )שמות כא ו(ִיּקַ ִּאם ַההוא רוָחא ֵייֵתי ּבְ ּ ָּהא ַלאו ִאיהו ִמיֵניהְד, ּ ַמה , ּ

ְע יה ַקְייָמא ֵליה ׁשַ ִתיב ּבֵ ּּכְ ת זוֵגיהּ ן ְוִאיִהי ּבַ ּמָ א ּתַ ּּתָ ְע, ָאַמר, ּ ַּוַדאי ַקְייָמא ֵליה ׁשַ א ּ ּתָ
יה ל ִעּמֵ ְלּגַ ְּדִאיִהי ַבת זוֵגיה ְדִאְתּגַ ּ ּ סוָתה ְועֹוָנָתה ֹלא , ּ ֵאָרה ּכְ ִּאם ָלא ַקְייָמא ֵביה ׁשְ ּ ּ ּ ּ

ֵאָרה ָדא ִגְלּגוָלא ַקְדָמָאה, ָרעִיְג ּׁשְ ּ רֹו, ּ ׂשָ ֵאר ּבְ י ִהיא ְכסוֹתה ְלַבָדה ִהיא , ׁשְ סוָתה ּכִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ
ְמָלתֹו ְלעֹורֹו  ְּועֹוָנָתה ָאָדם ִיחוָדא ִדיֵליה ְדִאיהו , ּ ָדא ִגְלּגוָלא ִתְנָייָנא)שם כב כו(ׂשִ ּ ּ ּ ּ

ִליָתָאה   .ִּגְלּגוָלא ּתְ
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ְמעֹו י ׁשִ יר ְדָהא ְסִתיִמין ִמִלין ִדיָלךָאַמר ַרּבִ ְן ָסָבא ָסָבא ְפַתח ִמִלין ַיּתִ ּ ּּ ּ ָּאַמר ֵליה , ּ
ל ְמזֹוָנא ָקא ַאְתָיא, ַּההוא ָסָבא ן ּכָ ּמָ ְטָרא ִדיִמיָנא ְדִמּתַ ֵאָרה ָדא ְמזֹוָנא ִמּסִ ּׁשְ ֲהָדא , ּ

יַע ְלָכ)תהלים קמה טז(ּהוא ִדְכִתיב  ּבִ ּ פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיך וַמׂשְ ָ   .ל ַחי ָרצֹוןּ
סות ִעיַנִים ָמאָלא ְדִאיהו ּכְ ְטָרא ִדׂשְ סוָתה ִמּסִ ּּכְ ּ ּ ן ֶע, ּ ּמָ ָמאָלאְּדִמּתַ ִגין , ְרָיין ִלׂשְ ּבְ

ן ְפִגימו ָמאָלא ַתּמָ ְּדִסְטָרא ׂשְ ָפַתח ָהָרָעה)ירמיה א יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ פֹון ּתִ , ּ ִמּצָ
ִיְצָחק  ַמר ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ְכֶהיןָ◌ ִעיָניו ֵמְראֹות)ראשית כז אב(ּ י ָזֵקן ִיְצָחק ַוּתִ ,  ַוְיִהי ּכִ

ּסוָייא ן ָצִריך ּכִ ְּוַתּמָ יה , ְ ַמר ּבֵ ַההוא ִאּתְ ה ּבְ ּוֹמׁשֶ ּ י ָיֵרא )שמות ג ו(ּ ה ָפָניו ּכִ ר ֹמׁשֶ ּ ַוַיְסּתֵ ּ
יט ֶאל ָהאלהי ּס, ם''ֵמַהּבִ ּוְבִגין ָדא ִציִצית וְתִפיִלין ִאינון ּכִ ּ ּ ּוָיא ִדיָלהּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ְמָלתֹו ְלעֹורֹו י ִהיא ְכסוֹתה ְלַבָדה ִהיא ׂשִ ּּכִ ּ כסותה לבדה היא שמלתו , ובעור דתפילין(, ּ

ִפִלין, )לעורו עֹור ִדּתְ ּּבְ ה , ּ ה ּבָ ַכּסֶ ר ּתְ סוְתך ֲאׁשֶ ְנפֹות ּכְ ע ּכַ ֻסָתה ַעל ַאְרּבַ ּּכְ ּ   .)דברים כב יב(ָּ
ָרֵאלְּועֹוָנָתה ִמּסִ ַמע ִיׂשְ ָרֵאל ׁשְ ְּטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ִיׂשְ ן ִיחוָדא , ּ ְּלַתּמָ

ם ֵאין )שמות כא יא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּדיָלה ה ָלה ְוָיְצָאה ִחּנָ ָלׁש ֵאֶלה ֹלא ַיֲעׂשֶ ּ ְוִאם ׁשְ ּ
ֶסף ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא, ּכָ ְּדֶהן ּכָ ֹלׁש ִע''ּ ֶבר ּל ַפֲעַמִים ׁשָ   .)איוב לג כט(ם ּגָ

ִגְלּגול ַלת ָנִחית ּבְ ִאֵלין ּתְ א ְדִאיהו ָחְכָמה ּבְ ַּאּבָ ָאָדם ְוַחָוה ְדָסְלִקין , ּּ ִתיב ּבְ ְּוָהא ּכְ
ַבע ַנִים ְוָיְרדו ׁשֶ ִמָטה ׁשְ ּּבְ ַּוַדאי ָהִכי ִאיהו ְדִאינון ָאָדם ְוַחָוה, ָאַמר, ּ ּ ּ ּ ַּקִין וְתאוָמתֹו, ּ ּ ,

אומֹוָתיוֶּהֶבל וְתֵרין אומֹות ְוֵליה ָלא ֲהָוה ֶאָלא ַחד, ּ ּתְ ֵרין ּתְ ִגין ַדֲהוֹו ְלֶהֶבל ּתְ ְּוַקִין ּבְ ּ ּ ּ ,
י ְלֶהֶבל ַבע ִיפֹול ַצִדיק ָוָקם , ַקּנִ י ׁשֶ ְּוָדא ָגִרים ֵליה ּכִ א , )משלי כד טז(ּּ ִכיְנּתָ ׁשְ ְּדָחב ּבִ

ַבע ת ׁשֶ ַבע, ְּדִאיהו ּבַ ׁשֶ ּוְבִגין ָדא ָנַפל ּבְ ָתא ָגִרים ָלה ִמיָתה,ּ ּ ְדִאּתְ ְּוָדא ְיִריָדה ִדיֵליה , ּ
ָאה ֵמַאְתָרָהא ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ   .ִּדְנִחיַתת ׁשְ

ה  ַרׁש ּבָ ּתַ ּוְלָבַתר ְדִאׁשְ ּ א ,  ִאיָלָנא)א דאשתמש בהאי''נ(ּ ן ְנִביעו ְלֶמֱעַבד ִאיּבָ ּמָ ְּוָנִחית ּתַ
ְּדִאיהו ִפְרָיה ְוִרְבָיה ִדיֹוְקֵניהָדא ָגִרים ָאָדם , ּ ֵרי ּבְ ְּדִאְתּבְ א , ּּ ִכיְנּתָ ַלק ְנִביעו ִמּשְׁ ְּדִאְסּתַ ּּ

ין ִדיָלה ַבע ַדְרּגִ ָאה וִמּשֶׁ ּתָ ּּתַ ּ ּ ן, ּ ּמָ ְּלָבַתר ִדְנִחיתו ּתַ ּּכָֹלא ָסִליק ְלַאְתֵריה, ּ ְּוָרָזא ִאיהו , ּ
  .ְוָקם

  ]א''דף קא ע -תיקוני זוהר [

ַלק ּוַמאי ֲהָוה ְנִביעו ְדִאְסּתַ ּ יהּ ַלק ַעד ֵאין סֹוף ְדִאיהו ַמָזָלא ִעָלָאה' ו, ּ ִמּנֵ ְּדִאְסּתַ ּּ ּ ּ ּ ,
א ְלַאְתֵריה' ְּדָנִחית ֵליה ו ְּדִאיהו ַאּבָ ּ ֵריה ְלַאְתֵריה, ּ ל ּבְ א ּכָ ּוְלָבַתר ָסִליק ַאּבָ ּ א דנחית ''נ(. ּ

תא דאיהו שע) (כל זה מיותר) (ולבתר סליק אבא מבריה לאתריה, לון דאיהו אבא לבריה
דקיימא ליה זכאה איהו מאן דקיימא ליה ולא דחיקא ליה שעתא כמה דאוקמוה כל הדוחק את 
השעה שעה דוחקתו והא רבי פדת דדחיקא ליה שעתא אמר ליה קודשא בריך הוא אי בעית 
דאחריב עלמא ואפשר דנפלת בשעתא דמזוני אמר ליה בוצינא קדישא כולי האי אמאי אמר 

דבר נש דאתי בגלגולא ואתחייב למאריה קדם דייתי לעלמא אף ליה דא רזא רברבא שמענא 
על גב דיעביד כמה זכוון לאו בזכותיה תליא מלתא דהא מזליה גרים ליה ומה דאמר אי בעית 
דאחריב לעלמא ואפשר דנפלת בשעתא דמזוני בודאי הכי שמענא דכל צדיקא וצדיקא אית ליה 

 קטן ובגין דא אמר אי בעית דאחרביה עולם בפני עצמו ודא גופא דבר נש דאתקרי עולם
שמות כא (לעלמא ואייתי ליה בגופא אחרא ואפשר דנפלת בשעתא דמזוני אמר ליה והא כתיב 

ואם שלש ' ל וכו''אם אחרת יקח לו שארה כסותה ועונתה לא יגרע והן כל אלה יפעל א) י
 עלאה כמה אמר ליה ודאי אתגלי הכא רזא). שם(אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף 



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

דאוקמוהו מארי מתניתין אשתו כגופו דמיא ואשתכח דאיהי חיים דיליה הדא הוא דכתיב 
דף (, )משלי ג יח(ראה חיים עם אשה אשר אהבת עץ חיים היא למחזיקים בה ) קהלת ט ט(

ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה ) דברים ח ט(ואיהי פרנסה דיליה הדא הוא דכתיב ) א''קא ע
 ).כ''ה בני חיי ומזוני עומינ' לחם וכו

ה ּנוי ַמֲעׂשֶ ם ְוׁשִ ּנוי ַהּשֵׁ ּנוי ָמקֹום ְוׁשִ ְלּגוִלין ׁשִ ְּוָלֳקֵבל ִאֵלין ּגִ ּ ּ ּ ַגְווָנא , ּ ּנוי ָמקֹום ּכְ ּׁשִ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ יה , ְּ ַמר ּבֵ ה יהו)ישעיה כו כא(ְּדִאּתְ קֹומֹו'' ִהּנֵ ְוַכד ָנִפיק , ה יֹוֵצא ִמּמְ

ּנִ ּתַ ּי ִמִדיָנא ְלַרֲחֵמי וֵמַרֲחֵמי ְלִדיָנאִאׁשְ ֲאִני , ּ ָמה ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֹלא ְכׁשֶ ּּכְ ּ ּ
ב ֲאִני ִנְקָרא יהו, ִנְכּתָ ב ּבְ א ְדִאיהו ַאְתֵריה ִנְכּתָ עֹוָלם ַהּבָ ּּבָ יהו''ּ עֹוָלם , ה''ה ְוִנְקָרא ּבְ ּבָ
יהו ב ּבְ אדנ''ַּהֶזה ִנְכּתָ ּנוי ָמקֹום ְלָבר ֵמַאְתֵריה,י''ה ְוִנְקָרא ּבְ ּ ָדא ׁשִ ּ ְּדִאיהו ָעְלָמא , ּ ּ

ּנוָיא, ְדָאֵתי יה ׁשִ ָּעְלָמא ְדָאֵתי ֵלית ּבֵ ה ֹלא '' ֲאִני יהו)מלאכי ג ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ִניִתי ם יהו, ׁשָ ׁשֵ ב ּבְ ם יהו''ִנְכּתָ ּיה ְלָבר ֵמַאְתֵר, ה ַרֲחֵמי''ִאְתְקֵרי יהו, ה''ה ְוִנְקָרא ְבׁשֵ

י ְוִאְתְקֵרי אדנ ּנִ ּתַ א , י ְוִאְתְקֵרי ִדין''ִאׁשְ ּסֵ ב ַעל ּכִ א ַרֲחִמים ְויֹוׁשֵ ּסֵ ְוָדא ָרָזא עֹוֵמד ִמּכִ
  .ִדין

ם ָדא מצפ ּנוי ַהּשֵׁ ּׁשִ ַא, ץ''ּ ְּדִאיהו ּבְ ת, ה''ׁש יהו''ּתְ ּבַ''ּ ּבָ ה ָדא ׁשַ ּנוי ַמֲעׂשֶ ְְדָצִריך , ּׁשִ ּ
ְלַאַחר ָיד ל ּכִ ְּדִאיהו ַצִדיקּכֹל , ּכָ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ה, ַּאַחר ָיד ְדִאיִהי ׁשְ ּנוי ַמֲעׂשֶ ּוְבִזְמָנא , ָּדא ׁשִ

ן ְסִגידו ּמָ ְלַאַחר ָיד ֵלית ּתַ ְּדִאיהו ּכִ ָברוך, ּ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ יה ּכָ ַמר ּבֵ ְְדִאּתְ ּ ֲעָלא , ּ ּתַ
ְּבִעיָדֵניה ָסִגיד ֵליה ּ ִּדְבִזְמָנא ְדִאיהו ִכְלַאַח, ּ ל ָדא ְדָאַמר , ר ָיד ִאְתֲעִביד ָזָנבּ ְּוִעם ּכָ

ַאְתֵריה ֲעָלא ְבִעָדֵניה ָסִגיד ֵליה ּבְ ּּתַ ּ ּ ִהי , ּ ֲּאָבל חוץ ֵמַאְתֵריה ֱהִוי ָזָנב ַלֲאָריֹות ְוַאל ּתְ ּ
וָעִלים   ֹּראׁש ַלּשׁ

יה ְוִאְתֲעִביד ָזָנב  ב ְדָנִחית ִמַדְרּגֵ מור ַאף ַעל ּגַ ְּדָהא ַצִדיק ּגָ ּ ּ ּ ּ ַמר , ַלֲאָריֹותּ ֲּעֵליה ִאּתְ
ַּמאי ָזָנב ִדיֵליה ַהִהיא קֹוָצא ְדָאת ד, ּ ֹלא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב)תהלים לז כה( ד ''ִמן ֶאָח' ּ

ָאה' ְּדִאיִהי י ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַמר , ְזִעיָרא ׁשְ ַבע ִיפֹול ַצִדיק ָוָקם)משלי כד טז(ֲּעֵליה ִאּתְ י ׁשֶ ּ ּכִ ּ.  
א ֲחִזי ִגְלּג ּול ְדָאת וּתָ ְע' ּ ׁשַ יהִּאיהו ְדָנִפיק ּבְ ָעה גֹוֵרם, ּּתֵ ַמר ַמָזל ׁשָ ַּדֲעֵליה ִאּתְ ּ ָמה , ּ ּכְ

ָעה גֹוֵרם ְּדאוְקמוָה ֵאין ַמָזל יֹום ּגֹוֵרם ֶאָלא ַמָזל ׁשָ ּּ ּ ד ַאְתָיא , ּ יה ּכַ ִתיב ּבֵ ַאְבָרָהם ַמה ּכְ ּּבְ
ם ַאְבָר)בראשית יט כז(, ְּבִגְלּגוָלא ּכֵ קֹוםּ ַוַיׁשְ ּבֶֹקר ֶאל ַהּמָ ּוְבִגין ְלַאְקָדָמא ָלה , ָהם ּבַ ּ ּ

ִגְלּגוָלא יה ּבְ ִתיב ּבֵ ִּיְצָחק ַמה ּכְ ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב)שם כד סג(, ּ ּשָׂ ּ ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח ּבַ ָנַפק , ּ
ה ְלַחְקָלא יה , ְּלַגּבָ ַמר ּבֵ ִגין ְדִאּתְ ּּבְ ר)ירמיה ט ט(ּ ְדּבָ ֵנִני ַבּמִ ַחד ,  ְמלֹון אֹוְרִחים ִמי ִיּתְ

ַצְפָרא ה ּבְ א ּבָ ְפׁשָ ַּאְקִדים ְלַפׁשְ א, ּּ ַרְמׁשָ ה ּבְ א ּבָ ְפׁשָ ְּוִתְנָיָנא ְלַפׁשְ יה , ּ ִתיב ּבֵ ַּיֲעֹקב ַמה ּכְ
קֹום)בראשית כה יא( ּמָ ע ּבַ ה, ּ ַוִיְפּגַ ָּפַגע ּבָ גֹון ַיֲעֹקב, ּ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָפַגע ּכְ ַּזּכָ ַּדֲעֵליה , ּ ּ

ַמ ם)שם(ר ִאּתְ ְּוַההוא ִליָנה הוא ְלָוָיה, ּ ַוָיֶלן ׁשָ ה , ּ ִּמָיד ְדַאֲעַרע ּבָ ּ עו בֹו )שם לב ב(ּ ּ ַוִיְפּגְ ּ
ה ֲהָוה ָנִטיר ָלה, ם''ַמְלֲאֵכי אלהי ל ָדא ְדָפַגע ּבָ ְּוִעם ּכָ ּ ה ַעד ְדָאָתא , ּ ְּוָלא ִאְתַאַחד ִעּמָ ּ

ְע ֶמׁשּ ַוָיֶלן ׁשָ)שם כח יא(ְּוָדא ִאיהו , ָּלהּבַ י ָבא ַהּשֶׁ ִּדְבִגיֵניה , ם ּכִ ּ ַוִיְזַרח לֹו )שם לב לב(ּ
ֶמׁש ה, ַהּשֶׁ ִגְלּגוָלא רוֵחיה ְדֹמׁשֶ ה ְדָאָתא ֵביה ּבְ ְּדִאיהו ֹמׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ה ֲהוֹו , ּ ּוְבִגין ָדא ַיֲעֹקב וֹמׁשֶ ּ ּ

ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא א ֲחָדא ּבְ ַדְרּגָ ֲּאָבל ָדא ְבגוָפא ְו, ַּקְייֵמי ּבְ ָמָתאּ ּוְבִגין ָדא , ָדא ְבִנׁשְ ּ
ְע ְעֵלית ׁשַ א ְבָלא ּבַ ִכיְנּתָ ר ַנׁש ְדִאיִהי ׁשְ א ַקְייָמא ְלָכל ּבַ   .ָּלהּּתָ
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ְע ד ְדִחיַקת ֵליה ׁשַ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ ּ י ְפָדתּ א ְלַרּבִ ִעית ְדַאְחְרֵביה ְלָעְלָמא , ּּתָ ְּוָאַמר ִאי ּבָ ּ
ְע ׁשַ ר ִדְנַפְלּתְ ּבְ אְּוֶאְפׁשַ ְּואוַלי ִדְנַפְלּתְ ַמאי ְואוַלי,  ִדְמזֹוֵניּתָ ּ ִעי , ּ ֶּאָלא ְואוַלי ִאי ּבָ ּ

ְע ׁשַ ִריך הוא ִדְנַפְלּתְ ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ א ִדְמזֹוֵניְּ ֵתיה ָעִביד, ּתָ ְע, ְּדָהא ִאּתְ ִעי ּבַ ָּלה ְּואוַלי ִאי ּבָ
ָלא ְרׁשוָתא ְדַבְע ַּדֲהִוי ַקְייָמא ַמה ְדִאיִהי ֲעִביַדת ּבְ ּ   .ָּלהּ

ְע א ְלַההוא ַבר ַנׁשּוְכַגְווָנא ָדא ֵלית ׁשַ ִכיְנּתָ א ַקְייָמא ְדִאיִהי ׁשְ ֶּאָלא ִאם ֵייֵתי , ּּתָ
ְע ְּבִגְלּגוָלא ְבַההוא ַבר ַנׁש ְדַהִהיא ׁשַ ּ אּ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן )ויקרא טז ג(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּתָ  ּבְ

ַמר ּוְבָלא ַבְע, ֶאל ַהּקֶֹדׁש , )במדבר א נא( ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ִעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ) בשם(ָּלה ִאּתְ
ֵרב יוָמת ְּוַהָזר ַהּקָ ְּוֵלית ִמיָתה ֶאָלא ֲעִניוָתא, ּ ּ ָזר ָאֳחָרא ְדמום ָזר, ּ ֶּאָלא , ְּוַהאי ָזר ַלאו ּבְ

ְע   .ָּלהָזר ִמּבַ
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ְע ׁשַ ָאה ָמאן ְדִאיֲעַרע ּבְ א ְדִאְתּבְַּזּכָ יתּתָ ֵראׁשִ ית ְיֵמי ּבְ ָמָתא ִאית ָלה , ִרי ִמּשִׁ ְּדָכל ִנׁשְ ּ
ִגְלּגוָלא ִּעת וְזַמן ּבְ ָמה ְדָאַמר ֹקֶהֶלת , ּ ַחת )קהלת ג א(ּכְ  ַלּכֹל ְזָמן ְוִעת ְלָכל ֵחֶפץ ּתַ

ָמִים ָאה ְדִאיִהי ְזַמן ְוִעָדן ְלָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה, ַהּשָׁ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְּוָדא ׁשְ ְלּגוָלא ּוְל, ּ ָּכל ּגִ
ְּוִאיִהי ִעָדן ְוִעָדִנין וְפַלג ִעיָדן, ְּוִגְלּגוָלא ּ ּ ִפיר, ּ ִּעיָדן ְדָכל ִעָדִנין ׁשַ ּ ַּמאי וְפַלג ִעיָדן, ּ ּ ,

ְנָחה גֹון ְפַלג ַהּמִ ֶּאָלא ּכְ ת ְלִדיָנא, ּ ָמאָלא ִאְתַפְלּגַ ׂשְ ְּבַעּמוָדא , ּוִביִמיָנא ְלַרֲחֵמי, ּּבִ
ִליַמתְדֶאְמָצִעיָתא ִא ּתַ ר , ּׁשְ ה ְלֶאְסּתֵ ַמר ּבָ ָמאָלא ִאּתְ יִמיָנא וׂשְ ְּוַכד ִאְתְפִליַגת ּבִ ּ אסתר ה (ּ

ְלכות ְוֵתָעׂש)ג ֵתך ַעד ֲחִצי ַהּמַ ׁשָ ּקָ ּ ַמה ּבַ ַּפְלּגו ִדיָלה ַיד ָיִמין, ה''ח יהו''ְּוִאיהו כ, ְ ּ ּ ,
ֹמאל ּוַפְלּגו ִדיָלה ַיד ׂשְ ּ ְרַוְייהו ִא, ּ ה כְּוָלֳקֵבל ּתַ ר ֹקֶהֶלת ּבָ ) ב''דף קא ע(. ח ִזְמִנין ִעת''ְּדּכַ

, ד''ד י''ְּוִאינון י', ּ ִעת ָלֶלֶדת ְוִעת ָלמות ִעת ָלַטַעת וכו)קהלת ג ב( ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב
נֹוס ֲאָבִנים ַלֲחבֹוק , ַיד ְיִמיָנא ַרֲחֵמי חֹוק ִלְרקֹוד ּכְ ָּלֶלֶדת ָלַטַעת ִלְרפֹוא ִלְבנֹות ִלׂשְ

לֹוםְלַבּקֵ ר ֶלֱאהֹוב ׁשָ מֹור ִלְתפֹור ְלַדּבֵ ָמאָלא ִדיָנא ְלִמַדן. ּׁש ִלׁשְ ָּלמות ַלֲעקֹור , ַּיד ׂשְ
ִליך ִלְקרֹוַע ַלֲחׁשֹות  ד ְלַהׁשְ ִליך ֲאָבִנים ִלְרחֹוק ְלַאּבֵ ְַלֲהרֹוג ִלְפרֹוץ ִלְבּכֹות ְספֹוד ְלַהׁשְ ְ

נֹוא ִמְלָחָמה ַּיד ְיִמיָנא ִאיִהי ְפׁשוָט, ִלׂשְ ִביםּ ל ׁשָ ּ וְבֵני )שמות יד ח(ִּדְכִתיב , ה ְלַקּבֵ
ָיד ָרָמה ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ ּכַֹח''ָ ְיִמיְנך יהו)שם טו ו(, ִיׂשְ ַיד . ַיד ְיִמיָנא ַרֲחֵמי, ּה ֶנְאָדִרי ּבַ

ָמאָלא ִדיָנא ה ַיד יהו )שם ט ג(ִדְכִתיב , ׂשְ ה ָהְיָתה '' ַיד יהו)דברים ב טו( ,ה הֹוָיה''ִהּנֵ
םּבָ   .ם ְלֻהּמָ

ה  ַמר ּבָ ּוְבִגין ָדא ִאית ִעת ָרצֹון ְוִאּתְ ּ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא טז ג(ּ ְוִאית ,  ּבְ
ה  ַמר ּבָ ִּעת ְדִדיָנא ְדִאּתְ ּוְבִגין ָדא ִאינון כ,  ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ִעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש)שם ב(ּ ּ ח ''ּ

ֵליָמָתאד יֹוִמין ִאיִהי''י, יֹוֵמי ְדִסיֲהָרא יֹוֵמי , ד ֲחֵסָרה''ְוי,  ׁשְ ּוָמאן ְדִאְתַייִליד ּבְ ּ ּ
ִבְנָיָנא ְלָוה ּבְ ׁשַ ֶחְדָוה ּבְ ְמזֹוֵני ּבְ ַחֵיי וְבעוְתָרא ּבִ ִנין ּבְ ּבְ ִלים ּבַ ֵלימוָתא ִאיהו ׁשְ ּׁשְ ּ ּ ד ''ְבָכל י, ּּ

ִזְמָנא ְדִאיִהי ֲחֵסָרה. ִעּתֹות ָטב ּוָמאן ְדִאְתַייִליד ּבְ ּ ָכל, ּ ּד יֹוִמין ִאֵלין ִאיהו ָחֵסר '' יּבְ ּ
ֻכְלהו ּּבְ ָלא ְמזֹוֵני וְבָלא ַחֵיי, ּ ָנא ּבְ ִּאיהו ַעְנָיא ִמְסּכֵ ּ ֶאְמָצִעיָתא ְיֵהא . ּ ּוָמאן ְדִאְתַייִליד ּבְ ּ ּ
  .ֵּבינוִני

ֶאְמָצִעיָתא א אֹו ְבסֹוָפא אֹו ּבְ ֵריׁשָ ִרים ְדִאְתַייִליד ּבְ ְּוָכל ָדא ָמאן ּגָ ּ ּּגול ִדיֵליה ָּדא ִגְל, ּ ּ ּ
ִּדְמַחֵיב ֵליה  ֳקָדם )ומאן גרם דא דאתייליד תמן בגין דמזליה גרים דאתחייב מלעילא(, ּּ

י ְפָדת ְדִאי ָבִעי ְדַאֲחִריב ְלָעְלָמא וכו, ְּדַאְתָייא ְלָעְלָמא ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְלַרּבִ ּ ומאן (', ּּ
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ליה גרים ולהאי בר נש קשין לו ד יומין איהו חסר דמז''דאתייליד בחסרונא דסיהרא בכל י
ד ''דלהאי בר נש דאתייליד בי, א אפשר דנפלת בשעתא דמזונא''נ(, )מזונותיו כקריעת ים סוף

בין , מזונא דגופא נהמא, דמזונא דנשמתא אורייתא, שמאלא קשין מזונותיו כקריעת ים סוף
ְטָרא ְד, )בהאי ובין בהאי קשין מזונותיו ִגין ְדִאינון ִמּסִ ּּבְ ּ ֵרי ְבִדיָנא ְדִאיהו ּ ִּדיָנא ְדִאְתּבְ

ַרֲחֵמי ְדִאיהו יהו, י''אדנ ִרי ּבְ ּוָמאן ְדִאְתּבְ ּ ין ְמזֹונֹוָתיו, ה''ּ ּוְמזֹוָנא , ַּלאו ִאינון ָקׁשִ
ָמָתא אֹוַרְייָתא יִנין, ְדִנׁשְ ת ַהּמִ   .ְּמזֹוָנא ְדגוָפא ַנֲהָמא ֵמֲחֵמׁשֶ

ְטָרא ְדָאָדם ְדִא ּוָמאן ְדִאיהו ִמּסִ ּ ּ יה , א''ו ה''א וא''ד ה''ּיהו יוּ ַמר ּבֵ  )בראשית א כו(ִּאּתְ
ְּוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים וכו ּ א', ּ ַמָיא וְבַאְרָעא וְבַיּמָ ׁשְ ִרי ּבִ ָמה ְדִאְתּבְ ִליט ּכְ ֹכָלא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ַּוֲעֵליה , ּ

ַמר  ָבר הוא)קהלת ג טו(ִאּתְ ָהָיה ּכְ ָהָיה ֳקָדם ְדֵייֵתי ְל, ּ ַמה ּשֶׁ ָמה , ַהאי ָעְלָמאַּמה ּשֶׁ ּכְ
ֶמׁש)שם א ט(ְדַאּתְ ָאַמר  ַחת ַהּשָׁ ל ָחָדׁש ּתַ ַהאי ,  ֵאין ּכָ ָבר הוא ְמחוָייב ְלֶמֱהִוי ּבְ ּּכְ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ָעְלָמא ֶטן ְיַדְע)ירמיה א ה(ּכְ ְרך ַבּבֶ ֶטֶרם ֶאּצָ יךָ ּבְ ָבר , ָּתִ ר ִלְהיֹות ּכְ ַוֲאׁשֶ
ַהאי ָעְלָמאַוֲאׁשֶ, )קהלת ג טו(ָהָיה  ָבר הוא ְמחוָייב ְלֶמיֱהִוי ֳקָדם , ּר ִאיהו ְלֶמיֱהִוי ּבְ ּּכְ ּ

ְּדֵייֵתי ְלָעְלָמא ָהָכא ְבִגְלּגוָלא ּ.  
ׁש ֶאת ִנְרָדף ''ְוָהאלהי ִין, )שם(ּם ְיַבּקֵ ֶּזה ֶהֶבל ְדִאיהו ִנְרָדף ִמּקַ , ְּוָקם ַקִין ְוָקַטל ֵליה, ּ

ַּוָיָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוַיַהְרֵגהו )בראשית ד ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ּ ַּוָיָקם ַוַדאי, ּ ַּדֲהָוה , ּ
ְּוָקם ַקִין ַוַיַהְרֵגהו, ֶּהֶבל ֲעֵליה י ַעל ֲאחוָה, ּ ם ְדַקּנִ ַּקִין ִאְתְקֵרי ַעל ׁשֵ ִגין ְדָחָזא ְיָקֵריה , ּ ּּבְ ּ

ְּותוְקֵפיה ְלִעיָלא ַלק ַלֲאַתר ְדַע, ּ ֵניה ִאְסּתַ ְּדָקְרּבָ ּ יק יֹוִמיןּּ יה , ּתִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )דניאל ז ט(ּ
יק יֹוִמין ְיִתיב וכו כֹורֹות ֹצאנֹו', ְוַעּתִ ֵניה ֲהָוה ִמּבְ ַרֲעָוא, ְּוָקְרּבָ ל ֵליה ּבְ   .ְּוִאְתַקּבַ
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ל, ָּאַמר ֵליה ָנא ִדיֵליה ִאְתַקּבַ ן ְדָקְרּבָ ִּאם ּכֵ אי ִאְתַייִהיב ֵח, ּ , ּיָלא ְלַקִין ְלִמְקְטֵליהַאּמַ
ָּאַמר ֵליה ָהָכא ַוַדאי , )אמאי) קהלת ח יד(בגין דא יש הבל אשר נעשה על הארץ וגומר ( ּ

יה, ָּרָזא ִעָלָאה א ְדִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ְדָחאב ּבֵ ְּדִאיהו ֲהָוה ַדְרּגָ ּ ּ ּ יה , ּ ה ְדָחאב ּבֵ ּוַבּמֶ ּ
ַהאי ָעְלָמא יה ּבְ יל ָעְנׁשֵ א ְדַההוא ּו, ַּקּבִ ִזיב ֵמָעְנׁשָ ּתֵ יה ִאׁשְ יל ִמּנֵ ָנא ְדִאְתַקּבִ ְּבַההוא ָקְרּבָ ּ ּ

א, ָעְלָמא י ֲהָוה ְמחוָייב ַחד ְלִעיָלא ְוַחד ְלַתּתָ בראשית ב (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּדְתֵרי ָעְנׁשֵ

מות)יז ּנו מֹות ּתָ יֹום ֲאָכְלך ִמּמֶ י ּבְ ּ ּכִ ּ ָהא ָאָדם ֲהָוה ְדָחאב ְו, ָּאַמר ֵליה )א''דף קב ע(. ָ
ַהאי ִאיָלָנא ָּאַמר ֵליה עֹוָבָדא ַדֲאבוָה ֲהָוה ֵליה וֵמת, ּבְ ּ ּ ּנו , ּ י ְביֹום ֲאָכְלך ִמּמֶ ָּאַמר ֵליה ּכִ ָּ

ִתיב יץ וֵמת, ּכְ ַההוא יֹום ִהּצִ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ.  
ִתיב  ִגין ָדא ּכְ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ר  ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ)קהלת ח יד(ָּאַמר ַרּבִ ה ַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ַנֲעׂשָ

ִעים ְוגֹוֵמר ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ּגִ ּמַ ְּוָהָכא ִאְתְרִמיז ַצִדיק ְוַרע לֹו , ֵּיׁש ַצִדיִקים ׁשֶ
ע ְוטֹוב לֹו ה , ַּצִדיק ְוַרע לֹו ָהָכא ִאְתְרִמיז, ָרׁשָ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ּגִ ּמַ ֵּיׁש ַצִדיִקים ׁשֶ

ִעים ְּוָדא ָרָזא ְדַצִדיק ְדַאְע, ָהְרׁשָ ִעיםּ ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ ן , ַּרע ֵליה ּכְ ע ְוַלאו ּבֶ ַּלאו ְדִאיהו ָרׁשָ ּ
עֹוָבָדא ְדַחָייַבָיא ִעים ְדָחב ּבְ ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ ע ֶאָלא ּכְ ָּרׁשָ ּ ּ ִאיַרע , ל ְוָנָחׁש''ְּדִאינון סמא, ּ

ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא פֹו, ֵּליה עֹוָבָדא ִדְלהֹון ִנים ּ ִגין , )שמות כ ה(ֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ ּבְ
יֵדיֶהם ה ֲאבֹוֵתיֶהם ּבִ ָלא ֵבן, ָּדא ְגִרים ְלֶהֶבל ִמיָתה, ְּדַמֲעׂשֵ ּוְבִגין ָדא ָאִזיל , ּוֵמת ּבְ ּ

ִגְלּגוָלא י, ּּבְ ה ִאיהו ׁשֵ''ׁשִ ּן ְדֹמׁשֶ י''ּ ן ָרַווח ׁשִ ּמָ  בֲּהָדא הוא ִדְכִתי, )ת''א ש''ס(ן ''ת ִמּתַ
ת ִלי אלהי)בראשית ד כה( י ׁשָ י ֲהָרגֹו ָקִין'' ּכִ ַחת ֶהֶבל ּכִ ַחת ֶהֶבל ַוַדאי, ם ֶזַרע ַאֵחר ּתַ , ּּתַ
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ְּדֶהֶבל ָרִכיב ֲעֵליה ָבה ֵליה, ּ ת ַהְרּכָ יָתא, ְּוִאְתֲעִביד ׁשֵ ְּוִאיִהי ִסיוָמא ְדַאְלָפא ּבֵ ּוְבִגין ָדא , ּ ּ
ַחת ֶהֶבל   .ּתַ

ַמר ַהֵלב רֹוֶאהַּוֲעֵליה , ֶּהֶבל ַהֵלב ה' ְּוִאיהו ה, ִּאּתְ ָמאָלא , ִמּמֹׁשֶ ְּוַהֵלב ִאיהו ִלׂשְ ּ
ִגיֵניה, ַּהֵלב ֵמִבין, ם''ְּדִאיהו אלהי ְנָייָנא ְוָנְפַלת ּבְ ְּוִאיהו ָסִתיר ּבִ ר , ּ ּוְבִגין ָדא ַוַיְסּתֵ ּ ּ

יט ֶאל ָהאלהי י ָיֵרא ֵמַהּבִ ה ָפָניו ּכִ ִגין ְד, )שמות ג ו(ם ''ֹּמׁשֶ אֹלִהיּּבְ ן ַהָוה ְדָחב ּבֵ , ם''ַּתּמָ
ְּדִאיהו אלהי ית''ּ ֵראׁשִ ה, ּם ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ַמֲעׂשֶ א , ְּוָדא ִאיהו ְדָחב ּבְ ַרּתָ ת ֵאׁש ּבְ ַלּבַ

יה א ְדָחב ּבֵ ִדיֵליה , ְּדַמְלּכָ י ֵליה ּבְ ּסִ ַייׁש ּכַ ְּוִאְתּבַ ּ ת)א בחיליה''ס(ּ ׁשֵ ת ,  ּבְ ּוַמה ַדֲהָוה ׁשֵ
ר ִע יה בִאְתַחּבֵ ת' ּּמֵ ַא, ת''א ּבֹׁשֶ''ְּוָדא ִאיהו ְיָר, ְוִאְתֲעִביד ּבֹׁשֶ ת ּבְ ׁש ''ּתְ ּבַ''ְועֹוד ׁשֵ
ָאת יו''ׁשֵ, ִּאינון ָאב ּת ְלָבַתר ְדָזָכה ּבְ ית, ד''ּ ֵרא ׁשִ יה ''ְּוִאיִהי יו, ּבְ ַמר ּבֵ ּד ְדִאּתְ משלי ח (ּ

ית ַדְרּכֹו'' יהו)כה ָרה דֹורֹותְּדִאיִהי ֲע, ּה ָקָנִני ֵראׁשִ ְּוָתב ָלה ְלַאְתָרה, ׂשָ ִאְתְקִרי , ּ
ית ֵראׁשִ ן ָזָכה ְלאֹוַרְייָתא ְדִאְתְייִהיַבת ַעל ְיֵדיה, ּבְ ּמָ ּוִמּתַ ּ.  
ָרֵאל' ִּאיִהי ִמַיֲעֹקב ְוי' ְוַהאי י י, ה''ִמיהו' י י''ֵמאדנ' י, ִּמִיׂשְ ת ''ׁשִ ה ִאיִהי ִמּשֵׁ ן ִמּמֹׁשֶ

ן ָרַווח ָלה ּמָ ֵרין ַאְתָוון ׁשְֵוַכד , ּּתַ ן ּתְ ּמָ ם ָרַווח ּתַ ָרה דֹורֹות ַעד , ם''ָאַזל ְלׁשֵ ְוַכד ָאַזל ֲעׂשָ
ן ָרַווח ה ּמָ ִּדיֵליה' ַאְבָרָהם ּתַ ה ְזרֹוַע , ה''ְוִאְתְקִרי ֹמׁשֶ, ּ ְְוָרָזא ְדִמָלה מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ּ

ם  ְפַאְרּתֹו ּבֹוֵקַע ַמִים ִמְפֵניֶהם ַלֲעׂשֹות לֹו ׁשֵ ּוָבה ַאִפיק ִלְבנֹוי , )ישעיה סג יב(עֹוָלם ּּתִ ּ ּ
לוָתא ּוָבה ָמָחא ְלִמְצָרֵאי, ִּמּגָ ה ַיד יהו)שמות ט ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ' ה, ה הֹוָיה'' ִהּנֵ

ִעין א, ָחֵמׁש ֶאְצּבָ ַקע ַיּמָ ּוָבה ּבָ ְּוָדא ִאיהו ּבֹוֵקַע ַמִים ִמְפֵניֶהם, ּ ּוָבה ָעִתיד ְלֶמֱהִוי בֹוֵק, ּ ַע ּ
א ְדאֹוַרְייָתא ִמיִמיָנא א ֲהָוה ֶהֶבל ְדִאיהו , ַיּמָ ִלּבָ ָמאָלא ּבְ ַּההוא ִזְמָנא ַמה ַדֲהָוה ִלׂשְ ּ ּ ּ

ַלק ִליִמיָנא, ַּהֵלב ן ָסִליק ְלמֹוָחא ְדִאיהו ָחְכָמה, ֶּהֶבל ִאְסּתַ ּמָ ּוִמּתַ ּ א ִאיהו , ּ ְּדָהא ִלּבָ ּ
א ִעָלָאה ַמר ַהֵלב ֵמ, ִּאיּמָ ֲּעָלה ִאּתְ ּוְלָבַתר ָנִחית ַעל ַאְרָעא ְלַנְחָתא אֹוַרְייָתא ַעל , ִביןּ

  .ַאְרָעא
  ]ב''דף קב ע -תיקוני זוהר [

יַע ֲאֵליֶהם  ר ַמּגִ ר ֵיׁש ַצִדיִקים ֲאׁשֶ ה ַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ַנֲעׂשָ ּוְבִגין ָדא ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ ּ ּ
ִעים ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ ָבה וְבעֹוָבָדאְּדָדא ָחב ּבְ, ָּדא ָאָדם ְוֶהֶבל, ּכְ ָבה , ַּמֲחׁשָ ַמֲחׁשָ ְוָדא ָחאב ּבְ

ָבה ִאיִהי י, ּוְבעֹוָבָדא ַמֲחׁשָ ַמר ', ּבְ ר ְפָעִמיםּ ַוְיַנּסו אֹוִתי ֶזה ֶע)במדבר יד כב(ֲּעֵליה ִאּתְ , ּׂשֶ
ַאְבָרָהם ִגְלּגול ּבְ ד ָאָתא ָאָדם ּבְ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ ֶע, ּ יה ּבְ י ּבֵ ר ִנְסיֹוִנִּאְתַנּסִ ּוְבִגין ְדָחאב , יןׂשֶ ּ

ה ַמֲעׂשֶ ה ּבְ ִיְצָחק ִנְתַנּסָ ל ּבְ ְלּגַ ד ִאְתּגַ ה ּכַ ַמֲעׂשֶ ָבה, ּבְ ַמֲחׁשָ ה ּבְ ַאְבָרָהם ִנְתַנּסָ ּוְבִיְצָחק , ּבְ
ה ַמֲעׂשֶ ְרַוְייהו, ּבְ ִליל ּתַ ְטָרא ְדִיְצָחק ָקָרא ֵליה ַיֲעֹקב, ַּיֲעֹקב ּכְ ְטָרא ְדַאְבָרָהם , ִּמּסִ ִמּסִ

ן ָרֵאלְּדַתּמָ ָבה ְקָרא ֵליה ִיׂשְ ַאְבָרָהם ְדִאיהו ִליִמיָנא, ּ ַמֲחׁשָ ל ּבְ ְלּגַ א ִאְתּגַ ְּדַאּבָ ּ א , ּ ְוִאּמָ
ָמאָלא ְּבִיְצָחק ְדִאיהו ִלׂשְ א, ּ א ְוִאּמָ ְרַוְיהו ַאּבָ ִליל ּתַ ִגין ְדִאיהו ּכְ ַּיֲעֹקב ּבְ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ִּאּתְ

ֶכֶתר  ָבה ּבְ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ ָבה ְסִתיָמאֶעִיׂשְ ְּליֹון ְדִאיהו ַמֲחׁשָ ְוַכד ָאָתא ָאָדם ִאְצַטַרף , ּ
ַאְבָרָהם ַאְרָעא, ּבְ ְרׁשֹוי ּבְ טו ׁשָ ְּוִאְתַפׁשְ ֶסף ְוכור ַלָזָהב )משלי יז(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ ַּמְצֵרף ַלּכֶ ּ 

ֶסף ָדא ַאְבָרָהם, )משלי יז ג( ְּוכור ַלָזָהב , ַּמְצֵרף ַלּכֶ ּובֹוֵחן ִלּבֹות , ָּדא ִיְצָחק) ב''דף קב ע(ּ
ל ָאָדם ִעָלָאה, ּ ָדא ַיֲעֹקב)שם( ה''יהו ְלּגַ ו ''א וא''ד ה''ְּדִאיהו יו, ֵּלית ְסִפיָרה ְדָלא ִאְתּגַ
א, ּה ָחְכָמה ַוַדאי''ַח ָמ''ּכֹ, א''ה ָנא ְלָאָדם ְדָבָרא ְבִדיֹוְקֵניה ְלַתּתָ ִגין ְלָצְרָפא וְלַלּבְ ּּבְ ּ ּּ ,
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ּיה ֲאִצילוֵתיהְוָאִציל ּבֵ ּ ָאָדם ֶאָלא ְבִגין ֲאִצילות ְדָאָדם , ּ ְּוָכל ָטְרָחא ִדְלִעיָלא ָלא ֲהָוה ּבְ ּ ּ
ְלָיא, ִּדְלִעיָלא ָדא ּתַ   .ְּדָדא ּבְ

ן ַמאי ְוָיׁשוב ִליֵמי ֲעלוָמיו  י ֶאְלָעָזר ִאם ּכֵ ָּאַמר ַרּבִ ובגין דא ישראל עלה ( )איוב לג כה(ּ

אמר ליה לאו למגנא תקינו מארי מתניתין , ם תמן במחשבהאמר ליה מנלן דאברה, במחשבה
ורזא , וביצחק אצטריף, באברהם אתלבן אדם, הרוצה להחכים ידרים דאיהי חכמה ואיהי מחשבה

ובוחן לבות , וכור לזהב דא יצחק, מצרף לכסף דא אברהם, דמלה מצרף לכסף וכור לזהב
אמר ליה אם כן מאי , )שם כט(ם גבר ל פעמים שלש ע''והן כל אלה יפעל א, ה דא יעקב''יהו

  .)וישוב לימי עלומיו
ׁשו ַעְנִפין ִדיֵליה יׁש יֹוִמין ְוִאְתַייּבְ ָּאַמר ֵליה ְלִאיָלָנא ַדֲהָוה ַקּשִׁ ּ ּ יצו ֵליה ְוַאְצַמח , ּ ַּקּצִ ּ

ְרׁשֹוי ׁשָ ַקְדֵמיָתא, ּבְ ין ּכְ יה ַעְנִפין ַחְדּתִ ְּדָקמו ִמּנֵ ּ ע, ּ ַגְווָנא ַדֲהָוה ּבְ ְּוָדא ִאיהו , ּוֵלמֹויּכְ
ְּוָיׁשוב ִליֵמי ֲעלוָמיו ֶחְלֵמיה, ּ ר ּבְ ְּוָדא ֲהָוה ֶחְלָמא ְדָחָזא ְנבוַכְדֶנּצַ ִּאיָלָנא ְרָבא וְתִקיף , ּ

ּוַבּסֹוף ֶחְלֵמיה ֲהָוה ָאַמר, )דניאל ד ט( יצו ַעְנפֹוִהי)שם יא( ּ ּ ּגֹדו ִאיָלָנא ְוַקּצִ ּ ּוְלָבַתר , ּ
ַר)שם יב(ָאַמר  בוקו ּבְ ַאְרָעא ׁשְ ְרׁשֹוִהי ּבְ ר ׁשָ ּם ִעּקַ ְּוֵלית ִאיָלן ָהָכא ֶאָלא ָאָדם ִעָלָאה, ּ ּ ,

יה  ַמר ּבֵ ֶדה)דברים כ יט(ְּדִאּתְ י ָהָאָדם ִעץ ַהּשָׂ ִריך הוא ַאְנַטע ,  ּכִ א ּבְ ְּוַהאי ִאיָלָנא קוְדׁשָ ְּ

ה ָדִרין ְוָלא ַאְצַלח ַכּמָ ַא. ֵּליה ּבְ ַּעד ְדָנַטע ֵליה ּבְ ָרֵאלּ ְתַלת , ְרָעא ְדִיׂשְ יב ֵליה ּבִ ְּוַאְרּכִ
ן ּמָ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא, ֲאָבָהן ְוַאְצַלח ּתַ ּוְבִגין ָדא ֶהן ּכָ ּ ֶבר''ּ ֹלׁש ִעם ּגָ ִּמָיד , ּל ַפֲעַמִים ׁשָ

ן ּמָ ן ַוֲאִחיד ּתַ ּמָ א, ְּדַאְצַלח ּתַ ִכיְנּתָ ְרׁשֹוי ַעל ַאְרָעא ְדִאיִהי ׁשְ טו ׁשָ ִּאְתַפׁשְ ְלקו ְוִא, ּ ְּסּתַ
ָכל ְרִקיִעין ים, ַּעְנפֹוי ּבְ ָרִפים ְואֹוַפּנִ ָמִתין וַמְלָאַכָיא ְוֵחיָוון וׂשְ ּוְבָכל ַמְרְכִבין ְדִנׁשְ ּ ּ ַעד , ּּ

ַקְדֵמיָתא  ְּדִאְתַחַזר ּכְ ְְוָהא אוְקמוָה ֵעץ ַהַחִיים ַמֲהֵלך ת, )א עד אין סוף''ס(ּ ּ ּ ָנה''ּ , ק ׁשָ
ַמָיא ְרָבא ִאיָלָנא )דניאל ד ט( ּוְתִקיף ְורוֵמיה ִיְמֵטי ִלׁשְ ּ ּ ל ַאְרָעא, ּ , ַּוֲחזֹוֵתיה ְלסֹוף ּכָ

ָרא ל ֵחיַות ּבָ ְטֵלל ּכָ חֹותֹוִהי ּתַ ַמָיא, ּתְ ּוְבַעְנפֹוי ְידורֹון ִצֲפֵרי ׁשְ ּ ּ ין, ּ ָמִתין ַקִדיׁשִ ְּדִאינון ִנׁשְ ּ ,
ָרא ׂשְ ל ּבִ ִזן ּכָ יה ִיּתְ ּוִמּנֵ ּ.  

יב ֵליה ַעד ֶאֶל ר , ּף דֹורְּוַאְרּכִ ֲעׂשַ א ְדִאיִהי ְסִליַקת ְלֶאֶלף דֹור ּבַ ִכיְנּתָ ַגְווָנא ִדׁשְ ּּכְ
ר ִזְמִנין ְמָאה, ְסִפיָרן הֹון ְלֶאֶלף דֹור, ִּדְבהֹון ְסִליָקא ֲעׂשַ ַּעד ִדְסִליַקת ּבְ ּוִמָיד ְדַאְצַלח , ּ ּּ

ַאְר, ִּאיָלָנא ְבַאְרָעא ָנִחית ִאיָלָנא ִמְלִעיָלא ְרׁשֹוי ּבְ אׁשָ ִכיְנּתָ יאו , ָעא ְדִאיִהי ׁשְ ְּוִאְתַרּבִ
ן ַעְנפֹוי ַעד ֵאין סֹוף ּמָ ְכִלית, ּּתַ ְרׁשֹוי ַעד ֵאין ּתַ ה ׁשָ טו ּבָ ְּוִאְתַפׁשְ ּ י , ּ ַההוא ִזְמָנא ִאְתַרּבִ ּּבְ

ִמְלַקְדִמין ַמָי, ִּאיָלָנא ּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְרָבא ִאיָלָנא וְתִקיף ְורוֵמיה ָמֵטי ִלׁשְ ּ ּ ּ , אּ
ל ַאְרָעא ָרא, ַּוֲחזֹוֵתיה ְלסֹוף ּכָ ׂשְ ל ּבִ ִזן ּכָ יה ִיּתְ ּוִמּנֵ א, ּ ֵני ָאָדם ִדְלַתּתָ ל ּבְ ַההוא ִזְמָנא , ּּכָ ּּבְ

ִמְלַקְדִמין י ִאיָלָנא ּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְרָבא ִאיָלָנא וְתִקיף וכו, ִּאְתַרּבִ ָרא ִאֵלין ', ּ ֵּחיַות ּבָ
ָמִתיןִּצֲפ, ַּחיֹות ַהּקֶֹדׁש ַמָיא ִאֵלין ִנׁשְ ֵּרי ׁשְ א, ּ ָרא ְלַתּתָ ׂשְ ל ּבִ ִזן ּכָ יה ִיּתְ ּוִמּנֵ ִּדְבִזְמָנא ְדָחב . ּ

ִטיעֹות ּנְ ץ ּבַ ִאלו ַאְע, ָאָדם ַוֲהָוה ְמַקּצֵ ְבָיכֹול ּכְ ּּכַ ים ּ ָרִפים ְואֹוַפּנִ ַּקר ֵחיָון וַמְלָאִכים וׂשְ ּ
ל , ֵמַאְתֵריהֹון הֹון , ְצלֹוִתיןְּוָלא ֲהָוה ָמאן ִדְמַקּבֵ ַמר ּבְ ַמִים )קהלת י כ(ְּדִאּתְ י עֹוף ַהּשָׁ  ּכִ

יד ָדָבר, ְיֹוִליך ֶאת ַהּקֹול ָנַפִים ַיּגִ ּוַבַעל ַהּכְ יד ָדָבר, ּ ָרֵאל, ַּמאי ַיּגִ ְצלֹוִתין ְוַזְכָוון ְדִיׂשְ   .ּּבִ
  ]א''דף קג ע -תיקוני זוהר [

י ֶאְלָעָזר ַוַדאי ִעָל, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּּבְ ָאָדם ַקְדָמָאהּ ְלָיין ּבְ ִאין ֲהוֹו ּתַ ְוַלאו , ִאין ְוַתּתָ
ָנא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְּלַמּגָ לוי , ּ ל ָהעֹוָלם ּתָ ִאלו ּכָ ְּלעֹוָלם ִיְרֶאה ָהָאָדם ַעל ַעְצמֹו ּכְ ּ ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ִריך הוא ְבִגְלּגוָלא ְוָלא , ָעָליו א ּבְ ר ַנׁש ְדָטַרח ֲעֵליה קוְדׁשָ ֲּאָבל ּבַ ּ ּ ּ ַאְתֵריהְּ , ַּאְצַלח ּבְ
ֲאַתר ָאֳחָראַאְע ִוי ֵליה ּבַ ַּקר ֵליה ֵמַאְתֵריה ְוׁשַ ּ ּ י ֵליה ֲאַתר, ּ ּנִ  )א''דף קג ע(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְּוׁשַ

ִית  ח ְוָטח ֶאת ַהּבָ ּנוי ָמקֹום, )ויקרא יד מה(ְוָעָפר ַאֵחר ִיּקַ כאן חסר והוא בתיקוני (, ְּוָדא ׁשִ

ֲאַתר ָאֳחָראְוִאם ָלא ַאְצַלח ַאְע, ָטבּ ִאם ַאְצַלח מו)ח''ז יב ֵליה ּבַ ן ְוַאְרּכִ ּמָ ַּקר ֵליה ִמּתַ ּ ,
ם ּנוי ַהּשֵׁ ֵמיה ְוָדא ׁשִ י ׁשְ ּנִ ְּוׁשַ ןִּאם ַאְצַלח מוָטב ְוִאי ָלא ַאְצַלח ַאְע, ּ ּמָ ְוָדא , ַּקר ֵליה ִמּתַ

ִית ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת ִעָציו  ֲאַתר ָאֳחָראְוָנ, )שם מח ז(ְוָנַתץ ֶאת ַהּבַ י , ַּטע ֵליה ּבַ ּנִ ְוׁשַ
ַקְדֵמיָתא ל ַמה ַדֲהָוה ּבְ ל ִציוִרין ִדיֵליה, ּעֹוָבדֹוי ִמּכָ ּוִמּכָ ּ ּ ְלֵחהו , ּּ ׁשַ ה ָפָניו ַוּתְ ּנֶ ְּמׁשַ איוב יד (ּ

  .)כ
ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא ֶבר ''ֵּהן ּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ ַּקְרַקע ְדָנַטע ֵליה , )שם לג כט(ּל ַפֲעַמִים ׁשָ ן ּ ּמָ ּתַ

א ִכיְנּתָ ְרׁשֹוי ַעד ֶאֶלף דֹור ָדא ׁשְ ט ַעְנפֹוי ְוׁשָ ְּוַאְצַלח וִמְתַפּשֵׁ ּ ּּ ה, ּ ּנוי ַמֲעׂשֶ ְוַעד , ְּוָדא ׁשִ
ה ִזְמִנין ַעד ֶאֶלף ּמָ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּכַ ּ ָדָבר ִצָוה ְלֶאֶלף דֹור)תהלים קה ח(ּכְ ּ ַּוֲעֵליה , ּ

ַמר  ֹלֹמהָ ָהֶאֶלף ְלך )שיר ח יב(ִאּתְ ְּדָנַטע ֵליה ַעד ְדַאְצַלח , ְּוִאינון ֶאֶלף ָעְלִמין, ׁשְ ּ ּ
ן ּמָ יב ֵליה ּתַ ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים , ְּוַאְרּכִ , ְלָמאן ְלֹאֲהָביו, )שמות כ ו(ְּוָרָזא ְדִמָלה ְוֹעׂשֶ

ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתיו ְלֶאֶלף דֹור    .)דברים ו ט(ּ
יַעָיא ַמאי, ָּאַמר ֵליה ּוְלַרּשִׁ ִתיב ְּד, ּ ִעים ְקבוִרים )קהלת א י(ָהא ּכְ ּ וְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ ּ

הֹון', ָּוָבאו וכו יָמא ּבְ ַמְע, ַמה ּתֵ ְדך ֶאֶלף ְוגֹוֵמר ָּאַמר ֵליה ׁשְ ָָנא ְבהֹון ָרָזא ִיפֹול ִמּצִ ּ ּ
ר קוְמטו ְב, ָּהִכי ָאְמרו ִלי ִבְרִמיָזא, )תהלים צא ז( ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ַמאי ֲאׁשֶ ּ ֹלא ִעת ּ

ָעה ָדִרין ְדִאְתַקְמטו , )איוב כב טז(ְוגֹוֵמר  ְבִעים ְוַאְרּבָ ע ֵמָאה ְוׁשִ ׁשַ ָּאַמר ֵליה ִאֵלין ּתְ ּ ּּ
ְלקו ֳקָדם ִזְמַנְייהו ְּוִאְסּתַ ר קוְמטו ְבֹלא ִעת, ּ ְּוָדא ִאיהו ֲאׁשֶ ּ ְלקו ֳקָדם ִזְמַנְייהו, ּ ְּדִאְסּתַ ּ ּ ,

ִריך  א ּבְ ְְוָזִריק לֹון קוְדׁשָ ל ָדָרא ְוָדָראּ ּהוא ַעל ּכָ ָּדא ִאיהו ָנָהר יוַצק ְיסֹוָדם , ּ ְוָדא , )שם(ּ
ּגוף, ּהוא ָרָזא ּבַ מֹות ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ִיְכלו ּכָ א ַעד ׁשֶ ן ָדִוד ּבָ ְּדֵאין ּבֶ ּ ין ֲעִתיִדין , ּּ ּוְכֵדין ַחְדּתִ

ַלק ָסָבא, ְלֵמיֵתי ְמעֹון ְלַחְבַר, ַּאְדָהִכי ִאְסּתַ י ׁשִ ַּוַדאי ַהאי ָסָבא , ַּחְבַרָייא, ָּיאָאַמר ַרּבִ
יה, ְּדָסִבין ָאָדם ִעָלָאה ְלָייא ּבֵ ָאה ָדָרא ְדַהאי ָרָזא ִאְתּגַ   .ַּזּכָ

  )נוסח אחר וזה לשונו והוא מכתב יד(
ָלא ַרְגִלין, ּעוְבָדא ֲהָוה ר ּבְ ר ַנׁש ִחּגֵ ָכל , ְדַחד ּבַ יִמין ְדָלא ַהִוי ּבְ ח ִלְתֵרין ַחּכִ ּכַ ַּאׁשְ

ָווַתְייהוָּד יִמין ּכַ ָּרא ַחּכִ ר, ּ הו ַההוא ִחּגֵ ַּאֲעַרע ּבְ ָנן, ּ ָלָמא ֲעַלְייכו ַרּבָ שמענא (, ָּאַמר לֹון ׁשְ

ָּאְמרו ֵליה ְלדוך ְפַלן, ָּאָנה ַאּתון ָאְזִלין, )עלייכו דאתון חכימי דרא ְ ּ ּ ת ֲהָוה, ּ ּבָ , ְוֶעֶרב ׁשַ
ב ְדַאּתון ְרִכיִבי ָּאַמר לֹון ַאף ַעל ּגַ ָלא ַרְגִליןּ ר ּבְ י ַוֲאָנא ִחּגֵ ְבִעיִרין ִדָרֲהֵטי ַסּגִ ִאי , ּן ּבִ

א ּתָ ּבַ ָנא ְלכו ׁשַ ִעיתו ֲאָנא ֲאַקֵדם ְלכו ְלַתּקָ ַּאּתון ּבְ ּ ּ ּ ר , ּ ַווהו ָאְמרו ֵליה ְוַהֹלא ַאּתְ ִחּגֵ ּּתְ ּ ּ
ְּוֵאיך ַאּתְ ָיִכיל ְלַאְקָדָמא ִלְבִעיָרן ִדָרֲהֵטי טוָבא ּ ּ ָמא ְדמָאַמר לֹון, ְ ב ַאְתָוון ְוָדִליג '' ׁשְ

ִרְגָעא ֲחָדא''לֹון ת   .ּק ַפְרֵסי ּבְ
א ֲחָדא חו ַגְרַמְייהו ְלפום ְמַעְרּתָ ּכְ ַּאׁשְ ּ ָמאָלא, ּ י ָעְלָמא , ּוְפתֹוָרא ִלׂשְ ָכל ַמֲעַדּנֵ ּבְ

ְבָעה ֵנִרין ֲעָלָהא, ֲעָלָהא ׁשִ א ְלָדרֹום ּבְ ּוִמָטה ְדַכְסָפא ְוַדֲהָב, ּוְמַנְרּתָ יִרין ּ א ְוַאְבִנין ַיּקִ
ין ָצפֹון ְלָדרֹום ּוְתַלת ְמָאה ַתְלִמיִדין ַעל ַההוא ְפתֹוָרא, ְּוָכְרַסָייא ְלִמְזָרח, ְלַמֲעָרב ּבֵ ּ ,

הֹון יֵמי ִעּמְ ַתר ְדָאְכלו ֻכְלהו ְוִאינון ַחּכִ ּּבָ ּ ְרֵמיה ֵמַההוא גוָפא , ּּ ט ּגַ ר וָפׁשַ ָּקם ַההוא ִחּגֵ ּ ּ ּ ּ
ָלא ַרְגִלין יה ,ּבְ ַמר ּבֵ זֹוֲהָרא ְדִאּתְ גוָפא ְדַאְנפֹוי ְזִהיִרין ּכְ ׁש ּבְ ּ ְוִאְתַלּבֵ  )דניאל יב ג(ּּ
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יִלים ַיְזִהירו וכו ּכִ ׂשְ ֹכָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד', ְּוַהּמַ ַּוֲהוֹו ָפְתִחין , ְּוַאְנֵפי ַתְלִמידֹוי ְנִהיִרין ּכְ
יה , ִסְפָרא ְדֹקֶהֶלת ה ', ל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת כו ֲהֵב)קהלת א ב(ְּוָקְרָיין ּבֵ ּמָ ַוֲהוֹו ָחְזִרין ּכַ

ֹקֶהֶלת, ִזְמִנין ֹלֹמה ָלא ָעַבד ְקָרא ָאֳחָרא ּבְ יֵמי ָדָרא ְוִכי ׁשְ ָּאְמרו ֵליה ִאינון ַחּכִ ּ ָּעל ְלהו , ּ
ָאְרָחא ר ּבְ ְסָפא ְוַדֲהָבא ְוַאְבִנין, ַּההוא ְדִאְתֲחֵזי ִחּגֵ ְבָעה ֵהיָכִלין ִמּכַ יִריןְּלׁשִ ּוְבֵהיָכָלא ,  ַיּקִ
ע ֵחיָוון ְרַסָיין ְדַאְרּבַ ְבָעה ּכָ ּׁשִ ה, ּ ן ְדַכְסָפא ַוֲעָטָרה ְדַדֲהָבא ַעל ֵריׁשָ ְּויֹוָנה ַתּמָ ה , ּּ ְּוָכתוב ּבָ ּ

ִתיב  ִאֵלין ֲהָבִלים ֲעֵליה ּכְ ל ָמאן ְדָלא ָיַדע ּבְ ּּכָ ֵרב יוָמת)במדבר א נא(ּּ ּ ְוַהָזר ַהּקָ ִּאינון , ּ
ַהִהיא ֲעָטָרה ָחְזרו ַלֲאחֹוָראַחּכִ ּיֵמי ָדָרא ִמָיד ְדָחזו ָהִכי ַדֲהָוה ְכִתיב ּבְ ּ ּ ָּאַמר לֹון ַההוא . ּ

ר ִחּגֵ יֵמי ָדָרא, ְּדִאְתֲחֵזי ֲעַלְייהו ּכְ ַמר ְדַאּתון ַחּכִ ְּוִכי ֲעַלְייכו ִאּתְ ּ י , ּ ֵּלית ַאּתון ֶאָלא ִטְפׁשֵ ּ ּ
ָכל ְלמ, ָדָרא ק ְּוָלא ֲחֵזיתון ּבְ י ִבי ָחׁשַ יֵעהו )תהלים צא יד(ֹּוַדְייכו ּכִ ּבִ ּ ַעד אֹוֶרך ָיִמים ַאׂשְ ְ

ְְלָעְלָמא ְדֹכָלא ֲאִריך ָמָהן, ּ ַבע ׁשְ ָרָזא ְדׁשֶ ִּאֵלין ֲהָבִלים ְדֹקֶהֶלת ִאינון ּבְ ּ ִּדְבהו מ, ּ ב ''ּ
ר ֲאִמיָרן, ַאְתָוון הו ֲעׂשַ ית ְדִאית ּבְ ְבָעה יֹוֵמי ְבֵראׁשִ ָּלֳקֵבל ׁשִ ּם ְוִאינון ''ב אלהי'' ְולּ

הו אלהי, ב''מ ַמר ּבְ ַּוֲעַלְייהו ֵלב ְדִאּתְ ּ ּ וְגבֹוִהים )קהלת ה ז(ְּוַהְיינו , ם''ם ָהאלהי''ּ
יִבין אבגית, ֲעֵליֶהם ַבע ּתֵ ַמר , ץ''ִּאֵלין ׁשֶ ָרִפים ְוגֹוֵמר)ישעיה ו ב(ֲּעַלְייהו ִאּתְ ְוַהאי .  ׂשְ

א ִדיֵלי ָמא ִאיהו ְסגוְלּתָ ּׁשְ ָכל ֵליְלָיאּ ד ְסִליַקת ְלֵעיָלא ּבְ ָמָתא ּכַ ָאה ְדִנׁשְ , ּה ְלַכּסָ
ְּלִאְסַהָדא ַעל עֹוְבִדין ָטִבין ְדַבר ַנׁש ל ַמִזיִקין ְורוִחין ְוִליִלין , ּ ָלה וִמּכָ ְלֲאֵכי ַחּבָ ִּמּמַ ּּ

ִדין ּוְבהֹון ָפְרַחת ְלֵעיָלא, ְוׁשֵ ה , ּ ַכּסֶ ם ּתְ ל ׁשֵ ְתֵרין ַאְתָוון ִמּכָ הֹוןּבִ ּוִבְתֵרין , ַּאְנָפָהא ִמּנְ
ה ַרְגָלָהא ַכּסֶ ּוִבְתֵרין ַאְתָוון ָפְרַחת ְלֵעיָלא, ַאְתָוון ּתְ ְּואוף ָהִכי ְלרוָחא, ּ ְּואוף ָהִכי , ּ

א ן מ, ְלַנְפׁשָ ם ּבֵ ב''ְוִאית ׁשֵ ֲעָוה ִנְכּתַ צוַרת חֹוָתָמא ְדׁשַ ם מ, ּב ּבְ ִציור ''ְוִאית ׁשֵ ּב ּבְ ּ
ִּדיֹוְקָנא ְדַמ אּ ם מ, ָחִקיק ַעל חֹוָתָמא, ְלּכָ ׁש''ְוִאית ׁשֵ ּב ְדִאיהו ִדיֹוְקֵניה ַמּמָ ּ ם מ, ּּ ב ''ׁשֵ

ְּדִאיהו ִדיֹוְקֵניה ִאיהו יהו ּ ּ , ף''א אל''ה, ת''ו דל''ד וא''יו, א''ו ה''א וא''ד ה''יו, ה''ּּ
ם מ, ף''א אל''ה, ו''ף וא''ו אל''וא ּב ְדִאיהו חֹוָתָמא''ׁשֵ ר אהי''ִּאיהו אהי, ּ , ה''ה ֲאׁשֶ

ִּציור מ ֲעָוה ָדא אבגית''ּ ׁשַ   .ץ''ב ּבְ
ִדין  הֹון ֶאָלא ִכיׁשוף ְועֹוְבֵדי ׁשֵ ִזיִקין ְוָלא פֹוֲעִלין ּבְ ִדין וִמּמַ ָמְתהֹון ְדׁשֵ יַעָיא ִנׁשְ ְּוַרּשִׁ ּ ּּ ּ ּ

ָוַתְייהו ּּכַ ָמָהן ְוָכל ֲהַוָיי, ּ ל ׁשְ יַעָיא ּכָ ִגין ְדַרּשִׁ ּּבְ ּ ּן ְדקוְדׁשָ''ּ ִריך הוא ְוָכל ַמְלָאִכים ּ ּא ּבְ ְ

ין ְוָלא ַמְלָאַכָיא, ׂשְֹנִאין לֹון ָמָהן ַקִדיׁשִ ך ָלא מֹוִעיל ָלא ָקִמיַע ְוָלא ׁשְ ּוְבִגין ּכַ ּ ְדָלא , ְּ
ִמינֹו ִפיס ֶאָלא ִמין ּבְ ּוְבִגין ָדא , ּּתָ ְלָאִים)דברים כב ט(ּ ְרְמך ּכִ הֹון , ָ ֹלא ִתְזַרע ּכַ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ

י ֶכֶרם יהו)עיה ה זיש( ּת ְנקוָדה ִדיֵליה ְיָהֹו''ְצָבאֹו, ת ְוגֹוֵמר''ה ְצָבאֹו'' ּכִ ֲּעֵליה , ה''ּ
ַמר  ֲאבֹוֶתיך ָחׁשַ)דברים י טו(ִאּתְ ָב''חֹוֵל, ק''ָ ַרק ּבַ ְּוִאינון ְזַרע ַאְבָרָהם , ץ''א ָקֵמ''ם ׁשְ

ֲהָנא ַרּבָ, ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב א ִדְלהֹון ֶחֶסד ּכַ ָרֵאל ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּגבוָרה ֵלִוי, אַּדְרּגָ , ִּיׂשְ
ִגין ְדחֹוֵל ְפֶאֶרת''ּּבְ ֶתר ַעל ּתִ ים ַיְדִרים, ָקֵמץ ָחְכָמה ַעל ֶחֶסד, ם ּכֶ ּוֵביה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ ,

ִתים ה ִלְתִחַיית ַהּמֵ ֵרי ַהְמַחּכֶ ּוְבָחְכָמה ַאׁשְ ּה ָקמו ֻכְלהו ְוִא''ָחְכָמה ְמַחּכֶ, ּ יה ּּ ְטחו ַקּמֵ ּתַ ּׁשְ ּ
  .'וכו

  ]ב''דף קג ע -תיקוני זוהר [

ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר ָּפַתח ּכְ ה ַעל ָהָאֶרץ וכו)קהלת ח יד(, ּ ר ַנֲעׂשָ א ֲחִזי ',  ֵיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ ּתָ
ין ֲעֵלי ַקּבִ ר ַנׁש ֵמִאינון ּבַ ַחד ּבַ ַמעָנא ְדעוְבָדא ֲהָוה ּבְ ּׁשְ ָאְרָחא, ּ ַרע ַאְע, ַּדֲהָוה ָאִזיל ּבְ

יִמין ָמאֵרי ְדָדָרא ָמאֵרי ְדָחְכָמָתא ְדאֹוַרְייָתא ֵרין ַחּכִ ּתְ ָנן, ּּבִ ָלָמא ֲעַלְייכו ַרּבָ , ָּאַמר לֹון ׁשְ
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ַמְע יֵמי ָדָראׁשְ ָּנא ֲעַלְייכו ְדַאּתון ַחּכִ ָּאְמרו ֵליה ְלדוך ְפַלן ְוֶע, ְּלָאן ֲאַתר ֲאֵזיְלּתון, ּ ְ ּ ּ ֶרב ּ
ת ֲהָוה ּבָ ן ָאַמר לֹו, ׁשַ י מֹוְתַבְיכו)איזיל(ן ֲאָנא ֲאֵזיְלָנא ַתּמָ ּ ְוַאְתֵקין ְלכו ֲאַתר ּבֵ ִּאי ַאּתון , ּ

ִעיתון ָלא ַרְגִלין, ּּבְ סוְסָוון ְוַאְנּתְ ּבְ ָּאְמרו ֵליה ְוָהא ֲאַנן ּבְ ּ ֵכן ְלֶמֱהֵוי ַהאי, ּ ָאַמר , ְֵאיך ִיּתָ
ְבִעיֵרי ִד ב ְדַאּתון ְרִכיִבין ּבִ ּלֹון ַאף ַעל ּגַ יּ ָלא ַרְגִלין, ְרִהיֵטי ַסּגִ ר ּבְ ִּאי ַאּתון , ַוֲאָנא ִחּגֵ
א ּתָ ּבַ ָנא ְלכו ׁשַ ִעיתו ֲאָנא ֲאַקֵדם ְלַתּקָ ּּבְ ּ ָווהו, ּ יה ְוָחמו , ּּתְ ְייהו ְלַגּבֵ ַּאְדָהִכי ַאְחַזרו ֵריׁשַ ּ ּ ּ

ְרִביָטא ְדֹכָכָבא )ב''דף קג ע(ֵּליה  ׁשַ חו ַגְרַמְייהו ָעַבד לֹון ְקִפי, ַּדֲהָוה ְרִהיט ּכְ ּכְ ָּצה ְוַאׁשְ ּ
ֶהֶרף ַעִין  א ּכְ דליג לון חמש מאה פרסי , ב אתוון''אמר לון שמא דמ, א''ס(ְּלפום ְמַעְרּתָ

  .)'אשכחו כו, ברגעא חדא
ָנן עולו ָּאַמר לֹון ַרּבָ א, ּ א גֹו ְמַעְרּתָ ְתֵריה ְמַעְרּתָ ָּעאלו ַאּבַ ַּעד ְדָעאלו ְלַחד ַפְרֵדָסא, ּ ּ ּּ  

ט ֵמַההוא גוָפאַוֲהָוה  ין ִמְתַפּשֵׁ ַעל ַקּבִ ן ַההוא ּבַ ּמָ ּּתַ ּ גוָפא ָאֳחָרא , ּּ ׁש ּבְ ַּוֲהָוה ִמְתַלּבֵ
א ְמׁשָ ׁשִ ְּדַאְנפֹוי ֲהוֹו ַנֲהִרין ּכְ ְרַסָייא ְדַמְלכוָתא, ּ ַּוֲהָוה ָיִתיב ַעל ּכָ ּוְתַלת ְמָאה ַתְלִמידֹוי , ּ

ְרַסָייא ְלַרְגלֹוי חֹות ּכָ ַוֲהוֹו ָקָראן ,  ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת)קהלת א ב(אן ַוֲהוֹו ָקָר, ּּתְ
ָנא ּבָ ָלא חוׁשְ יִמין ָמאֵרי ְדָדָרא, ַּהאי ְקָרא ִזְמִנין ּבְ ָּאְמרו לֹון ִאינון ַחּכִ ּ ְוִכי , ַמאי ַהאי, ּ
ֵסֶפר ֹקֶהֶלת ין ַדֲהָוה ָיִתיב ַעל, ֵלית ְקָרא ָאֳחָרא ּבְ ִּמָיד ָקם ַההוא ָמאֵרי ַקּבִ ּ ְרַסָייאּ , ּ ּכָ

יֵדיהֹון ְבָעה ֵהיָכִלין, ַוֲאִחיד ּבִ ִתיב ֲהֵבל , ְוַאִעיל לֹון ְלׁשִ ּוְבָכל ֵהיָכָלא ְוֵהיָכָלא ֲהָוה ּכְ
פוָמָהא, ֲהָבִלים ָרא ַוֲעָטָרה ּבְ ִביָעָאה ֲהָוה ִנׁשְ ּוְבֵהיָכָלא ׁשְ ַהִהיא ֲעָטָרה, ּ ּוְדמות יֹוָנה ּבְ ּ ,

ֲעָטָרה  ִתיב ּבַ ִאֵלין ֲהָבִלים וְבָרָזא ִדְלהֹוןַוֲהָוה ּכְ ל ָמאן ְדָלא ָיַדע ּבְ ּּכָ ַמר , ּּ ֲּעֵליה ִאּתְ
ֵרב יוָמת)במדבר א נא( ּ ְוַהָזר ַהּקָ ִּמָיד ִאְתַחְזרו ִאינון ַלֲאחֹוָרא, ּ ּ ַעל , ּ ָּאַמר לֹון ַההוא ּבַ

יִמין ָמאֵרי ְדָדָרא ין ַאּתון ַחּכִ ַּקּבִ ְתַרְייכו ַע, ּ ַען ְלִמְנַדע ָית ָחְכָמַתְייכוַּדֲאָזִלית ַאּבַ ּד ּכְ ּ ,
יִמין ּוְבַוַדאי ַלאו ַאּתון ַחּכִ ּ ְנָיָנא ָדא, ּ ל ּבִ ַהאי ְקָרא ֲעִביְדָנא ּכָ ְּדַוַדאי ּבְ ּוֵביה ֲהִויָנא ָטס , ּ ּ

ֵרין, ָעְלָמא ְבִטיָסה ֲחָדא ַלת, ּוְבִזְמָנא ִבּתְ ע, ּוְבִזְמָנא ִבּתְ ָנא ּוְבִזְמ, ּוְבִזְמָנא ְבַאְרּבַ
א ית, ְבַחְמׁשָ ַבע, ּוְבִזְמָנא ְבׁשִ ין, ּוְבִזְמָנא ְבׁשֶ ֲעֵלי ַקּבִ ַהאי ַאְרָעא ֻכְלהו ַאְזֵליַנן ּבַ ַּוֲאַנן ּבְ ּ ,

א א ֵמֲאבֹוי, ְוַהאי ְקָרא ְיִריְתָנא ֵמַאּבָ ַּעד ָדָרא ֻכְלהו, ְוַאּבָ ִוי , ּּ יא ְוׁשַ ְּיַהב לֹון ָממֹוָנא ַסּגִ
ַאְתַרְייהו ּכְ   .ֶהֶרף ַעִיןּלֹון ּבְ
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ה ַעל ָהָאֶרץ ר ַנֲעׂשָ ּוְבִגין ָדא ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ י ֵאיָמא ָלן ׁשום , ּ ָּאְמרו ֵליה ַחְבַרָייא ַרּבִ ּ ּּ
ַהאי ְקָרא ְסָיא ָחְכָמָתא ָדא ִמן ַחְבַרָייא, ְרִמיָזא ּבְ ְּדָלא ִאְתּכַ ַוַדאי ָרָזא, ּ ָנן ּבְ  ָּאַמר לֹון ַרּבָ
ן ּמָ ַבע ֲהָבִלים ִאינון, ֲּאָבל ֵאיָמא ְלכו ִבְרִמיָזא, ִּעָלָאה ִאית ּתַ ָאה ָמאן ְדָלא , ּׁשֶ ְּוַזּכָ

ַהאי ָעְלָמא ַבע, ָּנִטיל ְלַאְגָרְייהו ּבְ ַבת ׁשֶ ְּוִאינון ִדְכִליָלן ּבְ ַהאי ְקָרא, ּ דף (ֲהֵבל , ְּוִאינון ּבְ

ַלת, ַחד )א''קד ע ֵרין ָהא ּתְ ית,ֲהָבִלים ּתְ ַלת ֲהֵרי ׁשִ ַבע,  ֲהֵבל ֲהָבִלים ּתְ , ַהּכֹל ָהֶבל ָהא ׁשֶ
ָמָהן אבגית ַבע ׁשְ ּוְלִקְבַלְייהו ׁשֶ פוִלים', ץ וכו''ּ ַבע ֲהָבִלים ִאינון ּכְ ֵּאלו ׁשֶ ּ ּ ַבע , ּ ָלֳקֵבל ׁשֶ

א ין ִדְמַנְרּתָ ַרּגִ פוִלים, ּׁשְ הֹון , ּּכְ ַמר ּבְ ְבָעה )זכריה ד ב(ְּדִאּתְ ְבָעה ְוׁשִ  )ואינון( ,ּ מוָצקֹותׁשִ
ַבע ֲהַויֹות ֲאִמיָרה ְיִהי אֹור, ּׁשֶ הֹון ּבַ ַמר ּבְ ַבע ֲהַויֹות , ַּוֲהִוי ִמָיד, ְדִאּתְ ין ְדִאינון ׁשֶ ּוְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּ

ָמָהן אבגית ַבע ׁשְ ַמר , ֲהָבִלים ֶלָהִבים, ֶּהֶבל ִאיהו ַלַהב, ץ ְוַחְברֹוי''ִּאינון ׁשֶ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ִאֵלין ֲהָבִלים, ה חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש'' קֹול יהו)תהלים כט ז( ּוָמאן ְדָיַדע ּבְ ּ ד ַאִפיק לֹון , ּ ּּכַ

א ִעָלָאה ִכיְנּתָ יה ָיַדע ְלַכְווָנא ִבׁשְ ִּמפומֹוי וִמִלּבֵ ּּ ּ ּ ְלָיין, ּ ן , ְדָכל ֲהָבִלים ִמיָנה ּתַ ׁשָ ּוִמְתַלּבְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ָמָה, ּבִ ַבע ׁשְ הֹון , ץ ְוַחְברֹוי''ן אבגיתִדְכִליל ׁשֶ ְּדִאינון ַאְתָוון ִדּבְ ּ ּ
ַמָיא ְוַאְרָעא ִריאו ׁשְ ִּאְתּבְ ָיה, ּ ֲעׂשִ ֲאִמיָרה ְוִאֵלין ּבַ ְלָיין ּבַ ְּדִאֵלין ּתַ ּ ּ ה , ּ ָרָזא ְדאֹוֵמר ְועֹוׂשֶ ּבְ

פוִלים, ִּמָיד ַבע ֲהָבִלים ִאינון ּכְ ְּוִאֵלין ׁשֶ ּ ין ִד, ּ ַרּגִ ַבע ׁשְ אָּלֳקֵבל ׁשֶ פוִלים, ְמַנְרּתָ , ּּכְ
הו  ַמר ּבְ ְּדִאּתְ רֹות ְוגֹו)זכריה ד ב(ּ ְבָעה מוָצקֹות ַלּנֵ ְבָעה ְוׁשִ אלין באמירה ואלין (', ּ ׁשִ

  .)א אלין אינון שבעה ושבעה מוצקות''ו ה''ה וא''ו, א''ד ה''ה יו''ואינון י, בעשיה
ֲאִמ א ְדָיְדִעין ְלַסְלָקא ְצלֹוִתין ּבַ ָאה ַעּמָ ַמר , יָרה ְועֹוָבָדאַזּכָ  )ישעיה נא טז(ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ִפיך וכו ים ְדָבַרי ּבְ ָָוָאׂשִ י', ּ ְקֵרי ַעּמִ ְּוָהא אוְקמוה ַאל ּתִ פו, ּ ׁשוּתָ י ּבְ ֶּאָלא ִעּמִ ּ ָמה , ּ ּכְ
יה  ַמר ּבֵ ְדַבר יהו)תהלים לג ו(ְּדִאּתְ ַמִים ַנֲעׂשו כו'' ּבִ פו ִע', ּה ׁשָ ׁשוּתָ ָּהִכי ַאְנּתְ ּבְ יּ , ּמִ

ַמָיא ְוַאְרָעא ִּדְבִמלוָלך ִאְתֲעִבידו ׁשְ ּ ּ ְּ ּ.  
ִּאְתַפֵלג ְלד' ה, לב' ְועֹוד ֲהֵבל ה ּו ַפְרצוִפין''ּ ע ַרְגִלין ְדָכְרַסָייא' ד, ּו''ּד, ּּ ַּאְרּבַ ', ו, ּ

א)מלכים א י יט( ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ְרַסָי,  ׁשֵ ָמָתא ִמּכָ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָיִרית ִנׁשְ ַּזּכָ ּ יָראּ , יא ַיּקִ
ּקוִנין ִאֵלין ר ּתִ ִליָלא ֵמֲעׂשַ ּּכְ ְרַסָייא ַליהו, ּ ְּוָעִביד ָלה ּכָ ָמא ְדיהו, ה''ּ ּה ְדִאיהו ְבֹאַרח ''ִּדׁשְ ּ

ָמֵתיה, ֲּאִצילות ר ַנׁש ְלִנׁשְ ְּלַתְקָנא ֵליה ּכוְרַסָייא ּבַ ּ ְּדָהִכי אוְקמוהו ַקְדָמִאין, ּּ ּ ּ ל , ּ ּכָ
זורֹו מֹות ּגְ ׁשָ בֹודַּהּנְ א ַהּכָ ּסֵ א ִעָלָאה, ת ִמּכִ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ן ׁשַ ָלא י' ְוֵלית ה, ְּוַתּמָ ד ''ובג', ּבְ

ס י)שמות יז טז( י ָיד ַעל ּכֵ   .ה'' ּכִ
מטטרו' ו ְרָיא ּבְ ילות, ן''ׁשַ ְכִלי ְדִאיהו ֲאּצִ ְּוָדא ִאיהו רוַח ַהּשִׂ ּ ּ ּ אֹוַפן' ה, ּ ְרָיא ּבְ ְוָדא , ׁשַ

ְכִלית ילוָתאֶנֶפׁש ַהּשִׂ ֹאַרח ֲאּצִ ילות, ּ ּבְ ְכִלית ְוָלא ְבֹאַרח ֲאּצִ ָמה ְורוַח ְוֶנֶפׁש ׂשִ ְּדִאית ְנׁשָ ּ ּ ,
זורֹות הֹון ּגְ ַמר ּבְ ֶּאָלא ִאּתְ א וַמְלַאך ְואֹוָפן, ּ ּסֵ ְְוִאינון ּכִ ּ ָרֵאל ְדָסְלִקין , ּ ִאין ִאינון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ

הֹון לֹוִתין ּבְ י ַאְתָו, ֲּהָבִלים ִדּצְ ָאהְלַגּבֵ א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּון ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
ה ַעל ָהָאֶרץ)קהלת ה יד(ד ''ובג ר ַנֲעׂשָ יַעָיא,  ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ ְּוֵיׁש ֶהֶבל ְדַרּשִׁ ְּדִאינון , ּ

ְקָרא ָלה, ֲּהָבִלים ְדׁשִ הֹון ְרִקיִעין ְו, ְוָנְטִלין לֹון ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְקָראְוָנְטִעין ּבְ , ַּאְרִעין ְדׁשִ
ַמר  ְעּתוִעים )ירמיה י טו(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ ָּקמו ֻכְלהו , )כאן חסר( ,ֶּהֶבל ֵהּמָ ּּ
יה ְטחו ַקּמֵ ּתַ ְּוִאׁשְ ְּוָאְמרו ִאלו ָלא ַאֵתיָנא ְלָעְלָמא, ּ ַמע ָדא ַדי, ּּ ֶּאָלא ְלִמׁשְ ּ.  
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ה ַלּנֵ)זכריה ד( ר ַעל ֹראׁשָ ְּוִאינון , א''ו ה''ה וא''ו, א''ד ה''ה יו''ְּוִאינון י, ּרֹות ֲאׁשֶ
פולֹות בג ַבע ּכְ ין לֹון )ב''דף קד ע(ת ''ד כפר''ּׁשֶ א ְלפוָמא, ְּלבוׁשִ ְּוֻכְלהו ָסְלִקין ִמִלּבָ ּּ ּ ,

ַבע ֲהָבִלים ָסְלִקין ָקָאה לֹון, ׁשֶ ַבע ָנֲחִתין ְלַאׁשְ ּוְבִגין ָדא, ׁשֶ ְבָעה )זכריה ד( ּ ְבָעה ְוׁשִ  ׁשִ
ִניִזין ְלִעיָלא, ּמוָצקֹות ַלת ִאינון ּגְ ין ִדְלהֹון ֶאֶמ, ּּתְ ִּדְלבוׁשִ ּ ְּדִאינון ֵאׁש ַמִים רוַח, ׁש''ּ ּ ּ ,

ר ְדָסְלִקין ִמל ָּהא ִאינון ֲעׂשַ ר ֲאִמיָרן, ב ְנִתיבֹות''ּ ְּוִאינון ְלִקְבַלְייהו ֲעׂשַ ם ''ב אלהי''ְול, ּ
ֵרא יתִּדּבְ א, ב''ָהא מ, ׁשִ א ָנִפיק ֶאּשָׁ ְנֵפי ֵריָאה רוָחא, ִּמִלּבָ ְּורוָחא , ִּמּמֹוָחא ַמָיא, ִּמּכַ

א ְוִאְתֲעִביד קֹול ַמָיא ְוֶאּשָׁ יה , ֲּאִחיד ּבְ ַמר ּבֵ ַמָיא ִאּתְ ד ֲאִחיד ּבְ ּּכַ  קֹול )תהלים כט ג(ּ
ִים''יהו יה, ה ַעל ַהּמָ ַמר ּבֵ א ִאּתְ ֶאּשָׁ ד ֲאִחיד ּבְ ד , ה ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש'' קֹול יהו)שם( ּּכַ ּכַ

רוָחא ִאיהו  ֲּאִחיד ּבְ ר ְסָלִעים)א יט יא''מ(ּ ּבֵ ּ רוַח ָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים וְמׁשַ ַמר , ּ ַּוֲעֵליה ִאּתְ
  .ה ׁשֹוֵבר ֲאָרִזים''קֹול יהו

ּוְתַלת ְנקוִדין ִאינון ָלֳקֵבל ֱאֶמ ּ  ַרק )דברים י טו(ְכִתיב ֲּהָדא הוא ִד, ק''ְּוִאינון ָחׁשַ, ׁש''ּ
ק יהו ֲאֹבֶתיך ָחׁשַ ָב''ְּוִאינון ֹחֵל, ה''ָּבַ ה ַעל ''ץ ִליִמיָנא קֹול יהו''ָקֵמ, ץ''א ָקֵמ''ם ׁשְ
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ִים יה ְדִאיהו ֹחֵל, ַהּמָ ְּוַכד רוָחא ֲאִחיד ּבֵ ּ ּ יה , ם''ּ ַמר ּבֵ ם ''ּ ְורוַח אלהי)בראשית א ב(ִּאּתְ
ִים ֵאׁש''ָבׁשְ, ְּמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמָ יה רוַח, ּא ִאיהו ּבָ ְּוַכד ֲאִחיד ּבֵ ִּאיהו רוַח ָחָזק ְמָפֵרק , ּ ּ
ר ְסָלִעים ּבֵ יף, ָּהִרים וְמׁשַ ּקִ ְטָרא ִדְגבוָרה ְדִאיהו ּתַ ִּמּסִ יה רוָחא ְדִאיהו , ּ ד ֲאִחיד ּבֵ ּּכַ ּ ּ

ין ָקֵמ''ֹחֵל ָב''ם ּבֵ א''ץ ׁשְ ּא ְדִאינון ַמָיא ְוֶאּשָׁ ְּדִאינון ּתְ, ּ הֹון ַיד ָיִמין , ֵּרין ְדרֹוִעיןּ ְּדִאית ּבְ
ֹמאל ְדִאינון כ ַּיד ׂשְ הו קֹול יהו, ּח ִפְרִקין''ּ ַמר ּבְ ּכַֹח''ִּאּתְ ד ַהאי רוָחא ֲאִחיד , ה ּבַ ּּכַ
ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא יה קֹול יהו, ּּבְ ַמר ּבֵ ָהָדר''ִּאּתְ ְתֵרין ׁשֹוִקין ְדִאינון , ה ּבֶ ד ֲאִחיד ּבִ ּּכַ ּ

הֹון קֹול יהו, י''ִרֵצ ַמר ּבְ ֵרי עוְזֵלי ְדַאָייָלָתא, ּה ְיחֹוֵלל ַאָילֹות''ִאּתְ ְּדִאינון ּתְ ּ ּ ֵרין ַאִחים , ּ ּתְ
קו ָאִחיהו ְידוּבָ ִּאיׁש ּבְ ּ ּ.  
ְנָייָנא ְדיֹוִקים ֵליה, ְּוָהָכא ָרָזא ְדִיּבום ְּדִאם ִיפֹול ָאִחיו ָהא ּתִ איכה א (ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּּ

ל ַהיֹום ָדָו ְנָת)יג ַּנִני ׁשֹוֵמָמה ּכָ יה , ד''ְוָדא הֹו, ה''ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ י ָנַגע )בראשית לב לג(ּ  ּכִ
ַכף ֶיֶרך ַיֲעֹקב ַכף ִדיֵליה, ְּבְ ּּבְ א ָדָוה ִאיִהי ְבָגלוָתא, ּ ִכיְנּתָ יה ֶיֶרך , ּׁשְ ִגין ְדָפַרח ִמּנֵ ְּבְ ּ ּ

ְּדִאיהו ו ָאַרת ִאיִהי ד', ִמן ה' ּ ּתְ ִּדיָלה ' ְוִאׁשְ ר ָדא ִחיֵר''קֹול יהו, )דלה(ּ ק ''ּה ָיִחיל ִמְדּבָ
ר, ְּוָדא ַצִדיק יה ִאיהו ָיִחיל ִמְדּבָ ד רוַח ֲאִחיד ּבֵ ּּכַ ּ ָמָהן , ּ ַבע ׁשְ ַבע ָקִלין ָלֳקֵבל ׁשֶ ׁשֶ

  .'ץ כו''אבגית
ֶתר ִעָלָאה ַאִויר ַקְדמֹון ַאִויר ְדִאיהו ּכֶ ּרוַח ָסִליק ּבְ ּ ּ ּ י הֵאׁש ָסִליק , ּּ א ' ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ִאיּמָ ּ

ה י י, ְוִאְתֲעִביד ִאּשָׁ ים' ַמִים ָסִליק ְלַגּבֵ י , ְוָדא ָחְכָמה, ְוִאְתֲעִביד ַיּמִ ְוָהִכי ָנֲחִתין ְלַגּבֵ
ַּמְלכות ָמאָנא ְדֻכְלהו, ֶנַצח ְוהֹוד ְיסֹוד ְלהו, ּּ ִליָלא ִמּכֻ ְּוִאיִהי ָעָפר ּכְ ְוִאיִהי ְכָלָלא ְדָכל , ּ

ּון ְדִאינון ָמאָנא ִלְנקוִדיןַאְתָו ּ ַמר , ּ ַבע ָקִלין ִאּתְ  ְוָכל ָהָעם )שמות כ יח(ְּוַעל ִאֵלין ׁשֶ
ִניִזין ָאַמר , ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת ַלת ּגְ ם ׁשֹוְמִעים)דברים ד יב(ְוַעל ּתְ ת , ּ קֹול ְדָבִרים ַאּתֶ ּבַ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּקֹול ְדֻכְלהו ׁשְ ּּ.  
ַל א ֲחִזי ּתְ ּת ְנקוִדין ִאינוןּתָ ֵרק, ּ , ְּלִעיָלא ִאיהו ֹחֵלם' קֹוָצא ְדי, ֹחֵלם, ִחיֵרק ֹחֵלם ׁשֻ
א ִאיִהי ִחיֵרק' קֹוָצא ְדָאת י ּגֹו ֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ׁשוֵרק, ְלַתּתָ ֲחָדא, ּ ַלת ּכַ ד ִאינון ּתְ , ּּכַ

ֵר ֶלת ְוִאינון ׁשֻ ְלׁשֶ א ְוִאינון ׁשַ ִּאינון ֶסגֹוְלּתָ ּ   ,ל''ן ֶסגֹוּק ְוִאינו''ּ
  ]א''דף קה ע -תיקוני זוהר [

ֶתר ַעל ָחְכָמה וִביָנה ִאיהו ֶסגֹוְלּתָ ּּכֶ חֹות ''ֶסגֹו, י''ם ַעל ֵצִר''א ֹחֵל''ּ ּל ִאיהו ְנקוָדה ּתְ ּ
בוָרה, י''ֵצִר א, ֶּחֶסד ּגְ ְפֶאֶרת ְלַתּתָ ֵרק, ֶנַצח הֹוד, ּתִ ֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ׁשֻ ְוָהִכי ַכד , ְּיסֹוד ּבְ
ְפ ֶלתּתִ ְלׁשֶ ֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ׁשַ ָב, ֶּאֶרת ּבְ ֵרין ְנקוִדין''ׁשְ ּא ִאיהו ּתְ ר ַמָיא ַעל , ּ ּבַ ד ִאְתּגַ ּּכַ

א ַעל ַמָיא א אֹו ֶאּשָׁ ד ִאינון ְיסֹוד ַעל ַמְלכות, ֶּאּשָׁ ּאֹו ּכַ י ָדא , ּ ּבֵ ל ְסִפיָרה ָדא ַעל ּגַ ּכָ
ָב ָכל ֲאַתר ִאיהו ׁשְ ֹטן,ְּוָרָזא ְדִמָלה, א''ּּבְ אֹור ַהּקָ דֹול ְוֶאת ַהּמָ אֹור ַהּגָ ד ִאינון ,  ֶאת ַהּמָ ּּכַ

ִוין ֲהוו ֵצִר דֹוִלים, י''ּׁשָ אֹורֹות ַהּגְ ֵני ַהּמְ ְּוָכל ְנקוִדין ִאינון ִדּבור ְוַאְתָוון ֲהֵבל , ֶאת ׁשְ ּ ּ ּ
, בת קול ודאי' נקודין מי(, ְוַאְתָוון ְזִעיָרן, ְּוִאינון ַאְתָוון ַרְבְרָבן, ה''ְּדַתְלָיין ִמן ה, ֲהָבִלים

הו, )ואינון אתוון ונקודין', קלין אינון מן ו א נקודין מתלבשין במיא ''נ(, ְּוַטֲעֵמי ְכִליָלן ּבְ

', ַטֲעֵמי ִמן ו', ְּנקוִדין ִמן י', ה' ַאְתָוון ִמן ה, )דאתמר הרוצה להחכים ידרים, בימינא
ַמָיא )א''דף קה ע(ְּנקוִדין  ן ּבְ ׁשָ ים ַיְדִרים,  ִביִמיָנאִּמְתַלּבְ יה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ַמר ּבֵ , ְּדִאּתְ

ָמאָלא ׂשְ א ּבִ ֶאּשָׁ ין ּבְ ׁשִ ַמר קֹול יהו, ַאְתָוון ִמְתַלּבְ ה ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש ''ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ְּדִאינון ֲהָבִלים ַאִויָרא ְבֶאְמָצִעיָתא, ּ ן ּבְ ׁשָ ְטָרא ְדֶכֶתרְּוַטֲעֵמי ִאינון ִמ, ַּטֲעֵמי ִמְתַלּבְ , ּסִ
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ְטָרא ְדָחְכָמה ּוְנקוִדין ִמּסִ ְטָרא ְדִביָנה, ּ א )דבגינה(, ְוַאְתָוון ִמּסִ ַמָיא ֶאּשָׁ ין ּבְ ׁשִ ּ וִמְתַלּבְ ּ
ְפֶאֶרת, ְּורוָחא בוָרה ּתִ ְּדִאינון ֶחֶסד ּגְ ּ ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד, ּ ין ּבְ ׁשִ ַּמְלכות ָמאָנא , ְוָהִכי ִמְתַלּבְ
ְּדֻכְלהו ְלהוְכִליָל, ּ ּא ִמּכֻ ּ.  

ִּאיִהי ֶפה ְדִמיָנה ֲהָבִלים ָנְפִקין ְוָקִלין ְוִדּבוִרין ּ ה, ּ ִליָלן ּבָ ְלהו ִאְתּכְ ּּכֻ ּ ְוִאיִהי ֵלב , ּ
ִליָלן ְּדֻכְלהו ָבה ִאְתּכְ ּ ּוִמיָנה ָנְפִקין ְדִפיקו ְדרוָחא ְלָכל ַעְרִקין ִדְדרֹוָעא, ּּ ּ ּ ּ ּ ד רוָחא , ּ ּּכַ

ַמָיא ְדִאיה יה , ּו ִליִמיָנאָּדִפיק ּבְ ַמר ּבֵ ּ קֹול דֹוִדי דֹוֵפק ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי)שיר ה ב(ִּאּתְ ּ ,
ה  ַמר ּבָ ָמאָלא ְדִאיִהי ,  ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ)משלי ז ד(ְּלַהִהיא ְדִאּתְ ְּוַכד ָדִפיק ִלׂשְ

א ה ַרְע, ֶאּשָׁ ַמר ּבָ ה ְרׁשָ, ָיִתיִּאּתְ ַכּמָ ְּדֵביה ִאּתֹוַקד ּבְ ָרִפי''ִפיּ ּם ְדִאינון ׂשְ הֹון , ם''ּ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ
ְלֶהֶבת ָי)שיר ח ו( ֵפי ֵאׁש ׁשַ ֶפיָה ִרׁשְ   .ּה''ּ ְרׁשָ

ִתי ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא יֹוָנִתי ַתּמָ יה , ִּמּסִ ַמר ּבֵ א ְדַיֲעֹקב ְדִאּתְ ִגין ְדִאיִהי ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ
ם)בראשית כה כז( ָקל, ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ִמׁשְ ן ּבְ ּמָ ּ וְדִפיקו ִדיֵליה ּתַ ּ ִּדי , ָלא ָסִליק ְוָלא ָנִחית, ּ

ֲאִריכו יה ּבַ י ַצִדיק ְנִביעו ְלַגּבֵ ְּבַמָיא ָנִחית ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ִקיָעה, ּ ֲאִריכו ִדּתְ יה ּבַ ְּוָסִליק ּבֵ א , ּ ֶאּשָׁ ּבְ
ִבירו ּתְ ָבִרים ּבִ ִּאיהו ְדִפיקו ִבׁשְ ּ ּוְבַעּמוָדא ְדֶאְמָצִע, ּ ַתְרַוְייהו )א אחיד''נ(יָתא ָנִחית ּ ּ ּבְ

ֶל ְלׁשֶ ינוִני ְוָדא ְתרוָעה, ת''ׁשַ ּּבֵ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ י ׁשְ ה ְלַגּבֵ ִתי, ּקֹול ְדָמָמה ַדּקָ ם , ַתּמָ ּתַ
אי ֲחׁשַ ִגין ְדֵהִביאו ָלה ּבַ ַּההוא ְדִפיקו ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ה  ַמר ּבָ א ִאיִהי ְבָגלוָתא ִאּתְ ִכיְנּתָ ְּוַכד ׁשְ י ִער)שיר ה ב(ּ ָנה ְוִלּבִ ד ִאיִהי ,  ֲאִני ְיׁשֵ ּכַ
ה ְדִפיקו ָנה ֵלית ּבָ ְּיׁשֵ ּ ִריך הוא ְדִאיהו קֹול ְדִפיקו ִדיָלה ִאְתַרַחק , ּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִתי ִמטֹוב)תהלים לט ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּמיָנה י דוִמָיה ֶהֱחׁשֵ ּ ֶנֱאַלְמּתִ ה ֶנֱאַל, ּּ יָלּמָ , ְמּתִ
אֹלִהי''ִמי יז ּבֵ ּה ְדִאיהו דוִמָיה ְדִאְתַרּמִ ּ ּ ְּדִאיהו ל, ם''ּ ית''ב אלהי''ּ ה ְבֵראׁשִ , ּם ְדַמֲעׂשֵ

יה  ַמר ּבֵ א ְדִאּתְ ְּדָדִפיק רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִתי ִמטֹוב , ם''ּ ְורוַח אלהי)בראשית א ב(ּ ִגין ְדֶהחׁשֵ ּּבְ ּ
ְּדִאיהו קֹול ַההוא ִזְמָנא ִאׁשְ, ּ ת ְיִחיָדה ְבָלא קֹולּּבְ ָאַרת ּבַ ת קֹול , ּתְ ּוְבִגין ָדא ֵלית ּבַ ּ

ָגלוָתא אי, ּּבְ ֲחׁשַ ָגלוָתא ֵהִביאו ָלה ּבַ ת קֹול ּבְ ּוְבִגין ְדֵלית ּבַ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ְצלֹוָתא ִאיִהי , ּ ּ
אי יִאין ִאית ָהָכא, ַבֲחׁשַ ב ְדָרִזין ַסּגִ ְבִעין ַאְנִפין ִאית ְל, ַּאף ַעל ּגַ   .אֹוַרְייָתאּׁשַ

ָעאן  ְדִפיקו ְדֶאְצּבְ ִדין ּבִ ּוְבַההוא ִזְמָנא ֵלית ָלה ְדִפיקו ְדִאיהו ְכַגְווָנא ִדְנקוֵדי ִדְמַנּקְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ר ְּדִאינון ֲעׂשַ ְדִפיקו ְדרוָחא, ּ ִדין ּבִ ִּדְבהֹון ְמַנּקְ ּ ִניִמין ְדִכּנֹור ְדָדִוד, ּ ִדין ּבְ ְּוִאינון ְמַנּקְ ּ ּ ,
ְּדִפיקו ִאיהו ּ ִנּגוָנאּ ַגְווָנא ְדָקָלא ְדָסִליק ּבְ ל ַאְסָיא , ּ ּכְ ּכַ ָרה ְדִפיִקין ְדִאְסּתַ ָּלֳקֵבל ֲעׂשָ

ִלים, ִּבְדִפיקו ּתִ ָרה ִמיֵני ִנּגוִנים ּבַ ָּעַבד ָדִוד ֲעׂשָ ּ ָעה ִאינון , ּ ָיִתי  ֲאחֹוִתי ַרְע)שיר ה ב(ַּאְרּבָ
ִתי ָלֳקֵבל יהו ָרה ְדִפיִק, ה''יֹוָנִתי ַתּמָ ְּדִפיקו ָנִפיק ֵמֻאְדָנא , ין ָלֳקֵבל יוד הא ואו האֲעׂשָ ּ

א ָמאָלא ְדִלּבָ ן ֵמֵאָליו, ׂשְ ִכּנֹור ְדָדִוד ַדֲהָוה ְמַנּגֵ ב ּבְ ְּוָדא הוא רוַח ְצפֹוִני ַדֲהָוה ְמַנּשֵׁ ּ ּ ּ ,
ְּוָכל ַעְרִקין וָוִריֵדי גוָפא ְדִאינון ָדְפִקין ּ ּ א ִאינון , ּ ִּמִלּבָ  ְּוָרָזא ְדִמָלה, יןָּדְפִק )א הוה''נ(ּ

ה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכו)יחזקאל א יב( ּמָ ר ִיְהֶיה ּשָׁ ּ ֶאל ֲאׁשֶ ּ.  
  ]ב''דף קה ע -תיקוני זוהר [

ֵבד הוא סמא ו''ּּכָ א, ּל הוא ִעׂשָ יה רוָחא ְדקוְדׁשָ ְּדֵלית ּבֵ ּ ּ ָּלא ָדְפִקין ַעְרִקין ִדיֵליה, ּ ּ ,
א ּבְ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ּוְבִגין ָדא ָלא ׁשַ ּאוִמין ְדָעְלָמאּ א, ּ ַלק רוח ְדקוְדׁשָ ּוְבָגלוָתא ְדִאְסּתַ ּ ּ ּּ ,

יה  ַמר ּבֵ א ְדִאיִהי ', ה וגו''ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח יהו)ישעיה יא ב(ְּדִאּתְ ֵּלית ְדִפיקו ְבִלּבָ ּ
א ִכיְנּתָ ה , ׁשְ ַמר ּבָ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ י ִער)שיר ה ב(ּ ָנה ְוִלּבִ פוָמא ְוֵלית ּבַ,  ֲאִני ְיׁשֵ ּת קֹול ּבְ
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ֲאִריכו)א דבה סליק''נ(, )דהוה סלקא( ִקיָעה ּבַ ּתְ ּ ָקָלא ְברוָחא ּבַ ִבירו, ּ ּתְ ָבִרים ּבִ ּוַבּשְׁ ּ ,
ֶל ְלׁשֶ רוָעה ׁשַ ּוַבּתְ ינוִנית ָלא ַבֲאִריכו ְוָלא ִבְקִצירו''ּ ּת ָקָלא ּבֵ ּ ת קֹול ִאיִהי קֹול ְדָמָמה , ּ ּּבַ

ה ְזִעיָרא איָּקָלא ְנמוָכ, ַדּקָ ה ֶע, ה ַבֲחׁשַ ִאּשָׁ יָחא ָנִחית . ְרָוהְּדָהא קֹול ּבְ ְוַכד ֵייֵתי ְמׁשִ
א ֲעֵליה ּרוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּוִמָיד ִאיִהי ָאְמַרת קֹול דֹוִדי דֹוֵפק, ּ ְּדִפיקו ָסִליק ְוָנִחית, ּּ ָסִליק , ּ

י י )ב''דף קה ע(ִּעָלָאה ' ה י ו' ְוָנִחית ה', ְלַגּבֵ ָאה ְלַגּבֵ ּתָ ן ַליהו', ּתַ ְּדִאיהו ָקְרּבָ ן , ה''ּ ָקְרּבָ
  .עֹוֶלה ְויֹוֵרד

ְתבוָנה'' יהו)משלי ג יט(ְּוָרָזא ְדִמָלה  ַמִים ּבִ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן ׁשָ א , ּה ּבְ ַאּבָ ּבְ
א ְדִאיִהי ה' ְּדִאיהו י ַרּתָ ַמר , ְזִעיָרא' ָיַסד ּבְ ַּדֲעָלה ִאּתְ ַמר ֶא)בראשית לז יא(ּ ת  ְוָאִביו ׁשָ

א ְדִאיִהי ה, ַּהָדָבר ִאיּמָ ַמִים ְדִאיהו ו' ּבְ ִּעָלָאה ּכֹוֵנן ׁשָ ּ ְוַכד ְיהֹון , ה''ְּוִאיהו ֶבן י', ּ
ַבת זוֵגיה ל ַחד ּבְ ת ּכָ ן ִעם ּבַ ִּמְתָקְרִבין ַאְתָוון ָאב ִעם ֵאם ּבֵ י י )סליק(ִּעָלָאה ' ה, ּ ', ְלַגּבֵ

י ו)תתאה( 'ה ן עֹוֶלה ְויֹוֵרדַּהאי ִאיהו ָק',  ָנִחית ְלַגּבֵ ַההוא ִזְמָנא , ְרּבָ  )יחזקאל לז ז(ּּבְ
ְקְרבו ֲעָצמֹות ֶע ר  ֶע)בראשית ב כג(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ֶצם ֶאל ַעְצמֹוַּוּתִ ֶּצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ

ִרי ׂשָ ִרי ָדא ו', ִעם ה' ֶצם ֵמֲעָצַמי ָדא יֶע, ִמּבְ ׂשָ ר ִמּבְ ן )שם כד(', ִעם ה' ּוָבׂשָ  ְוַעל ּכֵ
  .ָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוגֹוֵמרַיֲע

ד ָסִליק ה ּוְבִגין ָדא ּכַ י י' ּ ה ' ְלַגּבֵ ַמר ּבָ  ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה ִהיא )ויקרא ו ב(ִּאּתְ
א)דהוה(ְּדִהיא , ָהעֹוָלה י ַאּבָ ה ,  ְסִליַקת ְלַגּבֵ ַמר ּבָ ָרא ִאּתְ י ּבְ  )שם ה(ְּוַכד ְנִחיַתת ְלַגּבֵ

ַח ּתוַקד ּבֹוְוֵאׁש ַהּמִ ְלהֹוִבין ִדְרִחימו, ְּזּבֵ ׁשַ יה ּבְ ִּאּתֹוַקד ּבֵ ּ י ה' ְוָהִכי ַכד ָנִחית ו, ּ ' ְלַגּבֵ
י ה' ְוי, ִּדיֵליה ַההוא ִזְמָנא , ִּדיֵליה' ָסִליק ְלַגּבֵ ה ַמְלֲאֵכי אלהי)בראשית כח יב(ּּבְ ם '' ְוִהּנֵ

ל ִאֵלין ְדִפיִקין , עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו ּּכָ ָאר ַעְרִקיןּ ֵרין ְוָנֲחִתין , ִּדׁשְ ְּוָהִכי אוְקמוהו ָסְלִקין ּתְ ּ ּ
ֵרין ֵרי י, ּתְ י ָדא''ָסְלִקין ּתְ ֵרי ו, ּה ָדא ְלַגּבֵ י ָדא''ְוָנֲחִתין ּתְ   .ּה ָדא ְלַגּבֵ

א ֵרי רוָחא ְוֶאּשָׁ ְדִפיקו, ְּועֹוד ָסְלִקין ּתְ ְּדִאינון ָקִלין ְוָסְלִקין ּבִ ֵר, ּ ּי ַמָיא ְוָנֲחִתין ּתְ
ְדִפיקו, ְוַעְפָרא ֵבִדין ּבִ ְּדִאינון ּכְ ְבִריֵא''ְּוִאינון ִמיָכֵא, ּ ל ''ִמיָכֵא, ל''ל ְרָפֵא''ּל נוִריֵא''ל ּגַ

ְבִריֵא, ַּמָיא א''ּגַ א' י, ל ַעְפָרא''ְרָפֵא, ּל רוָחא''ּנוִריֵא, ל ֶאּשָׁ ֵריׁשָ יַדִין''ה, ּבְ ' ו, ה ּבִ
גוָפא י י' ֲּהַבל ָסִליק ָדא ה, ֲהַבל ָנִחיתה ֲהַבל ָסִליק ''ה, ּּבְ ְּדִאיהו ' ִּעָלָאה ְדָסִליק ְלַגּבֵ ּ

ר ֲאִמיָרן ָקָלא ְדִאיהו ו, ֲעׂשַ ּוְבַמאי ָסִליק ּבְ ּ,'  
יה ְוִאְתֲעִביַדת ִדּבור' ַּוֲהַבל ָנִחית ָדא ה ָאה ְדָנִחית ְלַגּבֵ ּתָ ּּתַ ּ ְּקִריבו ְדָכל ֲהָבִלים , ּ

ן ִמיָל, ה''ּו ֶפְּוָקָלא ְוִדּבוָרא ִאיה ּבַ חוׁשְ ְּדִאיהו ּבְ ִליל ּכָֹלא, ה''ּ ִּאיהו ְקִריבו ְדאדנ, ּּכְ י ''ּ
ן ַליהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָקְרּבָ ָאה, ה''ּּבְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּ ִיחוָדא )ואיהו(ְוִאיִהי , ְוָדא ׁשְ

ִדיק''ְדַאְתָוון יהו ּצַ ִרית, ּה ּבַ ְּדִאיהו אֹות ּבְ ָאה ִא, ּ ּיהו ָמאן ְדָקִריב ַאְתָוון ִאֵלין ְוַזּכָ ּ ּ
ְצלֹוִתין ִפימֹוי, ּבִ א ִדיֵליה ּבְ ִכיְנּתָ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ָנא ְדקוְדׁשָ ְּדִאיִהי ָקְרּבָ ּ ּ ָאה ִאיהו ָמאן , ְּ ַּזּכָ

ַמע וִבְצלֹוֵתיה ְקִריַאת ׁשְ ִּדְמַיֵחד לֹון ּבִ ּ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִע, ּ ִּדְקִריבו ִדְלהֹון ַוַדאי ּבְ ּ ּ , יָתאּ
ִדיק ּצַ ִּיחוָדא ִדְלהֹון ּבַ ּוָמאן ִאיהו ִדְמַיֵחד ּכָֹלא וְמָקֵרב ּכָֹלא ִעַלת ָהִעלֹות, ּ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

ֵמיה ן ָיִאיר ׁשְ י ִפְנָחס ּבֶ ן ֵליה ַדֲהָוה ָנִהיר ָעְלִמין ַרּבִ ַּאְדָהִכי ָהא ָסָבא ָקא ִאְזַדּמַ ּ ּ ּּ ,
י י ַרּבִ ַּוַדאי ְקִריבו ְדַאְר, ְוָאַמר ַרּבִ ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאּ ע ַאְתָוון ְוִיחוָדא ִדְלהֹון ּבְ ּּבַ ּ ,

ִדיק ּצַ ּוְקִריבו ְוִיחוָדא ִדְלהֹון ָהִכי הוא ּבַ ּ ּ ּ ָרֵאל, ּ ין ְמַיֲחִדין לֹון ִיׂשְ ֵרין ַדְרּגִ ּוִבּתְ ְקִריַאת , ּ ּבִ
ֲחִרית ַמע ְדַעְרִבית ְוׁשַ ֲחִרית ְו, ּׁשְ ְצלֹוָתא ְדׁשַ ן עֹוֶלה , ַעְרִביתּוְמָקְרִבין לֹון ּבִ ְוָדא ָקְרּבָ
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ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא' ה, ְויֹוֵרד ִדיק' ו, ּעֹוֶלה ּבְ ּצַ ב ְדֹכָלא ְקׁשֹוט, ּיֹוֵרד ּבַ ַּאף ַעל ּגַ ּ ,
ָאת י' עֹוֶלה ְויֹוֵרד ה ָאת ו' ה', ּבְ ִּמָיד ְדָאַמר ִמִלין ִאֵלין ָפַרח', ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

  ]א''דף קו ע -תיקוני זוהר [

ְמעֹון ְלַחְבַרָיאָאַמר ַר י ׁשִ מוָתא ְלַסֵייַע , ּּבִ ַאְסּכָ ִאין ִאינון ּבְ ָאה חוְלָקָנא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ַּזּכָ ּ ּ ּּ
פוְלָחָנא ְדָמאֵריה ְדָכל , ָלן ַדל ּבְ ּתַ ַּהאי ִאיהו ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְדַבר ַנׁש ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ַסְיַע ְרָיין ְדָעְלָמא ִאינון ּבְ ּּבִ א ִדיֵליהּ לֹו ֹלא ִנְבָרא ֶאָלא , ּּתָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָמה ְדאוְקמוָה ּכָ ּּכְ ּ ּ ּ
ִריאו ֶאָלא ְלַסַייְע, ְּלַצוֹות ָלֶזה ים ָלא ִאְתּבְ ָרִפים ְוַחיֹות ְואֹוַפּנִ ַּוֲאִפילו ׂשְ ּּ ּ יהּ ר ַנׁש , ּּתֵ ְוַכד ּבַ

ְצלֹוֵתיה ַּאִפיק ֲהָבִלים ְוִדּבוִרים ּבִ ּ ה עֹוִפי, ּ ּמָ ָלא לֹוןּכַ ְדַפְייהו וִפיַמְייהו ְלַקּבְ ּן ָפְתִחין ּגַ ּ ּ ּ ,
יד ָדָבר)קהלת י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ָנַפִים ַיּגֵ ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול וַבַעל ּכְ י עֹוף ַהּשָׁ ּ ּכִ ּ ְ ,

הֹון ָעְלִמין ִריך הוא ִאֵלין ִמִלין וָבֵני ּבְ א ּבְ ְּוָנִטיל קוְדׁשָ ּ ּּ ּ הֹו, ְ ַמר ּבְ י )ישעיה סו כב(ן ְּדִאּתְ  ּכִ
ה ר ֲאִני ֹעׂשֶ ה ֲאׁשֶ ים ְוָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשָ ַמִים ַהֲחָדׁשִ ר ַהּשָׁ  )שם נא טז(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ַכֲאׁשֶ

יִתיך ּסִ ִפיך וְבֵצל ָיִדי ּכִ ים ְדָבַרי ּבְ ָָוָאׂשִ ָּ י , ּ ַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ ְוֵלאֹמר ְלִציֹון ַעּמִ ִּלְנֹטַע ׁשָ
ה פו )א''דף קו ע(. ָאּתָ ׁשוּתָ י ּבְ י ֶאָלא ִעּמִ ְקֵרי ַעּמִ ַּאל ּתִ ּ ּ.  

י ִער)שיר ה ב(ַּאְדָהִכי ָהא ָסָבא ָקא ָנִחית ָפַתח ְוָאַמר  ָנה ְוִלּבִ ָנה ,  ֲאִני ְיׁשֵ ֲאִני ְיׁשֵ
י י, ֵּמְרִחיָמאי ְדִאְתַרַחק ִמּנִ ד ַאְתָיא ְלַגּבָ י ִער ּכַ ְּלַכָלה ַדֲהַות ְנׂשוָאה ְלָחָת, ְוִלּבִ , ןּ

ֵבי ַמְרָעא, ְּוִאְתַרַחק ִמיָנה ה, ָנְפַלת ּבְ ְנׁשו ָכל ַאְסָיין ְלַגּבָ ְּוִאְתּכַ ְּוָלא ֲהוֹו ָיְכִלין ְלִמְנַדע , ּ
ְדִפיקו, ַּמְרָעא ִדיָלה מֹוָדע ּבִ ּתְ ן ַדֲהָוה ִאׁשְ ַּאְסָיא ַקְרְטָנא ֲהָוה ַתּמָ ָרה ִמיֵני ְדִפיִקין , ּ ֲעׂשָ ּבַ

ָל ּכְ הֹון ַאְסָיאְּדָבִעי ְלִאְסּתַ ָעאן, א ּבְ ר ֶאְצּבְ ַמְרָעא , ָלֳקֵבל ֲעׂשַ מֹוְדָעאן ּבְ ּתְ ְוָלא ֲהוֹו ִאׁשְ
ִּדיָלה ֶאָלא הוא פוִחין, ּּ ִקין ְוֵריִחין ָטִבין ִמּתַ ה ַמׁשְ ְּדַכּמָ הֹון , ּ ַמר ּבְ  ְוֵריַח )שם ז ט(ְּדִאּתְ
פוִחים ּתַ ַּאֵפך ּכַ ּ ִקין ֵמֲעִסיס ִרּמֹו, ְּ ה ַמׁשְ ִקין ָלה ַאְסָיין ָאֳחָרִניןְוַכּמָ ְוָלא ֲהוֹו , ִּנים ֲהוֹו ַמׁשְ

ָיין ָלה ְדִפיקו ִדיָלה)דהאי(ַּעד ְדָאָתא , ְּמַהּנְ ל ּבִ ּכַ ּ ַאְסָיא ַקְרְטָנא ִאְסּתַ ְוִאיִהי , ּ
מֹוְדָעא ְבַאְסָיא ּתְ ְּוִאיהו ָאַמר ִפְתִחי ִלי, ּ קֹול דֹוִדי דֹוֵפק)שם ה ב(ְוָאְמַרת , ִאׁשְ ְתִחי ִּפ, ּ

ָרה ִמיֵני ְדִפיקו' ְלָאת י ְּדִאיִהי ֲעׂשָ ּקֹול דֹוִדי דֹוֵפק ָדא ו, ּ ית , ָּדִפיק ְלַתְרָעא' ּ ׁשִ ּבְ
ִּפְרִקין ִדְדרֹוִעין )דפיקין( יׁש)שם יד( ְּוָרָזא ְדִמָלה, ּ ְרׁשִ ּתַ ִליֵלי ָזָהב ְממוָלִאים ּבַ ּ ָיָדיו ּגְ ּ ,

ְתֵר ְתֵרין ְדרֹוִע, ׁש''י ׁשֵ''ּבִ ית ִפְרִקיןּּבִ ָר, ּין ׁשִ ית ְדִאיהו ּבָ ֵראׁשִ ִמַלת ּבְ ְּוֻכְלהו ְרִמיִזין ּבְ ּ ּּ א ''ּ
י   .ת''ׁשִ

ָאת ב ַמר ִפְתִחי ִלי ּבְ ַּוֲעַלְיהו ִאּתְ ֲעֵרי ֶצֶדק )תהלים קיח יט(', ּ ִּפְתחו ִלי ׁשַ  )שם כד ז( ,ּ
או ִפְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא  ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ּׂשְ ּ בֹודּ ּוְבִגין ָדא ִפְתִחי ִלי , ְֶמֶלך ַהּכָ ּ ּ

ָאת ב ַער ַליהו)שם קיח כ(', ּבְ ית' ְוָדא ָאת ב, ה'' ֶזה ַהּשַׁ ֵראׁשִ ָאת א, ִמן ּבְ ִמן ' ֲאחֹוִתי ּבְ
ית ֵראׁשִ ָאת רַרְע, ּבְ ית' ָיִתי ּבְ ֵראׁשִ ָאת י, ִמן ּבְ ית' יֹוָנִתי ּבְ ֵראׁשִ ָאת ת, ִמּבְ ִתי ּבְ ִמן ' ַתּמָ

ֵר יתּבְ ָאת ש, אׁשִ י ּבְ ֹראׁשִ ית' ׁשֶ ֵראׁשִ ד דסליק ''ה אח''רזא דמלה יהו, נמלא טל(, ִמן ּבְ

אֹלִהי''ָּדָבר ַאֵחר ִנְמָלא ָט, )ל''לחשבן ט ּוֵביה ִאיִהי ְמֵליָא, ם''ל ּבֵ יֹוָמא , ה''ּ ָאן ֲאַתר ּבְ ּבְ
ִתיָתָאה ִביָעָאה ְדִאיהו ׁשְ ּׁשְ יה י, ּ ָרהֲעָטָרה ְכִליָל' ְּוַעל ֵריׁשֵ ִּאיִהי ִטָפה ' י, א ֵמֲעׂשָ

י ה ַכת ִמן מֹוָחא ְלַגּבֵ ָמאָלא' ו, ֲאִפיֵקי ָמִים' ְדִאְתַמׁשְ ּרוַח , ּרוָחא ְדָנִפיק ֵמֹאֶזן ׂשְ
א ָמאָלא ְדִלּבָ ן ֵמֵאָליו, ְצפֹוִנית ַדֲהָוה ָנִפיק ֵמֹאֶזן ׂשְ ִכּנֹור ְדָדִוד ַוֲהָוה ְמַנּגֵ ב ּבְ , ַּוֲהָוה ְמַנּשֵׁ

ַמר קֹול דֹוִדי דֹוֵפקַּוֲעֵליה ָנה ִמן י' ִּדְבַקְדֵמיָתא ָאְמַרת ה, ּ ִאּתְ ַעד , ה''ְזִעיָרא ֲאִני ְיׁשֵ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

י ְדִאיהו רוַח' ְּדִאְתַער ו ְּלַגּבִ ית, ּ ֵראׁשִ ית ַאְתָוון ִמן ּבְ ׁשִ ּוִמָיד קֹול דֹוִדי דֹוֵפק ּבְ ְּדִאינון , ּּ ּ
יִבין ְדִיחוָדא ית ּתֵ ָּלֳקֵבל ׁשִ יתְּוִאינון, ּ ֵראׁשִ ית יֹוֵמי ּבְ   . ָלֳקֵבל ׁשִ

יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדִאיִהי ְיִמיָנא ַמר , ְּועֹוד ִפְתִחי ִלי ּבְ ּ פֹוֵתַח ֶאת )שם קמה טז(ַּדֲעֵליה ִאּתְ
יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון ּבִ ָּיֶדיך וַמׂשְ ָָיֶדיך יוֶדיך, ָ ְּדִאיהו ִליִמיָנא' ָּדא י, ָּ ְנָייָנא , ּ יֹוָמא ּתִ ֲאחֹוִתי ּבְ

ן ה ן ו', ְדַתּמָ ִליָתָאה ְדַתּמָ יֹוָמא ּתְ יֹוָמא ְרִביָעָאה ', יֹוָנִתי ּבְ י ִנְמָלא ָטל ּבְ ֹראׁשִ א ''נ(ׁשֶ

ָלָלא ְדיו, )תליתאה ְּדִאיהו ּכְ ן ָט''א וא''ד ה''ּ ּבַ ּו ְדִאיהו חוׁשְ ּ ְּוָדא ִאיהו גוָפא וְבִרית , ל''ּ ּ ּ
ן ּבָ ֻחׁשְ ֵביָנן ַחד ּבְ ְּדִאיהו ָו, ְּדַחׁשְ ִּעָלָאה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא' ו, ד''ּו ְדָסִליק ֶאָח''אּ ' ו, ּ

ָאה ַצִדיק ּתָ ְרַוְייהו ְדִאינון ָחד' א, ּּתַ ַּאֲחֵזי ַעל ּתַ ּ.  
  ]ב''דף קו ע -תיקוני זוהר [

ית ְקָצוֹות ְדִאינון ה ֵוּצֹוָתיו ִאֵלין ׁשִ ּּקֶ ּ ְתֵרין ׁשֹוִקין, א''ּ ית ִפְרִקין ִדְכִליָלן ּבִ ּׁשִ ּ ְדִאינון ,ּ ּ
י ּשִׁ י ְויֹום ׁשִ ַמר , יֹום ֲחִמיׁשִ ׁש)שיר ח טו(ְּדַעֵלייהו ִאּתְ ְּרִסיֵסי ָלְיָלה ָדא , ּ ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ

ִליָלא ִמיו ָאה ּכְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ אי ִאְתְקִריַאת ַלְיָלה, א''ו ה''א וא''ד ה''ׁשְ ְּדִאיִהי ֵליל , ְוַאּמַ
ּמוִרים ת ֵליל ׁשִ ּבָ הֹוִציאֹו אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ה''ִּאיִהי ַוַדאי ַליהוְּד, ּׁשַ ְועֹוד ֲאִני . ּבְ

ָנה ִמׁשְ ָנה ּבְ אֹוַרְייָתא, ְיׁשֵ י ִער ּבְ ה , ְוִלּבִ ַמר ּבָ יָה)שם ב יג(ְּדִאּתְ ֵאָנה ָחְנָטה ַפּגֶ ,  ַהּתְ
ל ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּבְ ְּדִאינון ּתַ ל, ּב ְנִתיבֹות ְפִליאֹות ָחְכָמה''ּ דף קו (ּם ְדעֹוָבָדא ''ב אלהי''ּבְ

ית )ב''ע ֵראׁשִ ל, ִדּבְ ּב ְדִאיהו ב''ּבְ ית ל' ּ ֵראׁשִ ָרֵאל' ִמן ּבְ ל ִיׂשְ  )שיר ב יג(, ִמן ְלִעיֵני ּכָ
ֲעֵלי ִמְצֹות ָפִנים ְסָמַדר ָנְתנו ֵריַח ִאֵלין ּבַ ְּוַהּגְ ְקוִמי ָלך ַרְע, ּ ְָיִתי ָיָפִתי וְלִכי ָלך קוִמי ָלך ּ ְּ ּ

ֲהָלָכה אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה, אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתבּבְ ָּיָפִתי וְלִכי ָלך ּבַ ְ ָנה ִבְתַלת , ּ ְועֹוד ֲאִני ְיׁשֵ
ה ין ְוָחֵמׁש ִפּקוִדין ְדָלא ַתֲעׂשֶ ּתִ ֵּמָאה ְוׁשִ ּ ָנ, ּ ן ַאְתָוון ְיׁשֵ ּבַ חוׁשְ ַרַמ, ה''ּּכְ י ִער ּבְ ח ''ְוִלּבִ

ֻחׁשְ ה ּכְ ִּפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ן ְוִלּבִּ ָמאָלא, ֵמִער' י ְור''ּבַ ֶּרֶמז ְדִאְתְייִהיבו ִמיִמיָנא וִמּשְׂ ּ ' ַמאי ע, ּ
ִּמן ִער ְדִאיהו ְבתֹוֶסֶפת ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ יה , ּ ַמר ּבֵ  ִעין )דברים לג כח(ְּדִאּתְ

ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִדְכִליל ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ, ַיֲעֹקב ּ ּ ּ הּּ ְּדִאְתְיִהיבו . ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ
ִליָלן ָמאָלא ֵביה ּכְ ִּמיִמיָנא וִמּשְׂ ּ.  

ְּועֹוד קֹול דֹוִדי דֹוֵפק ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ְּדִאיהו תֹוָר, ּ ִליל תרי''ּ , א''ה ּכְ
א ְדִאינון י א ְוִאיּמָ ן ַאּבָ ֵרין ְדרֹוִעין ְדַתּמָ ְּדִאְתַיִהיב ִמּתְ ּ ִלים ּתֹוָרּוְבהֹון ִא, ה''ּ ּתַ ּה ְדִאיהו ''ּׁשְ

ְרַי' ו ִליל ּתַ ְלהו ַאְתָוון' ה, ג''ּכְ ִליָלא ִמּכֻ ָאה אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ּכְ ּתָ ּּתַ ּ ִלים , ּ ּתַ ּוָבה ִאׁשְ ּ ּ
  .ה''יהו

ָנה ִנָיה ַוַדאי ַלָחְכָמה ְדִאיִהי י, ְועֹוד ֲאִני ְיׁשֵ ּׁשְ ד ִאְתַרַחק ִמיִני ְרִחיָמאי ְדִאיהו', ּ ',  וּּכַ
ְתבוָנה'' יהו)משלי ג יט(ְּוָרָזא ְדִמָלא  ַמִים ּבִ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוֵנן ׁשָ ָחְכָמה ְדִאיהו , ּה ּבְ ּּבְ

א י א ְדִאיִהי ָאֶרץ', ַאּבָ ַרּתָ ַמִים ָדא ו, ְּזִעיָרא ָהָאֶרץ ַוַדאי' ה, ָיַסד ּבְ ְתבוָנה ', ּּכֹוֵנן ׁשָ ּּבִ
א ִעָלָאה ָּדא ִאיּמָ ְעְּדִביָנ, ּ ד ִאיִהי ִעם ּבַ בוָנה ִאְתְקִריַאת , ָּלהה ִאְתְקִריַאת ְלִעיָלא ּכַ ּּתְ

ד ִאיִהי ִעם ו א ּכַ ן', ְלַתּתָ ְּדִאיהו ּבֶ ְפֶאֶרת' ְות', ו, ּ ְּדִאיהו ּתִ ָאַרת ִאיִהי ה, ּ ּתְ יה' ִאׁשְ , ִּעּמֵ
ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדָאת י א' ּ ְּוִאיהו ְמַרַחק ִמיָנה, ִּאיהו ִעם ִאיּמָ ָנה , ּ ה ֲאִני ְיׁשֵ ַמר ּבָ ִּאּתְ

  .)ואיהי שניה לה(
ָנה ְבָגלוָתא ה, ְּועֹוד ְיׁשֵ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדֵייֵתי ַבְע, ְּדָלא ָדִפיק ּבָ ּקֹול דֹוִדי דֹוֵפק , ָּלהּ

ְּדִאיהו ו ְּרִחימו ִדיָלה' ּ ִכּנֹור ָדִוד, ּ יב ּבְ ה ְדַנּשִׁ ּרוַח ְצפֹוִנית ָנִפיק ְלַגּבָ ּ ּ ּ ְדרֹוִמית ְּורוַח, ּ
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ְטָרא ִדיִמיָנא ִים''ְּורוַח אלהי, ִמּסִ ְטָרא ְדֶחֶסד , ּם ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמָ ְּדִאינון ָמִים ִמּסִ ּ
ן ָחְכָמה   .ְּדַתּמָ

  ]א''דף קז ע -תיקוני זוהר  [

ּוְבִזְמָנא ְדֵייֵתי פוְרָקָנא ן עֹוֶלה ְו, ּּ ַגְווָנא ְדָקְרּבָ ' ָסִליק ה, יֹוֵרדְּדִפיקו ָסִליק ְוָנִחית ּכְ
י י י ו' ְוָנִחית ה', ִּעָלָאה ְלַגּבֵ ָאה ְלַגּבֵ ּתָ ּוַמה ַדֲהָוה יהה', ּתַ א ִעם , ה''ִּאְתַחַזר יהו, ו''ּ ַאּבָ

א א, ִאיּמָ ַרּתָ ָרא ִעם ּבְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְנִביָאה , ּבְ ה ַאל '' ּכֹה ָאַמר יהו)ירמיה ט כב(ּ
ָחְכָמתֹו יהְּד, ִּיְתַהֵלל ָחָכם ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא ְמַרֲחָקא ִמּשְׁ א ּבְ ִּאיהו ִליִמיָנא ְבִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ְגבוָרתֹו ּבֹור ּבִ ְּוַאל ִיְתַהֵלל ַהּגִ ן עוְתָרא, ּ פֹון ְוַתּמָ ּצָ בוָרה ּבַ ן ּגְ ְּדַתּמָ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
פֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה)איוב לז כב( ּוְבִגין ָדא ְוַאל ִי,  ִמּצָ רֹוּ ָעׁשְ יר ּבְ תמן לצפון (, ְּתַהֵלל ָעׁשִ

ִזְמָנא ְדָאת ו, )שנאמר מצפון זהב יאתה ִּדיֵליה' ְמַרֲחָקא ֵמה' ּבְ ֹזאת ִיְתַהֵלל , ּ י ִאם ּבְ ּּכִ
י ֲאִני יהו ל ְוָידֹוַע אֹוִתי ּכִ ּכֵ ְתַהֵלל ַהׂשְ ד ְיֵהא יהו, ה ְוגֹוֵמר''ַּהּמִ ל ''ּכַ ְדָקא ָיאות ּכָ ּה ּכִ

ֲח האֹות ּבַ ִרי ְלֹזאת  ֶע)בראשית ב כג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֵּבְרּתָ ׂשָ ר ִמּבְ ֶּצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ
י ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה זֹאת ה ּכִ ֵרא ִאּשָׁ ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו. ִּיּקָ ָּדא ָחְכָמה , ַעל ּכֵ

א, ָאִביו י )משלי ב ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּוִביָנה ִאּמָ יָנה ִתְקָרא ּכִ ּתֹו , ִאם ַלּבִ ִאׁשְ ְוָדַבק ּבְ
ן' ָּדא ו ֵתיה ְדִאיהו ה, ּבֵ ִאּתְ ק ּבְ ּוְלָבַתר ְדִאְתַדּבַ ּ ּ ּ ּ ר ֶאָחד' ּ ן , ְּוָהיו ְלָבׂשָ ְּוָדא ִאיהו ָקְרּבָ

ן ְקִריבו ְדַאְתָוון ְדִמְתָקְרִבין י, עֹוֶלה ְויֹוֵרד ָּקְרּבָ ּוְבִגין ָדא ָקְר', ִעם ה' ו' ִעם ה' ּ ן ּ ּבָ
ָתא ְלַבְע, ה''ַליהו י ַיְקִריב )ויקרא א ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָּלהְּדִאְתְקִריַבת ִאּתְ  ָאָדם ּכִ

ן ַליהו ם ָקְרּבָ ְּדִאיהו ְקִריבו ְדַאְתָוון, א''ו ה''א וא''ד ה''ַּמאי ָאָדם ָדא יו, ה''ִמּכֶ ּ ּוָמאן , ּ
י ַאְתָוון )א''דף קז ע(ָקִריב  ָּדא ִעַל, ְלַגּבֵ ל ָהִעלֹותּ ַההוא ִזְמָנא ְדִפיקו ָנִחית . ּת ַעל ּכָ ּּבְ ּ

ע ְדִפיִקין ְלֶע רְּוָסִליק ֵמַאְרּבַ ע ַאְתָוון, ׂשֶ ְּדִפיקו ְבַאְרּבַ א ְורוָחא, ּ ֶאּשָׁ ְוָנִחית , ָּסִליק ּבְ
ַמָיא ְוַעְפָרא ה ַמְלֲאֵכי אלהי)בראשית כח יב(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּּבְ , יֹוְרִדים ּבֹום עֹוִלים ְו'' ְוִהּנֵ

ֵרי ֵרי ְויֹוְרִדים ּתְ ָב, ץ''ְּוִאינון ַמִים ָקֵמ, עֹוִלים ּתְ ק ָעָפר ''ּׁשוֵר, ּם רוַח''ֹחֵל, א ֵאׁש''ׁשְ
ָּמאָנא ְדֻכְלהו ִגין ְדָקֵמ, ּ ּץ ְדִאיהו ַמִים י''ּּבְ יה ָסִליק ה', ּ ָמאָלא ְדִאיִהי ' ּּבֵ ְּדִאיִהי ִלׂשְ

ָב אי ָסִל, א ֵאׁש''ׁשְ ָקֵמץ' יק הְוַאּמַ ן י, ּבְ ִגין ְדַתּמָ ָמה ְדאוְקמוהו , ְּדִאיִהי ָחְכָמה' ּּבְ ּּכְ ּ ּ
ים ַיְדִרים יִמיָנא''ִויהֹון י, ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ א' ה, ה ּבִ ָנִחית , ְוִאיִהי ֶאֶרץ, ִאיִהי ִעם ַאּבָ

ן רוָחא ְדִאיהו ֹחֵל ָמאָלא ְדַתּמָ ִּלׂשְ יב ּבְ, ם''ּ ְּדִאיהו רוַח ְדַנּשִׁ ּ ּ אּ ָמאָלא ְדִלּבָ ִויהֹון , ֹאֶזן ׂשְ
א''ו ָמאָלא ָלֳקֵבל ִלּבָ ׂשְ ַההוא ִזְמָנא , ה ּבִ ה ָהרוַח )יחזקאל א כ(ּּבְ ּמָ ר ִיְהֶיה ּשָׁ ּ ֶאל ֲאׁשֶ

  .ָּלֶלֶכת ֵיֵלכו
ְתֵריה ל ְנִביַאָיא ִמְתַנֲהִגין ַאּבַ ּּכָ ַתר רוָחא, ּ ְלהו ּבָ א ְדִמְתַנֲהִגין ּכֻ ַעְרִקין ְדִלּבָ ּּכְ ּ אּּ ,  ְדִלּבָ

ּמָ ּוַמאי ִניהו ׁשָ יה , ה''ּה ָדא ֹמׁשֶ''ּ ַמר ּבֵ ּ הֹוֵלך ֶאל ָדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון )קהלת א ו(ְּדִאּתְ ְ

ֵרין, ְוגֹוֵמר ֵרין ְוָנֲחִתין ּתְ ּוְלָבַתר ְדָסְלִקין ּתְ ָרה)ארבע(ָסְלִקין , ּ ַגְווָנא ָדא , ּ ְדִפיִקין ַלֲעׂשָ ּכְ
ָאת , יוד הא ואו הא ְנָייָנא' ה' ּוְבָאת ו', ָסִליק ה' יּבְ א, ּתִ ר ', ָסִליק י' ּבְ ְּדִאיהו ַבֲעׂשַ ּ

ָעאן ְדַרְגִלין ר ֶאְצּבְ ָעאן ִדיַדִין וַבֲעׂשַ ֶּאְצּבְ ּ ָוא, ּ ל ַאְתָוון ָסְלִקין ּבְ ּו ְדִאיהו ֶאָח''ּכָ , ד''ּ
ן ֶאֶר ּבַ ֻחׁשְ א, ץ''ּכְ ִכיְנּתָ ן ְזִעיר ַדֲחנֹוךְּסִליַקת ִלְנקוֵדי ְלח, ְּדִאיִהי ׁשְ ּבַ ְוׁשְ ּ ַּפָתח , ד''ָקֵמץ י, ּ

ָבא ו, ב''ֵצִרי י', כ י, א''ִחֵרק י, ו''ֹחֵלם ט, י''ֶסגֹול ח', ׁשְ ֵרק ו, ב''י' ִחיֵרק ּבְ ', ׁשֻ
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ן ְזִעיר ַדֲחנֹוך, )א מאי ניהו שורק איהו ארץ''נ(, ב''י' ּׁשוֵרק ִעם ו ּבַ ְְלֻחׁשְ ְּוַהאי ִאיהו , ּ
ן ְלָכל ְנ ּבַ ן ְזִעירֻחׁשְ ּבַ   .ּקוִדין ְלֻחׁשְ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד''ָּאַמר ֵליה ְוָהא ַאְתָוון ְדיהֹוָ ּה ְדִאינון ָקְרּבָ ַקְדֵמיָתא וָמאן , ּ ָּמאן ָסִליק ּבְ
י ה' ו, ָנִחית ַקְדֵמיָתא ְלַגּבֵ י ה' ּוְלָבַתר ָסִליק י', ָנִחית ּבְ ְּדָהִכי אוְקמוָה , ִּעָלָאה' ְלַגּבֵ ּ

ל ַמְע, יִתיןָמאֵרי ַמְתִנ ַלִים ׁשֶ ה' ָּלא ֵייעול י', ָלה וכוֹּלא ָאֹבא ִבירוׁשָ ִּעָלָאה ְדִאיִהי ' ּבְ
ֵלם ִדְלִעיָלא ְּירוׁשָ ַּעד ְדֵיעול ו, ּ ה' ּ א' ּבְ ֵלם ִדְלַתּתָ ְּדִאיִהי ְירוׁשָ ּ  

י, ַאְדָהִכי ָהא ָסָבא ְדָסִבין ָקא ָנִחית י ַרּבִ ָלה ִאיִהי ּבְ, ְוָאַמר ַרּבִ ֵבי ַמְרָעא ָּהא ּכַ
יר, ֵמְרִחיָמָהא ָּצִריך ְלַאְתָעָרא ִבְדִפיקו ִדיָלה ַיּתִ ּ ְּדָהא קֹול דֹוִדי דֹוֵפק, ְ ּ , קֹול ְרִחיָמָהא, ּ

ע ִסְטִרין י ְלַאְרּבַ ִקיפו ַסּגִ ּתְ ה ּבִ ָּדִפיק ְלַגּבָ ּ  ָאַמר )יחזקאל לז ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֹה , ּ
ע רוחֹות ּבִֹא''יהו ְטָרא ְדַאִויר ַקְדָמָאה ְדִאיהו ַקְדמֹון ַעל ּכָֹלא, ּי ָהרוַחּה ֵמַאְרּבַ ִּמּסִ ּ ּ ,

ְּדִפיקו ְדרוָחא ִאיהו ַלח ּ ְטָרא ְדָחְכָמה ִאיהו ַקר, ּ ימו , ִּמּסִ א ִאיהו ְבַחּמִ ְטָרא ְדִאיּמָ ִּמּסִ ּ
י ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוָנִטיל, ַסּגִ ִגין ְדַאִויר ַקְדָמָאה ָנִטיל ּבְ ּּבְ ּ ִדיקּ ּצַ ְּוָחְכָמה ְדִאיהו ַקר , ּ ּבַ

ֶחֶסד ְוֶנַצח ְגבוָרה ָוהֹוד, ָנִטיל ּבַ יָמא ְנִטיַלת ּבִ א ְדִאיִהי ַחּמִ א , ְּוִאיּמָ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ּוִמּסִ
ָאה ִאיִהי ָיֵבׁש ּתָ ה , ְּדִאיִהי ֶאֶרץ, ּתַ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ה ''ּ ַוִיְקָרא אלהי)בראשית א י(ּ ׁשָ ּם ַלַיּבָ

ר, ץֶאֶר ע ְוָסְלִקין ַלֲעׂשַ ע ַאְתָוון ְדִאינון יהו, ְּוָהא ִאינון ַאְרּבַ ַגְווָנא ְדַאְרּבַ ּּכְ ְּדָסְלִקין , ה''ּ
ר יוד הא ואו הא   .ַלֲעׂשַ

א ִמיָכֵא ְבִריֵא''ּוְלַתּתָ ע רוִחין, ל''ל ְרָפֵא''ל נֹוִריֵא''ל ּגַ ין ְלַאְרּבַ ִּאינון ְלבוׁשִ ּ ַמר , ּ ְּדִאּתְ
הו  ּרוַח ָחְכָמה וִביָנה, ה''ּ רוַח יהו)יה יא בישע(ּּבְ ּרוַח ִעָצה וְגבוָרה, ּ ּ ּרוַח ַדַעת ְוִיְרַאת , ּ ּ
ּה ָדא ַאִויר ַקְדָמָאה''ּרוַח יהו, ה''יהו ְתֵריה, ּ ֵרין ְסִפיָרן ַאּבַ ּרוַח ָחְכָמה וִביָנה ּתְ ּ ּרוַח , ּ

ָמאָלא ִּעָצה וְגבוָרה ְיִמיָנא וׂשְ ּ ּרוַח ַדַעת ְוִיְר, ּ ּה ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ''ַאת יהוּ ּ
ּוַמְלכות ּ.  

  ]ב''דף קז ע -תיקוני זוהר [

ִיְרַאת יהו ּוַמאי ִניהו ֵריַח ִניֹחַח ָדא ַצִדיק ְדֵביה ְנָייָחא, ּה ָדא ֵריַח ִניֹחַח''ַוֲהִריחֹו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ה ָדא ֶנַצח ָוהֹוד, ְּדֹנַח ִאיׁש ַצִדיק ה ַליהֹוָ ַמר ֲעַלְייה, ִּאּשֶׁ ִני )במדבר כח ב(ּו ִאּתְ  ֶאת ָקְרּבָ

י י יהו, ַלְחִמי ְלִאּשַׁ ַמר , ּה ִאְתְקִריאו''ִאּשֵׁ יׁשֹות )שיר ב ה(ֲּעַלְייהו ִאּתְ ֲאׁשִ כוִני ּבָ  ,ַּסּמְ
דו יהו )ישעיה כד טו( ּבְ אוִרים ּכַ ן ּבָ ַּעל ּכֵ פוִחים )שיר ז ט( ,ה''ּ ּתַ ְּוֵריַח ַאֵפך ּכַ ּ משלי כה ( ,ְּ

ֶסף ּתַ)יא יֹות ּכָ ּכִ ַמׂשְ ּפוֵחי ָזָהב ּבְ ּ ָבה, ּ ְרּכָ י ַהּמֶ ֵרי אֹוַפּנֵ ין ִאינון, ְּוִאינון ּתְ ִּדְתַלת ַדְרּגִ ּ ּ ,
י ֹקֶדׁש ָרִפים ְוַחיֹות ְואֹוַפּנֵ ָמאָלא, ּׂשְ ֵרין ְדרֹוִעין ְיִמיָנא וׂשְ ָרִפים ּתְ ּׂשְ ַּחיֹות ּגוָפא וְבִרית, ּ ּ ּ ,

ֵרין  ים ּתְ ִכיָנה, ׁשֹוִקין )ב''דף קז ע(אֹוַפּנִ ָבה ְדֻכְלהו ׁשְ ֶּמְרּכָ יקוִנין , ּ ית ּתִ ִגין ְדִאינון ׁשִ ּּבְ ּ ּ
ְטָרא ְדָאת ו א ', ִמּסִ ְּדִאיהו רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ּ ֻכְלהו. )א דקודשא ברוך הוא''נ(ּ יב ּבְ ְּדָדִפיק וְמַנּשֵׁ ּ ּּ.  

ע רוִחין ִליָלא ֵמַאְרּבַ ָבה ִדיָלה ּכְ ַּמְלכות ֶמְרּכָ ּ ִּאיהו ָרָזא דו ַפְרצוִפיןְוָדא , ּ ּ ְּדִאינון , ּ ּ
ָרה ְדִפיִקין ְּדִאינון ה, ֲעׂשָ א' ּ ע ַמֲחנֹות' ד, ב''ל' ְּדִאיהו ֲהַבל ה, ְּדָנִפיק ִמִלּבָ ' ד, ַאְרּבַ

א ּסֵ ין' ו, ַּחיֹות ַלּכִ ית ַדְרּגִ א, ּׁשִ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ְּדִאינון ׁשֵ ֹא, ּ ָמִתין ּבְ ל ִנׁשְ ן ּכָ ּמָ ַרח ְּדִמּתַ
ִריָאה, ֲּאִצילות ֹאַרח ּבְ ְרַסָייא ּבְ ְּוַלאו ִאיהו ַהאי ּכָ ֶּאָלא ְבֹאַרח ֲאִצילות, ּ א , ּ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ

א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון  ּסֵ ּ ְדִאיהו ַמְלכות)ירמיה יז יב(ִּעָלָאה ִאיִהי ּכִ ּ ּ  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ית ְסִפיָר)י''א ההו''ס(ו ''ו ההי''ּוְבהֹון יהה ׁשִ ׁש ּבְ א, ן ִאְתַלּבַ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ְּדִאינון ׁשֵ ּ ,
ָרה' י ָחְכָמה ְוָסִליק ַלֲעׂשָ ׁש ּבְ ִלים ְדָכְרַסָייאְּדִאינון ֶע, ִאְתַלּבַ ְלּגַ ר ּגַ ּׂשֶ ּ ּא ְלִעיָלא ְדמות , ּ

ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְע ְוָחְכָמה , ְזִעיָרא ִאיִהי ִליִמיָנא' ה, ְּוָדא ַאִויר ַקְדמֹון, ָלהּכְ
ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ''ּוְבַהאי ֲאַתר יהו, ִּמיָנא ָנִטיר ָלהִלי ָמאָלא ֵאׁש '  ה)משלי ג יט(, ה ּבְ ִלׂשְ

א ה' ו, ַעל ִלּבָ יב ְלַגּבָ ּרוָחא ְדָנׁשִ ּוָבִעי ַרֲחֵמי ִמיָנה ְדָלא אֹוִקיַדת ָעְלָמא, ּ ּ ִגין ְדָגְרֵמי , ּ ּּבְ
ְע ָּלה ְדִאְתַרֲחָקא ִמּבַ ְוַמֲאִריך ר, ָּלהּ   .ּוְגָזָהאּ

ּוְלִזְמִנין ְדֵייֵתי פוְרָקָנא ּ י ו, ּּ ַמר ְלַגּבֵ ה' ִאּתְ א ְדֹמׁשֶ ְּדִאיהו ַדְרּגָ ה , ּ ְמֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ

יִמיָנא' ְלַסְמָכא ה, )ישעיה סג יב( ִּדיֵליה ּבִ ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר''ְּוָדא ִאיהו ַחי יהו, ּ ּבֶֹקר , ה ׁשִ
ָמ' י, ְּדַאְבָרָהם יף ְלהָאִזיל ִלׂשְ ִּדיֵליה' אָלא ְוַזּקִ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד, ּ ְוָרָזא , ְּוָדא ִאיהו ָקְרּבָ

ל ֶאת ָיָדיו, ְּדִמָלה ּכֵ ַהאי ֲאַתר ׂשִ יָמא ִבְרִמיָזא, ַיֲעֹקב ּבְ   .ּוְלַחּכִ
ָמאָלא''ִּאְתַחַזר י מֹור, ה ִלׂשְ ְּדִאינון ׁשָ ִמי ְּוָדא ִאיהו ֶזה ּשְׁ, ּה ִליִמיָנא ְדִאינון ָזכֹור''ו, ּ
ִמ'' י)שמות ג טו(ְוֶזה ִזְכִרי  ָס''ה ִעם ׁשְ ָמאָלא''י ׁשְ , ח ִליִמיָנא''י ְרַמ''ה ִעם ִזְכִר''ו, ה ִלׂשְ

ֶפַסח ְיהֹון ו ָנה י, ה ִליִמיָנא''ּּבַ ֹראׁש ַהּשָׁ ָמאָלא''ּבְ ַתְרַוְייהו ְוָדא , ה ִלׂשְ בועֹות ֲאִחיד ּבְ ּׁשָ ּ
ם )בראשית כט כז(א ִדְכִתיב ֲּהָדא הו, ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָנה ְלך ּגַ בוַע ֹזאת ְוִנּתְ ָ ַמֵלא ׁשְ ּ ּ

ִלים יהו, ֶאת ֹזאת ּתַ יה ִאׁשְ ּּבֵ ַבת זוֵגיה ְדִאיִהי , ה''ּ ֵלם ֶאָלא ּבְ ל ָדא ָלא ְיֵהא ׁשָ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּּ
ה, י''אדנ סוּכָ ּוְבָאן ֲאַתר ּבְ ְּדִמָלה ַוָיֹבא ְוָרָזא , י''ּס ְדִאיִהי יאהדונה''ו ה''ְּדִאיהו כ, ּ ּ

ֵלם  יהֹוָ)שם לג יח(ַיֲעֹקב ׁשָ ה, ה'' ּבְ ִית ָדא סוּכָ ִּמָיד ַוִיֶבן לֹו ּבָ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ  )שם יז(ּכְ
ִית   .ְּוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוִיֶבן לֹו ּבָ

ַההוא ִזְמָנא ָנה ְבָגלוָתא, ּּבְ ַּמה ַדֲהָוה ֲאִני ְיׁשֵ ַלק ְדִפיקו , ּ ְּדִאְסּתַ ּ ִלימו ִדיָלהּ ִּדיָלה ׁשְ ּ ּ ,
י ִער א ְוִלּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ ַמר ּבִ ַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ְּלִאְתֲערוָתא ְדפוְרָקָנא, ּּבְ יב , ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ַנּשִׁ ּ

א ָבה ּרוָחא ְדקוְדׁשָ ּ יב, ּ יב רוַח ְסָעָרה ַנּשִׁ א ָלא ַנּשִׁ ִּדְבִזְמָנא ְדרוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ אוְדָנא , ּ ּּבְ
ָמאָל אׂשְ   ְוָיִכיל ְלִמְטִעי ָעְלָמא, א ְדִלּבָ

יה  ַמר ּבֵ ְּוַהאי ִאיהו ְדִאּתְ פֹון)יחזקאל א ד(ּ ָאה ִמן ַהּצָ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ ְּדָסִעיר , ּ ְוִהּנֵ
ּּגוֵפיה ְדַבר ַנׁש ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ָפַתח ָהָרָעה)ירמיה א יד(ּ פֹון ּתִ ְלִטין , ּ ִמּצָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ׁשָ ּ

ָלהּבְ ִלין ָעְלָמא ְדִאינון ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ין ִדְמַחּבְ יׁשִ ִדין וַמִזיִקין ּבִ ל רוִחין ְוׁשֵ ָּעְלָמא ּכָ ּ ּ ְוָדא , ּּ
ם ְדִאיִהי ָמָרה א ְדֵגיִהּנָ ֶאּשָׁ ם ְלגוֵפיה ְדַבר ַנׁש, ְּדִפיקו ְדַמְרָעא ְדָסִליק ּבְ ּוְמַחּמֵ ּ ּ ּוֵביה , ּ ּ

ַּוְיָמַררו ֶאת ַחֵייֶהם ָרֵאל)א ידשמות (, ּ ּ ְדֵאָבִרין ְדִאינון ִיׂשְ ּ ֵבד, ּ ה ָדא ּכָ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ , ּּבַ
ֵבד ַעל ַעְרִקין  ְּדִאיהו ּכָ ֹחֶמר וִבְלֵבִנים ָדא ֵליָחא ִחְווָרא,  ִדְדָמא)דמרה(ּ ּּבְ ֵבָדה , ּ ְדִאיִהי ּכְ

ר ַנׁש ין, ַעל ּבַ יׁשִ ה ַמְרִעין ּבִ ּמָ ּוִמיָנה ֵיתון ֵליה ּכַ ּ ּ ְּדִאינו, ּ ִרין ַעל ּ ּבְ ּן ַמִים ַהֵזדֹוִנים ְדִמְתּגַ ּ ּ
ֵּאָבִרין ִדיֵליה ּ.  

ֶדה ָדא ְדִפיקו ִדְדָמא ּשָׂ ּוְבָכל ֲעבֹוָדה ּבַ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ  ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד )בראשית כה כז(ְּדִאּתְ
ֶדה ּוַמאי ִניהו ְדִפיקו ִדְדָמא רוַח ְסָעָרה, ִאיׁש ׂשָ ּ ּ יה ְדָמא , ּ ר ּבֵ ּבַ ְּדִאְתּגַ , ְּדַעְרִקין ְדָכֵבדּ

ו הוא ֱאדֹום  ְּדִאיהו ִעׂשָ ּ י ַרְגֵליֶהם ָלַרע ָירוצו ִויַמֲהרו , )שם לו א(ּ ְּדַעְרִקין ִדיֵליה ּכִ ּ ּ ּ ּ ּ
פֹוך ָדם  ִּלׁשְ ְ ָפֶרך, )משלי א טז(ּ ר ָעְבדו ָבֶהם ּבְ ְֲאׁשֶ ְּדִפיקו ְבָמָרה אוְכָמא, )שמות א יד( ּ ּ ּ ,

ֵריַקְנָיא ָפֶרך, ְּדִאיהו ָיֵבׁש ּבְ יה ּבְ ַמר ּבֵ ְוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּ ּ.  
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ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְּוַכד ִאְתֲעַבר רוַח ְסָעָרה ּ ְוֶאת רוַח ַהטוְמָאה ַאֲעִביר ִמן )זכריה יג ב(ּכְ ּ ּ
ִּאְתַער ְדִפיקו ְבַההוא רוָחא, ָהָאֶרץ ּ ּ ַמר , ּ ְדַבר י)תהלים לג ו(ֲּעֵליה ִאּתְ ַמִים ''הו ּבִ ה ׁשָ

ל ְצָבָאם ַּנֲעׂשו וְברוַח ִפיו ּכָ ּ ּ רוָחא , ּ יה ּבְ ַההוא ִזְמָנא ֲהָבִלים ִדְצלֹוִתין ָסְלִקין ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ
י ִעיָלא א ְלַגּבֵ ְייהו ֲהָבִלים ִעָלִאין, ְּדקוְדׁשָ ְּוִיְתָערו ְלַגּבַ ּ הו , ּ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ) א''דף קח ע(ּ

י ֹלא ַעל ַהֶל)דברים ח ג( א ', ֶּחם ְלַבדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם כוּ ּכִ ִכיְנּתָ א ִדׁשְ ְּדִאיהו ֲהַבל ְדִלּבָ ּ
א ַח, ַּקִדיׁשָ ְזּבֵ ְצלֹוִתין, ַלַהב ַהּמִ ָרֵאל ּבִ ֲהָבִלים ְדפוַמְייהו ְדִיׂשְ ּוִמָיד ִדְסִליַקת ּבַ ּ ּ ּ א , ּּ ּקוְדׁשָ

ר ְדּבָ ִגיָנה ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ ִאיל ּבְ ִריך הוא ׁשָ ּּבְ ּ ֹזאת עֹוָלה ַוַדאי)שיר ג ו( ְ   ּ ִמי ּבְ
ּוְבִגין ָדא ִאית ֲהַבל ְוִאית ֲהַבל יה , ּ ַמר ּבֵ ִּאית ָהֶבל ְדִאּתְ  ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת )בראשית ד ב(ּ

ְּוִאית ֶהֶבל ִדְצלֹוִתין ופוְלָחִנין ָטִבין, ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל ּ ֵטִלין ִמִלין , ּ ְּוִאית ֲהַבל ְדִמִלין ּבְ ּ ּ
הֹון , יןֵריָקִנ ַמר ּבְ ְע)ירמיה י טו(ְּדִאּתְ ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ ִעת ְפקוָדָתם ֹיאֵבדו ֶהֶבל ֵהּמָ ּּתוִעים ּבְ ּ ּ ּּ ,

ִעת ְפקוָדָתם ַּמאי ּבְ ּ ָרֵאל, ּ ֶּאָלא ְבִזְמָנא ְדָאֵתי פוְרָקָנא וְפקוָדה ְלִיׂשְ ּ ּ ּ , ֹּיאֵבדו ֵמָעְלָמא, ּ
ְע ּּתוִעים ְדתֹוִעים ִלְבֵני ָנׁשֶָהֶבל ּתַ ָעְלָמא, אּ ִליט ּבְ א ׁשַ ְּורוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ְּדִאיהו ְדִפיקו , ּ ּ

יה  ַמר ּבֵ א, ּ קֹול דֹוִדי דֹוֵפק)שיר ה ב(ְּדִאּתְ ַגְלַגֵלי ַיּמָ ְּדִפיקו ְדָסִליק ּבְ ּ ִּדְסִפיָנה ְדִאיִהי , ּ
א ַמר, ִלּבָ ַלָייא ֲעַלְיהו ִאּתְ ְּוָכל ּגַ ּ ר ִיְהֶיה ּשָׁ)יחזקאל א ב(, ּ ה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכו ֶאל ֲאׁשֶ ּּמָ ּ ,

ּוְבהֹון ַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ֵרין, ּ ֵרין ָוׁשֹוב ּתְ הֹון , ה''ְּוִאינון יהו, ָרצֹוא ּתְ ַמר ּבְ שם לז (ְּדִאּתְ

ע רוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח'' ּכֹה ָאַמר יהו)ט ּה ֵמַאְרּבַ ּ.  
ַמר  א ֲעָלה ִאּתְ ִכיְנּתָ י)ירמיה ה כב(ּׁשְ ְמּתִ ר ׂשַ בול ַלָים ֲאׁשֶ ּ חֹול ּגְ חוָמא , ּ ְּוִאיהו ּתְ ּ

ְּדֻכְלהו ת, ּ ּבָ חום ׁשַ ַגְווָנא ִדּתְ ע רוִחין, ּּכְ ַאְרּבַ ִלין ּבְ ְּוַכד ָרִצין ּגַ א , ּ ִכיְנּתָ ִּמָיד ְדַחְזָיין ׁשְ ּ
א, )א לים''נ(ְּדִאיהו חֹול ֵלב  ְּדִאיִהי חֹול ְדַאְסַחר ְלַיּמָ הֹון ָוׁשֹוב, ּ ַמר ּבְ אן ָחְזָר, ִאּתְ

א, ְּלַאְתַרְייהו ד ָנְפֵקי ִמן ִלּבָ ע רוִחין ּכַ ְּוִאֵלין ַאְרּבַ ע ִסְטִרין , ּ נוָעה ִדְלהֹון ִאיהו ְלַאְרּבַ ּּתְ ּ
ְנֵפי ֵריָאה, ִּדְסִפיָנה ְתֵרין ּכַ ֵרין ּבִ א, ּתְ י ִלּבָ ּתֵ ְתֵרי ּבָ ּוְתנוָעה ִדְדִפיקו ְדרוָחא , ּוְתֵרין ּבִ ּ ּ ּ

נוָעֵתיה ָּעִביד ּתְ ַלתְוָד, ּ ֵרין אֹו ּתְ ְנקוָדה ַאַחת אֹו ּתְ ְּוִאְתַחַזר ְלַאְתֵריה, ִּפיק ּבִ ּוְבִנּקוִדין , ּ ּ
מֹוָדע ְדִפיקו ּתְ ְּדָדִפיק ִאׁשְ ּ ְּלִזְמִנין ָדִפיק ִזְמָנא ֲחָדא ְוִאְתַחַזר ְלַאְתֵריה, ּ ּוְדִפיקו ָדא , ּּ ּ

ְנקוִדין ְדאֹוַרְייָתא מֹוָדע ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ַההוא ִזְמ, ּ א ִאיִהי ּּבְ ְנקוָדה ֲחָדא ְלַתּתָ ָּנא ְדָדִפיק ּבִ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ׁשוֵר, ם''ְוִאם ִהיא ְלִעיָלא ִאיִהי ֹחֵל, ק''ִחיֵר ד ִאיִהי ּבְ ּּכַ ִאם ִהיא , ק''ּ

א ְדִאיהו ַחם ְוָיֵבׁש ְוִאיהו ַקל ר ֶאּשָׁ ּבַ ְּלִעיָלא ַאֲחֵזי ְדִאְתּגַ ַמר , ּ ַּדֲעֵליה ִאּתְ  )ויקרא ו ב(ּ
א ִאיהו ִחֵר, ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה ְּוִאם הוא ָדִפיק ְנקוָדה ְלַתּתָ ּ ַמָיא ְדִאיהו ַקר , ק''ּ ְּוָנִחית ּבְ ּ

ֵבד ֵר, ְּוַלח ְוִאיהו ּכָ יב ''ְּוִאי ָדִפיק ְנקוָדה ְבֶאְמָצִעיָתא ׁשֻ רוָחא ַעל )א דנחית''נ(ּק ְדַנּשִׁ ּ ּבְ
ַתְרַוְייהו ְוִאיהו, ַּמָיא ַּוֲאִחיד ּבְ   . ַחם ְוַלחּ

ַלק ְדִפיקו ְּוַהאי ִאיהו ְדָנִקיד ִזְמָנא ֲחָדא ְלִעיָלא ְוִאְסּתַ ּ א , ּּ אֹו ָדִפיק ִזְמָנא ֲחָדא ְלַתּתָ
ַלק ְדִפיקו ְּוִאְסּתַ ּ ַלק ְדִפיקו, ּ ֶאְמָצִעיָתא ְוִאְסּתַ ּאֹו ָדִפיק ִזְמָנא ֲחָדא ּבְ ּ ֵרי , ּ ְּוִאם ָדִפיק ּתְ

ַלק ְדִפיקוִּזְמֵני ָדא ָבַתר ָדא ְוִא ְּסּתַ ּ ִוין''ָּהא ִאינון ֵצִר, ּ ֲּאָבל ָדִפיק , ּי ִדְדִפיקו ִדְלהֹון ׁשָ
ָב א ָדא ָבַתר ָדא ִאינון ׁשְ ְּנקוָדה ֲחָדא ְלִעיָלא וְנקוָדה ֲחָדא ְלַתּתָ ּ ּ ּ ּ ּוְתֵרין ְנקוִדין, א''ּ ּ ,

ִּאינון ֵאׁש וַמִים גֹון , ְּלִזְמִנין ָדא ָסִליק ְוָדא ָנִחית, ּ דֹול ּכְ אֹור ַהּגָ  )לממשלת היום(ֶאת ַהּמָ

ֹטן אֹור ַהּקָ ַמִים )בראשית א טז(, )לממשלת הלילה( ְוֶאת ַהּמָ ִוין ְוִאינון ׁשָ ּ וְלִזְמִנין ִאינון ׁשָ ּ ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ֶאְמָצִעיָתא וַבְתֵרי, ֵּאׁש וַמִים ְנָייָנא ּבְ ַלת ְדִפיִקין ַחד ְלִעיָלא וַבְתֵריה ּתִ ּוְלִזְמִנין ָדִפיק ּתְ ּ ּ ּ ּ ּה ּ
א ִליָתָאה ְלַתּתָ ֶאְמָצִעיָתא ְוָדא , ּתְ יה ְדִאינון ֵאׁש וַמִים ְורוַח ּבְ ַלת ְיסֹוִדין ִיְתָערון ּבֵ ָּהא ּתְ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵר א ָהא ִאינון , ק''ׁשֻ ֵרין ְלַתּתָ ִוין ָדא ָבַתר ָדא וְנקוָדה ָבַתר ּתְ ֵרין ְדִפיִקין ׁשָ ְּוִאם ָדִפיק ּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּדִאינון ַמִי, ל''ֶסגֹו אּ פוְתָיא ַבֲאִריכו ָדא ַפָת, ּם ְוֵאׁש רוַח ְלַתּתָ ּוְלִזְמִנין ְדִפיקו ּבְ ּ ּ ּ ּ , ח''ּ

ְתֵריה ָדא ָקֵמ ֲאִריכו ְוָנִקיד ְנקוָדה ַאּבַ ּוְלִזְמִנין ָדִפיק ּבַ ּ ּ ּ ּ ֲאִריכו ַאֲחֵזי ַרֲחֵמי, ץ''ּ   .ּּבַ
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ִאֵלין  ִּאם ָזכו ְדִפיקו ָדִפיק ּבְ ּ עּ ׁשַ יִרית לֹון, ְּנקוִדין ּתֵ א ָמאָנא ְלֻכְלהו ֲעׁשִ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ,
ל ַאְתָוון ִליָלן ּכָ ִגין ְדָבה ּכְ ּּבְ י רוָחא, ּ גוָפא ְלַגּבֵ י ְנקוִדין ּכְ ְּוַאְתָוון ִאינון ְלַגּבֵ ּ ּ ל , ּ ּוֵבין ּכָ

ְּדִפיקו וְדִפיקו  ּ ּ עוֵריה ְדִאי' ו, )שעוריה דאיהו שעור קומה' י(ּ ּׁשִ ּ יעור קֹוָמהּ ּהו ׁשִ דף קח (. ּ

יה )ב''ע ְּוַכד ְנקוִדין ָדְפִקין ּבֵ ּ ַרֲחֵמי, ּ ְנָייָחא ּבְ ְלהו ְדִפיִקין ּבִ ִּאינון ָדְפִקין ּכֻ ּ ן , ּּ ּמָ ְוַכד ֵלית ּתַ
ְמִהירו' ו ָּדְפִקין ּבִ ַתר דֹוֲחָקא, ּ ְּוִאינון ִדיִנין ְדִפיִקין ְדדֹוֲחָקא ּבָ ּ ּ ּ  ִעת )ירמיה ל ז(ְּוִאּנון , ּ

ַע ה ִיָוׁשֵ ּנָ ָּצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב וִמּמֶ ּ.  
ּוָמאָנא ִדְנקוִדין ִאיהו ֶנֶפׁש ּ ְלהו, ּ ָמָתא ִאיִהי ֶכֶתר ַעל ּכֻ ִּנׁשְ ְתִרין, ּ ְּדִאינון , ּוִמיָנה ּכִ ּ
נוָעה ִדְנקוִדין ְוַאְתָוון ַּטֲעֵמי ּתְ א, ּ ְבּתָ ַמֲחׁשַ ְלָיין ּבַ, ְוִאיִהי ַתְלָיא ּבְ ּוְנקוִדין ּתַ , ֲאִמיָרהּ

ָייה ֲעׂשִ ה, ַּאְתָוון ּבַ ְטָרא ִדיִמיָנא ֲאִמיָרה, ְּוָדא ִאיהו אֹוֵמר ְועֹוׂשֶ ָמאָלא , ִמּסִ ְטָרא ִדׂשְ ִמּסִ
ָיה ה, ֲּעׂשִ ְרַוְייהו אֹוֵמר ְועֹוׂשֶ ִליל ּתַ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכְ ה, ּ ַהַוָיה, ּוְבַמאי אֹוֵמר ְועֹוׂשֶ , ּּבְ

ה  ַמר ּבָ אֹור ְוִאְתֲעִביד ַאִויר ' ְיִהי אֹור ְיִהי י,  ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)ראשית א גב(ְּדִאּתְ ּּבְ
ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַתְרַוְייהו ּבְ ַּדֲאִחיד ּבְ ּ ּ.  
ְּוִאית ְדִפיקו ְדִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ּ ְּוִאיהו ָרָזא , ְּדֵמַהאי ֲאַתר ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע, ּ

ְתַהֶפֶכת ְדַלַהט ַהֶחֶרב ַה ֶטה, )שם ג כד(ּּמִ ָחׁש ַלּמַ ֶטה ְלָנָחׁש וִמּנָ ְּדִאְתַהַפך ִמּמַ ּ ּ ְּ ְּדִפיקו , ּ ּ
ִריאוָתא ְוַאְסָווָתא ְדָכל ֵאָבִרין ְּדֵיֶצר ַהטֹוב ַאֲחֵזי ּבְ ּוְדִפיקו ְדֵיֶצר ָהָרע ַאֲחֵזי ַמְרָעא ְדָכל , ּ ּ

ֵּאָבִרין ְדגוָפא ַבר, ּ ְּוָכל ָמאן ְדַאִלים ּגָ ֶטה, ּ ָחׁש ַלּמַ ִרין ַזְכָוון ִאְתַהַפך ִמּנָ ּבְ ִּאי ִמְתּגַ ְ ּוִמָיד , ּ ּ
ֵסי ַלֵפי ֶחֶסד ְוָכל ּגוָפא ִאּתְ ַּמֶטה ּכְ יך , ּּ ֶטה ְלָנָחׁש ְוַנּשִׁ ִרין חֹוִבין ִאְתַהַפך ִמּמַ ּבְ ְְוִאם ִמְתּגַ ְּ ּ

יִכין ִדְכֵאיִבין וַמְרִעין ה ְנׁשִ ַכּמָ ל ֵאָבִרין ּבְ ּּכָ ַההו, ּ ְדִפיקוּּבְ ַמר ּבִ ֵאין קֹול , ּא ִזְמָנא ִאּתְ
ה קֹול ַעּנֹות ָאֹנִכי ׁשֵֹמַע  בוָרה ְוֵאין קֹול ֲענֹות ֲחלוׁשָ ֲּענֹות ּגְ ּקֹול ְדִעּנוָיא , )שמות לב יח(ּ ּ

ּקֹול ִדְדִפיקו ְדֵבי ַמְרָעא ְדָגלוָתא ָאֹנִכי ׁשֵֹמַע ּ ּ.  
יׁש ְּוִאית ְדִפיקו ֵמִאיָלָנא ְדִאיהו ּבִ ָללֵלי, ּ יה ַטב ּכְ יה ָנִפיק רוַח ְסָעָרה, ּת ּבֵ ְּדִמּנֵ ּ ּ ,

יה ּגוֵפיה ְדַבר ַנׁש ְּדַאְסִעיר ּבֵ ּ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ , ּ רוַח ָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים)מלכים א יט יא(ְּוִאּתְ
ְרִמין ְדגוָפא ְּדִאינון ּגָ ּ ּ ר ְסָלִעים, ּ ּבֵ ַג, ּוְמׁשַ ְּדִאינון ְצָלעֹות ְדגוָפא ְדִאינון ּכְ ּ ּ ּ , ְווָנא ִדְסָלִעיםּ

עור ָקל ְוׁשִ ָזדֹון ְוֵלית ֵליה ִמׁשְ ְּוַהאי ִאיהו ָנִפיק ּבְ ּ ּוֵביה , ּ ּ ְוָהֳאִנָיה ְדִאיהו גוָפא )יונה א ד(ּ ּ ּ
ֵבר ָבה ְלִהּשָׁ א, ִחּשְׁ ַגֵלי ַיּמָ ְּוַהאי ְדִפיקו ָסִליק ְוָנִחית ּבְ ּ ִאין, ּ ּתָ ְתִרין ּתַ ר ּכִ , ְּדִאינון ֲעׂשַ

ַגְווָנא א ָהִכי ִאיהו ַמְלכות ַחָייָבאּכְ ּ ְדִאיִהי ַמְלכות ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ַגְווָנא ְדִמיָלה ָהִכי ִאיִהי , ּ ּכְ
ן סמא, ָעְרָלה ּוַבת זוֵגיה ָעְרָלה, ל ָעֵרל''ְּדַתּמָ ּ ת ְזנוִנים, ּ   .ָּנָחׁש ְוֵאׁשֶ

ְטָרא ִדְמָסֲאבו תאומיא ֵרי ַיְרֵכי ְקׁשֹוט ִמּסִ ַמר ּו, ל''ל תומיא''ָּלֳקֵבל ּתְ ְּלִקְבַלְייהו ִאּתְ
מֹו ָאֶבן)שמות טו ה( הֹומֹות ְיַכְסיֻמו ָיְרדו ִבְמצֹולֹות ּכְ ּ ּתְ ָּלֳקֵבל ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא , ּ

ן''ִּאיהו עוגיא ׁשָ ן עֹוג ֶמֶלך ַהּבָ ּמָ ְל ְדִמּתַ ְטָרא ִדְתֵרין ְדרֹוִעין ִאינון , ּ ִּמּסִ ,  עזיאל)ל''אגניא(ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ן ֲאָג ּמָ ָאה סוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָים , גאגגיאל ִמּתַ י ָגֹאה ּגָ ּוֵביה ּכִ ּ ּ ן , ל''עוזיא, )שם א(ּ ּמָ ִמּתַ
ן עז, ֲעָזאֵזל ּמָ ה ֲחִזיר ִמָיַער , ל''ְּוִאיהו חזריא, ל''א ועזא''ּוִמּתַ , )תהלים פ יד(ְּיַכְרְסֶמּנָ

ַמר ך ִתְחֶיה)בראשית כז מ( ַּוֲעֵליה ִאּתְ ן רוַח ְסָעָרה, ל''ריאְּוִאיהו שע, ָ ְוַעל ַחְרּבְ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ,
ִעיר ו ִאיׁש ׂשָ ה ֶע, ְּוִאיהו ִעׂשָ ִאּשָׁ ָער ּבְ ן ׂשֵ ּמָ יה , ְרָוהּוִמּתַ ַמר ּבֵ ף ַההוא ְדִאּתְ ּקַ ַּוֲעֵליה ִאּתַ ּ ּ

ּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשוָעה''ּ ָעִזי ְוִזְמָרת ָי)שמות טו ב( מֹו ְוגֹוֵמר''ה ִאיׁש ִמְלָחָמה יהו''יהו, ּ   .ה ׁשְ
  ]א''דף קט ע -תיקוני זוהר [

יָנה ה ַאֵלף ּבִ ַמר ּבָ יָנה ְדִאּתְ ָּלֳקֵבל ּבִ ו, ּ ִּאֵלין ַאלוֵפי ִעׂשָ ּ ִלַיַעל , ּ ָּלֳקֵבל ָחְכָמה ָאָדם ּבְ
ֶתר ֶע)ל''א כרתיא''נ(ל ''ְלִעיָלא כתריא, ִאיׁש ָאְון ֵרת ְלָכל ִאֵלין , ְליֹון ָלֳקֵבל ּכֶ ן ּכָ ּמָ ּוִמּתַ ּ

ר ְסִפיָרן, ל אֹוַרְייָתאְּדָעְבִרין ַע ִאין ִאינון ְקִליִפין ַלֲעׂשַ ּתָ ְתִרין ּתַ ְּוִאינון ּכִ ר ְסִפיָרן , ּ ַוֲעׂשַ
ַגַוְייהו ּמֹוָחא ּבְ ַמִים, ּ ּשָׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ ְּוִאֵלין ְקִליִפין ִאינון ְמִחיָצה ּבֵ ִאֵלין , ּ ּּבְ

ִרי א ּבְ ׁש קוְדׁשָ יהְּקִליִפין ִמְתַלּבֵ ִכיְנּתֵ ּך הוא וׁשְ ּ ּ יה , ְ ִכיְנּתֵ  )תהלים קג יט(ְּלַקְייָמא ִבׁשְ
ָלה ּכֹל ָמׁשָ ּוַמְלכותֹו ּבַ ּוְלַקְייָמא ֵביה , ּ ל ָהָאֶרץ אלהי)שם מז ח(ּ י ֶמֶלך ַעל ּכָ ֲאָבל , ם''ְ ּכִ

ַמר  ַאְתֵריה ִאּתְ ָ ֹלא ְיגוְרך ָרע)שם ח ה(ְּלִעיָלא ּבְ ֶּאָלא ְקִליִפין ִדיֵליה, ּ ּ ּ ְלִעיָלא ִאינון ּ
ִפיִרין ִדְנהֹוָרא ה ַגָווִנין ׁשַ ּמָ ין ִמּכַ ְּלבוׁשִ ּ ָגלוָתא, ּּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ט קוְדׁשָ הֹון ִאְתַפּשַׁ ְּדִמּנְ ּ ּ ְּ ּ ,

ִאֵלין ָאֳחָרִנין ׁש ּבְ ָרֵאל, ְּוִאְתַלּבַ ִגין ְלַנְטָרא ְלִיׂשְ ִאֵלין ְקִליִפין, ּבְ ין ּבְ ׁשִ ְּדִאינון ִמְתַלּבְ ּ ּ ,
ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר )ישעיה סג ט(ְּוָדא ִאיהו  יָדא ', וכו )א''דף קט ע( ּבְ ַקְדֵמיָתא ְיַהב לֹון ּבִ ּבְ

ִליַח ְדִאיהו ַגְבִריֵאל ְּדׁשָ ְרָיין ִדיֵליה ֶאָלא ַעל ְיֵדי , ּ ְּוָלא ֲהָוה ְמזֹוָנא לסמאל וְלַמּשִׁ ּ ּ ּ
ִליָחא ׁש, ׁשְ ָרֵאל ִאְתַלּבַ ִגין חֹוִבין ְדִיׂשְ הֹוןּּבְ א , ּ הוא ּבְ ְּוַכְבָיכֹול ָאֵתי ֵליה ַעל ְיֵדי ְדקוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ר וְמַקְייִמין אֹוַרְייָתא וִפּקוִדין ִדיֵליה, ְ ֹאַרח ֵמיׁשַ ָרֵאל ָאְזִלין ּבְ ְּלַהאי ִאם ִיׂשְ ּ ּ ּ ּּ ,
לֹום ָלא ְמַקְייִמין אֹוַרְייָתא וִפּקוִדין ִדיֵליה ְּוִאם ַחס ְוׁשָ ּ ּ ּ ידֹוי ָיֵהיב, ּ ְתִרין ּבִ ר ּכִ  ֲעׂשַ

ִריך הוא, ל''ְדסמא א ּבְ ְּוָלא ָצִריך ְמזֹוָנא ָלא ִמיָדא ְדקוְדׁשָ ְּ ִליָחא ִדיֵליה, ְ ן ִמּשְׁ ּכֵ ל ׁשֶ , ּּכָ
יִתִני)יחזקאל כט ג(ְוָדא ְלַפְרֹעה ְדָאַמר  ְתִרין נוְכָרִאין ,  ִלי ְיאֹוִרי ַוֲאִני ֲעׂשִ ִגין ְדָחָזא ּכִ ּּבְ ּ

יָדא ְדס ִריך הוא, ל''מאּבִ א ּבְ יָדא ְדקוְדׁשָ ִאין ּבִ ּתָ ְתִרין ּתַ ד ֲהוֹו ּכִ ִּדְבַקְדֵמיָתא ּכַ ּ ַמה , ְּ
ָרֵאל  ִיׂשְ ִתיב ּבְ ם יהו)דברים כח י(ּכְ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ּוְבִזְמָנא , ָה ִנְקָרא ָעֶליך''ּ ְוָראו ּכָ

יָדא ְדסמא ְתִרין נוְכָרִאין ּבִ ְּדִאינון ּכִ ָרֵאלָלא, ל''ּ ּ ָדֲחִלין אוִמין ְדָעְלָמא ִמִיׂשְ ּ ְוָעְבִדין , ּ
ְרעוַתְייהו הו ּכִ ּּבְ ּ ְע, ּ הו ַעד ׁשַ א ְדפוְרָקָנא ְדִיְתַקַיים ּבְ ּּתָ ּ ְוֶאת רוַח ַהטוְמָאה )זכריה יג ב(ּּ ּ ּ

ִריך הוא ו', ַאֲעִביר וכו א ּבְ ין קוְדׁשָ ְרִמין ַאְפָרׁשוָתא ּבֵ ְּדִאֵלין ְקִליִפין ּגָ ּ ּ ּ ְּ ָרֵאלּ , ֵבין ִיׂשְ
יֵניֶכם ְלֵבין אלהיכ י ִאם ֲעֹונֹוֵתיֶכם ָהיו ַמְבִדיִלים ּבֵ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ּכִ ּ , )ישעיה נט ב(ם ''ּ

ִריך הוא ְלַאֲעָבָרא ִאֵלין ְקִליִפין א ּבְ ְּוָעִתיד קוְדׁשָ ּ מֹוָחא , ְּ ָרֵאל ּבְ ּוְלִאְתַחָזָאה ְלִיׂשְ ּ
ֵנף עֹוד מֹוֶריך ְוָהיו ִעיֶניך רֹואֹות ֶאת )שם ל כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּמְלָגאו ָ ְוֹלא ִיּכָ ָּ
ָרֵאל, ָמֹוֶריך יה וֵבין ִיׂשְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוֹלא ִיְהֶיה ְמִחיָצה ּבֵ ּ ּ ּ ְּ.  

ִאֵלין ְקִליִפין ן ּבְ ׁשָ ר ְסִפיָרן ִמְתַלּבְ ּוְבִזְמָנא ַדֲעׂשַ ְק, ּ ִּאֵלין ְדָיְדִעין ּבִ ִליִפין ָעְבִדין ּ
ֵזָרה ִריך הוא ְלִאֵלין ְקִליִפין וָבְטִלין ּגְ א ּבְ ָמָהן וַבֲהַויֹות ְדקוְדׁשָ ׁשְ ּאֹוָמָאה ּבִ ּ ּ ּ ּּ ְ ְּוַעל ִאֵלין , ּ

ְּקִליִפין ָאְמרו ְדָצִריך ַהְבָדָלה יֹוִמין ְדחֹול, ְּ הֹון ּבְ ׁש ּבְ ִריך הוא ִאְתַלּבַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ת , ְּ ּבָ ּוְבׁשַ
ין ְדֹקֶדׁשִאְת ְלבוׁשִ ׁש ּבִ הֹון ְוִאְתַלּבַ ט ִמּנְ ַּפּשַׁ ּ ין ִאינון ְדֹקֶדׁש, ּ ָרה ְלבוׁשִ ַּוֲעׂשָ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ

ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר'' יהו)דברים לב יב( ָד, ּה ּבָ רד ֶע''ּבָ ר , ׂשֶ ן ֲעׂשַ ּבַ חוׁשְ ּּכְ
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ׁש, ְּקִליפֹות ְדחֹול ד ִאְתַלּבַ ַמר ּכַ הֹון ִאּתְ בֹו)ויקרא יג מו( ּבְ ֲחֶנה מֹוׁשָ ב ִמחוץ ַלּמַ ָדד ֵיׁשֵ , ּ ּבָ
ם ה א ׁשֵ ׁשָ ר ַנׁש ְלִאְתַלּבְ ַהִהיא ְקִליָפה ְדָגִרים ּבַ יה ָנִטיל נוְקָמא' ּבְ ּּבֵ ּוְבִגין ָדא ֹלא , ּ ּ

ם יהו א ֶאת ׁשֵ ְוא ''ה אלהי''ִתּשָׂ ינ, )שמות כ ז(ך ַלּשָׁ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ְבִדיל ּ ּו ְבַהְבָדָלה ַהּמַ ּ ּ
ך ין ֹקֶדׁש ְלחֹול וֵבין אֹור ְלחׁשֶ ְּבֵ ר ְקִליִפין ְדחֹול ִלְקִליִפין ְדֹקֶדׁש, ּ ְּדָלא ְיַחּבֵ ּ ְוָלא , ּ

ֲערֹוֶבת   .ַיֲעִביד לֹון ּתַ
ַעְטֵנז)ויקרא יט יט(ְּוָדא ִאיהו  ְלַאִים ׁשַ ְלָאִים וֶבֶגד ּכִ ְדך ֹלא ִתְזַרע ּכִ ּ ׂשָ ָמאן ְוָכל , ָ

יה  ַמר ּבֵ ְּדָעַרב לֹון ִאּתְ א ְוגֹוֵמר''ּ ֶאת ִמְקַדׁש יהו)במדבר יט כ(ּ ט , ה ִטּמֵ ת ְדִאְתַפּשַׁ ּבָ ִּדְבׁשַ ּ ּ
א ין ְדקוְדׁשָ ְלבוׁשִ ׁש ּבִ ין ְוִאְתַלּבַ ִריך הוא ֵמִאֵלין ְלבוׁשִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְָלא ָצִריך ְלָקְרָבא , ְ

ין ְדחֹולּ ְלבו)א קדמיהון''נ(ֳקָדמֹוִהי  ל טוְמָאה, ּׁשִ ְּדמֹוָחא ָלא ְמַקּבֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ֵאׁש ְנֻאם יהו)ירמיה כג כט( ְּדֵביה ָלא ָיִכיל ְלִאְתָעְרָבא ׁשום , ה'' ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ּכָ ּ ּ

ת ְויֹום טֹוב ָיִכיל ְלִאְתָעְרָבא, ִּעירוב ּבָ ׁשַ ׁש ּבְ ין ְדִאְתַלּבַ ְלבוׁשִ ֶּאָלא ּבִ ּ י ּוְב, ּ ִּגיַנְייהו ַמּנִ
ְלַאִים, ְּלֶמֱעַבד ַהְבָדָלה א ִאית ִאיָלָנא ְמעֹוָרב טֹוב ָוָרע ּכִ ַמר , ִּדְלַתּתָ בראשית (ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ּנו)ב יז ּ וֵמִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ּ ִריָאה, ּ ּבְ ִגין ְדַההוא מֹוָחא ִדיֵליה ּבַ ּּבְ ּ ָיִכיל , ּ
ֹאַרח ֲאִצילות ָלא ָיִכיל , ּיה ְקִליָפהְלִאְתָעְרָבא ִעּמֵ ֲּאָבל מֹוָחא ְדִאיהו ְנהֹוָרא ּבְ ּ

יה  ֲערֹוֶבת)א ביה''נ(ְּלִאְתָעְרָבא ִעּמֵ   .ּ ׁשום ּתַ
ְרִעיִנין ִאינון ִמְלָגאו ָרע, ְּוִאית ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ִדְקִליִפין ְּדִאינון ּגַ ּ ּ ּומֹוָחא ְדִקיק , ּ

יׁש ִמְלָגאוְוִאית , ִּמְלָבר טֹוב י ּבִ ְּדמֹוָחא ְדִקיָקא ִמְלָבר ַטב ומֹוָחא ַסּגִ ּּ גֹון ַדֲהָבא , ּ ּּכְ
ְּוַכְסָפא ְזִעיר ְמצוֶפה ִמְלָבר ּ ְקָרא, ְּועֹוֶפֶרת ִסיִגים ִמְלָגאו, ּּ ּפוֵמיה ַטב , ָּדא מֹוִניָטא ְדׁשִ ּ

יׁש יה ּבִ ְּוִאית ְדִאיהו ְקִליָפה ִמְלָבר ומֹוָחא ִמ, ְּוִלּבֵ ּ ַמר ּגֹוֵלל אֹור , ְּלָגאוּּ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ך ִמְפֵני אֹור ך ְוחׁשֶ ִּמְפֵני חׁשֶ ְּ ְ.  

  ]ב''דף קט ע -תיקוני זוהר [

א ַדֲעבֹוָדה ָזָרה ְּדֵלית ֵליה מֹוָחא ֶאָלא ְקִליָפה ִמְלָגאו וִמְלָבר, ְוִאית ִאיָלָנא ְלַתּתָ ּ ּּ ּ ּ ,
ַמר  ְדֶפּנו רוַח ֹלא ֵכן ָהְר)תהלים א ד(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ר ּתִ ּמֹוץ ֲאׁשֶ י ִאם ּכַ ִעים ּכִ ּׁשָ ּ ְוִאיִהי , ּ

ָרה ְדָנְטִעין אוִמין ְדָעְלָמא ֳקָדם ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲּאׁשֵ ְדֶפּנו רוַח, ּ ר ּתִ א ִדיֵליה מֹוץ ֲאׁשֶ ְּדִאיּבָ ּ ּ ּ ,
יָחא  א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ִריך הוא )ב''דף קט ע(ּבְ א ּבְ ָּעִתיד קוְדׁשָ ל ִאֵלין ְּ ּ ְלַאֲעָבָרא ּכָ

א ְלָיא ִדְלִעיָלא, ְקִליִפין ְלִעיָלא ְוֶאְמָצִעיָתא ְוַתּתָ ַפּמַ ַההוא , ְּוָלא ְיֵהא ִעְרבוְבָיא ּבְ ּּבְ
ָרֵאל ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר'' יהו)דברים לב יב(ִזְמָנא  ָדד ַיְנֶחּנו ְלִיׂשְ ַההוא ִזְמָנא , ּה ּבָ ּּבְ

ָרֵאל,  ָלֶלֶדת ַוּתֹוֶסף)בראשית ד ב( א ַעל ִיׂשְ ִּאיּתֹוַסף רוָחא ְדקוְדׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ֶכם)יחזקאל לו כו( ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ י ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורוַח ֲחָדׁשָ   ,ּ ְוָנַתּתִ

  )א''אמר המגיה זה הלשון מצאתי בס(
ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ הֹוןִּאְזַד, ַרּבִ י ֶאְלָעאי ִעּמְ ן ַרּבִ י יֹוֵסי , ּמַ ָאַמר ַרּבִ

ֵרי ִזְמֵני יה ֶאת ֶאת ּתְ ַמר ּבֵ אי ִאּתְ ַהאי ְקָרא ַאּמַ ַמְעּתְ ּבְ י ֶאְלָעָזר ׁשְ ַתר ְדָאַמר , ְּלַרּבִ ּּבָ
ֵרין ֶאִתין ִרּבו, ְּוָהא ְתַלת ִרּבוִין ָהָכא, ַמאי ֶאת ָהֶבל, ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו , ִיןּּתְ

ַמְעָנא ִדְתַלת ִרּבוִיין ִאֵלין ִאינון , ָּהא ְתַלת ִרּבוִיין, ַּוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ִרּבוָייא ָּאַמר ֵליה ׁשְ ּ ּּ
ַלת ִטִפין ְדִאְזְדִריקו ֵמָאָדם ַקְדָמָאה  ּּתְ ּ ּ ָּאַמר ֵליה ְוָהא , )א קדמאה דאתמר בהון אלה''נ(ּ

ַמְעָנא  ן ֹתהּ ֵאֶלה ת ֹוְל)בראשית ב ד(ֲאָנא ׁשְ ּמָ ַמִים ְו ָהָאֶרץ ּתַ ָּאַמר ֵליה , ּו''דֹות ַה ּשָׁ
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ַּוַדאי ָהִכי הוא ֵריה ֳקָדם ְדָאָתא ְלָעְלָמא, ּ ן ֲהָוה ַקִין ְיסֹוֵדיה ְוִעּקְ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ָּאַמר ַוַדאי ָרָזא , ּ
א ּתָ ַמְעָנא ַעד ַהׁשְ ְלָייא ְדָלא ׁשְ   .ִּעָלָאה ִאְתּגַ

ן ִאֵלין  ָּאַמר ֵליה ִאם ּכֵ ִּטִפין ְדִאּתֹוְספו ָהָכא ַמאי ִניְנהוּ ּ ּ ַלת , ּ ָּאַמר ַוַדאי ַעל ִאֵלין ּתְ ּ
ַלת ָחְכמֹות ְרָיין ּתְ ָבה, ִּטִפין ׁשַ ֲחׁשָ ְּוִתְנָייָנא ָחְכַמת ַהִדּבור, ַּחד ִאיהו ָחְכַמת ַהּמַ ּוְתִליָתָאה , ּ

ה ֲעׂשֶ ַלת ָעְלִמין ְסִתיִמין, ָחְכַמת ַהּמַ ַלת, ְּוִאינון ּתְ ּ ִטִפין ְדַתְלָיין ִמן מֹוָחא ִעָלָאה ּתְ ּ ּ
יָקא , ּל ְקִריָנן ֵליה''ֶסגֹו ַלת ִעָלִאין ֲעַלְייהו ְדַתְלָיין ִמּמֹוָחא ְסִתיָמא ְדַעּתִ ְּוִאית ּתְ ּ

יִקין א, ְדַעּתִ י, ְּוִאינון ֶסגֹוְלּתָ ַלת ִעָלִאין ִאְתְרִמיזו ּבְ ּּתְ ִּעָלָאה ְדִאית ָלה קֹוָצא ְלֵעיָלא ' ּ ּ
ֶאְמָצִעיָתאְוק א ְוַגו ּבְ ְנָייִנין ְדִאינון ֶסגֹו, ֹוָצא ְלַתּתָ ּוְתַלת ִטִפין ּתִ ּ ָאה' ל ִמן י''ּּ ּתָ ְוָרָזא , ּתַ

ית ֵראׁשִ ַלת ֵמָאָדם ַקְדָמָאה, ְּדִמָלה ּבְ ָאה, ּתְ ּתָ ַלת ְנקוִדין , ּוְתַלת ֵמָאָדם ּתַ ּוְבִאֵלין ּתְ ּּ
ַמר  ְלָעַדי ֵאין אלהי ֲאִני ִראׁשֹון ַו)ישעיה מד ו(ִאּתְ ַלת , ם''ֲּאִני ַאֲחרֹון וִמּבַ ְּוִאֵלין ִאינון ּתְ ּ

ְלּגוִלין ְדָאָדם ַקְדָמָאה ּּגִ ְתַלת ֲאָבָהן, ּ ִּדְתַלת ִטִפין ְדִאְזְדִריקו ּבִ ּ ּ   .ִּדְבהֹון, ּּ
א יהו''ה ָיֵאר יהו''ְָיָבֶרְכך יהו ְבִרית וְתֵרי ַסְמ, ה''ה ִיּשָׂ ְנָייִנין ּבִ ּוְתַלת ּתִ ְּדֹנַח , ֵכי ְקׁשֹוטּ

ן ֲהוֹו ּמָ ם ָוֶיֶפת ִמּתַ ְטָרא ְדַצִדיק ַחי ָעְלִמין, ׁשֵ יה ֹנַח ִאיׁש ַצִדיק ִמּסִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ּ ם , ּ ׁשֵ
ְטָרא ִדְתֵרין ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ָוְיֶפת ם )משלי ל ד(, ְּוָרָזא ְדִמָלה ָהָכא, ִמּסִ מֹו וַמה ּשֶׁ ּ ַמה ּשְׁ

י ֵתָדע נֹו ּכִ ן ָחְכָמהַמה, ּבְ א ִעָלָאה ְדַתּמָ ִאיּמָ מֹו ּבְ ָאה , ּ ּשְׁ ּתָ א ּתַ ִאיּמָ נֹו ּבְ ם ּבְ ּוַמה ּשֶׁ
מֹוְדָעא ּתְ ְתַלת ֲאָבָהן, ִאׁשְ ְלּגוִלין ּבִ ַלת ּגִ א, ֲּאָבל ּתְ ְתַלת ָסְמִכין ִדְלַתּתָ ּוְתַלת ּבִ ְּוִאֵלין , ּ

ת וְתַלת ּבְ ׁשֵ ית ֲהוֹו ֲעִתיִדין ְלֶמֱהִוי ְתַלת ּבְ ת ְדִאיִהי ְנֻקָדה ' ֶּאָלא ְדָפַרח י, ֶהֶבלּׁשִ ִּמּשֵׁ ּ
  .)א''כ מס''ע(. 'כו

ָאְרָחא, ְועֹוד ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל י ֶאְלָעאי ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוַרּבִ , ַרּבִ
הֹון י ֶאְלָעָזר ִעּמְ ן ַרּבִ ַמר , ִּאְזַדּמַ ְָאְמרו ַוַדאי ֲעָלך ִאּתְ ּ קֹום )כח יאבראשית (ּ ּמָ ע ּבַ ּ ַוִיְפּגַ

אַרְעְּדַאְע ִכיְנּתָ ַמר , ָנא ִבׁשְ עו בֹו ַמְלֲאֵכי אלהי)שם לב ב(ָּאַמר לֹון ֲעַלְייכו ִאּתְ ּ ַוִיְפּגְ , ם''ּ
הֹון , ם''ַמאי ַמְלֲאֵכי אלהי ַמר ּבְ ִּאֵלין ְדִאּתְ ה ַמְלָאָכיו רוחֹות)תהלים קד ד(ּ ְּדרוִחין , ּ עֹוׂשֶ ּ

ִריך הואִּדיְלכֹון ֵמ א ּבְ ּרוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ְלהו ְבָאְרָחא)א דקודשא''נ(, ְּ ּ ָחדו ּכֻ י יֹוֵסי . ּּ ָאַמר ַרּבִ
י ֶאְלָעָזר ַמאי ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל , ְועֹוד ַמאי ָאָתא ְלַרּבֹות ַוּתֹוֶסף, ְלַרּבִ

  .ּוְתֵרין ֶאִתין ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל
ָּאַמר ֵליה ַוַדאי  א ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאּ ַּוּתֹוֶסף ָדא תֹוֶסֶפת רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ,

א ן ִאּתֹוַסף ֵליה רוָחא ְדקוְדׁשָ ּמָ ִּמּתַ ּ א , ּ ִכיְנּתָ א ִמּשְׁ ָמָתא ְוַנְפׁשָ יה ִנׁשְ ֵרין ֶאִתין ְלַרּבֹות ּבֵ ּּתְ
ָאה ּוַמאי ֲהָוה תֹוֶסֶפת ַעל רוָחא ָדא ָחְכ, ִּעָלָאה ְוַתּתָ   .ָּמה ֵמָאָדם ִעָלָאהּ

ַמְע י יֹוֵסי ׁשְ ָּנא ִדְתַלת ִרּבוִיין ִאֵליןָאַמר ַרּבִ ַלת ִטִפין ְדִאְזְדִריקו ִמּמֹוָחא , ּ ִּאינון ּתְ ּ ּ ּּ
ְלּגוִלין, ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ַלת ּגִ ְּוִאֵלין ִאינון ּתְ ּ ַלת ִטִפין, ּ ְּוִאֵלין ּתְ ַמְע, ּ ָּנא ְדִאינון ׁשְ

ַל יםָלֳקֵבל ּתְ הֹון , ת ָנׁשִ ַמר ּבְ ְנָתה ֵביָתה)משלי יד א(ְּדִאּתְ ים ּבָ ְּדַחד אֹוָפה , ּ ַחְכמֹות ָנׁשִ
ה , ְּוַחד עֹוֶרֶכת ְוַחד ְמַקֶטֶפת ַמר ּבָ ית ֲעִריֹסֵתיֶכם ַחָלה)במדבר טו כ(ְּלַהִהיא ְדִאּתְ , ּ ֵראׁשִ

ְּוָדא ַחָלה ְדֶפַסח ְדִאיִהי ֶסגֹוְלּתָ ַלת ִטִפיןִּאיִהי ִטָפה , א''ּ ַּקְדָמָאה וִמיָנה ִאְזְדִריקו ּתְ ּ ּ ּ ּ ,
ַלת יוִדין י ְּוִאינון ּתְ ְּדִאינון ֶסגֹוְלּתָ' י' י' ּ א' ָיֵאר י' ְָיָבֶרְכך י' ְּוִאינון י, ּא ַוַדאי''ּ , ִיּשָׂ

ְתַלת ֲאָבָהן ּוְבָאן ֲאַתר ִאְזְדִריקו ּבִ ּ ְלּגוִלין, ּ ְתַלת ּגִ ן ָנִחית ָאָדם ּבִ ְּדַתּמָ ּוֵמָאן ֲאַתר , ּ
הֹון  ִּאְזְדִריקו ֵמַההוא ְדָנִחית ּבְ ּ ְטָרא ְדָחְכָמה ִעָלָאה)ו''דא יה(ּ   .ּ ִמּסִ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

  ]א''דף קי ע -תיקוני זוהר [

ֶפַסח ַלת ַמּצֹות ּבַ ינו ּתְ ּקִ ַלת ִטִפין ִאֵלין ּתַ ְּוָלֳקֵבל ּתְ ּּ ה ִדְלִעיָלא  )א''דף קי ע(ַחד , ּ ַמּצָ
ֶנהּתִ, ְּלָבְרָכא ָבה ַהּמֹוִציא ָלא ִמְלָחא, ְנָייָנא ֶלֶחם ִמׁשְ ִליָתָאה ֶלֶחם עֹוִני ּבְ ְּדָהא , ּתְ

ַמר  ְקִריב ֶמַלח)ויקרא ב יג(ִאּתְ ְנך ּתַ ל ָקְרּבָ ה ְפרוָסה, ָ ַעל ּכָ ִגין ְדִאיִהי ַמּצָ ּּבְ ַגְווָנא , ּּ ּכְ
ְ ִדְפֵריס ְפִריַסת ַמְלכוָתך)דניאל ה כח( ּ ֵליָמה ָלא ָצ, ּ ִּריך ְלָקְרָבא ֲעָלה ֶמַלחַּעד ִדְתֵהא ׁשְ ְ ,

ְּדִאיהו ֹחֵל ּוַמאי ִניהו ֹחֵלם ֶאְמָצִעי , ם''ּ ַלת ִטִפין ִעָלִאין ִאינון , )דכלהו תלת(ּ ּּתְ ּ ּ
יִקין, א''ֶסגֹוְלּתָ יָקא ְדַעּתִ   .ְדַתְלָיין ִמּמֹוָחא ְסִתיָמא ַעּתִ

ְנ א ִמּמֹוָחא ּתִ ְלּתָ גוְלּגַ ַלת ִטִפין ִאְזְדִריקו ּבְ ּּתְ ּ ּ ָאן ִאְזְדִריקו, ל''ָּייָנא ְוִאינון ֶסגֹוּ ּּבְ ְתֵרי , ּ ּבִ
ם ָוֶיֶפת, ַּסְמֵכי ְקׁשֹוט וְבִרית ְּדִאינון ְלִקְבַלְייהו ֹנַח ׁשֵ ּ ִדיק, ּ ּצַ ֹּנַח ִאְזַדִריק ּבַ ֲּהָדא הוא , ּ

ְתֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ּ ֹנַח ִאיׁש ַצִדיק)בראשית ו ט(ִדְכִתיב  ם ָוֶיֶפת ּבִ ַמר ַוֲע, ׁשֵ ַּלְייהו ִאּתְ
ית ָרא ׁשִ ַלת ִטִפין ִעָלִאין ְדִאינון ֶסגֹוְלּתָ, ּבָ ּּתְ ּ ּ ְּדִאְזְדִריקו ִמּמֹוָחא ְסִתיָמא, א''ּ ִּאינון , ּ

א' קֹוָצא ְדָאת י ֶאְמָצִעיָתא ִדיָלה, ְּלִעיָלא ְוקֹוָצא ִדיָלה ְלַתּתָ ּמֹוָחא ְדִאְזְדִריקו , ְּוַגו ּבְ ּ
ַלת ִטיִפין ִאֵלין ּּתְ א ִמן א מֹוָחא ' י, ְּדִאיִהי ְלִעיָלא ֵמָאת א' ְוָדא י', ִאיִהי י, ּ ִמיָנהּ ְלַתּתָ

ּוְתַלת ִטיִפין ְדִאְזְדִריקו ִמיָנה ִאינון ֶסגֹו, ִתְנָייָנא ּ ּ ּ ּ ַלת ִטִפין ְדָאָדם ַקְדָמָאה ְדִאינון , ל''ּּ ּּתְ ּ ּ
ְלּגוִלים ַלת ּגִ ַלת, ּּתְ ְנָייָנא ּתְ ּוְתַלת ְדָאָדם ּתִ ְלּגוִליןּ   .ּ ּגִ

ְנָייָנא נֹו)משלי ל ד(ֶּאָלא , ָּמאן ָאָדם ִעָלָאה ְוָאָדם ּתִ ם ּבְ מֹו וַמה ּשֶׁ מֹו , ּ ַמה ּשְׁ ַמה ּשְׁ
ָאה, ָּאָדם ִעָלָאה ּתָ נֹו ָאָדם ּתַ ם ּבְ ה, ַמה ּשֶׁ ְּוַתְרַוְייהו ִאְתְרִמיזו ְבַההוא ְקָרא ְדָאַמר ֹמׁשֶ ּ ּ ,

מֹו ָמה ֹאַמרּ ְוָאְמרו ִלי ַמ)שמות ג יג( מֹוָחא ְדִאיהו ָלֳקֵבל , ה ּשְׁ ַלת ִטִפין ַחד אֹוָפה ּבְ ּּתְ ּ ּ
ר ָהאֹוִפים, ְיִמיָנא ְּדִאיהו אֹוֶפה ְדִאיהו ׂשַ ְטָרא , ּ ְּוַחד עֹוֶרֶכת ָדא מֹוָחא ְדִאיהו ִמּסִ ּ

ָמאָלא ה , ִדׂשְ ַמר ּבָ ְלָחָנה)משלי ט ב(ְּדִאּתְ ְּוָהא אוְקמוהו, ּ ַאף ָעְרָכה ׁשֻ ּ פֹון ּ ּצָ ְלָחן ּבַ  ׁשֻ
א ֵתף, ָלֳקֵבל ִלּבָ ַלֵפי ּכָ ְּוַחד ְמַקֶטֶפת ָלֳקֵבל מֹוָחא ְדִאיהו ַלֲאחֹוָרא ּכְ ּ ַלת , ּ ְּוָלֳקֵבל ִאיֵלין ּתְ

יו ַלת יוִדין ְדִאינון ּבְ ִּטִפין ִאינון ּתְ ּ ּ ּ ל ָהִעלֹות, י''י ואו ה''ד ה''ּ ִּדְמִעיִדין ַעל ִעַלת ּכָ ּ ,
ַמ ַּדֲעֵליה ִאּתְ ְלָעַדי ֵאין אלהי)ישעיה מד ו(ר ּ ְּדִאיהו , ם''ּ ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון וִמּבַ ּ

ְלָעָדיו ֵאין אלהי   .ם''ִּראׁשֹון ְוַאֲחרֹון וִמּבַ
ת ִריך הוא ְלִמְבֵרי ְלׁשֵ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּקוִנין ִאֵלין ּבָ ית ּתִ ּוִמּשִׁ ּ ּ ְּ ית, ּ ֵמיה ׁשִ , ְּלֶמֱהֵוי ׁשְ

י ְלּגוִלין ְדָאָדם וְתַלת ְדֶהֶבלְלֶמֱהִוי ּבֵ ַלת ּגִ ּה ּתְ ּ ּ ּ ת ְדִאיִהי ְנקוָדה ֶאֶבן ' ֶּאָלא ְדָפַרח י, ּ ִּמּשֵׁ ּ
ת ָעְלָמא ּתַ ן הוׁשְ ּמָ ִתָיה ְדִמּתַ ּׁשְ ּ.  

ּתֹו ַוָיֹפזו )בראשית מט כד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָחב יֹוֵסף' ּוְבַהאי י ֵאיָתן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ ּ ַוּתֵ ּ ּ
ַּמאי ַוָיֹפזו, ָדיוְזרֹוִעי ָי ּ ְּדִאְזְדִריַקת ִטיָפה ְדִאיִהי י, ּ ין ֶע' ּ ָעאןּבֵ ר ֶאְצּבְ ְּוִאְתְפִליַגת , ׂשֶ

ִריתְלֶע ת ְדִאיהו ּבְ ׁשֶ ר ִניצֹוִצין ְדִאְזְדִריקו ִמּקֶ ּׂשֶ ּ ּ ּ ָרה ֲהרוֵגי , ּ ֲעׂשָ ּוְבָאן ֲאַתר ִאְזְדִריקו ּבַ ּ ּ ּ
ַמְע, ָּאַמר ֵליה, ַּמְלכות ֵני ַיֲעֹקב ֲהוֹוָנאְוָהא ׁשְ ָרה ֲהרוֵגי ַמְלכות ּבְ ּ ַדֲעׂשָ ָּאַמר ֵליה ַחס , ּ
לֹום ֶּאָלא ְבִדיֹוְקַנְייהו ֲהוֹו, ְוׁשָ ּ ּ.  
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ן ּמָ ִרים ְדִאְזְדִריקו ּתַ ָּאַמר ֵליה וָמאן ּגָ ּ ּ ּ יה, ּ ן ְלַגּבֵ ָּאַמר ֵליה ִדיֹוְקָנא ַדֲאבוָה ְדִאְזַדּמַ ּ ּ ּ ּּ ,
ָּדא ָגִרים ְדִאְזְדִריקו לֹון, ֲּהָוה ִדיֹוְקָנא ְדָאָדם ַקְדָמָאהַּד ּ ּ ַקְרַקע וָבַרח , ּ ְּוָנַעץ ִצָפְרָניו ּבְ ּ

ְרֵמיה ְּוָלא ִאְזְדִריקו , ּּגַ דאי לאו דאתחזיאת ליה דיוקנא דאבוה לא הוו אזדריקו , בההיא זונה(ּ
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א ''נ(, )ובשכר וינס, לאו בעבירהו, ודיוקנא דאבוה גרם דההיא טפה וינס ויצא החוצה, הכי

ולאו למגנא אוקמוה , הוו ישראל טבעין בימא, דאי הוה זריק לון בהאי זונה, בהאי זונה
ַּהָים ָרָאה ַוָיֹנס) ב''דף קי ע(. )בשכר וינוס, קדמאין ָלא ֲהוֹו , ְוִאי ָלא, )תהלים קיד ג( ּ

א ָרֵאל ִמן ַיּמָ יל עֹוְנ, ָנְפִקין ִיׂשְ ָרה ֲהרוֵגי ַמְלכותְּוִאיהו ַקּבִ ִאֵלין ֲעׂשָ יה ּבְ ּׁשֵ ּ ַּדֲהוֹו , ּּ
ְבִטין ָרה ׁשִ ַגְווָנא , ֲּעִתיִדין ְלֵמיַפק ִמיֵניה ֲעׂשָ ָרה ֲהרוֵגי ַמְלכות ּכְ ּוְבִגין ָדא ֲהוֹו ֲעׂשָ ּ ּ ּ

יה ְבִטין ַדֲהוֹו ֲעִתיִדין ְלֵמיַפק ִמּנֵ ָרה ׁשִ ַּדֲעׂשָ ִבין ַחְבַרָיא ַדֲעׂשָ, ּ ֵני ַיֲעֹקב ֲהוֹוַּוֲהוֹו ָחׁשְ   .ָרה ּבְ
ת ן ָמאן ְיִהיב ָרָזא ָדא ְבׁשֵ אמר ליה נשמתהון דצדיקיא אתבריאו קדם (, ָּאַמר ֵליה ִאם ּכֵ

' עי' וכו, אין ראשית אלא נשמה, ש בראשית''א כמ''נ(, )דאתברי עלמא כמה דאוקמוה קדמאין

ִגין ָדא ָאַמר ְקָרא , )א''לקמן קיב ע ָּאַמר ֵליה ּבְ ית ַאֲחִרית) מו יישעיה(ּ יד ֵמֵראׁשִ ,  ַמּגִ
ת ִאיהו ִסיוָמא ְדַאְתָוון ּוְבִגין ָדא ׁשֵ ּ ּ א ְדַאְתָוון ְדִאיהו א, ּּ מֹוְדָעאן ֵריׁשָ ּתְ ּוִמיַנְייהו ִאׁשְ ּ ּ ב ''ּ

ַא ת, ׁש''ּתְ ּבַ''ּבְ ַלת ַעְנֵפי ִאיָלָנא ְלִעיָלא' ש, ְועֹוד ׁשֵ ִּדיֵליה ִאינון ּתְ ּ ְוִאיִהי ׁשֶֹרׁש , ּ
אְל ְלּגוִלין ְלִעיָלא, ַתּתָ ַלת ּגִ הֹון ּתְ א, ְּוַאֲחֵזי ּבְ   .ּוְתַלת ְלַתּתָ

ְפֶאֶרת גש' ת לֹום] 'ּתִ ית ִסְטִרין, ׁשָ ִליל ׁשִ ה, ּכְ א ְדֹמׁשֶ ַלת ֲאָבָהן , ְוָדא ַדְרּגָ ִליל ּתְ ּכְ
חֹוַתְייהו ין ּתְ ּוְתַלת ַדְרּגִ ּ ְלּגוָלא ְדָאָדם, ּ ְּוִאינון ּגִ ת ֱאנֹוׁש , ּ ם ָיֶפת, ֶהֶבלׁשֵ ת , ֹנַח ׁשֵ ּוִמּשֵׁ

ל ָדִרין ְּוֱאנֹוׁש ִאְתַיֲחסו ּכָ ם )בראשית ד כו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ׁשֵ ּ ָאז הוַחל ִלְקֹרא ּבְ
יה , ה''יהו ַמר ּבֵ ָּאז ַההוא ְדִאּתְ ָּאז הוַחל ְלֵמיֵתי , )כי מן המים משיתהו( )שמות ב י(ּ

ִגְלּגוָלא ַמר ּבֵ, ּּבְ ה)שם טו א(ּיה ַּההוא ְדִאּתְ יר ֹמׁשֶ   . ָאז ָיׁשִ
ת ָעְלָמא ּתַ ן הוׁשְ ּמָ ת ִמּתַ ּוְבִגין ָדא ׁשֵ ּ ת ִלי אלהי, ּ י ׁשָ ּוְבִגין ָדא ּכִ ַחת ''ּ ם ֶזַרע ַאֵחר ּתַ

ם ֶזה ֶהֶבל)בראשית ד כה(, ֶהֶבל ּגַ ׁשַ יה ּבְ ַמר ּבֵ ּ ְדִאּתְ ְּוִאיֹוב ֲעֵליה ָאַמר , ּ  ִמי )איוב לח לו(ּ
טוחֹו ת ּבַ ּׁשָ ך, ְליֹוִניםם ֶע''ָחְכָמה ַמִי, ת ָחְכָמהּ ן ִאְתַמּשַׁ ּמָ ִים , ְִמּתַ י ִמן ַהּמַ ּוְבִגין ָדא ּכִ ּ
יִתיהו ַלת ֲאָבָהן, ְּמׁשִ ה''ְוָדא מ, ש ּתְ ָאה' ה, ש ִמן ֹמׁשֶ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ   .ב''ל' ֶהֶבל ה, ׁשְ

ה  ה ֹמׁשֶ ֵרין ִזְמִנין ֹמׁשֶ ֵמיה ּתְ ְתֵרין ֵהִהיְל, )שמות ג ד(ְּוָכַפל ׁשְ ' ִּעָלָאה ה' ן ה''ַאֲחָדא ּבִ
ָאה ּתָ ית, ּתַ ין ְדִאינון ׁשִ ָרׁשִ ְתַלת ַעְנִפין וִבְתַלת ׁשָ ּוְלַאֲחָדא ּבִ ּ ּ ֵרי ִזְמִנין מ, ּ ה ''ּתְ ה ִמּמֹׁשֶ

נֹו)משלי ל ד(ִּאיהו ַאֲחֵזי ָרָזא  ם ּבְ מֹו וַמה ּשֶׁ ׁש מ, ּ ַמה ּשְׁ ה ''ְּדִבְתַלת ֲאָבָהן ִאְתַלּבַ
א מ, ִעיָלאִדְל ין ִדְלַתּתָ ּוִבְתַלת ַדְרּגִ ּ א''ּ ְרַוְייהו, ּה ִדְלַתּתָ ִליל ּתַ ה ּכְ ּוֹמׁשֶ א , ּ ְבּתָ ִּאיהו ֶמְרּכַ

ָאה ֵליָמָתא ִעָלָאה ְוַתּתָ ַלת ֲאָבָהן, ּׁשְ ה ּתְ ַגְווָנא ָדא ש ִמן ֹמׁשֶ ה , ּכְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ  )יחזקאל א י(ּ
ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין וְפ ר כוּּ ה וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָד''מ', ֵּני ׁשֹור וְפֵני ֶנׁשֶ ּה ְדֹמׁשֶ ּ ּ ּ , ם''ּ

א ָבה ְלִעיָלא ְוַתּתָ ּוְבִגין ְדִאיהו ֶמְרּכָ ּ מֹו ָמה ֹאַמר )שמות ג יג(ָאַמר , ּ ּ ְוָאְמרו ִלי ַמה ּשְׁ
י ְיהוָד, ֲאֵליֶהם י יוָדִאי ְוַרּבִ י ִיְצָחק ְוַרּבִ ַּאְדָהִכי ָהא ַרּבִ ָאר ַחְבַרָייא ָקָאתוּ ּה וׁשְ ָּאַמר ְלהו , ּּ

ַמאי ַעְסִקיּתו ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ַמְע, ַּרּבִ ָּאְמרו ֵליה ׁשְ ךּ ך ְוָאֵתיָנא ְלַגּבָ ְָנא ּבָ ִאיְלָנא ֲעָלך , ְ ְִדׁשְ ּ
ְחָנא ָמאן ְדאֹוַדע ָלן ִמיָנך ּכַ ְְלָכל ַחְבַרָייא ְוָלא ַאׁשְ ּ י יֹוֵסַרְעַּעד ְדַאְע, ּ ַרּבִ י ָנא ּבְ י ְוַרּבִ

ְלּגוִלין ִדיֵליה ָכל ּגִ ָרָזא ְדֶהֶבל ּבְ ִקין ּבְ י ֶאְלָעָזר ַדֲהוֹו ִמְתַעּסְ ֶּאְלָעאי ְוַרּבִ ּ ּ ּ.  
ְמעֹון ַוַדאי עֹוָבָדא ְדַצִדיַקָיא ְלִעיָלא ַתְלָיא י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ מֹוָדע ּכָֹלא, ּ ּתְ ן ִאׁשְ , ְּוַתּמָ

א ְגִרים ִאְתָע ַוַדאי ָרָזא ְדִגְלּגוָלא ַבֲאַתר ַחד ִאיהו, ּרוָתא ִדְלִעיָלאְּוִאְתָערוָתא ִדְלַתּתָ ּּבְ ּ ּ ,
ִלים ְדָסְלִקין ְוָנֲחִתין ַגְווָנא ְדַגְלּגַ ְלּגוִלים ִאינון ּכְ ְּוָכל ּגִ ּ ל ַחד ִאיהו ָקבוַע , ּּ ְּוַגְלּגַ ּ

ֶאְמָצִעיָתא ֵביַנְייהו   .ְנָעא ָהָכא ְוָהָכאְּוִאיהו ָלא ִמְתַנְע, ּּבְ
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ּא ְדִמָלה ָהא אוְקמוָהְוָרָז ּ א ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת)קהלת א ד(, ּ ְ דֹור ֹהֵלך ְודֹור ּבָ ּ ,
ְּדִאיִהי ְקִביָעא ֵביַנְייהו  ורוחא סלקא ונחתא בגופא , נפש איהו בקביעו דגופא, כגוונא דא(ּ

ין כבר אמרנא דגלגולים אינון כגוונא דגלגלים דסלקין ונחת, ומתפשטא בכל ורידי דלבא
ַגְווָנא ָדא ֶנֶפׁש ִאיִהי ִבְקִביעו ְדגוָפא, )בגלגול חד ּּכְ ְּורוָחא ָנְחָתא ְוָסְלָקא ְבגוָפא, ּ ּ ,

א ְדִמְתַנְע ָטא ְבָכל ָוִריֵדי ְדִלּבָ ּוִמְתַפׁשְ ר )יחזקאל א כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְנִעיןּ  ֶאל ֲאׁשֶ
ה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכו ּמָ ִּיְהֶיה ּשָׁ אֲאָבל ַנְפ, ּ א ְקִביָעא ְבִלּבָ ָתא ְדִאיִהי ְקִביָעא , ׁשָ ִאּתְ ּכְ

ֵביָתא ִית)תהלים קיג ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּבְ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ  )בראשית ח ז(ָּלה ּוַבְע,  מֹוׁשִ
א, ַּוֵיֵצא ָיצֹוא ָוׁשֹוב ְָהִכי דֹור הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ְוָאֵתי ִּאיהו ָאִזיל , ּ

א ְלעֹוָלם עֹוָמֶדת, ְּבִגְלּגוָלא ִכיְנּתָ ְוָלא ִאְתְרִכיַבת , ִּאיִהי ָלא ָאְזָלא ְבִגְלּגוָלא, ֲאָבל ׁשְ
ֲאַתר ָאֳחָרא ה )א''דף קיא ע(ּוְבִגין , ּבַ ַמר ּבָ ָּדא ִאּתְ ֶגֶפן פִֹרָיה)תהלים קכח ג( ,ּ ך ּכְ ּתְ ּ ֶאׁשְ ּ ָ ,

ָבה יַלת ַהְרּכָ ֶפן ָלא ַקּבִ ל ִאיָלָנא ְדָעְלָמאַמה ּגֶ ין ָאֳחָרא ִמּכָ א ָלא ,  ִמּמִ ִכיְנּתָ ָהִכי ׁשְ
ְע ָבה ָאֳחָרא ְבָעְלָמא ֶאָלא ִמּבַ יַלת ֲעֵליה ַהְרּכָ ַּקּבִ   ָּלהּ

יה ְטחו ַקּמֵ ּתַ ְלהו ַחְבַרָיא ְוִאׁשְ ָּקמו ּכֻ ּ ּ ּּ ַמע , ּ ְּוָאְמרו ִאלו ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ ּּ ּ
ֶמׁש ָּפ, ָּדא ַדי ֶמׁש וָבא ַהּשָׁ ֶמׁש ָדא ַעּמוָדא , )קהלת א ה(ַּתח ְוָאַמר ְוָזַרח ַהּשֶׁ ְּוָזַרח ַהּשֶׁ ּ

ִדיֹוְקֵניה, ְדֶאְמָצִעיָתא ה ּבְ ְּדִאיהו ֹמׁשֶ יַני '' יהו)דברים לג ב(ְּוָזַרח ֲהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ ה ִמּסִ
ִעיר ָלמֹו א ְוָזַרח ִמּשֵׂ ד , ּבָ ֶמׁש ּכַ הּוָבא ַהּשָׁ יׁש ֹמׁשֶ ּנִ יׁש ֶאל , ִאְתּכַ ּנִ ל ָדא ְדִאְתּכַ ְּוִעם ּכָ

ם א, ְּמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הוא ׁשָ ִכיְנּתָ ַגְווָנא ְדִסיֲהָרא ְדִאיִהי ׁשְ ַע ַדֲהָוה ּכְ   .ְּוָדא ְיהֹוׁשֻ
ה ֶמׁש ָדא ֹמׁשֶ מור, ְּועֹוד ְוָזַרח ַהּשֶׁ ַצִדיק ּגָ ִגְלּגוָלא ּבְ ד ֵייֵתי ּבְ ּּכַ ּ ַצִדיק ְוַכ, ּ ּד ָלא ִאיהו ּבְ ּ

ֶמׁש מור וָבא ַהּשָׁ ּּגָ יה, ּ יׁש ִמּנֵ ּנִ ח ַאְתֵריה, ִּאְתּכַ ּכַ ִגְלּגוָלא ַעד ְדַאׁשְ ְּוָאַזל ְוָאֵתי ּבְ ּ ּוְבִגין , ּ
ם ָּדא ֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הוא ׁשָ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ֶמׁש ָדא קוְדׁשָ ְּועֹוד ְוָזַרח ַהּשֶׁ ּ ָאן ֲאַתר, ְּ יה,ּבְ א ִעּמֵ ִכיְנּתָ ַבר ַנׁש ִדׁשְ ּ ּבְ ּ ,
ָמה ְדַאּתְ ָאַמר  ִמי ְוגֹוֵמר)שמות כא(ּכְ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ָכל ַהּמָ ם ֹאְנְקלֹוס ,  ּבְ ְוִתְרּגֵ

ן ּמָ יה ּתַ ִכיְנּתֵ ֵרי ׁשְ ֲאַתר ְדִתׁשְ ּּבַ ֶמׁש, ּ ן וָבא ַהּשָׁ א ַתּמָ ִכיְנּתָ ׁש ִמ, ְּוִאי ֵלית ׁשְ ּנַ יה ִאְתּכַ ּּנֵ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ה ִיּסוִרין , ְּ ִלין ְוַכּמָ ה ְמַחּבְ ּמָ ְלִטין ֲעֵליה ּכַ ֲחׁשֹוָכא ְוׁשָ ַאר ּבַ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ

ין יׁשִ ל ַאֲהָבה, ּבִ ְּדַלאו ִאינון ִיּסוִרין ׁשֶ ּ י ֵאין )דברים לא יז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ  ַעל ּכִ
י ְמָצאוִני ָהָרעֹו''אֹלה ִקְרּבִ ין ְוִרְגִעין, ּת ָהֵאֶלהּי ּבְ ל ִעּתִ ן ַעל ּכָ ְּדִאֵלין ָרעֹות ְמַמּנָ ּ ,

ַמר  ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ְבָחֶנּנו)איוב ז יח(ּ ְפְקֶדּנו ִלְבָקִרים ִלְרָגִעים ּתִ ּ ַוּתִ ָאַמר ָדִוד , ּ ְּוֶזהו ׁשֶ ּ
ָיְדך ִעּתֹוָתי ְוגֹוֵמר)תהלים לא טז( ְרָיא , ָ ּבְ ִרים ְדָלא ׁשַ ּוָמאן ּגָ א ֲעֵליהּ ִכיְנּתָ ְוָלא ָנִהיר , ּׁשְ

א ֲעֵליה ְמׁשָ ְקָרא ְדָנְפִקין ִמפומֹוי, ּׁשִ ְקָרא וִמִלין ְדׁשִ ִגין ֲהַבל ְדׁשִ ּּבְ ּ ּ ּּ ּוְבִגין ָדא , ּ קהלת ח (ּ

ה ַעל ָהָאֶרץ)יד ר ַנֲעׂשָ ְקָרא , ִאית ֶהֶבל ְוִאית ֶהֶבל,  ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ אֵרי ְדׁשִ ִאית ֶהֶבל ִמּמָ
ַמ הֹון ְדִאּתְ ְע)ירמיה י טו(ר ּבְ ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ עֹוָבָדא , ּּתוִעים ֶהֶבל ֵהּמָ ְּדִאינון ּתֹוִעים ּבְ ּ

ְקָרא   .ְדׁשִ
יה ַמר ּבֵ ְּוֵיׁש ֶהֶבל ְדִאּתְ ל מֹוָצא ִפי יהו)דברים ח ג(, ּ י ַעל ּכָ ְוָדא , ה ִיְחֶיה ָהָאָדם'' ּכִ

י , ֲּהַבל ְדאֹוַרְייָתא ה חוְמׁשֵ ְּדִאיהו ֲחִמּשָׁ ית ַעד ל' ִמן ב, תֹוָרהּ ֵראׁשִ ל ' ִּדּבְ ְלִעיֵני ּכָ
ָרֵאל ית ִאינון ִעם ֶזה ֵסֶפר, ל''ְּוָדא הוא ֶהֶב, ִיׂשְ ְּדִאיהו קֹול ְדָסִליק ' ֶּאָלא ָדא ו, ְּוָהא ׁשִ ּ ּ

ֶהֶבל ְדִאיהו ה ּּבְ ֲחָדא', ּ ר לֹון ּכַ ָאה ִאיהו ָמאן ִדְמַחּבֵ ַּזּכָ ְּוַאִפיק לֹון ִמפומֹוי ּבִ, ּ ּ ְּרִחימו ּ
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ּוְדִחילו ְדי ּוְבִגין ָדא , ה''ּ יַע ֲאֵליֶהם ',  ֶיׁש ֶהֶבל וכו)קהלת ח יד(ּ ּגִ ּמַ ר ֵיׁש ַצִדיִקים ׁשֶ ֲּאׁשֶ
ִעים ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ   .ּכְ

ה  ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ אי ַמּגִ י ִאי ָהִכי ְדִאינון ַצִדיַקָייא ַאּמַ י ַרּבִ ָּאְמרו ֵליה ַחְבַרָיא ַרּבִ ּּ ּ ּ ּ
ִעיםָהְר יַעָיא, ׁשָ עֹוָבָדא ְדַרּשִׁ ְלּגוָלא ָגִרים לֹון ְדֵייֵתי לֹון ּכְ ָּאַמר לֹון ּגִ ּ ִאלו ֲהוֹו , ּ ּּכְ ּ

יַעָיא ָהִכי ֵייֵתי לֹון ִיּסוִרין ְוָדֲחִקין ַּרּשִׁ ְטָרא ְדָאָדם , ּ ָמִתין ִדְלהֹון ִמּסִ ְּוַהאי ִאינון ְדִנׁשְ ּ ּ
ָבה ְו, ְוֶהֶבל ַמֲחׁשָ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ֲעַלְייהו ְקָרא , עֹוָבָדאְּדָדא ָחאב ּבְ ּ ם )קהלת א טו(ּ ּגַ ׁשַ  ּבְ

ם ְלַרּבֹות ָאָדם, ֶזה ֶהֶבל   .ּגַ
ָּאְמרו ֵליה ְיַדְע ָבה ִאיִהי ָאָדם ַקְדָמָאהּ מֹו''ַמ, ה ִדְלִעיָלא''מ, ָנא ְדַמֲחׁשָ עֹוָבָדא , ה ּשְׁ

ּח ִדיֵליה''כ ֵרא''כ, ּ ָרא וכוּח ַאְתָוון ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ית ּבָ ן , ְּוֹכָלא ָחְכָמה ּכַֹח ָמה', ׁשִ ִאם ּכֵ
ַמאי ֲהוֹו ָיְכֵלי ְלֶמחֵטי ָהָכא ן עֹוָבָדא, ּבְ גוֵפיה ְדַתּמָ ל ָמאן ְדָחב ּבְ ַוַדאי ּכָ ָּאַמר לֹון ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ָבה ן ַמֲחׁשָ ָמֵתיה ְדַתּמָ ּוְבִנׁשְ ּ ִדי, ּ ֵרי ִאיהו ּבְ ַההוא ְדִאְתּבְ ִאלו ָחאב ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ֹּוְקֵניהּ
ַצְלמֹו כו''ּ ַוִיְבָרא אלהי)בראשית א כז(ִדְכִתיב    .'ם ֶאת ָהָאָדם ּבְ
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ִדיִקים ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ּגִ ּמַ ִעים ׁשֶ ָלם ַוֲאִריכו , ְּוֵיׁש ְרׁשָ ְּדִאית לֹון עוְתָרא וׁשְ ּ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא ל ַהאי ְיָקרָא, ְדיֹוִמין ּבְ אי ִאית לֹון ּכָ ִעים ַאּמַ ַתר ְדִאינון ְרׁשָ ְּמרו ֵליה ּבָ ּ ּ ּ ,

ָּאַמר לֹון ַהאי טֹוָבה ִדְלהֹון ִאיהו ֶהֶבל וְרעות רוַח ּ ּ ִרים לֹון ַדֲהוֹו , ּ ְּדִגְלּגוָלא ִדְלהֹון ּגָ ּ ּ
מוִרים ִעים ּגְ ה , )א אשתלים לוןואתקצרו בקצרות שנין ול, זכוון כמה מנייהו(ְּוָעְבדו , ְּרׁשָ ּמָ ּכַ

ַהאי , ִמיֵני ָטִבין ָלָמא לֹון ַאְגַרְייהו ּבְ ִריך הוא ְבִגְלּגוָלא ְלַאׁשְ א ּבְ ַּאְייִתי ְלהֹון קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ֵלם ְלׂשְֹנָאיו ֶאל ָפָניו כו)דברים ז י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָעְלָמא ּ וְמׁשַ ּ ַמר ', ּ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ִעים ְקבוִרים ָוָבאו כוּ וְבֵכן ָר)קהלת ח י( ִּאיִתי ְרׁשָ י ִפְנָחס  )ב''דף קיא ע(. 'ּ ַּאְדָהִכי ָהא ַרּבִ

א ִעָלָאה ִתיְבּתָ ְמעֹון, ָּקא ָנִחית ִמּמְ י ׁשִ חֹות טוָלא ְדַרּבִ ְּוִאְתַחֵזי ּתְ ְּוָאַמר ֵליה ַמאי ֶהֶבל , ּ
ה ַעל ָהָאֶרץ ר ַנֲעׂשָ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְוִכי ַעל ָהָאֶרץ ִאְתֲעִביד ֶהֶבל, ֲאׁשֶ בראשית (ֶּאָלא ּכְ

ה ַעל ָהָאֶרץ,  ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ)ב ו ר ַנֲעׂשָ ֲּהַבל ִדְצלֹוִתין ַוֲהַבל , ְּדִאית ֶהֶבל ֲאׁשֶ
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא ְדִאיִהי ׁשְ א ּבְ ְּדאֹוַרְייָתא ִאְתֲעִביד ַעל ַאְרָעא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ה , ְּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ

ּוַמאי ִניהו ֶהֶבל ְדִאְתֲעִביד ֲעֵליה,  ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם ַרְגָלי) אישעיה סו( ּ ּ ְֶאָלא ֲהפֹוך ֶהֶבל , ּ ּ
ֵחיה ַהֵלב ּכְ ְּוִתׁשְ יה ָנִפיק ֲהַבל ְוָדא ֶנֶפׁש וֵביה ָסִליק ִדּבור, ּ ּוִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּרוָחא ָנִפיק ֵמאוְדָנא , ּ ּ
א ָמאָלא ְדִלּבָ יה ָנִפיק ָקָלא, ׂשְ ּוִמּנֵ ה ָקִלין ְדִאינון , ּ ִאיהו ִאיָלָנאְוָקָלא, ּ ְּדִאְתַפַלג ְלַכּמָ ּ ּ ּ
א ִדיֵליה ִדּבור, ַּעְנִפין ְדִאיָלָנא ְּוִאיּבָ ּ ְּוַתְרַוְייהו ִעץ ְפִרי, ּ ְּוִאינון ּגוף וְבִרית, ּ ּ ', ָּדא ִעץ ו, ּ

ִרית' ְּוָדא ְפִרי י   .אֹות ַהּבְ
א ְדִאיָלָנא' ה ְרׁשָ ָאה ׁשָ ּתָ יה, ּתַ ַלת ָוִויְּדִאית ּבֵ ַלת ַעְנִפין ְדש'' ּתְ ּה ִעָלָאה , ּן ָלֳקֵבל ּתְ

ַלת ַעְנִפין ַלת ָוִוי, ּתְ ע ַוָיֹבא ַוֵיט''ְּוִאינון ּתְ ּן ִמן ַוִיּסַ ּ ַּהאי ִאיהו ִעץ ַהַחִיים ְדַאֲעַקר ַעְנפֹוי , ּ ּ ּּ
א ַלק ִאיּבָ ְנִטיעֹות ְוִאְסּתַ ץ ּבִ ְּדִקּצֵ ִאָלָנא , ּ ַמר ּבְ צו )יאדניאל ד (ְוִאּתְ ּ ּגֹדו ִאיָלָנא ְוַקּצִ ּ ּ

ֻבקו', ַעְנפֹוִהי כו ַאְרָעא ׁשְ ְרׁשֹוִהי ּבְ ר ׁשָ ַרם ִעּקַ ָאה' ְּדִאיהו ה, ּּבְ ּתָ ַלק הו, ּתַ י ''ִּאְסּתַ
ַאר ה ּתָ ָמרֹות ֲהִו', ְוִאׁשְ ֹלׁש ִמׁשְ ּוְבִגין ָדא ׁשָ ב , ּי ַהַלְיָלה''ּ ָמר יֹוׁשֵ ָמר וִמׁשְ ּוְבָכל ִמׁשְ ּ

דֹוׁש  ֲאִרי כוַהּקָ רוך הוא ְוׁשֹוֵאג ּכָ ּּבָ ֹלׁש ' ה', ְּ ׁשָ ִריך הוא ׁשֹוֵאג ּבְ א ּבְ ְּדַהַלְיָלה ֲעָלה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ
ן הו ָמרֹות ְדַתּמָ ן הו, י''ִּמׁשְ ּמָ ּי ִאיהו ַוַדאי''ּתַ ּ.  
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א ְוַעְנִפין ִדיֵליה ּוְמָנא ָלן ְדַאֲעַקר ָאָדם ִאיָלָנא ְוִאיּבָ ּ ּ ּמָ, ּ ַאר ּתַ ּתָ ּן ֶאָלא ְוָלא ִאׁשְ
א ְדִאיִהי ה ְרׁשָ ָאה' ׁשָ ּתָ ה)בראשית ג ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּתַ ּ ַויֹאֶמר לֹו ַאֶיּכָ ַגְווָנא , ּ ּכְ

יה  ַמר ּבֵ ָבה ָבָדד)איכה א א(ְּדֵאיָכה ְדִאּתְ ָבה ָבָדד' ְֵאיך ה,  ֵאיָכה ָיׁשְ ִגין ָדא , ָיׁשְ ּּבְ
ְתַלת ֲאָבָהן ל ָאָדם ּבִ ְלּגַ א ְדִאיָלָנאְּדִא, ִאְתּגַ ּינון ַעְנִפין ְדִאיָלָנא ְוגוָפא ְוִאיּבָ ּ ן , ּ ּקַ ְוִאְתּתַ

יה ה, ַּמה ְדַאֲעַקר ַאְבָרם ְוָנַטע ּבֵ ְּדִאיִהי ַעְנִפין ְדִאיָלָנא' ָּנִחית ּבְ ִיְצָחק ְוָעִביד , ּ ָנִחית ּבְ
א ְדִאיהו י יה ו, ִמן ִיְצָחק' ִּאיּבָ ַיֲעֹקב ְוָנַטע ּבֵ יה , ּיהו ִאיָלָנאְּדִא' ָּנִחית ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ

  .ִואֹלֵהי ַיֲעקֹוב
יה  ַמר ּבֵ ה ְדִאּתְ ר)בראשית ו ג(ְּלָבַתר ָאָתא ֹמׁשֶ ם הוא ָבׂשָ ּגַ ׁשַ ם ֶזה ֶהֶבל, ּ ּבְ ּגַ , ׁשַ

י תֹוָרה ה חוְמׁשֵ א ְדִאָלָנא, ְּוָנִחית ֲחִמּשָׁ ְרׁשָ ָמא ְדיהֹוָ, ְדִאיִהי ׁשָ ִלים ִאיָלָנא ִבׁשְ  ,ה''ְוַאׁשְ
ם יהו יה ׁשֵ ִלים ּבֵ ּתַ ּוְבִגין ָדא ִאׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ה''ּּ מֹו )שמות ג יג(ּכְ ּ ְוָאְמרו ִלי ַמה ּשְׁ

י ֹיאְמרו ֹלא ִנְרָאה ֵאֶליך יהו)שם ד א(, ָמה ֹאַמר ֲאֵליֶהם ָ ּכִ ִלי , ה''ּ ְּדַלֲאָבָהן ָלא ִאְתּגְ
ֲאָב, לֹון ָמא ּבַ ִלים ׁשְ ִגין ְדָלא ֲהָוה ׁשְ ְלָיא לֹון, ָהןּּבְ  )שם ו ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָלא ִאְתּגַ

ִמי יהו י ָלֶהםה ֹלא נֹוַדְע''ּוׁשְ ן, ּתִ ּקַ ה ְדָחב ָאָדם ִאְתּתַ ּמֶ ן, ּבַ ּקַ ה ְדָחב ֶהֶבל ִאְתּתַ , ּוַבּמֶ
יה ִאיּבֵ גוֵפיה ּבְ ְרׁשֹוי ּבְ ׁשָ ַעְנפֹוי ּבְ ְּוִאְתַחַזר ּכָֹלא ְבִתּקוֵניה ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ַבְּוֹכָל, ּ ִלים ּבְ ּתַ ּר ְדִאיהו ''ּא ִאׁשְ ּ

ה ית''ב, ֹמׁשֶ ֵראׁשִ ן י, ר ִמן ּבְ ּמָ ת ָנִחית ּתַ י' ַּמה ַדֲהָוה ׁשֵ ב, ת''ְוִאְתֲעִביד ׁשִ ' ּוַמְתִחיל ּבְ
ְּדִאיִהי ְבָרָכה ְלַאָפָקא ַאְרָעא ִמְלָווַטָיא ּ ּ ה , ּ ַמר ּבָ ּ ֲארוָרה ָהֲאָדָמה )בראשית ג יז(ְּדִאּתְ

ֲעבוֶרך ָּבַ ית ָחְכָמה' ּוְלָבַתר ָנִחית ר, ּ ְּוַכד ָקִריב ְלטוָרא ְדִסיַני ָנִחית , ֲּעָלה ְדִאיִהי ֵראׁשִ
ית ְדִאיִהי ָאֹנִכי' א ֵראׁשִ ֶתר, ִּמן ּבְ ְּדִאינון ַאְתָוון ְדֶע, ְּוָנִחית ֲעָלה ּכֶ ּ ר ֲאִמיָרןּ , ׂשֶ

ּקוִנין ִדיֵליה ִלים ִאיָלָנא ְבָכל ּתִ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ.  
יָאְמר י ַרּבִ ּו ֵליה ַרּבִ יהֹוָ, ּ ִלים ּבְ אי ָנִחית א, ה''ָהא ִאיָלָנא ׁשְ ית' ַאּמַ ֵראׁשִ ֶּאָלא , ִמן ּבְ

ָקָאה ִאיָלָנא ְּבִגין ְדִאיהו ְנִביעו ְלַאׁשְ ּ ן אלהי, ּ ּמָ ע ְסִפיָראן''ם ְמֵליָא''ְּדִמּתַ ׁשַ ל ּתֵ , ה ִמּכָ
ית ֵראׁשִ ּבְ ְּדִאינון ּבַ ית ְס, ּ ית ִאינון ׁשִ ַלת ְסִפיָראן ִעָלִאין, ִפיָראןּׁשִ ָרא ּתְ ם ''אלהי, ּּבָ

ע ׁשַ ְלהו ּתֵ יָרָאה ְמֵליָאה ִמּכֻ ִּאיהו ֲעׂשִ ִלימו ְדֻכְלהו, ּּ ּׁשְ ָרא , ּּ ית ּבָ ֵראׁשִ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ
ָרא ִעם אלהי, ם''אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ, ם''ּבְ ָקא ֵליה ָפַר, ֵאת ַהּשָׁ ָּאתו ְלַנׁשְ ּ ח ּ

  .ְלִעיָלא
  ]א''דף קיב ע -תיקוני זוהר [

ָנא ם ִעּמָ ּכַ ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ ַוַדאי קוְדׁשָ ְמעֹון ַחְבַרָיא ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְּ ִאין , ּ ִּעָלִאין ְוַתּתָ
ַהאי ִחּבוָרא ְלָייא ֵביה, ְּלֶמֱהִוי ּבְ ָאה ָדָרא ְדַהאי ִאְתּגַ ְּדָעִתיד ּכוֵלי ַהאי ְלִאְתַח, ַּזּכָ א ּ ְּדׁשָ

סֹוף יֹוַמָיא ְבָדָרא ַבְתָרָאה ה ּבְ ָהָיה ''ה ּשֶׁ'' ַמ)קהלת א ט(ְלַקְייָמא ְקָרא , ַּעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ
ִיְהֶיה''ה ּוא ׁשֶ ּוֵביה , ּ יַח"ְבּתֹו ִה"כֹון ׁשִּמְ"ִמ )תהלים לג יד) (א''דף קיב ע(ּ ּגִ  )שם קמד טו( ,ׁשְ

ָכ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ִגיַמְט''ַאׁשְ יהו, ה''ִּרָיא ֹמׁשֶּה לֹו ּבְ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַּדֲעֵליה , ו''ה אלהי''ַאׁשְ ּ
ַמר  א)קהלת א ד(ִאּתְ ְ דֹור הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ים ִרּבֹוא, ּ ּשִׁ ְּוֵלית דֹור ָפחות ִמּשִׁ ַמר , ּּ ַּוֲעֵליה ִאּתְ

ּ ָדָבר ִצָוה ְלֶאֶלף דֹור)תהלים קה ה( ּ טוֵתיה הוא ְבָכל ָדָרא ְוָד, ּ ְּוִאְתַפׁשְ ּ ּ ּ ְּבָכל ַצִדיק , ָראּ
אֹוַרְייָתא ק ּבְ ין ִרּבֹוא, ְּוָחָכם ְדִמְתַעּסֵ ּתִ ָלָמא ְלֻכְלהו ִמְפִגימו ִדְלהֹון, ַעד ׁשִ ְּלַאׁשְ ּּ ְוָרָזא , ּ

ִענו)ישעיה נג ה(ְּדִמָלה  ּ ְוהוא ְמחֹוָלל ִמְפׁשָ ִקיל ְלֻכְלהו, ּּ ְּדִאיהו ׁשָ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי , ּּ ּּכְ ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ים ִרּבֹואַמְתִניִתין ִא ּשִׁ ה ַאַחת ָיְלָדה ׁשִ ים ִרּבֹוא, ּשָׁ ּשִׁ ׁשִ ִקיל ּכְ ה ְדׁשָ ּוַמּנו ֹמׁשֶ ּוְבִגין ָדא , ּ ּ
ַמר ֲעֵליה דֹור הֹוֵלך  ְִאּתְ ּ ִמְלַקְדִמין, ּ ְלַההוא ָעְלָמא)ודור בא(ּ א ִאיהו ֵייֵתי ּכְ ְּודֹור ּבָ ּ.  

ת ִלי אלהי)בראשית ד כה(ְועֹוד  י ׁשָ טוֵתיה ֲהָוה ַעד , רם ֶזַרע ַאֵח'' ּכִ ת ִאְתַפׁשְ ּׁשֵ ּ ּ
יה י, ַיֲעֹקב ְּדָפַרח ּבֵ ת' ּ ַאר ׁשֵ ּתָ ית ְוִאׁשְ ַאר ַיֲעֹקב ָעֵקב, ִמן ׁשִ ּתָ ְּדַיֲעֹקב ִדיֹוְקֵניה , ְוִאׁשְ ּ ּּ

ִעין ׁשוְפֵריה ְדָאָדם ָהִראׁש, ְּדָאָדם ַקְדָמָאה ֲהָוה ָמה ְדאוְקמוָה ׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב ּכְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ , ֹוןּ
ַמר ' ּוְבִגין ַהאי י ְּדִאינון ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים)תהלים קיח כא(ִאּתְ ּ ,

י ָאָדם  ה ְלַגּבֵ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ׁשוֶפּנו ָעֵקב)בראשית ג טו(ּ ה ּתְ ּ הוא ְיׁשוְפך ֹראׁש ְוַאּתָ ּ ּ ַּדֲהוֹו , ָּ
ה ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים, ָיאָּיְדִעין ַדֲהָוה ֲעִתיָדה ְלַאְלָקָאה ֵמִחְו ַמר ּבָ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּ ּ.  

ָּאְמרו ֵליה ַחְבַרָיא ּ י ִפְנָחס ְדָאת י, ּ ְּוָהא ָאַמר ַרּבִ ִיְצָחק' ּ ִּעָלָאה ' ָּאַמר ַוַדאי י, ִאיִהי ּבְ
ה ָעֵקב, ְזִעיָרא' ְוַהאי ִאיִהי י, ִאיִהי ִמן ָחְכָמה ַמר ּבָ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּא הוא ִדְכִתיב ֲהָד, ּ

ׁשוֶפּנו ָעֵקב ה ּתְ ְּוַאּתָ ף ֶיֶרך ַיֲעֹקב, ּ ה , ְְוָדא ּכַ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ַכף ְיֵרכֹו)בראשית לב כו(ּ ע ּבְ , ּ ַוִיּגַ
יה ְוהוא ֹצֵלַע ַעל ְיֵרכֹו ַמר ּבֵ ְּוִאּתְ ְּדָבה , ִמן הוהי' ְּוִאיהו י, י''ִמן אדנ' ְוָדא י, ּ שמות ג (ּ

ר ֹמׁשֶ)ו ְדַקְדֵמיָתאּ ַוַיְסּתֵ יט ַלֲאַתר ְדָחב ּבִ י ָיֵרא ֵמַהּבִ ּה ָפָניו ּכִ ֳּקָדם ְדֵייֵתי ְבִגְלּגוָלא, ּ ּ ,
ן ּמָ יָון ְדָאָתא ַיֲעֹקב ּתַ ִית)בראשית לג יז(ִּמָיד , ּּכֵ ת י, ּ ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוִיֶבן לֹו ּבָ ', ּבַ

ִלים י ּתַ ִּמָיד ִאׁשְ ָעֵקב ְוִאְתֲעִביד ַיֲע' ּ ּ ַוָיֹבא ַיֲעֹקב )שם טו(ְּוָדא ִאיהו ְדָאַמר ְקָרא , ֹקבּבְ
ֵלם ה ְוָהַפך הוהי ִמִדיָנא ְלַרֲחֵמי ְוִאְתַחַזר יהו, ׁשָ ּוְלָבַתר ָאָתא ֹמׁשֶ ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא , ה''ְּ

ְלהו ֵמֵאת יהו, ֶּאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ַההוא ִזְמָנא ָאְמרו ּכֻ ּּבְ ּ   ',ּה ָהְיָתה ֹזאת כו''ּּ
  )אמר המגיה זה הלשון מצאתי בספר אחר(

ָמה ית ֶאָלא ְנׁשָ ית ֵלית ֵראׁשִ ֵראׁשִ מֹוָדע ִדְבַהאי אֹות ִדְבִרית , ּּבְ ּתְ ָּאַמר ֵליה ֵמָהָכא ִאׁשְ ּ ּ
ְתֵריה ְוָדא ִאיהו ְדָאַמר ְקָרא פֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל  ִּמיָלה ָחאב ָאָדם ְוָכל ָדִרין ְדָאתו ַאּבַ ּ ּ ּ ּ ּ

ִג ִנים ּבְ יֵדיֶהםּבָ ה ֲאבֹוֵתיֶהם ּבִ ת ִאיהו ִגְלּגוָלא ְדָאָדם , ּין ְדַמֲעׂשֵ ַכח ְדׁשֵ ּתְ ָּאַמר ֵליה ִאׁשְ ּ ּ ּ
ם  ׁשֵ ם ֶזה ֶהֶבל ְוָרָזא ְדִמָלה ָאז הוַחל ִלְקרֹוא ּבְ ּגַ ׁשַ ר ּבְ ם הוא ָבׂשָ ּגַ ׁשַ יה ּבְ ַמר ּבֵ ְּוֶהֶבל ְדִאּתְ ּ ּ ּּ

ם, ה''יהו ׁשֵ הַּההוא ְד, ָאז, ָָוֵאָדֲעך ּבְ יר מׁשֶ יה ָאז ָיׁשִ ַמר ּבֵ ם יהו, ִּאּתְ ׁשֵ ָה ָוֵאָדֲעך ''ּבְ

ם ׁשֵ ת ָעְלָמא, ּבְ ּתַ ן הוׁשְ ּמָ יה הוַחל ְדִמּתַ ַמר ּבֵ נֹו ְוִאּתְ ם ּבְ מֹו וַמה ּשֶׁ ָמָהן ַמה ּשְׁ ְתֵרין ׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ ּ.  
י ְי י יוָדִאי ְוַרּבִ י ִיְצָחק ְוַרּבִ ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ ָאר ַחְבַרָיאַּאְדָהִכי ָהא ַרּבִ ּהוָדה וׁשְ ּ ָּפְגעו , ּ ּ

יה י ֶאְלָעָזר ְוַחְברֹוי ַדֲהוֹו ִעּמֵ ַרּבִ ָרָזא ְדִגְלּגוָלא , ּּבְ ַמאי ַעְסִקיּתו ָאְמרו ֵליה ּבְ ָּאַמר לֹון ּבְ ּ ּ ּ
ְדִלין, ְדָאָדם ְוֶהֶבל ּתַ ָרָזא ִעָלָאה ַדֲהִויָנא ִמׁשְ ָּאַמר ַוַדאי ּבְ ּתַ, ּּ ֲּהִויתון ַאּתון ִמׁשְ   .ְּדִליןּ

ה ַעל ָהָאֶרץ וכו ר ַנֲעׂשָ ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ ָּפַתח ּכְ , ָּדא ָאָדם ְוֶהֶבל', ּ
ה ָחאבו ָבה וְבַמֲעׂשֶ ַמֲחׁשָ ּּבְ ָמה ְדאוִקיְמָנא ְלֵעיָלא, ּ ה, ּּכְ ָבה וַמֲעׂשֶ ּוַמאי ִניהו ַמֲחׁשָ ּ א , ּ ַאּבָ

ְּוִאיָמא ָחְכָמה וִביָנה ֲעַלְיהו ִאּתְ ן ּכַֹח ָמהּ ִגין ְדַתּמָ ָיה ּבְ יָת ֲהֵרי ֲעׂשִ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ַּמר ּכֻ ּ ּ ,
ָּדא ָחְכָמה ְדִאְתַפֵלג ִלְתֵרין ִסְטִרין ּ ב ָמ''ָמ, ּ ָבה ָחׁשַ , ה ָאָדם''ָמ, ה''ּה ִאיהו ָאָדם ַמֲחׁשָ

ָבה ח ְדִאיהו ָאָדם ַמֲחׁשָ ּכַ ׁשְ ּּתִ יָנה, ּ ן י, ּבִ ּמָ א ְוִאּמָ''ּתַ ַגַוְייהו ַעּמוד ְדָסִמיך ה ַאּבָ ְא וֵבן ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ר, לֹון ם הוא ָבׂשָ ּגַ ׁשַ יה ּבְ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ּ ם ֶזה ֶהֶבל, ּ ּגַ ׁשַ ה, ּבְ ְּדִאיהו מׁשֶ ן ֲהָוה, ּ ּמָ , ִמּתַ

ה ם ֶזה מׁשֶ ּגַ ׁשַ ְּוָהִכי אֹוְקמוהו ַקְדָמִאין ּבְ ם ב, ּ ית' ֶהֶבל ִאְתְקִרי ַעל ׁשֵ ֵראׁשִ ' ל, ִמן ּבְ
ָרֵאלְל ל ִיׂשְ י ּתֹוָרה ְדָעִתיד ְלִאְתַייֲהָבא ַעל ְיֵדיה' ה, ֵעיֵני ּכָ ה חוְמׁשֵ ֲּחִמּשָׁ ְּוָדא ִאיהו , ּ

ל מֹוָצא ִפי יהו, ל''ֶהֶב י ַעל ּכָ יה ּכִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ   .ה ִיְחֶיה ָהָאָדם''ּ
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ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ יה ֶהֶבל ֵהּמָ ַמר ּבֵ ְּוִאית ֶהֶבל ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ְדִאּתְ ְּעּתוִעים ְוָדא הוא ֶהֶבל ּ ּ
ָלל הו ּתֹוֶעֶלת ּכְ ֵטִלין ְדֵלית ּבְ ִמין ּבְ ְּדַנְבלות ַהֶפה וִפְתּגָ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ֶיׁש ֶהֶבל כו, ּּ יַע ' ּ ּגִ ּמַ ׁשֶ

ִדיִקים ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ר ַמּגִ ִעים ְוֵיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ ַמאי , ֲּאֵליֶהם ּכְ
א ְדִאיָלָנא ְוָדא ש ִמן ''ִּעים ָדא סמאָהְרׁשָ ָרׁשָ ַלת ַעְנִפין ִדׁשְ ה ִאיִהי ּתְ ּל ְוָנָחׁש ש ְדמׁשֶ ּ
ת ה ָדא ָאָדם''מ, ׁשֵ ִדיֹוְקָנא ְדָאָדם ִדְלֵעיָלא, ה ִמן מׁשֶ ְּדִאיהו ּבְ ּ מֹו , ּּ ְּוָדא ִאיהו ַמה ּשְׁ

נֹו ְוַהאי מ ם ּבְ ִמ'' ּתֹוַרת יהו)ה(, ה''ּוַמה ּשֶׁ י ּתֹוָרה ְדִאְתְייִהיבו ' ה, יָמהה ּתְ ה חוְמׁשֵ ֲּחִמּשָׁ ּ
ָתה ִעין ֵליְלָוון ְדֶלֶחם ֹלא ָאַכל וַמִים ֹלא ׁשָ ִעין יֹוִמין ְוַאְרּבְ ַאְרּבְ ֵּליה ּבְ ּ ּ.  

ַלת  ַלת ַעְנִפין ְדִאינון ּתְ א ְדִאיָלָנא ֵמַאְתָרה ְוִאְתֲעִביַדת ּתְ ָרׁשָ ּוְבִגין ְדָעַקר ש ְדִאיִהי ׁשְ ּ ּ ּ ּ
ַגְווָנא ָדא ש ֵחץ, ַזְייִנין ּכְ ְּדְזַרע ְדִאיהו יֹוֶרה ּכְ ּ טו ', ִאְתֲעִביד ז, ּ ִּדְתַלת ִטִפין ִאְתַפׁשְ ּּ ּ
ְרִביִטין א ֲחָדא ִעְקָרא , ְּוִאְתֲעִבידו ׁשַ ְרׁשָ ּוְבִגין ְדַאֲעַקר לֹון ֵמַאְתַרְייהו וַמה ַדֲהָוה ׁשָ ּ ּ ּ ּ

ִּאְתַפְלגו ִלְתַלת, ֲחָדא ְלּגוִליןָהִכי ִאיה, ּ ְתַלת ּגִ ּו ִאְזַדִריק ּבִ ּ ֹנַח, ּ ם ְוְיֶפת, ַחד ּבְ ׁשֵ , ּוְתֵרין ּבְ
ַייׁש ְלָבַתר ְוָאַמר  ּוְבִגין ְדַכד ָאָתא ֹנַח ָלא ָבָעא ַרֲחֵמי ַעל ִאיֵלין ּגוְבִרין ְדטֹוָפָנא ִאְתּבַ ּ ּ ּ ּּ

ָתְבּתָ ר ּכָ ְפְרך ֲאׁשֶ ם ַלאו , ְָוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ ָנא ֲהָוה ֹקֵבַע ִמְדָרׁשֹותְוׁשֵ ְוֶיֶפת , ְלַמּגָ
יה ַיְפּתְ אלהי ַמר ּבֵ ם''ִּאּתְ ָאֳהֵלי ׁשֵ ּכֹון ּבְ א , ם ְלְיֶפת ְוִיׁשְ ְרׁשָ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ַלת ֲהָוה ּבָ ִאֵלין ּתְ ּּבְ

ְרׁשֹוי ָחָמא ְדָלא ַאְצַלח ׁשָ ן ְוָנַטע ֵליה ְלָבַתר ְיִחיָדָאה, ּבְ ּמָ ַּאֲעַקר ֵליה ִמּתַ ּ.  
ְרׁשֹוי ְוַאְצַלח ׁשָ ַרׁש ּבְ ּתַ הֹון ְוִאׁשְ ן ּבְ ְתַלת ֲאָבָהן ְוִאְצַטִריף ְוִאְתַלּבַ , ֲאָבל ָאָדם ִאְתַנַטע ּבִ

ִריך הוא אֹוַרְייָתא ַעל ְידֹוי  א ּבְ ֵריה ְדָאָדם ְוָיֵהיב קוְדׁשָ ה ְדִאיהו ּבְ ִּמַיד ָאָתא מׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ּ
ׁשָ ְדָלא ּבְ ָקָאה ִאיָלָנא ְלִאְתּגַ ן ִאיָלָנא ְדָעַקרְלַאׁשְ ּקַ ַההוא ִזְמָנא ִאְתּתַ ְּרׁשֹוי ְוַעְנפֹוי ּבְ ּ ,

ין ּכָֹלא ּקִ ִאיָלָנא ָהָכא ּתַ יה , ּחֹוָבא ְדָחאב ּבְ ַמר ּבֵ ה ֵמָעְלָמא ִאּתְ יׁש מׁשֶ ּנִ ְּלָבַתר ְדִאְתּכַ ּ
יה הֹוֵלך ֶאל ָדרֹום ְוסֹו ַמר ּבֵ ֶמׁש ְוִאּתְ ֶמׁש וָבא ַהּשָׁ ְּוָזַרח ַהּשֶׁ ּ ֵבב ֶאל ָצפֹון סֹוֵבב סֹוֵבב ְּ

ן ּמָ ְלּגוִלין ְדרוֵחיה ַאְסִחיר ּתַ ַלת ּגִ ַלת ִזְמִנין סֹוֵבב ָלֳקֵבל ּתְ ּהֹוֵלך ָהרוַח ּתְ ּ ּ ּ ּ ח , ְ ּכַ ִּמַיד ְדַאׁשְ ּ
ְרָיא ן ְלׁשַ ּמָ ב ָהרוַח, ּתַ ִתיב ְוַעל ְסִביבֹוָתיו ׁשָ   .ַּמה ּכְ

מֹוָדע  ּתְ י ֶאְלָעָזר ִאׁשְ א ִדְלֵעיָלא , ָּהָכא ָרָזא ִעָלָאהָּאַמר ֵליה ַרּבִ ֵּמרוָחא ְדקוְדׁשָ ּ
ן י ִאין , ה''ְּדִאיהו ּבֶ ּתָ ָמאָלא ְוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וְלָבַתר ִלְתַלת ּתַ ְּדַאְסַחר ִליִמיָנא וׂשְ ּ ּ ּ

ְּדִאינון ַצִדיק וְתֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט ּ ּ ית ִסְטִר, ּ ׁשִ ְּוָהִכי ָאָדם ִעָלָאה אוף ָהִכי ּבְ ְוָדא ָרָזא , יןּ
ית ֵראׁשִ ית ְלֵעיָלא, ִדּבְ ָרא ׁשִ א, ּבָ ית ְלַתּתָ ָרא ׁשִ   .ְּדָפַרח' י, ּבָ

ת ִאיהו י ַאר ָעֵקב' ְּדָפַרח י, ְּדַיֲעֹקב' ִּמן ׁשֵ ּתָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדהוא , ִּמיֵניה ְוִאׁשְ ּ
ׁשוֶפּנו ָעֵקב ה ּתְ ְּיׁשוְפך ֹראׁש ְוַאּתָ ּ ד ָפ, ָּ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ ת ' ַרח יּ י ׁשָ יה ּכִ ִתיב ּבֵ ת ַמה ּכְ ִּמן ׁשֵ

ִרים ְדִאְתֲאַבד י, ם ְזַרע ַאֵחר''ִלי אלהי ת' ַּאֵחר ּגָ ת ּכֹל , ְּדִאיִהי ְזַרע ִמן ׁשֵ ְוָרָזא ְדׁשֵ
ה ַתַחת ַרְגָליו ּתָ ִרית ֹקֶדׁש, ׁשַ ּּכֹל ַוַדאי ְדִאיהו ְזַרע אֹות ּבְ ה , ּ ַההוא ִזְמָנא ָאָתא מׁשֶ ּּבְ

ְת ֵּרין לוִחין ְדִאינון בּבִ ּ ת' ּ ת ְוִאְתֲעִביד ּבׁשֵ י ַעל ׁשֵ ית ְוַכּסִ ֵראׁשִ י ב, ִמן ּבְ ּסִ ' ּוְבָאן ֲאַתר ּכַ
ה ָפָניו ְוָאת י ר מׁשֶ ִזְמָנא ְדָאַמר ַוַיְסּתֵ ת ּבְ ַּעל ׁשֵ ר , ה''ִּאיִהי ְתמוַנת יהו' ּ ַכר ַוַיְסּתֵ ׂשְ ּּבִ

יט י ָיֵרא ֵמַהּבִ ה ָפָניו ּכִ יט''ּמוַנת יהוּוְת, ּמׁשֶ ת, ה ַיּבִ ִלים ׁשֵ ּתַ   .ְּוִאׁשְ
ית ׁשִ ִלים ּבְ ּתַ ָרא ִאׁשְ ית ּבָ ֵראׁשִ ְּוַהְיינו ּבְ יָתא, ּ ת ִסיוָמא ְדַאְלָפא ּבֵ ּׁשֵ א , ּ ַאב ֵריׁשָ

יָתא ְרַוְייהו ָדא ַעל , ׁש''ּתְ ּבַ''ְּוָדא הוא ָרָזא ְדַא, ְדַאְלָפא ּבֵ ן ּתַ ן ָאב ִעם ּבֵ ּקַ ָּהָכא ִאְתּתַ
ָכל ֲאַתר ְדַאְזלו ָלא ִאְתָפְרׁשו ָדא ִמן ָדא, ּב ָדאּגַ ּּבְ ּ ּ ן ַא, ּּ ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ ב ''ַא, ׁש''ּת ּבַ''ּבְ
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ַאר ר, ת''ׁשֵ ּתָ ית' י' ִאׁשְ ֵראׁשִ ית לֹו, ִמן ּבְ ַמר ַוַיְרא ֵראׁשִ ֲּעֵליה ִאּתְ ית , ּ ְּדִאיהו ֵראׁשִ ּ
ן ּבְ, ה''ָחְכָמה ִיְרַאת יהו ַגְווָנא ָדא ּבֵ אּכְ ית לֹו, גֹו ַאּבָ ן ָיִרית לֹו , ַּוַיְרא ֵראׁשִ ּמָ ִמּתַ

ֵמיה ׁשְ ית לֹו ּכִ ָמָתא ְוִאְתְקִרי ֵראׁשִ ְתַלת ֲאָבָהן ְדִאינון ש, ִּנׁשְ ֵמיה ּבִ ׁשְ ְּוִאְתְקִרי ָאָדם ּכִ ּ ּ ,
ה מׁשֶ ִליל ּכָֹלא, ָאָתא ָאָדם ּבְ ה ּכָ ּוְבמׁשֶ ִקיל ש, ּ ה ׁשָ ּוְבִגין ָדא ש ִמן מׁשֶ , ַלת ֲאָבָהןִלְת' ּ

ַגְווָנא ְדָאָדם ַקְדָמָאה''מ ְלחודֹוי, ּה ִדיֵליה ּכְ ה ּבִ מׁשֶ ֵליָמָתא ֲהַות ּבְ ָבָתא ׁשְ ָמה , ַּמְרּכְ ּכְ
ְתַלת ֲאָבָהן ה, ַדֲהָוה ּבִ מׁשֶ ר, ְּוָאָדם ִעָלָאה ֲהָוה ּבְ ַלת ַעְנִפין ְדש ַאְרִיה ׁשֹור ֶנׁשֶ ה ''ַמ, ּתְ

ּוְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָד ּ ּ ָהָיה , םּ יה ַמה ּשֶׁ ֵרין ִזְמִנין ְלַקְייָמא ּבֵ ה ּתְ ה מׁשֶ יה מׁשֶ ַמר ּבֵ ְּוִאּתְ ּ
ָבר ָהָיה ָדא ָאָדם ָהִראׁשֹון ר ִלְהיֹות ּכְ ִיְהְיה ַוֲאׁשֶ ּהוא ׁשֶ יה ְוָאְמרו , ּ ְלהו ַקּמֵ ְטחו ּכֻ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ּּ

ך ְלִמְנַדע ָרִזין ִעָל ָאה חוְלָקָנא ְדַאֲעַרְעָנא ּבָ ַּזּכָ ּ יק יֹוִמיןְּ י . ִּאין ְטִמיִרין ְדַעּתִ ָאַמר ַרּבִ
ה ת ְוִאיהו מׁשֶ ַמע ְדִאיהו ֶהֶבל ְוִאיהו ׁשֵ ה ֵמַאְתוֹוי ַמׁשְ מֹוָדע ֵמָהָכא ְדמׁשֶ ּתַ ֶּאְלָעָזר ִאׁשְ ּ ּ ּ ,

ָכל ָדָרא ְוָדָרא וְבָכל ַצִדיק ְוַצִדיק ה ּבְ טוֵתיה ְדמׁשֶ ְּוִאְתַפׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְת, ּ ַלתְּוִאיהו ָאִזיל ּבִ , ַלת ּתְ
הֹון ֹלא ָימוׁשו ִמִפיך וִמִפי ַזְרֲעך וִמִפי ְזַרע ַזְרֲעך ַמר ּבְ ַלת ְדִאיהו ָרִכיב ִאּתְ ָוְבָכל ּתְ ָ ָּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ,

יה אֹוַרְייָתא ֲאַתר ְדִאית ּבֵ ח ֶאָלא ּבַ ּכַ ּתַ מֹוָדע ְדִאיהו ָלא ִאׁשְ ּתְ ֵּמָהָכא ִאׁשְ ּ ּ ּוְבִגין ָדא , ּּ ּ
ה   .ּ ַעְבִדיִּזְכרו ּתֹוַרת מׁשֶ

עוָרא א ִאית ֵליה ׁשִ ְבֵני ָנׁשָ טוָתא ִדיֵליה ּבִ י ְיהוָדה ִאְתַפׁשְ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ָּאַמר ֵליה , ּּ
ין ִרּבֹוא, ִאין ּתִ א, ַעד ׁשִ ְְוָרָזא ְדִמָלה דֹור הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ּ ְּואֹוְקמוָה ַקְדָמִאין ְדֵלית דֹור , ּ ּ ּ

ים ִרּבֹוא ּשִׁ ים ִרּבֹוא ּו, ָּפחֹות ִמּשִׁ ּשִׁ ִמְצַרִים ׁשִ ה ַאַחת ָיְלָדה ּבְ יה ִאּשָׁ ַמר ּבֵ ְּבִגין ָדא ִאּתְ ּ
ֶכֶרס ֶאָחד ָרֵאל, ּבְ ים ִרּבֹוא ִמִיׂשְ ּשִׁ ׁשִ קול ּכְ ה ְדִאיהו ׁשָ ּוַמּנו ָדא מׁשֶ ּ ּ ּ י , ּ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ

יק יֹוִמין ִרי ְלַעּתִ ִריך ּבְ ְמעֹון ּבְ   :ְׁשִ
ץ ָיִמים  ַּוָיֵבא ַקִין ִמְפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַליהוַוְיִהי ִמּקֵ ֵמָאן ֲאַתר , )בראשית ד ג(ה ''ּ

ץ ָיִמים, ַּאְייֵתי ֵליה יוִרין ִדיֵליה, ִמּקֵ ִּמּשִׁ ּ ּ סֹוף יֹומֹוי ָחַזר , ּ ר ַנׁש ְדִאיהו ּבְ גֹון ּבַ ּּכְ ּ
א ְתיוְבּתָ ד ָלא ִאית ֵליה ֵחיָלא ְלֶמֱעַבד ַטב וִביׁש, ּּבִ ּּכַ ּוְבעו, ּ תוְקֵפיה ָלא ָתבּ ְּלמֹוי ּבְ ּ ,

ָמה ְדאוְקמוהו  ּּכְ ּ קום)ויקרא יט לב(ּ יָבה ּתָ ּ ִמְפֵני ׂשֵ ּוְבִגין ָדא ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו ֹלא , ּ ּ
ָעה ִפירו ִדיֵליה, ׁשָ ָנא ִמּשַׁ כֹורֹות ֹצאנֹו ַאְייֵתי ֵליה ָקְרּבָ ֲּאָבל ֶהֶבל ִמּבְ ּ ע , ּּ ּוְבִגין ָדא ַוִיׁשַ ּ ּ
ָעה. ה ֶאל ֶהֶבל''יהו ָנא ִדיֵליה ֲהָוה ֵמַההוא , ְועֹוד ֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו ֹלא ׁשָ ִגין ְדָקְרּבָ ּּבְ ּ ּ

ים. ְרָוהֲּאַתר ְדִאְקֵרי ֶע ּתִ יה , ּוַמאי ֲהָוה ִפׁשְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ה ָלֶהם ִמְכְנֵסי )שמות כח מב(ּ  ַוֲעׂשֵ
ר ֶע ׂשַ   .ְרָוהָבד ְלַכּסֹות ּבְ
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י ֶאְלָעָזר ר ֶע, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ׂשַ יה ּבְ י ּבֵ ּסִ ְּדִאְתּכַ ל , ְּרָוה ַטב ִאיהוּ ִרי ַלאו ּכָ ָּאַמר ֵליה ּבְ
ִוין )ב''דף קיב ע( ָנא ָדא ֶאָלא ְלָקְרָבא ֶע, ֲעָריֹות ׁשָ ', ְּרָוה ִדיֵליה ַלהַּהאי ָלא ְקִריב ָקְרּבָ

יה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ רֹו ֹלא ִתְקְרבו ְלַגלֹות ֶע) וויקרא יח(ּ ׂשָ ֵאר ּבְ ל ׁשְ ּ ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ּכָ ְרָוה ֲאִני ּ
א ָעְרָלהּוַמאי ֶע, ה''יהו יׁשָ ְּרָוה ִדיֵליה זוֲהָמא ּבִ ה , ּנוְקָבא ְדָעְרָלה, ּ ַמר ּבָ ַּהִהיא ְדִאּתְ

ָעְרָלתֹו ֲהָוה ך ּבְ א ְדִעְר, ְָאָדם ָהִראׁשֹון מֹוׁשֵ אּוַמאי ִניִהי ִאיּמָ יׁשָ א ְדִאָלָנא , ּבוְבָיא ּבִ ִאיּבָ
ה , ְדטֹוב ָוָרע ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ה)בראשית ג ו(ּ ה ִעּמָ ם ְלִאיׁשָ ן ּגַ ּתֵ ח ִמִפְריֹו ַוּתִ ּקַ ּ ַוּתִ ּ ּוַמאי ִניִהי , ּ

ָרֵאל, ִליִלית ִיׂשְ ן ָקא ַאְתָיין ִעֶרב ַרב ְדִאּנון ְמעוָרִבין ּבְ ּמָ ִּמּתַ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )עיה א דיש(ְּדִאּתְ
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ִחיִתים וכו, הֹוי ּגֹוי חֹוֵטא ִנים ַמׁשְ ְּוָאְמרו ֵאֶלה אלהי', ְּדִאינון ֶזַרע ְמֵרִעים ּבָ ָרֵאל ''ּ ך ִיׂשְ
ּוְבִגין ָדא , ְגָלאְלֶע ָעה)בראשית ד ה(ּ   . ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו ֹלא ׁשָ

יה  ַמר ּבֵ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ְּוָהא קוְדׁשָ ּ יו ְו)תהלים קמה ט(ְּ ל ַמֲעׂשָ ַמר , ַרֲחָמיו ַעל ּכָ ְוִאּתְ
יה  ת)יחזקאל יח לב(ּּבֵ מֹות ַהּמֵ י ֹלא ֶאְחפֹוץ ּבְ יל לֹון, ּ ּכִ ָנא ְדַקִין, ְוַקּבִ ן ְלָקְרּבָ ּכֵ ל ׁשֶ , ּכָ

ַמר ָמה ְדִאּתְ ֶּאָלא ַדֲהָוה ְרעוֵתיה ְלִביׁש ּכְ ּ ָנא ִדיֵליה, ּ ָקְרּבָ ֲּאָבל ֶהֶבל ֲהָוה ְרעוֵתיה ּבְ ּ ּ ,
יה ְל ַמר ּבֵ א ְלַההוא ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ָּקְרָבא ׁשְ ְתָלג )דניאל ז ט(ּ יה ּכִ יק יֹוִמין ְיִתיב ְלבוׁשֵ ּ ְוַעּתִ ּ

ֲעַמר ְנֵקי יה ּכַ ַער ֵריׁשֵ ִּחָוור וׂשְ ּ ַמאי, ּ כֹורֹות ֹצאנֹו וֵמֶחְלֵבֶהן, ּבְ ַההוא ְדָקִריב ִמּבְ ּּבְ ּוְבִגין , ּ
ע יהו ָּדא ַוִיׁשַ ַמרה ֶאל ֶהֶבל ְוָה''ּ   .א ִאּתְ
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ָנא ְדַקִין ל ָקְרּבָ ּוִמָיד ְדָלא ִאְתַקּבַ ה ָחָרה ''ַּויֹאֶמר יהו, ַּוִיַחר ְלַקִין ְמֹאד, ּּ ה ְלַקִין ָלּמָ
ָנך ל ָקְרּבָ ְָלך ְדָלא ִמְתַקּבַ ִגְלּגוָלא, ְּ ִטיב עֹוָבָדך ּבְ ִּאם ּתֵ ָעְלָמא, ְ ֵאת ָלך ּבְ ל ְוִתְתַק, ְׂשְ ּבַ

א ְתיוְבּתָ ְּוִאם ַלאו ַלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ, ּּבִ ְסָיא , ּ י ֶאְלָעָזר ָהָכא ָלא ָצִריך ְלִאְתּכַ ְָאַמר ַרּבִ

ֵא, ָרָזא ַהאי ְקָרא, ת''ַמאי ׂשְ א ּבְ א ִאיהו , ְוָלא ָאֵתיָנא ִלְדָרׁשָ ֵאת ַמּשָׂ ֶּאָלא ְדָהא ׂשְ ּ
ְוְבִהפוך ַאְתָוון ּ ֵא, ּּ ת )ויקרא יח כ(ָּהָכא ָרִמיז ְדָעַבר ַעל , ת''ּת ִאיהו ֵאׁשֶ''ׂשְ  ְוֶאל ֵאׁשֶ

ך כו ָכְבּתְ ן ׁשְ ֲָעִמיְתך ֹלא ִתּתֵ ל ֶהֶבל', ָ אֹוָמתֹו ׁשֶ  )בראשית ד ח(ְּוָדא ִאיהו , ְּדָאָתא ַעל ּתְ
אֹוָמתֹו, ַּוָיָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ַגְווָנא ְדִמְצִרי, ָּלהּוְלָבַתר ָקִטיל ְלַבְע, ָקם ַעל ּתְ  ְוָרָזא ,ּכְ

ְּוָאְמרו ַקְדָמִאין ַמאי ַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה, ּ ַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה)שמות ב יב(ְּדִמָלה  ֶּאָלא ָרָאה ֶמה , ּ
ַבִית  ה ּבְ ֶדה )א''דף קיג ע(ָעׂשָ ה ַבּשָׂ ה, ּוֶמה ָעׂשָ ֶדה ֶאָלא ִאּשָׁ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְּוֵלית ׂשָ ּכְ

ֶדה ְמָצָאה)דברים כב כז( י ַבּשָׂ ֶדה)בראשית ד ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּכִ ּשָׂ ְהיֹוָתם ּבַ ,  ַוְיִהי ּבִ
ְטָרא ְדטֹוב, ַּוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה יה ִמּסִ ל ִאם ֲהָוה ּבֵ ּכַ ִּדְלִזְמִנין ִאְתָפַרׁש טֹוב ִמן ָרע , ִּאְסּתַ ּ

ִרים ן ִאינון ּגֵ ּמָ ּוִמּתַ ּתִ, ּ ל ִסְטָרא ַעד ׁשִ ל ִמּכָ ּכַ ּוְבִגין ָדא ִאְסּתַ ן , ין ִרּבֹואּ ְוָלא ָחָזא ַתּמָ
יה יֹוָרא ְדָנִפיק ִמּנֵ ּּגִ ְצִרי, ּ ְַוַיך ֶאת ַהּמִ ּ.  

ִתיב ְוִאם ֹלא ֵתיִטיב ְקֵרי ְוִאם ֶאָלא ְוֵאם, ּוְלָבַתר ַמה ּכְ ְּדִאיהו , ַּאל ּתִ  ֶיֶתר )שם מט ג(ּ
ֵאת ְוֶיֶתר ָעז ַּלֶפַתח ַחָטאת ֹרֵבץ, ׂשְ י ִתְרֶאה ֲחמֹור )ג השמות כ(ֶּאָלא , ַמאי רֹוֵבץ, ּ  ּכִ

ֵתפֹוי ֻחְמָרא ְדאֹוַרְייָתא', ָׂשַֹנֲאך רֹוֵבץ כו ל ַעל ּכְ ְּדִאיהו ָלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ ָלא ָיִכיל , ּ
ָגלוָתא ל ֲעֵליה עֹול ַמְלכות ּבְ ְּלִמְסּבַ ּ ָּהָכא ַאֲחֵזי ְלַקִין ַדֲעִתיִדין , ְוָחַדְלּתָ ֵמֲעזֹוב לֹו, ּ

ָרֵאל ּבְ אֹוי ַעל , ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור, ּדֹוֲחָקא ְבָגלוָתאְלֶמֱהִוי ִיׂשְ ֲחמֹור ַמּשָׂ ִּדְיהֹון ּכַ
ֵתפֹוי ָלאָכה, ּכְ ָגלוָתא וִמּכֹוֶבד ַהּמְ ס ּבְ ֵּמעֹול ַהּמַ אֹוי ְבָגלוָתא, ּ ַחת ַמּשָׂ ְּוָדא ִאיהו רֹוֵבץ ּתַ ּ ,

ָלִכ ּמְ יִפין ּכַ ּוְבנֹוי ְדַקִין ַדֲהוֹו ֲעִתיִרין ְוַתּקִ ּ יאּ תוְקָפא ַסּגִ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ֲהֹלא ִאם , ּים ּבְ ּ
ֵאת ִטיב ׂשְ א ָכֵבד , ּתֵ ַמּשָׂ ֵבִדים ּבְ ָרֵאל ְדִאינון ּכְ ֵאת ַלֲעִנֵיי ִיׂשְ ִטיב ְלֶמֱהֵוי ׂשְ ֲּהֹלא ִאם ּתֵ ּ ּ

ָעְלָמא, )יכבדו ממני( יל ִלְבִריך ּבְ ּוַמֲאִריך ֲעַלְייהו, ְֲאָנא ַאְסּבִ ֶּפַתח ַחָטאת ַל, ְוִאם ַלאו, ְּ ּ
ַחת, ֹרֵבץ ם ִאְתַפּתְ ָרך, ְּלַתְרָעא ְדֵגיִהּנָ ך וִמּבְ ְְלַנְטָלא נוְקָמא ִמּנָ ְּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יק יֹוִמין, ָאַמר ַרּבִ ִרי ְלַעּתִ ִריך ּבְ ך, ְּבְ א ִאְתַער ְלַגּבָ ְְדָהא רוַח ַקִדׁשָ ּ ּ ְּלַגָלָאה , ּ
מֹוְדעו ַעד ּתְ ים ְדָלא ִאׁשְ ָּהָכא ִחדוׁשִ ּ ּ אּ ּתָ ָּאַמר ַוַדאי ָדא ִאיהו ,  ַהׁשְ ּ  קֹול )בראשית ד י(ּ

ְָדֵמי ָאִחיך צֹוֲעִקים ֵאַלי ָרֵאל, ּ ִּאינון ָדִמים ְדִיׂשְ ּ נֹוי ְדַקִין ִעֶרב , ּ ַּדֲעִתיִדין ְלִמְגַזל לֹון ּבְ ּ
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יַעָייא ַחָייַבָיא ְבָגלוָתא ַּרב ַרּשִׁ ּ ּ י ָמְלָאה ָהָאֶר)שם ו יג(ְּוָדא ִאיהו , ּ , ּץ ָחָמס ִמְפֵניֶהם ּכִ
ת ּמֵ ְּוָדא הוא ָקטֹוָלא ְדַקִין ְלֶהֶבל ְדָעִני ָחׁשוב ּכַ ּ ּ.  

  ]ב''דף קיג ע -תיקוני זוהר [

ץ ָיִמים ְוגֹוֵמר )ב''דף קיג ע(ַוְיִהי  ץ ָיִמים, ִמּקֵ ְמעֹון ְוָאַמר ַמאי ִמּקֵ י ׁשִ ֶּאָלא , ָּפַתח ַרּבִ
יה ֵּמַההוא ֲאַתר ְדָעִתיד ְלֵמיָמר ּבֵ ּ א ְלָפַני )שם ו יג( ּ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ם )איוב כח ג( ,ֵקץ ּכָ  ֵקץ ׂשָ

ך ר, ְַלֹחׁשֶ ׂשָ ל ּבָ ן עוִזיֵאל ֵקץ ּכָ ם יֹוָנָתן ּבֶ ָרא, ְּוִתְרּגֵ ׂשְ ָלה, ֲּחִבילו ְדָכל ּבִ , ַמְלֲאֵכי ַחּבָ
ָרִמים ִלים ּכְ יה ְמַחּבְ ָּחָמא ַדֲעִתיִדין ְלֵמיַפק ִמּנֵ ָרֵאל ְד, ּ ְּדִאינון ִיׂשְ ּ הֹון ּ ַמר ּבְ  )ישעיה ה ז(ִאּתְ

י ֶכֶרם יהו ָרֵאל''ה ְצָבאֹו''ּכִ ית ִיׂשְ ָעה, ת ּבֵ ך ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו ֹלא ׁשָ ִגין ּכַ ְוָחָמא , ְּבְ
ה ַצִדיַקָיא ּמָ ַּדֲעִתיִדין ְלֵמיַפק ֵמֶהֶבל ּכַ ע יהו, ּ ִגין ָדא ַוִיׁשַ ּּבְ   .ה ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו''ּ

ְעְוָהא ּבְ יה ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת יהוׁשַ ַמר ּבֵ א ְדִאְתְיִליד ַקִין ִאּתְ , ְוָלא ֲהָוה ָהִכי, ה''ּּתָ
ְסַמת ום ְדָלא ִאְתּבַ ִּמּשׁ ָיא, ּ ה זוֲהָמא ְדִדיָנא ַקׁשְ יָפא ַאִטיל ּבָ ּקִ ְּוִחְוָיא ּתַ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ָלא , ּ ּ

ְסַמת ְטָרא ְדנוְקָב, ֲהָוה ִאְתּבַ ִדינֹויְּוַכד ַקִין ִמּסִ ָיא ּבְ יָפא ַקׁשְ ּקִ יָון ְדָנַפק ָדא , א ָנַפק ּתַ ּּכֵ ּ
ְסַמת ת ִאיִהי ְוִאְתּבַ יר, ִאְתַחְלׁשַ ִסיָמא ַיּתִ ַתר ָדא ְוַאִפיַקת ָאֳחָרא ּבְ ּּבָ ְוָסִליק ַקְדָמָאה , ּ

ָיא ַעל ָאֳחָרא יף ַקׁשְ ּקִ יה, ַדֲהָוה ּתַ ל ִדיִנין ִאְתָערו ִעּמֵ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּ.  
א ֲחִז ִתיב , יּתָ ֶדה)בראשית ד ח(ַמה ּכְ ּשָׂ ְהיֹוָתם ּבַ מֹוָדע ְלִעיָלא,  ַוְיִהי ּבִ ּתְ ֶדה ְדִאׁשְ ּשָׂ , ּבַ

פוִחים ל ּתַ ֶדה ׁשֶ ֶדה ְדִאְקֵרי ׂשָ ּשָׂ ּּבַ יה, ּ ָיא ִמּנֵ ום ַדֲהָוה ַקׁשְ ְּוָנַצח ַהאי ִדיָנא ַלֲאחֹוי ִמּשׁ ּ ּ ּ ,
חֹותֹוי ְּוַאְכִפֵייה ְוַאְטְמֵריה ּתְ ּ ִריך הואַעד, ּ א ּבְ ַהאי קוְדׁשָ ּ ְדִאְתַער ּבְ ּ יה ְוַאְע, ְּ ּמֵ ֵריה ִמּקַ ּּבְ ּ

א נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְקִעיה ּבְ ְּוׁשַ ם ִדְמִעין , ּ א ִדְמַבּסֵ א ַרּבָ ּקוָעא ְדַיּמָ ׁשִ ּוְכִליל ְלָאחֹוי ּבְ ּ ּ
  .ִּעָלִאין

  ]א''דף קיד ע -תיקוני זוהר  [

ָמִתי הֹון ָנֲחִתין ִנׁשְ פום ָאְרֵחיה, ן ְלָעְלָמאּוִמּנְ ֵּאיַנׁש ּכְ ב ִדְטִמיִרין ִאינון, ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ,
ָטן ָדא ְבָדא ְוַאֲעִבדו ַחד ּגוָפא ִּמְתַפׁשְ ּ ּ יֵפי , ּ יַעָיא ַתּקִ ָמְתהֹון ְדַרּשִׁ ּוֵמַהאי ּגוָפא ָנֲחִתין ִנׁשְ ּ ּ ּ

ְרִויהֹון ָסְלָקא ַדְע, ּרוָחא ֲחָדאִמּתַ ך ּכַ ִאין ִאינון , ַחד ְלִסְטרֹוי ְוַחד ְלִסְטרֹויָּלא ֶאָלא , ְּתָ ַּזּכָ
ַּצִדיַקָיא א ְדִאְקֵרי ָאָדם ִדְכִליל ּכָֹלא, ּ ָמְתהֹון ֵמַהאי ּגוָפא ַקִדיׁשָ ְלֵפי ִנׁשְ ִּדְמׁשַ ּּ ּ ֲאַתר , ּ

ין  ְּדִכְתִרין ְוִעְטִרין ַקִדיׁשִ ָלא )א''דף קיד ע(ּ ְצרֹוָרא ְדַאְתּכְ ן ּבִ ּמָ ִרין ּתַ   .ִמְתַחּבְ
ר  :)א''נ( ׂשָ ל ּבָ יה ֵקץ ּכָ ץ ָיִמים ֶאָלא ֵמַההוא ְדָעִתיד ְלִאְתַמר ּבֵ ץ ָיִמים ַוָיֵבא ַקִין ַמאי ִמּקֵ ַּוְיִהי ִמּקֵ ּּ ּ ּ

א ְלָפַני ָעה, ּבָ ּוְבִגין ָדא ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו ֹלא ׁשָ ץ ָיִמים ְוָלא ָאַמר ֵמֹראׁש ָיִמים, ּ ֶּאָלא , ְועֹוד ִמּקֵ
י ִּמׁשִ ִפירוּ ּוִרין ִדיֵליה ְוָלא ִמׁשַ ּ ּ ּּ ָנא ְלַתְרֵעיה וְבִזְמָנא ְדִאיהו ָתִאיב ְלֵמיַכל, ּ ַבר ַנׁש ְדָאֵתי ִמְסּכֵ ּּכְ ּ ּ ּ ִגין ְדָלא , ּ ּּבְ

ִפירו ְדַמֲאָכל ְּלֵמיַהב ֵליה ִמׁשַ ּּ ִפירו ְדֹכָלא, ּ ַתר ְדָאִכיל ׁשַ ָּלא ָבֵעי ְלֵמיַהב ֵליה ִמֵדי ּבָ ּ ּ ּ ִניף ַה, ּּ ּהוא ְדִאיהו ּכָ ּ
יה ָנא ָדא ְדִאְתָיֵאׁש ִמּנֵ סֹוָפא ְוָיֵהיב ְלִמְסּכֵ א ַתְרמון ֵליה, ּּבְ ִריך הוא ְלַכְלּבָ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּוְבִגין ָדא , ְ ּ

ָעה ִפירו ְדֹכָלא ֲהָדא הו, ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו ֹלא ׁשָ ֲּאָבל ֶהֶבל ָלא ַאְקִריב ֶאָלא ִמׁשַ ּּ ּּ א ִדְכִתיב ְוֶהֶבל ֵהִביא ּ
  .ַּגם הוא

ע יהו, ּו ָעה''ַּוִיׁשַ ּה ְלַקִין ָלָמה ָחָרה ''ַּויֹאֶמר יהו, ה ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו ֹלא ׁשָ
ָָלך ְוָלָמה ָנְפלו ָפֶניך ְּ ֵאת, ּ ָּאַמר ֵליה ִאם ַאְנְת ֵתִטיב עֹוָבָד, ֲּהֹלא ִאם ֵתִטיב ׂשְ ּ ָנך, ְךּ ֵאת ִיְסַתֵלק ָקְרּבָ ְׂשְ ּ ּ ,

ְְוִאם ֹלא ֵתִטיב עֹוָבָדך ַלֶפַתח ַחָטאת ֹרֵבץ ְדִיְתַפַרע ִמיָנך ְּ י , ּּ ִתיב ּכִ ִּאְתַמר ָהָכא רֹוֵבץ וַבֲאַתר ָאֳחָרא ּכְ ּ
אֹו כו ִּתְרֶאה ֲחמֹור ׂשְֹנֲאך רֹוֵבץ ַתַחת ַמׂשָ ּ ְּדִאיהו ָרִביץ ִמּכֹוֵבד ֲעֹונֹויָֹלא ִתְרֶאה ֶאת ֲחמֹור ָאִחיך ָדא ַקִין ' ָ ּ ,

ְתיוְבָתא ֵעי ְלַאֲהָדָרא ּבִ ְּוִאי ָלא ּבָ ְְוָחַדְלָת ֵמֲעזֹוב לֹו ְדָלא ָעִביד עֹוָבדֹוי ְדָאחוך, ּ ּ ְתיוְבָתא ָעזֹוב , ּ ְּוִאי ֲהַדר ּבִ ּ
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ַּתֲעזֹוב ִעמֹו ָּקם ֲעֵליה ְוַאְפֵליה ְלַאְרָעא וְלָבַתר ָק, ֶמה ָעַבד ֶהֶבל, ּ ּ ִתיב ַוָיָקם ַקִין ֶאל ּּ ּם ַקִין ְוַקְטֵליה ְדֵכן ּכְ ּ ּ
ֶּהֶבל ָאִחיו ַוַיַהְרֵגהו א ָלא ָמֵטי ָלך, ּ ן ִסיָרא ָטב ְלִביׁש ָלא ַתֲעִביד וִביׁשָ ְוְבִגין ָדא ָאַמר ּבֶ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון ְוִכי, )בראשית ד ט(' ָה ְלַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחיך כו''ַּויֹאֶמר יהו י ׁשִ  ָלא ֲהָוה ָאַמר ַרּבִ
ִאיל ֵליה ִריך הוא ָאן ֲהָוה ֶהֶבל ְדׁשָ א ּבְ ָּיַדע קוְדׁשָ ּ ּ יה ִמָלה, ְּ י ִמּנֵ ּסִ ְּוָהא ָלא ִאְתּכַ ָמה , ּ ּכְ

ִרים כו)ירמיה כג כד(ְדַאּתְ ָאַמר  ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ א ',  ִאם ִיּסָ ֶּאָלא ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ
א ְסִתי ָיא ֲאִטיִמין ִלּבָ ִּטְפׁשַ ַמר , ֵמי ִעיָנאּ  ִעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא )תהלים קטו ה(ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ
ְנהֹוָרא ְדאֹוַרְייָתא ִלין ְוָלא ָיְדִעין ֶאָלא ְבִתְבָנא , ִּיְראו ּבִ ּכְ ִעיָרן ְדָלא ִמְסּתַ ִּאֵלין ִאינון ּבְ ּּ ּ

ְּדִאיִהי ְקִליָפה ִמְלָבר ומֹוץ ִדיָלה, ְדאֹוַרְייָתא ּ ּ ַמר ּבְ, ּ ּהֹון מֹוץ ְוֶתֶבן ְפטוִרין ִמן ְּדִאּתְ ּ
ר ֲעׂשֵ ְבָנא ומֹוץ ִדְלָבר, ַהּמַ יִמין ְדאֹוַרְייָתא ָמאֵרי ְדָרִזין ָזְרִקין ּתִ ְּדַחּכִ ּ ּ ְּוָאְכִלין ִחָטה , ּ

ן ִחָט''כ, ְּדאֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ִמְלָגאו ּבַ ּב ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ְדָסְלִקין ְלחוׁשְ ּ   .ה''ּ
א ֲחִזי ִא ִריך הוא ֵאּתָ א ּבְ ִאיל ֵליה קוְדׁשָ ִבין ְדׁשָ ִעיָרן ָחׁשְ ֵּלין ּבְ ּ ּ ְּ ָמאן ''ּ ָי ֶהֶבל ָאִחיך ּכְ

ְּדָלא ָיַדע ָאן הוא ַלק ִמן אדנ''ֶּאָלא א, ּ ּי ִאיהו ְדִאְסּתַ ְּדִאיהו א, י''ּ א ''אהי' ּ ה ִאיּמָ
ה ְלֵמַדן ְלַקִין''יהו' י, ִּעָלָאה ָאֹנִכי ּה ְדָסִליק ִעּמָ ַלק אּבְ, ּ ד ִאְסּתַ ִּגין ָדא ּכַ י ''י ִמן אדנ''ּ
ַאר ד ּתָ ּוְבִגין ָדא ֵא, ן''ִאׁשְ י ֲהׁשֹוֵמר ָאִחי ּ ַויֹאֶמר ֹלא ָיַדְע)בראשית ד ג(, ָי ֶהֶבל ָאִחיך''ּ ּתִ

א ְדִאיִהי ָאֹנִכיָלא ָיַדְע, ָאֹנִכי ִכיְנּתָ ן, ָנא ִדׁשְ ּמָ יה ּתַ א וְב''ֵא, ִּעּמֵ ַלק ִאיּמָ ּי ְדִאְסּתַ ָרא ּ
י ָחְכָמה ְלֵמיַטל נוְקָמא ִמיֵניה ְּלַגּבֵ י ָחְכָמה, ּ אי ְלַגּבֵ ִגין ְדִאיהו ָאָדם ִעָלָאה , ְוַאּמַ ּּבְ ּ ּ

ִדיֹוְקֵניה ָאה ּבְ ּתָ ִרי ָאָדם ּתַ ְּדִאְתּבְ ּ.  
  ]ב''דף קיד ע -תיקוני זוהר [

ַָויֹאֶמר קֹול ְדֵמי ָאִחיך צֹוֲעִקים ֵאַלי ּ ִע, ַּמאי ְדֵמי, ּ ֶּאָלא ַמאי ְדֵמי ָד, ּי ֵליהָדם ִמּבְ ן ''ּ
ן ְדֵמ ּבַ ֻחׁשְ דֹול)שם טו יד(ְּוָדא ִאיהו , י''ּּכְ ְרכוׁש ּגָ ּ ָדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאו ּבִ ּ ְועֹוד ַמאי . ּ

ִעי ֵליה, ּקֹול ְדֵמי ּקֹול ָדם ִמּבְ ם ֹאְנְקלֹוס, ּ ְרּגֵ ָּקל ַזְרִעין ַדֲעִתיִדין ְלֵמיַפק ִמן, ֶּאָלא ּתִ ּ 
ְָאחוך ין ִרּבֹוא ַדֲעִתיִדין ְלֵמיַפק ֵמֶהֶבל, ּ ּתִ ִּאינון ׁשִ ם ֶזה ֶהֶבל, ּ ּגַ ׁשַ יה ּבְ ַמר ּבֵ ַההוא ְדִאּתְ ּּבְ ּ ,

ְלהו ָצְווִחין ִמן ַאְרָעא ּּכֻ ָּהָכא ְרִמיז ִעּנוי ַהִדין ְוִעוות , ּ ּ ּ ַּהִדין ְוָחָמס ְוׁשֹוד  )ב''דף קיד ע(ּ
נֹוי  ֶבר ַדֲעִתיִדין ּבְ ִריך הואְּוׁשֶ א ּבְ ְּדַקִין ְלֶמֱעַבד ִלְבנֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו קֹול ְדֵמי , ְּ ּ

הֹון , ָָאִחיך ַמר ּבְ ְטָרא ְדִאּנון ְדִאּתְ ָּאִחיך ִאְתְקֵרי ִמּסִ ּ  .ִּהְרגו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו )שמות לב כז(ָ
י ׁשִ, ָה ֶאל ַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחיך''ַּויֹאֶמר יהו :)א''נ( ִריך הוא ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ְּמעֹון ְוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע קוְדׁשָ ְּ

ִאיל ֵאי ֶהֶבל ָאִחיך ֵָאי ֶהֶבל ַדֲהָוה ׁשָ יה , ּ י ִמּנֵ ּסִ ִריך הוא ֵלית ִמָלה ְדִיְתּכַ א ּבְ ְּוִכי ִאיהו ָלא ֲהָוה ָיַדע ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ

ן ִמָלה ְדָעְלָמא ּכֵ ל ׁשֶ א ּכָ ָבה ְדִלּבָ ֲּאִפילו ַמֲחׁשָ ּ ֶּאָלא ַווי לֹון , ָּאַמר ֹלא ָיַדְעִתי ֲהׁשֹוֵמר ָאִחי ָאֹנִכיְּד, ּּ
ְבִעיָרן יה ּכִ ֶתֶבן ְלֵמיַכל ִמּנֵ ִלין ֶאָלא ּבְ א ְוַעְייִנין לֹון ְוָלא ִמְסַתּכְ ין ַאִטיִמין ְדִלּבָ ְּלִטְפׁשִ ּּ ּ יִמין ְדָיְדִעין , ּ ְּדַחּכִ ּ

ַנִים ְוֶעׂשְ ִחָטה ְדאֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ׁשְ ן ִחָטּבְ ּבַ ֻחׁשְ ִּאֵלין ָזְרִקין ִתְבָנא ִמְדאֹוַרְייָתא ְוָאְכִלין , ה''ִּרים ַאְתָוון ּכְ ּ ּ
ִזְמָנא ְדָקַטל ַקִין ְלֶהֶבל, ִּחָטה ְדאֹוַרְייָתא ִמְלגֹו ַהאי ְקָרא ּבְ ּתו ַאֲחֵזי ְלכֹון ָרִזין ְטִמיִרין ּבְ י ִמן ''ָסִליק א, ּ

ָתַאר ָד''אדנ ּהו ָאֹנִכי ִאיָמא ִעָלָאהִאי' א, ן''ּי ְוִאׁשְ א' י, ּ ע ִדיָנא ַעל , ּיהוה ְדיוִדין ַאּבָ ִּדְסִליקו ְלִמְתּבַ ּ ּ
ִריך הוא ֵאי ֶהֶבל ָאִחיך א ּבְ ֵנְייהו ְדִאיהו ֶהֶבל וְבִגין ָדא ָאַמר קוְדׁשָ ָּבְ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ַההוא ִזְמָנא ָאַמר ִאיהו ֹלא ָיַדְעִתי ֲהׁשֹוֵמר ָאִחי ָאֹנִכי ּּבְ ּ יר יָחָמא, ּ ִריך הוא ְדָלא ַאְדּכִ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּ ,'
ְּדִאיהו ָאֹנִכי' ֶּאָלא א ָָאַמר ֵליה קֹול ְדֵמי ָאִחיך צֹוֲעִקים ֵאַלי, ּ ּ ֵעי ֵליה, ּ ַּדם ָאִחיך ִמּבָ ֶּאָלא ָדא , ַּמאי ְדֵמי, ָּ

ְּועֹוד ְדֵמי ִאיהו ָד', ַדם י ָתַאר ִמן אדנ''ּ ן ְדִאׁשְ ּבַ חוׁשְ ּן ּכְ ּ ַההוא , ָּלא ְקׁשֹוטְוֹכ, י''ּ ִליָלן ּבְ ָמָהן ּכְ ִּדְתַלת ׁשְ ּ
ָמא א ְוִאיָמא וְבַרָתא, ׁשְ ַּאּבָ ְּדִאּנון יהו, ּ ִגין ְדֶהֶבל ֲהָוה ִדיֹוְקָנא ְדָאָדם ִדְלֵעיָלא , י''ה אדנ''ה אהי''ּ ּּבְ ּּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

יה קֹול ְדֵמי ָא ְּדִאיהו ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוִאיהו קֹול ְדִאְתַמר ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ קֹול , ּקֹול ְדֵמי, ְוִאית ָרָזא ָאֳחָרא, ִָחיךּ
ֵעי ֵליה ָּדם ִמּבָ ְֶאָלא ִתְרֵגם ֻאְנְקלֹוס ָקל ַדם ַזְרִעין ַדֲעִתיִדין ְלֵמיַפק ִמן ֲאחוך, ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ִתין ִרּבֹוא, ּ ְּוִאּנון ׁשִ ּ.  

ֲאַתר ִעָלָאה ֲהָוה ַתְלָיא ַההוא ִזְמָנא ְדָחָמא ְדחֹוָבא ָדא ּבַ ּּבְ ּ ׂשֹואִהְר, ּ ְתיוְבָתא ְוָאַמר ָגדֹול ֲעֹוִני ִמּנְ ֵּהר ּבִ ּ ּ ,
ָאֶרץ כו ֵתר ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ּבָ ָת אֹוִתי ַהיֹום ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה וִמָפֶניך ֶאּסָ ֵָהן ֵגַרׁשְ ּ ּ ּ ּּ ָּהָכא ִאְתַרִמיז ִגְלגוָלא ', ּ ּ ּ ּ

ִע הֹון וְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ יַעָיא ְדִאְתַמר ּבְ ְּדַרׁשִ ּ ּים ְקבוִרים ָוָבאו כוּּ ָת אֹוִתי ַהיֹום ָדא ', ּ ְּוָדא ִאיהו ֵהן ֵגַרׁשְ ּּ ּ ּ
ִּגְלגוָלא ַקְדָמָאה ְּוָהִייִתי ָנע ָדא ִגְלגוָלא ִתְנָייָנא, ּ ּּ ָּוָנד ָדא ִגְלגוָלא ְתִליָתָאה, ּ ּּ ה , ּ לׁשָ ָּדא ִאיהו ָרָזא ַעל ׁשְ ּ

ָרֵאל ֵעי ִיׂשְ ְתיוְבָתא , ִּפׁשְ ִּאם ָתב ּבִ ִפירּּ ְתַלת ִגְלגוִלין ׁשַ ּּבִ ּ יֶבּנו, ְוִאם ָלא, ּּ ָעה ֹלא ֲאׁשִ יה ְוַעל ַאְרּבָ ִתיב ּבֵ ּּכְ ּ ,
גוָפא ָאֳחָרא ָּלא ַאֲהַדר ֵליה ּבְ ִתין ִרּבֹוא, ּ ֶּאָלא ָיד ְלָיד ֹלא ִיָנֶקה ָרע ְוָהִכי ָאִזיל ָנע ָוָנד ַעד ׁשִ ּוְלָכל ַחד , ּ

פום ֵחיֵליה ּּכְ ְּדַההוא ְדָקִט, ּ יהּ ִריך הוא נוְקָמא ִמּנֵ א ּבְ ּיל ָהִכי ָנִטיל קוְדׁשָ ּ ּ א ''בדף מ( כ בספר אחר''ע. ְּ

  .)ח תרין אתוון עד ותהלתי לפסילים שייך כאן''ת

מֹוָדע ְדָכל ָעאקו ָדא ְיֵהא ְבָגלוָתא ַבְתָרָאה ּתְ ן ִאׁשְ י ֶאְלָעָזר ִאם ּכֵ ָּאַמר ַרּבִ ּ אי , ּ ַאּמַ
ַמר  יה ַזְרָעא , ה''יִתי ִאיׁש ֶאת יהו ָקִנ)בראשית ד ב(ִאּתְ ִּאי ֵתיָמא ְבִגין ֵקִני ְדָנִפיק ִמּנֵ
נֹוי ְדַקִין ְלָחְרָבא ָעְלָמא, ַמַעְלָיא יׁש ִאיהו ִיְתָערון ּבְ ּנִ ַתר ְדִיְתּכַ ּּבָ ּ ּ ְייהו קֹול ְדֵמי , ּ ּוִמּנַ ּ ּ

ֹוד ֲעִנִי)תהלים יג ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָָאִחיך צֹוֲעִקים   .'ים ֵמֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים כוּ ִמּשׁ
ְמעֹון י ׁשִ ִרי, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ֲהָוה, ּבְ טוָתא , ַקִין ִמּסִ ְּוִאְתַפׁשְ ּ

ה טוָתא ְדָרע, ְּדטֹוב ֲהָוה ְבִגְלגוָלא ַעד ֵקִני חֹוֵתן ֹמׁשֶ ן ְוֵאיֵלך ִאְתַפׁשְ ּמָ ִּמּתַ ּ ּוְבִגין ְדַאֲחֵזי , ְ ּ
ָכל ָדָרא ְוָדָראֵּליה  ָרֵאל ּבְ נֹוי ְלִיׂשְ ִריך הוא ַמה ַדֲעִתיִדין ְלֶמֱעַבד ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּדֹכָלא , ְּ ּ

ׂשֹוא, ַּאֲחֵזי ֵליה דֹול ֲעֹוִני ִמּנְ ָכל ָדָרא , ָאַמר ּגָ ְלּגוָלא ִדיֵליה ּבְ ּוְמָנא ָלן ְדַאֲחֵזי ֵליה ּגִ ּ ּ ּ ּ ּ
ּתָ אֹוִתי ַהיֹום ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה וִמָפֶניך )ד ידבראשית (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוָדָרא ַרׁשְ ָ ֵהן ּגֵ ּ ּּ ּ

ָאֶרץ ֵתר ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ּבָ ְלּגוָלא ִדיֵליה וְבנֹוי, ָּנע ָוָנד ַוַדאי, ֶאּסָ ָּהָכא ָרִמיז ּגִ ּ ֲהָדא , ּ
ִעים ְקבוִרים ָוָבאו)קהלת ח י(ּהוא ִדְכִתיב  ּ וְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ ּ דברים ז (ָּהא אוִקיְמָנא לֹון ְו, ּ

ֵלם ְלׂשְנָאיו וכו)י ּ וְמׁשַ ּתָ אֹוִתי ָדא ִגְלּגוָלא ַקְדָמָאה', ּ ַרׁשְ ַמר , ֵּהן ּגֵ ַההוא ְדִאּתְ ַּהיֹום ּכְ ּ
יה  ָמעו)תהלים צה ז(ּּבֵ קֹולֹו ִתׁשְ ּ ַהיֹום ִאם ּבְ ְלּגוִלין ָאֳחָרִנין, ּ ֵרין ּגִ , ְּוָהִייִתי ָנע ָוָנד ּתְ
ֵת יָרה ָפַני ֵמֶהם כו)דברים לב כ(ר ָהָכא ָרִמיז ֶאּסָ ל )איוב לג כט(', ּ ַויֹאֶמר ַאְסּתִ  ְוֶהן ּכָ

ֶבר''ֵּאֶלה ִיְפַעל ֵא ֹלׁש ִעם ּגָ ַמר , ּל ַפֲעַמִים ׁשָ ִעי )עמוס ב ו(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ה ִפׁשְ ֹלׁשָ ּ ַעל ׁשְ
ָרֵאל יֶבּנו, ִיׂשְ ָעה ֹלא ֲאׁשִ גוָפא ְרִביָעָאהְדָלא ַא, ְּוַעל ַאְרּבָ פוְרָקָנא , ֲּהַדר לֹון ּבְ ְּוַלאו ּבְ

ָרֵאל , ְרִביָעָאה ִיׂשְ ַמר ּבְ ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר'' יהו)דברים לב יב(ֶּאָלא ִאּתְ , ּה ּבָ
יַח ׁשִ ִרים ִלימֹות ַהּמָ ִלים ּגֵ ִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֵאין ְמַקּבְ ּּבְ ּ ּ.  

  ]א''דף קטו ע - זוהר תיקוני[

ַמְע, ֵָאי ֶהֶבל ָאִחיך )א''דף קטו ע(ְועֹוד  ֵרין ַאְתָוון ִאֵלין ׁשְ א ֲחִזי ּתְ ָנא ְדַלֲאַתר ּּתָ
ָּאמֹון מוְפָלא וְמכוֶסה' א, י''א, ִּעָלָאה ֲהוֹו ָסְלִקין ּ ָבה' י, ּ ִּדְבַהאי ֲאַתר ָחאבו , ַמֲחׁשָ

ַמר ְדִאינון א, ָאָדם ְוֶהֶבל ְּוִאּתְ ֶתר ֶע'ּ ָבה' י, ְליֹון ּכֶ ַלק ַהאי , ַמֲחׁשָ ְּלִעיָלא ְלִעיָלא ִאְסּתַ
י ֶאְלָעָזר, חֹוָבה א, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ בֹות ִאינון, ַאּבָ ה ַמֲחׁשָ ּמָ א ִאְתְקֵרי , ְּוָהא ּכַ ִכיְנּתָ ׁשְ

ָבה ָבה, י''ִמן אדנ' ְוִאיִהי י, ַמֲחׁשָ ָבה''דנִמן א' ְּוֶכֶתר ְדִאיִהי א, ְוָחְכָמה ַמֲחׁשָ , י ַמֲחׁשָ
ִבין ִאינון ָדא ְלִעיָלא ִמן ָדא ה ַמֲחׁשָ ְּוַכּמָ ּ ב ָדא, ּ קהלת ה (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוָדא ַעל ּגַ

ֹבַה ׁשֵֹמר וְגֹבִהים ֲעֵליֶהם)ז י ָגֹבַה ֵמַעל ּגָ ּ ּכִ ּ ָבה ְסִתיָמא ְדָכל , ּ ְלהו ַמֲחׁשָ ּוְלִעיָלא ִמּכֻ ּּ
ל, ְסִתיִמין יה, ּ ִעָלִאיןִּעָלָאה ַעל ּכָ ָבה ָאֳחָרא ְלִעיָלא ִמּנֵ ְּדֵלית ַמֲחׁשָ ִבין , ּ ה ַמֲחׁשָ ְוַכּמָ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ין ָדא ְלָדא ִּאינון ְלבוׁשִ ּ א, ּ ָבה ְדִאיִהי ְלבוׁשָ ַמֲחׁשָ מֹוָדע ְדָלא ָחאב ֶאָלא ּבְ ּתְ ְּוִאיהו ִאׁשְ ּ ּּ ,
י ִעירֹום ָאֹנִכי ָוֵאָח)בראשית ג י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ָאָדם ָוֵאָחֵבא , ֵבא ָוִאיָרא ּכִ ַמר ּבְ ִאּתְ

ה  ֹמׁשֶ ַמר ּבְ ה ָפָניו)שמות ג ו(ְוִאּתְ ר ֹמׁשֶ ּ ַוַיְסּתֵ ּ.  
ְמעֹון י ׁשִ ִרי, ָאַמר ַרּבִ ֹכָלא ָחאב ָאָדם, ּבְ ַוַדאי ּבְ ּּבְ א, ּ ָבה ְדִאיִהי ְלבוׁשָ ַמֲחׁשָ , ּּבְ

ָבה ְדִאיִהי ִמְלָגאו ּוְבַמֲחׁשָ ה , ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְלֹמׁשֶ ִזְמָנא ְדָאַמר ּ  ַהְרֵאִני )שמות לג יח(ּבְ
ֹבֶדך י ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי, ָאַמר, ָָנא ֶאת ּכְ ִיְרַאִני, ּכִ ְּדִאם ָזָכה ׁשֶ ּוְבִגין , ָוַחי ְלעֹוָלם, ּ

ָּדא ָאַמר ֵליה ֹלא  ּ תוַכל ִלְראֹות ֶאת ָפָני)שמות לג כ(ּ ְּוַלאו ִאינון ָפִנים ָהָכא ֶאָלא , ּ ּ ּ
מֹוָדע ִעַלת ָהִעלֹות, ּים ְדָלא ִנְרִאיןָפִנ ּתְ ֲאַתר ְדִאׁשְ ּּבַ ּ ְלָייא, ּ ּוַבֲאַתר ְדִאְתּגַ ְוחֹוָבא ְדָאָדם , ּ

ָלא ֵביה ּכְ ה ְלִאְסּתַ ִרים ְדָלא ְיִכיל ֹמׁשֶ ּּגָ ן ָאֳחָרא, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ַלק , ּכָ ְּדִעַלת ָהִעלֹות ִאְסּתַ ּ ּ ּ
ה ָאָדם ָבה ְדָחאב ּבָ ֲחׁשָ ּין ָדא ַעִין ֹלא ְתׁשוֵרהוּוְבִג, ִּמּמַ ּ ָבה ֹלא ְתִכיֵלהו, ּ ּוַמֲחׁשָ ָלא ָיִכיל , ּ

ָגא ֵליה ְּדִאיהו ַחי ַהַחִיים, ְּלַאּשָׂ ּ ן, ּ ְרָיא ֵלית ִמיָתה ַתּמָ ּוַבֲאַתר ְדִאיהו ׁשַ ּ ָבה , ּ ּוַמֲחׁשָ
יה ַלק ִמּנֵ ְּדִאְסּתַ א ְלָחְכָמה ְסִתיָמָא, ּ ַוַדאי ִאיהו ָחְכָמה ְלבוׁשָ ּּבְ ּ ה ָחאב ָאָדם, הּ ַוַדאי ּבָ ּּבְ ּ ,

יה  ַמר ּבֵ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ י ִעירֹום ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא)בראשית ג י(ּ   . ָוִאיָרא ּכִ
  ]ב''דף קטו ע -תיקוני זוהר [

י ֶאְלָעָזר ָבה ִעָלָאה ֶאָלא ְבַהִהיא , ָאַמר ַרּבִ ַמֲחׁשָ ַמע ְדָלא ָחאב ּבְ ְּוָהא ֵמָהָכא ַמׁשְ ּ ּ
א ִמיָנהְּדִאיִהי ְלבו ַאר ִאיהו , ּׁשָ ּתָ ָלא , ְּבַהִהיא ְדִאיִהי ִמְלָגאו )ב''דף קטו ע(ְּוִאׁשְ מֹוָחא ּבְ ּבְ
א ּוְבִגין ָדא ָוִאיָרא, ַקְרַקְפּתָ ְּדִאְזַדְע, ּ ָבה ְסִתיָמא ְדִאיהו ִעַלת ּ ַּזע ֵמַהִהיא ִדְלגֹו ִמן ַמֲחׁשָ ּ

ְמעֹון, ָּהִעלֹות י ׁשִ ִרי, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ָבה ְדִאיהו מֹוָחא אוף ָהִכי ָחב ְדַזְרָעא ּבְ, ּבְ ַּמֲחׁשָ ּ ּ
ן ָנִפיק ּמָ ְּדִאיהו ְנִביעו ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו אֹור ַקְדמֹון ְואֹור ַצח ְואֹור ְמצוְחָצח, ִמּתַ ּ ּ ּ ּּ ,

י ַלת ִטִפין ְדִאְתְרִמיזו ּבְ ּּתְ ּ א ְוֵגיו, ִּעָלָאה' ּ ֶאְמָצִעיָתאקֹוָצא ִדְלִעיָלא ְוקֹוָצא ִדְלַתּתָ ,  ּבְ
ין ִעַלת ָהִעלֹות ְלמֹוָחא ְסִתיָמא ך ְדַאְפִסיק ּבֵ ן ֹחׁשֶ ּמָ ְּוָעַרב ּתַ ּ ּ ּוְבִגין ָדא , ְ י )שמות לג כ(ּ  ּכִ

ן ּמָ ר ִמּתַ ך ִאְתַעּבַ ְֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי ַעד ְדַההוא ֹחׁשֶ ּ י )ישעיה נט כ(ְּוָדא ִאיהו ָרָזא , ּ  ּכִ
יֵניֶכם וֵבין אלהיכִאם ֲעֹונֹוֵתיֶכם ָה ּיו ַמְבִדיִלים ּבֵ ּ ך, ם''ּ ְוְבִגין ַההוא ֹחׁשֶ ּ ָבה , ּ ֵלית ַמֲחׁשָ

ן ָגא ַתּמָ ן ַעִין, ָיִכיָלא ְלַאּשָׂ ּכֵ ל ׁשֶ ך, ּכָ ן ַההוא ֹחׁשֶ ּמָ ר ִמּתַ ְַעד ְדִאְתַעּבַ ּ ּוְכַגְווָנא ִדיֵליה , ּ ּ
ה  ַמר ּבָ א ִאית ֲעָנָנא ֲחׁשֹוָכא ְדִאּתְ   .'ְ ַסּכָֹתה ֶבָעָנן ָלך כו)ג מדאיכה (ְּלַתּתָ

י ֶאְלָעָזר ְוֻכְלהו ַחְבַרָיא ְוִאְזַדְעִּאְזַדְע ַּזע ַרּבִ ּּ אּ י , ְּזעו ָסִבין ָמאֵרי ִדְמִתיְבּתָ ָאַמר ַרּבִ
ַען ָלא ְיַדְע ְּדָמָטא ַלֲאַתר ִעָלָאה ְדָכל , ָּנא ְדחֹוָבא ְדָאָדם ָהִכי ֲהָוה ִעָלָאהֶאְלָעָזר ַעד ּכְ ּ

א, ָאַמר, יןִּעָלִא ר ַנׁש , ַאּבָ ב ְדָלא ִאְתַייִהיב ְרׁשו ְלָכל ּבַ ַאל ַאף ַעל ּגַ ַּהב ִלי ְרׁשו ְלִמׁשְ ּ ּ
ן ְלִמְנַדע ּכֵ ל ׁשֶ ַאל ּכָ ח וְרׁשוָתא ִאְתַייִהיב , ְּלִמׁשְ ּכַ ּתַ ִרי ְדָהא ַרֲעָוא ִאׁשְ ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא ּבְ ּ ּ

ל ַמה ְדָיִכיְלָנא ְלִמְנַד ְּלַגָלָאה ּכָ ּ א, ָּאַמר ֵליה, עּ ך , ַאּבָ ִגין ַההוא ֹחׁשֶ מֹוָדע ּבְ ּתְ ְִאׁשְ ּ
ָבה ְסִתיָמא ין ִעַלת ָהִעלֹות ְלַמֲחׁשָ ְּדַאְפִסיק ּבֵ ּ ׁשום , ּ ף ּבְ ּתַ ּתַ ל ָהִעלֹות ָלא ִאׁשְ ְּדִעַלת ַעל ּכָ ּּ ּ

ְלָיא ן ּגַ ּכֵ ל ׁשֶ ָבה ְסִתיָמא ּכָ ִניז ְוָטִמיר, ַמֲחׁשָ ׁשום אֹור ּגָ ּ ְוַקְדמֹון ְוַצח וְמצוְחָצחְּוַלאו ּבְ ּ ,
ך  יה ָלא ֲהָוה ָיִכיל ֹחׁשֶ ִבין ֲהוֹו ִמּנֵ ְָאַמר ַוַדאי ָהִכי הוא ְדִאם ִאֵלין ְנהֹוִרין וַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ּּ

א ָמָתא , ְלַאְפָרׁשָ ִנׁשְ ִניִזין וְסִתיִמין ּכְ ל ְנהֹוִרין ּגְ ל ָהִעלֹות ִאיהו ַעל ּכָ ֲּאָבל ִעַלת ַעל ּכָ ּ ּ ּ
ב ְדִאיהו ָסִתים ְוָגִניז ְוִאיהו ַקְדמֹון ְלָכל ְסִפיָרן וְלָכל ְו, ְּבגוָפא ּאֹור ַקְדמֹון ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ

ַּאְתָוון וְנקוֵדי ְוַטֲעֵמי ל ָהִעלֹות, ּ י ִעַלת ַעל ּכָ ָּהִכי ִאיהו ְלַגּבֵ ּ ָמָתא, ּ י ִנׁשְ גוָפא ְלַגּבֵ , ּּכְ
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ָוון ְוָלא צו יה ּגַ ִּדְבִעַלת ָהִעלֹות ֵלית ּבֵ ּ ּ ּּ פוּ ָּרה ְוָלא ִדיֹוְקָנא ְוָלא ׁשוּתָ ּ ּוַבֲאַתר ְדַעִין ָלא , ּ ּ
ִליט ָמאן ָיִכיל ְלֶמֱעַבד ִדְמיֹון ּׁשַ ּ.  

א ׁשוָבה ָאָדם ְלַתּתָ ַתר ְדִהְרֵהר ּתְ ּּבָ א , ּ א ַקְרַקְפּתָ י מֹוָחא ְדִאיהו ַאּבָ א ְלַגּבֵ ָּהְדָרא ְלבוׁשָ ּ
ִפֵלי ר מֹוָחא ְדִאיִהי , ִּדּתְ אְוִאְתַחּבַ ִאיּמָ ה ''ּ ַוַיַעׂש יהו)בראשית ג כא(ִּמָיד , ָחְכָמה ּבְ
ם''אלהי יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ּם ְלָאָדם וְלִאׁשְ ִפִלין ְדִאינון ֵמעֹור, ּ ְּוִאינון ּתְ ּ ַההוא , ּּ ּּבְ

ָנ ִפֵלי ִעם ָאָדם ְלַאּגָ א ִדּתְ א ַקְרַקְפּתָ ׁשוָבה ְדִאיִהי ִאיּמָ ִּזְמָנא ָקַמת ּתְ ּא ֲעֵליה וְלַכְסָיא ּ ּ
ֲּעֵליה ַדֲהָוה ָערֹום י ַעל מֹוָחא ִעָלָאה, ּ ּסִ ַגְווָנא ְדִאיהו ּכַ ּּכְ ִפִלין , ּוְבִרי, ּ ח ּתְ ל ָמאן ְדַאּנַ ּּכָ ּ

י ַעל מֹוָחא ִעָלָאה ּסִ ִאלו ּכַ ּּכְ יה, ּּ א ִעָלָאה ָלא ָזָזה ִמּנֵ ִכיְנּתָ ּוְבִגין ָדא ׁשְ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּּ
ָמר ָי)קל זתהלים ( ׁשְ א ''ִמ, י ִמי ַיֲעמֹוד''ּה אדנ'' ִאם ֲעֹונֹות ּתִ ּי ַיֲעמֹוד ַוַדאי ְדִאיִהי ִאיּמָ ּ

ָאָדם ִעָלָאה ׁשוָבה ָהא ָקַמת ּבְ ִּעָלָאה ּתְ ָאה, ּּ ּתָ ָאָדם ּתַ ל ָיד ּבְ ִפָלה ׁשֶ א ְדִאיִהי ּתְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ,
א ִעָלָאה ָנֲחַתת ִעם ָאָדם ִכיְנּתָ ָאה ִעם ֶהֶבלּוׁשְ, ּׁשְ ּתָ א ּתַ ל , ִכיְנּתָ ּ ָמאֵרי ְדַדְכיו )דא(ְוִעם ּכָ ּ

ְייהו ּוְבִגין ָדא , ְּדָקא ַאְתָיין ִמּנַ יֶהן)רות א יט(ּ ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ   . ַוּתֵ
  ]א''דף קטז ע -תיקוני זוהר [

עֹוָבָדא ְדֶע ָרֵאל ּבְ ִּמָיד ְדָחאבו ִיׂשְ ּ ִתיב ּ ִע)ישעיה ג ב(ְגָלא ַמה ּכְ ְלָחה ּ וְבִפׁשְ ּיֶכם ׁשֻ
ה  ַמר ּבָ ֶכם ְדִאּתְ ִּאּמְ יָנה ִתְקָרא)משלי ב ג(ּ י ִאם ַלּבִ ְלַחת ,  ּכִ ּתַ ְייהו )א ואסתלקת''נ(ִאׁשְ ּ ִמּנַ
ָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ ְּדָלא ָנְחַתת ֲעַלְייהו ֶאָלא , ַוּתָ ּ תֹות ְוֹיִמין ָטִבין )א''דף קטז ע(ּ ּבָ ׁשַ , ּבְ

א ּתַ ִכיְנּתָ ָאַרת ׁשְ ּתְ אְוִאׁשְ ָאה ְיִחיָדָאה ְלַתּתָ א ִעָלָאה ְיִחיָדָאה ְלִעיָלא, ּתָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ְוָהא , ּ
ָבה ָבָדד ּאוְקמוָה ֵאיָכה ָיׁשְ ַגְווָנא , ּ ְייהו ּכְ א ִעָלָאה ָזָזה ִמּנַ ִכיְנּתָ ִּדְבַקְדֵמיָתא ָלא ֲהַות ׁשְ ּּ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א , ִדׁשְ ִאין ִאינון ָמאֵרי ִדְתיוְבּתָ ַּזּכָ ְעּ ָכל יֹוָמא ְוׁשַ ְּדַנְחֵתי ָלה ֲעַלְייהו ּבְ א ּ ּתָ
ָכל ֲאַתר ְייהו ּבְ ַמר , ְּוִרְגָעא ְוָלא ָזַזת ִמּנַ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ְנֶחה אֹוָתך )שם ו כב(ּ ִהְתַהֶלְכך ּתַ ְ ּבְ ָ ּ

ַגְווָנא ְדָאֳחָרִנין ְדָלא ָנֲחַתת ֲעַל' כו ְּוָלא ִאית ָלה ֲעַלְייהו יֹוָמא ְיִדיַע ּכְ ּ ְּייהו ֶאָלא ּ ּ
תֹות ְויֹוִמין ָטִבין ּבָ ׁשַ ְייהו ְלָעַלם, ּבְ א ָלא ָזַזת ִמּנַ יוְבּתָ ֲּאָבל ָמאֵרי ּתְ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ְבִרי א ִעָלָאה''ִמן אהי' י' ִאי ָיְכִליָנן ְלֵמיַמר א, ָי ֶהֶבל ָאִחיך''ֵא, ּ , ּה ִאיּמָ
ֲארו ה ּתָ ַל', ה' ְּוִאׁשְ ַמר ֲעַלְייהו ַוּתֵ יֶהןְּוִאּתְ ּתֵ י, ָהָכא ָחאב ֶהֶבל ָאָדם, ְכָנה ׁשְ ו ִמן ''ָחב ּבְ

ַלק י''יהו י ֶאְלָעָזר ְוָהא י', י' ו ְוִאְתֲעִביד ו''ּה ְוִאְסּתַ ' ְלִעיָלא ו' י, ִּאינון', ו' ָאַמר ַרּבִ
א ִרי ָהִכי ִאיהו ַוַדאי', י' ַמאי ו, ְלַתּתָ ָּאַמר ּבְ ָא, ּ ְּדחֹוָבה ָדא ִאיהו ְלִעיָלא ּבְ ת א ּ

ָבה ְדִאיִהי י ַמֲחׁשָ ְלַקת ּבְ ן ִעַלת ָהִעלֹות' ְדִאְסּתַ ִּעָלָאה ְדַתּמָ ּ ַאר ו, ּ ּתָ ַגְווָנא ָדא ' י' ְוִאׁשְ ּכְ
ַמר ' ְוַעל י, א ִמי)תהלים צא יד(ִּעָלָאה ִאּתְ י ָיַדע ׁשְ ם י,  ּכִ ָאה , ִּיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהו', ׁשֵ ַזּכָ

ַמ ִּאיהו ָמאן ְדָנִחית ֵליה ּבְ ּ יה ְלַאְתֵריהּ ְבּתֵ ֲּחׁשַ ַמר , ּ ָבה ֲעָלה ִאּתְ ְּדַהאי ַמֲחׁשָ  )ויקרא ז לז(ּ
ָלִמים לוִאים וְלֶזַבח ַהּשְׁ ם ְוַלּמִ ְנָחה ְוַלַחָטאת ְוָלָאׁשָ ֹּזאת ַהּתֹוָרה ָלעֹוָלה ַלּמִ ּ ּּ.  

ָאת י ַמר ּבְ אי ִאּתְ ִמי' ְוַאּמַ י ָיַדע ׁשְ ָאת י, ֶּאָלא, ּכִ ָמה ְדֵלית ּבְ פו ְדָאת ָאֳחָראׁש' ּכְ ּוּתָ ּ ,
ִני לֹו פו ְדִאיהו ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ יה ׁשוּתָ ָּהִכי ֵלית ּבֵ ּ ּ ן, ּ ּבָ ָלא ֻחׁשְ ּהוא ְבָרא ּכָֹלא ְוֵלית , ֶאָחד ּבְ ּ

ְּוִכי ִאית ְדָיִכיל ְלִמְבֵרי ֲאִפילו ִיּתוׁש ְזִעיר ֶאָלא הוא, ּּבֹוֵרא ֲעֵליה ּ ּ ַמִים ִאית לֹון , ֶּאָלא, ּּ
יןֵחיָלא ְל ּבִ ִריאו, ִמְבֵרי ִאיָלִנין ְוִעׂשְ ְּוִאינון ִאְתּבְ ָרא ְוֵלית ֲעֵליה , ּ ֲּאָבל ּבֹוֵרא ָעְלִמין ּבָ

יר יָמא ִבְרִמיָזא ְדַבֲאַתר ָדא ֵלית ְלַגָלָאה ַיּתִ ָּמאן ְדָבָרא ֵליה וְלַחּכִ ּ ּ ּ ּ.  
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פו  ַמע ְדִאית ּבֹוֵרא ְבׁשוּתָ י ֶאְלָעָזר ֵמָהָכא ַמׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ּ גֹון ב, ְדַאְתָווןּ ית ' ּכְ ֵראׁשִ ִמן ּבְ
א ית ְדִאיִהי ָחְכָמה' ר, ְּדִאיִהי ִאיּמָ ִּמן ּבֹוֵרא ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא' ו, ִּמן ֵראׁשִ ּ ,

ֶתר' א ית ְדִאיהו ּכֶ ֵראׁשִ ִּמן ּבְ י, ּ ית ְסִפיָרן, ת''ׁשִ ָּהא ֻכְלהו ֶע, ׁשִ רּ ִאם ָחֵסר ַחד ָלא , ׂשֶ
ִלי ּתַ ִריָאהִּאׁשְ ָלל, ם ּבְ פו ּכְ ָלא ׁשוּתָ ָרא ֹכָלא ּבְ ל ָהִעלֹות ִאיהו ּבָ ֲּאָבל ִעַלת ַעל ּכָ ּ ּּ ּ ּ.  

ַמְע י ֶאְלָעָזר ְוִכי ָהא ׁשְ ן ֶאָלא ֲאִצילות , ָנאָאַמר ַרּבִ ּמָ ַמר ּתַ ר ְסִפיָרן ָלא ִאּתְ ְּדַבֲעׂשַ ּּ
ִריָאה ְמעֹון וָמאן ָאַמר ְדִאית, ְוָלא ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ִריָאה ֶאָלא ֻכְלהו ֶעּ הֹון ּבְ ּ ּבְ ּ ר ּ ׂשֶ

ָעְלָמא ִריָאה ּבְ פו ָדא ִעם ָדא ָעְבִדין ּבְ ׁשוּתָ ּּבְ ּ ַוֲאָנא ֵאיָמא ְדִאם ֲהָוה ָחֵסר ַחד ִמן ִמְנָיָנא , ּ
ִריָאה ִלים ַהִהיא ּבְ ּתַ פו ָאֳח, ָּלא ִאׁשְ ָלא ׁשוּתָ ל ָהִעלֹות ִאיהו ּבֹוֵרא ּבְ ֲּאָבל ִעַלת ַעל ּכָ ּ ּ ּ ָרא ּ

ל  ֶאְמָצִעיָתא ְוָלא ִמּכָ א ְוָלא ּבְ ָפא ְכָלל ָלא ְלִעיָלא ְוָלא ְלַתּתָ ָלא ׁשוּתָ ְּדִאיהו ַחד ּבְ ּ
א ְלפוָמא, ִסְטָרא ְכָלל ר ְלַגָלָאה ֲאִפילו ִמִלּבָ ְלָיא ַמה ְדָלא ִאְתַמּסַ ַען ִאְתּגַ ָּאַמר ַוַדאי ּכְ ּ ּ ּּ ּ ,

ל ְסָיא ִמּכָ ר ַנׁשְְוָרָזא ָדא ָצִריך ְלִאְתּכַ ל ַהאי,  ּבַ ל מֹוָחא ָיִכיל ְלִמְסּבַ ֶּאָלא ִאֵלין , ְּדַלאו ּכָ ּ
ָרִזין יַמָיא, ְּדָיְדִעין ּבְ ל ְנִביַאָיא ְוַחּכִ ִּאֵלין ְדָחְכָמָתא ִדְלהֹון ָסִליק ַעל ּכָ ּ ּ ּ.  

א י ֶאְלָעָזר ַאּבָ ְלָיא א, ָאַמר ַרּבִ ַלק ִע' ָהא ִאְתּגַ ד ִאְסּתַ ָרָזא ִעָלָאה ּכַ ּּבְ ַּלת ָהִעלֹות ּ ּ
ָאת י ַאר וי ֶאָלא ַמאי אוי' ּבְ ּתָ ',  ְלִעיָלא ִמן א)'א אית א''נ( )עלאה' א(ָּאַמר ֵליה , ְּוִאׁשְ

ינוִנִיים' ְוִאית א, ֵּמַאְתָוון זוְטָרן' ְוִאית א, ֵמַאְתָוון ַרְבְרָבן' ְּדִאית א ֵּמַאְתָוון ּבֵ א זה ''נ(, ּ

ָיה )א ועוד נעשה אדם''ג ע''שייך לדף פ ִּאינון ָאָדם ִדְבִריָאה ָאָדם ִדיִציָרה ָאָדם ַדֲעׂשִ ּ ּ ּ ּ ,
ַמר  בֹוַה ׁשֹוֵמר)קהלת ה ז(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ י ָגבֹוַה ֵמַעל ּגָ ּ ּכִ ַלת ִעָלִאין ֲעַלְייהו , ּ ְּוִאית ּתְ ּ

ַמר וְגֹבִהים ֲעֵליֶהם, ְּבֹאַרח ֲאִצילות   .ַּוֲעֵליֶהם ִאּתְ
  ]ב''דף קטז ע -תיקוני זוהר [

ין ְלִאינון ַדֲאִצילות ְּוִאינון ִדְבִריָאה ִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַהאי ִאיהו אֹור ְלבוׁש ֶע, ּ , ְליֹוןּ
ֶעְּוִאינון ֶע ין ּבְ ׁשִ ר ִמְתַלּבְ רׂשֶ ין , ׂשֶ ׁשִ ְּוִאֵלין ַדֲאִצילות ָאְמרו ְלִאינון ִדְבִריָאה ְדִמְתַלּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

הֹון ה ָאָדם ּבְ)בראשית א כו(, ּבְ ְדמוֵתינו ַנֲעׂשֶ ַּצְלֵמנו ּכִ ּ יה חוָלֵקיה , ּ ל ְסִפיָרה ָיִהיב ּבֵ ּּכָ ּ ּ
ִּמְלָגאו וִמְלָבר יה חוָלֵקיה ָלא ֲהָוה , ּּ ר ְסִפיָרן ְדָלא ֲהָוה ָיִהיב ּבֵ ְּוִאם ָחֵסר ַחד ֵמֲעׂשַ ּ ּ ּ

ְנָייָנא ְדָאָדם ִלים ּבִ ּתַ ל ְסִפיָרה וְסִפיָרה ָנ, ִּאׁשְ ּוְבִזְמָנא ְדָחב ָאָדם ּכָ יה ּ ִּטיל חוָלֵקיה ִמּנֵ ּ ּ
ַאר ַאִין ּתָ ֵהָמה ָאִין)קהלת ג יט(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְוִאׁשְ ּוְבִגין ָדא ָאְמרו , ּ ומֹוַתר ָהָאָדם ִמן ַהּבְ ּ ּ

ֵהמֹות ִנְדמו)תהלים מט יג(ָמאֵרי ַמְתִניִתין  ּבְ ל ּכַ ל ָיִלין ִנְמׁשַ יָקר ּבַ ָּאָדם ַדֲהָוה , ּ ְוָאָדם ּבִ
יָקר  ִּדְלִעיָלא ְוָלא ָנִטיר ֵליהָלן ּבִ ֵהמֹות ְדמות ִדיֵליה, ּ ּבְ ל ּכַ ִּנְמׁשַ ּ ּ ְּדִאינון ַחיֹות ַהּקֶֹדׁש, ּ ּ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר  ָרא ֵליה ּכְ ד ּבָ ֲּאָבל ִעַלת ָהִעלֹות ּכַ ּ  )בראשית א כז( )א הדא הוא דכתיב''נ(ּ
ַצְלמֹו''ַּוִיְבָרא אלהי ּ ּכָֹלא ִמיֵניהִּאיהו ָנִטיל, ם ֶאת ָהָאָדם ּבְ פו , ּ ָלא ׁשוּתָ יה ּבְ ִּויִהיב ּבֵ ּ ּ

ִציוַרְייהו , ְדָאֳחָרא א ָעְבדו ֵליה ּבְ א ְוִאיּמָ ְּדַאּבָ ּ ּ ּ ְתֵרין ִציוִרין )ב''דף קטז ע(ּּ ּּבִ ֲּהָדא הוא , ּ
ְתֵרין ִציוִרין''ה אלהי''ּ ַוִייֶצר יהו)בראשית ב ד(ִדְכִתיב  ּם ַוִייֶצר ּבִ ּ ִּציוָרא ְדַאּבָ, ּ ּא ְדִאיהו ּ

ְּוִציוָרא ֶדאלהי, ה''יהו א''ּ ְּוָדא ִאיהו ַוִייֶצר יהו, ּם ְדִאיִהי ִאיּמָ ּוְלָבַתר ָעַבד , ם''ה אלהי''ּ
ֵּליה ָמאָנא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ֶּאָלא ָעָפר , ִמן ָהֲאָדָמה ָלא ְכִתיב,  ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה)שם(ּ

ָא, ִמן ָהֲאָדָמה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ה ְוָדא ׁשְ ַמר ּבָ ּ ְוָאָדם ַעל ָעָפר ָיׁשוב ְדִאיִהי )איוב לד טו(ּה ְדִאּתְ ּ
ִּגְלּגוָלא ִדיֵליה ּ.  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ַרּבִ ְלָיא, ַאּבָ ִאְתּגַ ח ִמִלין ּבְ ח ָצִריך ְלִמְפּתַ ּכַ ּתַ ַתר ְדַרֲעָוא ִאׁשְ ּּבָ ְ ַמאי , ּ
ִדיֹוְקֵניה ָּאָדם ְדָבָרא ִעַלת ָהִעלֹות ּבְ ּּ ּ יה ְדמותְּד, ּ ָּהא ְכִתיב ְדֵלית ּבֵ ּ ּ ִרי, ָּאַמר ֵליה, ּ , ּבְ

ַצְלֵמנו יה ִדיֹוְקָנא, ָּהָכא ָלא ָאַמר ּבְ ְּדִאית ּבֵ ּ ּ ַגְווָנא ְדִאיהו , ּ ַצְלמֹו רֹוֶצה לֹוַמר ּכְ ֶּאָלא ּבְ ּ
ִּדיֵהא ִאיהו ָהִכי, רֹוֶאה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה יה ִדיֹוְקָנא, ּ ּוְכַגְווָנא ְדֵלית ּבֵ ּ ּ ִּדיֵהא ִאיהו ָהִכי, ּ ּ ,

ּוְכַגְווָנא ְדֵלית ַקְדמֹון ֲעֵליה ִדיֵהא ִאיהו ָהִכי ּ ּ ָלא , ּ ּוְכַגְווָנא ְדִאיהו ִעַלת ָהִעלֹות ַחד ּבְ ּ ּ ּ
ן ּבָ פו וְבָלא ֻחׁשְ ּׁשוּתָ ּ ִּדיֵהא ִאיהו ָהִכי, ּ ַגְווָנא ִדיֵליה, ּ ּּכָֹלא ּכְ ּ.  

ָי ְּוִאית ָאָדם ִדְבִריָאה ִויִציָרה ַוֲעׂשִ ין ְוגוָפא ּ ְלבוׁשִ ַגָווָנא ָאֳחָרא ּבִ ּה ּבְ ּ א ''נ( )דלבר(ּ

ָלל, )בלבד ָיה ּכְ ִריָאה ִויִציָרה ַוֲעׂשִ יה ּבְ ַמר ְדֵלית ּבֵ ְּדַבֲאִצילות ָהא ִאּתְ ּ ּ ּ ִריָאה , ּ ִאית ּבְ
א ְבִדיֹוְקֵניה ְּדָבָרא הוא ְלַתּתָ ֵרי ִאיהו, ּּ ֲּאָבל ַלאו ְדִאְתּבְ ּ.  

ִריָאהְוָתא ֲחִזי ַאף ַע ְסִפיָרן ּבְ ַמר ּבִ ב ְדִאּתְ א ִמְלָבר ִאיהו, ּל ּגַ ְלבוׁשָ ּּבִ ְּוַלאו ִאיהו , ּּ
ִתיב , ִּמְלָגאו ּוְבִגין ָדא ּכְ ַצְלמֹו ָהָכא ָרָזא ''ּ ַוִיְבָרא אלהי)בראשית א כז(ּ ם ֶאת ָהָאָדם ּבְ

גוָפא ִּאית ְסִפיָרן ִדְבִריָאה ְוִאית ְסִפיָרן ַדֲאִצי, ָּאֳחָרא ּבְ ּוְבִגין ָדא ַוִיְבָרא אלהי, ּלותּ ּ ם ''ּ
יה , ֶאת ָהָאָדם ַמר ּבֵ ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאּתְ ּ ֶבת )ישעיה מד יג(ּ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ  ּכְ

ִית ָאה, ּבָ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַצְלמֹו ׁשְ ֶצֶלם אלהי, ּבְ א ִעָלָאה''ּבְ ִכיְנּתָ ם ''ה אלהי''ַּוִייֶצר יהו, ּם ׁשְ
ָּאָדם ָדא ַצִדיק ַחי ָעְלִמיןֶאת ָה ָאה, ּ ּתָ ְּיָצרֹו ִביִציָרה ִעָלָאה וִביִציָרה ּתַ ְּדִאינון י, ּ ִמן ' י' ּ

ִּמן ַוִייֶצר ִאיהו ו' ו, א ָאת א, ְּדֶאְמָצִעיָתא' ּ ְּדִאיהו ִבְתֵרין יוִדין ּבְ ּ ּוְתֵרין יוִדי, ּ ּן ֲעַלְייהו ''ּ
ַמר  ים )משלי יד א(ִאּתְ ָאה ַחְכמֹות ָנׁשִ ּתָ ְנָתה ֵביָתה ְוִאינון ָחְכָמה ְקדוָמה ְוָחְכָמה ּתַ ּּבָ ּ ּ.  

ִרית י ְטָרא ְדאֹות ּבְ ֶרא  )שמות ב ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּאְתְיִליד ָמהול' ְוָאָדם ִמּסִ ַוּתֵ
י טֹוב הוא י טֹוב)ישעיה ג י( ,ּאֹותֹו ּכִ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ן ַלאו ְקִליָפה ְדָעְרָלה, ּ ָללְּדַתּמָ ,  ּכְ

ָעְרָלתֹו ֲהָוה ך ּבְ ַמר ָאָדם ָהִראׁשֹון מֹוׁשֵ ָיה, ְְוָהא ְדִאּתְ ָּדא ָאָדם ַדֲעׂשִ ּוַמאי ִניהו ָדא , ּ ּ
יה  א ּבֵ ׁשָ ְלָטָאה ַעל ּכָֹלא)א דאתלבשת בה''נ(ְּקִליָפה ְדִאְתַלּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְלׁשַ

ָלה)תהלים קג יט( ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ה ּו, ּ ַמר ּבָ ְּבִגין ָדא ִאּתְ ה ָאָדם )בראשית א כו(ּ  ַנֲעׂשֶ
ָכל ִדיֹוְקִנין וְקִליִפין א ּבְ ׁשָ ְדמוֵתנו ְלִאְתַלּבְ ַצְלֵמנו ּכִ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ.  

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ה ּבִ ַמר ּבָ ְדמוֵתנו, ְּועֹוד ִאּתְ ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ַּנֲעׂשֶ ּ ִדְתֵהא ְכִליָלא , ּ
ל ְסִפיָר ל ַחד חוָלֵקיהְּדָכל ֶע, ןִמּכָ ה ּכָ ר ְסִפיָרן ְיִהיבו ּבָ ּׂשֶ ּ ּ ּוַמאי חוָלֵקיה, ּ ּ ל , ּ ֶּאָלא ּכָ

ור ִדיֵליה ה ִעּשׂ ְּסִפיָרה ְיִהיב ּבָ ּ ּ ָרה, ּ ל ַחד ְוַחד , ְּדָכל ְסִפיָרה ָסִליק ַלֲעׂשָ ְּוַיֲהבו ֵליה ּכָ ּ
ׁשַ ע ּתֵ ׁשַ ֲארו ִאינון ּתֵ ּתָ ור ִדיֵליה ִאׁשְ ִּעּשׂ ּ ּ ּ ָרה, עּ ה ַלֲעׂשָ ִלים ּבָ ּתַ ְּוָכל ַחד ְוַחד ִאׁשְ ּוְבִגין , ּ

ָרה ִרין ַחד ֵמֲעׂשָ ה , ָּדא ְמַעּשְׂ ַמר ּבָ ְלהו ִאּתְ ִליָלא ִמּכֻ ּוְבִגין ְדִאיִהי ּכְ ּ ּ  ַאֲהַבת )ירמיה ב ב(ּּ
לולֹוָתִיך ְּכְ ִליָלא ִמּכָֹלא, ּ ַמר, ּּכְ ִליַלת ֵמִעָלִאין ִאּתְ ּוְלָבַתר ְדִאְתּכְ ּ ה ּ ּ וְרדו )בראשית א כו(ּ ּבָ ּ

ֵהָמה וְבָכל ָהָאֶרץ ַמִים וַבּבְ ִּבְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהּשָׁ ּ ּ ִאין, ּ ַתּתָ ִליַלת ּבְ ָכל , ִאְתּכְ ַּוֲאִפילו ּבְ
ת ׁשַ ָלה, ְּקִליִפין ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ִאְתַלּבְ ּכֹל ָמׁשָ ה וַמְלכותֹו ּבַ ְּלַקְייָמא ּבָ ּ ּוְבָכל ַמה , ּ

ִליַלת ְּדִאְתַלּבְ ת ִאְתּכְ ֵמיה)א אתקריאת''נ(ׁשַ ׁשְ ָיה ִויִציָרה, ּ ּבִ ָּהא ָהָכא ָאָדם ַדֲעׂשִ ּ.  
ְפֶאֶרת ָּאָדם ִדְבִריָאה אוְקמוהו ַעל ּתִ ּ ּ ַצְלמֹו, ּ ֶצֶלם, ַמאי ּבְ ֵרין ִדיֹוְקִנין ִדיֵליה , ּבְ ּּתְ ּ ּּ

ֵרין ָוִוי''ּ ִאינון ָוא)א אלין''ס(ֶּאָלא , ְלִעיָלא ֵרין ִדיֹוְקִנין ְדא ְדִאיהו ָאָדם ִא, ן''ו ּתְ ּינון ּתְ ּ ּ ּ ּּ
א ִעָלָאה ִאיִהי ְדמות ָאָדם ִעָלָאה ְדִאיהו ָחְכָמה ִעָלָאה, ְּדֶאְמָצִעיָתא ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ ּּ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ

ָאה ְדמות ָאָדם ְדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּתָ ּּתַ ּ ּ ּ.  
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ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְבִדיֹוְקָנא ְדֶכֶתר ְוָדא ָאָדם ִדְבִריָאה, ְועֹוד ְּוָאָדם ִדיִציָרה ַצִדיק , ּּ ּ
ִדיֹוְקָנא ְדָחְכָמה ּוְבִגין ָדא , ּּבְ ֹלֹמה ְדִאיהו ַצִדיק )מלכים א ה כו(ּ ה ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ ּ ַויהֹוָ ּ

ֵלם ה לֹום ׁשָ ִרית ׁשָ ָא', ּבְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ א ִעָלָאה ְוֹכָלא ּוׁשְ ִכיְנּתָ ָיה ְדמות ִדׁשְ ּה ָאָדם ַדֲעׂשִ ּ ּ ּ ּּ
ר, )ושכינתא ודאי אתכלילת בכלא(, ְקׁשֹוט ּוְבִגין ָדא ִזְמִנין ִאְתְקִריַאת ֶנׁשֶ דף (. ִּזְמִנין ַחָיה, ּ

ֵמ, ִּזְמִנין ִצפֹור, ִזְמִנין יֹוָנה )א''קיז ע ׁשְ ִליָטא ִאְתְקִריַאת ּבִ ָכל ַמה ְדׁשַ ּּבְ ין , ּיהּ ּבִ ּוְבִעׂשְ
ה ּנָ ה ְפִרי, ִאְתְקִריַאת ׁשֹוׁשַ ִּעץ ְפִרי עֹוׂשֶ ְלָטא ַעל ַאְרָעא ִאְתְקִריַאת ֶאֶרץ, ּ ְוַכד , ְוַכד ׁשָ

ֵמיה א ִאְתְקִריַאת ָים ַעל ׁשְ ְלָטא ַעל ַיּמָ ְלָטא ַעל טוִרין ִאְתְקִריַאת ֶסַלע, ּׁשָ ֵלית , ְּוַכד ׁשָ
ְל ָעְלָמא ְדׁשַ ְרָיה ּבְ ֵמיהּבִ ׁשְ ָּטא ֲעֵליה ְדָלא ִאְתְקִריַאת ּבִ ּ ְלָטא ַעל , ּ ל ָדא ְדׁשַ ֲּאָבל ִעם ּכָ

א, ּּכָֹלא ין ְדִאינון מֹוָחא ְוִאיּבָ ין ַדְרּגִ ֲּעִביַדת ַאְפָרׁשוָתא ּבֵ ּ ּ ִּלְקִליִפין ְדִסְטָרא ָאֳחָרא , ּ
ָיין ַעל מֹוָחא ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא ִדְמַכּסְ ְּדִאינון ּכִ ּ ַוַיְבֵדל )בראשית א ד(ּא ְדִמָלה ְוָרָז, ּ ּ

ך''אלהי ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחׁשֶ ְם ּבֵ ַּווי ֵליה ְלַמאן ִדְמָעֵרב ְקִליִפין ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ִעם , ּ ּ ּ
ין ְדִסְטָרא ְדַדְכיו ַּדְרּגִ ּ ּ ּ.  

  )א זה הלשון''אמר המגיה עוד מצאתי בס( )כאן חסר(
ּתֹו  ה ַעד ַהִהיא ִזְמָנא, )שם ד א(' וכוְּוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ מֹוָדע ּבָ ּתְ , ְּוִכי ָלא ִאׁשְ

יֹוִמין  יה ּבְ ִכיְנּתֵ ׁשְ ִריך הוא ָלא ִאְתַיַחד ּבִ א ּבְ א קוְדׁשָ י ַמְקְדׁשָ ֶּאָלא ִמיֹוָמא ְדִאְתֲחַרב ּבֵ ּ ּ ְּ ּ ּ
יֹוִמין ְדחֹו, ְּדחֹול מֹוְדָען ּתוְקֵפיה ּבְ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ְּוָלא ֲהוֹו ִיׂשְ ּ ָלה ְדֶע, לּ ִגין ְדֶמְמׁשָ ֶבד ּּבְ

הֹון ְפָחה ּבְ ּתֹו וְבַהִהיא ִזְמָנא , ְוׁשִ רון ֵמָעְלָמא ִמָיד ַוֵיַדע ָאָדם עֹוד ֶאת ִאׁשְ ַתר ְדִיְתַעּבְ ּּבָ ּ ּּ ּ
י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת יהו)ישעיה יא ט( ּוְבַהִהיא ִזְמָנא ִאְתַקַיים ְקָרא , ה''ּ ּכִ ירמיה לא (ּ

י)לג דֹוָלם ּכִ ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ ּ ֻכָלם ֵיְדעו אֹוִתי ְלִמּקְ ּ וַביֹום ַההוא ִיְהֶיה יהו)זכריה יד ט(, ּ ה ''ּּ
מֹו ֶאָחד   .ֶּאָחד וׁשְ

ֶלד ֶאת ַקִין ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ָּדָבר ַאֵחר ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ גֹון , ּ אסתר ד (ָּיַדע ַוַדאי ּכְ

ּ וָמְרְדַכי ָיַדע)א ִזְמָנא ְדאֹוִליַדת ְלַקִין ָיַדע ֶאת , ת ְיִדיָעה ְלַטב ְוִאית ְיִדיָעה ְלִביׁשִאי, ּ ּבְ
ה ַההוא זוֲהָמא ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ּּכָ ָכל , ּ ט ַההוא זוֲהָמא ּבְ ְּוַעד ַההוא ֲאַתר ְדָמֵטי ְוִאְתַפּשַׁ ּ ּ ּּ

ְלּגוֵלי, ָּדִרין ּוְתַלת ּגִ ַמר , ּ ֹלׁש ''ּל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא ֶהן ּכָ)איוב לג כט(ֲּעַלְייהו ִאּתְ ּל ַפֲעַמִים ׁשָ
ֶבר ִיְצֵריה ְדָלא ָעִביד ֶחְטָאה, ִעם ּגָ ר ּבְ ּבַ ַתר ְדִיְתּגַ ּּבָ ּ ֵלי , ּ ְּוַהאי ְיִדיָעה ְדַקִין ִאיהו ְדִאְתּגְ

ט ֵּליה ַעד ַההוא ֲאַתר ְדִאְתַפּשַׁ ּ ּ ַמר , ּ ַּדֲעֵליה ִאּתְ ֶֹרׁש ָנָחׁש ֵי)ישעיה יד כט(ּ י ִמּשׁ ֵצא  ּכִ
ֶֹרׁש ָנָחׁש ְדַאִטיל זוֲהָמא ְבַחָוה, ֶצַפע ִגין ְדִאיהו ִמּשׁ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְות ְדָגִרים ִמיָתה ְלָאָדם , ּ ַּמְלַאך ַהּמָ ְ

ּוְלָכל ָדִרין ִדיֵליה ּ ּ יה ְלַקְטָלא, ָהִכי, ּ ַּהאי ַדְרּכֵ ּוְבִגין ָדא ָקִטיל ַלֶהֶבל, ּ ּ.  
יה ִאיִה ְּוַהאי זוֲהָמא ְדִאְתְנִטיל ִמּנֵ א ְדִעֶרב ַרב''י ִליִליּ ַמר , ת ִאיּמָ משלי ה (ֲּעָלה ִאּתְ

ְּדִאיִהי ַסם ָמְות ְדֵאל ַאֵחר ְדִאיהו סמא',  ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות וכו)ה ּ ּ א , ל''ּ ְוִאיִהי ִאיּבָ
ם ְלַרּבֹות ֵאל ַאֵחר, ִּדיֵליה ַמר , ּגַ ִגיָנה ִאּתְ ח ִמִפְריֹו)בראשית ג ו(ָּנָחׁש ּבְ ּקַ ,  ַוּתֹאַכלּ ַוּתִ

ם ְלַרּבֹות ה ַויֹאַכל ּגַ ה ִעּמָ ם ְלִאיׁשָ ן ּגַ ּתֵ ָּהָכא ָרָזא ְדַחָוה ַוּתִ ּ ּ ּוְלָבַתר ָחָזא ֵליה ְדִאְתָחַרט , ּ ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאַמר  ׂשֹוא )שם ד יג(ּכְ דֹול ֲעֹוִני ִמּנְ ּוְבִגין ָדא, ּגָ  ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת )שם ב( ּ

הָהָכא ָרִמיז ֵקִני חֹו, ה''יהו ִרית, ֵתן ֹמׁשֶ ָלא ָאת ּבְ ְתׁשוָבה וְלַקּבָ ְּדָעִתיד ְלַאֲהָדָרא ּבִ ּ ּ ,
ם יהו)שם טו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ָנא ֲעֵליה, ה ְלַקִין אֹות''ּ ַוָיׂשֶ ִרית ִמיָלה ְלַאּגָ   .ּאֹות ּבְ
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ּוְבִגין ָדא ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל ִּמָלה ְוֹלא ָיַסף ַּמאי ַוּתֹוֶסף ֶאָלא ָרָזא ְד, ּ
ה עֹוד ְלַדְע יה, )שם לח כו(ּּתָ ִגין ַההוא זוֲהָמא ְדָנִפיק ִמּנֵ ּּבְ ּ ָכל , ּ טוֵתיה ּבְ ְּוָחָמא ִאְתַפׁשְ ּ ּ

ָכל ָדָרא ְלָטב, ָּדָרא טוֵתיה ּבְ יָון ְדָחָמא ַלֶהֶבל ְדִאְתַפׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּ אֹוִסיַפת , ָאַמר ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת, ּּ
ה ָקְר ּמָ ִגיֵניהִאיִהי ּכַ ְכָיין ּבְ ה ּבִ ֲחנוִנין ְוַכּמָ ה ּתַ ִנין ְוַכּמָ ּּבָ ָאה , ּ יָון ְדִאיהו ֲהָוה ָעִתיד ְלַדּכָ ּּכֵ ּ

ּזוֲהָמא ִדיֵליה ֵמָעְלָמא ה ַעל ָהָאֶרץ )קהלת ח יד(ְוָהא ֹקֶהֶלת ָאַמר , ּ ר ַנֲעׂשָ  ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ
ַמ ר ַמִגיַע ֲאֵליֶהם ּכְ ר ֵיׁש ַצִדיִקים ַאׁשֶ ִעיםֲּאׁשֶ ה ָהְרׁשָ ֵלי ַצִדיק ְוַרע לֹו , ֲעׂשֵ ָּהָכא ִאְתּגְ

ע ְוטֹוב לֹו ַמר , ִאית ֶהֶבל, ָרׁשָ  ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב )שם י ב(ְּוִאית ֶהֶבל ַוֲעַלְייהו ִאּתְ
ֹמאלֹו ִסיל ִלׂשְ ם ֶזה ֶהֶבל, ּכְ ּגַ ׁשַ ה, ּבְ ם ֶזה ֹמׁשֶ ּגַ ׁשַ ְּוָהא אוְקמוהו ּבְ ּ ת, ּ ה ֶזה ׁשֵ ּ ְוִאיהו ,ֹמׁשֶ

ם ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא, ְּוִאיהו ֶהֶבל, ׁשֵ ֶבר''ְּוֶהן ּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ   .ּל ַפֲעַמִים ׁשָ
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ִקְרּבֹו)ישעיה סג יא(ְּוָרָזא ְדִמָלה  ם ּבְ ְּדִאיהו , ּ ַאֵיה ַהּשָׂ מֹו)שמות ג יג(ּ ְוָדא ,  ַמה ּשְׁ
ָּאָדם ְדִאיהו ְרִביָעָאה ַמר ּוְבִג, ּ יֶבּנו)עמוס ב ו(ּיֵניה ִאּתְ ָעה ֹלא ֲאׁשִ ֹלא , ּ ְוַעל ַאְרּבָ

יר יֶבּנו ְבִגְלּגוָלא ַיּתִ ֲּאׁשִ יה ֲאבֹוי ְדִאיהו ָאָדם, ּ יָון ְדָנח ּבֵ ּּכֵ ּ ּ מֹוָדע , ּ ּתְ ַההוא ִזְמָנא ִאׁשְ ּּבְ
י ֵתָדע)משלי ל ד( נֹו ּכִ ם ּבְ מֹו וַמה ּשֶׁ מֹו ָמה אֹוַמר ֲאֵליֶהםְּוָדא ִאיהו ָרָזא ַמ, ּ ַמה ּשְׁ , ה ּשְׁ

ֵליָמא א ׁשְ ְבּתָ ַלת ֵחיָוון, ְּוָדא ִאיהו ֶמְרּכַ ְּדָרִכיב ֲעַלְייהו מ, ש ּתְ ַמר ֶהן , ה''ּ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא ֶבר )ב''דף קיז ע(ל ''ּּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ   .ַּפֲעַמִים ׁשָ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַווי ְלָעְלָמא , ּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל ַו)בראשית ד ב(, ָקם ַרּבִ
ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ְדִאית לֹון ַעְייִנין ְוָלא ָחָזאן ְמִעין ּבְ ּאוְדִנין ְוָלא ׁשָ ְצִעין , ּ ַתר ּבִ ְוָאְזִלין ּבָ

א ֲחִזי ַקִין ִאיהו ֵיֶצר ָהָרע, ְּדַהאי ָעְלָמא ְּוִאינון , ּ ַהֵלבֶּהֶבל ִאיהו, ֶּהֶבל ֵיֶצר ַהטֹוב, ּּתָ
א י ִלּבָ ּתֵ ֵרי ּבָ ֹמאלֹו)קהלת י ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּתְ ִסיל ִלׂשְ ֵלב ,  ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב ּכְ

יה ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל, ָחָכם ִליִמינֹו ָדא ֶהֶבל ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִּאיהו תֹוֶסֶפת רוַח , ּ ּ
ּ רוַח ַהטוְמָאה ְדִאיהו ָגַרע ְוָלא אֹוִסיףַּקִין ִאיהו, ַהּקֶֹדׁש ּ ּ , ַּקן ְלַתְרַוְייהו, ַּקִין ּגוָפא, ּ

יה ה ְדִאית ּבֵ ּמֶ ַקְנַקן ֶאָלא ּבַ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ַמר ַאל ּתִ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ א, ּּ ַּוַדאי ַקִין ִאיהו ִלּבָ ְּדִאיהו , ּ
ַּלאו ַההוא ִדְלִעיָלא ְדִאיהו ִא, ְקִליָפה ֶדֱאגֹוָזא א ְדִאיָלָנא ְדַחֵייּ ּוְבִגין ְדַהאי ַקִין ִאית , ּיּבָ ּ
יה ַטב וִביׁש ּּבֵ יה , ּ ַמר ּבֵ ּנו)בראשית ב יז(ִּאּתְ ּ וֵמִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ּ ַעד , ּ

יה ֶדֱאגֹוָזא ר ַהִהיא ְקִליָפה ִמּנֵ ְּדִאְתַעּבַ ּ א ִאְתְקִרי ִמיָתה ְוַחֵיי אֹור ְוֹחׁשֶ, ּ ֲהַבל ַטב , ְךִּאיּבָ
יׁש ֲּהַבל ְדאֹוַרְייָתא ְדִאיהו ַלַהב, ַוֲהַבל ּבִ ַמר , ּ ה ֹחֵצב '' קֹול יהו)תהלים כט ז(ֲּעָלה ִאּתְ
ה' ְוָדא ה, ַלֲהבֹות ֵאׁש ה' מ, ְּדֹמׁשֶ ת' ש, ֹמׁשֶ יה , ׁשֵ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִים )שמות ב י(ּ י ִמן ַהּמַ  ּכִ

יִתיהו ם' ש, ְּמׁשִ ָנ, ׁשֵ אֹוַרְייָתאְוַלאו ְלַמּגָ ם קֹוֵבַע ֶמְדָרׁשֹות ּבְ ת ִסיוָמא , א ֲהָוה ׁשֵ ַּוֲהָוה ׁשֵ ּ
יָתא ִגין , ְדַאְלָפא ּבֵ ת ּבְ ה ַתַחת ַרְגָליו)תהלים ח ז(ׁשֵ ּתָ   . ּכֹל ׁשַ

ִליל ז ְטָרא ִדיִמיָנא ִאיהו ּכְ ית ָסְלִקין', ץ וכו''ְּוִאינון אבגית, ֲהָבִלים' ְּוֶהֶבל ִמּסִ , ׁשִ
ְּדִאינון ְל ית ִעְזָקאן ְדָקֶנהּ ׁשִ ִביָעָאה, ָּהִבים ּבְ ַבע , ַּוֲהַבל ְדֶפה ׁשְ ּוְלִקְבַלְייהו ָאַמר ָדִוד ׁשֶ ּ ּ

ָּקִלין ְדָהבו ַליהו ֵני ֵאִלים''ּ ַמר )תהלים כט(, ה ּבְ ַבע ִאּתְ י ֹלא )דברים ח ג( ְּוַעל ִאֵלין ׁשֶ  ּכִ
ל מ י ַעל ּכָ ַּעל ַהֶלֶחם ְלַבדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ּכִ ָקִלין ' ְּוִאֵלין ז, ה ִיְחֶיה ָהָאָדם''ֹוָצא ִפי יהוּ

ז ְבָעה ַאְרִעין' ְוִאית ז, ְרִקיִעין' ָסְלִקין ּבְ ׁשִ ָמאָלא ְדָנֲחִתין ּבְ ַּוֲעַלְייהו ָאַמר ֹקֶהֶלת , ִּדׂשְ
ֵני ָהָאָדם ָהעֹוָלה ִהיא ְלָמְע)כי( )קהלת ג כז(   .'ָלה וכוּ ִמי יֹוֵדַע רוַח ּבְ
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ְבָעה ֲהָב ָבעׁשִ ֵני ַהּשָׂ ַבע ׁשְ ִּלים ָטִבין ִאֵלין ִאינון ׁשֶ ַבע , ּ ּוְלִקְבַלְייהו ָאֳחָרִנין ָלֳקֵבל ׁשֶ ּ
ֵני ָהָרָעב ִּאֵלין ֲהָבִלים ְדַחֵיי, ׁשְ ּ ְּוִאֵלין ֲהָבִלים ְדִמיָתה, ּ ּוְבִגין ָדא ֵיׁש ֶהֶבל ְוֵיׁש ֲהָבִלים, ּ ּ ,

ע ֵחיָוון ְדָכְרַסָייא' ד, ֵלב' ה ַּאְרּבַ ין ְדָכְרַסָייא' ו, ּ ית ַדְרּגִ ּׁשִ ּ ר ֲאִמיָרן , ּ ְרָיין ֲעׂשַ ַּוֲעַלְייהו ׁשַ
ְּדִאינון י ַאִויר' ו', ּ ְּדָנִפיק ֵמֶהֶבל ִאיהו קֹול ְדִאיהו פֹוֵרַח ּבְ ּ ּ ּ ְּדִאיהו אֹור ָחֵמׁש אֹור ַוַדאי , ּּ ּ ּ
ִּדּבור ַוֲאִמיָרה' י, ִּעָלָאה' ִּאינון ה הְּוִאינון ֲהָבִלים ֲהַב, ּ ַוֲהַבל ָנִחית , ִּעָלָאה' ל ָסִליק ּבְ

ה ָאה' ּבְ ּתָ ָּנִחית ִדּבור, ּתַ ַחד ָקָלא ָסִליק, ּ ּוְבִאֵלין ֲהָבִלים ָסִליק ּבְ ה, ּוְבָדא ָנִחית, ּ ' ּבְ
ָאה ָסִליק ָקָלא ְדִאיהו ו ּתָ ה', ּּתַ ִּעָלָאה ָנִחית ִדּבור ְדִאיהו י' ּבְ ּ ּ ּ ּ'.  

אַוֲהָבִלים ָסְלִקין ְוָנֲחִתי ִלּבָ ה ַמְלֲאֵכי אלהי, ן ּבְ ן ְוִאינון י''ְוִהּנֵ ּמָ , ו''ּם ָסְלִקין ְוָנֲחִתין ּתַ
ָאה מוָצב ַאְרָצה' ה ּתָ ָמְיָמה ָדא ה, ּּתַ יַע ַהּשָׁ ָמְיָמה' ְוֹראׁשֹו ַמּגִ ְוִאם , ִּעָלָאה ְדִאְתְקֵרי ַהּשָׁ

ָבה ְדִאיִהי יו ַמֲחׁשָ ְצלֹוִתיןָל, א''ו ה''א וא''ד ה''ָלא ָסְלִקין ּבְ ִלין ּבִ ּכְ ִּאֵלין , א ִמְסּתַ
ְטָרא ְדִיחוָדא ֲּהָבִלים ְדַלאו ִאינון ִמּסִ ּ ִפירוָדא, ּ ַּוֲהָבִלים ָאֳחָרִנין ִאינון ּבְ ְוָסְלִקין , ּ

א יׁשָ ָבה ּבִ ַמֲחׁשָ א , ּבְ יׁשָ ָבה ּבִ ָבה ִדְלהֹון ַמֲחׁשָ ַמֲחׁשָ ַמר ּבְ ן ִפירוָדא ִאּתְ ּמָ ּוְבִגין ְדִאית ּתַ ּ ּּ
הִמ   .)והבלים דלית בהון פרודא מחשבה דלהון מצטרפא למעשה(, ְצָטְרָפא ְלַמֲעׂשֶ

ר ַאְתָוון ִאיִהי ַמְלכוָתא ע ַאְתָוון ַוֲעׂשַ ר ְדַאְרּבַ ְּוִעּקָ ר ְסִפיָרן, ּ ל ֲעׂשַ , ְדִאיִהי ְכִליָלא ִמּכָ
ּוֵביה ָצִריך ּכָֹלא ְלַאְכָלָלא ְ ּ ָלא, ּ ְּדָכל ָמאן ְדָנִטיל ַמְלכות ּבְ ּ ץ ּ ע ְסִפיָרן ִאיהו ְמַקּצֵ ׁשַ ּ ּתֵ

ִטיָען ּנְ ִעיָקר, ּבַ ָלא ַמְלכות ִאיהו ּכֹוֵפר ּבְ ע ְסִפיָרן ּבְ ׁשַ ְּוָכל ָמאן ְדָנִטיל ּתֵ ּ ּ.  
ַמר  ֲּהָבִלים ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ֲעַלְייהו ִאּתְ ְע)ירמיה י טו(ּ ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ , ּּתוִעים ֶהֶבל ֵהּמָ

ְּדִאינון ֲהָבִלים ָסְלִקין ּבְ ְקרותּ ִּנְבלות ַהֶפה וְבׁשִ ּ ה , ּּ י מֹוָחא ִאית ַחּמָ ְּוֻכְלהו ָסְלִקין ְלַגּבֵ ּ
ּוְלָבָנה ְוֹכְכַבָיא וַמָזַלָיא ִבְרִקיִעין ְדִאינון ְקִליִפין ּ ּ ּּ ַמר , ּּ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ  הֹוי )ישעיה ה יח(ּ

ְוא ַחְבֵלי ַהּשָׁ ֵכי ֶהָעֹון ּבְ ַמר , מֹוׁשְ ן ִנְמָלחו)שם נא ו(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ָעׁשָ ַמִים ּכֶ י ׁשָ ְוָחְפָרה , ּ ּכִ
ה וכו ה ַהַחּמָ ַּהְלָבָנה ובֹוׁשָ ֶקר , )שם כד כג(' ּ ה ֲהָבִלים ִאית לֹון ְדֻכְלהו ַמְלָיין ׁשֶ ְּוַכּמָ ּּ

ְוא ְדַפְיי, ְוׁשָ ָלה ָפְתִחין ּגַ ה ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּמָ ְקָרא ּכַ ְּוָכל ָמאן ְדַאִפיק ִמִלין ְדׁשִ ּּ , ּהו ְלִקְבלֹוןּּ
ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול וכו)קהלת י כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  י עֹוף ַהּשָׁ ְּוִאֵלין ִמלוִלין ', ְ ּכִ ּ ּ

ְנָייִנין ה ּבִ ּמָ ִנין ּכַ   .ִּאינון ּבָ
  ]א''דף קיח ע -תיקוני זוהר [

 אמנם אחר כך, א''ד ע''הנמשך אחר זה כבר נדפס בדף ק,  אמר המגיה)א''דף קיח ע(
וכדי שלא לכפול הדברים ארמוז לך החלוף שיש , מצאתי זאת הנסחא מדוייקת יותר מהאחרת

' ד נקודין מן י''ובשורה ל', בזאת הנסחא לא מצאתי או אשא על מיא בשורה ל, ביניהם בלבד
ל ואיהי לב דכלהו בה אתכלילן ומינה ''צ' א שורה ז''ה ע''ובדף ק, איהי בת קול' טעמים מן ו
דף , ל אחיד''ב נחית צ''ל רשפים ובשורה י''צ' ובשורה י, וכד דפיק' ובשורה ט, נפיק דפיקו

אויר קדמון ' שורה ך, דלה' ל ד''דילה צ' ח ד''בשורה י, ל דמלה''ו דא צ''ב בשורה י''ד ע''ק
 .ל אוירא קדמאה''צ

והרבה עמלתי וטרחתי להגיהו , אמר המגיה זה התקון מצאתיהו מפוזר ומפורד ומוטעה
 .ובמקומות ממנו כתבתי הדברים פעמים מפני חלוף הנסחאות, ר הדברים על אופניהםולסד

  .עוד ראה זה מצאתי
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א ֲחִזי ֶהֶבל ִאיהו ַהֵלב, )בראשית ד ב(ַוּתֹוֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל  ּּתָ ' ְוִאית ב, ּ
א ִלּבָ ים ּבְ ּתִ ִסיל ,  ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ֶהֶבל)קהלת י ג(, ּבָ ֹמאלֹו ָדא ֶהֶבלֵלב ּכְ ַּקִין ִאיהו , ִלׂשְ

ְרַוְייהו ַחָוה, ְּוִאיהו ִעץ טֹוב ָוָרע, ָּיִניק ִמּתַ ְּוַקִין ִאיהו זוֲהָמא ְדָנָחׁש ְדַאִטיל ּבְ ּ ּ ּ ַּוֲעֵליה , ּ
ַמר  ֶֹרׁש ָנָחׁש ֵיֵצא ֶצַפע)ישעיה יד כט(ִאּתְ י ִמּשׁ ָּמה ָאְרֵחיה ְדִחְוָיא ְלִמְקַטל,  ּכִ ך ָדא , ּ ּּכַ ְ

ּוְבִגין ָדא , ּוְלָבַתר ִאְתַחַרט, ָקַטל ם יהו)בראשית ד טו(ּ ִרית , ה ְלַקִין אֹות''ּ ַוָיׂשֶ אֹות ּבְ
ּוְבִגין ָדא ָאַמר , ִמיָלה ב ְדַקִי, ה'' ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת יהו)שם(ּ ּן ִאיהו זוֲהָמא''ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ,

ַמר , י''ָיִכיל ְלֶמֱעַבד ָנִק גֹון ִיְתרֹו ְדִאּתְ יה ּכְ ה)שופטים א טז(ּּבֵ   .ּ וְבֵני ֵקִני חֹוֵתן ֹמׁשֶ
ֵיׁש , ְּוָאְמרו ַקְדָמִאין ִאית ֶהֶבל ְוִאית ֶהֶבל, ְּוָרָזא ְדִמָלה ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת

ִעים וכו ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ּגִ ּמַ ם ֶזה ָהֶבל)קהלת ח יד(', ַּצִדיִקים ׁשֶ ּגַ י ׁשֶ ,  ָאַמְרּתִ
ְרַסָיא' ּל ִדיִמיָנא הֶהֶב א' ו, ּּכָ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ע ֵחיָוון' ד, ׁשֵ ִּאֵלין ֲהָבִלים ִאינון , ַאְרּבַ ּ

א ְלִתְפֶאֶרת וַמְלכות ְדִאינון ו ְּלבוׁשָ ּ ּ ּ ִליָלן''י, ה''ּ ַאִויר' י, ה ּכְ ָאה ִדּבור ְדָסִליק ' ה, ּּבְ ּתָ ּּתַ ּ
ֶהֶבל ָמ, ּבַ ׁשְ ִליל ּבִ אֹוַרְייָתאְּוֹכָלא ִאְתּכְ ּא ְדַבר ַנׁש ְדַצִלי ְצלֹוָתא אֹו ְדָעִסיק ּבְ ֲאָבל , ּ

ַאְרָעא קֹול ְוִדּבור ְדחֹול, ֲּהָבִלים ָאֳחָרִנין ְדִאְתֲעִביָדן ּבְ ַאִויר ְדַהאי ָעְלָמא ּבְ ָּסְלִקין ּבְ ּ ּ ּ ,
ין ֹקֶדׁש ְלחֹול ְבִדיל ּבֵ הֹון ַהּמַ ָרֵאל ְמַצִלין ּבְ ְּוִיׂשְ הֹון ְוִאית ָאֳחָר, ּ ַמר ּבְ  )ירמיה י טו(ִּנין ְדִאּתְ

ְע ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ ְּוִאינון ֲהָבִלים ְוקֹול ְוִדּבור ְדִנְבלות ַהֶפה, ּּתוִעיםֶהֶבל ֵהּמָ ּ ּ ּ ְטָרא , ּ ִּאינון ִמּסִ
ין ְדִאינון סמא ָאר ַעּמִ ן ִדׁשְ ֶּדֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְמַמּנָ ּ ַהְבָדָל, ל ְוָנָחׁש''ּ ַמר ּבְ ֲּעַלְייהו ִאּתְ ה ּ

ָרֵאל ְלגֹוִים ֵני ִבְנָיָנא, ּוֵבין ִיׂשְ ך ּבָ פום עֹוָבדֹוי ּכַ ל ַחד ּכְ ְּכָ ת ֶזה )קהלת ז יד(, ּ ּ ְדֶזה ְלִעְ◌ּמַ
ה ָהאלהי   .ם''ָעׂשָ

ְּוָתא ֲחִזי ָמאן ְדִבְנָייָנא ִדיֵליה ְלִעיָלא ְבִסְטָרא ְדַדְכיו ּ ּ ְּבָכל ִאֵלין ֲהָבִלים ְדאֹוַרְייָתא , ּ ּ
ִפיך וכו)ישעיה לז טז(ֵּליה ָאַמר ְקָרא ֲע, ּוְצלֹוָתא ים ְדָבַרי ּבְ ָ ָוָאׂשִ י ' ּ ְּוֵלאֹמר ְלִציֹון ַעּמִ

ה י, ָאּתָ ְקֵרי ַעּמִ ְּוָהא אוְקמוהו ַאל ּתִ ּ י, ּ ַמָיא , ֶּאָלא ִעּמִ ָּמה ֲאָנא ְבִמלוָלא ִדיִלי ֲעָבִדית ׁשְ ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאַמר  ְדַבר יה)תהלים לג ו(ְוַאְרָעא ּכְ ַמִים ַנֲעׂשו''ו ּבִ י , ּה ׁשָ פו ִעּמִ ׁשוּתָ ך ַאְנּתְ ּבְ ּּכַ ּ ְ

ִמלוָלא ַּתֲעֵביד ּבְ בוָעה, ּ ֲּאָבל ָאֳחָרִנין ְדַמְפִקין ִמפוַמְייהו ֲהָבִלים ִדׁשְ ּ ּ ּ ּּ ַמר , ּ ֲּעַלְייהו ִאּתְ
ים ֲחָלִלים ִהִפיָלה)משלי ז כז( י ַרּבִ ְּוִאֵלין ִאְתְקִריאו ֲחָלִלים, ּ ּכִ ִּדְמַחְל, ּ ם יהוּ , ה''ִלין ׁשֵ

ְקָרא ְקָרא ְואֹוָמָאה ְלׁשִ ְּוָנְפִקין ֲהָבִלים ִמפוַמְייהו ְוָקָלא ְוִדּבוָרא ְלׁשִ ּ ּ ֵמיה , ּ ְּוָדְכִרין ׁשְ
ְקָרא ָנא וְלׁשִ ְנָיִנין ְדַבְטִלין לֹון , ְּלַמּגָ ִנין לֹון ּבִ ְקָרא ּבָ ָמא ְדָנְפִקין ְלַבָטָלא וְלׁשִ ַההוא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ

ֵניֶכם)ירמיה ב ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , אֵמָעְלָמ ִתי ֶאת ּבְ ְוא ִהּכֵ א ,  ַלּשָׁ ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ
ְקָרא ְּדָנְפִקין ִמפוַמְייהו ִמלוִלין ְואֹוָמִאין ְדׁשִ ּ ּ ּּ ַּטב לֹון ְדָלא ֵיתון ְלָעְלָמא, ּ ָּקמו ַחְבַרָיא , ּ ּ

ְזָבן ַרֲחָמָנ ְלהו ְוָאְמרו ַרֲחָמָנא ְלׁשֵ ּּכֻ ּ ְזָבןּ   .א ְלׁשֵ
  ]ב''דף קיח ע -תיקוני זוהר [

ְמעֹון י ׁשִ ָנן, ָאַמר ַרּבִ ָבה, ַרּבָ ַמֲחׁשָ ְלָיין ּבְ ְנָיִנין ּתַ ל ִאֵלין ּבִ ַקִין , ּּכָ ְחָנא ּבְ ּכַ ָמה ְדַאׁשְ ּכְ
ים, ְוֶהֶבל ּתִ ָנא ִפׁשְ ָקְרּבָ ַּקִין ָהָיה עֹוֵבד ֲאָדָמה וַמְייֵתי ּבְ ֲהָוה , הְרָוֵּמַההוא ִסְטָרא ְדֶע, ּ

ִריך הוא ֶע א ּבְ י קוְדׁשָ ָבה ְלָקְרָבא ַקּמֵ ַּמֲחׁשָ ְטָרא ְדֶע, ְרָוהְּ ים ִאיהו ִמּסִ ּתִ ִין ְדִפׁשְ ּוִמּנַ ּ ְרָוה ּ
ֱאַמר  ּנֶ ר ֶע)שמות כח מב(ׁשֶ ׂשַ ה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד ְלַכּסֹות ּבְ , ה ֹצאןֶהֶבל ֲהָוה רֹוֶע, ְרָוה ַוֲעׂשֵ

כֹו ָנא ִמּבְ ּ ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הוא )בראשית ד ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , רֹות ֹצאנֹוָקִריב ָקְרּבָ
כֹורֹות ֹצאנֹו יה )ב''דף קיח ע(, ִמּבְ ַמר ּבֵ יה ֲהָוה ְבַההוא ֲאַתר ְדִאּתְ ְבּתֵ ַּמֲחׁשַ ּ ּ  )דניאל ז ט(, ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ֲעַמר ְנ ה ּכַ ַער ֵראׁשֵ ְתָלג ִחָוור וׂשְ ה ּכִ יק יֹוִמין ְיִתיב ְלבוׁשֵ ְּוַעּתִ ּ ּ ּ ִריך הוא , ֵקאּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ה יה ָטָבא ָצְרָפה ְלַמֲעׂשֶ ְבּתֵ יל ֵליה, ַּמֲחׁשַ ּוְבִגין ָדא ַקּבִ ּ ָבה ָרָעה ָלא ְמָצְרָפה , ּ ּוַמֲחׁשָ
ה ָנא ְדַקִין, ְלַמֲעׂשֶ ּוְבִגין ָדא ָחָרה לֹו, ְּוָדא הוא ָקְרּבָ ִּמָיד ַויֹאֶמר יהו, ּ ה ''ּ ה ְלַקִין ָלּמָ

ֵאת ', ְָחָרה ָלך וכו ִטיב ׂשְ ֵאת, )בראשית ד ו(ֲהֹלא ִאם ּתֵ ִטיב עֹוָבָדך ׂשְ ֲאָנא , ְִאם ּתֵ
ְַמֲאִריך ָלך ְוֶאטֹול ַמטוָלך ָעַלי ְ ְּ ּ ֵאת ַמטוָלא ְדחֹוִבין הוא, ּ ּוְמָנָלן ִדׂשְ ּ ּ ּ ישעיה א (ִּדְכִתיב , ּ

ְּוִאם ֹלא ֵתִטיב עֹוָבָדך ַלֶפַתח ַחָטאת רֹו,  ִנְלֵאִתי ְנׂשֹוא)יד ּ ם, ֵבץְ , ְּוָדא ֶפַתח ְדֵגיִהּנָ
ְלִטין ֲעָלך ן חֹוִבין ִדיָלך ׁשָ ְְדַתּמָ ְ ּ ְמׁשֹול ּבֹו, ּ ה ּתִ ִטיב עֹוָבָדך ַאּתָ   .ְְוִאם ּתֵ

הֹון מוָסר ֶאָלא ָנְטִרין ְדָבבו ִליט ּבְ יַעָיא ָלא ׁשַ ַּרּשִׁ ּ ּּ ּ ו ֶאת , ּ ֹטם ִעׂשָ ו ַוִיׂשְ ַגְווָנא ְדִעׂשָ ּּכְ
ַגְווָנא ְדַקִין, )אבראשית כז מ(ַיֲעֹקב  ו ּכְ ַגְווָנא ְדֶהֶבל ְוִעׂשָ יָת וכו, ַיֲעֹקב ּכְ ' ַּויֹאֶמר ֶמה ָעׂשִ

ָמא ְדִאְתְקִרי מ)שם ד י( ּ חֹוָבא ָדא ִדְקַטְלּתְ ַלֲאחוך ָלא ֲעַבְדּתְ ֵליה ֶאָלא ִלׁשְ ּ ּ ה ''ָמ, ה''ְּ
ְֲאִעיֵדך ְוַאְסִהיד ֲעָלך ְבָעה ָלך, ְ ְה ְדִאיהו ָאָדם ְדָעִביד ָלך''ּ ֶאָלא מְוָלא עֹוד, ְְוִאיִהי ּתָ ּ ּ ,

ך ְלָעְלָמא ְות ּבָ ַרם ָדא ְדַאִפיק ַמְלַאך ַהּמָ ְּגָ ְ ּ ּ ִנים , ּ ְּוָדא ִאיהו פֹוֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ שמות (ּ

יֵדיֶהם, )כ ה ה ֲאבֹוֵתיֶהם ּבִ ַמר ִאם אֹוֲחִזין ַמֲעׂשֵ ך ֲהָוה עֹוְבֵדי ֲאבוָה, ְוָהא ִאּתְ ֶּאָלא ּכַ ְ ּ 
ה ֲהָוה, ֲּהָוה ִביֵדיה ה ְדִאּשָׁ ֶדה, ַעל ִסּבָ ּשָׁ ְהיֹוָתם ּבַ ַמר ַוְיִהי ּבִ ָמה ְדִאּתְ ֶדה ֶאָלא , ּכְ ְּוֵאין ׂשָ

ָתא ָתא ָגְרַמת ִמיָתה ְלָאָדם, ִאּתְ ַיֲעֹקב ִעם , ְוָגְרַמת ִמיָתה ְלֶהֶבל, ִאּתְ ַמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ּכְ
ו ַוֵיָאֵבק ִאיׁש ִע א ְדִעׂשָ ַגְווָנא ָדא ֲהָוה ַקִין ְוֶהֶבל, )בראשית לב כה(ּמֹו ְּמַמּנָ ְוָנַצח ֶהֶבל , ּכְ

ְטָרא ְדַרֲחֵמי ְדַחִייס ֲעלֹוי ְוָלא ָבָעא ְלִמְקְטֵליה, ְלַקִין ְּוִאיהו ִמּסִ ְּוָקם הוא ְוָקְטֵליה, ּּ ּ ,
ָתא ָגְרָמא ָדא ַמר , ְוִאּתְ ּ וְבִקְנָאה ִדיֵליה ָקִטל , ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות)משלי ה ה(ֲּעָלה ִאּתְ ּ

  .ֵּליה
ַָויֹאֶמר קֹול ְדֵמי ָאִחיך צֹוֲעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה  ּ ַּאְנּתְ הוא ְבֵריה , )בראשית ד י(ּ ּ

יה , ְּדִחְוָיא ְדָגַרם ִמיָתה ְלָאָדם ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֵהָמה)שם ג יד(ּ ל ַהּבְ ה ִמּכָ ך ִאית , ּ ָארור ַאּתָ ְּכַ

יָדך, ּיהְָלך ְלַיְרָתא ִמּנֵ ְְדעֹוָבָדא ִדיֵליה ּבִ ּ ר ָפְצָתה , ּ ה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ִגין ָדא ָארור ַאּתָ ּּבְ ּ ּ
ע ְלָווִטין, ֶּאת ִפיָה ׁשַ ִריך הוא ּתֵ א ּבְ ָּדא ֲהָוה ַאְרָעא ְדַלִייט ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ַּלִייט ְלַקִין ַחד , ּ

ָרה ָלָמא ַלֲעׂשָ ּוְבִגין ָדא ָאַמר , ְלַאׁשְ ה ִמן ָהֲאָדָמה וכו)שם יא(ּ י ַתֲעבֹוד ', ּ ָארור ַאּתָ ּכִ
ך' ֶאת ָהֲאָדָמה וכו ׁש ֵחיָלָהא ְלַגּבָ ׁשַ ֵהא ּתָ ְִדּתְ ִליִטין, ּ ְּוָלא ִיְפקון ִמיָנך ַמְלִכין ְוׁשַ ְ ּ ּ.  

ְהֶיה ָבָאֶרץ ַמִים , ָנע ָוָנד ּתִ ַּדֲאָנא ֲאָמִרית ְלָאָדם ְוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהּשָׁ ּ ּ ּּ
ֵהָמה  ַמָזלֹות, )שם א כו(ּוַבּבְ א ְדַתְלָיין ּבְ ֵני ָנׁשָ ְּדִאּנון ּבְ ּ ְּדַדְמָיין ְלֵחיָוון וְבִעיָרן ְועֹופֹות, ּ ּ ,

ך ְלַקְטָלא ָלך ְלהו ָאְזלו ְלַגּבָ ְּכֻ ְ ּ ּ ְדָמֵאי, ּ ִזיל ָנע ָוָנד ִמּקַ , ן''ּן ָד''ד ָעֹו''ע ָוָנ''ָנ, ְוַאְנּתְ ּתֵ
ִג ּן ְדִנָד''ּין ְדַאְנּתְ ָעֹוְועֹוד ָנע ָוָנד ּבְ ָדה ִאְתֲעִביַדת ְדִאיִהי זוֲהָמא ְדִהִטיל ָנָחׁש , ה''ּ ּוַבּנִ ּ ּ ּ ּ

ְהֶיה, ְּלַחָוה ִגין ָדא ָנע ָוָנד ּתִ ְטָרא ְדסמא, ּּבְ ִגין ְדַאְנּתְ ִמּסִ ִגין ְדַאְנּתְ , ל''ְּועֹוד ָנע ּבְ ָּנד ּבְ
ְטָרא ְדָנָחׁש ָעְלָמא ֵדין, ִמּסִ ָעְלָמא ְדָאֵתיָנ, ָנע ּבְ א , ד ּבְ ִכיְנּתָ א ִעָלָאה וׁשְ ִכיְנּתָ ְּדִאינון ׁשְ ּ ּּ

ָאה ּתָ ְרַוְייהו נוְקָמא ִמיָנך, ּתַ ְְדָנְטִלין ּתַ ּ ּ ּ.  
ַמע ְדַבֲאַתר ִעָלָאה ָדא ֲהָוה ַתְלָיא ֶהֶבל ד ׁשָ ּוְבִגין ָדא ּכַ ּ ּ ִּמָיד ַויֹאֶמר ַקִין ֶאל יהו, ּ ה ''ּ

ׂשֹו דֹול ֲעֹוִני ִמּנְ א ְוִאְתַחַרט, )בראשית ד יג(א ּגָ ְתיוְבּתָ ם יהו, ָּהָכא ָתב ּבִ ִגין ָדא ַוָיׂשֶ ּּבְ ה ''ּ
יל ִיְתרֹו, )שם טו(ְלַקִין אֹות  ִרית ִמיָלה ְדַקּבִ יה , ָהָכא ָרַמז אֹות ּבְ ַמר ּבֵ שופטים א (ְּדִאּתְ

ִין)טז ְפַרד ִמּקַ ּנִ ה ׁשֶ ּוְבִיְתרֹו , )וחבר הקני נפרד מקין) שם ד יא(ל ''צ(, ּ וְבֵני ֵקִני חֹוֵתן ֹמׁשֶ
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ן ַקִין ֵמחֹוֵביה ּקַ יל ֵליה, ִּאְתּתַ ַההוא ִזְמָנא ַקּבִ ְּועֹוד ּבְ נֹוי ְדֵקִני חֹוֵתן , ּ ִגין ְדַאֲחֵזי ֵליה ּבְ ּּבְ ּ
ִזית ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ ה ַדֲהוֹו ֲעִתיִדין ְלֶמֱהִוי ּבְ א ּבְ, ֹמׁשֶ יל קוְדׁשָ ָּאַמר ְוִכי ְלַחָייָבא ַקּבִ ִּריך הוא ּ ְ

ְתׁשוָבה ִדיַקָייא, ּּבִ ה ַלּצַ ה ְוַכּמָ ּמָ ַּעל ַאַחת ּכַ ִּמָיד ַוֵיֵצא ַקִין ִמִלְפֵני יהו, ּ ּ , )בראשית ד טז(ה ''ּ
ַהאי ָנַפק ִמן ִדיָנא יה, ּּבְ ַזר ּבֵ ל ַמה ְדִאְתּגַ יל ֲעֵליה ּכָ ְּוַקּבִ ּ ֶאֶרץ נֹוד, ּּ ב ּבְ ִּדְכִתיב ַוֵיׁשֶ ַמה , ּ

ְּדָאַמר ֵליה  ִוי ֲעֵליה ו, ָנדּ ּׁשַ ם יהו, ְוִאְתֲעִביד נֹוד' ּ יה ַוָיׂשֶ ַמר ּבֵ ְּוָדא ִאיהו ְדִאּתְ ּ ה ְלַקִין ''ּ
י ַהּכֹות אֹותֹו יה , אֹות ְלִבְלּתִ ַמר ּבֵ ְּדִאם ֲהָוה ָנד ִאּתְ ּוְבִגין ,  ְוָהָיה ָכל מֹוְצִאי ַיַהְרֵגִני)שם(ּ

יל ֲעֵליה אֹות א ְוַקּבִ ְתיוְבּתָ ְּדָתב ּבִ ּ ִריתּ ִוי ֲעֵליה אֹות ו,  ּבְ ּׁשַ ָזָבא ֵליה' ּ ְוָלא עֹוד , ְּלׁשֵ
ִוי ֵליה ִקְדַמת ִעֶדן ֶּאָלא ְדׁשַ ּ ִּדְבִגיֵניה ָזָכה ְלַגן ִעֶדן, ּ ּ.  

  ]א''דף קיט ע -תיקוני זוהר [

ֶלד ֶאת ֲחנֹוך  )א''דף קיט ע(ַּוֵיַדע  ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ל ִא, )בראשית ד יז(ְַקִין ֶאת ִאׁשְ ֵּלין ּכָ
ֵאל ְוֶלֶמך, ּּתֹוָלִדין ָמְנִעין ֵליה ְלַאְתָרָעא ְבהֹון ְְוִאינון ֲחנֹוך ְוִעיָרד וְמחוָיֵאל וְמתוׁשָ ְּ ּ ּ ּ ּ ,
ין ָעָדה ְוִצָלה ֵרי ְנׁשִ ְּוֶלֶמך ָנִטיל ּתְ ֲּחנֹוך ְלַנַער ַעל ִפי ַדְרּכֹו, ְָעָדה ֲחנֹוך ְלָטב, ְ ִּצָלה , ְ

יןְוָדא ַמְל, ִּחּנוָכא ְדִביׁש יׁשִ ִחּנוִכין ּבִ ך ְלַבר ַנׁש ּבְ ְות ִדְמַחּנֵ ַּאך ַהּמָ ְּ ִעיָרד ְלָבַתר ַאִעיל , ְ
ֵאָבִרין ִדיֵליה ַבר ַנׁש ּבְ ְּרָעָדה ּבְ חֹוִבין, ּ ּוְלָבַתר ְדַאִפיל ְלַבר ַנׁש ּבְ ּ ין ֲעֵליה ְוַאֲחֵזי , ּ ַּאְלׁשִ

ל ַמה ְדָעִביד''ְלֵא ְּוָדא ִאיהו ְמחוָיֵאל ְמַח, ּל ּכָ ׁש ֵחיֵליה , ל''ִּוי ֵאּ ׁשַ ּוְלָבַתר ָנִחית ַוּתָ ּ
ֹאל, ְּוָקִטיל ֵליה ן ָמְות ׁשְ ֵאל ְדַתּמָ ְּוָדא ִאיהו ְמתוׁשָ ּ ְּוֵאין ָמְות ֶאָלא ֲעִניות, ּ ּ ּוְלָבַתר , ּ

ְַאְמִליך ֲעֵליה ְוָדא ִאיהו ֶלֶמך ִאְתַהַפך ֲעֵליה ְלֶמֶלך ְ ְ ְּ ּ ין ִדיֵליה ַחד ָע, ּּ ּוְתֵרין ְנׁשִ ּ ָדה ּ
ֵצל, ְדֵמִעיד ַעל חֹובֹוי ְדַבר ַנׁש ְּוִתְנָייָנא ִצָלה ְדָאִזיל ֲעֵליה ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ איוב ח (ּכְ

י ֵצל ָיֵמינו ֲעֵלי ָאֶרץ)ט ֵצל עֹוֵבר)תהלים קמד ד(ּוְכִתיב , ּ ּכִ   . ָיָמיו ּכְ
ֶלד ָעָדה ֶאת ָיָבל  ֲע, )בראשית ד כ(ַוּתֵ ַתר ְדָקִטיל ֵליה ּבַ ּּבָ ִּניוָתאּ ְלִטין ֲעֵליה ָעָדה , ּ ְּוׁשָ

הֹון , ָיָבל, ְּוִצָלה ַמר ּבְ ַמָיא ְוַאְרָעא ְדִאּתְ ַגְווָנא ִדׁשְ ן ִנְמָלחו )ישעיה נא ו(ּּכְ ָעׁשָ ַמִים ּכֶ י ׁשָ ּ ּכִ
ְבֶלה ֶגד ּתִ ּבֶ ב ֹאֶהל וִמְקֶנה, ְוָהָאֶרץ ּכַ ְּוָיָבל ִאיהו ֲאִבי יֹוׁשֵ יׁש ָממֹוָנא, ּ ָבַתר ּוְל, ְדַכּנִ

יה  ַמר ּבֵ ִליט ֲעֵליה ֲעִניוָתא ְדִאיהו ָמְות,  ֹלא יֹוִעיל הֹון)משלי יא ד(ִּאּתְ ַמר ְדׁשַ ְּוָהא ִאּתְ ּ ּ ּּ ּ ,
ֲעִניוָתא ְדאֹוַרְייָתא ִריך הוא ּכַ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוֵלית ֲעִניוָתא ַקּמֵ ּ ּ ּ ּּ ִאינון ְדָעְבִרין , ְּ ְּוֵלית ָמְות ּכְ ּ

ֵמי אֹוַרְיי ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְקָרא , ָּתא ְדִאְתְקִריאו ֵמִתיםַּעל ִפְתּגָ ּ ׁשובו )יחזקאל יא לב(ּ ּ
ב, ִּוְחיו ּנֹור ְוִעְ◌ּגָ ל ּתֹוֵפׂש ּכִ ָכל ִמיֵני ִנּגוִנין, ַוֲאִחי ָיָבל ָהָיה ֲאִבי ּכָ ִנין ּבְ ּוַבר ַנׁש , ַּהְמַנּגְ

ַהְבֵלי ָעְלָמא ַדל ּבְ ּתַ הו ְוִאׁשְ ְּדָחֵדי ּבְ ּ חור )קהלת יא ט(ַמר ֹקֶהֶלת ֲּעֵליה ָא, ּ ַמח ּבָ ּ ׂשְ
ַיְלדוֶתך וכו ָּבְ ּוְלָבַתר ָמה ָאַמר ֵליה ', ּ ל ֵאֶלה ְיִביֲאך ָהאלהי)שם(ּ י ַעל ּכָ ָ ְוָדע ּכִ ם ''ּ

ָפט ׁשְ ּמִ ַּדֲעַלְייהו ָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּּבַ ּ ֵביָתא, ּ א ּבְ ֵביָתא ָחְרּבָ ם , ִזְמָרא ּבְ ַמְחּתֶ ֶּאָלא וׂשְ ּ
ַגְווָנא, )ויקרא כג מ(ם ''ה אלהיכ''ְפֵני יהוִל ַמר )דדוד( ּכְ  ְוָהָיה )מלכים ב ג טו( )ביה( ְדִאּתְ

ִהי ָעָליו ַיד יהו ן ַוּתְ ַנּגֵ ן ַהּמְ ַנּגֵ   .ה''ּכְ
ְּוִצָלה ַגם ִהיא ָיְלָדה ֶאת ּתוַבל ַקִין ת וַבְרֶזל , ּ ל ֹחֵרׁש ְנחׁשֶ , )בראשית ד כב(ּלֹוֵטׁש ּכָ

ְדָרׁש וכו, ָרעָּדא ֵיֶצר ָה ֵכהו ְלֵבית ַהּמֶ ר ֲעָלך ָמׁשְ ּבֵ יה ִאם ִיְצָרך ִמְתּגַ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ְּ ַוֲאחֹות ', ְ
ִדים''ּּתוַבל ַקִין ַנֲעָמ ל ׁשֵ ן ׁשֶ ְע, ה ָדא ִאיּמָ ׁשַ יה ְְוֶלֶמך ּבְ ר ַנׁש ְוִאיִהי ּבֵ ִליט ַעל ּבַ א ְדׁשַ ּּתָ ּ

ַאְבָנא וְכַפְרְזָלא יף ּכְ ּקִ אֹוַרְייָתאְוָלא , ּּתַ ִליט ֲעֵליה ְוָקִטיל ֵליה, ָעִסיק ּבְ ּׁשַ ּ יה , ּ ְּוָעִביד ּבֵ
ֶּפַצע ְוַחּבוָרה ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ י ְלִפְצִעי ְוֶיֶלד ְלַחּבוָרִתי)שם כג(ּכְ י ִאיׁש ָהַרְגּתִ ַההוא , ּ ּכִ ּּבְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְרַוְיי ִריך הוא נוְקָמא ִמּתַ א ּבְ ִּזְמָנא ָעִתיד ְלַנְטָלא קוְדׁשָ ּ י )שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּהוְּ  ּכִ
ְבָעה ְבִעים ְוׁשִ ְבָעַתִים יוַקם ָקִין ְוֶלֶמך ׁשִ ְׁשִ ְות )ישעיה כה ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ַלע ַהּמָ ּ ּבִ

  .ָלֶנַצח
  ]ב''דף קיט ע -תיקוני זוהר [

מֹו ׁשֵ ְקָרא ֶאת ׁשְ ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ ּתֹו ַוּתֵ יָתא,ת''ַּוֵיַדע ָאָדם עֹוד ֶאת ִאׁשְ ּ ִסיוָמא ְדַאְלָפא ּבֵ ּ ,
ַּוֲעֵליה ָאַמר ִאיֹוב  טוחֹות ָחְכָמה)איוב לח לו(ּ ת ּבַ ּ ִמי ׁשָ יה י, ּ ', ַּמאי ָחְכָמה ָדא ְדָחֵסר ִמּנֵ

ית ְּדָבה ֲהָוה ׁשִ ית, ּ ְּדִאיהו ָבָרא ׁשִ ית, ּ יה , ְּוִאיהו ֵראׁשִ ַמר ּבֵ יד )ישעיה מו י(ַּוֲהָוה ִאּתְ  ַמּגִ
ית ַא ֲאַתר ְדֶהֶבל, ֲחִריתֵמֵראׁשִ ת ּבַ ׁש ׁשֵ ּמֵ יה י, ֲּהָוה ְמׁשַ ּוְבִגין ְדָחֵסר ִמּנֵ ּ , ִאְתְקִרי ַאֵחר' ּ

יה י ִגין ְדַכד ָחב ָאָדם ָפַרח ִמּנֵ ּּבְ ָלא י', ּּ ת ּבְ ירוָתא , ְּדִאיִהי ָחְכָמה' ְוָעַבד ׁשֵ ּוְבִגין ָדא ׁשֵ ּ ּ
ְּדִאינון ח', ֲהָוה ִמן ח ִרית ִמ' ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , יָלהּיֹוִמין ִדּבְ ּ ָאז הוַחל )בראשית ד כו(ּכְ

ם יהו ׁשֵ ִרית ִמיָלה, ה''ִלְקֹרא ּבְ ן ָעְברו ּבְ ּמָ ּוִמּתַ יה ָעְרָלה וְפִריָעה ְלַמְע, ּ ְּוַאֲעָברו ִמּנֵ ּ ָלה ּ
ד ח' ּבְ ירוָתא ְדח', ְוָלא ּבְ ְּדׁשֵ יָנה' ּ ִמיִנית , ִאיִהי ּבִ ַח ַעל ַהּשְׁ ַּוֲעָלה , ) אתהלים יב(ַלְמַנּצֵ

ַמר ָאז הוַחל ָנא ִדְצלֹוָתא, ִּאּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְּועֹוד ָאז הוַחל ִליׁשָ  ָאז )ישעיה נח ט(ּכְ
ְקָרא ַויהו ָּדא הוא ְנטוָרא ָטָבא, ה ַיֲעֶנה''ּתִ ּ ב ְדֶהֶבל ָקִטיל ֵליה ַקִין, ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ יה , ּ ְּדִמּנֵ ּ

ֲּהָוה ָנִפיק ָמאן ְדנֹוִקים ֵליה ה)שמות טו א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ יר ֹמׁשֶ ה רֹוֶע,  ָאז ָיׁשִ
ם יהו, הנֹוִקים ְלרֹוֶע ׁשֵ ָפה ְברוָרה ִלְקֹרא ֻכָלם ּבְ ים ׂשָ ּוְלָבַתר ָאז ֶאְהפֹוך ֶאל ַעּמִ ּ ְּ ה ''ּ

ד ֲעָמֵלק ְדִאינון, )צפניה ג ט( ֲּאָבל ּכַ כֹוֵרי ִמְצָרִים ִעֶרב ַרב ְמעוָר )ב''דף קיט ע( ּ ִבין ּּבְ
ָרֵאל ִיׂשְ ַמר , ּבְ ְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק)דברים כה יט(ֲּעַלְייהו ִאּתְ הֹון ,  ּתִ ַאר ִמּנְ ּתָ ְּדָלא ִאׁשְ

ִריד ִין, ׂשָ ל אוִמין ַוֲאִפילו ִמּקַ ְּדִאֵלין ִאינון ִעְרבוְבָיא ִמּכָ ּ ּ ּ ּוִמָיד ְדִיְתַמחון ֵמָעְלָמא ָאז , ּּ ּ ּּ
ם יהו ׁשֵ   .)בראשית ד כו(ה ''ּהוַחל ִלְקֹרא ּבְ

 תקונא שבעין
ית ָרא ׁשִ ית ּבָ ֵראׁשִ ָבא ִדיֵליה, ן''ְוָדא מטטרו, ּבְ ּצָ ַמר , ּאֹות ּבַ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ  )שם טו(ּ

ם יהו ָנא ֲעֵליה''ַּוָיׂשֶ ִגְלּגוָלא, ּה ְלַקִין אֹות ְלַאּגָ ּוַמה ַדֲהָוה ָאִזיל ָנע ָוָנד ּבְ ּ ִאְתֲעִביד , ּ
ב , נֹוד ִּמָיד ַוֵיׁשֶ ֶאֶרץ נֹוד ִקְדַמת ִעֶדןּ ֲאחוָה , ּבְ ִרית ִמיָלה ְדַקְנֵייה ֲעֵליה ּבַ ְּוָדא אֹות ִדּבְ ּ ּ ּ

ִגין ְדנֹוַלד ָמהול ּּבְ ּוְבָאן ֲאַתר ָזֵכי ֵליה, ּ ֵקִני, ּ א, ּבְ ְתיוְבּתָ ן ּבִ ּמָ ִגין ְדָחַזר ּתַ ּּבְ נֹוי , ּ ְּוָנְפקו ּבְ
ִּמיֵניה ְדָעאלו ְלַגן ִעֶדן ּ ּוְבִגין ָדא, ּ ֶאֶרץ נֹוד ִקְדַמת ִעֶדןּ ב ּבְ   .ּ ַוֵיׁשֶ

ְטָרא ְדָרע ָעְלָמא, ְלָבַתר ָעִביד ּתֹוָלִדין ִמּסִ טו ְבִגְלּגוִלין ּבְ ְּוִאְתַפׁשְ ּ ַמר , ּ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ֶלד ֶאת ֲחנֹוך)שם יז( ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ְ ַוֵיַדע ַקִין ֶאת ִאׁשְ ְטָרא ְדַקִין, ּ  ָהָרע ְוָדא ֵיֶצר, ְֲחנֹוך ִמּסִ

ְטָרא ֶדֱאנֹוׁש, ִּחּנוָכא ְלִביׁש ְּדִאיהו ֵיֶצר ַהטֹוב ִחּנוָכא ְלָטב, ְְוִאית ֲחנֹוך ִמּסִ ּ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּוִאּתְ
ְ ַוִיְתַהֵלך ֲחנֹוך ֶאת ָהאלהי)שם ה כה( ְ ּ י ָלַקח אֹותֹו אלהי''ּ ְְוָדא ֲחנֹוך , ם''ּם ְוֵאיֶנּנו ּכִ

ֵריה ְלַלִפ ׂשְ ְּדִאְתַהַפך ּבִ ּּ   .יד ֵאׁשְּ
ת ֱאנֹוׁש ּוְתָלָתא ִאינון ָאָדם ׁשֵ ל ָדִרין, ּ ן ִאְתַיֲחסו ּכָ ּמָ ֱּאנֹוׁש ְדִמּתַ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ם יהו)שם ד כו( ׁשֵ ְלּגוִלין ְדַצִדיַקָייא, ה''ּ ָאז הוַחל ִלְקרֹוא ּבְ ל ּגִ טו ּכָ ן ִנְתַפׁשְ ּמָ ִּמּתַ ּ ּ ּ ּ ְֲחנֹוך , ּ

ְּדָנִפק ֵמֱאנֹוׁש ִאיהו מ רֹו ְלַלִפיד ֵאׁש''טטרוּ ׂשָ ּן ְדֶנְהַפך ּבְ ְּ ְרַוְייהו , ל''ְּוִאיהו נוריא, ּ ְּוַעל ּתַ
ַמר  , ן''ָּוׁשֹוב ָדא מטטרו, ל''ָרצֹוא ָדא נוריא, ּ ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב)יחזקאל א יד(ִאּתְ

ן ּבָ חוׁשְ ַמְרֵא, ָּהִכי ָסְלִקין ּבְ ָזק''ּכְ ַמְרֵא, ה ַהּבָ ֶּאָלא ִאיהו ּכְ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ּ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ שם (ה ַהּקֶ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

יה, )כח ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ָעָנן)בראשית ט יד( ּ ת ּבֶ ׁשֶ ַעְנִני ָעָנן ַעל ָהָאֶרץ ְוִנְרֲאָתה ַהּקֶ ,  ְוָהָיה ּבְ
ַמר  ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ר)שם טו(ּ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ רֹו ְל, ּ ְוֹלא ִיְהֶיה ַמּבול ְלׁשַ ׂשָ ִגין ְדִאְתַהַפך ּבְ ְּבְ ּ ַּלִפיד ּ

ן ֲהוֹו, ֵאׁש ּמָ ָמִתין ְדִגְלּגוִלין ִמּתַ ן ַעל ִנׁשְ ְּוָכל ַמְלָאִכין ִדְמַמּנָ ּ ּ.  
ת ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ה , ְועֹוד ּכְ ַמר ְלֹמׁשֶ ר )שמות כה מ(ֲּעֵליה ִאּתְ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּבְ ּ וְרֵאה ַוֲעׂשֵ

ָהר ה ָמְרֶאה ּבָ ר ֶהְרָאה יהו, ַאּתָ ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ נֹוָרה ה ֶא''ּכַ ה ֶאת ַהּמְ ן ָעׂשָ ה ּכֵ במדבר (ת ֹמׁשֶ

ִּדיֵליה ְמנֹוָרה' מ, ן''ְוָדא מטטרו, )ח ד ּר ִדיֵליה''ּל נו''נוריא, ּ ְּוָהיו , ט''ְּוהוא ט, ּ
ין ִעיֶניך''ְלֹטָטפֹו ט ֵמֱאנֹוׁש, ָת ּבֵ ְּוֹכָלא ִאְתַפּשַׁ ם יהו, ּ ׁשֵ ּוְבִגין ָדא ָאז הוַחל ִלְקרֹוא ּבְ ּ   .ה''ּ
ֵרא יתּבְ ָרא ׁשִ ית ּבָ ית ֵהיָכִלן, ׁשִ ִביָעָאה, ְּוִאינון ׁשִ א ִעָלָאה ׁשְ ית ַוֵיַדע , ִּאיּמָ ּוְבִאֵלין ׁשִ ּ ּ

ת וכו מֹו ׁשֵ ְקָרא ֶאת ׁשְ ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ ּתֹו ַוּתֵ ת ִסיוָמא , )בראשית ד כה(' ָאָדם עֹוד ֶאת ִאׁשְ ּׁשֵ ּ
ַחת ֶהֶבל, ְדַאְתָוון ה ַתַחת ַרְגָליו) ח זתהלים(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּתַ ּתָ ַלק י,  ּכֹל ׁשַ ִמן ' ִּאְסּתַ

יה ה ית וְנִחיַתת ּבֵ ּׁשִ ה' ּ ּתָ ה ַתַחת ַרְגָליו, ִמן ֶהֶבל ְוִאְתֲעִביד ׁשַ ּתָ   .ּכֹל ׁשַ
ם  ת ַעל ׁשֵ יִתיהו)שמות ב ו(ְועֹוד ׁשֵ ִים ְמׁשִ י ִמן ַהּמַ ת ֲעֵליה ָאַמר ִאיֹוב , ּ ּכִ ְּועֹוד ׁשֵ ּ

טוחֹות ָחְכָמה ִמי)איוב לח לו( ת ּבַ ּ ׁשָ ית' ְוָדא י, ּ ְּדָבה ֲהָוה ׁשִ ְכִוי ִביָנה , ּ אֹו ִמי ָנַתן ַלּשֶׂ
ת ִאיהו ִגְלּגוָלא ַקְדָמָאה ְדֶהֶבל, ִמן ֶהֶבל'  ָדא ה)שם( ְּוׁשֵ ם , ּ ּגָ ׁשַ יה ּבְ ַמר ּבֵ ְּלַההוא ְדִאּתְ ּ

ה, ֶזה ֶהֶבל ם ֶזה ֹמׁשֶ ּגָ ׁשַ ְּוָהא אוִקיְמָנא ַההוא ְד, ּבְ יה ּ ַמר ּבֵ יר )שמות טו א(ִּאּתְ  ָאז ָיׁשִ
ה ם יהו, ֹמׁשֶ ׁשֵ ּוְבִגין ָדא ָאז הוַחל ִלְקרֹוא ּבְ ּ ן ַהְתָחָלה , )בראשית ד כו(ה ''ּ ּמָ ּהוַחל ּתַ

  .ְּדִגְלּגוָלא ַקְדָמָאה
  ]א''דף קכ ע -תיקוני זוהר [

טוָתא ְדָאת י ְּוִאְתַפׁשְ ת ' ּ ִתיָתָאה ִּאְתַפׁשְ, )א משית''נ(ְלִעיָלא ִמּשֵׁ ַטת ַעד ְסִפיָרה ׁשְ
יה ְדַיֲעֹקב ַּדְרּגֵ ַתת ָעְלָמא, ּ ן הוׁשָ ּמָ ִתָיה ְדִמּתַ ְּוָדא ֶאֶבן ַהּשְׁ ה , ּ ַמר ּבָ  )שם מט כד(ְּדִאּתְ

ם רֹוֶע ָרֵאלִמּשָׁ ְתֵריה ָאז, ה ֶאֶבן ִיׂשְ ַתר ַיֲעֹקב, ְּוַאּבַ ִרין ֵליה ּבָ ה ְדִמְדּכְ ּוְבִגין , ְּוָדא ֹמׁשֶ
ם יהוָּדא ָא ׁשֵ ְקָרא ַויהו, ה''ּז הוַחל ִלְקרֹוא ּבְ ן ְוֵאיֵלך ָאז ּתִ ּמָ , )ישעיה נה ט(ה ַיֲעֶנה ''ְִמּתַ

ה ּתָ ּוְבִגין ָדא ׁשַ ת ה, ּ ַתר ׁשֵ ית ה' י, ה''ְּוִאינון י', ּבָ א , ִמן ֶהֶבל' ִמן ׁשִ ְּוִאינון ַאּבָ
א ית ו, ְוִאיּמָ ֶאְמָצִעיָתא' ׁשִ ָרא ּבְ ַיֲעֹקבּוְתָלָתא ַאְתָו, ּבְ ִלילו ּבְ ה , ּון ִאְתּכְ ד ָאָתא ֹמׁשֶ ּכַ

יה ה ִלים ּבֵ ּתַ ַתר ַיֲעֹקב ִאׁשְ ּּבָ ְתָרָאה' ּ ְרָיא , ּבַ יה , ו''ֲּעֵליה יה )א''דף קכ ע(ְוׁשַ ִלים ּבֵ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ
ִמי יהו, ה''יהו ּוְבִגין ָדא וׁשְ ּ י ָלֶהם ה ֹלא נֹוַדְע''ּ ה ְוָאְמרו, )שמות ו ג(ּתִ י '' ִלֲּאָבל ְלֹמׁשֶ
מ''ַמ ִלים יהו, )שם ג יג(ה אֹוַמר ֲאֵליֶהם ''ֹו ָמ''ה ּשְׁ ּתַ ִגין ְדִאׁשְ ּּבְ ה''ּ ֹמׁשֶ ָאַמר ָאז , ה ּבְ

ם יהו ׁשֵ ִמי יהו, ה''ּהוַחל ִלְקרֹוא ּבְ ִּדְבַקְדֵמיָתא וׁשְ י ָלֶהםה ֹלא נֹוַדְע''ּ ּוָבַתר , ּתִ
ה יהו ֹמׁשֶ ִלים ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ ְרָיא ֲעֵליה ''ּ ַההוא , ה''ְוִאְתְקֵרי ַמ, א''ו ה''א וא''ד ה''יוּה ׁשַ ּּבְ

ַקְדֵמיָתא ַאֲהַדר ֵליה ְלַאְתֵריה ַלק ּבְ ִּזְמָנא ַמה ְדִאְסּתַ ּ ן ּכָֹלא, ּּ ּקַ   .ְּוִאְתּתַ
ַהאי ְקָרא ַמה ַמר ּבְ ֵרין ִזְמִנין ִאּתְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָאְמרו ִלי ַמה , ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ּתְ ּ

מֹו ָמה  ְּדֹכָלא ָחַזר ְלַאְתֵריה, אֹוַמר ֲאֵליֶהםּשְׁ א, ּּ ַּמה ִדְלִעיָלא ַמה ִדְלַתּתָ ְּדִאינון ַמה , ּ ּ
נֹו  ם ּבְ מֹו וַמה ּשֶׁ ּקוֵניה, )משלי ל ד(ּּשְׁ ְּוָחַזר ּכָֹלא ַעל ּתִ ּ ְּוִעַלת ָהִעלֹות ָנִחית ַעל ּכָֹלא, ּ ּ ּ ,

ַההוא ִזְמָנא ְדָהַדר ֱאמוָנה  ּּבְ ה, ַּאְתָרהְל )א ממונה''ס(ּ ָרֵאל )דברים ו ד( ָאַמר ֹמׁשֶ ַמע ִיׂשְ  ׁשְ
ן ִקּצוץ וִפרוד, ה ֶאָחד''ו יהו''ה אלהינ''יהו ּמָ ְּדָהא ֹכָלא ְבִיחוָדא ֲחָדא ֵלית ּתַ ּ ּ ּ ְוִאי ָחאב , ּּ
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א יְלָנא עֹוְנׁשָ ה ָהא ַקּבֵ ַּוֲחַזְרָנא ֹכָלא ְלַאְתֵריה ּבְ, ֲאבֹוי ְוַאָנא ְוַעִביְדָנא ַהְפָרׁשָ ִּיחוָדא ּ
ָלא ִקּצוץ וִפרוד ִלים ּבְ ּׁשְ ּ ּ.  

ָרא אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ ית, ם''ְועֹוד ּבְ ָרא ׁשִ ית ֵהיָכִלין, ּבָ א ִעָלָאה ֵהיָכָלא , ׁשִ ִּאיּמָ
ִביָעָאה ָמָהן אבגי, ׁשְ ַבע ׁשְ ׁשֶ ַבע ֵהיָכִלין ִאינון ְדִבְנָיָנא ִדְלהֹון ּבְ א ֲחִזי ׁשֶ ּּתָ   .'תץ וכו''ּ

יתֵהיָכָלא ַקְדָמָא ֵראׁשִ יֹוָמא ַקְדָמָאה ִדּבְ ָכל ַמה ְדִאית ּבְ ָמא ּבְ ִמן ' א, ּה ְמַרּקְ
ֶתר ָאמֹון מוְפָלא וְמכוֶסה''אבגית ּץ ִאיהו ּכֶ ּ ּ ֵני ֲאָלִפים , ּ ּ ַדֲהָוה )יום(ָּאת ב ִאיהו ׁשְ

ֲעׁשוִעים יֹום יֹום, אֹוַרְייָתא ְטִמיָרא ְבֵחיקֹו ּּגֹוֶמֶלת וְמַגֶדֶלת' ג, ּׁשַ א ִעָלָאה ְוִא, ּ ּיִהי ִאיּמָ
ְפֶאֶרת' ת, ָחְכָמה' ץ י''ית', גֹוֶמֶלת ֶחֶסד ִעם ְסִפיָרה ְרִביָעָאה ְדִאיִהי ד , ַּצִדיק' צ, ּתִ

ּוָמאן ִאיהו ָחְכָמה י ֹלֹמה, ָהָכא' ּ   .ָּדא ָחְכַמת ׁשְ
ָּרִקים ְוִצֵייר ִציוָרא ְבֵהיָכָלא ְדָאָדם ַקְדָמָאה ְדָכל , ָּאמֹון מוְפָלא' א ּ ְּדִאית , ְּקדוִמיםּ

ֲאָבל ָאָדם ַקְדָמָאה , ִּאית ָאָדם ְדֵלית ְסִפיָרה ְדָלא ִאְתְקִריַאת ָאָדם, ָאָדם ְוִאית ָאָדם
ִּעָלָאה ְדֻכְלהו ּ ֶתר ֶע, ּ ִּעַלת ָהִעלֹות, ָּסִתים ְדָכל ְסִתיִמין, ָסִתים ְוָטִמיר, ְליֹוןּכֶ ַקְדמֹון , ּ
ִגין ַהאי ָאָד, ְּלָכל ְקדוִמים ִעַלת ָהִעלֹותּבְ ַמר ּבְ ּם ַקְדמֹון ִאּתְ , ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון, ּ

ּוְלַההוא ַקְדמֹון ָאַמר  ְדמוֵתנו)בראשית א כו(ּ ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ּ ַנֲעׂשֶ ּ ל , ּ ַאְנּתְ ָיִהיב ּכָ
ּקוִנין ְסִתיִמין ִּציוִרין ְוָכל ִדיֹוְקִנין ְוָכל ּתִ ּ ּּ  ָיִהיב )א ואנא''נ(ְוַאְנּתְ , יןְּוָכל ֵאָבִרין ְדָכל ִמיִנ, ּ

מֹוַדְע ּתְ ֵּחיָלא ֵביה ְדִאׁשְ יה)דישתמודע(ָנא ּ ֶכל ָהא ָלא ָיִכיל , ּ ּבֵ ְּדִאם ָלא ְיִהיב ֵליה ׂשֵ ּ
ְּלִמְנַדע ֱאמוָנה ִדיִלי א, ּ ַמָיא ְוַאְרָעא ְוַיּמָ ל ֵחיֵלי ׁשְ ִליט ַעל ּכָ ּוְבָדא ְיֵהא ׁשַ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ְּוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים ְוגֹוֵמר )שם(ִדְכִתיב  ּ ּ.  
ה ָאָדם ּוַמאי ִניהו ַהאי ָאָדם ְדָאַמר ֲעֵליה ַנֲעׂשֶ ּ ּ ָּדא ָחְכָמה ִעָלָאה ְדִאיִהי ְבִדיֹוְקָנא , ּ ּ ּ

ה ָאָדם ָדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְדֶכֶתר ְּועֹוד ַנֲעׂשֶ ַצְלֵמנו ָדא ָחְכָמה, ּ ְדמוֵתנו ָדא , ּּבְ ּּכִ ּ
א ִעָל ָיה, ָאהִּאיּמָ ִריָאה ָאָדם ִדיִציָרה ָאָדם ַדֲעׂשִ ִּדְכָמה ְדִאיהו ָאָדם ִדּבְ ּ ּ ּ ּ ְּבִדיֹוְקָנא ְדֶכֶתר , ּ

ָאה, ְּליֹון ָחְכָמה וִביָנהֶע ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָּהִכי ִאיהו ְבִדיֹוְקָנא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְוַצִדיק וׁשְ ּ ּ ּּ ,
ְּדִבְסִפיָרן ּכָֹלא ִאיהו ֲאִצילו ּ   .תּ

ה ָאָדם ִּעַלת ָהִעלֹות ְלָמאן ָאַמר ַהאי, ְועֹוד ַנֲעׂשֶ ֶּאָלא ִעַלת ָהִעלֹות ָאַמר ְליו, ּ ּ ד ''ּ
ר ְסִפיָרן''ו ה''א וא''ה ר ְסִפיָרן אל, ּא ְדִאיהו ְלגֹו ֵמֲעׂשַ ּוַמאי ִניהו ֲעׂשַ ד ''א יו''ף ה''ּ
ה ָאָדם ִאיהו יו, א''ה ְּוַההוא ְדָאַמר ַנֲעׂשֶ ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון , י''ו ה''י וא''ד ה''ּ

ְלָעַדי ֵאין אלהי ַלת יוִדי, )ישעיה מד ו(ם ''ּוִמּבַ יה ''ּּתְ ּן ְמִעיִדין ֲעֵליה ְדֵלית ְלִעיָלא ִמּנֵ ּ ּ
ֶאְמָצִעיָתא יה ְוַלאו ּבְ א ִמּנֵ ר ִמיֵניה, ְּוֵלית ְלַתּתָ ָכל ַצד ּבַ ָמא , ֵּלית ֱאלֹוַה ּבְ ַהאי ׁשְ ּבְ

מ ּתְ ןִאׁשְ ּבָ ָלא חוׁשְ ֹּוָדע הוא ּבְ ּ.  
  ]ב''דף קכ ע -תיקוני זוהר [

ְּוִציוָרא ְדַהאי ֵהיָכל ּ ִריאו , ּ ָרה ְדָבִרים ְדִאְתּבְ ֲעׂשָ ן ּבַ ׁשָ ר ְסִפיָרן ְדִמְתַלּבְ ִּאינון ֲעׂשַ ּ ּ ּ
ַמִים ְוֶאֶרץ, ְביֹוָמא ַקְדָמָאה ך, ְּוִאינון ׁשָ ּּתֹהו ָוֹבהו, ְאֹור ְוֹחׁשֶ ּרוַח וַמִי, ּ ִּמַדת יֹום , םּ

ּוִמַדת ַלְיָלה ַמִים ָהֶע, ּ ֵמי ַהּשָׁ ַמִים ְדִאיהו ׁשְ ַמִים ִאית ְלִעיָלא ִמן ׁשָ ּׁשָ ְוִאית אֹור , ְליֹוִניםּ
נוז ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְּלִעיָלא ְלִעיָלא ְדִאְתְקִרי אֹור ַהּגָ ּ ִליט , ּ ְּדִעיָנא ָלא ׁשַ

ך ָסִתי, ֲּעֵליה יה ְְוִאית ֹחׁשֶ ַמר ּבֵ ּם ְדִאּתְ ך ִסְתרֹו)תהלים יח יב(ּ ת ֹחׁשֶ ְּוִאית ּתֹהו ָוֹבהו , ְ ָיׁשֶ ּ
הֹון , ְלִעיָלא ַמר ּבְ ַּקו ֹתהו ְוַאְבֵני ֹבהו )ישעיה לד יא(ְדִאּתְ ְּוִאית רוָחא  )ב''דף קכ ע( .ּ
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א ַרֶחֶפת ַעל ַאְנֵפי ַמָי, ְּדקוְדׁשָ דֹוׁש ַהּמְ יה רוחֹו ַהּקָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ּ ִּמַדת יֹום , א ְדאֹוַרְייָתאּ
ּוִמַדת ַלְיָלה א ִעָלָאה, ּ ִכיְנּתָ ִּמַדת יֹום ׁשְ יה יֹוִמין , ַּמאי יֹום ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ְּדִמּנֵ

יִמיָנה)משלי ג ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֲּארוִכין ּ ֹאֶרך ָיִמים ּבִ תהלים מב (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְ

ְטָרא ִדְזִעיר ַאְנִפין ַצִדיק, ּה ַחְסדֹו'' יהוּ יֹוָמם ְיַצְוה)ט ּיֹוִמין ְזִעיִרין ִמּסִ ִּמַדת ַלְיָלה , ּ
ָאה ּתָ א ּתַ   .ג''ִמן אב' ַעד ָהָכא א, ִאיּמָ

מֹוְדִעין דו ַפְרצוִפין ְדָאָדם ִעָלָאה, )בינה(' ַמאי ב ּתְ ה ִאׁשְ ּּבָ ּ ּ ּ ּ ַלת ִדיֹוְקִנין' ג, ּּ ּּתְ ַגְווָנא , ּ ּכְ
ָיהְּדָאָדם ִד ִריָאה ְוָאָדם ִדיִציָרה ְוָאָדם ַדֲעׂשִ ּּבְ ּ א ְוגוָפא וְזָנָבא' ג, ּ ִּאית ָלה ֵריׁשָ ּ א , ּ ֵריׁשָ

ּּגוָפא ַפְרצוָפא', ָדא י א ָזָנב, ּּ ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, קֹוָצא ִדְלַתּתָ ּ ָאָדם , ּ
ה לֹו ַפְרצוף וְלַבּסֹוף ָזָנב ָּהִראׁשֹון ָעׂשָ ּ ַמר ָז, ּ ּ ַוִיְגַדל ַהֶיֶלד )בראשית כא ח(ָּנב ֲעֵליה ִאּתְ ּּ

ַמל ַּעד ְדִיְתֲעִביד ַפְרצוף, ַּוִיּגָ ּּ.  
ל ָחי ְוֶנְע''ִאיִהי מֹוֶרה ַעל ֵא' א, ץ''ְועֹוד אבגית ר ֵמִעיֵני ּכָ ּתֵ ל ל ִמְסּתַ ָלם ִמּכָ
ָלם ַּהְיצוִרים ּכֻ ַמר קֹוָמה ַאִדיר ָי''אדירירו, ּ ּן ֲעֵליה ִאּתְ חֹות ְיֵדיה , רֹוןּ א ּתְ ְּוִאית ְמַמּנָ
ְּדִאְתְקִרי ַאִדי יה אתני, ּר ַאִדיִרים''ּ ְלּתֵ ּוְתחֹות ֶמְמׁשַ ְּוִאיהו ָנִפיק ֵמַהאי ָפסוק , ה''ּ במדבר (ּּ

ַלע ִקּנֶ'' ֵאיָת)כד כא ּסֶ ים ּבַ ֶבך ְוׂשִ ן ֵאיָת, ָך''ָן מֹוׁשָ ּמָ ך' ק, א''ּן ְוִאיהו ַתְנָי''ּתַ ְקֵנה , ִָקּנֶ
ית ַדְרּכֹו''יהו, )משלי ד ה(ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה  , ּ ְלִעיָלא ִמּכָֹלא)שם ח כב( ּה ָקָנִני ֵראׁשִ
ְדֵמי ָאֶרץ , ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז י ֵמֹראׁש ִמּקַ ְכּתִ ֶּאָלא ָהִכי , ַמאי ֵמֹראׁש, )שם(ֵמעֹוָלם ִנּסַ

ית א ְלָעַלםֲּאָנא ַאְקִדיַמת, ָאְמַרת אֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ֵראׁשִ   . ְלֶמֱהֵוי ֵריׁשָ
ָי)ן''א ביהדירו''נ(ן ''ביהרירו' ב י ּבְ ' ְּוִאיהו ב, )ישעיה כו ד(ּה צור עֹוָלִמים ''ּה יהו'' ּכִ
רוך ְּבָ רו, ּ י ַאְתָוון''ְּוִסיָמן ּבָ ל' ך, ּוָמקֹור' ו, ֹראׁש' ר, ְך ָראׁשֵ ָרכֹות' ב, ּכָ ְּדָדא הוא , ּבְ ּ

ָר ּוְבִגין ָדא ב, כֹותֹּראׁש וְמקֹור ְלָכל ַהּבְ א , ִאיִהי ָחְכָמה' ּ ֶתר ְדִאיהו ֵריׁשָ ּומֹוֶרה ַעל ַהּכֶ ּ ּ
ְרָכָאן ּוַמּבוָעא ְדָכל ּבִ ּוְבִגין ָדא ב, ּ ָנא' ּ ּבְ ֵרין ְלִחׁשְ   .ּתְ

א ְסִפיָרה ְתִליָתָאה, ְּוִאיהו ְתִליָתָאה, ן''גיהדירו' ג ִכיְנּתָ איהי ' ובגין דא ב(, ְוָדא ׁשְ

ַמר , )על הכתר דאיהו רישא דמבועא דכל ברכאןומורה , חכמה ל )ישעיה מ ד(ַּוֲעָלה ִאּתְ  ּכָ
א ׂשֵ יא ִיּנָ ְטִרָיאֹות ַפְרְפָראֹות ַלָחְכָמה, ּגֶ ְּוִאיהו ִגּמַ ּ ּ ּ.  

רוך ב ְְועֹוד ּבָ ֵרין' ּ ָאה, ַאֲחֵזי ּתְ א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ית ָחְכָמה' ר, ּׁשְ ית ' ו, ֵראׁשִ ַאֲחֵזי ׁשִ
ֶתר ִעָלָאה' ך, ןְסִפיָר ָברוך ֵמִעיָלא , ַּאֲחֵזי ַעל ּכֶ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְְוָדא ִאיהו ָרָזא ּכָ ּ ּ

ָאה יה ְלַההוא , ְלַתּתָ ְּלִמְכַרע ּבֵ יֵדיה)למנדע ביה בההוא(ּ ּ ְדָכל ַמּבוִעין וָמקֹוִרין ְדִבְרָכָאן ּבִ ּ ּ ּ ּ ,
ְּדִאיהו ִעַלת ָהִעלֹות ּ ּ םְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹו, ּ ׁשֵ יו, ֵקף ּבְ ָּצִריך ְלַזְקָפא ֵליה ּבְ א ''ו ה''א וא''ד ה''ְ

ר ְסִפיָרן ְּדִאיהו ִמְלָגאו ַדֲעׂשַ ְּדִאיהו ִעָלָאה ְוָזִקיף ַעל ּכָֹלא, ּ ּ ּ יה''ְוֵלית ֱאלֹו, ּ , ַּה ְלִעיל ִמּנֵ
ּוְבִגין ָדא ב ִריָעה' ּ ָברוך, ַאֲחֵזי ַעל ַהּכְ ְְדָכל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )בראשית יד כ(ּ

ְוָברוך ֵא ּ ָאה ַעל ּכָֹלא' ג, ְליֹוןל ֶע''ּ ַּאֲחֵזי ַעל ַהְזִקיָפה ְדִאיהו ָגֹאה ּגָ ּ ְוֵלית ָמאן , ּ
ֶאה ֲעֵליה ְּדִיְתּגָ ָאה ַעל ּכָֹלא, ּ ּוְבַמאי ִאְתּגָ ָאת י, ּ ְועֹוד , ה''ְוָדא יגבי, ץ''ִמן אבגית' ּבְ
ְחָנא ְבַגָו ּכַ י ָהָיה , )א יגביהיה''נ(ה ''וָנא ָאֳחָרא יגבהיַּאׁשְ ְּוַאְתָוון ִדיֵליה ַגּבֵ , )א גבוה היה''נ(ּ

ִּעָלָאה ְדָכל ִעָלֵאי ּ.  
ַהּכֹל פֹוִנים ּבֹו' ת, ה''תלמי' ת ל ׁשֶ ין , ּּתֵ ְבּתִ ן ִאיהו ַההוא ְדָכל ַעְייִנין וַמֲחׁשַ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ

יה ִגין ָדא ת, ָּסְלִקין ְלַגּבֵ ָּרה ְקדוָמה ְדָכל ְקדוִמיןּתֹו' ּּבְ משלי יג (ּּתֹוַרת ָחָכם ְמקֹור ַחִיים , ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ִמיָמה''ּתֹוַרת יהו, )יד דוֶדיָה ְוגֹוֵמר , ה''ְועֹוד תלמי, )תהלים יט ח( ה ּתְ ָלֶמיָה ַרִוה ַנֵחת ּגְ ּּתְ ּ
ָלִמים, )שם סה יא( ָלִמים ּתְ א ּתְ ָמא ִאְתֲעִביד ַיּמָ ַהאי ׁשְ ָלֶמיָה, ּבְ ,  ָדא אֹוַרְייָתאְועֹוד ּתְ

ן ּבָ ִלין ַדֲהָלכֹות ְפסוקֹות ְדֵלית לֹון חוׁשְ ֵלי ּתִ ה ּתִ ּמָ ְּדַתְלָיין ִמיָנה ּכַ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ.  
  ]א''דף קכא ע -תיקוני זוהר [

ַּעּמוד ָסִביל ּכָֹלא, ּה ָדא ַצִדיק'' צתני)ה''צתני(' צ מֹוָדע ָמאן ְדִאיהו , ּ ּתְ ּוֵביה ִאׁשְ ּ ּ ּ
ל ְסִפיָרןּבְ, ְּלִעיָלא ִמּכָֹלא ִּגין ְדַצִדיק ִאיהו ְכִליל ּכָ ּ ְלהו, ּ ּוֵביה ִמְתַיֲחִדין ּכֻ ּ ְּוִאְתֲעִבידו , ּּ
ִּאיהו לוָלב ֲאַגד ְדֻכְלהו ְסִפיָרן, ֲּאגוָדה ַאַחת ּ ּ ל ִציוִרין ' ְוָאת צ, ּּ יה ְמצוָייִרין ּכָ ּּבֵ ּ ּּ

ָתא ְדִעֶדן ִדְלִעיָלא ְּדֵהיָכִלין ְדָסֲחִרין ְלִגּנְ ּ יתּבְ, ּ ֵראׁשִ ה ִציוִרין ְדָכל עֹוָבָדא ִדּבְ ַּכּמָ ּ ְּדָיְרִתין , ּ
ּלֹון ַצִדיַקָיא וֵביה  ּ ל ְנקוִדין ְדאֹוַרְייָתא )א''דף קכא ע(ּּ ְּנקוִדין ּכָ ּ ֵהיָכָלא , ּ ְּדִאינון ְנקוִדין ּבְ ּ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְלהו ַעל ִציוִרין, ְדִאיִהי ׁשְ ְּוַנֲהִרין ּכֻ ּּ ַאְבִני , ּ א ּכְ ָלאן ְדַנֲהִרין ַעל ֵריׁשָ ַּמְרּגְ
ְרִקיָעא, ְדִכְתָרא ּוְכַגְווָנא ְדֹכְכַבָיא ַנֲהִרין ּבִ יה, ּ ּוְבִגין ְדָכל ְנקוִדין ְדֹכְכַבָיא ּבֵ ּ ּ ּ ַמר , ּּ ִאּתְ

ן ֹאָתם אלהי)בראשית א יז( ָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ''ּ ַוִיּתֵ ְרִקיַע ַהּשָׁ א , ם ּבִ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ
ָאה ּתַ הדא הוא , א דא נשמתהון דצדיקייא דמשתדלין באורייתא להוציא לאור כל תעלומה''ס(ּתָ

  .)והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע וגומר) דניאל יב ג(דכתיב 
ְנָיָנא ַמָיא, ֵהיָכָלא ּתִ ִליִדין ּבְ ה ִציוִרין ּגְ ּמָ ְּמַרְקָמא ִמּכַ ְלהו ַמְלָיין , ּּ ָלן ּכֻ ַּאְבִנין ַמְרּגְ ּ

ִיׁש ָטהֹור, ַּמָיא ַגִויה, ְּוִאינון ַאְבֵני ׁשַ ְּדֵהיָכָלא ִתְנָיָנא ּבְ ּ נוי, ּ ְייהו ִאיהו ּבָ ִּמּנַ ּ ָמא ָדא , ּ ׁשְ ּבִ
ָט''ְקַר א, ְּוִאיהו ָרִקיַע ָקַרע, ן''ע ׂשָ ְּדֵביה ָקַרע ַיּמָ ָטן ְדִאיהו ַמִיין , ּ ן ַהּשָׂ ּמָ ְּוַאְפִריׁש ִמּתַ ּ ּ

ּוְבִגין ָדא ְי, ְמָסֲאִבין ִיםּ תֹוך ַהּמָ ין ַמִים ָלָמִים , ְִהי ָרִקיַע ּבְ , )בראשית א ו(ִּויִהי ַמְבִדיל ּבֵ
א ְדאֹוַרְייָתא ָטן ִמן ַיּמָ ָמא ְדָעֵקר ׂשָ ָּדא הוא ׁשְ ן, ּ ּמָ ִגין ְדִאיהו ָעַקר , ְּוַאְפִריׁש ֵליה ִמּתַ ּּבְ ּ

ָרֵאל ִעָלָאה ְדָכל ִעָלִאין ָּהֱאמוָנה ְדִיׂשְ ּ סמוך דישראל וביומא תנינא לית תמן , א מצאתי''ס(, ּ

  .)כאן חסר, טוב בגין דביה אתברי גיהנם
ְמעֹון ְוָאַמר, )שם ה א(ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם  י ׁשִ ְּסִליְקָנא ָיִדין ְלָמאן ְדָבָרא , ָּפַתח ַרּבִ

ִניִזין ְטִמיִרין, ָעְלָמא ִּדְיַגֵלי ָלן ָרִזין ִעָלִאין ְסִתיִמין ּגְ אְלֵמיַמר , ּ ִכיְנּתָ י ׁשְ ין , ַקּמֵ ּתִ ְוׁשִ
ין ִדְלִעיָלא ִּרּבֹוא ַדֲחָייִלין ִדיֵליה ְדַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ין , ּ ין ִרּבֹוא ְדַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּתִ ְּוׁשִ

ִכּסוָפא ֳקָדָמך א ְדָלא ֵאיעול ּבְ ְִדְלַתּתָ ּ ּ ּ.  
ִלי, ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם, ָּפַתח ְוָאַמר ר ַמָזלֹות ְדָאָדם ֶּזה ַוַדאי ּכְ ֵרין ֲעׂשַ ּל ּתְ ּ

ַמר ֲעַלְייהו , ִּדְלִעיָלא ְּדִאּתְ ְבֵטי ָי)תהלים קכב ד(ּ ָרֵאל'' ׁשִ ּה ִעדות ְלִיׂשְ ֶּזה ַוַדאי ִאינון , ּ ּ
ע ַאְנִפין ְדַאְרֵיה ַּאְרּבַ ע ַאְנִפין ְדׁשֹור, ּ ַּאְרּבַ ר, ּ ע ַאְנִפין ְדֶנׁשֶ ַּאְרּבַ מֹוְד, ּ ּתְ ִעין ִּדְבהֹון ִאׁשְ
א ַּפְרצוִפין ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ע ַאְתָוון ְדִאינון יהו, ּ ַאְרּבַ יִמין ּבְ ְּוֻכְלהו ַאְנִפין ִאינון ְרׁשִ ּ ּ ּּ ַמאי , ה''ּ

ַמר , א''ו ה''א וא''ד ה''ָאָדם יו ִית)ישעיה מד יג(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ ,  ּכְ
ִית ִדיֵליה ָּמאן ּבַ ִכיְנּתָ, ּ ּא ְדִאְתְקִריַאת ְדמות ָאָדםָּדא ׁשְ ְּדָכל ִדְמיֹוִנין וַפְרצוִפין ִדְבֵני , ּ ּ ּ ּ ּ

מֹוְדעו ּתְ א ָבה ִאׁשְ ָּנׁשָ ִאין, ּ ְּוָכל ִציוִרין ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ ַמר , ּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ וְבַיד )הושע יב יא(ּ
ה ִביִאים ֲאַדּמֶ   .ַהּנְ

  ]ב''דף קכא ע -תיקוני זוהר [
להזהירך באתי שתעמד על רגליך על , ה בן אדם קודם שתכנס בעיון זהאת, אמר המגיה(

ויעלו דברים על , פן יפתוך רעיונים זדונים, ותקעת יתד במקום נאמן, במותי האמונה האמתית
בראותך בתיקון זה שידובר בו משערא ומצחא ואודנין ואנפין , ומלין לצד עלאה תמלל, לבבך
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אל און ליחס ולתאר לעלאה על כל עלאין סתימא על השמר אל תפן , ושאר אברים גשמיים
לית , כי לעלת העלות לית מחשבה תפיסא ביה כלל, כל סתימין שמץ דבר מזה אפילו בהרהור

אבל הוא ממלא , ביה לא דיוקן ולא דמיון ולא צורה ולא אברים גשמיים ולית ליה שם ידיע
, אלקי רבי שמעון בן יוחאיראה גם ראה מה שכתב התנא ה, והוא שלימו דכלהו, כל שמהן

דברים כז (פתח ואמר ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה , כשרצה לגלות סתרי התורה באדרא
, ועברו ממשכיות לבב, ו יכשלו ונפלו''פן ח, וזה להסיר מלב כל המעיינים כל דבר עתק, )טו

היה ירא , מאחר שהיה רוצה לדבר מראש ועין ואזן ושאר אברים גשמיים, ימיקו וידברו ברע
ומשה אמר כי לא ראיתם כל תמונה , שמא יטעו ליחס ולתאר לבורא יתברך גוף ותמונה

ואל מי , ל ומה דמות תערכו לו''ואל מי תדמיון א) ישעיה מ יח(וישעיה אמר , )דברים ד טו(
שכלם יעידון יגידון שאין דמיון בינו יתברך , ודומיהם, )שם כה(תדמיוני ואשוה יאמר קדוש 

אלא שהאברים שבנו הם עשויים כסימנים לדברים , העצם והתבנית) ב''דף קכא ע(ו מצד ובינינ
ואין שיח ואין שיג לו , עליונים סתומים וחתומים שאין כח השכלי שבאדם יכול להשיגם

ואיני רשאי להכניס ראשי בין ההרים הרמים הלא הם , וקצר מצע דעתו לרדת לעמקם, להבינם
מיראתי , רק מעי רתחו ולא דמו, רחיבו דבריהם על הדרוש הזהבעלי הקבלה אשר העמיקו ה

, בדעות כוזבות יאריכו למעניתם, פן עובדי פשתים שריקות וארגים חורי קורי עכביש יארגו
ובמה שכתב בעל , יוסף בן גיקיטיליא בהקדמת שערי אורה' לך נא ראה מה שכתב על זה ר
ל בפרשת ויחי בפסוק בן פורת ''מריקנאטי זמנחם ' והאלקי ר, החנוך בהקדמתו לפירוש התורה

סוף דבר כל , וזה לשונו, )לד, ד(יהודה חייט בפירוש מערכת האלקות ' ובמה שכתב ר, יוסף
כגון שעור , דברים שאין ראוי לאמרם בבורא יתברך, מקום שתראה שידברו בענין הספירות

דרך שבח והודאה הכל וכשתראה שידברו על , הכל נאמר על הספירות, וקומה והדומים להם
ועל כן אין לומר בבורא , כי אין דבר שיגבילהו, וכן בחוצה להן, נאמר על הבורא שבתוכן

בדף לה (עוד כתב . עיין שם' יתברך לא ימין ולא שמאל ולא פנים ואחור ומעלה ומטה כו
 אפילו הכי אין לחשוב, כי אף על פי ששעור הקומה מהפרסאות הוא במדות ולא בבורא) ב''ע

, פרס פריסת מלכותך) דניאל ה כח(אלא הם מלשון , חלילה שהפרסאות הללו הם שעור כמותי
על כי נחתכו , שכל אחת נקראת פרסה, וכל הפרסאות הללו שבשעור קומה הם אותיות

רומז לניצוצות , ואמר שרבוי הפרסאות שהזכיר בכאן, כאבנים הנחתכים מההר, מהעיסה
 והם השמות הנעשים מחבור האותיות והצרופים הנעשים ,המתפוצצות מהכאת הפטיש בקורנס

ואם תדקדק היטב בדברי רבי ', שעמהם נבראו הדברים וכו, מהאלפא ביתות דספר יצירה
הם נכוחים , ל ואשר במסלתו ילכון''תשכיל ותדע כי דברי רבי יהודה חייט ז, שמעון בענין זה

 .)ולא יעבטון ארחותיהם, למבין וישרים למוצאי דעת

י ַחִיל ִיְרֵאי אלהי, ַתח ְוָאַמרָּפ ל ָהָעם ַאְנׁשֵ ה ֶתחֶזה ִמּכָ י ֱאֶמת ׂשְֹנֵאי ''ְוַאּתָ ם ַאְנׁשֵ
ן י, )שמות יה כא(ָבַצע  ְטָרא ְדֶחֶסד ְדַתּמָ י ַחִיל ִמּסִ ים ', ַּאְנׁשֵ ַמר ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ּ
ְטָרא ִדְגבוָרה''ִיְרֵאי אלהי, ַיְדִרים ן הּם ִמּסִ יר ַיְצִפין',  ְדַתּמָ ַמר ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ּוָבה ִאּתְ ּ ּ ,

ן ו ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדַתּמָ י ֱאֶמת ִמּסִ ן ֱאֶמת' ַּאְנׁשֵ ְטָרא , ְוַתּמָ ׂשֹוְנֵאי ָבַצע ִמּסִ
ן ה ְּדַמְלכות ְדַתּמָ ּקוִנין ְדִאינון ַפְרצוִפין ִדְבֵנ', ּ ע ּתִ ָּהא ָהָכא ַאְרּבַ ּ ּ ּ אּּ ִּאֵלין ִאינון , י ָנׁשָ ּ

  .)א מראין''ס(ַמְרֶאה 
הֹון ְדִאינון ִדְמיֹון ְוִאינון אדנ ין ּבְ ׁשִ ע ְדִמְתַלּבְ ְּוִאית ַאְרּבַ ּ ּ ּ ַמר , י''ּ  )שם(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ְטָרא ְדא ֵרי ֲאָלִפים ִמּסִ ְמּתָ ֲעֵליֶהם ׂשָ ְטָרא ְדָאת ד', ְוׂשַ ֵרי ֵמאֹות ִמּסִ ְּדִאיהו ַא', ׂשָ ע ּ ְרּבַ
ִגין ְדָבה ָחאבו ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ ֲעִבידו ִיׂשְ ּתַ ֵּמאֹות ְדִאׁשְ ּ ּ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ָּהא ְדִאּתְ  )בראשית כג טו(ּ

ֶסף ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ ְטָרא ְדָאת נ, ַאְרּבַ ים ִמּסִ ֵרי ֲחִמּשִׁ ְטָרא ְדָאת ', ְוׂשָ רֹות ִמּסִ ֵרי ֲעׂשָ ְוׂשָ
  .'י
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ֲארו ֶע ּתָ ּקוִניןִּאׁשְ ר ּתִ ל ָהָעם, ּׂשֶ ה ֶתחֶזה ִמּכָ ַמר ְוַאּתָ ַגָווִנין , ֲּעַלְייהו ִאּתְ ֲעָרא ּבְ ׂשַ ּּבְ
ִמיטו ִדיֵליה ּקְ ֲאִריכו ִדיֵליה ּבַ ִּדיֵליה ּבַ ּ ּ ּ ּ ֲאִריכו ְדִמְצָחא , ּ ִמיטו ְדִמְצָחא ּבַ ּקְ ִמְצָחא ּבַ ּּבְ ּ

ְרט ׁשִ פוְתָיא ְדִמְצָחא ּבְ ּוִטין ְדִמְצָחאּּבְ אוְדִנין , ּ א באודנין שערא דנחית עלייהו או ''בס(ּּבְ

חֹות אוְדִנין, )תחותייהו ֲעָרא ִדּתְ ׂשַ ִאֵלין ִאְדִרין ְדאוְדִנין ּבְ ּּבְ ּ ּ ִדיֹוְקִנין ְדַאְנִפין , ּ ַאְנִפין ּבְ ּּבְ ּּ ּ
ַפְרצוָפא ְדַאְנִפין ּּבְ ַגָווִנין ְדַעְייִנין ּבַ, ּ ַעְייִנין ּבְ ּּבְ ִריִצין ְדַעל ַעְייִניןּ ֲאִריכו , ּּקְ חֹוָטָמא ּבַ ּּבְ

ְקִמיטו ִדיָלה פוְתָיא ִדיָלה ּבִ ִּדיָלה ּבְ ּ ּ ּ ְזִעירו ִדיָלה, ּ ְפִתיחו ִדיָלה ּבִ ִפיָמא ּבִ ּּבְ ּ ּ ַצָואר , ּ ּּבְ
ֲאִריכו ִדיֵליה  ּּבַ ְקִמיטו ִדיֵליה )א''דף קכב ע(ּ ּּבִ ְרטוִטין ִדיַדִי, ּ ׁשִ יַדִין ּבְ ּּבִ ְפִתיחו ִדְלהֹון ּ ּן ּבִ
ְסִתימו ִדְלהֹון ְקִמיטו ִדיֵליה, ּּבִ ֲאִריכו ִדיֵליה ּבִ קֹוָמה ִדיֵליה ּבַ גוָפא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ֲעָרא ַגָווִנין ְדׂשַ ֲעָרא ּבְ ׂשַ ּּבְ י ַחִיל, ּ ֲעָרא ִחְווָרא ִאיהו ֵמִאֵלין ַאְנׁשֵ ּׂשַ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ
יק יֹוִמין )דניאל ז ט( ֲעַמר ְנֵקא ְוַעּתִ ה ּכַ ַער ֵראׁשֵ ְתָלג ִחָוור וׂשְ יה ּכִ ְּיִתיב ְלבוׁשֵ ּ ּ ּ ֲעָרא , ּ ׂשַ

ּסוְמָקא ֵמִאֵלין ְדִאְתְקִריאו ִיְרֵאי אלהי ּ י , ם''ּּ ֲעָרא ְירֹוָקא ֵמִאֵלין ְדִאְתְקִריאו ַאְנׁשֵ ּׂשַ ּ ּ
יה , ֱאֶמת ַמר ּבֵ ְטָרא ְדַיֲעֹקב ְדִאּתְ ְּוִאינון ִמּסִ ּ ּתֵ)מיכה ז כ(ּ ָווִנין, ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ּתִ ּוְתַלת ּגַ ּ ,

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ּתֵ ַמר ּתִ ִליָתָאה ַפַחד ִיְצָחק, ֲּעַלְייהו ִאּתְ ָוון אוְכָמא , ּּתְ ּּגַ ּ
ה  ַמר ּבָ ְטָרא ְדַההוא ְדִאּתְ ִּמּסִ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה)שיר א ה(ּ ְטָרא ְדִאֵלין ְדִאְתְקִר,  ׁשְ ִּמּסִ ּיאו ּ

ֲעָרא ִדיָלה אוְכָמא, ׂשֹוְנֵאי ָבַצע ְּוִאיִהי ׂשַ עוָרא ְדַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּוִאיִהי ׁשִ ל ִניָמא , ּ ּכָ
ַמר ֲעַלְייהו , ְּוִניָמא ִדיֵליה ְּדִאּתְ עֹוֵרב)שם ה יא(ּ חֹורֹות ּכָ ִלים ׁשְ ְלּתַ ֵוּצֹוָתיו ּתַ ְוָכל ִניָמא , ּ ּקֶ

ִּאית ֵליה ַמּבוָעא ְדִא עוָרא ְדָאת ו', יִהי יּ   .'ְּוִניָמא ׁשִ
ֲעָרא ְקִמיָטא ְבָרָזא ְדה ְטָרא ְדה', ְזִעיָרא ְדָנְטַלת ֵמָאת י' ׂשַ ֲעָרא ֲאִריָכא ִמּסִ ' ׂשַ

ּקוִנין ִאֵליןֶע', ִּעָלָאה ְדָנְטָלא ֵמָאת ו ר ּתִ ּׂשֶ ּקוָנא ְוִתּקוָנא ִאית ֵליה , ּ ל ּתִ ּּכָ ּ  )א ביה''נ(ּ
עוִר ע ׁשִ רּין ְדָסְלִקין ְלֶעַּאְרּבַ ָרה, ׂשֶ ָעה ְוָגְבהֹו ֲעׂשָ ַגְווָנא ִדְרׁשות ַהָיִחיד ְדָרְחּבֹו ַאְרּבָ ּּכְ ּּ ,
ָעה יהו ָרה יו''ַאְרּבָ ֲעָרא ְדָלא ַאֲחֵזי ָעְלָמא , א''ו ה''א וא''ד ה''ה ֲעׂשָ ֵלית ִניָמא ְדׂשַ

ַמר , ִּעָלָאה ְסִתיָמא ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ְלָיין , ּ ֵאין ִמְסָפר ַוֲעָלמֹות)שם ו ח(ּ ל ִאֵלין ָעְלִמין ּתַ ּּכָ
א ְתָרא ְדֵריׁשָ ֲעָטָרה , ִמּכִ ִכְתָרא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה אֹו ּבַ ָלן ְדַנֲהִרין ּבְ ְּכַגְווָנא ְדַאְבִנין וַמְרּגְ ּ

א ֹכְכַבָיא ִבְרִקיָעא וֵביה ְקבוִעין, ְדַמְלּכָ ְּוָהִכי ִאינון ַנֲהִרין ּכְ ּ ּ ּּ.  
ִריך הואְוָהִכי ַתְלָיין א ּבְ ָמאָלא ְדקוְדׁשָ ַמִים ִמיִמיָנא וִמּשְׂ ּ ְצָבא ַהּשָׁ ּ ֲעָרא , ְּ ַגְווָנא ְדׂשַ ּכְ

ָמאָלא ְּדַתְלָיין ֵמַעל אוְדִנין ִמיִמיָנא וִמּשְׂ  ְוָכל ְצָבא )מלכים א כב יט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ֹמאלֹו ַמִים עֹוְמִדים ָעָליו ִמיִמינֹו וִמּשְׂ ֲעָרא ֵמַעל ּוְבִג, ַּהּשָׁ ְין ָדא ָצִריך ְלַבֲעָרא ׂשַ א ''ס(ּ

ִמיָעה ִדְצלֹוָתא, ּ אוְדִנין)מגו ְרִעין ִדׁשְ ְּדָלא ְיהֹון ְסִתיִמין ּתַ ַמע ְצלֹוִתין ַההוא , ּ ִּדְבהֹון ׁשָ ּ
יה  ַמר ּבֵ ר ָיֹבאו)תהלים סה ג(ְּדִאּתְ ׂשָ ל ּבָ ִפָלה ָעֶדיך ּכָ ּ ׁשֹוֵמַע ּתְ ָ ּ.  

ּקוִנ ע ּתִ ְּדַאְרּבַ ִמיָעה ֵריָחא ִדּבור, ּין ִאינוןּ ְּרִאָיה ׁשְ ּ ְזָרח , ּ , )א לדרום''נ(ְּרִאָיה ִאיִהי ַלּמִ

ַמר י ַחִיל)שמות יח כא( ַּוֲעֵליה ִאּתְ ל ָהָעם ַאְנׁשֵ ה ֶתחֶזה ִמּכָ ה ְנטוֵרי ַתְרִעין ,  ְוַאּתָ ְּוַכּמָ
ן ְדִאְתְקִריאו ִעיֵני יהו ּמָ ּּתַ ַמר , ה''ּ ּ ְפַקח ִעיֶניך וְרֵאה )דניאל ט יח(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ָ ּ

ִמיָעה ִיְרֵאי אלהי, ּׁשֹוְמֹמֵתינו ַמר , ם''ׁשְ ָמע''ּ ַהֵטה יהו)שם(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ּה ָאְזְנך וׁשְ ן , ָ ְוַתּמָ
ְּדִחילו וַפַחד ִיְצָחק ּ ַמְע'' יהו)חבקוק ג ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְמֲעך ָיֵראִתיה ׁשָ י ׁשִ ּוָמאן , ָּתִ

ָלא ְדִחילוִּדי ִמ ְצָעָקה ּבְ ין ּבִ ְצלֹוָתא ּבֵ ין ּבִ אֹוַרְייָתא ּבֵ ין ּבְ ן ָקֵליה ּבֵ ּמָ ע ּתַ ּמַ ּתַ ּׁשְ ִּמָיד , ּ
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ַמע יהו)במדבר יא א( ם ֵאׁש יהו''ּ ַוִיׁשְ ְבַער ּבָ ּה ַוִיַחר ַאפֹו ַוּתִ ן , ה''ּ ּמָ ה ְנטוֵרי ַתְרִעין ּתַ ְּוַכּמָ
ְּדִאְתְקִריאו ָאְזֵני יהו   .ה''ּ

י ֱאֶמתֵריָח ן ַאְנׁשֵ ּמָ ִנין, א ּתַ ין ְדָקְרּבָ ּנִ ל ֵריִחין וְקטוִרין ַוֲעׁשַ ן ָסְלִקין ּכָ ְּוַתּמָ ּ ּוְצלֹוִתין , ּ
ִנין יבו ְכָקְרּבָ ְּדִאְתֲחׁשִ ְדִחילו וְרִחימו, ּ ר ַנׁש ּבִ ְּוִאם ָלא ָסִליק לֹון ּבַ ּ יה , ּ ִתיב ּבֵ דברים (ַּמה ּכְ

י ָאז ֶיְע)כט יט ן ַאף י ּכִ ִאיׁש ַההוא''הוּשַׁ ִּדּבור ָלֳקֵבל ׂשֹוְנֵאי ָבַצע, ּה ְוִקְנָאתֹו ּבָ ן , ּ ּמָ ּתַ
ָּסְלִקין ָקִלין ְוִדּבוִרין ְדאֹוַרְייָתא וְצלֹוָתא ּ ַמר ֲעַלְייהו , ּ ִּאֵלין ְדִאּתְ ּ י עֹוף )קהלת י כ(ּ  ּכִ

יד ָדָבר ָנַפִים ַיּגִ ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול וַבַעל ּכְ ַּהּשָׁ ּ ּקוָנא ֵמִאֵליןָלא, ְ ּ ִאית ּתִ ע ְדֵלית , ּ ַּאְרּבַ
ן יהו ּמָ ל, ה''ּתַ ּכַ ַמע, ְּוִאיהו י ִאְסּתַ ּה וְמַמֵלל, ּו וֵמִריַח, ה ְוׁשָ ּקוִנין, ּ ע ּתִ ִאֵלין ַאְרּבַ ּּבְ ּ.  

  ]ב''דף קכב ע -תיקוני זוהר [

יה , ַּאְרֵיה ָדא ְרִאָיה ַמר ּבֵ ְעּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶא)יחזקאל א י(ְּוִאּתְ םּל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ָכל , ּתָ ּבְ
ְע ם ָדא יהוֲאַתר ַאְרּבַ ְלִטין ַעל ּכָֹלא, ה''ּּתָ ע ַאְתָוון ִדיֵליה ְדׁשָ ַּאְרּבַ ּ ּ ְַוֲהפֹוך ַאְרֵיה , ּ

ח ֵליה ְרִאָיה ּכַ ְּוִתׁשְ ְּדִאיהו יֹוָמא ַקְדָמָאה, ְּוִאיהו ִליִמיָנא ְדֶחֶסד, ּ ן א, ּ ,  אֹור)'א י''נ(' ְדַתּמָ
ןְרא ֵמיה ִאְתְקֵרי אֹור ּבֵ ּוֵבן ְדִאיהו ִליִמיָנא ַעל ׁשְ ּ ּ ָמאָלא, ּ ִמיָעה ִלׂשְ ַמר , ׁשְ ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ֹמאל)שם( ר ֵריָחא ְבֶאְמָצִעיָתא, ּ וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ַמר , ֶנׁשֶ  ִמי ָאַסף )משלי ל ד(ֲּעֵליה ִאּתְ

ָחְפָניו ֵרין נוְקִבין ְדחֹו, ּרוַח ּבְ ְּדִאינון ּתְ ּ ּ ִּפיָמא ִדּבוָרא, ָטָמאּ ע , ּ ִליל ַאְרּבַ ָדא ָאָדם ּכְ
ר ַאְתָווןַּאְתָוון וְכִליל ֶע א, ׂשֶ ִכיְנּתָ ִאֵלין , ְוָדא ׁשְ ּקוִנין ָאַמר  )ב''דף קכב ע(ּּבְ ע ּתִ ַּאְרּבַ

ל ָהָעם ְוגֹוֵמר ְוָצִריך ְלַאְחָזָרא ֲעַלְייהו ה ֶתחֶזה ִמּכָ ה ְוַאּתָ ְּלֹמׁשֶ ְ.  
ה ֶתֱחֶז ֲעָראְוַאּתָ ׂשַ ַמר , ה ּבְ ֶתר ִעָלָאה)שיר ה יא(ֲּעֵליה ִאּתְ ֶתם ָפז ָדא ּכֶ ּ ֹראׁשֹו ּכֶ ּ ּ ,
ּוִמְלָגאו מֹוָחא יה ָנְפִקין ַמּבוִעין ְלָכל ִסְטָרא, ּ ְּדִמּנֵ ּ ָקָאה ְלָכל ִניָמא ְוִניָמא ְדִאיִהי , ּ ְלַאׁשְ

ְרִביטְוָכ, ְּוָכל ַמּבוָעא ִאְתֲעִביד ִניצֹוץ, ָעְלָמא ְסִתיָמָאה מֹוָחא , ל ִניָמא ִאְתֲעִביד ׁשַ
ְּדִאְתַפַלג ִלְתַלת מֹוִחין ְדִאינון י, ְסִתיָמא ִאְתְקֵרי ֵאין סֹוף ּ ּּ ָמא ', י' י' ּ ַהאי ׁשְ ְּדִאְתְרִמיזו ּבְ ּ

ואמר בוצינא , קם סבא דסבין עתיקא דעתיקין(. )י''ו ה''י וא''ד ה''א יו''א נ''ו ה''א וא''ד ה''יו(

ּי ְוָדא ִאיהו ִמְלָגאו''ו ה''י וא''ד ה'' יו)ן דא'' שמא דאתרמיזו תלת יודיודאי, קדישא ֲאָבל , ּ
ָמא ְדִאיהו יו ַלת ַאְלִפין א, א''ו ה''א וא''ד ה''ּׁשְ ִליל ּתְ ַלת ', א' א' ִּאיהו ּכְ ִּאינון ּתְ

ַלת מֹוִחין י, ַּאִויִרין הֹון ּתְ ין ּבְ ׁשִ ָמא ַחד ִאיהו', י' י' ְּדִמְתַלּבְ ָמא ִתְנָיָנא , ּ גוָפאּׁשְ ּוׁשְ
ָּדא ִמְלָגאו, מֹוָחא   .ְּוָדא ִמְלָבר, ּ

ַלת ָוִוי ָמא''ּתְ ַהאי ׁשְ ְרִביִטין, ן ִאית ּבְ עור קֹוָמֵתיה , ְּדִאּנון ׁשַ ם ׁשִ ָער ִאְתְקֵרי ַעל ׁשֵ ּׂשֵ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָמָתא, ְּ ּיִמין ְדִאְתְקִריאו ְוִאית ִנ, ְוָכל ִניָמא ְוִניָמא ִאְתְקֵרי ִנׁשְ ּ

ל, ַמְלָאִכין א , ְוָכל ִניצֹוץ ִאְתְקֵרי אֹוָפן ְוִאְתְקֵרי ַגְלּגַ ְייהו ְדִאינון ִניִמין ֵמֶאּשָׁ ְּוִאית ִמּנַ ּ
ִּחְווָרא ֻכְלהו ַרֲחֵמי א סוְמָקא ְוֻכְלהו ִדין, ּ ְייהו ְדִאינון ִניִמין ְדִאינון ֵמֶאּשָׁ ְּוִאית ִמּנַ ּ ּ ּ ּ ְוִאית , ּּ

א ְירֹוָקאִניִמ ְלהו ְירֹוִקין ֵמֶאּשָׁ ּין ּכֻ א אוְכָמא, ּ ְלהו ֵמֶאּשָׁ ְּוִאית ִניִמין ּכֻ ּ ִּאֵלין ִאְתְקִריאו , ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָער ְדקוְדׁשָ ּׂשֵ ּ ְּ.  

עור ַמֲהַלך ִדיֵליה ֶע ל ִניצֹוץ ׁשִ ּּכָ ּ ר ַאְלִפיןְּ ָעא , ׂשֶ עוָרא ְדֶאְצּבָ ְּוָכל ִניָמא ִאיִהי ׁשִ
א ִריך הואְּדקוְדׁשָ ּ ּבְ ע ִאיהו ַפְרָסה ְזִעיָרא, ְ ְּוָכל ֶאְצּבַ ַלת ִמיל, ּ ה ּתְ ְּוָכל ַפְרָסה ִאית ּבָ ּ ,

ָעא ַלת ִפְרִקין ְדֶאְצּבָ ָּלֳקֵבל ּתְ ֶרת ֲאָלִפים, ּ ֲּאָבל ִמיל ְדַפְרָסה ִעָלָאה , ְּוָכל ִמיל ִאיהו ֲעׂשֶ ּ
ֶרת ֲאָלִפים ִרּבֹוא ַלת ִפְרִקיןְוָהִכי ְדרֹוָעא ִת, ִּאיהו ֲעׂשֶ ה ּתְ ח ּבָ ּכַ ּׁשְ ְּוָכל ֶפֶרק ִאיהו י, ּ ּ ,'
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ה ִאיהו ו ְטָרא ִדְזִעיר ַאְנִפין', ְּוָכל ַאּמָ עוֵריה ְזִעיר ִמּסִ ה ָדא ׁשִ ע ְוַאּמָ ֲּאָבל ֶאְצּבַ ּ ּ ְוָדא , ּ
ְטָרא ַדֲאִריך ַאְנִפין עוֵריה ַרב ִמּסִ ּׁשִ ְ ּ ּ.  

ּוְבָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִאיהו יהו עוָרא ְדָכל ֵאֶבר ְוֵאֶברְוִאי, ה''ּ ּהו ׁשִ א , ּ ָגְבָהא ְבָאְרּכָ ּבְ
א ע ִסְטִרין, ִעיָלא ְוַתּתָ ל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, ּוְלַאְרּבַ ין ּכָ יה, ְּוִאיהו ּבֵ ֵּלית ֲאַתר ָפנוי ִמּנֵ ּ ּ ,

ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ְדגוָפא ַחת ּבְ ּכְ ּתַ ָמָתא ְדִאׁשְ ִנׁשְ ּּכְ ה ַעל ''י יהוְּוִאית ֵאֶבר ִעָלָאה ְדִאְתְקֵר, ּ
ֵמיה ֲאַתר ְיִדיָעא, ּׁשְ ְלָטנוֵתיה ּבַ ְּדׁשָ ּ ְה ְלֶמֶלך '' ְוָהָיה יהו)זכריה יד ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ל ָהָאֶרץ   .ַעל ּכָ
יה ֵרין ֵאָבִרין ִעָלִאין ִמּנֵ ְּוִאית ּתְ ְּדִאְתְקִריאו יהו, ּ ַמָיא ''ה אלהי''ּ ׁשְ ְלָטנוְתהֹון ּבִ ּם ְדׁשָ ּ ּ

י יהו)דברים ד לה(ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ,ּוְבַאְרָעא ַעל ְוַעל ''ּה הוא ָהאלהי'' ּכִ ַמִים ִמּמַ ּשָׁ ם ּבַ
ַחת ֵאין עֹוד ָכל ַאְרָעא, ם''ְּוִאית ֵאֶבר ְדִאְתְקֵרי אלהי, ָהָאֶרץ ִמּתָ ְלָטנוֵתיה ּבְ ְּוׁשָ ֲהָדא , ּ

ל ָהָאֶרץ אלהי)ז''תהלים מ(ּהוא ִדְכִתיב  ְלָטנוֵתיה ִאיהו ְוִאית ָא, ם''ְ ֶמֶלך ּכָ ֳּחָרא ְדׁשָ ּ ּ
א מֹוָחא וְבִלּבָ ַמר , ִּבְתֵרין ֵאָבִרין ּבְ י יהו)'דברים ד(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ם ֵאין ''ּה הוא ָהאלהי'' ּכִ

ּעֹוד ִמְלַבדֹו ַמר ְדֵאין עֹוד ִמְלַבדֹו, ּ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ב ְדַהאי ְקָרא ַעל קוְדׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּּ ְ ,
ל ָד ּא ָהָכא ָרָזא ְדִדיֹוְקָנא ִעָלָאה ִדיֵליהִּעם ּכָ ּּ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ְדגוֵפיה , ּ ְּלַאֲחָזָאה ּבְ ּ ּ
ּׁשֹוְלָטנוֵתיה מֹוְדָעא ְלַבר ַנׁש ֵאיך ִאְתַנִהיג ָעְלָמא, ּ ּתְ ָכל , ְְלִאׁשְ ְּוִיְנַדע ְלִמְקֵרי ֵליה ּבְ ּ

ְדָקא ָיאות ֵליה ֵּאֶבר ּכִ ֵמ, ּ י ׁשְ ּנִ ּתַ ּיה ְלפום ַההוא ֵאֶברְְוֵאיך ִאׁשְ ּ ּ.  
  ]א''דף קכג ע -תיקוני זוהר [

יה יהו ְּוִאית ֵאֶבר ְדִאְתְקֵרי ּבֵ יה אלהי, ה ַרֲחֵמי''ּ ְּוִאית ֵאֶבר ְדִאְתְקֵרי ּבֵ ְוִאית , ם''ּ
יה אהי ֵּאֶבר ְדִאְתְקֵרי ּבֵ יה צבאו, ה''ּ ְּוִאית ֵאֶבר ְדִאְתְקֵרי ּבֵ ְּוִאית ֵאֶבר ְדִאְתְקֵרי , ת''ּ

יה שד, ל''ּיה אּבֵ ְּוִאית ֵאֶבר ְדִאְתְקֵרי ּבֵ יה אדנ, י''ּ ְּוִאית ֵאֶבר ְדִאְתְקֵרי ּבֵ ה ''יהו, י''ּ
א ַעל ָקָלא ּכַֹח'' קֹול יהו)תהלים כט ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְמַמּנָ ּה ַעל ֲהַוָיה ''אהי, ה ּבַ

א ל ָהִעלֹותּה ִאיהו ִע''ַּההוא ְדָרִכיב ַעל ָקָלא ְדיהו, ְּוֶהֶבל ְדִלּבָ ַּלת ַעל ּכָ ָסִתים ְוָטִמיר , ּ
ְלָיא ִליט ַעל ּכָֹלא, ְוָלא ִאְתּגַ ְּוִאיהו ָרִכיב ְוׁשַ ּ ּה ַאֲחֵזי ַעל ִעַלת ָהִעלֹות ְדִאיהו ָהָיה ''אהי, ּ ּ ּ ּ

ה ְוִיְהֶיה )א''דף קכג ע( ְּוִאיהו ֲהַבל ְדָסִליק ַעד ֵאין סֹוף, הֹוְ ל , ּ ּוֵביה ָרִכיב ִעַלת ַעל ּכָ ּ ּ
ל ָהִעלֹות''ּל ַאֲחֵזי ַעל ֱאָלהו''ֵא. ִּעלֹותָה ּת ְדִעַלת ַעל ּכָ ּ  )איוב ה ח(ַּוֲעֵליה ָאַמר ִאיֹוב , ּ

ל ''ְוַכד ָרִכיב ַעל ֵא, ם''י ָהאלהי''ֶאל אלה, ל''ֲאִני ֶאְדרֹוׁש ֶאל ֵא מֹוְדִעין ֵליה ּכָ ּתְ ּל ִאׁשְ
ּוִמְזַדְע, ם''אלהי יהּ ַהאי ֵאְּוָכל ַמְלָאַכָי, ְּזִעין ִמּנֵ גֹון ִמיָכֵא''ּא ְדִאְתְקִריאו ּבְ ל ''ל ּכְ

ְבִריֵא ְלהו ִמְזַדְע, ל''ּגַ ּּכֻ ּ ּל ְדִאיהו אלה''ְזִעין ֵמַהאי ֵאּ יה, ם''י ָהאלהי''ּ ּוָמאן ְדָקָרא לֹון ּבֵ ּ ּ ,
ְע ָכל ׁשַ ִּמָיד עֹוִנין ֵליה ּבְ אּ ׁשְ, ּתָ ל ַמְלָאַכָיא ְדִאְתְקִריאו ָקִלין ּבִ ְּוָהִכי ּכָ ל , ה''ָמא ְדיהוּ ּכָ

יהו ָקֵליה''ָּמאן ְדָקָרא לֹון ּבְ ל ָהִעלֹות ִמָיד עֹוִנין ֵליה ּבְ ִעַלת ַעל ּכָ ּה ּבְ ּ ּ ּ ל , ּ ְּדִעַלת ַעל ּכָ ּ
ֻכְלהו י ּבְ ּנִ ּתַ ָמָהן ְוָלא ִאׁשְ ָכל ׁשְ ָּהִעלֹות ִאיהו ַחד ּבְ ּּ יה, ּ ָמָהן ִאינון ְוַלאו ּבֵ ׁשְ ּנוִיין ּבִ ְּדׁשִ ּ ּ ּ ,

ְּדִאיהו ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶברּ ָמָתא ּבְ ִנׁשְ ֻכְלהו ּכְ ּ ּבְ גֹון אוְדִנין, ּ יה ּכְ ַמע ּבֵ ִּאית ֵאֶבר ְדׁשָ ּ ְוִאית , ּ
יה  ל ִמּנֵ ּכֵ ֵּאֶבר ְדִמְסּתַ ל ֵריִחין ובוְסִמין ,  ַעל ָעְלָמא)א ביה''נ(ּ יה ּכָ ְּוִאית ֵאֶבר ְדָאַרח ּבֵ ּ ּ ּ

ְּוֵריִחין ָטִבין ַדֲהָבִלים ְד, ִּדְצלֹוִתין אּ ָּנְפִקין ֵמאֹוַרְייָתא ִמפוָמא ִדְבֵני ָנׁשָ ְוָדא ֵריָחא , ּ
יה, ְדחֹוָטָמא ְּוִאית ֵאֶבר ְדַמֵליל ּבֵ ּנוָייא, ּּ ּוְבִאֵלין ֵאָבִרין ִאית ׁשִ ּנוָייא, ּּ יה ֵלית ׁשִ ֲּאָבל ּבֵ ּ ,
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א ַעל ִדּבוָרא ְוָדא אדנ ְּוִאית ֵאֶבר ִדְמַמּנָ ּ א ַעל , י''ּ ָבהְּוֵאֶבר ִדְמַמּנָ ְּוֵאָבִרין ִאֵלין , ַמֲחׁשָ
ְלהו ִבְסִפיָרן ּּכֻ ּ.  

א ֶכֶתר ֶע א וָבה ֵלב ֵמִבין, מֹוָחא ָחְכָמה, ְליֹוןֵריׁשָ יָנה ִלּבָ ּּבִ ֵרין ְדרֹוִעין ֶחֶסד , ּ ּּתְ
בוָרה ּּגוָפא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּּגְ ֵרין ׁשֹוִקין ֶנַצח ָוהֹוד, ּ א א, ְיסֹוד ָאָמה, ּתְ ִכיְנּתָ ֹות ׁשְ
ִּדיֵליה ֶתר ִאְתְקֵרי ֵא. ּ יָנה'' אלהינ)חכמה ובינה(, קֹוֵנה ַהּכֹל, ְליֹוןל ֶע''ּכֶ י ''ִואלה, ו ּבִ

דֹול ''ָהֵא, י ַיֲעֹקב''י ִיְצָחק ִואלה''י ַאְבָרָהם אלה''ְּוִאיהו אלה, ֲּאבֹוֵתינו ָחְכָמה ל ַהּגָ
ְטָרא ִדְגדוָלה ְטָרא ִדְגבוָר, ִּמּסִ ּבֹור ִמּסִ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, הְּוַהּגִ   .ְּוַהּנֹוָרא ִמּסִ

ַּאְדָהִכי ָהא ֵאִלָיהו ָקא ָנִחית א, ּ י ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ַמְע, ְּוָאַמר ַרּבִ ּקוָנא ׁשְ ָּנא ְלִעיָלא ּתִ
ִריך הוא א ּבְ ָמָהן ְדקוְדׁשָ ׁשְ ִּדיָלך ּבִ ּ ְּ ּוִבְצלֹוָתא ִדיֵליה, ְ ך, ּ ָנא ְּדַאּתְ ָצ, ְֲחזֹור ּבָ ְִריך ְלַתּקָ

ְדָקא ָיאות ִריך הוא ּכִ א ּבְ ָמָהן ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ ּ ַלת, ְּ ְתַלת ּתְ ְלהו ָאְזִלין ּבִ ְּדָהא ּכֻ ְטָרא , ּּ ִמּסִ
ַלת ֲאָבָהן''ה יהו''ה יהו''ְּדַרֲחֵמי ִאְתְקִריאו יהו ְּוִאינון ֵאׁש ְדָלא ִאיהו ׂשֹוֵרף, ה ּתְ ּ ּ ,

ָמָהן  ְתַלת ׁשְ ְּוַהאי ִאיהו ֵאׁש ְדִאיהו ׂשֹוֵרף ְוָלא , ה''ה אהי''ה אהי''אהיְּוִאְתְקִריאו ּבִ ּ ּ
ָמָהן ְדִאְתְקִריאו אדנ, ָאִכיל ְּוִאית ׁשְ ְּוָדא ֵאׁש ְדִאיהו ׂשֹוֵרף ְוָאִכיל , י''י אדנ''י אדנ''ּ ּ

ֵצי ּכָֹלא ַח ֶאת ָהעֹוָלה )ויקרא ט כד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוׁשֵ ְזּבֵ ְוֶאת  ַוּתֹאַכל ַעל ַהּמִ
  .ַהֲחָלִבים

ָמָהן' א ְלהו ׁשְ ֶתר ַעל ּכֻ ִּאיהו ּכֶ , ם''אלהי, י''אדנ, ה''אהי, ל''ְּוִאיהו ִאְתְקֵרי א, ּּ
 )ה דבר ויקרא ארץ''ם יהו''ל אלהי''ורזא דמלה א(, ה''או, ה''ו אי''אלהינ, ַּה''ֱאלֹו, י''אלה

יה ִאְתְקֵרי י' י. )תהלים נ א( ָמָהן ְדָפְתִחין , ה''יהי, י''יה, ה''יהו, ו''יה, ה''ּּבֵ ְלהו ׁשְ ּּכֻ ּ ּ
ֲהַויֹו י''ּּבַ ָחְכָמה', ת ּבְ ָרא ִדְלהֹון ּבְ א, ִעּקָ ָמָהן ְדָפְתִחין ּבְ ְּוֻכְלהו ׁשְ ּ א ', ּ ָרא ִדְלהֹון ִאיּמָ ִעּקָ
ָמאָלא, ִּעָלָאה ִליל ִמיִמיָנא וִמּשְׂ ּוְכָמה ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ּכְ ּ ּ ֶת, ּ ּר ִעָלָאה ָהִכי ּכֶ

א א ְוִאיּמָ ָמָהן ִאֵלין ְדַאּבָ ֵרין ׁשְ ִליל ּתְ ּּכְ ְייהו, ּ ֶתר ַעל ֵריׁשַ ְּוִאיהו ּכֶ ּקוָנא , ּ ְחָנא ּתִ ּכַ ְּוַאׁשְ
ַגְווָנא ָדא ֶתר ִעָלָאה''אהי, ּכְ ָאה''אדנ, ּה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''יהו, ּה ּכֶ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ   .י ׁשְ

ְטָרא ְדֶכֶתר ִאְת ַלת ְסִפיָרן ֶאְהֶיּוִמּסִ ר ֶאְהֶי''ְּקִריאו ּתְ בוָרה , ל''ֶחֶסד ֵא, ה''ה ֲאׁשֶ ּּגְ
ר ַוִיְקָרא ''ם יהו''ל אלהי''ְּוָרָזא ְדִמָלה ֵא, ה''ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא יהו, ם''אלהי ּה ִדּבֶ ּ
  .י''ַּמְלכות אדנ, י''ַּצִדיק שד, ת''ֶנַצח ְוהֹוד ְצָבאֹו, ָאֶרץ

  ]ב'' קכג עדף -תיקוני זוהר [

ה יהו רוך ַאּתָ ְוִבְצלֹוָתא ּבָ ּ ָברוך, ה''ּ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְּכָ ַּוֲעֵליה , ְּוָדא ַצִדיק ַחי ָעְלִמין, ּ
ַמר  רוך)מכלים א ב מה(ִאּתְ ֹלֹמה ּבָ ֶלך ׁשְ ְ ְוַהּמֶ ה ָאת ה, ְּ ְָבה ָצִריך ְלַנְחָתא , ְזִעיָרא' ַאּתָ ּ
ם ָדא יהוְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵק, ִבְרָכָאן ׁשֵ א ''אלהינ, ּה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''ּף ּבְ ו ִאיּמָ
א''ִואלה, ִּעָלָאה דֹול ֶחֶסד''ָהֵא, ּי ֲאבֹוֵתינו ַאּבָ בוָרה, ל ַהּגָ ּבֹור ּגְ ְּוַהּנֹוָרא ַעּמוָדא , ַּהּגִ

א, ְדֶאְמָצִעיָתא א ְלִעיָלא וֵמִעיָלא ְלַתּתָ ּתָ ִליָלן ִמּתַ ְּדֵביה ִאְתּכְ ל, ּ ַעּמוָדא ּכָ ּ ְסִפיָראן ּבְ
ַהְכָרָעה )ב''דף קכג ע(ּוְבִגין , ְדֶאְמָצִעיָתא ִאין ּבְ ּתָ יה ּתַ ָּדא ָצִריך ְלַאְכָלָלא ּבֵ ּוְלָבַתר , ְּ

ְזִקיָפה ָּדא , ְּוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים קֹוֵנה ַהּכֹל, ְליֹוןל ֶע''ֵא. ִּעָלִאין ּבִ
ֶתר ֶע ְלהוְליֹון ּכֶ ַּעל ּכֻ ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ַדֲאָבָהן, ּ מֹו , ִּאֵלין ֶנַצח ָוהֹוד, ּ ְלַמַען ׁשְ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַאֲהָבה ָדא ׁשְ ְרָכָאן ַקְדָמִאין, ּבְ ַלת ּבִ ִליל ּתְ ְּוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ּכְ ּ ,
ת ַהּשֵׁ ְּדִאינון ֲאָבָהן וְגבורֹות וְקדוׁשַ ּ ּ ּ ּ ֲעבֹוָדה, םּ ְתָרִאין ּבַ ַלת ּבַ ִליל ּתְ ִליל , ְּוִאיהו ּכְ ְּוִאיהו ּכְ
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ְלָעַדי ֵאין אלהי, ֶּאְמָצִעיֹות ְּלַקְייָמא ֵביה ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון וִמּבַ , )ישעיה מד ו(ם ''ּ
ּקו ָכל ּתִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָאה ִאיהו ָמאן ְדָיַדע ְלַצָלָאה ְלקוְדׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ְּ ְדָקא ָיאותּ ִּנין ִדיֵליה ּכִ ּ ּ ,

ְדָקא ָיאות א ּכִ א ְוַדְרּגָ ָכל ַדְרּגָ יה ּבְ ַאל ִמּנֵ ּוְלִמׁשְ ּ ּ ּ.  
ָחְכָמה יִמין ִדיֹוְקֵניהֹון ּבַ ְלהו ִאינון ְרׁשִ יִמין ּכֻ ַּחּכִ ּ ּ ּ ִביָנה, ּ יִמין ִדיֹוְקֵניהֹון ּבְ ּוְנבֹוִנין ְרׁשִ ּ ּ ,

ּוָמאֵרי ְגִמילות ֲחָסִדים ִדיֹוְק ּ ּ ֶחֶסדּ יִמין ּבְ יִמין , ֵניהֹון ְרׁשִ ְלהו ְרׁשִ ִיְצֵריהֹון ּכֻ ִרין ּבְ ְּוִגּבָ ּ
ְגבוָרה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּּבִ יִמין ִדיֹוְקֵניהֹון ּבְ ְלהו ְרׁשִ ּוָמאֵרי ּתֹוָרה ּכֻ ּ ּ ּּ ְלהו , ּ ּוְנִביִאים ּכֻ ּּ

ֵר ֶנַצח ָוהֹוד ְדִאינון ּתְ יִמין ִדיֹוְקֵניהֹון ּבְ ְּרׁשִ ּ ְלהו , י ַסְמֵכי ְקׁשֹוטּּ ְּוַצִדיִקים ָנְטֵרי ְבִרית ּכֻ ּּ
ַצִדיק יִמין ִדיֹוְקֵניהֹון ּבְ ְּרׁשִ ְלכות, ּ ּמַ יִמין ּבַ ְלהו ְרׁשִ ּוָמאֵרי ַמְלכוָתא ּכֻ ּ ּ ּוָמאֵרי ִיחוָדא , ּּ ּ

ָבה ֶכֶתר ִעָלָאה ְדִאיהו ַמֲחׁשָ יִמין ּבְ ְלהו ְרׁשִ ּּכֻ ּּ ן ָצִריך ְלַסְלָקא, ּ ָבה ְְדַתּמָ ַמֲחׁשָ ּ ִיחוָדא ּבְ
ל ָהִעלֹות, ְסִתיָמא ָחא ְלִעַלת ַעל ּכָ ּבְ ּקוִנין ִאֵלין ָצִריך ְלׁשַ ּוְבֻכְלהו ּתִ ּ ּ ְּ ּ ּ ְּדִאיהו ִמְלָגאו , ּ ּ

ָמָתא ְבגוָפא ִנׁשְ ִאֵלין ִדיֹוְקִנין, ּּכְ יִמין ּבְ א ְרׁשִ ּוְבִגין ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ה ֶתחֶזה , ּּ ה ְוַאּתָ ָאַמר ְלֹמׁשֶ
  .ֵמרְוגֹו

ֲעָרא ׂשַ ה ֶתֱחֶזה ּבְ ִעיַע ֲאִריך, ּאֹו ָעגול, ּאֹו ָקמוט, ְִאי ֲאִריך, ְוַאּתָ ֲעָרא ׁשְ ָאְרָחא , ְׂשַ
ה אֹוְרִחין יה ְלַכּמָ ִּמְתַפַלג ּבֵ ּ ַמר , ּ ָים ָדֶרך)ישעיה מג טז(ֲּעָלה ִאּתְ ְ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּ ְוָאְרִחין , ּ

ין ִמיָנה ָּאֳחָרִנין ְדִמְתָפְרׁשִ ּ וְבַמִים ַעִזים ְנִתיָבה)שם(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּנון ְנִתיִביןִאי, ּּ ּ ,
אן ֵמַהאי ָאְרָחא ִביִלין ִמְתָפְרׁשָ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ּּתְ ּ.  

יה ַּאְדָהִכי ָהא ֵאִלָיהו ָאֵתי ְלַגּבֵ ּ ְְוָהא ִדיֹוְקִנין ִאֵלין ָצִריך ְלַתְקָנא לֹון , ְּוָאַמר ֵליה, ּ ּ ּ
ֲאַתר ִדְלהֹון ַוַדאי, ּּבַ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ב ִדְבָעְלָמא ְדִפירוָדא, ָּאַמר ַרּבִ ַּאף ַעל ּגַ ִּדיֹוְקִנין ִאית , ּ

ית ֵראׁשִ ין עֹוָבָדא ִדּבְ יִאין ְדַאְכִחׁשִ ְּדַלאו ִאינון אֹוַרח ִמיׁשֹור, ַּסּגִ ִמּגֹו , ְּוִאינון ֲחׁשֹוִכין, ּ
מֹוָדע ְנהֹוָרא ּתְ ִּדיֹוְקִנין ְד, ֲחׁשֹוָכא ִאׁשְ יתּ ֵראׁשִ ִציוָרא ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ָתא ְדַאְנָהָרן ּבְ ִּגּנְ ּ ,
ה ַגָווִנין ְנִהיִרין ַכּמָ ֵמי ּבְ ַקו וְבִמָדה, ְּמַרּקְ ְלהו ּבְ ְּוִאינון ּכֻ ּ ּ ְּוִאֵלין ְדָעְלָמא ְדִפירוָדא ִאינון , ּּ ּ ּ ּ
ְייהו ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא ְלַגּבַ ּּכִ ְּדִאינון מֹוָחא ִמְלָגאו, ּ מֹוָדע ְוִע, ּ ּתְ ל ָדא ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא ִאׁשְ ּם ּכָ

ּוִמּגֹו ִאֵלין ְקִליִפין ְדִאינון ִדיֹוְקִנין ֲחׁשֹוִכין, ְנהֹוָרא ּ ּ ּ ָתא ְדִעֶדן , ּּ מֹוְדָען ִציוִרין ְדִגּנְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ
א ָנא, ִּדְלַתּתָ ּכְ ְּדִאינון ִדיֹוְקָנא ְדָמאֵני ַמׁשְ ּ ָּאַמר ַוַדאי ָהִכי הוא, ּ ּ.  
ְטָרא ַדֲאִריך ַאְנִפין,  ְוָאַמרָּפַתח ִעיַע ֲאִריך ִאיהו ַרֲחֵמי ִמּסִ ֲעָרא ׁשְ ּׂשַ ְ ְּדִאיהו א, ְּ ֵרין , ּ ּתְ

ַּאְנִפין ִדיֵליה ו ּ יַנְייהו', ו' ּ ַגְווָנא ָדא ָואו א ּבֵ יִקין, ּּכְ יק ְדַעּתִ ְּוִאיהו ָסָבא ְדָסִבין ַעּתִ ּ ,
ּ ֶאֶרך ַאַפִים)א ואתקרי''ס(ְּוִאיהו  ִעיַע ֶאָלא ָקִמיט ְוָחִריׁש ׂשַ. ְ א ''נ(ֲּעָרא ְקִמיָטא ְוָלא ׁשְ

ְטָרא ְדו, ָדא ַרֲחֵמי ְוָדא ִדיָנא, ּ ִאיהו ִדיָנא)וחריט ָּדא ֲאִריך ַאְנִפין ִמּסִ ְ ְוָדא ְזִעיר ', ּ
ְטָרא ְדי ינוִני', ַּאְנִפין ִמּסִ ֲעָרא ָלא ָקִמיט ְוָלא ֲאִריך ִאיהו ּבֵ ּׂשַ ּ ְ.  

ֲע ַגְווָנא ִדְתִקיָעהְּוִאיהו ׂשַ ָּרא ַדֲאִריך ַאְנִפין ּכְ ַגְווָנא )א ואריך''נ(ְוָקִמיט ְוָחִריׁש , ְ  ּכְ
ָבִרים ו רוָעה', ו' ו' ִדׁשְ ַגְווָנא ִדּתְ ָּלא ֲאִריך ְוָלא ָקִמיט ִאיהו ּכְ ּ ֶל, ְ ְלׁשֶ ּת ְדַתְרַוְייהו''ׁשַ ּ ,

ִליל ּכָֹלא ֲעָרא ְבִעּגוָלא ּכְ ּׂשַ יָפה ִדְרִקיָעא ְדַאְסַחר ּכָֹלאְּוִאיהו ְכִמין, ּ ּ ּכִ ּ.  
א''ְכַגְווָנא ָדא יהו ּה ָדא ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ִעיַע ֲאִריך, ּ ֲעָרא ׁשְ י ַחִיל ׂשַ ִיְרֵאי , ְַאְנׁשֵ

ֲעָרא ָחִריׁש ''אלהי ֲעָרא ָלא ֲאִריך ְוָלא ָקִמיט,  ְוָקִמיט)א אריך''נ(ם ׂשַ י ֱאֶמת ׂשַ , ְַאְנׁשֵ
ֶלת ְדֻכְל ְלׁשֶ ּׁשַ ֲעָרא ְבִעּגוָלא, ּהוּ   .ּׂשֹוְנֵאי ָבַצע ׂשַ
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ֲערֹוי ׂשַ ְבָעה ִמיֵני ַדֲהָבא ֲהָוה ּבְ ָזָהב , ָזָהב אֹוִפיר, ָזָהב אֹוָפז, ָזָהב ְיַרְקַרק, ָּדִוד ׁשִ
יׁש, ָּזָהב ָסגור, ַּפְרָוִים ְרׁשִ ל ּגוָוִנים, ָזָהב ּתַ ִליל ּכָ ְזַהב  )א''דף קכד ע(ּהו ְוִאי, ָּזָהב ּכְ
ָבא ְבָעַתִים, ׁשְ ְּוַהאי ִאיהו ָזָהב ְמזוָקק ׁשִ ְבָעה ִמיֵני ִחְוורו, ּ ְּוָהִכי ִאינון ׁשִ ַבע ִמיֵני , ּ ְוׁשֶ

ּסוְמקו ְטָרא ְדַצִדיק, ּ ִביִעיֹות ִמּסִ ל ְסִפיָרן ִאְתְקִריאו ׁשְ ּּכָ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו , ּּ ּ
ָו ל ּגַ ִליל ּכָ ְטָרא ִדיִמיָנא, וִניןּּכְ ֲעָרא ִחְווָרא ִאיהו ִמּסִ ָמאָלא, ּׂשַ ְטָרא ִדׂשְ , ּסוְמָקא ִמּסִ

ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְבָעה, ְּירֹוָקא ִמּסִ ְבָעה ׁשִ ְּוֻכְלהו ׁשִ ְטָרא , ּ ֲעָרא אוְכָמא ִמּסִ ּׂשַ
א ִכיְנּתָ ה , ִדׁשְ ַמר ּבָ חֹוָרה ֲאִני ְו)שיר א ה(ְּדִאּתְ ָוון ְיִחיָדה , ָנאָוה ׁשְ  ְדָלא )א יחידאית''נ(ּּגַ

ָלל ָוון ּכְ ה ּגַ ִפיס ּבָ ּּתָ ָוון ִחָוור, ּ ִּמְלָגאו ִדיָלה ּגַ ּ ּ ּ ך ִסְתרֹו , ּ ת ֹחׁשֶ ְְוָרָזא ְדִמָלה ָיׁשֶ תהלים יח (ּ

  .)יב
ֲעָרא סוְמָקא ָצִריך ְלַבְע ְׂשַ ִגין ְדִאיהו ֵבי ִדיָנא, ָּרא ֵליה ִמּכֹל ָוֹכלּ ּּבְ ִגין , ּ ּוְלִוִיים ּבְ ּ

ְטָרא ְדִדיָנא ַּדֲהוֹו ִמּסִ הֹון , ּ ַמר ּבְ ָרם)במדבר ח ז(ִאּתְ ׂשָ ל ּבְ ָתא , ּ ְוֶהֱעִבירו ַתַער ַעל ּכָ ְוִאּתְ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ֲעָרא, ְּבִגין ְדִאיִהי ִמּסִ ה ׂשַ ְלָיא ּבָ ָּלא ָצִריך ְלִאְתּגַ ה , ְ מֹוְדִעין ּבָ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ

חֹות אוְדִנין, יָנאָּמאֵרי ְדִד ֲעִרין ָאֳחָרִנין ְדַבר ַנׁש ָצִריך ְלַבֲעָרא ֵליה ּתְ ְּוׂשַ ּ ִגין ְדָלא , ְּ ּּבְ
הֹון ְצלֹוִתין ְמִעין ּבְ ְרִעין ְדׁשָ י ּתַ יה ָמאֵרי ְדִדיִנין ְלַגּבֵ ִּיְתְקִריבו ּבֵ ּ ּ א ושערא דאיהו תחות ''ס(, ּ

ַמר )דאתקרי מארי דדינא לגביכו, אודנין צריך לבערא ִעיַע ֲעֵליה ִאּתְ ֲעָרא ׁשְ  )במדבר ו ה(ּ ׂשַ
ַער ֹראׁשֹו ֵדל ֶפַרע ׂשְ ּּגַ ְּוָצִריך ְלַגְדָלא ֵליה, ּ א ִסדוָרא ְדעֹוָבָדא , ְ ְּדָלא ָצִריך ְלַאְכָחׁשָ ּ ְּ

ית ֵראׁשִ ֲעָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאָמָצִעיָתא ָצִריך ְדָלא ְיֵהא ָלא ֲאִריך ְוָלא ְקִצר, ִדּבְ ְֲאָבל ׂשַ ְּ ּ ,
ית י ֵביה ִסְדֵרי ְבֵראׁשִ ּנִ ַּווי ֵליה ְלָמאן ְדׁשַ ּ ּ.  

ֲעָרא אוְכָמא ְּוַאְנפֹוי אוְכִמין, ְּוַעְייִנין אוְכִמין, ּׂשַ ְּוגוֵפיה אוְכָמא, ּ ּ ָאה , ּ ִּאם הוא ַזּכָ
א ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה, ִּאיהו ִמּסִ ה ׁשְ ַמר ּבָ ָווִנין , ְּדִאּתְ ְּדִסְטָרא ְדַדְכיו ְּדָכל ּגַ ּ ּ

ַגְווָנא ָדא ַתא, ָּהִכי ִאינון ּכְ ּבְ ְטָרא ְדׁשַ ְּוִאם הוא ַחָייָבא הוא ִמּסִ ַּפְתָיא אוְכָמא, י''ּּ ד , ּ ִמּצַ
ְטָרא ִדְמָסֲאבו, ּנוְקָבא ִדְקִליָפה ל ִקְסִמין ְדעֹוְרִבין אוְכִמין ְועֹוִפין אוְכִמין ִמּסִ ן ּכָ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ,

ן ְדִאְתְקִריאו ֵלילֹותְדִאית ֲעַלְי ה ְמַמּנָ ּמָ ּיהו ּכַ ּ ַּדֲעַלְייהו ָאַמר ָדִוד , ּ ּ  ַאף )תהלים טז ו(ּ
רוִני ִכְליֹוָתי ֵלילֹות , ֵּלילֹות ִיּסְ ִּמַפַחד ּבַ   .)שיר ג ח(ּ

ְדפֹוי ְדעֹוְרִבין חֹות ּגַ ְּוֻכְלהו ָנֲחִתין ּתְ ּ ה ִדיִנ, ּ ּמָ נוָעה ִדְלהֹון ּכַ ּתְ ּין ְדָנֲחִתין ְּוַאֲחֵזי לֹון ּבִ
ן ַעל ָקִלין ִדְלהֹון, ַעל ָעְלָמא ְּוִאית ָאֳחָרִנין ִדְמַמּנָ ְלהו , ּ ְּוָצְווִחין ָקָלא ָבַתר ָקָלא ּכֻ ּ

ָבִרים א, ַבּשְׁ ֵני ָנׁשָ ִבירו ַעל ּבְ ְתַלת ִסיָמִנין ְדִאינון קר, ְּלַאֲחָזָאה ּתְ ּוְלִזְמִנין ָצְווִחין ּבִ ּ , ק''ּ
ִקיָעה  ְּדִאיהו ּתְ ִקיָעהּ רוָעה ּתְ א וְבֵסיָפא, ּּתְ ּוְבֶאְמָצִעיָתא , ְּלַאֲחָזָאה ִדיָנא ַרְפָיא ְבֵריׁשָ

י ִביָרא ַסּגִ ִּבְתרוָעה ָדֲחָקא ָבַתר ָדֲחָקא ִבְמִהירו, ּתְ ּ ּ ְבך ַאל , ּ ּכָ ְָוָרָזא ְדִמָלה וְבַחְדֵרי ִמׁשְ ּ ּ
יר ַקֵלל ָעׁשִ ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּק, ּּתְ י עֹוף ַהּשָׁ ָנָחׁש ְרִכיב ַעל ָקָלא , )קהלת י כ(ֹול ְּכִ

ְות, ְדעֹוְרָבא ֵאל ַאֵחר ת זוֵגיה ֶקֶסם ַסם ַהּמָ ּּבַ ִלים סמא, ּ ּתַ ְּדָבה ִאׁשְ ּ   .ל ֵאל ַאֵחר''ּ
נוִעין ְדגוָפא ְדעֹוֵרב ְּרִכיַבת ִאיִהי ַעל ּתְ ּ ְּוִאיִהי ְתנוָעה ְדֻכְלהו, ּ ְדָנְפַקת ְלַאְסָטָאה , ּּ

א ּבְ ת אֹוְרִחיןִלְבֵני ָנׁשָ א ְדעֹוְרָבא, ָפָרׁשַ ֵריׁשָ נוָעה ִדיָלה ּבְ ּּתְ ּוִבְזָנָבא וְבגוָפא וְבַגְדִפין , ּ ּ ּ ּ
ְרָיא ִבְקִריָאה ַוֲאִמיָרה ְוָקָלא ְוִדּבור ְדעֹוְרָבא, ְּדעֹוְרָבא ָּנָחׁש ׁשַ ְרָיין , ּ נוִעין ׁשַ ּוְבִאֵלין ּתְ ּּ

חֹון ְוָכל הֹוֵלך ַעל  ל הֹוֵלך ַעל ּגָ ְּכָ ְטָרא ִדְמָסֲאבוְ ע ִמּסִ   .ַּאְרּבַ
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ּוְמָנא ָיְדִעין ּכוֵלי ַהאי ִגין ְדסמא, ּ א''ּּבְ ן ַעל חֹוִבין ִדְבֵני ָנׁשָ ְּדִאְתָדנו , ּל ְוָנָחׁש ְמַמּנָ ּ
ָמאָלא ְדִאיהו ְגבוָרה ְטָרא ִדׂשְ ִּמּסִ ר ַנׁש ָעִביד חֹוִבין, ּ ר ַנׁש ָהִכי , ְוַכד ּבַ פום ַההוא ּבַ ּּכְ ּ

ָמֵתיהָסִליק חֹו ַזר ִנׁשְ ֵּביה ַלֲאַתר ְדִאְתּגַ ּ ן ַההוא חֹוָבא ַעד ְדִאְתַפַרע ֵמַההוא , ּּ ּמָ ְּוָלא ָזז ִמּתַ ּ ּּ
ר ַנׁש ֹאַרח ֲאִצילות, ּבַ ָמֵתיה ּבְ ר ַנׁש ִאיהו ִנׁשְ ְּוִאם ּבַ ּ , ּחֹוֵביה ְמֵטי ַעד ְסִפיָרן, ִאם ָחאב, ּ

פום ַדְרֵגיה י ּכְ א ִאיהו ַסּגִ ְּועֹוְנׁשָ ּ ּ ּ.  
  ]ב''דף קכד ע -תיקוני זוהר [

ָמֵתיה ֵמַההוא ֲאַתר ַבר ַנׁש ְדַתְלָיא ִנׁשְ א ְוִכי חֹוָבא ִאיהו ּבְ י ֶאְלָעָזר ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ְוִכי , ּ
ִתיב , ִּאית ֵליה חֹוִבין ל ָאְון)משלי יב כא(ְוָהא ּכְ ִדיק ּכָ ה ַלּצַ , ָּאַמר ֵליה ִאין, ּ ֹלא ְיֻאּנֶ
יֵניֶכם ְלֵבין אלהיכ)ישעיה נט ב(ב ֲּהָדא הוא ִדְכִתי י ִאם ֲעֹונֹוֵתיֶכם ָהיו ַמְבִדיִלים ּבֵ ּ ּכִ , ם''ּ
יה, ַּמאי ַמְבִדיִלים יה ְוִאְתָפַרׁש ִמּנֵ ָמָתא ַדֲאִצילוָתא ִמּנֵ ֶּאָלא ְדָסִליק ַהִהיא ִנׁשְ ּ ּּ דף קכד (. ּ

ִים ִמּתַ''ַּויֹאֶמר אלהי, ְּוָרָזא ְדִמָלה )ב''ע וו ַהּמַ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ּם ִיּקָ ַחת ַהּשָׁ
ה ְוגֹוֵמר  ׁשָ א, )בראשית א ו(ַּהַיּבָ ַאר ּגוָפא ְיֵבׁשָ ּתָ יה ְוִאׁשְ ָמֵתיה ִמּנֵ ַלק ִנׁשְ ִּאְסּתַ ּ ּ ָּמאן ּגוָפא , ּ

ָמָתא ְדָכְרַסָיא ְיָקָרא , ָהָכא ה)ה''ה יהו''א דקב''נ(ָּדא ִנׁשְ ָאַרת ְיֵבׁשָ ּתְ ִג, ּ ְדִאׁשְ ין ּבְ
ָמָתא ְבֹאַרח ֲאִצילות יה ִנׁשְ ְלַקת ִמּנֵ ְּדִאְסּתַ ּ ָמָתא ִעָלָאה, ּ ָמָתא ִאיִהי גוָפא ְלִנׁשְ ְּדַהאי ִנׁשְ ּ ּ ,
ָמָתא י ַההוא ִנׁשְ ִעי ְדַתֲחזֹור ְלַגּבֵ יה, ְּוִאי ּבָ ֵּלית ָלה ְרׁשו ְלַאֲחָזָרא ְלַגּבֵ ּ ַּעד ְדַההוא , ּ ּ

יה ּא ְדִמָלה ׁשובו ֵאַלי ְוָאׁשוָבה ֲאֵליֶכם ְוָרָז, ּחֹוָבא ִאְתַעְבַרת ִמּנֵ ּ ּ   .)מלאכי ג ז(ּ
ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ נוִעין ְדעֹוְרָבא ַמאי , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ א ִאֵלין ּתְ ַּאּבָ ּ ּ
א ְתיוְבּתָ ִגין ְדַיֲחזֹור ּבִ ר ַנׁש ּבְ הו ּבַ מֹוָדע ּבְ ּתְ ְּלִאׁשְ ּ ִרי ַוַדאי ֲא, ּ ָּאַמר ֵליה ּבְ ָלא ּ ּכְ ִסיר ְלִאְסּתַ

א א ַקִדיׁשָ הֹון ְלַעּמָ ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם )במדבר כג כג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּבְ י ֹלא ַנַחׁש ּבְ  ּכִ
ָרֵאל ִיׂשְ ְע, ּבְ ן ְלַבר ַנׁש ְלפום ׁשַ ֲּאָבל ִאם ִיְזַדּמַ הֹוןּ א ְוֵיַדע ּבְ ִגין ְדַיֲחזֹור , ּתָ הֹון ּבְ ל ּבְ ּכַ ִּיְסּתַ
אֵמחֹובֹוי  ְתיוְבּתָ ָרֵאל)א דלא''נ(ְּוַהאי ְלַבר ַנׁש ְדָכל , ּּבִ ַיֲעֹקב וְכִיׂשְ ְּדַבר ַנׁש , ּ עֹוָבדֹוי ּכְ

יה  ַמר ּבֵ ְּדַיֲעִביד ֹעְבֵדי ְדַיֲעֹקב ְדִאּתְ ּ ּ ם)בראשית כה כג(ּ יה ,  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ִתיב ּבֵ ַּמה ּכְ
  .ּ ֹלא ְכֵאֶלה ֵחֶלק ַיֲעֹקב)ירמיה י טז(

ַנֲחׁשֹוי וְבִקְסמֹויְּדִמּסִ ָלא ּבְ ּכְ ְלָעם ַחָייָבא ְלִאְסּתַ ָעא ּבִ ָרֵאל ּבָ ְּטָרא ְדַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ְוָלא , ּ
יה ח ֲאַתר ְלַאָעָלא ְלַגּבֵ ּכַ ָרֵאל, ַּאׁשְ ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ּבְ י ֹלא ַנַחׁש ּבְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ּכִ ּ .

י ֶאְלָעָזר ָל, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִתיב ְוָהא ּבְ י ַוְיָבַרֵכִני יהו)בראשית ל כז(ָבן ּכְ ּתִ ְגָלֶלך'' ִנַחׁשְ , ָה ּבִ
אי ַאְע ן ַאּמַ יהִאם ּכֵ ִרי ָהָכא ָרָזא ִעָלָאה, ַּרב ּבֵ ין , ָּאַמר ּבְ ַחת ּבֵ ּכְ ּתַ ה ִאׁשְ ּנָ ִדְלִזְמִנין ׁשֹוׁשַ

ִריְוִעם ּכָ, ָנאָּאַמר ֵליה ְיַדְע, ְּוָהָכא ָרָזא ְדִגְלּגוָלא, קֹוִצים ַמר , ּל ָדא ּבְ ב ְדִאּתְ ַּאף ַעל ּגַ
ָרֵאל ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ּבְ י ֹלא ַנַחׁש ּבְ ין, ּכִ ר ַנׁש ָצִריך ְלִמְנַדע ּכָֹלא ַוֲאִפילו ָחָרׁשִ ּּבַ ּּ ְ ,

ָמה ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּּכְ ּ ה ָלֵמד , )דברים יח ט(ֹלא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות , ּ ֲאָבל ַאּתָ
  .ּין וְלהֹורֹותְלָהִב

נוִעין ְדעֹוְרָבא ּוְבִגין ָדא ּתְ ּ ּ ָרִבי, ּ נוָעה ְדָסִליק ּבְ ְלָיא , ַע''ִּאית ּתְ ְּוַאֲחֵזי ְדחֹוָבא ִדיֵליה ּתַ
ִבי, ְלִעיָלא ְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּתְ נוָעה ְדָנִחית ָלה ּבַ ְּוִאית ּתְ ָבִרים''ּ ּשְׁ ְוַאֲחֵזי ְדחֹוָבא , ר ּבַ

ִגיֵניה, א ְבָעְלָמא ֵדיןִּדיֵליה ָנִחית ְלַתּתָ ִבירו ּבְ ְּלֶמֱהִוי ֵליה ּתְ ּ ְּוָכל ִאֵלין ִסיָמִנין ִאיִהי , ּ
ָאְרָחא ִגיֵניה , ַאֲחֵזי ּבְ ַגְווָנא ַדֲעָמֵלק ְדָאַמר ּבְ ּּכְ ֶדֶרך)שם כה יח(ּ ר ָקְרך ּבַ ְ ֲאׁשֶ ְּדִסְטִרין , ָּ

ָאְרִחין ִלְסִטים ְדָנְפִקין ּבְ ָּאֳחָרִנין ִאינון ּכְ אֹוְרִחין, ּ ּוְבִגין ָדא עֹוְרִבין ֵחיָלא ִדְלהֹון ּבְ ּ.  
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ַת ּבְ ׁשַ ְלָיא ּבְ ְּוִאינון ְדַמָזְלהֹון ּתַ ּ א , ִּאינון ֲעִציִבין, י''ּ ִכיְנּתָ ְּוִאינון דֹוֲחִקין ַרְגֵלי ׁשְ ּ
ָגלוָתא טו ְבָעְלָמא, ּּבְ ִּדְבִזְמָנא ְדִאֵלין ִאְתַפׁשְ ּּ ִכיְנ, ּ ַרְגֵלי ׁשְ ַמר ּבְ א ַוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ִאּתְ ּּתָ
ָטה  ֵלָמה, )בראשית מט לג(ַּהּמִ י ַזְרִעיה ְדַיֲעֹקב ִמָטה ׁשְ ת ְלַגּבֵ ִניׁשַ ִּאְתּכְ ּ ּכֹון , ּ ּוְבִגין ָדא ַוִיׁשְ ּ ּ

ָדד ִעין ַיֲעֹקב  ַטח ּבָ ָרֵאל ּבֶ ָגלוָתא, )דברים לג כח(ִיׂשְ א ִמיַנְייהו ּבְ ִכיְנּתָ ְּדָלא ָזַזת ׁשְ ּ ִגי, ּ ן ּבְ
הו ִפּסוָלא ְּדֵלית ּבְ ּ ַתא, ּ ּבְ ין''ְוׁשַ ּתִ ֵרין ּבָ ַפל ֹראׁש, ּי ִאית ֵליה ּתְ ית , ַחד ׁשְ ְוִתְנָייָנא ּבֵ

ָגלוָתא, ַהּסַֹהר ן ּבְ ּמָ א ֲאִסיִרין ּתַ ַּדֲאִסיֵרי ַמְלּכָ ָרֵאל , ּ א ְוִיׂשְ ִכיְנּתָ ְּוִאינון ָדֲחִקין ׁשְ א ''נ(ּ

ָגלוָתא)שעתא לישראל אּוִבׁשְ, ּ ּבְ ֵפִלין ְלַתּתָ ָרֵאל ִאינון ׁשְ ּוֵמַהאי ּכָֹכָבא ֵייֵתי , ַּפל ֹראׁש ִיׂשְ
ָרֵאל ַּכְפָנא ַוֲעִניוָתא ְלִיׂשְ יה, ּ ְמָרא ִמּנֵ ּוָמאן ְדָבִעי ְלִאְסּתַ ּ ּנוֵיי , ּ ֵמיה וְלׁשַ ּנוֵיי ׁשְ ָּצִריך ְלׁשַ ּ ּ ּ ְ

ּנוֵיי עֹוָבדֹוי ַּאְתֵריה וְלׁשַ ּ ּנוי ָמ, ּ ְּוָדא ִאיהו ׁשִ הּ ּנוי ַמֲעׂשֶ ם ְוׁשִ ּנוי ַהּשֵׁ ּקֹום ׁשִ ְוָהא , ּ
ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא ּאוְקמוהו ֶהן ּכָ ּ ּ ֶבר ''ּ ֹלׁש ִעם ּגָ   .)איוב לג כט(ּל ַפֲעַמִים ׁשָ

  ]א''דף קכה ע -תיקוני זוהר [

ֲעָרא ִחְווָרא ְוִעינֹוי ִחְווִרין ְוַאְנפֹוי ִחְווִרין ְוגוָפא ִחְווָרא ּׂשַ יה, ּ  עֹוָבִדין ָטִבין ִּאי ִאית ּבֵ
ְטָרא ִדיִמיָנא ָּדא ִאיהו ִמּסִ ן , ּ יך ַעל ּכֵ ְטָרא ִדְרִחימו ְדִאיהו ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ ְִמּסִ ּ ּ

יך ָחֶסד  ְכּתִ ֲעָרא ִחְווָרא ְוִעינֹוי ִחְווִרין ְוַאְנִפין ִחְווִרין ְוגוָפא ִחְווָרא. )ירמיה לא ב(ְְמׁשַ ּׂשַ ּ ,
ִמילו יה ּגְ ְּדֵלית ּבֵ ְרִחימו ְדַאֲהָבהּ י, ּת ֲחָסִדים ּבִ ְטָרא ְדָלָבן ָהֲאַרּמִ אי ִמּסִ , ַּהאי הוא ַרּמַ

יה ר ִמּנֵ ּמַ ֶהֶרת ְלָבָנה ִהיא, ִּאְסּתַ ֶהֶרת ְלָבָנה אוְכָמא סוְמָקא ְירֹוָקא''ְוִליִלי, ּבַ ּת ִהיא ּבַ ּ ,
ע)ויקרא יג ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ֶהֶרת ְלָבָנה ִהיא ּבְ רֹו ְוָעמֹוק ֵאין ַמְרֵאהו  ְוִאם ּבַ ׂשָ ֹּור ּבְ

ה ִמן ָהעֹור ְוִהיא ֵכָהה, ִמן ָהעֹור ָפָלה ֵאיֶנּנָ חֹוָרה וׁשְ ֶהֶרת ׁשְ ֵרין , ּּבַ ָווִנין  )א''דף קכה ע(ּתְ ּּגַ
ְנָייִנין ִאינון ְיַרְקַרק אֹו ֲאַדְמָדם ּּתִ ַכְע, ּ ְלהו ִמְתַהְפִכין ִעינֹוי ּבְ ּּכֻ ּ ָּסא ְלִחְוורו ְואוְכּ ּמו ּ

ְּוסוְמקו ִוירֹוָקא מֹוָדע, ּ ּתְ ַמאי ִאׁשְ יה ִאֵלין , ְּוָכל ָדא ּבְ ִליָלן ּבֵ ר ַנׁש ְדָלא ִאְתּכְ ְּדֵלית ּבַ ּ ּ ּ
ָווִנין ע ּגַ ְלהו ָאֳחָרִנין, ַּאְרּבַ ִליט ַעל ּכֻ ֶּאָלא ַההוא ַגָוון ְדׁשַ ּ ּ ּּ ּ יה ִאְתְקֵרי, ּ ּוֵביה , ּּבֵ ּ

מֹוָדע ְלִאְתְקֵרי ִחָו ּתְ ּור אֹו אוַכם אֹו סוַמק אֹו ָירֹוקִּאׁשְ ין , ּ יׁשִ ָווִנין ּבִ ע ּגַ ְּוִאֵלין ַאְרּבַ ּ
ע ְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא ִּאינון ַאְרּבַ ך וְתהֹום, ּ ּּתֹהו ָוֹבהו ְוֹחׁשֶ ּ ְּוִאֵלין ִאינון , ְּ  ָנָחׁש )דברים ח טו(ּ

אֹון ָרף ְוַעְקָרב ְוִצּמָ ֶהֶרת ְל, ׂשָ ָוון ִחָוור ּבַ ָּנָחׁש ּגַ ָרף ְוַעְקָרב, ָבָנהּ ָרף, ׂשָ אֹו , ֲּאַדְמָדם ׂשָ
חֹוָרה, ְיַרְקַרק ַעְקָרב אֹון ׁשְ ם, ְוִצּמָ א ְדֵגיִהּנָ ָווִנין ְדֶאּשָׁ ע ּגַ ִּאֵלין ִאינון ַאְרּבַ ּ ּ ּ.  

ן ָקא ַאְתָיא ּמָ א ִמּתַ יׁשָ ָתא ּבִ ַמר , ְוִאּתְ ִית ֶאת )ויקרא יד מה(ֲּעָלה ִאּתְ  ְוָנַתץ ֶאת ַהּבַ
ֲעִניוָתאֲאָבָני ּו ְוֶאת ִעָציו ּבַ ֵביָתא, ּ ַאר ּבְ ּתָ ְנָתה , ְדָלא ִאׁשְ ים ּבָ ּוְבִגין ָדא ַחְכמֹות ָנׁשִ ּ
ָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנו , ֵּביָתה ְּוִאְוֶלת ּבְ ם, )משלי יד א(ּ א ְדֵגיִהּנָ ָווִנין ְדֶאּשָׁ ע ּגַ ִּאֵלין ִאינון ַאְרּבַ ּ ּ ּ ,

ַאְנִפ ַעְייִנין ּבְ ְלֵקי ּבְ ְּדִמְסּתַ ֲעָראּ ׂשַ ְלֵקי, ין ּבְ ָרה אוְכָמא ִדְטחֹול, ּוֵמָאן ֲאַתר ִמְסּתַ , ִּמּמָ
ָרה סוְמָקא ְדָכֵבד ּוִמּמָ ָרה ְירֹוָקא ְדָמָרה, ּ ָרה ִחְווָרא ְדֵריָאה, ּוִמּמָ ע , ּוִמּמָ ִּאֵלין ִאינון ַאְרּבַ ּ

ָלה ָווִנין ֲחׁשֹוִכין ְדַמְלֲאֵכי ַחּבָ ּּגַ ִליָלן ּבְ, ּ ְּוֻכְלהו ּכְ ְות''ִליִליּ ּם ִאיהו ְבָמָרה ''ַמֲאִדי, ת ַסם ַהּמָ
ַפך ְדָמא ֲּאדוָמה ְלִמׁשְ ְּ ָדן, ּ ת ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאּבְ   .ְּוִאיהו ַמּכַ

ִפיִרין ְנִהיִרין ָווִנין ׁשַ ע ּגַ ַאְרּבַ מֹוְדַעת ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ִכיְנּתָ ְּוָהִכי ׁשְ ְטָרא ְדֶחֶסד, ּ ָוון ִחָוור ִמּסִ ּּגַ ּ ,
ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּטָרא ִדְגבוָרהּסוַמק ִמּסִ א , ָּירֹוק ִמּסִ ְטָרא ְדִאיּמָ ּאוַכם ִמּסִ

ה , ִּעָלָאה ַמר ּבָ ך)משלי א ח(ְּדִאּתְ טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ִני מוַסר ָאִביך ְוַאל ּתִ ַמע ּבְ ָ ׁשְ ָּ ַמר , ּ ְוִאּתְ
ה  חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה)שיר א ה(ּּבָ א ּתַ,  ׁשְ א ִעָלָאהִאיּמָ ָוון ֵמִאיּמָ ָאה ְנִטיַלת ּגַ ּּתָ ׁשֹוָקא , ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָוון ִמְדרֹוָעא ְיִמיָנא ְּיִמיָנא ָנִטיל ּגַ יִמיְנך )תהלים טז יא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ָ ְנִעימֹות ּבִ

ָמאָלא, ֶנַצח ָוון ִמְדרֹוָעא ׂשְ ָמאָלא ָנִטיל ּגַ ּׁשֹוָקא ׂשְ ָוון ִמּגוָפ, ּ ִרית ָנִטיל ּגַ ּאֹות ּבְ , אּ
ָּאָדם ְדָרִכיב ַעל ּכָֹלא, ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ָנִטיל ָחְכָמה ַמר , ּ  )קהלת ח א(ֲּעָלה ִאּתְ

ִאיר ָפָניו ַמר , ָּחְכַמת ָאָדם ּתָ יָת'' יהו)תהלים קד כד(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ֶתר , ּה ּכֻ ּכֶ
יה מֹוָדע ּבֵ ּתְ ִּעָלָאה ִאיהו ָסִתים ָלא ִאׁשְ ּ ָלל ְלִעיָלאּ ָוון ּכְ ּוְבַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַאֲחֵזי , ּ ּגַ ּ

ָווִנין ל ּגַ   .ּּכָ
ֲעָרא ַגָוון ִחָוור, ָהא ָהָכא ָרָזא ְדׂשַ י ַחִיל ּבְ מֹוְדָעאן ַאְנׁשֵ ּתְ ְּדֵביה ִאׁשְ ּ ם ''ִיְרֵאי אלהי, ּ

ַגָוון סוַמק ּּבְ ַגָוון ָירֹוק, ּ י ֱאֶמת ּבְ ַגָוון אוַכםׂשֹוְנֵאי ָבַצע , ַּאְנׁשֵ ּּבְ ע ַאְתָוון , ּ ַאְרּבַ
ָווִנין ִאֵלין ע ּגַ ַאְרּבַ ין ּבְ ׁשִ ִּמְתַלּבְ ַגָוון ִחָוור' י, ּ ּּבְ ַגָוון סוַמק' ה, ּ ּּבְ ַגָוון ָירֹוק' ו, ּ ַגָוון ' ה, ּּבְ ּּבְ

ָכל ֲאַתר, ּאוַכם ָווִנין ּבְ ָמא ִאיהו ְדָרִקים ּגַ ַּהאי ׁשְ ְרטוִט, ּ ְּוִאיהו ְדִצֵייר ׁשִ ִמְצָחאּּ , ין ּבְ
ַגְווָנא ָדא יהו ְרטוִטין, ה''ּכְ יִמין ְדׁשִ ע ְרׁשִ ְּוִאינון ַאְרּבַ ּ ַחת , ּ ְּדִאינון ֹעֶמק רום ְוֹעֶמק ּתַ ּ ּ

ְטָרא ְדָאת י, ְוֹעֶמק ִמְזָרח ְוֹעֶמק ַמֲעָרב ְרטוִטין ְזִעיִרין ִדְקִריִצין ְדִעיָנא ִמּסִ ּׁשִ ּ ְרטוִטין ', ּ ּׁשִ
אוְרָכא ְבפוְת ּּבְ ְטָרא ִדְתַלת ַאְתָוון ְדִאינון הוּ ָגְבָהא ִמּסִ ָּיא ּבְ מֹוְדִעין , ה''ּ ּתְ ְלהֹון ִאׁשְ ּּכֻ

עור קֹוָמה ְדַבר ַנׁש ׁשִ ְטָרא ַדֲאִריך קֹוָמה, ּּבְ אוְרָכא ִמּסִ ְּבְ י ַחִיל, ּ פוְתָיא , ְּדִאינון ַאְנׁשֵ ּּבְ
י , ם''ְּוִאינון ִיְרֵאי אלהי, ָּקֵצר קֹוָמה וְרָחָבא ְדקֹוָמה ָגְבָהא ְגַבה קֹוָמה ְוִאינון ַאְנׁשֵ ּּבְ ּ

ְטָרא ְדָאת י, ֱאֶמת ִעּגוָלא ׂשֹוְנֵאי ָבַצע ִמּסִ ְטָרא ְדָאת י', ְּזִעיִרין ּבְ יה ' ְוָדִוד ִמּסִ ַמר ּבֵ ִּאּתְ
ָטן)שמואל א יז יד( ְּוִאֵלין ִאינון ׂשֹוְנֵאי ָבַצע, ּ ְוָדִוד הוא ַהּקָ ְרטוִטין ִאֵלין ּבְ, ּ ּׁשִ ֹאַרח ּ

ר ְרטוֵטי, ֵמיׁשַ ְרטוִטין ְדֵגט ִפטוִרין ְדָצִריך ׁשִ ׁשִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּאֹו ִאֵלין ִדְמַחְייָבא אֹוַרְייָתא, ּ ּ ְוַעל , ּ
ַמר  ְרטוִטין ִאּתְ ִּאֵלין ׁשִ ל ָאְרחֹות יהו)תהלים כה י(ּ ה ֶחֶסד ְוֱאֶמת ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו '' ּכָ

  .ְוִעדֹוָתיו
  ]ב''דף קכה ע -תיקוני זוהר  [

ְטָרא ְדָרִבי ֲאִריכו ִמּסִ ְרטוִטין ּבַ ּׁשִ ִקיָעה''ּ ַגְווָנא ִדּתְ ְּוִאֵלין ִאינון ֲאִריִכין ְדקֹוָמה , ַע ּכְ ּ ּ
ְטָרא ִדְיִמיָנא ֶּאֶרך ַאַפִים, ִמּסִ אֹוַרְייָתא, ְ ְצלֹוִתין ּבְ ָקָלא ּבִ רוְגָזא, ֲאִריִכין ּבְ , ֲּאִריִכין ּבְ

ַעְייִנ ֲעָרא ּבְ ׂשַ ַרְגִלין ֲאִריִכין ּבְ ְדרֹוִעין ּבְ גוָפא ּבִ ִדיְקָנא ּבְ ְפָוון ּבְ ׂשִ חֹוָטָמא ּבְ ַאְנִפין ּבְ ּין ּבְ ּ
ָען  ֶאְצּבְ ימו ִדְלהֹון ִחָוור )ב''דף קכה ע(ּבְ ְּרׁשִ ין ִדיֹוְקֵניהֹון , ּ ַּווי לֹון ְלִאֵלין ְדַמְכִחיׁשִ ּ ּ ּ

ית, ְלִעיָלא ין ִסְדֵרי ְבֵראׁשִ ִאלו ַמְכִחיׁשִ ּּכְ ּלו ְמַמֲעִטין ֶאת ַהְדמותּוְכִא, ּ ּ ּ יעור , ּ ְּדִאיהו ׁשִ ּ ּ
ְרטוֵטיהֹון ֲאִריִכין, קֹוָמה ִדְלִעיָלא ְּדִאֵלין ְדׁשִ ּ ְצִריִכין , ְּוקֹוָמה ִדְלהֹון ְוֵאָבִרים ִדְלהֹון, ּּ

ֲּאִריִכין ְדרוְגָזא, ְלֶמֱהֵוי ָמאֵרי ְדֶחֶסד יה , ָּמאֵרי ִדְרִחימו, ּ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ  )שעיה מא חי(ּ
  .ֶזַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי
א ָרְחּבָ ְרטוִטין ּבְ ָבִרים, ּׁשִ ַגְווָנא ִדׁשְ ִבי, ּכְ נוָעה ִדְלהֹון ּתְ ְּוִאינון ְרָחִבים וְקָצִרים , ר''ּּתְ ּ

ְּוַאְנִפין ְרָחִבין וְקָצִרין, ְּדקֹוָמה ְפָוון ְרָחִבים, ְוחֹוָטמֹוי ְרָחִבים, ְוִעינֹוי ְרָחִבים, ּ ִּאֵלין , ְוׂשִ
ְטָרא ְדִיְצָחק, ם''ִּאינון ִיְרֵאי אלהי ַּווי ְלָמאן ְדַאְכִחיׁש קֹוָמֵתיה , ָמאֵרי ְדִיְרָאה ִמּסִ ּ

ין יׁשִ עֹוְבִדין ּבִ א ְדָרִכיב ַעל ִדיֹוְקֵניה, ּבְ יׁשָ ָמָתא ּבִ ְּדָיִרית ִנׁשְ ּ ְלָיא ְלִעיָלא, ּּ ְּדַאְכִחיׁש ַפּמַ ּ .
בֹוִהין ְרטוִטין ּגְ ְבָהִניןְוַאְנ, ּׁשִ ְבָהִנין, ִּפין ּגַ ְבָהִנין, ְוִעינֹוי ּגַ ְפָוון ּגַ ְּוגוָפא , ְוחֹוָטָמא ְוׂשִ

ִּאֵלין ִאינון ָמאֵרי ִדְקׁשֹוט ֶזַרע ֱאֶמת, ָּגבֹוַה יה , ּ ַמר ּבֵ ֵּמַההוא ְדִאּתְ ן ֱאֶמת )מיכה ז כ(ּ ּתֵ  ּתִ
  .ְלַיֲעֹקב



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְּוִאֵלין ִאינון אדנ ֲּאִריך ַאְנִפין ַו' א, י''ּ ְרָיא יְ א ְדַאְנִפין ַוֲעֵליה ' ד', ֲּעֵליה ׁשַ ָּרְחּבָ ּ
ְרָיא ה ְרָיא ו' נ', ׁשַ ּּגֹוַבה ְדַאְנִפין ַוֲעֵליה ׁשַ ּ ְרָיא ה' י', ּּ א ְדַאְנִפין ַוֲעֵליה ׁשַ ָּרְחּבָ ּ ,'

רוָעה ְבִעּגוָלא ְבִדיֹוְקָנא ְדָאת י ְטָרא ִדּתְ ְרטוִטין ְזִעיִרין ִמּסִ ּׁשִ ּ ּ ְטָרא , ַצעׂשֹוְנֵאי ָב', ּ ִמּסִ
יה  ַמר ּבֵ ְּדָדִוד ְדִאּתְ ּ ָטן)שמואל א יז יד(ּ ִפיִרין , ּ ְוָדִוד הוא ַהּקָ ְּוִאינון ַעְייִנין ְזִעיִרין ׁשַ ּ

ִעּגוָלא ִפיִרין, ּּבְ ִעּגוָלא ׁשַ ַּאְנִפין ְזִעיִרין ּבְ ּחֹוָטָמא ְזִעיָרא ִפיָמא ְזִעיָרא ּגוָפא ִדיֵליה , ּּ ּ ּ
ִפיר, ְזִעיָרא ֹכָלאּׁשַ ְרָיא ה, ּ ּבְ   .'ַּוֲעֵליה ׁשַ

רוָעה ְטָרא ִדּתְ ְבָהִנין ִמּסִ ְרטוִטין ּגַ ּׁשִ ָלָא, ּ ְלׁשְ ָבִרים''ׁשַ ִקיָעה וׁשְ ָּדא ָסִליק ָקָלא , ּה ִדּתְ
ָבִרים, ִּבְתרוָעה ּשְׁ ר ָלה ּבַ ּבַ ְּוָדא ֵבינוִני ְבָקֵליה, ְּוָדא ּתַ ָבִרים, ּ ִקיָעה וׁשְ ָלָאה ִדּתְ ְלׁשְ , ּׁשַ

ִדיֹוְקָנא ְדָאת יו, ְא ֲאִריך ְוָלא ְקִצרָל ָּמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ה''ּ ּד ִאיהו קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ְוָדא , ּ
ִּמָדה ְלָכל ֵאָבִרין ְדַאְנִפין ְלִעיָלא ּ א ְלִעיָלא, ּ ּתָ ִּאיִהי ִמָדה ְלָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה , ִמּתַ ּ

ר ְסִפיָראן ל ְסִפיָרה , ֵמֲעׂשַ ּוָבה ְסִליַקת ּכָ י ְרָבבֹותּ ֶרת ֲאָלִפים ִרּבֵ ָכל ' ו, ַלֲעׂשֶ עוֵריה ּבְ ּׁשִ ּ
י ְרָבבֹות ת ֲאָלִפים ִרּבֵ ׁשֶ ָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה ה' ה' ה, ְּסִפיָרה וְסִפיָרה ׁשֵ ִּאינון ַמֲהַלך ּבְ ְּ '

י ְרָבבֹות א, ֲאָלִפים ִרּבֵ א ְלִעיָלא, ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ּתָ   .ּוִמּתַ
ְרטוִטין ֲעִקיִמין  רּׁשִ ֹאַרח ֵמיׁשַ יִמין ּבְ ְּדַלאו ִאינון ְרׁשִ יִמין ְדָנָחׁש ֲעַקָלתֹון, ּ ִּאּנון ְרׁשִ ּ ּ ,

ַגְווָנא ָדא  ָלָאה ּכְ ְלׁשְ ׁשַ ְרטוִטין ּכְ ְּדׁשִ א מהלך דלהון כנונין ''נ(, )אינון מהלך דנונין דימא(ּ

ין ּבְ, )בימא ַגְווָנא ְדַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְדִמְתַרּבִ ְּדִאינון ּכְ ּ אּ רוָעה, ַיּמָ ְּוִאינון ָרָזא ִדּתְ ] ציור[, ּ
רוָעה ַגְווָנא ִדּתְ ֶלת ְוָהִכי ַמֲהַלך ְדנוַנָיא ּכְ ְלׁשֶ ְּוׁשַ ּ ּּ ְּוִאינון ַדְרּגָ, ְ א''ּ ֶלת , א ְלַתּתָ ְלׁשֶ ׁשַ

ְטָרא ִדְמָסֲאבו, ְלִעיָלא יִמין ִמּסִ ה ָהִכי ִאינון ְרׁשִ ַגְווָנא ִדְקדוׁשָ ּּכְ ּ ְּדָהִכי אוְקמו, ּ ּ ה ָמאֵרי ּ
ה ָהאלהי)קהלת ז יד(ַמְתִניִתין  ת ֶזה ָעׂשָ   .ם'' ֶזה ְלִעְ◌ּמַ

ַגְווָנא ְדלוָלב ְרטוִטין ִאינון ּכְ ּׁשִ ּ יה ִנְפְרצו ַעָליו ָפסול, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ּ ּּ ְרטוִטין , ּ ָּהִכי ׁשִ
הו ְפִרידו וְפִריצו ְּדִאית ּבְ ּ ּ ּ ִגְלּגוָלא ִדיֵליה ֳקָדם , ּ ָּדא ַאֲחֵזי ּבְ ַדֲהָוה , ְּדַאְתָיא ְלָעְלָמאּ

ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְנִטיעֹות ְוָעִביד ִפרוָדא ּבְ ץ ּבִ ְּמַקּצֵ ּ ָמֵתיה, ּ ַזַרת ִנׁשְ ֲאַתר ְדִאְתּגְ ּּבַ ּוְבַמאי , ּ
מֹוָדע ּתְ ַגְווָנא ָדא , ִאׁשְ ְרטוִטין ְדִאינון ֲאִריִכין ּכְ ֶּאָלא ׁשִ ּ ּ הו ])ציור[א ''נ(] ציור[ּ ּ ֵלית ּבְ

ר ַנׁש ָלא ַאְכִחיׁש ִדיֹוְקֵניה, ְּלִמין ִאינוןָפֵסק ׁשַ ַּהאי ּבַ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּּ ְּוָלא ָעַבד ִפרוָדא ּבְ ּ ּ.  
  ]א''דף קכו ע -תיקוני זוהר [

ַגְווָנא ָדא  הו ָפֵסק ּכְ ר ַנׁש ַאְכִחיׁש ִדיֹוְקֵניה)א''נ(ְּוִאם ִאית ּבְ ּ ַהאי ּבַ ְּוָעַבד ְפַגם , ּּ
ּומום ּוְבַההוא ְפ, ּ ְרָיא מוםּ פום מום ְדִסיֲהָרא, ַּגם ׁשַ ּּכְ ּ ָּפִריץ ִאיהו, ּ ה זֹוָנה , ּ ֵמַצח ִאּשָׁ

ִמְצחֹו, )ירמיה ג ג( יה ְפִריצו ּבְ ְרָיא ּבֵ ּׁשַ ֵּמַההוא ֲאַתר ִאיהו ְפִגים, ּּ ָאה ִמְצחֹו , ּ ְְוָצִריך ְלַכּסָ

ֵלי ֶע ְּרָיֵתיה ְלָמאֵרי ְדִדיָנאְדָלא ִיְתּגְ ְּיֵהא ְפִגימו ִדיֵליה ָנִחית , ְּתיוְבָתאְוִאם ָחַזר ּבִ, ּ ּ ּ
א א, ְלַתּתָ ה ָעְנׁשָ א, ָּלֳקֵבל ּבָ ְתיוְבּתָ ְּוִאם ַלאו ִאיהו חֹוֵזר ּבִ ְלַקת ְלִעיָלא ְלַתְבָעא , ּ ִמְסּתַ

ֵּליה ִדיָנא ְבָעְלָמא ְדָאֵתי ים, ּ ְּבַההוא ֲאַתר ְדַפּגִ ַמר , ּ ִח)שמות כא טז(ֲּעֵליה ִאּתְ י  ֵמִעם ִמְזּבְ
ֶחּנו ָלמות ּקָ ּּתִ ָנא ָאְמרו ַקְדָמִאין, ּ אי , ְּוָלא ְלַמּגָ ָאְמרו ְלַהֲאִריך ֵאינֹו ַרּשַׁ ָמקֹום ׁשֶ ְּבְ ּ

ר אי ְלַהֲאִריך, ְלַקּצֵ ר ֵאינֹו ַרּשַׁ ְּדָלא ַיְכִחיׁש ִדיֹוְקֵניה ְוַיֲעֵביד , ְְלַקּצֵ ּ ְּפִריצו  )א''דף קכו ע(ּּ ּ
  .ְּבִדיֹוְקָנא ִדְלִעיָלא

ְרטוִטיןְבאֹו ים ְוִצֵייר ִאֵלין ׁשִ ַּרְייָתא ִדְלִעיָלא ָמאן ְדָרׁשִ ּּ ִּאיהו ָאמֹון מוְפָלא וְמכוֶסה, ּ ּ ּ ּ ,
ָנא ּכְ פוֵלי ַמׁשְ ׁשִ ל ּבְ ּכַ ָּמאן ְדִאְסּתַ יִמין ְוִציוִרין, ּּ ִאֵלין ְרׁשִ מֹוָדע ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ
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ַתְחּתִ)תהלים קלט טו( י ּבְ ְמּתִ ְרטוִטין ִאֵלין, ּיֹות ָאֶרץ ֻרּקַ ע ׁשִ ִּציוָרא ְדַאְרּבַ ּ ּ ִּאינון ַאְרֵיה , ּ
ר ָאָדם יִמין, ׁשֹור ֶנׁשֶ ע ְרׁשִ ֻכְלהו ַאְרּבַ ּּבְ ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל )יחזקאל א י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ְע םַּהָיִמין ְלַאְרּבַ ר ַהֶחֶסד ִליִמיָנא''ְוָדא ִמיָכֵא, ּתָ ְעּוְפֵני , ל ׂשַ ֹמאל ְלַאְרּבַ ןׁשֹור ֵמַהּשְׂ , ּתָ

בוָרה''ָּדא ַגְבִריֵא ר ַהּגְ ְע, ּל ׂשַ ר ְלַאְרּבַ ן ָדא נוִריֵאּוְפֵני ֶנׁשֶ ּּתָ לֹום )ל''א אוריא''נ(ל ''ּ ר ׁשָ  ׂשַ
ּוְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם, ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּ ּ א''ְרָפֵא, ּ ִכיְנּתָ ר ׁשְ ן ְפֵאר, ל ׂשַ , ְּדַתּמָ

ה ְּד ַמר ּבָ ָ ְפֵאְרך ֲחבֹוׁש ָעֶליך)יחזקאל כד יז(ִּאּתְ ָ ּ.  
יה ְרטוִטין ּבֵ ָּמאן ְדָלא ִאְתַחְזָיין ׁשִ ּ ֵּלית ֵליה ִדיֹוְקָנא ְכָלל ְלִעיָלא, ּ ּ ְּזכוֵתיה ָנִחית , ּ ּ

א ַמר , ְלַתּתָ ֶפר ַחִיים)תהלים סט כט(ֲּעֵליה ִאּתְ חו ִמּסֵ ּ ִיּמָ ְתיוְב, ּ ב ּבִ ֶּאָלא ִאם ּתָ אּ ְּדָדא , ּתָ
ִגְלּגוָלא ה ְדֵייֵתי ּבְ ּמֶ ח ְדֵלית ֵליה ּבַ ּכַ ּתַ ִּאׁשְ ּ ַגְווָנא ָדא , ּ ְרטוִטין ִדיֵליה ְרִכיִבין ּכְ ָּמאן ְדׁשִ ּ ּ ּ

ּ ָדא ַאֲחֵזי ְדָקא ַאְתָיא ְבִגְלּגוָלא ֲחָדא])ציור[א ''נ(] ציור[ ִבין , ּ ְרטוִטין מוְרּכָ ֵרין ׁשִ ְּוִאם ּתְ ּ
ַגְווָנא ָדא  ְלּגוִלין, ])ציור[א ''נ(] ציור[ּכְ ֵרין ּגִ ִמְצֵחיה , ַּאֲחֵזי ּתְ ְרטוִטין ּבְ ַלת ׁשִ ְּוִאם ּתְ ּ

ִבין ִלים , ּמוְרּכָ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא)איוב לג כט(ָהא ַאׁשְ ֶבר''ּ ֶהן ּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ , ּל ַפֲעַמִים ׁשָ
ִמְצֵחיה ְרטוִטין ּבְ ְּוִאם ֵלית ֵליה ׁשִ ּ ְרטוִטין, ּ ָּדא ַאֲחֵזי ַעל , ּ ַעל ְקִריִצין ְדַעְייִניןְּוִאית ׁשִ

יֶבּנו  ָעה ֹלא ֲאׁשִ   .)עמוס ב א(ַּאְרּבָ
ַאְתָוון ְדִאינון יהו ְרטוִטין ִאינון ּבְ ּׁשִ ּ ּ ְנקוִדין ְדִאינון יו, ה''ּ ִּציוִרין ּבִ ּ ּ ּ , י''ו ה''י וא''ד ה''ּ

ַאְנִפין  אוְדִנין ּבְ ַעְייִנין ּבְ ְּוִציוִרין ִאינון ּבְ ּ ּ ּ פוָמאּ נוְקִבין ְדחֹוָטָמא ּבְ ּּבְ ּ ְרטוט ''ָקֵמ, ּ ּץ ׁשִ
ְּוִציור א, ּ ְרטוט ְלִעיָלא וְנקוָדה ְלַתּתָ ּׁשִ ּ ְלּגוָלא ַקְדָמָאה, ּ ָּדא ַאֲחֵזי ַעל ּגִ ְדָקא ָנִחית , ּ
א   .ְלַתּתָ

חֹות ָרִקיַע ִּניצֹוץ ִאיהו ַחָיה ּתְ ּ וְדמות ַעל ָר)יחזקאל א כב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ י ּ אׁשֵ
א ְדַחָיה, ַּהַחָיה ָרִקיַע ָּרִקיַע ַוַדאי ַעל ֵריׁשָ ִּניצוץ ַחָיה, ץ''ִּאיהו ָקֵמ, ּ ָרִקיַע ְלִעיָלא , ּ

ָאת ו' ִּניצֹוץ ִאיהו י, ִּמיָנה ְּדִאיהו ָרִקיַע' ָסִליק ּבְ ית ִזְמִנין ֶע, ּ ר ְוִאְתֲעִביַדת סׁשִ ּוָבה , ׂשֶ ּ
ְְוַחָיה ִאיהו ָסַמך , ל ַהּנֹוְפִליםה ְלָכ''ְ סֹוֵמך יהו)תהלים קמה יד( ּ   . ָלָרִקיַע)סמוך' א איהי י''נ(ּ

ָּרִקיַע ִעם ִניצֹוץ ִאיהו ִגְלּגול ל, ּ ָלא ִניצֹוץ ִאיהו ַגְלּגַ ל , ָּרִקיַע ּבְ ָמה ְדאוְקמוהו ַגְלּגַ ּּכְ ּ ּ
עֹוָלם חֹוֵזר ּבָ ָבה ְבִגְלּגולְּוָלא ִאית ֵליה, ְוָדא ַפָתח, ְּדַאֲחִזיר ְלָעְלָמא, ּהוא ׁשֶ ְּדֵלית , ּ ַהְרּכָ

ֵּליה ַחָיה ְדָרִכיב ֲעָלה ְרִביט ַהּכָֹכב, ּּ יה , ְוָדא ׁשַ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ְ ָדַרך ּכָֹכב )במדבר כד יז(ּ ּ
י ַחיֹות ְדִאינון ֵצִר, ִּמַיֲעֹקב ּתֵ ין ׁשְ ָּדַרך ּבֵ ּ ּּ ְתֵרין , ְּוִאְתֲעִביד ַוִייֶצר, י''ְ ּוְבהֹון ָקא ַאְתָיא ּבִ

ִריָאה''ְּדָקֵמ, ְּוָדא ָאָדם ִדְיִציָרה, ְּלּגוִליןּגִ ּץ ִאיהו ָאָדם ִדּבְ ְלּגוִלין , ּ ְּוַכד ָאָתא ִבְתַלת ּגִ
ְּדִאינון ֶסגֹו ֶל, ל''ּ ְלׁשֶ הֹון''ִאְתֲעִביד ׁשַ ָיה, ּת ְמׁשוָלׁש ּבְ ְּוָדא ָאָדם ַדֲעׂשִ ּ.  

ְרִביט ְדֹכָכב ְּוָהִכי ִאיהו ׁשַ ד ִאיהו עֹוֵבר , ּ ָבּּכַ ים ְדִאינון ׁשְ י אֹוַפּנִ ּתֵ ין ׁשְ ּּבֵ ִאְתֲעִביד , א''ּ
ֶל, א''ַּדְרּגָ, ק''ּׁשוֻר ְלׁשֶ ֶסגֹוְלּתָ, ל''ְבֶסגֹו, ת ְלִעיָלא''ְּוִאינון ׁשַ א ''ַּדְרּגָ, א''ּבְ א ְלַתּתָ

ָב, ק''ְּבׁשוֻר ֵצִר''ֹחֵל, י''א ֵצִר''ׁשְ ִליק ּבְ ד ִאְסּתַ ּק ְדָנֲחָתא ''ִחֵר, א''י ִאְתֲעִביד ֶסגֹוְלּתָ''ּם ּכַ
ָב, ל''י ִאְתֲעִביד ֶסגֹו''ְבֵצִר ׁשְ ֵר''ְוַכד ָעאל ּבִ ְּוֹכָלא ְנֻקָדה ֲחָדא, ק''א ִאְתֲעִביד ׁשֻ ם ''ֹחֵל, ּ

ֶסגֹוְלּתָ ֶסגֹו''ִחֵר, א''ִּאיהו ְלִעיָלא ּבְ א ּבְ ַגְווָנא , ל''ּק ִאיהו ְלַתּתָ ֶאְמָצִעיָתא ּכְ ּׁשוֻרק ִאיהו ּבְ ּ
ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאֶהן, ָּדא ו ֶבר ''ּ ּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ   .)איוב לב כט(ּל ַפֲעַמִים ׁשָ

ַאֲחֵזי , )ה''ה וי''א וי''נ(ִה ''ַּאֲחֵזי ִגְלּגוָלא ִתְנָיָנא ִיִהִו, ֹה''ַּאֲחֵזי ִגְלּגוָלא ַקְדָמָאה ֹיהֹוֹ◌
ִּגְלּגוָלא ְתִליָתָאה יו הו וו הו ּ ּ ּ ה גלגולא תנינא ''וא אתגליא ואחזי גלגולא קדמאה יה''נ(, ּ
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ַלת אדנ, )'י' י' תלת י ָבה ְדֻכְלהו ּתְ ַּהְרּכָ , ק''ּק ׁשוֻר''ם ִחֵר''ֹחֵל', י' י' ְוָרָזא ָדא י, י''ּ
ַלת יוִדי ר ָאמֹון ְמכוֶסה, ן''ּּתְ ָּאמֹון מוְפָלא ָאמֹון ִנְסּתָ ָמא יו, ּ ַהאי ׁשְ ְּדִאְתְרִמיזו ּבְ י ''ד ה''ּ

ֻכְלהוָּאמֹון מוְפָלא , י''ו ה''וא מֹוָדע ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ רֹון, ּ ֶנֶפׁש ַהִזּכָ ְרָיא ּבְ ֶנֶפׁש , ַּחד ׁשַ ְוִתְנָיָנא ּבְ
ָבה ֲחׁשָ צוָייר, ַהּמַ ֶנֶפׁש ַהּמְ ּוְתִליָתָאה ּבְ ַלת מֹוִחין י, ּ ְּדִאינון ּתְ  )ב''דף קכו ע(ִריֲהָטא ', י' י' ּ

ִפ א ִדּתְ ַגְווָנא ָדא ִאיִהי ַקְרַקְפּתָ ַגְווָנא ָדא ַיָהָו, ִּליןְדָסִחיר לֹון ּכְ ְרטוִטין ּכְ ה ''יהו, ַה''ּׁשִ
ְרטוִטין ְדִמְצָחא הֹון ֶמֶלך ָהא ָהָכא ׁשִ ּּבְ ּ ל ָהָעם, ַעְייִנין. ְ ה ֶתחֶזה ִמּכָ הֹון ְוַאּתָ י , ּבְ ַאְנׁשֵ

ַגָוון ִחָוור ִיְרֵאי אלהי ַּחִיל ּבְ ַגָוון סוַמק''ּ ּם ּבְ ַגָוון ָירֹוק, ּ י ֱאֶמת ּבְ ַבת , ַּאְנׁשֵ ׂשֹוְנֵאי ָבַצע ּבְ
ַּעִין ְדִאיִהי אוְכָמא ת, ּ ּבָ ָווִנין ְדִעיָנא, ְוָדא ָרָזא ְדׁשַ ַלת ּגַ ַלת ַעְנֵפי ּתְ ּש ּתְ ת ''ּבַ, ּ ּבָ ּת ְדׁשַ

ַמר , ָּדא ַבת ַעִין ת ְוגֹוֵמר)שמות לא טז(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ְמרו ְבֵני ִיׂשְ ְוָהא , ּ ְוׁשָ
ּאוְקמו תֹותּ ּבָ ֵרין ׁשַ ּהו ְדִאינון ּתְ ין, ּ ְתַלת ַדְרּגִ א ִעָלָאה ּבִ ִּאיּמָ ְתַלת , ּ ָאה ּבִ ּתָ א ּתַ ְוִאיּמָ
ין ין, ַּדְרּגִ ית ַדְרּגִ ית ִסְטִרין ְדִאינון ׁשִ ִליל ׁשִ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכְ ּ ּ ִלין , ּ ּכְ ַּעְייִנין ְדִמְסּתַ

ִחְוורו ר ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשַ ּ ִאינון ַעְייִנין ִדְרִחימוִּאֵלין, ּּבְ ּ ְלָבָנה , ּ א ִאיִהי ָיָפה ּכַ ִכיְנּתָ ּוְבהֹון ׁשְ ּ
ה ְפִגימו ְּדֵלית ּבָ ּ ה , ּּ ַמר ּבָ ך ָיָפה ַרְע)שיר א טו(ְּדִאּתְ ך ָיָפה ִעיַנִיך יֹוִניםְ ִהּנָ ְָיִתי ִהּנָ ְ.  

הֹון רוך ּבְ ְְוִאית ַעְייִנין ְדַההוא ִחְוָיא ִאיהו ּכָ ּ ּ ּ ְדמֹוִניָנָחׁש , ּ ֹאַרח , ַהּקַ ִלין ּבְ ּכְ ְוַלאו ִמְסּתַ
ר ל ִאְתַלְטָיא, ֵמיׁשַ ּכַ ָכל ַמה ְדִאְסּתַ ל. ּּבְ ַגְלּגַ א , ִּעיָנא ִאיהו ּכְ ַגְווָנא ְדַיּמָ ָוון ִחָוור ּכְ ּּגַ ּ

ל ָעְלָמא ַגְווָנא ְדַאְרָעא, ְדַאְסַחר ּכָ ַגְווָנא ְדַאְרָעא ְדִי, ְוִתְנָייָנא ּכְ ִליָתָאה ּכְ ָרֵאלּתְ , ׂשְ
ַגְווָנא ְדִציֹון ְּנקוָדה ְזִעיָרא ְדַבת ַעִין ִאיִהי ּכְ ַתת , ּ ן הוׁשָ ּמָ ְּדִאיִהי ְנקוָדה ְדָעְלָמא ְדִמּתַ ּ ּ

  .ָעְלָמא
ֵכֶלת ְדִאיהו דֹוֶמה ְלָרִקיַע ר ַנׁש ְדַגָוון ִדיֵליה ּתְ ְּוִאית ּבַ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי , ּ ּּכְ ּ

ֵכֶלת ד בֹוד, ְּוָים דֹוֶמה ְלָרִקיַע, ֹוֶמה ְלָיםַּמְתִניִתין ּתְ א ַהּכָ ּסֵ ָווִנין . ְּוָרִקיַע דֹוֶמה ַלּכִ ּוְתַלת ּגַ ּ
ֵכֶלת ִעיָנא ִחָוור אוַכם ּתְ ִּאינון ּבְ ּ ָּלֳקֵבל ֵאׁש ְדַלאו ִאיהו ׂשֹוֵרף, ּ ְּוֵאׁש ְדִאיהו ׂשֹוֵרף ְוָלא , ּ ּ

ִליָתָאה ְדִאיהו ְתֵכֶלת ָלֳקֵבל ֵאׁש, ָאִכיל ּ ְדִאיהו ׂשֹוֵרף ְוָאִכילּּתְ ת ֵאׁש ְוָדא , ּ ְרִביָעָאה ַלּבַ
א ַבת ַעִין ִכיְנּתָ ַמר , ׁשְ ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך יהו)שמות ג ב(ַּוֲעָלה ִאּתְ ת ֵאׁש ִמּתֹוך ''ּ ַלּבַ ְה ֵאָליו ּבְ

ֶנה ָדא ַבת ַעִין ֵאׁש ָדא ַגָוון ְדַעל , ַּהּסְ ֶנה ּבֹוִער ּבָ ה ַהּסְ ַּוַיְרא ְוִהּנֵ ּ ּ ת ַעִין ְדִאיהו ַגָוון ּ ּּבַ ּ ּ
ְנָייָנא ִליָתָאה, ּתִ ָוון ּתְ ל ּגַ ֶנה ֵאיֶנּנו ֻאּכָ ְּוַהּסְ א ְוֶאְרֶאה ְוגֹוֵמר , ּ ה ָאֻסָרה ּנָ שם (ַּויֹאֶמר ֹמׁשֶ

א ִעָלָאה)ג ַרּגָ ָוון ִחָוור ִדׁשְ ּ ּגַ ּ ּ ָווִנין ִאֵלין ִאְתָאֳחַדת , ּ ּוִבְתַלת ּגַ ּ ת ַעִין )א אתחברת''נ(ּ  ּבַ
אְּד ִכיְנּתָ   ,ִאיִהי ׁשְ

 ֹזאת ּתֹוַרת )ויקרא ו ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ה''ּוְבהֹון ָסְלָקא ִבְתַלת ְצלֹוִתין ֳקָדם יהו
ַלת , ָהעֹוָלה ְוגֹוֵמר ינו ּתְ א ְדָסְלָקא ִבְתַלת ֲאָבָהן ְדַתּקִ ִכיְנּתָ ֹּזאת ּתֹוַרת ָדא ַבת ַעִין ׁשְ ּ ּ

ּוְבִגין ָדא ֹזאת ּתֹו, ְצלֹוִתין יִמיָנא ְדִאיהו ֵאׁש , ַרת ָהעֹוָלה ְוגֹוֵמרּ ֹּזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה ּבִ
ן ָחְכָמה ְדִאיהו ַמּבוָעא ְדַמָיא, ְּדָלא ׂשֹוֵרף ְּדַתּמָ ּ ּ ים ַיְדִרים, ּ יה ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ַמר ּבֵ , ְּדִאּתְ

א ׁש ֵחיָלא ְדֶאּשָׁ א ְדָלא, ְּדָתׁשַ ַרּגָ ְּדִאיהו ַגָוון ִחָוור ִדׁשְ ּ ּ ּ ּוְנקוָדה ִדיָלה ָקֵמ,  ְיֵהא ׂשֹוֵרףּ ּ , ץ''ּ
יה ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ' ּץ ְנקוָדה ְדָאת י''ָקֵמ, ְּוַכֲהָנא ִאיהו ִליִמיָנא, )ויקרא ה יב(ּ

ְטָרא ִדיִמיָנא ָלא ִאְתַחַייב ְנקוָדה ָאֳחָרא ִּמּסִ ּ.  
ְצל ְנָיָנא ְדִאְתֲאִחיד ּבִ ָוון ּתִ י , ֹוָתא ְדִמְנָחהִּהיא ָהעֹוָלה ּגַ א ְלַגּבֵ יה ָסְלָקא ְבַרּתָ ּּבֵ

ן ה ָמאָלא ְדַתּמָ יר ַיְצִפין, ִּעָלָאה' ׂשְ ּוָבה ָהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ּ ן, ּ ּמָ ָתא ִמּתַ ּוְבִגין ְדִאּתְ ָּאְמרו , ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

י ֵהיִכי ְדִתְתַעְתרון ְייכו ּכִ ָּמאֵרי ַמְתִניִתין אֹוִקירו ְנׁשַ ּ פֹון ִאינו, ּ ִגין ְדִמּצָ ּּבְ  )איוב לז כב(, ןּ
פֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה ּוְנקוָדה ְדִאיהו ְמַחְייָבא ְלָאת ה, ּוִמּצָ ּ ּ ָב' ּ ָמאָלא ׁשְ ְטָרא ִדׂשְ ַּוֲעֵליה , א''ִמּסִ

ַמר  י ָבֵא)ישעיה סו טז(ִאּתְ ָפט''ׁש יהו'' ּכִ ל ַהַלְיָלה ַעד , ּה ִנׁשְ ַח ּכָ ְזּבֵ ַּעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ
ֵכֶלתּ ָד)ויקרא ו ב(ַהּבֶֹקר  ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית, ּא ַגָוון ּתְ ְּדִאיהו ֲאִחיד ּבִ ּוֵביה ָסְלָקא , ּ ּ

י ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא א ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ּוְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ָלֳקֵבל ֵאמוִרין וְפָדִרין , ּׁשְ ּ ּ
ל ַהַלְיָלה ְּדִמְתַאְכִלין ּכָ ֵכֶלת דֹוֶמה ָלָרִקיַע, ּ ּוְבִגין ָדא ּתְ ּ ַמר ְּדִא, ּ  ְיִהי ָרִקיַע )בראשית א ו(ּתְ

ִים תֹוך ַהּמָ ָמאָלא, ְּבְ ין ְיִמיָנא וׂשְ ְּדַאְפִריׁש ַמֲחלֹוֶקת ּבֵ ּוְנקוָדה ְדָרִקיַע ֹחֵל, ּ ּוָמאן , ם''ּ
ְּדִאיהו ְכַגְווָנא ָדא ' ָּרִקיַע ָדא ו ְּוַהאי ְנקוָדה , ּם ֲעֵליה''ְּוַההוא ִניצֹוץ ֹחֵל, ָרִקיַע] ציור[ּ

ֲאבֹוֶתיך ָחׁשַ, ְּוָרָזא ִדְנקוָדה ָיהְוה', ּ ְמַחְייַבת ְלָאת וִאיִהי ְָוָרָזא ְדִמָלה ַרק ּבַ , ה''ק יהו''ּ
י ִבי ָחׁשַ )דברים י טו( ּק ַוֲאַפְלֵטהו''ּכִ ִעין ''י ִב''ּכִ, )תהלים צד יד( ּ ָמא ְדַאְרּבְ י ָרָזא ִדׁשְ

ָי ִיְרּבו ָיֶמיך ְוגֹוֵמר ''י ִב''ּכִ, ּוְתֵרין   .)שלי ט יאמ(ּ
  ]א''דף קכז ע -תיקוני זוהר [

ְּוִאית ָמאן ְדִאיהו ְמָפֵרׁש ִאֵלין  ּ ְרִקיָעא )א''דף קכז ע(ּ ָווִנין ּבִ ַלת ּגַ ְּדִאינון ִחָוור , ּּתְ ּ ּ
ְּואוַכם וְתֵכֶלת א, ּ ַרּגָ א, ַּחד ִחָוור ְלִעיָלא ִמן ׁשְ ֵכֶלת ְלַתּתָ ֶאְמָצִעיָתא , ְוַחד ּתְ ּאוַכם ּבְ

ַתְרַוְייהוַאְפִריׁש ַקְדרוָתא ִדיֵליה, ּ ּבְ מֹוְדעו ּבְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ְוָרָזא ָדא ָמאֵרי ַמְתִניִתין , ּ
ַגְווָנא ָדא ּאוְקמוהו ּכְ ּ ֲחִרית, ּ ׁשַ ַמע ּבְ ֵכֶלת , ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ ין ּתְ יר ּבֵ ַיּכִ ֵדי ׁשֶ ּּכְ

ַמָיא, ְלָלָבן ר ִקְדרוָתא ִדׁשְ ִּמָיד ְדִאְתַעּבַ ּּ ה ,ּ ַמר ּבָ ַמִים ַקְדרות)ישעיה נ ג(ּ ְדִאּתְ יׁש ׁשָ , ּ ַאְלּבִ
ֵכֶלת ְלָלָבן ין ּתְ מֹוָדע ִאיהו ּבֵ ּתְ ַמָיא ְוִאׁשְ ִּמָיד ָנִהיר ׁשְ ּ ְטָרא , ּ ֵכֶלת ִמּסִ מֹוָדע ָהָכא ּתְ ּתְ ְוִאׁשְ

ָמאָלא ְטָרא ִדְיִמיָנא, ִדׂשְ ַתְר, ָלָבן ִמּסִ ּוֵביה קֹוִרין , ַּוְייהוַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ֲאִחיד ּבְ ּ
ֲחִרית ׁשַ ַמע ּבְ א ַבת ַעִין, ְקִריַאת ׁשְ ִכיְנּתָ   .ְּדִאיִהי ׁשְ

ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַמע ְדַעְרִבית ְצִריִכין ְלַייֲחָדא ָלה ּבְ ְּוָהִכי ְקִריַאת ׁשְ ּ ינו , ּ ָמה ְדַתּקִ ּּכְ
ּכָֹכִבי, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ַמע ּבַ ינוִנים ִלְקרֹות ְקִריַאת ׁשְ ּם ְדִאינון ּבֵ ּ ְּדָהִכי , )כנויים(ּ

ּאוְקמוהו ּ יֹום, ּ ְרִאים ּבַ ַלְיָלה, ֹּלא ִמן ַהּכָֹכִבים ַהּנִ ְרִאים ּבַ ֶּאָלא ִמן , ְּוֹלא ִמן ַהּכָֹכִבים ַהּנִ
ינוִנים ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ַּהּבֵ ְּדִאינון ִמּסִ ּ ׁשְ, ּ ָווִנין ּבִ ַלת ּגַ אָּהא ָהָכא ּתְ , ַרּגָ

הֹון א ֵנר ְדִאְתָאֳחַדת ּבְ ִכיְנּתָ י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור)משלי ו כג(, ּׁשְ ּאֹור ָדא אֹוַרְייָתא ,  ּכִ
ַמת ָאָדם, ְדִבְכָתב ַמר, ִּדְנִהיַרת ַעל ֵנר, ְּדִאיִהי ִנׁשְ ְרַוְייהו ִאּתְ  ֶאת )בראשית א טז(, ַּעל ּתַ

ֶלת ַהי דֹול ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ ֶלת ַהַלְיָלה, ֹוםַּהּמָ ֹטן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ   .ְּוֶאת ַהּמָ
יה ֵא ָוון ִחָוור ּבֵ ּּגַ ּ ֲחִסידות''ּ א ַרֲחִמים וִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ּל ֶמֶלך יֹוׁשֵ ּ ֵכֶלת , ְ ָוון ּתְ ּּגַ

ְרַסָיא ְדִדין ּּכָ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ א ִעָלָאה ִאיּמָ ְּדִאינון ִאיּמָ ּ ַּדֲאִחיד ְֶמֶלך , י''ה אדנ''אהי, ּ
ַתְרַוְייהו יהו ַמר , ה''ה יהו''ּּבְ י ֵתָדע)משלי ל ד(ֲּעֵליה ִאּתְ נֹו ּכִ ם ּבְ מֹו וַמה ּשֶׁ , ּ ַמה ּשְׁ

ְּוִאינון ָחְכָמה ְוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִריך הוא ֲאִני ָאִמית , ּ א ּבְ ְטָרא ְדִדין ָאַמר קוְדׁשָ ִּמּסִ ּ ְּ

ְטָרא ְדָכְרַס, )דברים לב לט( ִריך הוא ַוֲאַחֶיהּוִמּסִ א ּבְ ָּיא ְדַרֲחֵמי ָאַמר קוְדׁשָ ּּ ּוְבִגין ָדא , ְּ ּ
יה ין ּבֵ ֵכֶלת ְדִעיָנא ֲהוֹו ַמֲעִניׁשִ ַגָוון ּתְ ִלין ּבְ ּכְ ד ֲהוֹו ִמְסּתַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּכַ ּּתַ ּ ָמה , ּ ּכְ

ְּדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ְתנו ֲחָכִמים ִעיֵנ, ּ ּנָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ   .יֶהם אֹו ִמיָתה אֹו עֹוִניּּבְ
ׁש ֵא ִּדְבַגָוון ִחָוור ִמְתַלּבַ ּ ר ַהֶחֶסד''ל ִמן ִמיָכֵא''ּ ּוְתחֹוֵתיה ָנָחׁש, ל ׂשַ ֵדר , ּ ּופֹוֵרץ ּגָ

ֶכּנו ָנָחׁש ְבִריֵא, ִּיּשְׁ ׁש ּגַ ַגָוון סוַמק ִאְתַלּבַ ּּבְ בוָרה''ּ ר ַהּגְ ָרף, ּל ׂשַ ּוְתחֹוֵתיה ׂשָ ַגָוון ָירֹוק , ּ ּּבְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ׁש אוִריֵאִא לֹום''ּל נוִריֵא''ְּתַלּבַ ר ׁשָ ּוְתחֹוֵתיה ַעְקָרב, ל ׂשַ ׁש ְרָפֵא, ּ ַגָוון אוַכם ִאְתַלּבַ ּּבְ ל ''ּ
א ִכיְנּתָ ר ִדׁשְ אֹון, ּׂשַ ּוְתחֹוֵתיה ִצּמָ ּ.  

ַגָוון ִחָוור ֲהוֹו ְמַחֵיי ִלין ּבְ ּכְ ּוְבָכל ֲאַתר ַדֲהוֹו ִמְסּתַ ּ ּ ּ ַלק , ּ ּוְבִזְמָנא ְדִאְסּתַ ְרַסָיא ''יהוּ ּה ִמּכָ
ְרַסָיא ְדַרֲחֵמי ְּדִדין וִמּכָ ּ א ְוָלא ַאְגָרא, ּ ן עֹוְנׁשָ ּמָ ַמָזָלא ''ּוְבִגין ְדיהו, ֵלית ּתַ ַלק ּבְ ּה ִאְסּתַ ּ

ֶתר ִעָלָאה א ִעָלָאה ְדִאיהו ּכֶ ַּקִדיׁשָ ּּ ְזכוָתא ַתְלָיא , ּ ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ַלאו ּבִ ַההוא ִזְמָנא ּבָ ּּבְ ּ ּּ
ַמָזָלא ַתְלָיא ִמְלָתא, אִמְלָת ֶּאָלא ּבְ ַמָזל ַוֲאִפילו ֵסֶפר ּתֹוָרה , ּ לוי ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ַהּכֹל ּתָ ּ ּ ּּ

ֵהיָכל יה , ה ְלָכל קֹוְרָאיו''ַּמה ַדֲהָוה ָקרֹוב יהו, ּבְ ַמר ּבֵ ַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ּּבְ  )קהלת ז כד(ּ
ָהָיה יג ֵליה ֶאָלא ְבָחְכָמה וְבִביָנה, ּּנוְוָעֹמק ָעֹמק ִמי ִיְמָצֶא, ָרחֹוק ַמה ּשֶׁ ֵּלית ָמאן ְדַאּשִׂ ּ ּּ ,

ָכל ְסִפיָרן יִגין ֵליה ּבְ ַלק ְלַההוא ֲאַתר ָלא ַמּשִׂ ּוְבִגין ָדא ַכד ִאְסּתַ ּ ּ ֶּאָלא ַבָחְכָמה , ּּ
יָנה' ָחְכָמה מ' ם י''ְּדִאינון י, ּוְבִביָנה ָהָיה, ּבִ ּוְבִגין ָדא ָרחֹוק ַמה ּשֶׁ י ''ק ָעֹמק ִמְוָעֹמ, ּ
  .ו''ה אלהינ'' ְקרֹוִבים ֶאל יהו)מלכים א ה כט(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ִּיְמָצֶאּנו

א רוָחא ְדקוְדׁשָ ל ָדִוד ּבְ ּכַ ְּוַכד ִאְסּתַ ּ ַלק ְלַאִי, ּ ְתָרָאה''ְּוָחָזא ְדִאְסּתַ ָגלוָתא ּבַ ָאַמר , ּן ּבְ
א ִעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמ)תהלים קכד א(ֲּעַלְייהו  ֶתר ִעָלָאה י' ן א''ַאִי, ְזִריַאִין ָיֹבא ֶע ֶאּשָׂ ' ּּכֶ
יָנה' ָחְכָמה ן יִגין ֵליה, ּבִ ינו ֲאָבָהן, ָּחָזא ְדָלא ֲהוֹו ַמּשִׂ ְתַלת ְצלֹוִתין ְדַתּקִ ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ,

ְּדִאְתְקִריאו ָהֵרי יהו א ִעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶע, ה''ּ ְזִרי ֶע, ְזִריָּאַמר ֲעַלְייהו ֶאּשָׂ
א ַרֲחִמים, ה''ֵמִעם יהו ּסֵ ב ַעל ּכִ ְָדא ֶמֶלך יֹוׁשֵ ן, ּ ּמָ ַלק ִמּתַ א ִדין ִאְסּתַ ה ''ְוָדא יהו, ְּוִכּסֵ

ְּדִאיהו ִמְלָגאו ְדָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה ּ ּ ַמר , ּּ דוָלה ''ָ ְלך יהו)ה א כט''ד(ֲּעֵליה ִאּתְ ּה ַהּגְ
בוָרה ְוגֹוֵמר ר ְסִפיָרן, ְּוַהּגְ ֲעׂשַ ח ֵליה ָדִודּבַ ּבַ ּ ׁשַ ְלהו, ּ ִגין ְדִאיהו ְלגֹו ִמּכֻ ּּבְ ּ ְּוִאיהו ִמְלָבר , ּּ ּ

ְּדָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה ל ְסִפיָרה וְסִפיָרה, ּ ין ּכָ ְּוִאיהו ּבֵ ָכל ֲאַתר, ּ י ּבְ ּנִ ּתַ   .ָלא ִאׁשְ
  ]ב''דף קכז ע -תיקוני זוהר [

ה ַגָווִנין ּמָ גֹון ַאְרּגָ, ִּאית ַעְייִנין ִמּכַ ְבִריֵא' ג, ל''ְרָפֵא' ר, ן''ן ְרָגָמ''ָמּכְ ' מ, ל''ּגַ
ָמ, ל''נוריא' ן, ל''ִמיָכֵא בֹו ַאְרּגָ ִאֵלין ' א, )שיר ה ו(ן ''ְּוָרָזא ְדִמָלה ֶמְרּכָ ּאֹור ְדָנִהיר ּבְ ּ

ָווִנין ע ּגַ ָּדא ּוְבִגין , ל''ּאֹור ְפִניֵא, ן''מטטרו )ב''דף קכז ע(ּל ְוִאיהו ''אורפניא' א, ַּאְרּבַ
ר ַהָפִנים ּל ְוִאיהו אוִריֵא''ְּוִאיהו רזיא, ִּאְתְקֵרי ׂשַ ן רזיא, ל''ּ ּבַ , ל''ְּדָהִכי ָסִליק ְלֻחׁשְ

ן ְרַמ ּבַ ּח ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא''ְּוִאיהו ָסִליק ְלֻחׁשְ ּ ן ַאְבָרָה, ּ ּבַ ֻחׁשְ , ְְוָדא ַמְלַאך ַהֶחֶסד, ם''ּכְ
ן ּמָ , ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , יַבתאֹוַרְייָתא ִאְתְייִה, ְּדִמּתַ

ְּוִאיהו ְממוֶנה ַעל ָרֵזי אֹוַרְייָתא ָרָתא, ּ ֵלי ֲעִמיָקָתא וְמַסּתְ ְּוהוא ּגָ , ָיַדע ָמה ַבֲחׁשֹוָכא, ּ
א ְדאֹור ך ִאיהו ְלבוׁשָ ִגין ְדֹחׁשֶ ּּבְ ּ ּוֵביה ֵאִל, ְּ יה ''ּ ַמר ּבֵ י '' ֶזה ֵאִל)ו בשמות ט(ּי ְדִאּתְ

ַמר , ז''ּאֹור הוא ָר, ְּוַאְנִוהו הו ֲעֵליה ִאּתְ ְּוָכל ָמאן ְדָיַדע ּבְ ּ  ְוָכל ָרז ָלא ָאֵניס )דניאל ד ו(ּ
ַגָוון ִחָוור ְדִעיָנא, ְָלך ְּוִאיהו ָנִהיר ּבְ ּ ּ ָמאָלא''ְּוִאיהו נוריא, ּ ְטָרא ִדׂשְ ּל נור ָדֵליק ִמּסִ ּ ,

ן רי ה, ּו ְגבוָרה''ְדַתּמָ ן ִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ּמָ ּוִמּתַ ּ ְרַסָיא ְדִדיָנא , ּּ ְרַסָיא ְדַרֲחֵמי ִליִמיָנא ּכָ ּּכָ ּ ּ
ָמאָלא ְרַוְייהו וֵביה יהו, ִלׂשְ ִליל ּתַ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּכְ ּ ּ ֵרין ִזְמִנין , ה''ּ ֵמיה ּתְ ְּדָכַפל ׁשְ ּ

ַפל, ה''ה יהו''יהו יה ּכָ ה ְדִאְתֲאִחיד ּבֵ ּוֹמׁשֶ הּ ה ֹמׁשֶ ֵמיה ֹמׁשֶ ָוְבִגין ָדא ָוֵאָדֲעך ּבְ ׁשֵ, ּ ׁשְ ּ ם ''ּ
ָמָהן)שמות לג יז( ְתֵרין ׁשְ   . ּבִ

ְנקוִדין ִחְווִרין ָמן ְנִקיִדין ּבִ גֹון ְנקוִדין ְדַעל לוֵל, ַּעְייִנין ְמַרּקְ ּּכְ ּ יה , א''ּ ר ִמּנֵ ּמַ ִּאְסּתַ
אי ִאיהו ְנקוִדין סוְמ, ַּרּמַ ּוַמאי ְדִאיהו ּבִ ּ ּ ּ יד ְדָמא ִאיהוּ ִּקין אֹוׁשִ ֲעָסן , ּ ְנקוִדין ְירֹוִקין ּכַ ּּבִ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְטָרא ְדָמָרה ב, ִּאיהו ִמּסִ ּנָ ְזָלן ִאיהו ּגַ ְנקוִדין אוְכִמין ּגַ ּּבִ ּ יה, ּ ין ְדָעְלָמא ִאית ּבֵ יׁשִ ל ּבִ ּּכָ ּ ,
הֹון עֹוֶמק טֹוב ְועֹוֶמק ָרע ר ַנ, ַעְייִנין ֲעִמיִקין ִאית ּבְ יהַהאי ָלא ָיַדע ּבַ יה , ּׁש ִלּבֵ ִּלּבֵ

ר ַנׁש ְלִמְנַדע ָחְכָמֵתיה, ָּעמֹוק ָעמֹוק ִמי ִיְמָצֶאּנו ִּאם הוא עֹוֶמק טֹוב ָלא ָיִכיל ּבַ ּ ְוִאם , ּ
ין יׁשִ ין ִדיֵליה ּבִ ְבּתִ ה ֲעמוִקין ַמֲחׁשַ ּמָ ּהוא ַעם ָהָאֶרץ ּכַ ּ ּ ַּהאי ִאיהו ֶקֶבר ָפתוַח, ּ ֲּהָדא הוא , ּּ

רֹוָנם וכו)תהלים ה י(ִדְכִתיב  ּ ֶקֶבר ָפתוַח ּגְ ר ֵמִעיָנא ָדא, ְלׁשֹוָנם ָעָמל ָוָאְון', ּ ּמַ , ִאְסּתַ
ל ִאְתַלְטָיא ּכַ ָכל ַמה ְדִאְסּתַ ין, ּּבְ יׁשִ ִבין ּבִ ל ַמֲחׁשָ ב ּכָ א ְלֶמְחׁשַ ל ְלַתּתָ ּכַ ֵלית , ִּאיהו ִמְסּתַ

יעוֵתיה ּסֹוָפא ְלַרּשִׁ ּ.  
ִהפוָכא ְבָהִנין ּבְ ַּעְייִנין ּגַ ַמר , ּ יֶהן ְוֹגַבה ָלֶהם ְוִיְרָאה )יחזקאל א יח(ֲּעַלְייהו ִאּתְ ּ ְוַגּבֵ

ָמה ְדַעְייִנין ֲעִמיִקין ִאינון ִדיָנא ומֹוָתא, ְוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות ִעיַנִים ְוגֹוֵמר, ָלֶהם ּּכְ ּ ָהִכי , ּ
ְבָהִנין ִאינון ַחֵיי ְוַרֲחֵמי ַּעְייִנין ּגַ ְבָהִנין , ּ יה ְוִאית ַעְייִנין ּגַ ַמר ּבֵ ְטָרא ְדַההוא ְדִאּתְ ִּמּסִ ּ

ָאה)שמות טו א( י ָגֹאה ּגָ ּסוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָים,  ּכִ יה , ּ ּבֵ הֹון ְדִאְתַחְזָיין ּגַ ְּוִאית ִמּנְ א ''נ(ּ

אֹוַרְייָתא, ּ רוָחא)דאיחזיין על גבי ְּוָאֳחָרִנין ְדִאְתְקִריאו ְגאֹוִנים ּבְ ָרא, ּ ְּוֻכְלהו ִאית לֹון ִעּקָ ּ 
יֶהן ְוֹגַבה ָלֶהם ְוִיְרָאה ָלֶהם, ְלִעיָלא ּוְבִגין ָדא ְוַגּבֵ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְטָרא ְדַההוא ְדִאּתְ ִּמּסִ קהלת (ּ

ֹבַה ׁשֵֹמר)ה ז י ָגֹבַה ֵמַעל ּגָ ּ ּכִ ָבה, ּ ָבה ְלִעיָלא ִמן ֶמְרּכָ ֲהָדא , ּוְגֹבִהים ֲעֵליֶהם, ְוָדא ֶמְרּכָ
ּגֹות ַמּשָׂ)ישעיה כב א(ּהוא ִדְכִתיב  ָלך ַלּגַ י ָעִלית ּכֻ יא ִחָזיֹון ַמה ָלך ֵאיֹפה ּכִ ְא ּגֵ ְּ ּ ְּוִאֵלין , ּ

בֹות ִּאינון ְדָרְכִבין ַעל ֶמְרּכָ ּ.  
  ]א''דף קכח ע -תיקוני זוהר [

ים יֶהן ִאֵלין ִאינון אֹוַפּנִ ְּועֹוד ְוַגּבֵ ַגְווָנא ְדַאְתָוון, ּ ְּדִאינון ּכְ ְּוֹגַבה ָלֶהם ִאֵלין ִאינון , ּ ּּ
ָרִפים ְדִאינון ָלֳקֵבל ַטֲעֵמי ִדְלִעיָלא ּׂשְ ְתִרין ַעל ַאְתָוון, ּ ְּוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות ִעיַנִים ִאֵלין , ּכִ

ְייהו, ְּנקוִדין ְּדַאְתָוון ְמֵלאֹות ִעיַנִים ִמּנַ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ה '' ִעיֵני יהו)זכריה ד י(ּכְ ה ֵהּמָ
ָכל ָהָאֶרץ ְעַמאי ְלַא, ְמׁשֹוְטִטים ּבְ םְרּבַ ַלת ֵחיָוון, ּתָ ָמא , ִּאֵלין ּתְ ִּאינון ְדִאְתְקִריאו ִבׁשְ ּ ּ

ַגְווָנא ָדא יהו, ה''ְדיהו ַלת ִזְמִנין ּכְ ע ַאְנִפין ְלָכל , ה''ה יהו''ה יהו''ּתְ ִּאֵלין ִאינון ַאְרּבַ ּ ּ
ַגְווָנא ָדא , ְּסַטר ְלָכל ַחָיה ְבִעים וְתֵרין ָהא ָהָכ] ציור[ְוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות ִעיַנִים ּכְ ּא ׁשִ

ְבִעים ַסְנֶהְדִרין ַּעְייִנין ְדִאינון ָלֳקֵבל ׁשִ יהֹון, ּ ּבֵ ה ְוַאֲהֹרן ַעל ּגַ יֶהן , ּוֹמׁשֶ ִּאֵלין ִאינון ְוַגּבֵ ּ
ַגְווָנא ָדא  )א''דף קכח ע(. ְּוֹגַבה ָלֶהם ן ] ציור[ּכְ ּבַ ֻחׁשְ ִעין ַעְייִנין ּכְ ָהא ָהָכא ָחֵמׁש ְוַאְרּבְ

ְרָיין . י''י וה''ו הו''ּינון יהָאָדם ְוִא י ֵחיָוון וַמּשִׁ ּבֵ א ְדִאיִהי ַעל ּגַ ִכיְנּתָ יֶהן ָדא ׁשְ ְּועֹוד ְוַגּבֵ ּ
ְלהו ּּכֻ ָלה)תהלים קג יט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ְּוֹגַבה ָלֶהם ָדא ַעּמוָדא , ּ ּ ּ

א ִאיִהי ַעל ּגַ, ְדֶאְמָצִעיָתא ִכיְנּתָ יםִּדׁשְ י אֹוַפּנִ ית , ּבֵ ִליל ׁשִ ְּוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְדִאיהו ּכְ ּ
י ֵחיָוון ּבֵ ִליל לֹון מטטרו, ְסִפיָרן ַעל ּגַ ְּדִאיהו ּכָ ֹבַה ׁשֵֹמר , ן''ּ י ָגֹבַה ֵמַעל ּגָ ְּוָדא ִאיהו ּכִ ּ ּ

א, )קהלת ה ז(ּוְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם  א ְוִאיּמָ ִּאֵלין ִאינון ַאּבָ ְתָרא , ּ הֹוןּכִ ְּדִאינון ַעל , ַעל ָראׁשֵ ּ
ְרַסָיא ָרִפים ְדַתְלָיין ִמּכָ י ׂשְ ּבֵ ּּגַ ּ.  

א ִעָלָאה יֶהן ָדא ִאיּמָ ְּועֹוד ְוַגּבֵ חֹוָתה, ּ י ְסִפיָרן ְדִאינון ּתְ ּבֵ ְּדִאיִהי ַעל ּגַ ּ ל , ּ ְּדִמיָנה ּכָ ּ
ְּוֹגַבה ָלֶהם ָדא ָחְכָמה, ַאְתָוון ן ְנקוִדין, ּ ּמָ ן ַטֲעֵמיְוִיְרָא, ְּדִמּתַ ְתָרא ְדַתּמָ , ּה ָלֶהם ָדא ּכִ

ִּאינון אֹור ַצח אֹור ְמצוְחָצח אֹור ַקְדמֹון, ְוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות ִעיַנִים ה ְנהֹוִרין ְדַתְלָיין , ּ ְּוַכּמָ
ְייהו ְדָנֲהִרין ִמְלָגאו ִּמּנַ ָמָתא ְבגוָפא, ּ ִנׁשְ   .ּּכְ
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ְבָעה ִגְל יֶהן ִאֵלין ִאינון ׁשִ ְּועֹוד ְוַגּבֵ ִגְלֵדי ְבָצִלים, ֵּדי ִעיָנאּ ב ָדא ּכְ ְּדִאינון ָדא ַעל ּגַ ּ ּ ּ ,
ָווִנין ל ּגַ ִליל ּכָ ְּוֹגַבה ָלֶהם ָדא ִעיָנא ְדִאיהו ּכְ ּ ְנֵפי ִעיָנא , ּ ְּוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות ִעיַנִים ִאֵלין ּכַ

ְּוַעְפַעֵפי וְכרוֵבי ִעיָנא ּ ִעיָנא ָלֳקֵב, ּ ָווִנין ִאית ּבְ ע ּגַ ְּדַאְרּבַ ע ַאְנִפין ְדָכל ַחָיהּ ּל ַאְרּבַ ּ ּ ,
ְנֵפי ִעיָנא ְדִאינון ַעְפַעַפִים ּוְתֵרין ּכַ ּ רוֵבי ִעיָנא, ּ ּוְתֵרי ּכְ ְדִפין ְדָכל , ּ ע ּגַ ִּאינון ָלֳקֵבל ַאְרּבַ ּ

ע ַאְתָוון יהו, ַּחָיה ָווִנין ְדִעיָנא ָנֲהִרין ַאְרּבַ ע ּגַ ּוְבִאֵלין ַאְרּבַ ּ ע ּכַ, ה''ּּ ְנֵפי ִעיָנא ּוְבַאְרּבַ
ֹבַה ׁשֵֹמר, י''ָנִהיר אדנ בֹוַה ֵמַעל ּגָ י ּגָ ָּדא ִאיהו ּכִ ּ ּ ּ ִאֵלין ִאינון )שם(ּוְגֹבִהים ֲעֵליֶהם , ּ ּ

א''ה אהי''יהו א ְוִאיּמָ   .ה ַאּבָ
ְטָרא ִדיִמיָנא בֹוִהין ִמּסִ ָמאָלא, ְועֹוד ַעְייִנין ּגְ ְטָרא ִדׂשְ ו ָּדא ָעָנ, ְוַעְייִנין ֲעִמיִקין ִמּסִ

ן ְטָרא ָאֳחָרא ָדא ַגס רוַח ְוָדא ַעז ָפִנים, ְוָדא ַבְייׁשָ ִּמּסִ רוֵבי ִעיָנא ְוַעְפַעֵפי ִעיָנא , ּ ּּכְ ּ
ַמר  י ְכָנַפִים ְלַמְע)שמות כה כ(ֲּעַלְייהו ִאּתְ רוִבים פֹוְרׂשֵ ּ ְוָהיו ַהּכְ ּ ַכְנֵפיֶהם , ָלהּ סֹוְכִכים ּבְ

פֶֹרת א ְדִע, ַּעל ַהּכַ פוְרּתָ ָּדא ּכַ ָווִנין ְדִעיָנא ִאינון אהי, יָנאּּ ַלת ּגַ ּּתְ ּ , י''ה אדנ''ה יהו''ּ
ָלל וְפָרט וְכָלל ּּכְ ה, ּ ָרָכה ְקדוׁשָ ְּוִאינון ִיחוָדא ּבְ ּ ְּוִסיָמן ַי ֲעֵננו ְב יֹום ָק ְרֵאנו , ּ תהלים כ (ּ

ן יב, )י ּבַ חוׁשְ ָמָהן ִאֵלין ּכְ ַלת ׁשְ ן ּתְ ּבַ ְּדָהִכי ָסִליק ֻחׁשְ ֶתר ִעָלָאה''אהי, ק''ּּ ה ''יהו, ּה ּכֶ
ָאה''אדנ, ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָלל ''אדנ, י ׁשְ , ּה ְפָרט''אהי, )ה''א יהו''נ(י ּכְ

  .ּ וְכָלל)י''א אדנ''נ( ה''יהו
ַגְווָנא ְדגוָפא ַגְווָנא ִדְתֵרין ׁשֹוִקין, ְּועֹוד ִעיָנא ּכְ רוִבין ִדיֵליה ּכְ ֵרין ּכְ ּּתְ ּ ֵּרין ַעְפַעֵפי ּתְ, ּ

ֵרין ְדרֹוִעין ִכין ְוִאֵלין ָפְרִחין, ִּעיָנא ָלֳקֵבל ּתְ ִּאֵלין ְמַסּכְ ּ רוֵבי ִעיָנא ַרְבְרִבין , ּ ְּוִאית ּכְ
רוֵבי ִעיָנא ְזִעיִרין ְוִעיָנא ַרְבְרָבא ִגין ָדא ָאַמר ְלַאֲהֹרן ְוָלַבׁש , ְּוִעיָנא ְזִעיָרא ְוִאית ּכְ ּּבְ

ְּואוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין, )ויקרא ו ג(ד ַּהּכֵֹהן ִמדֹו ַב ּ ִמָדתֹו, ּ ַּמאי ִמדֹו ּכְ ָהִכי ְצִריִכין , ּ
רוֵבי ִעיָנא י ִעיָנא ְדִאינון ּכְ ְּלבוׁשֵ ּ ְתנֹות עֹור, ּ ְּדִאינון דו ַפְרצוִפין ּכָ ּ ּ ִמָדה , ּּ ִּדְיהֹון ּכְ ּ

  .ְדִעיָנא
ּוְבִגין ָדא  הָ ֹלא ִיְהֶיה ְלך ּבְ)דברים כה יג(ּ דֹוָלה וְקַטּנָ ֵּביְתך ֶאֶבן ָוָאֶבן ֵאיָפה ְוֵאיָפה ּגְ ָ ,

ְפָוון ְלאוְדִנין ְלפוָמא ְּדגֹוָדל ִאיהו ִמָדה ְלַעְייִנין ְלחֹוָטָמא ְלׂשִ ּ ּ ּ ַּהאי ִאיהו ִמָדה ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ,
ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְקָרא  ְנֵפי , ּ ִמָדה ַאַחת ְלָכל ַהְיִריעֹות)שמות כו ב(ּ ַמר ְוַעל ּכַ ִעיָנא ִאּתְ

ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט)תהלים קד ד( ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְמׁשָ ְווֵני ִעיָנא, ּ עֹוׂשֶ ִּאֵלין ִאינון ּגַ ּ ּ ,
ְפָוון ְדָפְתִחין ְוָסְגִרין ֵרין ׂשִ ְנֵפי ִעיָנא ִאינון ּתְ ֵרין ּכַ ְּוָלֳקֵבל ּתְ ְנֵפי , ּ ֵרין ּכַ ּוְלִקְבַלְייהו ּתְ ּ

א ְדִאיהו ֵאׁש לֹוֵהטְוִעיָנא ָלֳקֵב, ֵריָאה הֹון, ּל ִלּבָ יב ּבְ ּוְבַכְנֵפי ֵריָאה רוָחא ְדָנׁשֵ ֲּעַלְייהו , ּ
ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ַמר עֹוׂשֶ   .ִּאּתְ

  ]ב''דף קכח ע -תיקוני זוהר [

ָקל ׁשְ ּמִ ָדה ּבַ ּמִ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ָרא ֵליה קוְדׁשָ ְּוָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ּבָ ּ ּ ח ַעְי, ְּ ּכַ ׁשְ יִנין ַחד ְוִאם ּתִ
ָקל וְבִמָדה, ְזִעיר ְוַחד ַרְבְרָבא ׁשְ ּמִ ַּלאו ִאיהו ָדא ּבַ ּ ְקָרן ִאיהו, ּ ר ִמיֵניה, ּׁשַ ּמַ אֹו , ִּאְסּתַ

ִּאם ַעְייִנין ַרְבְרִבין ופוָמא ְזִעיָרא ּ ְדָלא )א עקימין''נ(, ְּוחֹוָטָמא ֲאִריָכא ְוַאְנִפין ְזִעיִרין, ּ
ִמָדה ְלהֹון ּבְ ָּאְזִלין ּכֻ ּ ַעְייִנין ְוחֹוָטָמא ְוַאְנִפין ופוָמא,ּ ּ ּוְבִגין ָדא ֹלא , ַּעְוָלן ִאיהו ָדא, ּ ּ

ָדה ְוגֹוֵמר  ּמִ ָפט ּבַ ׁשְ ּמִ ַּתֲעׂשו ָעְול ּבַ יעור קֹוָמה, )ויקרא יט לה(ּּ ָדה ָדא ִמָדה ְדׁשִ ּמִ ּּבַ ּ דף (. ּ

ַעל ִמדֹות )ב''קכח ע ְּדָכל ָמאן ְדָלא ִאיהו ּבַ ּ ע, ּ ְוָלא , ּור קֹוָמה ִדְלִעיָלאַאְכִחיׁש ׁשִ
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ן ּמָ ְטָרא ְדָאת י, ִאְתְנִטיל ִמּתַ ָדה ִמּסִ ּמִ ְלהו ָאְזִלין ּבַ ר ְסִפיָרן ִדְלִעיָלא ּכֻ ַּדֲעׂשַ ּ ּ ָקל ', ּּ ׁשְ ּוַבּמִ
ְטָרא ְדָאת ו ֶקל ִאינון ה', ִמּסִ ֵרי ֹמאְזֵני ַהּשֶׁ   .ִּמָדה ַאַחת', ה' ּּתְ
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א  א' ֲחִזי יּתָ ְּוִאיהו ִמָדה ְדַעְייִנין ְדאוְדִנין ְדַאְנִפין ִדְתֵרין נוְקִבין , ִּאיהו ֵריׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִּמָדה ְדפוָמא, ְּדחֹוָטָמא ֶקל ַהּקֶֹדׁש ָדא ו, ּ ֶקל ְדגוָפא', ּׁשֶ ּׁשֶ ֶקל ה, ּ ְנֵפי ַהּשֶׁ ָען ' ּכַ ֶאְצּבְ

ָמאָלא' ִּדיִמיָנא ְוה ָמא ְד, ִדׂשְ ּוְבִגין ִדׁשְ ָקל''יהוּ עור וִמׁשְ ּה ִאיהו ִמָדה ְוׁשִ ּ ּ ָאַמר ְקָרא , ּ
ׂשוָרה)ויקרא יט לה( ָקל וַבּמְ ׁשְ ּמִ ָדה ּבַ ּמִ ָפט ּבַ ׁשְ ּמִ ּ ֹלא ַתֲעׂשו ָעְול ּבַ ּ ּ ּוְכַגְווָנא ָדא ֹלא ִיְהֶיה , ּּ

ה  דֹוָלה וְקַטּנָ ִכיְסך ֶאֶבן ָוָאֶבן ּגְ ְּלך ּבְ ָ יס ָהָכא ָד, )דברים כה יג(ָ דף קכח ( .ּא פוָמאַמאי ּכִ

 )ב''ע

יה ן ְלַגּבֵ ַּאְדָהִכי ָהא ָסָבא ִעָלָאה ִאְזַדּמַ ּ ִקיִלין ָהא ִאינון , ּ ְּוָאַמר ְוָהא ִאם ַעְייִנין ׁשְ
ָדה ּמִ ְפָוון ְזִעיִרין ָלא ַאְכִחיׁש ִמָדה, ּּבַ ֲּאָבל ִאם ִאינון ַעְייִנין ַרְבְרָבן ְוׂשִ ֶּאָלא ִאם ַעְייִנין , ּ

חוׁש, א ְקִצרָּדא ַרב ְוָד ָּדא ָעב ְוָדא ּכָ ְאֹו ַאְנִפין ָדא ֲאִריך ְוָדא ְקִצר, ּ ּ ָּדא ָעב ְוָדא , ּ
חוׁש ל ַחד ְלִמיֵניה, ּּכָ ִקיִלין ּכָ ַתר ְדִזיווִגין ׁשְ ֶּאָלא ּבָ ּ ּ ַּוַדאי ָלא ַאְכִחיׁש עֹוָבָדא , ּ

ית ֵראׁשִ   .ִדּבְ
תֹוֶסֶפת' ב א, ּבְ יסֹות ִפיָמא ְוִלּבָ ֵרין ּכִ ְּדָהִכי אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֲעַלְייהו, ּּתְ ּ ּ ּ ִמי , ּ

ְדָרׁש ֵנס ְלֵבית ַהּמֶ ַברֹו ַאל ִיּכָ ֵאין ּתֹוכֹו ּכְ ְּדַוַדאי ִאיהו ֵמִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ׁשֶ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
ֶפה ֵלב ְוַחד ּבְ ַברֹו, ֵייָמא ַחד ּבְ ָּמאן ְדִאיהו ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאיהו ּתֹוכֹו ּכְ ּ א , ּּ ִפיָמא ְוִלּבָ

ִוים ַמר , ׁשָ ם ֵמִעץ ַהַחִיים ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם)בראשית ג כב(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ֲאָבל , ּ ְוָלַקח ּגַ
ִוין יה ׁשָ ַברֹו ְדַלאו ִפיֵמיה ְוִלּבֵ ָּאֳחָרא ְדֵאין ּתֹוכֹו ּכְ ּ ַמר , ּ ּ וֵמִעץ ַהַדַעת )שם ב יז(ֲּעֵליה ִאּתְ ּ

ּנוטֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכ א, ּל ִמּמֶ יׁשָ ְּדַוַדאי ָדא ִאיהו ִעְרבוְבָיא ּבִ ּ ּ ר מֹוְנָייָטא , ּ ּקֵ ִדְמׁשַ
א ְסָפא ַבעֹוֶפֶרת, ְדַמְלּכָ ִּדְמָעֵרב ּכַ ה ָנָחׁש זוֲהָמא. ּ ְּוָדא ֲהָוה ֵחְטא ְדַחָוה ְדִהִטיל ּבָ ּ ּ ְּדִאיהו , ּ

ִטָפה  ּעֹוֶפֶרת ְדִאְתָעֵרב ּבְ י זוֲהָמא ִמֵניה , ּא ְמזוָקקּ ִחְווָרא ַכְסָפ)א בכספא''נ(ּ ְּוָלא ִאְתַדּכֵ ּ ּ
ְסָפא ן ּכַ נוָרא ְוִאְתַלּבַ ַּעד ְדָאָתא ַאְבָרָהם ְוָעאל ּבְ ּ ָמִעאל, ּ ְּוָנִפיק עֹוֶפֶרת ְלָבר ְדִאיהו ִיׁשְ ּ ,

ָעְרָלתֹו ֲהָוה ך ּבְ ָאָדם מֹוׁשֵ ַמר ּבְ , ִיְצָחקִאְצְטִריף ּבְ, ִּאְתָעֵרב ִעְרבוְבָיא ְבַדֲהָבא, ְְוִאּתְ
ו ְּוַאִפיק זוֲהָמא ְלָבר ְוָדא ִעׂשָ ַרׁש ְוַאִפיק ּתֹוָלִדין, ּ ּתָ ַיֲעֹקב ָנח ְוִאׁשְ י ִעץ ַהַחִיים , ּּבְ ְּוִאְתַרּבֵ

ָרׁשֹוי ַעְנפֹוי ְוׁשָ   .ּּבְ
ְטָרא ְדָאת י ִעּגוָלא ִמּסִ ְטָרא ְדָאת ו', ַּעְייִנין ּבְ ֲאִריכו ִמּסִ ְנֵפי ִעיָנא ִאינון ה', ּּבַ , ה''ּּכַ

ׂשוָרה ָקל וַבּמְ ׁשְ ּמִ ָדה ּבַ ּמִ ע ַאְתָוון ִאֵלין ִאיהו ִעיָנא ּבַ ַאְרּבַ ּּבְ ּ ּ ּ יה , ּ ל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ּבֵ ְּוָהִכי ּכָ
ח יהו ּכַ ׁשְ ָקל, ה''ּתִ ׁשְ ָדה וַבּמִ ּמִ ְּדָאִזיל ּבַ ּ ָקל ְדִדּבוָרא, ּ ׁשְ ָדה וַבּמִ ּמִ ְּוִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ָּקָלא ִאיהו , ּ

ֶקל ֵרין ֲהָבִלין ְדִאינון ֲאִמיָרה וְקִריָאה, ּורִּמָדה ִדּב, ׁשֶ ְקָלא ּתְ ְנֵפי ּתִ ּּכַ ּ ּ.  
ָווִנין ְדִעיָנא ּּגַ ַתא, ה''ָירֹוק ַחּמָ, ם''ּה סוָמק ַמֲאִדי''ִּחָוור ְלָבָנ, ּ ּבְ ם ׁשַ ֵכֶלת , י''ּאוּכָ ּתְ

ְפֶאֶרת ְיסֹוד וַמְלכו, ק''ֶצֶד בוָרה ּתִ ַגְווָנא ְדֶחֶסד ּגְ ְּוִאינון ּכְ ּ ּ רוֵבי ִעיָנא ֶנַצח ְוהֹוד , תּ ֵרי ּכְ ּּתְ
ַגְווָנא ְדִסְטָרא ְדַדְכיו, ב''ּה ּכָֹכ''ְּלִקְבַלְייהו ֹנַג ּּכְ ְטָרא ָאֲחָרא, ּ   .ָּהִכי ִאינון ִמּסִ

ַגְווָנא ָדא ב ּב ג ּג ד ד כ  פולֹות ב ג ד כ פ ר ת ּכְ ַבע ּכְ ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת ִאינון ׁשֶ ּׁשִ ּ ּ
ּּכ פ פ ר ה ת ּת ָיא, ּ ּוְבהֹון ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב , ִּדיָנא ַרְפָיא ְוִדיָנא ַקׁשְ , )יחזקאל א יד(ּ

ָרֵפ''ָרצֹוא ְבָדֶג ְּוִאינון ִדיָנא ְוַרֲחֵמי, ה''ׁש ָוׁשֹוב ּבְ ַבע , ּ ְטָרא ָאֳחָרא ׁשֶ ְּוָהִכי ִאינון ִמּסִ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

פולֹות ַבע ַאְרִעי, ּּכְ ַבע ְרִקיִעין ׁשֶ ְבָעה מוָצקֹות , ןְּלִקְבַלְייהו ׁשֶ ְבָעה ְוׁשִ ְּוִאינון ׁשִ זכריה ד (ּ

ַבע ֵהיָכִלין, )ב ם ְוׁשֶ ְרִעין ְדֵגיִהּנָ ַבע ּתַ ְּוָהִכי ִאינון ׁשֶ ים ַוֲחׁשֹוָכא, ּ ים ְוַעְקַרּבִ , ַמְלָיין ְנָחׁשִ
ְלָעם ַחָייָבא א ּבִ ן ֲהָוה ִמְתַנּבֵ ּמָ ְּדִמּתַ ַמר , ּ ן  ּכִ)ישעיה נא ו(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ָעׁשָ ַמִים ּכֶ י ׁשָ

ְבֶלה ֶגד ּתִ ּבֶ ַמר , ִּנְמָלחו ְוָהָאֶרץ ּכַ ְּוֹכְכַבָיא ִדְלהֹון ֲעַלְייהו ִאּתְ ל ְצָבא  )שם לד ד(ּ ְּוָנַמּקו ּכָ
ַמִים ה ַתֲעמֹוד, )תהלים קב כז( ַהּשָׁ ה ֹיאֵבדו ְוַאּתָ ּוַבֲאבוָדא ִדְלהֹון , ֵּהּמָ  )שם צו יד(ּ

ַמִים ְו"ְּמחו ַהׂשְ"ִי ָמא ְדיהו"ָתֵגל ָה"ּשָׁ ִריאו ִבׁשְ ָּאֶרץ ְדִאְתּבְ   .ה''ּ
  ]א''דף קכט ע -תיקוני זוהר [

ָווִנין ע ּגַ ַאְרּבַ ַּאְנִפין ִאינון ּבְ ּ ר ַנׁש , ּ ְטָרא  )א''דף קכט ע(ִאית ּבַ ְּדַאְנפֹוי ִחְווִרין ִמּסִ ּ
י ַחִיל ְטָרא ְד, ְדַאְנׁשֵ ר ַנׁש ְדַאְנפֹוי סוְמָקא ִמּסִ ְּוִאית ּבַ ר ַנׁש , ם''ִיְרֵאי אלהיּּ ְוִאית ּבַ

י ֱאֶמת ְטָרא ְדַאְנׁשֵ ְּדַאְנפֹוי ְירֹוִקין ִמּסִ ְטָרא ְדׂשֹוְנֵאי , ּ ר ַנׁש ְדַאְנפֹוי אוְכִמין ִמּסִ ְּוִאית ּבַ ּּ
ְלהו ֲחׁשֹוִכין, ָבַצע ְטָרא ִדְמָסֲאבו ּכֻ ע ָאֳחָרִנין ִמּסִ ְּלִקְבַלְייהו ַאְרּבַ ּ ְטָר, ּּ א ַּאְנִפין ִמּסִ

א עֹוָפֶרת ין ִמֵליָחה ִחְווָרא, ִדיִמיָנא ִביׁשָ ְּדִמְתַרּבִ ים, ּ ים , ִּאינון ָעִבים ְוַגּסִ ּסִ ְוִעינֹוי ּגַ
ְּוגוֵפיה ָעב ְוַגס, ְוָעִבים ְטָרא ִדיִמיָנא מֹוָחא, ּ ַכְסָפא, ִמּסִ ֶזַרע ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי , ִּחְווָרא ּכְ

ּוָמאן ְדִאיהו ַאְנפֹו, )ישעיה מא ה( ּ ּ ין ְוָעִביםּ ּסִ ּי ְוגוֵפיה ְוָכל ֵאָבִרין ִדיֵליה ּגַ ּ ּ ִּאיהו ָעֵצל , ּ
ֵבד ָחׁשוך ְּכָ ַאְבָרָהם , ּ ַמר ּבְ ְטָרא ְדַהאי ֵליָחה ִאּתְ ּ ְוַתְרֵדָמה ָנְפָלה ַעל )בראשית טו יב(ּוִמּסִ

ָכה ְגדֹוָלה ֹנֶפֶלת ָעָליו, ַאְבָרם ה ֵאיָמה ֲחׁשֵ ּ זוֲהָמא ְדִהִטיל ָנָחׁש ְוַהאי ֵליָחה ִאיִהי, ְוִהּנֵ ּ
ַחָוה ד ָהֲעֹבָדה , ּּבְ ְכּבַ ְטָרא ִדיֵליה ּתִ ּוִמּסִ ה , )שמות ה ט(ּ ְמעו ֶאל ֹמׁשֶ ְטָרָאה ְוֹלא ׁשָ ּוִמּסִ ּ

ה  ִּמּקֶֹצר רוַח וֵמֲעבֹוָדה ָקׁשָ ד ֵלב ַפְרֹעה, )שמות ה ט(ּ ְטָרָאה ַוַיְכּבֵ ּוִמּסִ ּ ,  ַוֲעָבָדיו)שם ט ז( ּ
ָלאָכהְוִאיִהי כֹוֶבד ס ְוכֹוֶבד ַהּמְ   . ַהּמַ

ְטָרא ְדָמָרה, ַּאְנִפין ְירֹוִקין ר ַנׁש ִאיִהי ַקל, ְירֹוִקין ֲחׁשֹוִכין, ִּאינון ִמּסִ , ְוַהאי ּבַ
ֵבָדה ִהפוָכא ְדֵליָחה ְדִאיִהי ּכְ ּּבְ ֵבד, ּ ַּהאי ֶפִתי ְלִביׁש ְוַהאי ִפְקָחא , ַהאי ַקל ְוַהאי ּכָ ּ

ֵסיבוַהאי ַמְזִקין ּבִ, ְלִביׁש ְּמִהירו ְוַאְקִדים ּבְ ּ ֵסיבו, ּ יׁש ּבְ ֵסיבו, ְּוַהאי ַקּשִׁ ְּוִאיהו ְמאוָחר ּבְ ּ ּ ,
אות א ְבַרּמָ י ְבֵני ָנׁשָ ַּהאי ִאְתֲעִבד ֶפִתי ְלִמְפּתֵ ְדמֹוִני , ּ ְטָרא ְדָנָחׁש ַהּקַ ִגין ְדִאיהו ִמּסִ ּּבְ ּ

א י ִלְבֵני ָנׁשָ יה, ִדְמַפּתֵ ר ִמּנֵ ּמַ ל ַמה ְדִאית ,  ְירֹוָקא ְפִקיָחא ְלִביׁשְוַהאי, ִּאְסּתַ ַּהאי ּכָ
ֵפיך ְלָבר יה ׁשָ ִלּבֵ ְּבְ ִניז לֹון ְלָגאו, ּ ִעּכוָבא, ְוַהאי ּגָ ל עֹוָבדֹוי ּבְ ְוָדא ָכל עֹוָבדֹוי , ַּהאי ּכָ

ְמִהירו ְּוִאיהו ָיֵבׁש ּגוָפא ְוַאְנִפין ְוָכל ֵאָבִרין ִדיֵליה, ּּבִ ּ ּ ִהפוָכא ְדָאֳחָר, ּּ ּּבְ ם , אּ ְּבִגין ְדֵגיִהּנָ
יה ְדִאיִהי ּכִֹעס ְּדִאיִהי ָמָרה ְירֹוָקא אֹוִקיד ּבֵ ּ ְע, ּ ָּסן ִאיהו ַוַדאיּכַ יה נוָרא , ּ ְּדאֹוִקיד ּבֵ ּ ּ

ְע ִכיךְּלפום ׁשַ א וִמָיד ׁשָ ְּתָ ּ ְמִהירו, ּ ִעי ְלֶמֱעַבד ּבִ ל עֹוָבדֹוי ּבָ ֵבד , ָּהִכי ּכָ ְּוָאֳחָרא ְדִאיהו ּכָ
ַנַחת ִהפוָכא ְדָדאָּד, ּבְ ּא ּבְ ּ ָרף, ּ א, ָּדא ָנָחׁש ְוָדא ׂשָ ָּדא ַמָיא ְוָדא ֶאּשָׁ ַּמָיא ְדֵמי טֹוָפָנא , ּ

ָרא ׂשְ ל ּבִ ְפִרית ָוֵאׁש, ְדָחִביל ּכָ יה ּגָ   .ַּהאי ָאֳחָרא ִמּנֵ
ְטָרא ָאֳחָרא ַּאְנִפין סוְמִקין ִמּסִ ינֹוִני ָלא ַגס ְוָלא ָיֵבׁש, ּ ּי ִאְתַאַדם ַהא, ַּהאי ִאְתַחֵזי ּבֵ

ְטָרא ְדַמֲאִדים יד ְדָמא ִאיהו, ִמּסִ ּאֹוׁשִ יה, ּ ר ִמּנֵ ּמַ ִהפוָכא סוָמק , ִּאְסּתַ ּוְתֵרין ִאינון ּבְ ּ ּ ּּ
ם ַמְתְקָלא, ְּואוּכָ ְטָרא ָאֳחָרא, ָּדא ֵבינֹוִני ּבְ ְּוָדא ְבִהפוָכא ִמּסִ ְמָחן ְוָדא ֲעִציב, ּ , ָּדא ׂשַ

ְטָרא ְדָדם ְמָחן ִמּסִ ִסילׂשְ, ּׂשַ ְטָרא ְדָמָרה אוְכָמא, חֹוק ַהּכְ ָּדא ָגֵזיל , ְּוָדא ֲעִציב ִמּסִ
ֵפיך ְדָמא ְּוׁשָ ָרן, ְ ִניׁש קֹוֵבץ ַעל ָיד, ְּוִאיהו ַווּתְ   .ְוָדא ּכָ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ִהפוָכא ְטָרא ְדַדְכיו ּבְ ִּמּסִ ּ ְטָרא ְדמֹוָחא, ּּ י ַחִיל ַאְנִפין ִחְווִרין ִמּסִ ם ''ִיְרֵאי אלהי, ַּאְנׁשֵ
ְטָר אִמּסִ ְטָרא ְדִפיָמא, א ְדִלּבָ י ֱאֶמת ִמּסִ ְטָרא ְדגוָפא, ַאְנׁשֵ ְוָהא , ּׂשֹוְנֵאי ָבַצע ִמּסִ

י ַחִיל ִיְרֵאי אלהי ּאוְקמוָה ַאְנׁשֵ ְטָרא ְדאדנ''ּ י ֱאֶמת ׂשֹוְנֵאי ָבַצע ִמּסִ עור , י''ם ַאְנׁשֵ ּׁשִ
ּוִמָדה ִדְלהֹון יהו ּה ִמְלָגאו וִמְלָבר''ּ ׁש ' י, ּּ ן ָחְכָמהִאְתַלּבַ י ַחִיל ְוָדא מֹוָחא ְדַתּמָ ַאְנׁשֵ , ּבְ

ִיְרֵאי אלהי' ה א''ּבְ ּם ְדִאיהו ִלּבָ ן ְדִחילו וְרִחימו ְדִאינון י, ּ ְּוַתּמָ ּ ּ ּ ָמאָלא''ּ יִמיָנא וִבׂשְ , ּה ּבִ
א מֹוָחא וְבִלּבָ רֹות ּבְ ְּוִאינון ִנְסּתָ ְטָרא ְדִאֵלין ְדִאי' ו, ּ ִפיָמא ִמּסִ ׁש ּבְ ִּאְתַלּבַ י ֱאֶמתּ , ּנון ַאְנׁשֵ

ְטָרא ְדִאֵלין ׂשֹוְנֵאי ָבַצע' ה גוָפא ִמּסִ ׁש ּבְ ִּאְתַלּבַ ְּוִאינון ּתֹוָרה וִמְצָוה, ּ ַמר , ּ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ְגלֹות   .ְוַה ּנִ

  ]ב''דף קכט ע -תיקוני זוהר [

ְטָרא ִדְנקוֵדי ַּאְנִפין ֲעגוִלין ִמּסִ ּ ְּדִאינון ָקֵמ, ּ ָב''י ֶסגֹו''ח ֵצִר''ּץ ַפָת''ּ ם ''א ֹחֵל''ל ׁשְ
ֵר''ִחֵר ַּמְלכות ִעּגוָלא ְדֻכְלהו, ק''ּק ׁשוֵר''ק ׁשֻ ּ א ֲחִזי. ּּ ע ִזְמִנין יהו, ּתָ ׁשַ ָכל ְסִפיָרה , ה''ּתֵ ּבְ

ּוְסִפיָרה ְנקוָדה ִדיֵליה ּ ָלא ְנקוָדה''ְּוִאיהו יהו, ּ ְלכות ּבְ ּמַ ּה ּבַ ְּוִאֵלין ִאינון ְנקוִדין , ּ ּ ּ
ִּדְמַחְייִב ל ְסִפיָרה וְסִפיָרהּ ע ְנקוִדין ִאינון ַחד יהו, ּין ּכָ ׁשַ ּּתֵ ָקֵמ''ּ ְנָייָנא יהו, ץ''ה ּבְ ה ''ּתִ
ַפָתח ִליָתָאה יהו, ּבְ ֵציִר''ּתְ ֶסגֹו''ְרִביָעָאה יהו, י''ה ּבְ ָאה יהו''ה ּבְ ָב''ל ֲחִמּשָׁ ׁשְ דף (, א''ה ּבִ

ִתיָתָאה יהו )ב''קכט ע ֹחֵל''ׁשְ ִביָעָא, ם''ה ּבְ ִחיֵר''ה יהוׁשְ ִמיָנָאה יהו, ק''ה ּבְ ֹלׁש ''ּתְ ׁשָ ה ּבְ
יָעָאה יהו, ְּנֻקדֹות ׁשִ ׁשוֵר''ּתְ ְלהו''ַּמְלכות יהו, ק''ּה ּבְ ִליָלא ִמּכֻ ּה ּכְ ץ ִאְתְקֵרי ''ָקֵמ. ּ

ָקֵמ ְטָרא ְדֶכֶתר ִעָלָאה ְדִאיהו ָסִתים ּכְ ִּבְנקוָדה ָדא ִמּסִ ָבה, ץ''ּּ ַמֲחׁשָ ְּדִאיהו ָסִתים ּבְ ְדָלא , ּ
ַגִויה ר ַנׁש ַמה ְדִאית ּבְ ָּיַדע ּבַ ּ ָבה, ּ ַמֲחׁשָ ּוָמאן ְדִאיהו ְלגֹו ָסִתים ּבְ ּ ִּעַלת ָהִעלֹות ָקִריָנן , ּ ּ

  .ֵּליה
ְטָרא ְדָחְכָמה''ְּוִאְתְקֵרי ַפָת ְנקוָדה ָדא ִמּסִ ָבה , ּח ּכִ ְלָייא ַמֲחׁשָ ח ְוִאְתּגַ ְּדָבה ִאְתַפּתַ ּ

ִדיֹוְקָנא ָדאְכַגְווָנא ָדא, ְסִתיָמא ִדיֹוְקָנא ָדא וְתֵרין ְנקוִדין , ּ ְלִעיָלא ּכְ א ּכְ ְּלַתּתָ ּ ּ
א ִליאו ְבִאיּמָ ְּבִכְתָרא ִעָלָאה ְסִתיִמין ִאינון, ִּאְתּגְ ַמר , ְּוִאְתֲעִבידו ֵצִרי ֵיֵהִוֵה, ּ ֲּעַלְייהו ִאּתְ

ָי, ה''ּ ַוִייֶצר יהו)בראשית ב ז( י ּבְ ֵרין , )ישעיה כו ד(ים ּה צור עֹוָלִמ''ּה יהו''ּכִ ִּצֵייר ּתְ
  .ָעְלִמין ָעְלָמא ֵדין ְוָעְלָמא ְדָאֵתי

א ִאיהו ֶסגֹוְלּתָ, ּל ָדא ֶחֶסד''ֶסגֹו ִכיְנּתָ יה ׁשְ ּּבֵ א''ֶסגֹו, א ְלִעיָלא''ּ א , ל ְלַתּתָ ֶסגֹוְלּתָ
ְטָרא ִדיִמיָנא ָב, ּוְרִחיָמא ִמּסִ ָמאָל''ׁשְ ְטָרא ִדׂשְ ַגְווָנא ָדא ִמּסִ י ָבֵא, אא ּכְ ה ''ׁש יהו''ּכִ

ָפט  ֵחם, )שם סו טז(ִּנׁשְ ּקָ ָבא ַוּתִ פֹול ׁשְ ִדי, )איוב א טו( ַּוּתִ ָבה ִעּמָ  )בראשית כט יט( ׁשְ
ָב א ְדִאְתְקֵרי ׁשְ ִכיְנּתָ ָמאָלא''ְּדִאיִהי ׁשְ ְטָרא ִדׂשְ ַגְווָנא ָדא ''ְוִאְתְקֵרי ֹחֵל. א ִמּסִ ם ּכְ

ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִע ם רֹוֶע, יָתאִּמּסִ ָרֵאל ִמּשָׁ ֶּאֶבן ָמֲאסו , )שם מט כד(ה ֶאֶבן ִיׂשְ
ה  ֹחֵל, )תהלים קיח כב(ַּהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ יָרא ִאיִהי ּבְ ִליָתא ַיּקִ ל ַמְרּגְ ֲהָדא , ם''ּכָ

בֹו ְוַאְחָלָמה)שמות כח יט(ּהוא ִדְכִתיב  ם ׁשְ ַחְלָמה ֲחלֹום ,  ֶלׁשֶ ּוֵביה ַוּנַ   .)שית מא מאברא(ּ
יה ֲחִקיָרה''ִחֵר ַגְווָנא ָדא ּבֵ ְטָרא ְדׁשֹוָקא ְיִמיָנא ּכְ ְמָצא ''ַהֵחֶקר ֱאלֹו, ּק ִאְתְקֵרי ִמּסִ ַה ּתִ

ּ ְדִאיהו ַעּמוָדא )יחזקאל א כב(ֶּקַרח ֵמַההוא נֹוָרא , ְּוִאיהו ֶקַרח ַהּנֹוָרא, )איוב יא ז( ּ
ֵר. ְדֶאְמָצִעיָתא ֵר, ַגְווָנא ָדא יֻֻהִוֻהּכְ, ק הֹוד ִאְתְקֵרי''ׁשֻ א ׁשֻ ִכיְנּתָ ן ִאְתְקִריַאת ׁשְ ּמָ , ק''ִמּתַ

ָבה ְרּכָ ר ַהּמֶ ה, ֶקׁשֶ ְּוִאיהו הֹוד ְדֹמׁשֶ ן , ּ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְבִריִחים ְלַקְרׁשֵ ִלימו ֲחִמּשָׁ ּתַ יה ִאׁשְ ּּבֵ ּּ
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ִנית  ן ה, )שמות כו כז(ַהּשֵׁ ּבַ חוׁשְ ַאר ו, ִּדיֵליה' ּּכְ ּתָ ּד דו ַפְרצוִפין''ִאׁשְ ּ ַמר , ּּ שם (ֲּעֵליה ִאּתְ

ֶרׁש ֶע)טז ר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ ר, ֶקֶרׁש, ְׂשֶ   .ֶקׁשֶ
ּׁשוֵרק יוהוווהו ּ ּ ּ ָּדא ַצִדיק, ּ ָבה, ּ ְרּכָ ר ַהּמֶ ְּדִאיהו קֹוׁשֵ א , ּ א ִעם קוְדׁשָ ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי ׁשְ

ִריך הוא ּּבְ י)ה א כט יא''ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְ ַמִים וָבָאֶרץ ּכִ ּשָׁ ִמיָנן , ּ ֹכל ּבַ ְרּגְ ְוָדא ְדִמּתַ
ַמָיא וְבַאְרָעא ׁשְ ַּדֲאִחיד ּבִ ַמר , ּּ לֹה ֶזַרע  ְוָאֹנִכי ְנַטְע)ירמיה ב כא(ַּוֲעֵליה ִאּתְ יך ׂשֹוֵרק ּכֻ ּּתִ ְ

ֶּזַרע ֱאֶמת הוא ַוַדאי, ֱאֶמת יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז כ(ּ ּתֵ , ּיהו ֶזַרעִא,  ּתִ
א ִעֶזר ִכיְנּתָ ֶנְגדֹו)בראשית ב יח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּוׁשְ ה לֹו ִעֶזר ּכְ ל ִאֵלין , ּ ֶאֱעׂשֶ ּּכָ

ָמא  ׁשְ ְּנקוִדין ִאְתַחְייבו ּבִ ע ְסִפיָרן)א אתחייב שמא''נ(ּ ְטָרא ְדֵתׁשַ א ִמּסִ ּוַמְלכות , ּ ַקִדיׁשָ ּ
ִליָלא ְדֻכְלהו ּּכְ לוֹלָת, ּ ָּהא ָהָכא ַאְנִפין ִעּגוִלין ִדְלִעיָלא, )ירמיה ב ב(ְִיך ַּאֲהַבת ּכְ ּ ְנִקיִדין , ּ

ְנקוִדין   .ּּבִ
ְּוַאְנֵפי זוְטֵרי, ְּוִאית ַאְנֵפי ַרְבְרֵבי ַּאְנִפין ְדַרֲחֵמי, ּ ְּוַאְנִפין ְדַזַעם, ּ ל זֹוִעם ''ִּדְבהֹון ְוֵא, ּ

ָכל יֹום  ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְלֹמׁשֶ, )תהלים ז יב(ּבְ ל ַזַעםּ ַיַעְברו ָפִנים ׁשֶ ן ִלי ַעד ׁשֶ ּה ַהְמּתֵ ּ ּ ,
ּוִמָיד ַוַיֲעבֹור יהו ּ ּה ַעל ָפָניו ַוִיְקָרא''ּ ּל ַרחום ְוַחּנון ''ה ֵא''ה יהו''יהו, ּ , )שמות לד ו(ּ

ָרָזא ְדָאת ָוא ְּדִאינון ּבְ ר ְמִכיָלן, ו''ּ ַלת ֲעׂשַ ּו ֶאֶרך ַאַפ''ִּדְבֶאְמָצִעיָתא ְדָוא' א, ּתְ ִים ַמאי ְ
ַּאַפִים ִדיֵליה ו ּ ִּדְבהֹון ַמֲאִריך ַאְנִפין ַעל ַחָייַבָיא, ו''ּ ּ ּ ְ ַמר , ּוְמַרֵחם ַעל ָעְלָמא, ּ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ָך'' ָיֵאר יהו)במדבר ו כה( ּה ָפָניו ֵאֶליך ִויֻחּנֶ ָ א יהו, ּ ָה ָפָניו ֵאֶליך''ִיּשָׂ ָווִנין ' ה' ה, ּ ִּאינון ּגַ ּ
ְּדַאְנִפין ִחָו ְּוחֹוָטָמא ִאיהו ֲאִריך ַאְנִפין, ּור ְוסוַמקּּ ְ ין''יו, ּ ָלָלא ִדְתַלת ַדְרּגִ ּד ִפיָמא ּכְ ' י, ּ

ִעּגוָלא ּחוט ּבְ יַנִים ְוֵחך ְוָגרֹון' ד, ָלׁשֹון' ו, ּ ְפָוון ְוׁשִ ּקוִנין ׂשִ ע ּתִ ָלָלא ְדַאְרּבַ ְּכְ ּ.  
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ָאָד ַמר ּבְ א ֲחִזי ִאּתְ ְלֵחהו)איוב יד כ(ם ּתָ ׁשַ ה ָפָניו ַוּתְ ּנֶ ּ ְמׁשַ ּנוָיא , ּ ִרים ֵליה ׁשִ ּוָמאן ּגָ ּ ּ
יה ָמאֵרי ְדִדיָנא, ְּדַאְנִפין מֹוְדָען ּבֵ ּתְ ָאה ֵליה ְדָלא ִיׁשְ ּנָ ְּלׁשַ ּ ּ ּנוי , ּ ּנוי ָמקֹום ׁשִ ַּהאי ִאיהו ׁשִ ּ ּ

ה ּנוי ַמֲעׂשֶ ם ׁשִ ְּועֹוד ְנקוִדין ִאינון ֶסּגֹו. ַּהּשֵׁ , ּ ְנקוָדה ְדאֹוַרְייָתא)א בהדין''נ(ִלין ָנֲהִרין ּ
ּנוִעין ְדַאְתָווןְּוִאינון ִנְע ְּדִאינון ִנְע, ָּלֳקֵבל ִפְרִקין ְוַעְרִקין, ּ ּנוִעין ְדֵאָבִרין ְדגוָפאּ ּ ּ ּ .

ָמָהן ִאֵלין ׁשְ ְּוִאְתְקִריאו ּבְ וריאל ''לכיאל צ'' מ)י קמואל''ס( )דמיאל''א ק''נ(דומיאל ''ק, ּ
ַאְתוֹוי ופיאל ''זיאל י''וריאל ר''צ, ּסדיאל ָהא ַפָתח''ומיאל ח''דאל ת''פ, ָהא ָקֵמץ ּבְ

, מואל ָהא ֶסגֹול''ענאל ל'' ו)בריאל''א ג''נ(זריאל ''ג) א''דף קל ע(מטוריה ''ס, ָהא ֵצִרי
ָבא''רכיאל א''מעיאל ב''ש חניאל '' מ)הדיאל''א ל''נ(הריאל ''ניאל ל''ח, הניאל ָהא ׁשְ
מועאל ''ש,  ָהא ִחֵרק)דושיאל''א ק''נ(רשיאל ''הטיאל ק''זקיאל ר''ח, א ֹחֵלםָה
ֵרק''עמיאל ק''ר ֵרק''פאל ק''משיאל ר''ש, ניאל ָהא ׁשֻ ָהא ְתַמְנָיא , דשיאל ָהא ׁשֻ

ָמָהןְוֶע ִרין ׁשְ הֹון , ׂשְ ַמר ּבְ יד ְלַעּמֹו)תהלים קיא ו(ְּדִאּתְ יו ִהּגִ ִאין ַאְנ,  ּכַֹח ַמֲעׂשָ ִּפין ַזּכָ
ָמָהן הֹון ִאֵלין ׁשְ ְּדָנֲהִרין ּבְ ּד ִפְרִקין ְדָיד ְיִמיָנא ְוָלֳקֵבל י''ְּוִאינון ָלֳקֵבל י, ּ ּד ִפְרִקין ְדָיד ''ּ ּ

ָמאָלא ַמר , ו''ז כוז''ו במוכס''כוז, ה''ו יהו''ה אלהינ''יהו, ׂשְ  ֹלא )שמות כ ג(ֲּעַלְייהו ִאּתְ
ִּיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפ ַמר , ָניָ  ָיד ְלָיד ֹלא )משלי יא כא(ְּוִאם ַלאו ֲעַלְייהו ִאּתְ

ֶקה ָרע   .ִיּנָ
יה ַרֲחֵמי, חֹוָטָמא ֲאִריָכא ָּדא הוא ַבר ַנׁש ְדִאית ּבֵ ּ ּחֹוָטָמא ְקִמיָטא ָמאֵרי ְדרוְגָזא , ּ

ר ַנ, ִּאיהו ָכל ֵאֶבר ְדָחב ּבַ ְטָרא ְדִחְוָיא ִאיהו ּבְ ּחֹוָטָמא ֲעִקיָמא ִמּסִ ּׁש ַההוא ִחְוָיא ִאיהו ּ ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ן ְוָעִקים ֵליה ִפיָמא, ְּכִריָכא ַתּמָ חֹוָטָמא ֵבין ּבְ ין ּבְ ַעְייִנין ּבֵ ין ּבְ אוְדִנין ּבֵ ין ּבְ ַּוֲעֵליה , ּּבֵ
ַמר  ּ ְמִעְ◌ָות ֹלא יוַכל ִלְתקֹון ְוגֹוֵמר)קהלת א טו(ִאּתְ א ְדִאינון , ּ ֵאִבין ִדְבֵני ָנׁשָ ְּוָכל ּכְ ּ
יִפין ּקִ הֹון , ּתַ ַמר ּבְ יך לֹון ַההוא ,  ָוֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים)דברים כח נט(ְּדִאּתְ ּהוא ְדָנׁשִ ְּ

ַההוא ֵאֶבר ְדָחב יִכין ּבְ ה ְנׁשִ ִּחְוָיא ְבַכּמָ ַּעד ְדִאְתַפַרע ֵמַההוא חֹוָבא, ּ ַמר , ּּ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ּ
רוך ַעל ֲעֵקבֹו ֹלא ַיְפִסיק ְֲאִפילו ָנָחׁש ּכָ ּ ִיחוָדא ִבְצלֹוֵתיהֹלא, ּ ּ ַיְפִסיק ּבְ ָכל , ּ ְוָהא ְכִתיב ּבְ

ִּפּקוִדין  ֶהם)ויקרא יח ה(ּ ֶהם,  ָוַחי ּבָ ָימות ּבָ ְּוֹלא ׁשֶ ִגין ָדא ָאְמרו ֲאָבל , ּ ָּאַמר ָלֶהם ּבְ ּ
ִגין ְדָקִטיל ַּעְקָרב פֹוֵסק ּבְ ֵרין נוְקִבין. ּ חֹוָטָמא ִאית ּתְ א ֲחִזי ּבְ ּוֵמַחד , ָחאֵּמַחד ָנִפיק רו, ּּתָ

ָנָנא י ָאז ֶיְע)דברים כט יט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָנִפיק ּתְ ן ַאף יהו ּכִ ִאיׁש ''ּשַׁ ה ְוִקְנָאתֹו ּבָ
רוָחא ַקִריר ָאַמר , ַּההוא ָ וְברוַח ַאֶפיך ֶנֶע)שמות טו ח(ּּבְ ּ ּ ן , ְּרמו ַמִיםּ ָעׁשָ ָנָנא ְדָסִליק ּכֶ ּתְ ּבִ
ְפּתָ ְברוֲחך)שם(ָאַמר  ָ ָנׁשַ מֹו ָיםּ ּסָ   . ּכִ

הֹון ִאְדִרין ְוַאְכַסְדִרין ֲעלֹות, ּאוְדִנין ִאית ּבְ יר ַלּמַ ַּוֲעַלְייהו ָאַמר ָדִוד ׁשִ י , ּ ְּדִאינון ּכִ ּ
ֹבַה ׁשֵֹמר ָּגבֹוַה ֵמַעל ּגָ א, )קהלת ה ז(ּוְגֹבִהים ֲעֵליֶהם , ּ ִּאי ִאינון ֲאִטיִמין אוְדִנין ְלַתּתָ ּ ,

ְיהוָּהִכי ִאינון ֲאִטיִמין  ִמיָעה ְלִעיָלא ְלַגּבַ ְרִעין ִדׁשְ ּּתַ הֹון , ּ ַמר ּבְ ְרִעין ְדִאּתְ ְּוִאינון ּתַ תהלים (ּ

ִפָלה)סה ג ָרֵאל , ּ ׁשֹוֵמַע ּתְ ַמע ִיׂשְ ִמיָעה, )דברים ו ד(ׁשְ ן ָצִריך ְלַכְווָנא ִבׁשְ ּמָ ָאַמר . ְִמּתַ
י ֶאְלָעָזר א, ֵּליה ַרּבִ ִמיָעה ְבָאן ֲאַת, ַאּבָ ְלָיא ְלִעיָלאְוָהא ׁשְ   .ר ּתַ

ְזָרח א ַלּמִ ּסֵ ִרי ְרִאָיה הוא ּכִ ָּאַמר ֵליה ּבְ ן ְנהֹוָרא ָנִפיק ְלעֹוָלם, ּּ ּמָ ָמה ְדאוְקמוָה , ְּדִמּתַ ּּכְ ּ
ם ָהאֹור יֹוֵצא ְלעֹוָלם, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְזָרח, ִמְזָרח ִמּשָׁ ְּיהוָדה ִאיהו ַלּמִ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּוִאּתְ

ן ִערוב ְדֹכָלא. ּר ַאְרֵיה ְיהוָדהּ ּגו)בראשית מט ט( ַּמֲעָרב ָדא ִפיָמא ְדַתּמָ ּ ּ ן ִמְתָעְרִבין , ּ ְוַתּמָ
ין ל ֲחָייִלין ְוָכל ַדְרּגִ ין ָצפֹון ַלָדרֹום, ּוַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְלַמֲעָרב, ּּכָ ּוִמָטה ְלַמֲעָרב ּבֵ ּ ִמיָעה . ּ ׁשְ
פֹון ּצָ ְלָחן ּבַ ן ְדִחילו, ָלֳקֵבל ׁשֻ ְּוַתּמָ ַמְע'' יהו)חבקוק ג ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְמֲעך ה ׁשָ י ׁשִ ָּתִ

פֹון, ָיֵראִתי ְּוֹאֶזן ְדמות ַאֶל, ּוַמֲחֵנה ָדן ַלּצָ ּ יָנה, ף''ּ יה ַאֵלף ּבִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ י עֹוז , ּ ְּדִאיִהי ַנּמִ
פֹון ֵרין נוְקִביןְוִאית ְלחֹו, )ויקרא א ט(ה ''ֵריַח ִניֹחַח ַליהו, ֵּריָחא ַלָדרֹום. ַלּצָ , ָּטָמא ּתְ

ִליָלן ִמִדיָנא ְוַרֲחֵמי ֶאְמָצִעיָתא' חֹוָטָמא ו', י' ְּוִאינון י, ּּכְ ֵרין ִצּנֹורֹות ִאינון ִדיֵליה, ּבְ ּּתְ ּ ּ ,
י ַמֲחֵנה ְראוֵבן ַלָדרֹום ְראו ֵבן ַמר ְלַגּבֵ ְּוִאּתְ ּ ֵרין נוְקִבין ְדחֹוָטָמא ִאינון ָלֳקֵבל ֵלָאה , ּ ּּתְ ּ ּ

יַנְייהו ָדא ַיֲעֹקב, לְוָרֵח ֹאַרח ֵמיׁשֹור ּבֵ   .ּחֹוָטָמא ּבְ
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י ֶאְלָעָזר א, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ א , ַאּבָ ְּמָנא ָלך ְדִאיּמָ פֹון)א דבינה''נ(ְ ְלָיא ,  ִאיִהי ַלּצָ ּוָבה ּתַ ּ
ִמיָעה ְרִעין ִאּנון ְדִביָנ, ׁשְ ין ּתַ ִרי ַחְמׁשִ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּוָבה ְמַייֲחִדין כ, הּ ֵרין ''ה כ''ּ ה ַאְתָוון ּתְ

ָכל יֹוָמא ָרֵאל ִאיהו ֶבן י, ִזְמִנין ּבְ א , ה''ְּוִיׂשְ א ְוִאיּמָ ָלָלא ִדְתַלת ַאְתָוון ַאּבָ יָנה ַוַדאי ּכְ ּּבִ
ְלָיא, ּוְבָרא ִמיָעה ָבה ּתַ ּוְבִגין ָדא ׁשְ ּ ע ַאְתָוון ְד, ּ ּקוָנא ֵמִאֵלין ַאְרּבַ ֵּלית ּתִ ִליָלן ּּ ָלא ִאְתּכְ

ר ְסִפיָרן ה ֲעׂשַ ְּדִאינון יו, ּּבָ ע ַאְתָוון ְדִאינון יהו, א''ו ה''א וא''ד ה''ּ ְּוַאְרּבַ ּה ִאיהו ָלא ''ּ
ָכל ֲאַתר י ּבְ ּנִ ּתַ ָמאָלא , ִאׁשְ ַמע ִדׂשְ ִּאיהו ׁשָ ָרֵאל )ב''דף קל ע(ּ יִמיָנא , ְלִיׂשְ ל ּבִ ּכַ ְוִאְסּתַ

ּוַבָדרֹום ִא, ֲּעַלְייהו ּיהו ְמַרֵחף ֲעַלְייהוּ ם ''ּ ְורוַח אלהי)בראשית א ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ִים הֹון, ְּמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמָ ּוְבַמֲעָרב ִאיהו ְמַמֵלל ִעּמְ ּ ָמאֵני ְדגוָפא, ּ ּנוִיין ִאינון ּבְ ּׁשִ ּ ּ ּ ,

ָלל ּנוָיא ּכְ יה ֵלית ׁשִ ֲּאָבל ּבֵ ִניִתי''ִני יהו ֲא)מלאכי ג ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ   .ה ֹלא ׁשָ
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ִריך הוא)דאיהו נרא דכל פקודא(ּוְבָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר  א ּבְ ִעי ַבר ַנׁש ְלַאְמָלָכא ְלקוְדׁשָ ּ ּבָ ְּ ,
ן ּמָ ְרָיא ֵליה ּתַ ּוְלַתְקָנא ֵליה ֲאַתר ַדְכָיא וְנִקָייא ְלׁשַ ּ ּ ּ ר ַנׁש ְלַבֲעָרא , ּּ ְוְבִגין ָדא ָצִריך ּבַ ּ ּ

ל ֵא יה ִמּכָ ין ְדִטּנוִפין ְדִאינון ְקִליִפין, ֶבר ְוֵאֶברִּמּנֵ יׁשִ ִבין ְוָכל ִהְרהוִרין ּבִ ל ַמֲחׁשָ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ,
ִרין ׁשֵ ָכל ִפּקוִדין ּכְ ְּוָצִריך ְלאֹוָקָדא לֹון ּבְ ּ ל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ְדִאינון ֵנרֹות, ְ ְרָיין ַעל ּכָ ְּדׁשַ ּ ּ ,

ְּדָכל ִפּקוָדא ֵנר ִאְתְקִריַאת י ֵנר ִמְצָוה)משלי ו כג(ְכִתיב ֲּהָדא הוא ִד, ּּ ה ''ֵנר יהו,  ּכִ
ַמת ָאָדם  ְוָבה ָצִריך ְלֶמֱהִוי, )שם כ כז(ִנׁשְ ּ ל ַחְדֵרי ָבֶטן)שם( ּ ְייהו ,  חֹוֵפׂש ּכָ ּוְלַבֲעָרא ִמּנַ ּ

אֹור ְוָחֵמץ מֹוץ ְוֶתֶבן ה , ׂשְ אֹור ְוָחֵמץ ִמן ָהִעּסָ , ּמֹוץ ְוֶתֶבן ִמן ַהִחָטה, )א הטפה''נ(ׂשְ
ן יְל ְרָיא ַתּמָ ה ְדִאיִהי ִטָפה' י, ה''ׁשַ ִעּסָ ִחָטה' ה, ּּבְ ' ְּדִאיִהי ְלַבֲעָרא ֵחט ִמן ה, ּּבְ

ֳאַרת ֹסֶלת ְנִקָיה ּתָ ְּדִאׁשְ ּ.  
ם ְיִדיַע ל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִאית ָלה ׁשֵ ְרָיא ַעל ּכָ ְּדָכל ִפּקוָדא ְדׁשַ ּ ְרָיין , ּּ ְּוָכל ֲחָייִלין וַמּשִׁ

ְּדַמְלָאִכין ְדַת יהּ ְנׁשו ְלַההוא ֵאֶבר, ְּלָיין ִמּנֵ ְלהו ִאְתּכַ ּּכֻ ּ ּ ין, ּ יׁשִ ל ַמְרִעין ּבִ , ְּוָנְטִרין ֵליה ִמּכָ
ֵאֶבר ְדַלאו ִדְלהֹון ּוָמאן ְדָחִליף לֹון אֹו ָקָרא לֹון ּבְ ּ ּ ן ֲעַלְייהו, ּ ְּוַלאו ִאינון ְמַמּנָ ִּאיהו , ּ

ית ֵראׁשִ ַּאְכִחיׁש ִסדוָרא ְדעֹוָבָדא ִדּבְ יה, ּ ין ְלַגּבֵ ׁשִ ּנְ ן ַעל , ְּוַלאו ִמְתּכַ ִוי ְמַמּנָ א ְדׁשַ ְּלַמְלּכָ
ַּמְלכוֵתיה ל ֲאַתר ַוֲאַתר, ּ ך , ּוָפִליג לֹון ַעל ּכָ א ַעל ֲאַתר ּכַ ֵהא ְמַמּנָ ְְוָאַמר לֹון ַאְנּתְ ּתְ

ך ְוַכך, ְְוַכך ְְוַאְנּתְ ּכַ ֲאַתר ְיִדיַע, ְ ִוי ֵליה ּבַ ּוְלָכל ַחד ׁשַ ּ ֵּלית ֵליה ִחלוף , ָּלה ְיִדיַעּוְבִמ, ּ ּּ
ֲאַתר ָאֳחָרא   .ּבַ

ל ֵאֶבר  ְלָטנוָתה ַעל ּכָ ָמָתא ְדׁשָ ִנׁשְ ָכל ֲאַתר ּכְ ְלָטנוֵתיה ּבְ ִריך הוא ְדׁשָ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

בֹודֹו, ְוֵאֶבר ר ַנׁש ָעֵני ֵליה, ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ָכל ֲאַתר ְדָקֵרי ֵליה ּבַ ּּבְ ּ ּם ַההוא ֶּאָלא ִא, ּ
ר ַנׁש חֹוָבה ְדָעִביד ּבַ ֲּאַתר ְדַההוא ֵאֶבר ִאיהו ָפגום ּבְ ּ ּ ְרָיא , ּ ִריך הוא ָלא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ַמר , ְּבַההוא ֵאֶבר ַּדֲעֵליה ִאּתְ ר ּבֹו מום ֹלא ִיְקָרב)ויקרא כא יח(ּ ל ֲאׁשֶ   .ּ ּכָ
ְלהו ִאינון ְמסוָדִרין ַעל ִס ְּוֵאָבִרין ְדַבר ַנׁש ּכֻ ּ ּ יתּּ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקֵרי ַבר ַנׁש , ְדֵרי ְבֵראׁשִ ּ

ל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, עֹוָלם ָקָטן ִריך הוא ַעל ּכָ א ּבְ ּוָמאן ְדַאְמִליך ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ִאלו ַאְמִליך ֵליה , ְ ּּכְ ְּ ּ
ל ָעְלָמא ל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ָלא ִאְתְייִהי, ַעל ּכָ ְּוַאְגָרא ְדַבר ַנׁש ְדַאְמִליך ֵליה ַעל ּכָ ּב ְרׁשו ְּ

ְּדִאֵלין ִאינון ַטֲעֵמי ִמְצוֹות ְדָלא ִאְתְייִהיבו ְלַגָלָאה, ְּלַגָלָאה ּּ ּ ּ ר ַנׁש , ּ ִגין ְדָלא ְיֵהא ּבַ ּּבְ
ל ְפָרס ִריך הוא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ א ּבְ ּעֹוֵבד ְלקוְדׁשָ ּ ִרי ִמִלין ִאֵלין ְדָלא ְצִריִכין , ְּ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ

ְלָיא ךְיהֹון ְטִמיִר, ְלִאְתּגַ ִלּבָ ַמר , ְין ּבְ ה )ישעיה כג יח(ֲּעַלְייהו ִאּתְ ְבָעה ְוִלְמַכּסֶ  ֶלֱאכֹול ְלׂשָ
ך, ָעִתיק ִלּבָ יִקין ְדָלא ִאְתַמְסרו ְלַגָלָאה ְיהֹון ְטִמיִרין ּבְ ְִמִלין ַעּתִ ּ ּּ ּ.  

ִעטוָפא ְדִמְצָוה ר ַנׁש ִמְתַעֵטף ּבְ ד ּבַ א ֲחִזי ּכַ ּּתָ ּ ִפִלין, ּ ּוָמַנח ּתְ ְקִריַאת ְוָקִר, ּ ּי ֵליה ּבִ
ַמע ִעטוָפא ְדִמְצָוה, ׁשְ ְרַסָיא ּבְ ין ֵליה ּכָ ָּהא ַתּקִ ּ א , ּּ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ְּוָהא אוְקמוהו ְוהוַכן ּבַ ּ ּ שם טז (ּ

ִפִלין ִאיהו ְמַעֵטר ֵליה, )ה ּוִבּתְ ּ ּ ָ ְפֵאְרך ֲחבֹוׁש ָעֶליך)יחזקאל כד יז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ ָ ּ ,
ּקְ ָרֵאלְּוָקָרא ֵליה ּבַ ַמע ִיׂשְ ין ֵליה ׁשְ ְרַסָיא ְדַתּקִ ְרָייא ַעל ּכָ ָּרא ְלׁשַ ִריך , ּ א ּבְ ְָהִכי קוְדׁשָ ּ

ְרַסָיא ַוֲעָטָרה ַההוא ָעְלָמא ּכָ ן ֵליה ּבְ ּהוא ְמַתּקֵ ּ ּ ן, ּ ּמָ ּוְכָמה ְדִאיהו ָנִחית ֵליה ּתַ ּ ִּויקום , ּ
ְרַסָיא ְבִגיֵניה ּּכָ ל ַמְל, ּ ְּוַאְמִליך ֵליה ַעל ּכָ ן)א חיילין''נ(ָאִכין ְ ְרָיין ְדַתּמָ ּ וַמּשִׁ ֲּהָדא הוא , ּ

ַמִים ְוגֹוֵמר)בראשית א כו(ִדְכִתיב  ּ ְוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהּשָׁ ּ שמואל א ב (ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּּ

ד ובֹוַזי ֵיָקלו)ז ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ּ ּכִ ּּ.  
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ַכּמָ)א דמגנין''ס(ּוְכָמה ְדָנִחית  חֹות ְוהֹוָדאֹותּ ֵליה ּבְ ּבָ ירֹות ּתוׁשְ ּה ִנּגוִנין ְדׁשִ ּ ָהִכי ַכד , ּ
בֹות ְלהו ֵחיָוון ְדֶמְרּכָ ָּסִליק ְלִעיָלא ּכֻ ּ ין, ּ ְרָיין ְדַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּוַמּשִׁ ּ ים , ּ ְּדַחיֹות ְואֹוַפּנִ ּ

ָרִפים ָּפְתִחין ֵליה , ּוׂשְ ִנּג)א פרישן''נ(ּ ֶחְדָווא ּבְ ְדַפְייהו ּבְ ָלא ֵליהּ ּגַ ּוָנא ְלַקּבְ ָהא ָהָכא , ּ
ַּאְגָרא ִדְצלֹוָתא ְוִתּקוִנין ִדיָלה ְדִאיִהי ִפּקוָדא ֲחָדא ּ ּ ּ ּ.  

  ]א''דף קלא ע -תיקוני זוהר [

ִרית ִמיָלה ִּפּקוָדא ִדּבְ ְגִזירו ְדָעְרָלה וְפִריָעה, ּ ּּבִ ל , ּ ָמה ְדִאיהו ַאֲעַבר ֵמַההוא ֵאֶבר ּכָ ּּכְ ּ
ִּאֵלין ְקִליִפין ֶד ָמן, ֱאֹלִהים ֲאֵחִריםּ א ּתַ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ְרָיא ּבֵ יה ֲאַתר ְלׁשַ ין ּבֵ ְּוַתּקִ ְּדִאיהו , ּ ּ
ִרית ִמיָלה ָמֵתיה , אֹות ּבְ ד ִנׁשְ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ָּהִכי קוְדׁשָ ּ , ְסִליַקת ְלִעיָלא )א''דף קלא ע(ְּ

ּ ִמ י ַי ֲעֶלה ָל נו ַה ּשָׁ)דברים ל יב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ִריך הוא ַאֲעַבר , ַמְיָמ הּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָמא ַדיהו ִגין ִדׁשְ יה ּבְ ָלה וְמַקְטְרִגין ְדָלא ִיְקְרבו ְלַגּבֵ ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ יה ּכָ ִּמּנֵ ּ ּ ּ ּ ְרָיא ֲעֵליה ''ּ ּה ׁשַ
ַמְיָמ ה יִבין ִמ י ַיֲעֶל ה ָלנ ו ַהּשָׁ ִאֵלין ּתֵ ח ֵליה ּבְ ּכַ ְּדִתׁשְ ּ ּּ יבֹות, ּ י ּתֵ ְוסֹוֵפי , ה'' ִמיָלָראׁשֵ

יבֹות יהו ָמֵתיה, ה''ּתֵ ֵמיה ָסִליק ְלִעיָלא ִנׁשְ ׁשְ ּּבִ יה , ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִיְתַקַיים ּבֵ ּ  )שם כח ז(ּּ
ם יהו י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ָך''ְּוָראו ּכָ ּה ִנְקָרא ָעֶליך ְוָיְראו ִמּמֶ ּ ל ֲעֵליה , ָ ּוְכָמא ְדִאיהו ְמַקּבֵ ּ ּ

ל ִפּקוִד ּּכָ הּ ְדִחילו וְרִחימו, ּין ַדֲעׂשֵ ּּבִ ּ ְרָיין, ּ ָּהִכי ַאְמִליִכין ֵליה ְלִעיָלא ֲחָייִלין וַמּשִׁ ַעל , ּ
ִריך הוא ְלִעיָלא א ּבְ ין ֵליה קוְדׁשָ ִּאֵלין ָעְלִמין ְדַתּקִ ּ ּ ְּ ִלין ֵליה ֲעַלְייהו ִבְדִחילו , ּ ּוְמַקּבְ ּ ּ ּ

ּוְרִחימו ְדָמאֵריהֹון ּ.  
אֹוַרְייָתא ְדִאיהו אֹורּוְבִזְמָנא ְדַבר ַנ ַדל ּבְ ּתַ ּׁש ִאׁשְ ּוְבִמְצָוה ְדִאיהו ֵנר, ּ ִאלו ָנִהיר , ּ ּּכְ ּ

ָנא ִביָמָמא ֳקָדם יהו ָתא ְבֵליְלָיא, ה''ַּעּמוָדא ְדַעּנָ ַגְווָנא ָדא ַכד , ְּוַעּמוָדא ְדֵאׁשָ ָהִכי ּכְ
יה , ָּאִזיל ְלַההוא ָעְלָמא ִתיב ּבֵ ַעּמוד '' ַויהו)שמות יג כא(ַּמה ּכְ ּה הֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ ְ

ְָעָנן ַלְנחֹוָתם ַהֶדֶרך ַעּמוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם, ּ א , ְּוַלְיָלה ּבְ ָמה ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ׁשָ ְּלָמאן ַלּנְ
ָרֵאל, ִּדיֵליה ְּדִאינון ָלֳקֵבל ּכֵֹהן ֵלִוי ְוִיׂשְ ְּוֹכָלא ִבְזכו ְדאֹוַרְייָתא ְדִאיִהי אֹור ְוֵנר, ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ִגין ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ג ֵליה ּבְ ת ְואֹוִקיר ֵליה וְמַעּנֵ ּבָ ְּוָכל ָמאן ְדָנִטיר ׁשַ ּ ּ ּ ּ ָהִכי , ְּ
יה ִריך הוא ָיִהיב ֵליה ֲאַתר ְלִעיָלא ִבְנָייָחא ְדָלא ָטַרח ּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ל , ְּ ן ִמּכָ ּמָ ְוָנח ּתַ

ַכּמָ א ֲחִזי, ּה ִגְלּגוִלין ְועֹוָבִדיןִטְרָחא ְדַהאי ָעְלָמא ְדָטַרח ּבְ ִרי ּתָ ל ִפּקוִדין ִאֵלין , ּבְ ּּכָ ּ ּ
א ִדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ ְלָיין ּבְ ל ְפָרס, ּּתַ ְּוִאית ִפּקוִדין ְדִאינון ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ּּ ּ ְּוַתְלָיין ִמִדיֹוְקָנא , ּ ּ

ְּדַההוא ַנַער ִדְלִעיָלא ל ִפּקוִדי, ּ א ּכָ ְּוָצִריך ְלָפְרׁשָ ּ אְ ִדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ ּן ְדִאינון ּבְ ּ ּ.  
א )אלין(ִאית  ַעְייִנין)ואלין( ְוִאית, ְּדַתְלָיין ֵמֵריׁשָ ְרָיין , ּ ְדַתְלָיין ּבְ ה ַמְלָאִכין וַמּשִׁ ְּוַכּמָ

ִּעָלִאין ְדִאינון ִעיֵני יהו ּ ן ֲעַלְייהו''ּ ְּוִאית ִפּקוִדין ְדַתְלָיין ִמן אוְדִנין, ּה ְמַמּנָ ּ ּ ה ְוַכ, ּ ּמָ
ַּמְלָאִכין ְדִאְתְקִריאו ָאְזֵני יהו ן ֲעַלְייהו''ּ ְּוִאית ִפּקוִדין ְדַתְלָיין ֵמַאְנִפין, ּה ְמַמּנָ ּּ ה , ּ ְוַכּמָ

ַּמְלָאִכין ְדִאְתְקִריאו ְפֵני יהו ּ ן ֲעַלְייהו''ּ הֹון , ּה ְמַמּנָ ַמר ּבְ ָעה ָפִנים )יחזקאל א ו(ְדִאּתְ  ְוַאְרּבָ
ּוִדין ְדַתְלָיין ֵמחֹוָטָמאְּוִאית ִפּק, ְלֶאָחד הֹון , ּ ַמר ּבְ ה ַמְלָאִכין ְדִאּתְ  )תהלים קד ד(ְּוַכּמָ

ן ֲעַלְייהו ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְמַמּנָ ּעֹוׂשֶ ְּוִאית ִפּקוִדין ְדַתְלָיין ִמִפיָמא, ּ ּּ ה ַמְלָאִכים , ּ ְוַכּמָ
ן ַעל ָקִלין ְדאֹוַרְייָתא ְוַעל ִדּבוִרין ִּדְמַמּנָ ּ ּ הֹון ְּדִא, ּ ַמר ּבְ ַמִים )קהלת י כ(ּתְ י עֹוף ַהּשָׁ  ּכִ
יד ָדָבר ָנַפִים ַיּגִ ּיֹוִליך ֶאת ַהּקֹול וַבַעל ּכְ ּ א, ְ ְּוִאית ִפּקוִדין ְדַתְלָיין ִמידֹוי ְדַמְלּכָ ּ ּ ה , ּ ְוַכּמָ
ן ֲעַלְייהו ְדִאְתְקִריאו ְיַדִין ַּמְלָאִכין ְמַמּנָ יֵדי ָאָדם  ִו)יחזקאל א ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ְנֵפיֶהם ַחת ּכַ ָלא, ִמּתַ ִבין ְדַאְתּכָ ִעּנְ ְּוִאית ִפּקוִדין ְדַתְלָיין ִמּגוָפא ּכְ ּ ּ ּ ּ.  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

י ֶאְלָעָזר א, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִוָיה, ַאּבָ ְּוָהא ְלִעיָלא ָהא אוְקמוָה ְדֵלית ּגוף ְוֵלית ּגְ ּ ּ ּ ָאַמר , ּ
ִרי ַמר ְדִאיִה, ֵּליה ּבְ א ִעָלָאהְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ִאּתְ א ִאית ּגוָפא ְבָעְלָמא , ּי ִאיּמָ ֲּאָבל ְלַתּתָ

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ל ִפּקוִדין, ְּוגוָפא ִאיִהי אֹוַרְייָתא, ֵּדין ְדִאיִהי ׁשְ ְלָיין ּכָ ְּדִמיָנה ּתַ ְוִאית , ּּ
ִרית ִּפּקוִדין ְדַתְלָיין ֵמאֹות ּבְ ּ ן ֲעַלְייהו ְדִא, ּ ה ַמְלָאִכין ְמַמּנָ , ְּתְקִריאו ָמאֵרי ְדאֹותֹותְּוַכּמָ

הֹון  ַמר ּבְ ה , ּ ְוָהיו ְלאֹותֹות)בראשית א יד(ְּדִאּתְ ַמר ְלֹמׁשֶ ָ ְוֶזה ְלך )שמות ג יב(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ּ
ן ֲעֵליה, ָהאֹות ַמִים ְמַמּנָ ְּוַהאי ִאיהו אֹות ְדָכל ְצָבא ַהּשָׁ ּ ַרְגִלין, ּ ְּוִאית ִפּקוִדין ְדַתְלָיין ּבְ ּ ּ ,

ן ֲעַלְייהוְוַכּמָ הֹון , ּה ַמְלָאִכין ְמַמּנָ ַמר ּבְ ַמר , ּ ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב)יחזקאל א יד(ְדִאּתְ ְוִאּתְ
הֹון  ָרה)שם ז(ּבְ ְלהו ִמּגוָפא,  ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ ְּוָהִכי ַתְלָיין ּכֻ ּ א, ּ ֲעָרא ְדַתְלָיא ֵמֵריׁשָ ׂשַ , ּבְ

אְוָכל ִניָמא ְוִניָמא ַאֲחֵזי ְדִא ּיהו ַמְלָאך ְדַתְלָיא ֵמֵריׁשָ ְּ.  
ִפּקוָדא ע ּבְ ְּוָכל ָמאן ְדָפׁשַ א, ּ ִדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ ע ּבְ ִאלו ָפׁשַ ּּכְ ּּ ָמָתא ְדִאיִהי , ּ ָאה ִנׁשְ ַזּכָ

ִדיֹוְקָנא ְדָמאֵריה ּּבְ ִּדְמַקֵיים ִפּקוִדין ִאֵלין, ּ ּ ּּ ל ַמְלָאִכין ִאֵלין ְדִא, ּ ְלָיין ּכָ ְּדִמיָנה ּתַ ּ ְּתְקִריאו ּּ
ְרָיין ְדגוָפא ִדְלִעיָלא, ה''ה ָאְזֵני יהו''ִעיֵני יהו ּקוִנין ַוֲחָייִלין וַמּשִׁ ְּוָכל ּתִ ּ ּ ְוַכד ָסְלַקת , ּ

ה ל ִאֵלין ֲחָייִלין ָסְלִקין ִעּמָ ָמָתא ּכָ ִּנׁשְ ה, ּ ל ִאֵלין ֲחָייִלין ָנֲחִתין ִעּמָ ְּוַכד ָנֲחָתא ּכָ ִאיִהי , ּ
ה ַמ, ֻּסָלם ה)בראשית כח יב(ם ''ְלֲאֵכי אלהיְוִהּנֵ ׁש, ּ ָסְלִקין ְוָנֲחִתין ּבָ ה ַמּמָ , ְוַכד ָסְלָקא, ּּבָ

ְרָיין רוֵמי ְרִקיִעין ְלָכל ֲחָייִלין וַמּשִׁ ָּקָלא ָנִחית ּבְ א, ּ ָּהבו ְיָקָרא ְלִדיֹוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ.  
  ]ב''דף קלא ע -תיקוני זוהר [

ְּדָכל ִפּקו )ב''דף קלא ע(ִמְצָוה  ְרָיא יהו, ָדאּ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, ה''ֵּביה ׁשַ ח ּבְ ּכַ ּתַ , ּהוא ִאׁשְ
ָווִנין ְדִעיָנא ע ּגַ ֲעָרא וְבַאְרּבַ ָווִנין ְדׂשַ ע ּגַ ַאְרּבַ ח ּבְ ּכַ ּתַ ּהוא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ע ִאְדִרין ְדאוְדָנא, ּ ּוְבַאְרּבַ ּ ּ ,

ְווֵני ְדַאְנִפין ע ּגַ ּוְבַאְרּבַ ּ ּוְבָקָלא וְבִדּבוָרא ו, ּ ּ ּ ּ וְבָכל ֵאֶבר )ובעשיה דידין(, ִבְקִריָאה ַוֲאִמיָרהּ
ְּוֵאֶבר ְדגוָפא ִאיהו יהו ּ ל ִמְצָוה וִמְצָוה, ה''ּ א ַעל ּכָ ַא, ְּמַמּנָ צ ''מ, ׁש''ּתְ ּבַ''ְּדֵביה ִמְצָוה ּבְ

ַא''יהו, מצפץ, ה''ָהא ִמְצָוה יהו, ה''ץ ו''פ, ה''י ל ֵא, ּוְבִרי. ץ''ׁש מצפ''ּתְ ּבַ''ה ּבְ ָבִרין ּכָ
ָמא ְדיהו ּנוִיין ִלׁשְ ִּאְתְקִריאו ּכִ ְלהו ָסְלִקין , ה''ּ ְּוָכל ַמְלָאִכין ְדַתְלָיין ֵמַההוא ֵאֶבר ּכֻ ּ ּּ

ִליחוֵתיה ׁשְ ְּוָנֲחִתין ּבִ א , ּ ְּוָכל ָמאן ְדָקָרא ְלַמְלָאִכין וְלִכּנוִיין ְוָלא ְבַההוא ֵאֶבר ִדְמַמּנָ ּ ּ ּ ּ
ֵּלית ָסִליק ְפעוָלה , ֲּעֵליה   .ִבידֹויּ

ם אהי ּנוָייא ְדׁשֵ א ִאיהו ּכִ ֵּריׁשָ ן ַדֲהַויֹות, ְוָכל ַמְלָאִכין, ה''ּ ּוְמַמּנָ ּ ּוֵביה , ֵמָהָכא ַתְלָיין, ּ ּ
בֹודֹו ְלַהֲעִריצֹו ֲאִלין ַמְלָאִכין ַאֵיה ְמקֹום ּכְ אהי''אי, ּׁשָ ים ּבְ ן הי, ה''ה ְרׁשִ ה ְדָסִליק ''ְוַתּמָ

ן כ ּבַ חוׁשְ ְּדִאיהו ּכֶ' ּּבְ א, ֶתרּ ים ּבְ א ''ף ה'' אל)ה''אהי(, י''ח ט''ו ז''ד ה''ב ג''ִּאיהו ְרׁשִ
א''ד ה''יו ר ַאְתָוון ֵמִעיָלא ְלַתּתָ ָמָהן, ּא ִאיהו ָרָזא ַדֲעׂשַ ְלהו ׁשְ ֵריׁש ּכֻ ֶתר ּבְ ַּהאי ִאיהו ּכֶ ּּ ,

יה יו ּוְלִעיָלא ִמּנֵ יה , ד''ן יו''ת נו''ף דל''אל, י'' ה)ו''א וי''נ(ו ''י וא''ד ה''ּ ְּלִעיָלא ִמּנֵ
ִעין וְתֵרין ַאְתָוון, א''ו ה''א וא''ד ה''יו ְּוֻכְלהו ָסְלִקין ְלַאְרּבְ ּ ְּוִאֵלין ִאינון ַאְתָוון , ּ ּ

ַמָיא ִעָלִאין הֹון ׁשְ ִריאו ּבְ ְּדִאְתּבְ ּ ּ ַמִים, ְּוַאְרצֹות ַהַחִיים, ּ ֵמי ַהּשָׁ ְּדִאֵלין ִאְתְקִריאו ׁשְ ּוָמאן , ּּ
ּאוָמָנא ְדֹכָלא, ּהֹון ּכָֹלאְּדָבָרא ּבְ ִּעַלת ָהִעלֹות ִמְתַעֶלה ַעל ּכָֹלא, ּ ּ ּ ּהוא ְבִריך ְלֹכָלא, ּ ְ ּ ,

ְרָכָאן ל ּבִ ָרָכה וְתִהָלה)נחמיה ט ה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּוְלִעיָלא ִמּכָ ל ּבְ ּ וְמרֹוַמם ַעל ּכָ ּ ּ ,
ְרָכָאן ֵמָאֳחָרא ְּוָלא ָצִריך ִאיהו ּבִ ַפע ֵליהְדֵלית ֲעֵלי, ְ ּה ָמאן ְדַאׁשְ ּ ּּ.  

ַרְגִלין ִרי ִאית ִפּקוִדין ְדַתְלָיין ּבְ ּּבְ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ָרה )יחזקאל א ז(ְּדִאּתְ  ,ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ
ַעת ִרְבִעיֶהם)שם יז( ם ֵיֵלכו,  ַעל ַאְרּבַ ֶלְכּתָ ַמר , י''ָדא אדנ, ּּבְ ַּדֲעֵליה ִאּתְ  )תהלים פה יד(ּ
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ם ְלֶדֶרך ְפָעָמיוֶצֶדק ְלָפָניו  ְּיַהֵלך ְוָיׂשֵ ְ ְ ר, ּ ּכָ ְּדָנֲחִתין , ְּוִאינון ְמַאת ֲאָדִנים ִלְמַאת ַהּכִ
ִעים ֲאֵמִנים' צ, ִמן ְצָדָקה ְדִאיִהי ְצלֹוָתא' ְוָדא ק, ְלֵמָאה ִבְרָכָאן ׁשְ ע ' ד, ּתִ ַאְרּבַ

ָרכֹות' ק, ְּקדוׁשֹות י תֹוָרה' ה, ֵמָאה ּבְ ה חוְמׁשֵ א ִעָלָאהְוַה, ֲּחִמּשָׁ , ּאי ְצָדָקה ִאיִהי ִאיּמָ
ָאה ּתָ א ּתַ ה , ֶצֶדק ִאיּמָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ְֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך )שם(ּ ּ ֶצֶדק ִיְקָרֵאהו )ישעיה מא ב( ,ּ

ָאה, ָּדא ִדיָנא ְוָדא ַרֲחֵמי, ְלַרְגלֹו ּתָ א ּתַ א ִעָלָאה, ֶצֶדק ִאיּמָ   .ְּצָדָקה ִאיּמָ
ל ִפּקוִדין ַדֲהִלי ּּכָ ּ ַרְגִליןּ ְלָיין ּבְ א, ָכה ּתַ ּתָ ִניׁשְ גֹון ֲהִליָכה ְלֵבי ּכְ ֲהִליָכה ִלְבִרית , ּכְ

ְלָיא , אֹו ְלָכל ֲהִליָכה ְדִמְצָוה, ֲהִליָכה ְלֵמת ִמְצָוה, ִמיָלה ִרית ִמיָלה ּתַ ְּוַהאי ִפּקוָדא ִדּבְ ּ
ִדיק ּצַ ן, ּּבַ ּתֵ יַדִין ִמן ָנֹתן ּתִ ל ִפּקוִדי, ּוְצָדָקה ּבִ ּּכָ ּן ִאינון ְמׁשוָלִבין ִאֵלין ִעם ִאֵלין ֲהָדא ּ ּ ּ ּ

ּ ְמׁשוָלבֹות וכו)שמות כו יז(ּהוא ִדְכִתיב  ָמאָלא', ּ א וִביָדא ׂשְ ֵריׁשָ ְלָיין ּבְ ִפִלין ּתַ ְּוֵכן ּתְ ּ ,
ְתָפא פוָמא, ִציִצית ַעל ּכִ ד ּבְ ִּמְצַות ִלְלמֹוד וְלַלּמֵ פוָמא, ּ ְלָיין ּבְ ִכי ְוָה, ְּוֵכן ְצלֹוִתין ּתַ

פוָמא יה ּבְ יב ּבֵ רוָחא ְדָנׁשֵ ִּמְצַות ׁשֹוָפר ּבְ ּ ְּוַההוא רוָחא ִאְתֲעִביד ָקָלא, ּ ִנין , ּ ְוֵכן ָקְרּבָ
ְּדִאינון ֵריַח ִניֹחַח ַליהו חֹוָטָמא''ּ ְלָיין ּבְ א, ה ּתַ ְּוָאִעי ּבוְסִמין ְדַאְבַדְלּתָ ּ ְלָיין , ּ ְּוָכל ִדיִנין ּתַ

ִדּבוָרא ַעְי, ּּבְ ִעיָניו , יִניןְוֵכן ּבְ ָמה ְדאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֵאין ְלַדָיין ֶאָלא ַמה ּשֶׁ ּּכְ ּ ּ ּ ּ
  .רֹואֹות

  ]א''דף קלב ע -תיקוני זוהר [

ַמע גֹון ְקִריַאת ׁשְ ִמיָעה ּכְ ׁשְ ְּוִאית ִפּקוִדין ְדַתְלָיין ּבִ ּ ַמר , ּאֹו ִפּקוִדין ָאֳחָרִנין, ּ ְּדִאּתְ
ִמיַע ְלָא הֹון ִאם ִהׁשְ ל , ְוָדא ְתִקיַעת ׁשֹוָפר, ְזנֹו ָיָצאּבְ ְלָיין ּכָ ִאֵלין ֵאָבִרין ּתַ ּסֹוף סֹוף ּבְ

ִּפּקוִדין א, ּ מֹוָחא ְוִלּבָ ֶּאָלא ִפּקוָדא ְדִיְרָאה ְוַאֲהָבה ֵאלו ַתְלָיין ּבְ ּּ ָיה , ּּ ְּוָכל ִפּקוִדין ַדֲעׂשִ ּ ּ ּ
יַדִין ְלָיין ּבִ ה ְולוָלב ּתַ גֹון סוּכָ ּּכְ ּוְבִאֵל, ּ ּקוִנין ּ מֹוְדָעא )א פקודין''ס(ּין ּתִ ּתְ ר ַנׁש ְלִאׁשְ ְ ָצִריך ּבַ

ל ַמְלָאַכָיא ְדִאְתְקִריאו ִעיֵני יהו ּּכָ הֹון , ה''ה ָאְזֵני יהו''ּ ַמר ּבְ ְּוִאינון ְדִאּתְ  )תהלים קד ד(ּ

ה ַמְלָאָכיו רוחֹות חֹוָטָמא, )משרתיו אש לוהט( ּעֹוׂשֶ ּוַמְלָאִכין ְד, ְּדַתְלָיין ּבְ הֹון ּ ַמר ּבְ ִאּתְ
ָקָלא)קהלת י כ( ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול ְדַתְלָיין ּבְ י עֹוף ַהּשָׁ ּ ּכִ יד ָדָבר , ְ ָנַפִים ַיּגִ ּוַבַעל ּכְ ּ
ִדּבוָרא)שם( ּ ְדַתְלָיין ּבְ ָיה, ּ ֲעׂשִ ּוַמְלָאִכים ְדַתְלָיין ּבַ ּ גֹון ִויֵדי ָאָדם , ּ , )יחזקאל א ד(ּכְ

ּוַמְלָאִכין ְדִאְתְק ַצִדיק , ִּריאו אֹותֹותּ ְּדַתְלָיין ּבְ הֹון) א''דף קלב ע(ּ ַמר ּבְ  )ירמיה י ב( ְּדִאּתְ
ָחּתו ַמִים ַאל ּתֵ ּוֵמאֹותֹות ַהּשָׁ ַרְגִלין, ּ ּוַמְלָאִכין ְדַתְלָיין ּבְ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )יחזקאל א יד(ְּדִאּתְ

ּנוָעא ְדֻכְלהו יהוְוִנְע, ְּוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְּוָצִריך ְלִמְנַדע ְנקוָדה ִדיֵליה, ה''ּּ ּ ּ ָכל ֵאֶבר , ְ ּבְ
ְּוֵאֶבר ְנקוָדה ְדִאְתַחַייב ְלַמְלָאָכא ְדִאיהו  ּוְלַמְלָאָכא ְדִאיהו ֵאׁש,  ַמִים)אור(ּּ ּוְלַמְלָאָכא , ּ

ְּדִאיהו רוַח א ְורוָחא וַמָיא, ּ ְּדָכל ְנקוִדין ִאינון ֶאּשָׁ ּ ּ ּ ּ ַּמְלכות ָעָפר ָמאָנא ְדֻכְל, ּ ּהו ִעָלִאין ּ ּ
ִפיָרן א וַמְלָאך ְואֹוָפן, ְּדַתְלָיין ִמּסְ ּסֵ א ָהִכי ִאית ַמְלָאִכין ְדַתְלָיין ִמּכִ ְוְלַתּתָ ּ ּ ן , ּ ּמָ ְּדִמּתַ

א ָמה ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ּּגוָפא ָמאָנא ְדֻכְלהו, ְּנׁשָ ּל ִאיהו ַמָיא''ִמיָכֵא, ּּ ְּוִאיהו ְממוֶנה ַעל , ּ ּ
א ּוְבִגין ָדא, ַיּמָ אּ ַיּמָ ָרֵאל ּבְ ה ְלִיׂשְ ד ַאֲעַבר ֹמׁשֶ ִריך הוא,  ּכַ א ּבְ ח ְלקוְדׁשָ ּבַ יה ׁשַ ּּבֵ ּ ֲהָדא , ְּ

ֵא ִלים יהו)שמות טו יא(ּהוא ִדְכִתיב  ְבִריֵא, ה''ָ ִמ י ָכ מֹוך ּבָ א''ּגַ , ּל ְממוֶנה ַעל ֶאּשָׁ
ְלָיין , ל ַעל ַעְפָרא''ְרָפֵא, ּל ַעל רוָחא''ּאוִריֵא י ִרְבָוון ְדַמְלָאַכָיא ֵּמִאֵלין ּתַ ה ִרּבֵ ּמָ ּּכַ ּ

ְייהו   .ְּדַתְלָיין ִמּנַ
ִרי ִאֵלין ֵאָבִרים, ּבְ ַּאְגָרא ְדִאֵלין ִפּקוִדין ְדַתְלָיין ּבְ ּּ ּ א , ּ ּהוא ְדָמאן ִדְמַיֵחד ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ַהאי ָעְלָמא, ְ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ׁשְ ִריך הוא ְמַזִווג ֵל, ּּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַבת זוֵגיה ְלַההוא ְּ ּיה ּבְ ּ ּ ּ
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ָנא, ָעְלָמא יה ָקְרּבָ ִכיְנּתֵ ּוָמאן ְדָקִריב ֵליה ִלׁשְ ּ ּ ַבת , ּ ִריך הוא ְמָקֵרב ֵליה ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ּזוֵגיה א, ּ י ַמְקְדׁשָ ּוָמאן ְדָעִביד ֵליה ּבֵ ּ ּ ּ ְוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש)שם כה ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּ ,
ִר א ּבְ ִית ְלַדְייָרא ּקוְדׁשָ ַההוא ָעְלָמא ּבַ ּיך הוא ָעִביד ֵליה ּבְ ּ ּ ן ְדִאיהו ֹקֶדׁש )ליה(ְ ּ ַתּמָ ּ

ין ה, ֻקְדׁשִ ּוָמאן ְדָעִביד ֵליה ֻסּכָ ּ ַההוא ָעְלָמא, ּ ך ֲעֵליה ּבְ ִריך הוא ְמַסּכֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ין , ְ ְוַאּגִ
ד ָנִפיק ֵמַהאי ָע ָלה ּכַ ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ   .ְּלָמא ְוָאִזיל ְלַההוא ָעְלָמאֲּעֵליה ִמּכָ

ִריך הוא א ּבְ ְּוָכל ָמאן ִדְמָבֵרך ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ַהאי ָעְלָמא, ְ ְצלֹוֵתיה ּבְ ּוְמַקֵדׁש ֵליה ּבִ ּ ּ א , ּ ּקוְדׁשָ
ַההוא ָעְלָמא ִריך הוא ְמָבֵרך ֵליה ּבְ ּּבְ ּ ְּ ּוְמַקֵדׁש ֵליה, ְ ּ ָרה, ּ ה ָפחות ֵמֲעׂשָ ְּוֵלית ְקדוׁשָ אֹוף , ּּ

ַגן ִעֶדןָהִכי ָרה חופֹות ּבְ ִריך הוא ֲעׂשָ א ּבְ ּ ָעִביד ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ִריך , ְּ א ּבְ ין ְדקוְדׁשָ ְְדִקדוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
יה ִכיְנּתֵ ּהוא ִעם ׁשְ ְקִריַאת , ִּאינון ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש, ּ ְרָכָאן ִדיֵליה ִאינון ּבִ ַבע ּבִ ְּוׁשֶ ּ ּ

ַמע ִים ְלָפֶניָה ְו, ׁשְ ּתַ ַחר ׁשְ ּשַׁ ִים ְלַאֲחֶריָהּוָבֶע, ַאַחת ְלַאֲחֶריָהּבַ ּתַ ִים ְלָפֶניָה וׁשְ ּתַ ָהא , ֶּרב ׁשְ
ַבע ָרֵאל, ׁשֶ ַמע ִיׂשְ ְּוִיחוד ִדיֵלה ׁשְ ּ ִריך הוא ְמָבֵרך ֵליה וְלַכָלה ִדיֵליה, ּ א ּבְ ְּוָהִכי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ ְ ,

ה ְקדוׁשָ ה ּבִ ּוְמַקֵדׁש ֵליה ִעּמָ ּ ּ ּ ְרַוְייהו, ּ ּוְמַייֵחד ּתַ ֶנֶגד ִמָדה,ּ ּ ְוֹכָלא ִמָדה ּכְ ּ ּ.  
ִריך הוא א ּבְ ִפּקודֹוי ְדקוְדׁשָ ר ַנׁש ּבְ ַדל ּבַ ּתַ ָכל ַמה ְדִאׁשְ ּסֹוף סֹוף ּבְ ּ ּ ּ ּ ִגיֵניה וְבִגין , ְּ ּּבְ ּ

יה ִכיְנּתֵ ַההוא ָעְלָמא, ּׁשְ ר ַנׁש וַבת זוֵגיה ּבְ ִגין ּבַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַדל קוְדׁשָ ּתַ ָּהִכי ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ַדל ְלֶמֱעַבד ְרעוֵתיהַז ּתַ ָאה חוָלֵקיה ָמאן ְדִיׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ְּדֵלית פוָמא ָיִכיל ְלֵמיַמר ַאְגָרא ִדיֵליה , ּ ּ ּּ

ַההוא ָעְלָמא ְדִאיִהי ְלָדֵרי ָדִרין ִריך הוא ְרעוֵתיה ְדִאיהו , ּּבְ א ּבְ ר ַנׁש ָעִביד ְלקוְדׁשָ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְע א ְבַהאי ָעְלָמאְּלפום ׁשַ יהּוָבֵנ, ּתָ ְנָייָנא ּבֵ ּי ֵליה ּבִ ִריך הוא ָבֵני ֵליה ְלַבר , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ְנָייָנא ְלָדֵרי ָדִרין ָעְלָמא ִדיֵליה ּבִ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִדיֵליה , ַּנׁש ּבְ ְרָיא ֵליה ּבְ ָאה ָמאן ְדׁשַ ַּזּכָ ּ ּ ּ
ן ְרָיא ַתּמָ ָכל ֵא, ְּלֶמֱעַבד ֵליה ֲאַתר ְלׁשַ ּוְלַאְמָלָכא ֵליה ּבְ יה ֵאֶבר , ֶבר ְוֵאֶברּ ְּדָלא ְיֵהא ּבֵ ּ

יה ָּפנוי ִמּנֵ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְרָיא ֲעֵליה קוְדׁשָ ְּדִאם ָחֵסר ֵאֶבר ַחד ְדָלא ׁשַ ּ ּ ּ ִגין ַההוא ֵאֶבר , ְּ ּּבְ
ִגְלּגוָלא ִּאְתַחַזר ְלָעְלָמא ּבְ ֵאָבִרין ִדיֵליה, ּ ִלים ּבְ ּתַ ַּעד ְדִאׁשְ ּ ֵל, ּּ ְלהו ׁשְ ְּלֶמֱהֵוי ּכֻ ִמין ּ

ִריך הוא א ּבְ ִדיֹוְקָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ְּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ַצְלמֹו ְדקוְדׁשָ ְּדִאם ָחֵסר ַחד ַלאו ִאיהו ּבְ ּ ּ ְּ.  
ִריך הוא ְדִאיהו מום א ּבְ יה קוְדׁשָ ְרָיא ּבֵ ּפוָמא ֲעִקיָמא ָלא ׁשַ ּ ּ ּ ּ ְּ ן ִאם ִדּבוָרא , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ

ַמר , ִּדיֵליה ָעִקים ּ ְמִעְ◌ָות ֹלא יוַכל ִלְתקֹון)לת א טוקה(ֲּעֵליה ִאּתְ א ִאינון , ּ ִּפיָמא ְוִלּבָ ּ
ְרַוְייהו ִאיהו ו, ָּלֳקֵבל אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ְואֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ָּקָלא ְוִדּבור ְדָנִפיק ִמּתַ ּ ּ , ה''ּ

ְדִחילו וְרִחימו ְדי ָּצִריך ְלַאָפָקא ֵליה ּבִ ּ ּ ּ ּ ְרָי, ְוִאם ַלאו, ה''ְ ן יהוָלא ׁשַ   .ה''א ַתּמָ
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י ַחִיל ְטָרא ְדַאְנׁשֵ ְפָוון ֲאִריִכין ִמּסִ ְטָרא ְדִיְרֵאי אלהי, ׂשִ ינֹוִנִיים , ם''ְרָחִבין ִמּסִ ְפָוון ּבֵ ּׂשִ
י ֱאֶמת ְטָרא ְדַאְנׁשֵ ְטָרא ְדׂשֹוְנֵאי ָבַצע, ִמּסִ ִעּגוָלא ִמּסִ ה ָקִלין ְו, ְּזִעיָרן ּבְ ּמָ ִּדּבוִרין ָנְפִקין ּכַ

ה ַמְלָאִכים ְדִאְתְקִריאו עֹוִפין ָנְטִלין ִמלוִלין ְדִפיָמא ּמָ ִּמִפיָמא ִמָיד ְדָנְפִקין ִמפומֹוי ּכַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ .
ִפיָמא ּקוִנין ִאינון ּבְ ָּחֵמׁש ּתִ ֵסֶפר ְיִציָרה, ּ ַמר ּבְ ת ''ק דטלנ''ף גיכ''ע בומ''אחה, ְדִאּתְ

ִריך הוא  )ב''דף קלב ע( ֲאָבִנים ) כז ודברים(ּוְבהֹון , ץ''זסשר א ּבְ ְבֶנה ְלקוְדׁשָ ֵלמֹות ּתִ ּׁשְ ְּ

ה ְצלֹוִתין ופוְלָחִנין ַכּמָ ּּבְ קֹום ַההוא , ּ ּמָ ב ּבַ ּכַ ַּוֲעַלְייהו ָאַמר ַיֲעֹקב ַוִיׁשְ , )בראשית כח יא(ּּ
ב ְוֵי ּכַ קֹום ַההוא''ׁש כ''ַּוִיׁשְ ּמָ ך ''כ,  ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש)משלי ח כא(ׁש ''ֵי, ּב ַאְתָוון ּבַ ָב ּבְ

ָרֵאל  ְטחו ֲאבֹוֵתינו, )בראשית מח כ(ְְיָבֵרך ִיׂשְ ך ּבָ ּּבְ ּ דוד, )תהלים כב ה( ָ י ְבך ָארוץ ּגְ ּּכִ ּ שם ( ָ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ַחר יהו, )יח ל ָוְבך ּבָ ְע, )דברים ז ו( ה''ּ ּבַ ר ִנׁשְ ךֲאׁשֶ ָנִגיָלה , )שמות לב יג( ְּתָ ָלֶהם ּבָ
ְמָחה ּבָ הֹון ּבָ, )שיר א ד( ְךְוִנׂשְ ְרוך ּכְ"ּבְ קֹומֹו ''בֹוד יהו"ּ   .)יחזקאל ג יב(ה ִמּמְ
ן ִסיָרא, ִּדיְקָנא ֵסֶפר ּבֶ ן, ּבְ ן קוְרַטּמָ ַּקִליל ַדּקָ ּ ן ִאיהו ְבִרּבוָיא ְדֵליָחא , ּ ַּעב ַדּקָ ּ ּ

ַלחוָתא ִדיֵליה ּּבְ ְטָיא, ּ ּוְבִגין ָדא ִאיהו ַפְתָיא ׁשַ ּ ּ ָּמאן ְדֵלית ֵליה ִדיְקָנא  )אמר רבי שמעון(, ּ ּ ּ
ְּבַאְנפֹוי וְבִפימֹוי ֶאָלא ְזִעיר ּ ּהוא ִפְקָחא , ּ ַרת ֲעֵליה, )פקיעא(ּ ּבְ ְּדָמָרה ְירֹוָקא ִאיִהי ִאְתּגַ ּ ,

יה ַלחוָתא ְכָלל ְּוֵלית ּבֵ ם, ּ ִּדיְקָנא ֵבינֹוִנית ָדא ִאיהו ִאיׁש ּתָ ּ ִליםַּדְע, ּ יה ׁשְ ָּמאן ְדֵלית , ּּתֵ
ֵּליה ִד ָללּ ַרת ֲעלֹוי, ּיְקָנא ְבַאְנפֹוי ּכְ ּבְ ָתא ִאְתּגַ יה ֵלחות , ָמָרה ְקִריָרא ִויֵבׁשָ ֵּלית ּבֵ ּ

ָלל ָּמאֵרי ַדֲעִציבו ִאיהו, ַּוֲחִמימות ּכְ ָתא, ּ ִאּתְ   .עֹוָבדֹוי ּכְ
ִנְע א ִדְמַמְלָלן ּבְ ֵני ָנׁשָ א ֲחִזי ִאית ּבְ ִנְע, ּנוָעא ְדַעְייִניןּּתָ , ּוָעא ִדְיַדִיןנְוָאֳחָרִנין ּבְ

ִנְע אְוָאֳחָרִנין ּבְ ִנְע, ּנוָעא ְדֵריׁשָ ּנוָעא ְדגוָפאְוָאֳחָרִנין ּבְ ִנְע, ּ ָּדא , ּנוָעא ְדַרְגִליןְוָאֳחָרִנין ּבְ
יה ָמֵתיה ּבֵ ִּאיהו ִדְבָכל ֲאַתר ְדִנׁשְ ּ ּ ּ ן ָעִביד ִנְע, ּ ּמָ ַההוא ֲאַתרּתַ יר ּבְ ּנוָעא ַיּתִ ּ.  

י ֶאְל א, ָעָזרָּאַמר ֵליה ַרּבִ א, ַאּבָ ֲאַתר ְיִדיָעא ְבִלּבָ ָמָתא ָלא ִאיִהי ּבַ , ְוִכי ִנׁשְ
א ָכל ֵאָבִרין ְדִלּבָ טוָתה ּבְ ְּוִאְתַפׁשְ ּ ּ ִרי, ּ ה , ָּאַמר ֵליה ּבְ ַגל )רות ג ז(ְּוָהא ְכִתיב ּבָ  ַוּתְ

ב ּכָ ׁשְ לֹוָתיו ַוּתִ פום עֹוָבדֹוי ְדַבר ַנׁש ָהִכי ָנִפיק ָלה ֵמַא, ַמְרּגְ ּּכְ ּ ְּוָנִחית ָלה ְלַבר , ְתָרָהאּ
ה , ֵמַאְתָרָהא ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ַגְווָנא ִדׁשְ ֶכם)ישעיה נ א(ּּכְ ְלָחה ִאּמְ ִעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ּ ,

ֵליָמָתא א ׁשְ ּוְתיוְבּתָ ַקְדֵמיָתא, ּ ָּמאן ְדָאִתיב ָלה ְלַאְתָרָהא ַדֲהַות ּבְ ָמָתא , ּ ִּדְבִזְמָנא ְדִנׁשְ
ִלּבָ א ָלא ִאְתְקִריַאת ַמְטרֹוִניָתא, א ִאְתְקִריַאת ַמְטרֹוִניָתאִאיִהי ּבְ ד ָנְפַקת ִמִלּבָ פום , ּּכַ ּּכְ

א וֵמֵאֶבר ְלֵאֶבר א ְלַדְרּגָ ּחֹובֹוי ְדַבר ַנׁש ָהִכי ָנִחית ָלה ִמַדְרּגָ ּ ּ ַּעד ְדָנִחית ָלה ְלַרְגלֹוי, ּ ּ ,
ּוְכפום ַזְכָוון ִדיֵליה ָהִכי ְסִליַקת ּ ּ ָכל ֲאַתר ְדָנֲחַתת, ְּסִליַקת ְלַאְתָרהַּעד ִד, ּ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ ּ ,

יר ֵמַאֲחָרִנין ַההוא ֵאֶבר ַיּתִ נוָעה ְיֵתָרה ּבְ ן ָעְבַדת ּתְ ּמָ ּּתַ ּ.  
ַעְנִפין ְדִאיָלָנא ְחָנא ְדִאינון ּכְ ּכַ ְרטוִטין ִדְיַדִין ַאׁשְ ּׁשִ ּ ּ הֹון ֲאִריִכין, ּ הֹון ְקָצִרין, ִמּנְ , ִמּנְ

הֹון ְלָבןִמּנְ ִעּגוָלא ְזִעיִרין, ּ ְמׁשַ הֹון ּבְ   .ִּמּנְ
ָרָזא ְדַמְתִניָתא ְחָנא ּבְ ּכַ ִאין ֲעִמיִקין, ַאׁשְ ְּדטוִרין ַרּמָ ִקְטָרא , ּקוְנְטָרא, ּּגֹו סוְסִפיָתא, ּ

ָלא ַרְגִלין, ְדִקְטִרין ן ֲהָוה ַחד אוְכָמא ּבְ ּמָ ְּמַפְכֵפך ִהפוִכין, ּּתַ ּ ד ֲה, ּּגוף ְטִריף, ְּ ָוה ָיִתיב ּכַ
ד ֲהָוה ָאִזיל ָיִתיב, ָאִזיל ד ֲהָוה ָאִזיל ְמַהֵפך טוִרין, ּכַ ּּכַ ְ ִרין, ּ ר ִטּנָ ד ֲהָוה ָיִתיב ְמַעּקֵ , ּכַ

יה ְטִריף ֵליה ְוָקִטיל ֵליה ָּמאן ְדַאֲעַרע ּבֵ ּ ּ יה, ְוָלא ַאֲהֵני, ּ ר ִמּנֵ ּמַ ָאה ִאיהו ָמאן ְדִאְסּתַ ַּזּכָ ּ ּ.  
ל ִדיֹוְקִנין ִדְב ּּכָ יִמיןּּ יה ְרׁשִ יה ְמצוָייִרין, ֵּני ָעְלָמא ּבֵ ל ִציוִרין ּבֵ ּּכָ ּ ּ יה , ּ ָווִנין ּבֵ ל ּגַ ּּכָ ּ

יה, ְמַרְקָמן ְלָיין ִמּנֵ ה ַעְנִפין ּתַ ּמָ ְּדִסְטִרין ָאֳחָרִנין ּכַ ְרִביִטין ְדנוָרא ְמַלֲהָטא ְדָזִריק, ּ ְּדׁשַ ּ ּ ,
ִלין ַסֲחִרין ֵליה ה ַגְלּגַ ּמָ ְלהו , ּּכַ ּּכֻ ַּמְלָיין ַעְייִנין ְדגוְמִרין ְדנוָרא ְמַלֲהִטיןּ ּ ּ הֹון , ּ ִמּנְ

ְרָייןִּמְזַדְע הֹון ַרֲחָמנוָתא ְכָלל, ְּזָעאן ֲחָייִלין וַמּשִׁ ר , ֵּלית ּבְ ּמַ ָאה ִאיהו ָמאן ְדִאְסּתַ ַּזּכָ ּ
יה   .ִּמּנֵ

  ]א''דף קלג ע -תיקוני זוהר [

יה ְרׁשוִמין ִדיֹוְקִנין ְדֵחיָוון  ּּבֵ ּ ּ יןּּ יׁשִ ְּדִאינון ַמָזל ַאְרֵיה, ּבִ ּ ַּמָזל ׁשֹור מוָעד, ּ ר, ּ , ַּמָזל ֶנׁשֶ
יה ְמצוָייִרין, ַּמָזל ָאָדם א ְמָסֲאִבין ּבֵ ל נוֵני ַיּמָ ּּכָ ּ יה , ּ ְּועֹוִפין ְוֵחיָוון ְדִסְטָרא ִדְמָסֲאבו ּבֵ ּ ּ

יִמין וְמצוָייִרין ְּרׁשִ ְּדֻכְלהו מוָעִדין ְלַקְלֵקל, ּ ּ ה, ּּ ּמָ יה ַעל ּכַ ְרִביִטין ְוִנּצֹוִצין ִאְזְדִריקו ִמּנֵ ּ ׁשַ ּ ּ
א ֵני ָנׁשָ ָמִתין ְדַחָייַבָיא, ּבְ ְּוִאינון ִנׁשְ ּ ּ א, ּ ֵני ָנׁשָ יִבין ַעל ּבְ הֹון , ְדָקא ַמְרּכִ הֹון ְדכוִרין ִמּנְ ִּמּנְ ּ
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יִבין נוְקִבין ַעל ְדכוִרין, ּנוְקִבין ְּלִזְמִנין ַמְרּכִ ּ ְּלִזְמִנין ְדכוִר, ּ ד ִאְזְדִריקו , ּין ַעל נוְקִביןּ ּּכַ ּ
ָּלא ִאְזְדִריקו ַלֲאַתר ְיִדיָעא ֲאַתר ְדָלא , ּ ֶּאָלא ָכל ַחד ּבַ ַווי לֹון . ִּמיֵניה )א''דף קלג ע(ּ

ְּלִאינון ִטיִפין ְרִביִטין ַאְע, ּ ְּדִאינון ִנּצֹוִצין ְוׁשַ יַנְייהוּ ַּרעו ּבֵ ִר, ּ ּמְ ְטָיין ְדָלא ִמְסּתַ ִּאֵלין ׁשַ ין ּ
ְרַמְייהו ְבִזווָגא ִדְלהֹון ּּגַ ּ הֹון, ּ יִבין לֹון ּבְ   .ְּוִאְתֲעִביד ִאיָלָנא ְדִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, ַמְרּכִ

ְתַהֶפֶכת ּנוְקָבא ִאית ֵליה ְדִאְתְקִריַאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּ ּ יה , ּ ָמִתין ּבֵ ְלּגוִלין ְדִנׁשְ ְּדָכל ּגִ ּ ּ ּ
ֶטה, ה ְלָנָחׁשְּלִזְמִנין ַמֶט, ִּמְתַהְפִכין ְּוָהִכי ִמְתַהְפָכא ְדכוָרא ְלנוְקָבא, ְּלִזְמִנין ָנָחׁש ַלּמַ ּ ּ ּ ,

ּנוְקָבא ִלְדכוָרא ְרִמין ֲהפוִכין ִאֵלין, ּ ְלָחָנם ּגָ ְּוִאֵלין ְדָהְפִכין ְלׁשֻ ּּ ֲּהַפְכַפך ְדֻכְלהו ַלַהט . ּ ּּ ְ ּ
ְתַהֶפֶכת ֵמָרע ְלטֹוב וִמָטב ְלִביׁש ַּהֶחֶרב ַהּמִ ּ ע ְוטֹוב לֹוְו, ּ , ָּהָכא ָרָזא ְדַצִדיק ְוַרע לֹו ָרׁשָ

ך ִמְפֵני אֹור ך ְוֹחׁשֶ ְּוָדא ִאיהו גֹוֵלל אֹור ִמְפֵני ֹחׁשֶ ְּ ְ ַבר, ּ ָּמאן ְדַאִלים ּגָ ד ַאִלים נוְקָבא , ּ ּּכַ ּ
ַּעל ְדכוָרא ְבִגְלּגוָלא ִדיֵליה ֵלית ֵליה ִדיְקָנא ּ ּ ּ ּ ְבִעיָר, ָּעָקר הוא, ּ ּתֹוִעָבה , אעֹוָבדֹוי ּכִ

  .ִּאיהו
ין ִמִדיָנא ְלַרֲחֵמי וֵמַרֲחֵמי ְלִדיָנא ְּוָהִכי ִאינון ִמְתַהְפִכין ַדְרּגִ ּ ּ ַגְווָנא ְדִסְטָרא ְדַדְכיו , ּּ ּּכְ ּ

ְטָרא ִדְמָסֲאבו ָּהִכי ִמְתַהְפִכין ִמּסִ ַבר, ּ ְּוהוא ִיְהֶיה ֶפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבּכֹל , ִּאם ַאִלים ּגָ ּ
ְּוִאם ַאִליָמא נוְקָבא ַיד ּכֹל ּבֹו, )בראשית טז יב( ְלָטנוָתא , ּ ְלָטנוָתא ְלִביׁש ְוִאית ׁשָ ִּאית ׁשָ ּ

ִליט , ְלָטב ְלָטנוָתא ְדׁשַ ִּאית ׁשָ ּ ָדא ַעל ָדא)סליק(ּ ְלָטנוָתא ְדִניאוִפין, ּ ְּוִאית ׁשָ ד , ּ ּכַ
ִליט זֹוָנה ֲעֵליה ּׁשַ ְלהו ְבִעיָרן ַאְתָיין ֲעֵליה, ּ ּּכֻ ּ ָמ, ּ רּכְ ְנבוַכְדֶנאּצַ ְחָנא ּבִ ּכַ ַמר , ּה ְדַאׁשְ ְּדִאּתְ

יה  ְבָעה ִעָדִנין )דניאל ד כב(ּּבֵ א ְכתֹוִרין ֵליה ְיַטֲעמון ַעד ְדׁשִ ּבָ א ְטִריד ְוִעׂשְ ֵני ֲאיָנׁשָ ּ וִמּבְ ּ ּ ּ ּ
ְבָעה ּכְֹכֵבי ִדיֵליה, ַּיְחְלפון ֲעלֹוִהי ְּדִאינון ׁשִ ִּיְתַחְלפון ֲעלֹוִהי ִמְדכוִרי, ּ ּ ּוְבִגין , ּן ְלנוְקִביןּ

ְלּגוָלא ְדנוְקָבא ָקא ְרִכיַבת ֲעֵליה ד ּגִ ָּדא ּכַ ּ ּ ָתא, ּ ִאּתְ ד ַמִליל ַמִליל , ּעֹוָבדֹוי ִאיהו ּכְ ּּכַ ּ
ְפִתיחו ִדְיִדין ָתא, ּּבִ ִאּתְ ְּוָקֵליה ְוִדּבוֵריה ְוָכל עֹוָבדֹוי ּכְ ּ ּוְבִגין ָדא ְמָבְרִכין , ּּתֹוִעָבה ִאיהו, ּ ּ

ָר אִיׂשְ א ַקִדיׁשָ ה יהו, ֵּאל ַעּמָ רוך ַאּתָ ְּבָ ה''ה אלהינ''ּ ִני ִאּשָׁ לֹא ָעׂשַ ּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ׁשֶ ְ.  
י ֶאְלָעָזר א, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ַמְע, ַאּבָ אׁשְ ַכְלּבָ יִבין ָלה ּבְ א ְדַמְרּכִ ּוְבִגין , ָּנא ְדִאית ַנְפׁשָ

ָּדא ָאַמר ָדִוד  יָלה ֵמֶחֶרב ַנ)תהלים כב כא(ּ ֶלב ְיִחיָדִתי ַהּצִ י ִמַיד ּכֶ ַמאי ְיִחיָדִתי ָדא , ְּפׁשִ
ָמָתא ֶכֶלב, ִנׁשְ ָמָתא ִאְתְרִכיַבת ּבְ ִרי ִאין, ְוִכי ִנׁשְ ַההוא ָעֵרל ָנָחׁש , ָּאַמר ֵליה ּבְ ּּבְ

א י ְלַחָוה ְוִלְבֵני ָנׁשָ ְדמֹוִני ְדַפּתִ ֶלב, ַּהּקַ ְּוָדא ֵיֶצר ָהָרע ְדָאָתא ְבַההו, ָּדא ִאיהו ּכֶ א ָעְלָמא ּ
יה ָלא עֹוְנׁשֵ ב ֲעֵליה ְלַקּבְ ּמוְרּכָ ּ ּ.  

ה ֵחיָון ִגְלּגוָלא ְבַכּמָ ָמִתין ָאֳחָרִנין ְדָקא ַאְתָיין ּבְ ְּוִאית ִנׁשְ ְּדִאְתְקִריאו ַמָזל ַאְרֵיה, ּ ּ ּ ,
ר, ַּמָזל ׁשֹור תוָלה, ַּמָזל ֶנׁשֶ ַּמָזל ּבְ , ַּמָזל ָנָחׁש, ַּמָזל ַמֲאִדים, ַּמָזל ָטֶלה, ַּמָזל ַעְקָרב, ּ
ַּמָזל ָדִגים ְבִטין ְדִאְתְמִתילו ְלֵחיָוון, ּ ר ׁשִ ְחָנא ִבְתֵרין ֲעׂשַ ּכַ ָמה ְדַאׁשְ ּּכְ ָּדא ְלַאְרֵיה ּגור , ּ ּ

כֹור ׁשֹורֹו, )בראשית מט ט(ַּאְרֵיה ְיהוָדה  ֶרם, יֹוֵסף ּבְ שָכר ֲחמֹור ּגָ ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי , ִיּשָׂ
ְנָיִמין ְזֵא, ְֶדֶרך ל ָדא ָרָזא ְדִגְלּגוָלא ְדֵיֶצר ָהָרע, ב ִיְטָרףּבִ ּוְבִרי ּכָ ּ ּ ִּאית ְלָמאן ְדִאיהו , ּ ּ

ְּוִאית ְלָמאן ְדִאיהו ַדְמָיא ְלִחְוָיא, ַדְמָיא ְלַאְרֵיה ֲחמֹור, ּ ְּוִאית ְלָמאן ְדִאיהו ַדְמָיא ּכַ ּ ,
פום עֹוָבֵדיהֹון י ּכְ ּנִ ּתַ ְרָיין ִאׁשְ ּוְכפום ׁשַ, ְּלָכל ּבִ א ְדִאְתֲעִבידו ָבהְעּ ּּתָ ּ.  

ִליט ֲעֵליה ְוָרִכיב ֲעֵליה ָמָתא ְדׁשַ ָאה ִנׁשְ ל ָדא ַזּכָ ְּוִעם ּכָ ּ ַבר ַנׁש ְדָרִכיב ַעל סוְסָיא , ּּ ּּכְ ּ
ִליט ֲעֵליה, ּאֹו ַעל ֲחָמֵריה ַּווי ֵליה ְלָמאן ְדִחְוָיא ׁשַ ּ מור, ּּ ע ּגָ ּוָמאן , ַּהאי ִאְתְקֵרי ָרׁשָ

ִל ְּדִאיהו ׁשַ ּ מורּ ּיט ֲעֵליה ִאיהו ִאְתְקֵרי ַצִדיק ּגָ ּ ּ ַמר , ּ ן ָאָדם )ישעיה מג ד(ַּוֲעֵליה ִאּתְ  ְוֶאּתֵ
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ך ְחּתֶ ִלַיַעל ִאיׁש ָאְון, ָּתַ ך , ָּאָדם ּבְ ַחת ַנְפׁשֶ ים ּתַ ָוְלֻאּמִ ִליט , )שם(ּ ר ַנׁש ִאיהו ׁשַ ְּדַכד ּבַ ּ ּ
ְנאֹו, ַּעל ִיְצֵריה ל ׂשָ ִליט ַעל ּכָ ָּהִכי ִאיהו ׁשַ ְלִטין , יּ ְנאֹוי ׁשָ ִליט ֲעֵליה ׂשָ ְּוִאם ִיְצֵריה ׁשַ ּּ

  .ֲּעֵליה
  ]ב''דף קלג ע -תיקוני זוהר [

ַמְתִניִתין ְחָנא ּבְ ּכַ ְרטוִטין ְוִציוִרין ְוַגָווִנין, ּוְבִרי ַאׁשְ ָרָזא ְדׁשִ ּּבְ ּ ִסְתָרא ְדָרִזין ְטִמיָרא , ּּ ּבְ
ִריָאה ְדִאיהו , ִדְטִמיִרין ְּדָאָדם ִדּבְ ּ ַאְרֵיהּ , ָסָטא ִליִמיָנא, ַּקְדמֹון ְלָכל ְקדוִמים ָרִכיב ּבְ

ְרטוִטין א ְדאֹוַרְייָתא, ְּוָעִביד ׁשִ ִביִלין ְדַיּמָ ְּדִאינון אֹוְרִחין וׁשְ ּ ּ ַמר , ּ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ שם מג (ּ

ָים ָדֶרך וְבַמִים ַעָזה ְנִתיָבה)טז ּ ַהּנֹוֵתן ּבַ ְּ ָמאָלאָּאָדם ִדיִציָרה ָרִכיב ּבְ, ּ , ׁשֹור ְוָסָטא ִלׂשְ
ִפיֵמיה  א ּבְ ְּוִצֵייר ִציוִרין )ב''דף קלג ע(ְּוָנִטיל ֶאּשָׁ ּ ר ְוָנִטיל , ּ ֶנׁשֶ ָיה ָרִכיב ּבְ ָּאָדם ַדֲעׂשִ ּ

ַאְנפֹוי פומֹוי ְוָסָטא ְלִמְזָרח ּבְ ּרוָחא ּבְ ּ ַאְנִפין, ּ ַעְייִנין ּבְ ָווִנין ּבְ ְּוָעַבד ּגַ  ָּאַמר ֵליה ָמאן ָאָדם. ּ
ָיה ָהָכא ִריָאה ִויִציָרה ַוֲעׂשִ ִּדּבְ יה ְוָאָדם ַאִין, ּ ַמר ּבֵ ִרי ַהאי ִאיהו ְדִאּתְ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּומֹוַתר , ּ

ֵהָמה ָאִין  ִריָאה, )קהלת ג יט(ָהָאָדם ִמן ַהּבְ ְּוִאיהו ָאָדם ִדּבְ ָרא ִעַלת ָהִעלֹות , ּ ִּדְבַהאי ּבָ ּ
ְרָיין ל ּבִ ַמר , ָמהָּאָדם ִדיִציָרה ָחְכ, ּכָ ֵצא)איוב כח כ(ֲּעֵליה ִאּתְ ּמָ ְּדִאיהו ,  ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ

ל ִציוִרין ְדָעְלָמא, ֵמַאִין' י ְּדֵביה ִצֵייר ּכָ ּ ּ ּּ יה ִצֵייר ַעְייִנין ְוחֹוָטָמא נוְקִבין ְדחֹוָטָמא , ּ ּּבֵ ּ ּּ
ּנוְקִבין ְדאוְדִנין וִפיָמא ּ ּ ל ְנקוִדין ְוִציוִרין ְדִא, ּ ּּכָ ּ ַאְבָנא ', ּינון ִעְזָקא ְלָאת יּּ ְוִאיִהי ְבהֹון ּכְ

ָיה ָדא ן, ְבֵריׁש ִעְזָקא ָּאָדם ַדֲעׂשִ יָנה, ֵמַאִין' ּ ל ָחי, ּבִ ית, ִאיִהי ֵאם ּכָ ה ְבֵראׁשִ ה , ַמֲעׂשֵ ּּבָ
ית ֵראׁשִ ל עֹוָבִדין ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ִּאְתֲעִבידו ּכָ   .ְּוַגָווִנין, ּ

ְר ּׁשֹור ְדֵביה ִצֵייר ִציוִרין, ָּדא ֶחֶסד ְיִמיָנא, ּטוִטיןַּאְרֵיה ְדֵביה ָעִביד ׁשִ ּ ּּ ָּדא ְגבוָרה, ּ ּ ,
ֶאְמָצִעיָתא ר ּבְ ָווִנין, ֶנׁשֶ ל ּגַ מֹוְדעו ּכָ ּתְ ְּדָבה ִאׁשְ ּ ְפֶאֶרת, ּ ִפירו ְדֹכָלא, ְוָדא ּתִ ּׁשַ ּ ְדָכל , ּ
יה ָווִנין ָנֲהִרין ּבֵ ּּגַ ַלת ֲאָבָהןְּוֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ִאינון ָלֳקֵבל, ּ   . ּתְ

ְרטוִטין ְוִציוִרין ְועֹוָבִדין ל ׁשִ ּּכָ ָאה, ּּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ׁשְ ְּדִאיִהי ְדמות ָאָדם, ִּאינון ִאְתַחְזָיין ּבִ ּ ,
ַמר  ה)הושע יב יא(ַּוֲעָלה ִאּתְ ִביִאים ֲאַדּמֶ ָאה, ּ וְבַיד ַהּנְ ה ְלַתּתָ ּּכָֹלא ִאְתֲחִזי ּבָ ר , ּ ְוֵלית ּבַ
הַנׁש ָיִכיל ְל ְרטוִטין ְוִציוִרין ְוַגָווִנין ִדְלִעיָלא ֶאָלא ּבָ ׁשִ ָלא ּבְ ּכָ ִּמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּוְבִגיָנה , ּ ּ

ַמר  ֲּאָבל ְלִעיָלא ִמיָנה וָפַני ֹלא ֵיָראו ,  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי)שמות לג כג(ִאּתְ ּ ְדֵלית , )שם(ּ
ן ּמָ ָלא ּתַ ּכָ ְרָיה ִדְיִכיָלא ְלִאְסּתַ ְּתִקיפו ְדִצְחצוִחיםּבִ, ּבִ ּוְנהֹוָרא ְדַגָווִנין, ּ ַמר , ּ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ ּ

י ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי)שם כ( ָלא,  ּכִ ּכְ ה ָלא ֲהוֹו ָיְכִלין ְלִאְסּתַ ְּוִכי ְבַאְנפֹוי ְדֹמׁשֶ ל , ּ ּכָ
ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ן ּבְ ּכֵ ְרטוִטין ְו, ּׁשֶ ל ׁשִ ְּדִאיהו ְכִליל ּכָ ִּציוִרין ְוַגָווִניןּ ּ ּוֵביה ָנֲהִרין , ּ ּ

ְלהו ּּכֻ ֻכְלהו , ּ ִליל ּבְ ְּוִאיהו ּכְ   .)כלל דכלהו(ּּ
ּוְבִגין ָדא ִאְתְקֵרי ש ַלת ֲאָבָהן, ּ ַלת ַעְנִפין ְדִאינון ּתְ ִליל ּתְ ּּכְ י , ּ ַכְבּתִ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְוׁשָ

ּוְבִגין ָדא ַמְלכו, )בראשית מז ל(ִעם ֲאבֹוַתי  ּ ּבָ, ת ְיִחיָדה''ת ִאיִהי ּבַּ ְלָיין , ת''ׁשַ ְּדָבה ִאְתּגַ ּ
א ְרטוִטין ְוִציוִרין ִלְבֵני ָנׁשָ ָווִנין ְוׁשִ ל ּגַ ּּכָ ּ ל ַמה ִדְלִעיָלא, ּּ ּוָבה ָיְכִלין ְלִמְנַדע ּכָ ּ ּ ְוָלא , ּ

ַגְווָנא ְדַאְסַפְקַלְרָיָאה, ַבֲאַתר ָאֳחָרא ְּדִאיִהי ּכְ מֹוָדע ּבָ, ּ ּתְ ּה ַפְרצוִפין ְדַאְנִפיןְדִאׁשְ ּּ ּ ּ .
ְרטוִטין ִדְיִדין ִאינון ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּׁשִ ּ ד ִאינון ְפִתיָחן ְלֶמֱעַבד ִטיבו, ּ ּּכַ ה ְדִאיִהי , ּּ ּנָ ׁשֹוׁשַ ּכְ

ָלא   .ּוְלַאָרָקא ֵריָחא ָטָבא, ְּפִתיָחא ְלַקּבָ
א ְלִאיָלָנא ְּוִאית עֹוָבִדין ָטִבין ְדִאינון ִאיּבָ גֹון ְצ, ּ ְיִדין , ָדָקהּכְ ה ִפּקוִדין ְדַתְלָיין ּבִ ְּוַכּמָ ּ ּ

הֹון ִטיבו ְרטוִטין, ְּלֶמֱעַבד ּבְ הֹון ׁשִ ְּיִדין ְדָלא ִאְתַחְזָיין ּבְ ַּלאו ִאיהו ִדיֹוְקָנא ֵמִאיָלָנא , ּ ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְטָרא ְדִיְצָרא ָטָבא, ְּדַחֵיי ר ִמּסִ ֹאַרח ֵמיׁשַ ְרטוִטין ּבְ ְט, ְּוִאית ׁשִ ָרא ְדִיְצָרא ְוָאֳחָרִנין ִמּסִ
א ְּדִאֵלין ְפִתיִחין ְלִטיבו, ִביׁשָ ּּ ְּוִאֵלין ְפִתיִחין ְלִביׁש, ּ ִאֵלין, ּ ִבין ִאֵלין ּבְ ְּוִאית ְדמוְרּכָ ּ ּ ּ ,

ִּאֵלין ִאינון ִדְיֵדיהֹון ִזְמִנין ָעְבִדין ָטב ְוִזְמִנין , ְוָרע ִעם טֹוב, ִאיָלָנא ְדטֹוב ִעם ָרע ּ ּ
יׁש ל יֹומֹויְיַדִין , ָעְבִדין ּבִ ְּדָעְבִדין ִטיבו ּכָ ִּאֵלין ִאינון ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ּ ְּוִאֵלין ְדָעְבִדין , ּ ּ

ִּאֵלין ִאינון ֵמִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, טֹוב ָוָרע הֹון עֹוָבִדין , ּ ִּויַדִין ְדָכל יֹומֹוי ָעְבִדין ּבְ
ין יׁשִ יה , ּבִ ַמר ּבֵ ָּדא ִאיהו ֵמִאיָלָנא ְדִאּתְ ּ ּ ַוְיַקו ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים ַוַיַעׂש ) בישעיה ה(ּ

ים אוׁשִ הֹון עֹוָבִדין , ְּוִאיהו ָעָקר, ְּוִאית ִאיָלָנא ְדָלא ָעִביד ֵפיִרין, ּּבְ ִּאֵלין ִאינון ְדֵלית ּבְ ּ ּ
ר, ָטִבין ה הוא ָהִעּקָ ֲעׂשֶ ר ֶאָלא ַהּמַ ְדָרׁש ִעּקָ ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֹלא ַהּמֶ ּ ּ ּּ, 

ְרטוִטין ְוִציוִרין ְוַגָווִנין ִאיהו עֹוָבָדא ָרא ְדׁשִ ּוְבִגין ָדא ִעּקָ ּ ּ ּ ּ ּּ.  
  ]א''דף קלד ע -תיקוני זוהר [

ת ַעִין ִאיִהי ַאְסַפְקַלְרָיָאה ב ְדִאיִהי אוְכָמא, ּּבַ ַּאף ַעל ּגַ ל ַפְרצוִפין , ּ ה ִאְתַחְזָיין ּכָ ּּבָ ּּ
ְּוַגָווִנין ְדַאְנפֹוי ְדַבר ַנׁש ּ ָבה ְסִתיָמא,ּּ ר ַנׁש ִעיָנא ִאיהו ַמֲחׁשָ ד ָסִתים ּבַ ץ ''א ָקֵמ, ּ ּכַ

ִעּגוָלא ִדיֵליה' ִּעיָנא ִאיהו י, ץ ָסִתים''ָקֵמ, ִּאיהו ּּבְ אוְרָכא ִדיֵליה' ו, ּ ּּבְ ח , ּ ד ִאְתַפּתַ ּּכַ
ה ח ּבְ ָאה' ִּאְתַפּתַ ּתָ ה, ּתַ ד ָנִהיר ָנִהיר ּבְ ַההוא ִזְמָנא , ִּעָלָאה' ּכַ הּּבְ ח ּבְ ִּעָלָאה ' ְּדִאְתַפּתַ

ַמר  ִעיָנא ) א''דף קלד ע(ִאּתְ ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות אלהי)יחזקאל א א(ּבְ חו ַהּשָׁ , ם''ּ ִנְפּתְ
ית ֵראׁשִ ְּדִאינון ָחֵמׁש אֹור ְדעֹוָבָדא ִדּבְ ּ ה, ּ ָחֵמׁש , ִּעָלָאה' ִּדְכִליָלן ּבְ ָּחֵמׁש אֹור ְדָנֲהִרין ּבְ

ָווִנין ּבְ, ּּגַ ּי ַפְתָיא אוְכָמא''ַתאׁשַ יה, ּ ָכאן ּבֵ ָווִנין ִאְתַחׁשְ ָּכל ּגַ חֹון ְדִחְוָיא, ּ ִּאיהו ַגָוון ּגָ ּ ּ ,
יה  ַמר ּבֵ ל ְיֵמי ַחֶייך)בראשית ג יד(ְּדִאּתְ חֹוְנך ֵתֵלך ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ ָ ַעל ּגְ ְ ָּעָפר ִאיהו ַקר , ָּ

ּוְבִגין ָד, ָהִכי ְטחֹול ַקר ְוָיֵבׁש, ְוָיֵבׁש ל ְיֵמי ַחֶייךּ ָא ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ ּ.  
ָנא ָאְמרו ַקְדָמִאין א ֲחִזי ַלאו ְלַמּגָ ֵּאין ָהרֹוֵכב ְטֵפָלה ַלּסוס ֶאָלא ַהּסוס ְטֵפָלה , ּּתָ ּּ

ְּדסוס ִאיהו נוְקָבא, ָלרֹוֵכב ּ ּ ָּלרֹוֵכב ְדִאיהו ָאָדם, ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ה )שם ב יח(ִּאם ָזָכה ִאּתְ  ֶאֱעׂשֶ
ֶנְגדֹו ֵיֶצר ָהָרע, ּלֹו ִעֶזר ַמר , ְּוִאם ַלאו ּכְ ְות )קהלת ז כו(ֲּעֵליה ִאּתְ ּ ומֹוֵצא ֲאִני ַמר ִמּמָ

ה ַתא, ֶאת ָהִאּשָׁ ּבְ א, י''ְוָדא ְטחֹול ׁשַ ִכיְנּתָ ַמר , ִּעֶזר ָדא ׁשְ  ָמָצא )משלי יח כב(ֲּעָלה ִאּתְ
ה ָמָצא טֹוב ַוָיֶפק ָרצֹון ֵמיהו ּוְבִגין ָדא , ה''ִּאּשָׁ ָמָצא אֹו , ֲהוֹו ָאְמֵרי ָמאֵרי ַמְתִניִתיןּ

  .מֹוֵצא
חֹוֵתיה ֶאה ְוַאִפיל ְלרֹוְכבֹו ּתְ ח סוְסָיא ְדִאְתּגָ ּכַ ׁשְ ְּלִזְמִנין ּתִ א, ּּ יׁשָ ָתא ּבִ ְלִזְמִנין , ָּדא ִאּתְ

ח ָאָדם ָרִכיב ַעל סוְסָיא ּכַ ׁשְ ַגְווָנא ָדא ִת, ֶבדְלִזְמִנין ֶע, ְלִזְמִנין ִאיׁש, ּּתִ ח ְלִזְמִנין ּכְ ּכַ ׁשְ
ּקונֹוי ָכל ּתִ ִפיר ּבְ ְּדִאית ּגוף ְדִאיהו סוס ׁשַ ּ ּ ּ ּ ין, ּּ יׁשִ ִגין ְדִאית ֵליה ַההוא , ְוָעִביד עֹוָבִדין ּבִ ּּבְ ּ ּ

ֶּנֶפׁש ְדָרִכיב ֲעֵליה ְּדִאיהו ָאָדם ַרע ֶע, ּ ּוְבִגין ָדא אוְקמוהו ָמאֵרי , ֶבד או ַמְמֵזרּ ּ ּ ּ ּ
רֹלא ַהּמֶ, ַמְתִניִתין ה הוא ָהִעּקָ ֲעׂשֶ ר ֶאָלא ַהּמַ ְּדָרׁש ִעּקָ א , ּ יׁשָ ח סוְסָיא ּבִ ּכַ ׁשְ ּוְלִזְמִנין ּתִ ּ

ְּדִאיהו גוָפא א, ּ ְּדִאית ֵליה ִדיֹוְקָנא ִביׁשָ ּ ּוָמאן ְדָרִכיב ֲעֵליה ִאיהו ַטב, ּ ּ ּ ְּוָסֵטי ֵליה , ּ
ַלֵפי ֶחֶסד, ְלֶמֱעַבד עֹוָבִדין ָטִבין ְּוָדא ִאיהו ַמֶטה ּכְ ּ ִפיָרא , ּ ּוָמאן ְדִאית ֵליה ִדיֹוְקָנא ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ

ָּדא ַצִדיק ְוטֹוב לֹו, ְועֹוָבִדין ָטִבין ּ.  
ְּוָהִכי ִאיהו ָמאן ְדִאיהו ַצִדיק וַבת זוֵגיה ַצֶדֶקת ּ ּ ּ ּ ּ ּ א ְוִאיהו , ּ יׁשָ ָּמאן ְדִאיהו ִדיֹוְקֵניה ּבִ ּ ּ ּּ

עֹוָבדֹוי ִפיר ּבְ ָּדא ַצִדיק ְוַרע לֹו, ּׁשַ אְוָהִכי, ּ יׁשָ ּ ִאיהו ָמאן ְדִאיהו ַצִדיק וַבת זוֵגיה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ין יׁשִ א ְועֹוָבדֹוי ּבִ ּוָמאן ְדִאיהו ִדיֹוְקָנא ִביׁשָ ּ ּ ע ְוַרע לֹו, ּ ָּדא ִאיהו ָרׁשָ ְּוָהִכי ִאיהו ָמאן , ּ
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ֵתיה ָרָעה ְּדִאיהו ַרע ְוִאּתְ ּ ְלּגוִלין, ּ ַלת ּגִ מֹוְדִעין ּתְ ּתְ ע ְוט, ָּהָכא ִאׁשְ ֹוב לֹו ָמאן ָרׁשָ
ִפיָרא ין ְוִדיֹוְקֵניה ׁשַ יׁשִ ְּדעֹוָבדֹוי ּבִ ּ א ְבעֹוָבָדָהא, ּּ ִפיְרּתָ ֵתיה ַצֶדֶקת ׁשַ ְּוִאּתְ ּ ּ.  

ר ַנׁש ַצִדיק ְוטֹוב לֹו ְּדִגְלּגוָלא ָגִרים ָדא ְלֶמֱהֵוי ּבַ ּ ּ ע ְוטֹוב לֹו , ּ ַּצִדיק ְוַרע לֹו ָרׁשָ
ע ְוַרע לֹו א ְוִא, ָרׁשָ ְּדגוָפא ִביׁשָ א ִדיֵליהּ ִדיק ִאיהו עֹוָנׁשָ א ַלּצַ יׁשָ ָתא ּבִ ּּתְ ּ ְּדִגְלּגוָלא , ּ ּ

ְּמַחֵייב ֵליה י ֶאְלָעָזר, ּ א, ָאַמר ַרּבִ יה ְלָמאן ְדִאיהו ַצִדיק ְוִאית , ַאּבָ ְנּתֵ ּקַ ן ַמאי ּתַ ִּאם ּכֵ ּ ּ ּ
א יׁשָ ָתא ּבִ ִרי, ֵּליה ִאּתְ ּנוי ָמקֹום , ָּאַמר ֵליה ּבְ ַּיֲעִביד ֵליה ׁשִ הּ ּנוי ַמֲעׂשֶ ם ְוׁשִ ּנוי ַהּשֵׁ ְּוׁשִ ּ ,

ֵסי ֵגט ְוִיּתְ יה ּבְ ְקַנת ְיָתֵרך ָלה ִמּנֵ ְּוִאי ָלא ִאְתּתַ ּ ֲאַתר ָאֳחָרא , ְ ְוֶהן , )איוב לג כט(ְּוִאְתַנַטע ּבַ
ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵא ֶבר''ּּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ ְרטוִטין ִדְיִדין, ּל ַפֲעַמִים ׁשָ ׁשִ ַּעד ָהָכא ּבְ ּ.  

קֹוָמ ַצָוארּבְ ְמעֹון ְוָאַמר, ּה ּבְ י ׁשִ ֵּאִלָיהו ֵאִלָיהו, ָּפַתח ַרּבִ ּּ א ָהָכא, ּ ִכיְנּתָ ְּוֻכְלהו , ָהא ׁשְ ּ
ה ָנְטִרין ָלך ָהָכא ְַחְבַרָייא ִעּמָ ּ ִריך הוא ְלָנֲחָתא ָהָכא ִליָקָרא , ּ א ּבְ ּטֹול ְרׁשו ִמּקוְדׁשָ ּ ְּ

א א ַקִדיׁשָ ךַאְנּתְ ְוָכל ָמאֵרי ְמ, ְּדַמְלּכָ א ִעּמָ אן ִדְלִעיָלא ְוַתּתָ ְִתיְבּתָ עור קֹוָמה , ּ ְּלַתְקָנא ׁשִ
ְדָקא ָיאות ֵליה ִריך הוא ּכִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ַּאְדָהִכי ָהא ֵאִלָיהו ָקא ָנַחת ְוָכל ָמאֵרי , ְּ ּ

יה א ִעּמֵ אן ִדְלִעיָלא ְוַתּתָ ְּמִתיְבּתָ ְלהו, ּ ִריך הוא ַעל ּכֻ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ְ.  
  ]ב''דף קלד ע - זוהר תיקוני[

ָּפַתח ֵאִלָיהו ְוָאַמר ּ ְדָקא , ּ ֹאַרח ִמיׁשֹור ּכִ ִּרּבֹון ָעְלָמא ְיֵהא ַרֲעָוא ִדיָלך ְדֵאיָמא ִמִלין ּבְ ּ ְ

ך, ָּיאות ִכיְנּתָ עור קֹוָמה ִדׁשְ ׁשִ ָקל ּבְ ׁשְ ּמִ ָדה ּבַ ּמִ ְלהו ּבַ ְּכֻ ּ ּ ּ  ֹזאת )שיר ז ח(, ָּפַתח ְוָאַמר. ּ
ּקֹוָמֵתך ָדְמָת ּכֹלֹותְ ַדִיך ְלַאׁשְ יה , ַמאי ְלָתָמר, ְה ְלָתָמר ְוׁשָ ַמר ּבֵ ֶּאָלא ְלַההוא ְדִאּתְ ּ תהלים (ּ

ָמר ִיְפָרח)צב יד ּתָ ָמִרים, ּ ַצִדיק ּכַ פֹת ּתְ יה ִקּצוץ , ּּכַ ּקֹוָמֵתך ַוַדאי ַדְמָיא ְללוָלב ְדֵלית ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְ

ּוִפרוד ָנא אוְקמוהו ָמאֵרי ַמְת, ּ ְּוַלאו ְלַמּגָ ּ ִּניִתין ִנְפְרצו ַעָליו ָפסולּ ּּ ּלוָלב ִאיהו דֹוֶמה , ּ ּ
ְדָרה ְדגוָפא ְּלׁשִ ן, ּקֹוָמה ְדֹכָלא', ְּדִאיהו ו, ּ ּבַ חוׁשְ ית ּבְ ְּוִאיהו ׁשִ ִטין , ּ ְּוָחֵמׁש ַעְנִפין ִמְתַפׁשְ

יה ְּוִאיהו גוָפא , ִּמּנֵ ֶאְמָצִעיָתא )ב''דף קלד ע(ּ ֵרין ֵמַהאי ְוָחֵמׁש ַעְנִפין, ְדִאיָלָנא ּבְ ּ ִאינון ּתְ
ַמר , ּוְתַלת ֵמַהאי ִסְטָרא, ִסְטָרא ,  ַוֲעַנף ִעץ ָעבֹות ְוַעְרֵבי ָנַחל)ויקרא כג מ(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ָמאָלא ֶאְמָצִעיָתא, ָעבֹות ִליִמיָנא, ֲעַנף ִלׂשְ ֵרין, ִעץ ּבְ ַלת, ַעְרֵבי ַנַחל ּתְ ְּוֻכְלהו , ָעבֹות ּתְ ּ
ֵרין ׁשֹוִקין וְבִריתְּוִאינון ָלֳק, ָחֵמׁש ּוְתֵרין ְדרֹוִעין, ֵּבל ּתְ ֶאְמָצִעיָתא, ּ ָרא , ֶאְתרֹוג ֵלב ּבְ ִעּקָ

א ְדִאיָלָנא, ְּדִאיָלָנא ְוַעְנפֹוי ה ְפִרי ְלִמינֹו, ְּוִאיהו ִאיּבָ ּוֵביה ִאיהו ִעץ ְפִרי עֹוׂשֶ ּ ּ ּ ּ.  
א ִעָלָאה ְלהו ִאיּמָ ַּצָואר ַעל ּכֻ ּּ א, ּ ּה ְנִביעו ְדִאיָלָנאּוֵבי, מֹוָחא ַאּבָ ִּדְמקֹוָרא ִדיֵליה , ּ ּ

ַּעִלין ְדִאיָלָנא ִאינון ְקווצֹוָתיו, ִאְתְקֵרי ֵאין סֹוף ּ ּ ַמר , ּ ך ָעַלִיך )שיר ז ו(ֲּעַלְייהו ִאּתְ ְ ֹראׁשֵ ְ

ְרֶמל ּכַ ְלהו ְירֹוִקין, ּכַ ּּכֻ א, ּ א ְדַמְלּכָ ָתא ְדִאיִהי ְבַרּתָ ֲעָרא ְדִאּתְ  ְלֶמֱהִוי ָירֹוק ְּדָהִכי ְצִריָכא ׂשַ
ְבָעה ִמיֵני ַדֲהָבא ׁשִ ן ֲהַות ְיַרְקרֹוֶקת, ְוֶאְתרֹוג ִאיִהי ְירֹוָקא, ּכְ ּמָ ר ִמּתַ   .ְוֶאְסּתֵ

א ִפִלין ִאינון ַעד ִלּבָ עוָרא ִדְרצוִעין ִדּתְ ּׁשִ ּ ּ ֲערו לֹון ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּּ ְוָהִכי , ְּוָהִכי ׁשִ
א ְדַמ ֲעָרא ִדְבַרּתָ עוָרא ְדׂשַ אּׁשִ א ַעד ִלּבָ ְּדִאינון , ְּוָכל ַעְנָפא ְוַעְנָפא ְדִאיָלָנא ִדיָלה, ְלּכָ ּ

ָדה ֲחָדא, ְקֵני ְמנֹוָרה ָקל וַבּמִ ׁשְ ָדה וַבּמִ ּמִ ְלהו ְצִריִכין ּבַ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ְְדָלא ְיֵהא ְדרֹוָעא ֲחָדא ֲאִריך , ּ ּ
ְּוָלא ׁשֹוָקא ֲחָדא ֲאִריך ֵמַחְבֵריה, ֵּמַחְבֵריה ֶּאָלא ֻכְל, ְ ָקל ָדא ְבָדאּ ׁשְ ָדה ַבּמִ ּמִ ּהו ּבַ ּ ְוָהִכי , ּ

ִקיִלין ָדא ְלָדא ַּעְייִנין ִדיֵליה ׁשְ ּ ְּוָהִכי נוְקָבא ְדחֹוָטָמא ִדיָלה, ְּוָהִכי אוְדִנין, ּ ְּוָהִכי ַאְנִפין , ּ
ִּדיָלה ְפָוון ִדיָלה, ּ ְּוָהִכי ׂשִ ְְדָלא ְיֵהא ַחד ֲאִריך ְוַחד ְקִציר, ּ ְלה, ּ ֶּאָלא ּכֻ ּקוָלא ֲחָדאּ ּו ְבׁשִ ּ.  
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ָאה ְלָכל ּגוָפא ָקָאה וְלַדּכָ ַּמּבוָעא ְדַמָיא ָהִכי ָצִריך ְלַאׁשְ ּ ְּ ָדה , ּ ּמִ ְּוֹכָלא ִאְצְטִריך ּבַ ְ ּ
ַמּבוָעא ְדַמָיא ָקל ּכְ ׁשְ ּוַבּמִ ּ ּוְלָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ְדִאיהו ַעְנָפא ְדִאיָלָנא, ּ ּ ָקל, ּ ׁשְ ָדה וַבּמִ ּמִ ּּבַ ּ ,

ֳעלֹו ַמִים)ישעיה מ מ(ְוִסיָמָנא  ׁשָ ן ,  ִמי ָמַדד ּבְ ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ ן , )איוב כח כה(ְּוׁשָ ּכֵ ּוַמִים ּתִ
ִמָדה ַגְווָנא ָדא ם, ִּמי ַוַדאי, ּּבְ ִּמָדה ִדְנִביעו ּכְ ִריּבוָעא, ּ ְּנקוָדה ְבִעּגוָלא, ֵּמם ּבְ ּ ,

ִרּבוָעא)מרובעת(   .ּ ּבְ
ִעים ְס ע ְנקוִדין ְלָכל ְסַטרְוָרָזא ְדִמְקְוה ַאְרּבָ ׁשַ ַגְווָנא ָדא ּתֵ קוָדה ְדִמְלָגאו , ָּאה ּכְ ּוַבּנְ ּ ּ

ִלימו ְלֶע ּתַ ה ִאׁשְ ּּבָ ָעהּּ ׁשְ ל ּתִ ר ּכָ ִעין, ׂשֶ ַּעד ְדִאְתֲעִבידו ַאְרּבְ ִעים ְסָאה, ּ ְּוִאֵלין ִאינון ַאְרּבְ ּ ,
ָאה' מ, ִּעָלָאה' ְּוִאינון ם ּתָ ִרּבוָעא ְוָדא ּבְ, ּתַ ָּדא ּבְ ְּנִביעו ְדַתְרַוְיהו' י, ִּעּגוָלאּ ְוָרָזא ָדא , ּ
  .ַּמִים ַחִיים

ינוִנִיים, ְּוִאית ַעְנִפין ִעָלִאין ְּוַעְנִפין ּבֵ ִאין, ּ ּתָ ָקל, ְוַעְנִפין ּתַ ׁשְ ּמִ ָדה ּבַ ְּוֻכְלהו ַבּמִ ּ ִּעָלִאין , ּ
ָקל ָדא ְבָדא ׁשְ ּמִ ָקל ָדא ְבָדא, ּּבַ ׁשְ ּמִ ינוִנִיים ּבַ ּּבֵ ָקל ָדא ְבָדאּתַ, ּּ ׁשְ ּמִ ִאין ּבַ ִּעָלִאין , ּּתָ

ן, ִּאינון ֲאָבָהן ינוִנִיים ְמַמּנָ ּּבֵ ִליָחן ִדְלהֹון, ּ ִאין ׁשְ ָמָהן ְיִדיָעאן, ְּוַתּתָ ְּוֻכְלהו ִאית לֹון ׁשְ ּ ,
ן ִדְתחֹוַתְייהו ין וְמַמּנָ ִליָחאן ְוָראׁשִ מֹוְדָעאן ׁשְ ּתְ ְּלִאׁשְ ּ ְּוָכל ַחד ִאית ֵליה ְנקו, ּ ּוֵביה , ָדהּ ּ

ל ַעְנָפא ְוַעְנָפא ְדִאיהו ֵאֶבר ְדגוָפא מֹוָדע ּכָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ.  
ין יהו ְְנקוָדה ִדְלהֹון ֶיהְוה ֶמֶלך ַיהַוה ַמַלך , ְה ִיְמֹלך''ְה ָמָלך יהו''ְה ֶמֶלך יהו''ָראׁשִ ְ ּ

א ִבְתֵרין ׁשֹוִקין ְוָאָמה, ְִיהֹוְה ִיְמֹלך ֵרין ִזְמִנין ּוְבִגין, ְּוָהִכי ִאינון ְלַתּתָ ּ ָדא ָכַפל לֹון ּתְ
אְלעֹוָלם ָוֶע, ְה ִיְמֹלך''ְה ָמָלך יהו''ְה ֶמֶלך יהו''יהו ִכיְנּתָ ּוְנקוָדה ִדיָלה יהו, ד ׁשְ ּ ְוָדא , ה''ּ

ּק ַוֲאַפְלֵטהו''י ָחׁשַ''י ִב'' ּכִ)תהלים צא יא(ָרָזא  ין , ּ י ָראׁשִ ֶתר )תיבין(ְדָראׁשֵ ּ ְדִאינון ּכֶ ּ
יָנהִּעָלָאה ָחְכ יֹום ַההוא יהו''ה יהו'' ְוָהָי)זכריה יד ט(, ָמה ּבִ ל ָהָאֶרץ ּבַ ּה ְלֶמֶלך ַעל ּכָ ּ ה ''ְ

מֹו ֶאָחד א''ְוָהָיה יהו, ֶּאָחד וׁשְ א ְוִאּמָ ֶתר ִעָלָאה''ִיְהֶיה יהו, ה ַאּבָ מֹו ֶאָחד ּכֶ ּה ֶאָחד וׁשְ ּ.  
  ]א''דף קלה ע -תיקוני זוהר [

ין ׁשִ ּמְ ּ ְדגוָפאְּיִדין ִאינון ְמׁשַ ִליָחן ְדגוָפא, ּ ַּרְגִלין ׁשְ ַמר , ּ  )תהלים קד ד(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט, ּעֹוׂשֶ ֵרין ְדרֹוִעין, ְמׁשָ ין ְדגוָפא ּתְ ׁשִ ּמְ ּוְמׁשַ ּ ּ ב ''ִּאינון ע, ּ

ע ַוָיֹבא ַוֵיט ַּעְנִפין ְדַוִיּסַ ּ ּ ִּאֵלין ִאינון ַעְנֵפי ְדִא, ּ ִליָחן, יָלָנאּ א ְדִאיָלָנא ִאינון ׁשְ ְרׁשָ , ּׁשָ
ְבִעין וְתֵרין ע ְּוִאינון ׁשַ יִבין''ּ ְבִעין וְתֵרין ּתֵ ּב ִעָלִאין ָלֳקֵבל ׁשַ ְּדִאינון ִמן ְוָהָיה , ּ דף קלה (ּ

ם )א''ע ְמּתֶ ֹמַע ַעד ְוׂשַ ת ִציִצית, ִאם ׁשָ ְבִעים וְתֵרין ָאֳחָרִנין ִאינון ְדָפָרׁשַ ְּוׁשִ ּ א , ּ ֵריׁשָ
ין ִדיֵליה ְדִאינון ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים, ְדִאיָלָנא ׁשִ ּמְ ְּמׁשַ ּ ּ יִבין ִמן ְוָאַהְבּתָ ַעד ''ִּאינון מ, ּ ב ּתֵ

ִליָחאן ִדיֵליה)א נופא''נ(ּּגוָפא , ְוָהָיה ן וׁשְ ּ ְדִאיָלָנא ְמַמּנָ ּ יִבין ְדִאינון ִמן , ּ ין ּתֵ ַּחְמׁשִ ּ
ם ֶאת ַעד ַויֹאֶמ ְמּתֶ   .רְּוׂשַ

א ְדָסְלִקין ְלמ ָמָהן ְדֵריׁשָ ְבָעה ׁשְ ְרִקיָעא ַקְדָמָאה ', ִּאינון ְאָבְגֶיֵתץ וכו, ב''ּׁשִ
ּוְנקוָדה ִדיֵליה ְיָהֶוֵה, ץ''אבגית ּ ָרא ֱאלהי, ּ ית ּבָ ֵראׁשִ יִבין ּבְ י ּתֵ ְּדָנְפִקין ֵמִאֵלין ָראׁשֵ ם ''ּ

ַמְנָיא ַמּבוִעין, ֵאת ן ּתְ ּמָ ּנֹוָרא ֲחָדאְּדָנְפִק, ְּוִאית ּתַ ַמְנָיא , ְּדִאיהו ָרִקיַע, ין ִמּצִ ְּוִאינון ּתְ
ְנָייָנא ַקְרְע, ִנּצֹוִצין ּוְנקוָדה ִדְלהֹון ַויֹאֶמר ֱאלהי,  ְשָטןְוָרִקיַע ּתִ ּ ם ְיִהי ָרִקיַע ְוָדא ''ּ

ִליָתָאה ַנְגֶדִיַכש ְנקוָדה ִדיֵליה ַויאֶמר ֱאלהי, ָה''ַיֱהְו ּּתְ ּ ִי''ּ וו ַהּמַ , ַה''ְוָדא ַיֱהִו, םּם ִיּקָ
ְּנקוָדה ִדיֵליה ַויֹאֶמר ֱאלהי, ג''ָר ְצְת''ְרִביָעָאה ַבְט ּ ָאה , ְה''ְוָדא ַיהְו, ם ְיִהי ְמֹאֹרת''ּ ֲחִמּשָׁ

ּוְנקוָדה ִדיֵליה ַויֹאֶמר ֱאלהי, ע''ֶב ִטַנ''ַחְק ּ ּ ִים''ּ ְרצו ַהּמַ ִתיָתָאה ַיְגֶל , ַה''ְוָדא ַיֱהִו, ּם ִיׁשְ ׁשְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ּקוָדה ִדיֵליה ַויֹאֶמר ֱאלהיְנ, ֹפָזק ּ ְק, ְּוָדא ְנקוָדה ַיֱהֹוָה, ם ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ''ּ ָדא , ת''ְו ִצָי''ׁשַ
ִתיָתָאה יֹוָמא ׁשְ ִליל ּבְ ִביָעָאה ּכָ י''ַּויֹאֶמר ֱאלהי, ְּנקוָדה ׁשְ ה ָנַתּתִ   .ָה''ְוָדא ַיֱהִו, ם ִהּנֵ

ָמָהן ְדאֹוַרְייָתא ְדָנְפִקין א ֲחִזי ִאית ׁשְ יִבין ְדָכל ְפסוָקא וְפסוָקא ּּתָ י ּתֵ ּ ֵמֵריׁשֵ ּ ּ ּּ
יִבין, ְדאֹוַרְייָתא ָמָהן ְדָנְפִקין ִמּסֹוף ּתֵ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְּוִאית ְדָנְפִקין ֵמֶאְמָצִעיָתא, ְּוִאית ׁשְ

ְלָעַדי ֵאין אלהי)ישעיה מד ו( )א דכלא''נ( ָמָהן ְוִאית ׁשְ, ם''ּ ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון וִמּבַ
ל ַחד ְוַחד ֵרין ַאְתָוון ּכָ ַלת, ְּדָנְפִקין ִמּתְ ַלת ּתְ ע, ְוִאית ִמּתְ ַעד , ְוִאית ֵמָחֵמׁש, ְוִאית ֵמַאְרּבַ

ָרה ְלָיין, ֲעׂשָ ר ְסִפיָראן ּתַ ֶתר ִעָלָאה, ִּאינון ֵמֲעׂשַ ְלָיין ִמּכֶ ר ִאינון ּתַ ֵרין ֲעׂשַ ִּמּתְ גֹון , ּ ּכְ
ָמ, צבירון''יואאחצ ַהאי ׁשְ ן ָאחּבְ ּמָ ן ִציץ, א ּתַ ּמָ יר, ּתַ ן ַאּבִ ּמָ ן ָירֹון, ּתַ ּמָ ָמא , ּתַ ָּדא ׁשְ

ְתָרא ִעָלָאה ר ַאְתָוון, ְּדַתְלָיא ִמּכִ ֵרין ֲעׂשַ ָמא ְדִאיהו ִמּתְ ל ׁשְ ָרָזא ְדַאֶל, ּּכָ ִּאיהו ּבְ , ף''ּ
ְּדִאיהו ֶפֶל ּ ַמר , א''ּ י נֹו)תהלים קלט יד(ַּוֲעֵליה ִאּתְ ָראֹות ִנְפֵלאִתי ִנְפָלִאים ָ אֹוְדך ַעל ּכִ

יך ָמָהן ִאּנון אחצצביההירו, ַָמֲעׂשֶ ר ׁשְ ּוְתֵרין ֲעׂשַ א ''ס(, )ן''א יואחציצבירו''ס(, ן''ּ

ר ַאְתָוון, )ן''א אהה נצב הרירו''נ(, )ן''אהצצביהרירו ֵרין ֲעׂשַ ל ַחד ִמּתְ ן ַעל , ּכָ ְּוִאינון ְמַמּנָ
ר ִצּנֹוִרין ֵרין ֲעׂשַ קֹור ִעָלָאה ְדֵלית ֵליה סֹוףְּדָנְפִק, ּתְ ּין ִמּמְ ְטָרא ַדֲאִריך , ּ ְְוִאינון ִמּסִ ּ

ַּאְנִפין ְדִאיהו ָוא ּ א ְדא' ּד ִאיהו כ''ּיו, א''א ֵה''ְּוִאינון ֵה, ו''ּ ֵריׁשָ ֶתר ּבְ ּ ְדִאיהו )א דא''נ(' ּכֶ ּ
ֶּאֶרך ַאַפִים ְּדִאיהו ָוא, ְ ְתֵרין לוִחין ְדִאינון וְדִאיִהי ִאְתְי, ִאיִהי אֹוַרְייָתא' א, ו''ּ ּיִהיַבת ּבִ ּ ּ '

יה ', ו ַמר ּבֵ ְתָרא ִדְזִעיר ַאְנִפין ְדִאּתְ ְּוִאית ּכִ ּ ר ִלי ְזִעיר ַוֲאַחְוָך)איוב לו ב(ּ ּתַ ּ ּכַ ה , ּ ְוַכּמָ
ְתִרין ִאינון הוָנה ְוֶכֶתר ַמְלכות, ּּכִ ֶתר ּתֹוָרה ְוֶכֶתר ּכְ ּּכֶ ּ.  

ֶתר ַלֲעֶטֶרת ין ּכֶ ְטָרא ְדא, ַמאי ִאית ּבֵ ֶּאָלא ֶכֶתר ִאיהו ִמּסִ ְּדִאיהו ְבִדיֹוְקָנא ְדָאת ', ּ ּ ּ
ֶתר ַדֲאִריך ַאְנִפין, ה''ִמן אהי' ְוָדא א', ְּדָסִליק כ, ד''ּיו ְּדִאיהו ּכֶ ְ ּ ּ ֶתר ''ִמן אדנ' א, ּ י ּכֶ

ִּדְזִעיר ַאְנִפין א ְוִאיִהי ' ת יְוִאי', ּה ִאיִהי ֲעָטָרה ַעל ֵסֶפר ּתֹוָרה ְדִאיהו ו''ִמן יהו' י, ּ ְלַתּתָ
א ְדָכל ַצִדיק, י''ִמן אדנ' י ְּדִאיִהי ֲעָטָרה ְבֵריׁשָ ֵּלית ְסִפיָרה ְדָלא ִאית ָלה ֲעָטָרה ַעל , ּ

א ְוֶכֶתר ר ִזְמִנין ֶע, ְדָסִליק ְלֵמָאה, ִאיִהי ֲעָטָרה ִדְבִרית ִמיָלה' ַוֲעָטָרה ְדִאיִהי י, ֵריׁשָ ׂשֶ
ר ֵמָאהֶע ּל ִפּקוָדא וִפּקוָדאְוִאיִהי ַעל ּכָ, ׂשֶ ּ ּ ה ִעלֹות ִאינון ַעל ִעלֹות ְדָסְלִקין ַעל , ּ ְּוַכּמָ ּּ ּ

ְרָכָאן וִפּקוִדין ל ּבִ ּּכָ ּ.  
  ]ב''דף קלה ע -תיקוני זוהר [

ָאת י ל ַחד ְוַחד ְלֵמָאה ּבְ ֶרת ֲאָלִפים' ּוְבָאת א', ְוָכל ְסִפיָרן ָסְלִקין ּכָ , ָסְלִקין ַלֲעׂשֶ
ל ָהִעלֹותְוִאית ְלִעיָלא ִמ ְייהו ַההוא ְדִאְתְקֵרי ִעַלת ַעל ּכָ ּּנַ ּ ּ ל ִעָלִאין, ּ ְּדָסִליק ַעל ּכָ ְוֵלית , ּ

ָּמאן ְדָסִליק ֲעֵליה ִרים, ּ אֹוַרְייָתא ְמעוָטִרים וְמכוּתָ ה ַאְתָוון ִאית ּבְ ְּוַכּמָ ּ ּ ּוֵמִאֵלין ִעָלִאין , ּ ּ ּ
ְרָכָאן וַמּבוִעין ְלָכל ְסִפיָרה ו ָּנֲחִתין ּבִ ּ ְּדִאינון י )ב''דף קלה ע(ְסִפיָרה ּ ל ְסִפיָרה , א''ּ ַעל ּכָ

ה ֶא ָחד)דברים ו ד(א ִמן ''א י''ְּוִאינון י, ּוְסִפיָרה ה ֱא ֹלֵהינו ְי הֹוָ א, ּ ְי הֹוָ ִאְתְקֵרי ' ּבְ
י, ְליֹוןל ֶע''ֵא א, ה''יהו' ּבְ י ְוָהא ''ם אדנ''ה אלהי''ו אהי''ִאְתְקֵרי אלהינ' ְוֵכן ּבְ

ּאוְקמו ב ְדִאיהו אֹור ַקְדמֹון אֹור ַצח ְואֹור ְמצוְחָצח. ָהּ ֶתר ִעָלָאה ַאף ַעל ּגַ ְּועֹוד ּכֶ ּ ּ ִּאיהו , ּ
ּאוַכם ֳקָדם ִעַלת ָהִעלֹות ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ יה ִאּתְ ְּוָכל ֲחָייִלין ְדַתְלָיין ִמּנֵ ּ ְקווּצֹוָתיו )שיר ה יא(ּ
עֹוֵרב חֹורֹות ּכָ ִלים ׁשְ ְלּתַ י ְנהֹוֵריהֵלית ְנהֹו, ּּתַ ָכאן , ָּרא ַקְייָמא ַקּמֵ ְּדֻכְלהו ְנהֹוִרין ִאְתַחׁשְ ּּ

יה   .ַּקּמֵ
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ה ִעלֹות ְסִתיִמין ּמָ א ֲחִזי ּכַ ְסִפיָרן, ּּתָ ִבין ּבִ ין ְוִאינון מוְרּכָ ׁשִ ְּדִאינון ִמְתַלּבְ ּ ּ ּוְסִפיָרן , ּ
ְייהו ָבה ְלַגּבַ ֵני, ֶּמְרּכָ בֹות ּבְ ְחׁשְ ַמר ,  ָאָדםְּדִאינון ְטִמיִרין ִמּמַ י )קהלת ח ח(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ  ּכִ

ֹבַה ׁשֵֹמר וְגֹבִהים ֲעֵליֶהם ָּגֹבַה ֵמַעל ּגָ ּ ְּנהֹוִרין ְמצוְחָצִחין ִאֵלין ַעל ִאֵלין, ּ ּ ְּוִאֵלין , ּ
ְייהו ִלין ִמּנַ ֲחׁשֹוִכין ֵמָאֳחָרִנין ַדֲעַלְייהו ִדְמַקּבְ ִלין ִאינון ּכַ ִּדְמַקּבְ ּ ּ ּ ּ ל ָהִעלֹותְּוִעַלת ַעל, ּ , ּ ּכָ

יה יה, ֵּלית ְנהֹוָרא ַקְייָמא ַקּמֵ ָכאן ַקּמֵ ל ְנהֹוִרין ְמצוְחָצִחין ִמְתַחׁשְ ּּכָ ּ.  
ְייהו ְתִרין ַעל ֵריׁשַ הֹוִרין ִאינון ּכִ ְּוָכל ְנהֹוִרין ְדִאינון ְלִעיָלא ִמּנְ ּ ּ ף ''ְּוָרָזא ְדִמָלה אל, ּ

ְתִר, א''ד ה''א יו''ה ָרה ּכִ ר ְסִפיָרןָדא ָרָזא ַדֲעׂשָ ִבין ַעל ֲעׂשַ ּין ְדִאינון מוְרּכָ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּ
ֹבַה ׁשֵֹמר י ָגֹבַה ֵמַעל ּגָ ּּכִ , י''ו ה''י וא''ד ה''יו, א''ו ה''א וא''ד ה''ּוְגֹבִהים ֲעֵליֶהם יו, ּ

ִּאֵלין ַעל ִאֵלין ֶעֶע, ּ ר ְנהֹוִרין ּבְ רׂשֶ ָרה ֲעׂשָ)'במדבר ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ׂשֶ ף  ֲעׂשָ ָרה ַהּכַ
ֶקל ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ִליט ַעל ּכָֹלא, ּבְ ְלהו ִעַלת ָהִעלֹות ְדָרִכיב ַעל ּכָֹלא ְוׁשַ ְּלִעיָלא ַעל ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ

ָבה ִדיֵליה ָמָהן ִאינון ֶמְרּכָ ּׁשְ ְּוֵלית ְדָרִכיב ֲעֵליה, ּ יה, ּ ְּדֵלית ְלִעיָלא ִמּנֵ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקֵרי , ּ ּ
ל ִעָלִאיןִּעַלת ַעל    .ּּכָ

ָמָהן ִאֵלין ִאינון ִצּנֹוִרין ּוׁשְ ָמָהן ַדֲעַלְייהו ָמבוִעין ְדָנֲחִתין ְלִצּנֹוִרין, ּּ ּוׁשְ ּ ּ ּ ְוָכל ִצּנֹוִרין , ּ
עור קֹוָמה ֵאָבִרין ְדׁשִ ִּאינון ּכְ ּ ָדה וְבִתְקָלא, ּ עור וַבּמִ ׁשִ ְּדָאְזִלין ּבְ ּ ּ איוב (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ִמָדהּ וַמ)כח כה ן ּבְ ּכֵ עוֵריה, ִּים ּתִ ִפי ׁשִ ל ּכְ ל ַחד ִאיהו ְמַקּבֵ ְּוָהא אוְקמוָה ּכָ ּ ּ ּ ּוְכִפי ִמָדה , ּ ּ
ָקל, ִּדיֵליה עור וִמׁשְ ְּוִאית ְנִביעו ְלִעיָלא ְדֵלית ֵליה ִמָדה ְוׁשִ ּ ּ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ויקרא יט (, ּ

ָדה ּבַ)לה ּמִ ָפט ּבַ ׁשְ ּמִ ּ ֹלא ַתֲעׂשו ָעֶול ּבַ ׂשוָרהּּ ָקל וַבּמְ ׁשְ ּּמִ ּקוִנין ְדה, ּ ָחֵמׁש ּתִ ָדה ּבְ ּמִ ּּבַ ּ ּ '
ָקל ָדא ו, ִּעָלָאה ׁשְ ּמִ ׂשוָרה ָדא ה', ּּבַ ּמְ ָפט ְדֹכָלא ָדא י', ּּבַ ִּמׁשְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ', ּ

ה יהו)ישעיה ה טז( ּ ַוִיְגּבַ ָפט''ה ְצָבאֹו''ּ ׁשְ ּמִ ֹבַה, ּת ּבַ ְּדִאיהו ָגֹבַה ֵמַעל ּגָ ּ ּ   . ׁשֵֹמרּ
ַגְווָנא ָדא ִאֻאֵאֹאָא ְוִסיָמָנך  ּ ִפּתוֵחי חֹוָתם)שמות כח יח(ְָחֵמׁש ִזְמִנין ּכְ י . ּ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ

ִפּתוֵחי חֹוָתם''ְּוָהא ָהָכא ׁשוֵר, ֶאְלָעָזר ְנקוָדה ֲחָדא ּבְ ּק ּבִ ַאְתֵריה, ּּ ְּוָהָכא ִבְתַלת ְנקוִדין ּבְ ּ ,
ֲאַתר ְדִא, ָּאַמר ֵליה ִּאיהו ׁשוֵר' ית וּּבַ ְנקוָדה ֲחָדא''ּ ִּאיהו ׁשוֵר' ַּבֲאַתר ְדֵלית ו, ּק ּבִ ק ''ּ

ַאְתֵריה ְתַלת ְנקוִדין ּבְ ּּבִ ָאה, ּ   .ִּעָלָאה ְוֶאְמָצִעיָתא ְוַתּתָ
ָּחֵמׁש ְנקוִדין ִאינון אלהי ַגְווָנא ָדא ִאֻאֵאֹאָא, ם''ּ ַמְנָיא , ּכְ ַמְנָיא ִנּצֹוִצין ִאינון ּתְ ּּתְ

ַמִנין''יּיוִד ָּרִקיַע ְדִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדו, ּן ְדָסְלִקין ּתְ ּ ְּדִאיהו ְרִמיָזא ְבָקֵמ' ּ ו ''ָהא פ, ץ''ּ
ן אלהי ּבַ ֻחׁשְ ַמר ִפּתוֵחי חֹוָתם, ם''ּכְ ְּוִאֵלין ְנקוִדין ֲעַלְייהו ִאּתְ ּ ּּ א ִעָלָאה, ּ ִּפּתוֵחי ְדִאיּמָ ּ ּ ,
ְלהון ִפּתוִחין ּבָ, ְּדִאיִהי חֹוָתם ּּכֻ ּּ הּ ְלָפאן ּבָ ה וִמְתּגַ ּה ְוֻכְלהו ְמצוָייִרין ּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְוִאיִהי חֹוָתם , ּ

ְּדֻכְלהו ה, ּּ ִליִפין ּבָ ע ְנקוִדין ִאינון ּגְ ׁשַ ּּתֵ ּ ַמְנָיא ִניצֹוצֹות ְוָרִקיַע, ּ יִרית לֹון, ּתְ , ְּוִאיהו ֲעׂשִ
ע ְנקוִדין ַעד ַצִדיק ׁשַ ּּתֵ ְּוִאיִהי חֹוָתם ְדֻכְלהֹון, ּ ָמ, ּ אֹות ּכְ ה ְדַאּתְ ָאַמר ְוֶצֱאָצָאיו ָחַתם ּבְ

ִרית ֹקֶדׁש א ְלִעיָלא, ּבְ ּתָ ע ִמּתַ ׁשַ י ִאינון ּתֵ א ִעָלָאה חֹוָתם ְדֻכְלהו, ְּוַהּנֵ ְּוִאיּמָ ּּ ֶתר ַעל , ּ ּכֶ
ְלהו ּּכֻ ִכְתָרא, ּ ָלאן ְדַנֲהִרין ּבְ ַמְרּגְ ּוָבה ַנֲהִרין ּכְ ּ ּ.  

ְטָרא ְדִאֵלין ְנקוִדין ִא ּוִמּסִ יָחה ְדֹכָלאּּ א ׂשִ ִכיְנּתָ ֵרת, ְּתְקִריַאת ׁשְ יָחה ְדַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ , ׂשִ
יַחת ְדָקִלים יַחת ָהרוחֹות, ּׂשִ יַחת עֹוִפין, ּׂשִ ְרָיין ְדָעְלָמא, ׂשִ ל ּבִ יַחת ּכָ ָלא ''אלהי, ּׂשִ ם ּבְ

ְּנקוִדין ִאְתְקֵרי ִאֵלם ּ אֹו ִמי ָיׂשום ִאֵל)שם ד יא(ְּוָדא ָרָזא ְדִמָלה , ּ , ּי ַוַדאי''ִמ, אֹו ִמי, םּ
א ִעָלָאה א ִעָלָאה, ִּאיּמָ ִוי ִאֵלם ְלִאיּמָ ָּמאן ׁשַ ּ ִּעַלת ָהִעלֹות ְדֵחיָלא ְדֹכָלא ִביֵדיה, ּ ּּ ּ ּ.  
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ה ִסְפִרין ִאינו, ֶזה ֵסֶפר, ַאֵחר ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם )א''דף קלו ע(ָּדָבר  ְּדָהא ַכּמָ , ןּ
רוְסְפָדאי, ְִסְפָרא ַדֲחנֹוך, ִּסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא י ּכְ ִּסְפָרא ְדַרּבִ א ֲחִזי, ּ יֹוָמא ַחד , ּתָ

רוְסְפָדאיַרְעַאְע י ּכְ ָּנא ַבֲאַתר ְדַרּבִ ּ רוְסְפָדאי , ֲּאָנא ְוַחְבַרָייא, ּ י ּכְ יה ְדַרּבִ יַנת ָלן ִאּמֵ ְּוַתּקִ ּ ּ ּ
ְבָעה ּבֹו ׁשִ א ּבְ רוְסְפָדאי, ִציִניןְמַנְרּתָ י ּכְ ְּוַאֵפַקת ִסְפָרא ְדַרּבִ ִסְפָרא ָדא , ּּ י ֲהוֹו ָקָראן ּבְ ּכִ

ָּהִכי ֲהוֹו ָנֲחִתין ַחָייָלא ְדַמְלָאַכָיא ְלַסֲחָרא לֹון ַמְזמוֵטי , ּ ִצין ְלחוָפה ּבְ א ְדִמְתַקּבְ ְבֵני ָנׁשָ ּּכִ ּּ
ִריך הוא ֲהָוה ָנ, ָּחָתן ְוַכָלה א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְרָיין ִדיֵליהְּ ָכל ַמּשִׁ ִּחית ּבְ ַמע ִמִלין ֵמַההוא , ּ ְּלִמׁשְ ּ

יה, ִסְפָרא ִריך הוא ִעּמֵ א ּבְ רוְסְפָדאי ֲהָוה ָנִחית ֵליה קוְדׁשָ י ּכְ ַּוֲאבֹוי ְדַרּבִ ּ ּ ּ ְּ ַמע ִמִלין , ּ ְּלִמׁשְ
רוְסְפָדאי י ּכְ ִּדְבֵריה ַרּבִ ּ ּ בועֹות ֲהָוה, ּ ְּוֵליְלָיא ָדא ֵליל ְדׁשָ ִריך ְו, ּ א ּבְ ְָהִכי ֲהָוה ָחֵדי קוְדׁשָ ּ

יֹוָמא ְדִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְבטוָרא ְדִסיַני ִאֵלין ִמִלין ּכְ ּהוא ּבְ ּּ ּ.  
רוְסְפָדאי י ּכְ יה ְדַרּבִ ֵבית ִאּמֵ ִפיִזין ּבְ ן ָלן ְלֶמֱהֵוי אֹוׁשְ ֵּליְלָיא ֲחָדא ִאְזַדּמַ ּּ ּ ּ יַנת ָלן , ּ ְוַתּקִ

ָּפתֹוָרא וְמַנְרּתָ ׁש ְלַההוא ָעְלָמא, אּ ּנַ רוְסְפָדאי ִאְתּכַ י ּכְ ַּוֲהָוה ַרּבִ ָנן, ּּ יה ַרּבָ , ָּאְמַרת ִאּמֵ
ְרָיין ְלָפתֹוָרא ָדא ְבָלא אֹוַרְייָתא ָאר , ְּוָהא ָלא ֲהִויתון ׁשַ י ִזְמָנא ָדא ִמּשְׁ ּנִ ּתַ ַמאי ִאׁשְ

ִמיֵלי ְדאֹוַרְי, ִזְמִנין ח ּבְ ָלה ְלַהאי ַעְנָיא ַעל , יָתאֲּאֵמיָנא ְלַחְבַרָיא ִנְפּתַ ּקָ ְדָלא ֵייֵתי ּתַ
ְּדִאם ָיְדַעת ִדְבָרה ִאיהו ֵמת, ְיָדָנא ּ ּ ָלה ַעל ְיָדָנא ְוָתמות ֳקָדם ִזְמָנה, ּ ּקָ ֵּייֵתי ּתַ ח , ּ ֶאְפּתַ

אֹוַרְייָתא   .ּבְ
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ָרא אלהי, ָּפַתח ְוָאַמר ית ּבָ ֵראׁשִ ָמ''ּבְ ה , ָתאּם ָדא ִנׁשְ ַמר ּבָ יה ִאּתְ ִעי ִאּמֵ ד ָנִפיק ִמּמְ ּּכַ ּ
ך ַעל ְפֵני ְתהֹום)בראשית א ב( ּ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוֹחׁשֶ ְ ּ , ְּדָנִפיק ִעינֹוי ְסִתיִמין, ּ

ח ִעינֹוי ִמָיד  יׁש ֵמַהא, ם ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור''ּ ַויֹאֶמר אלהי)שם ג(ַּאְפּתַ ּנִ ַתר ְדִאְתּכַ י ּּבָ
ָמֵתיה יה , ָּעְלָמא ִנׁשְ ִתיב ּבֵ ַמִים ''ּ ַויֹאֶמר אלהי)שם א ט(ַּמה ּכְ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ּם ִיּקָ

ה ׁשָ ֳאַרת , ֶּאל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ּתָ יה ּגוָפא ִאׁשְ ָמָתא ִמּנֵ ְלַקת ִנׁשְ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ּ דף (ּ

ה )ב''קלו ע ָנןַר, ָאְמַרת לֹון, ְיֵבׁשָ ִּמִלין ִאֵלין ַלאו ִאינון ֶאָלא ֵמַההוא ָעְלָמא, ּבָ ּּ ּ ָאְזַלת , ּ
יה א ַדֲהָוה ָלה ִסיָמָנא ּבֵ ַרּגָ ְּלַההוא ׁשְ ּ א , ּ ַרּגָ רוְסְפָדאי ֲהָוה ַחי ֲהָוה ׁשְ י ּכְ ְּדַכד ַרּבִ ּ ּ

ה ְנהֹוִרין ְמַרְקָמןִמְתַנְע ַכּמָ ה ִלְנהֹוָרא ְדִאְת, ְנָעא ְוַנֲהָרא ּבְ ַכתֲּחִזּתָ ָנן , ִּמָיד ָאְמַרת, ַחׁשְ ַרּבָ
ָנן א ְבִגיָנה, ֲאֵבָדה ָקא ִאְתֲאִביַדת ִלי, ַרּבָ ְפׁשָ ִעיָנא ְלֵמיַזל ְלַפׁשְ ַּוֲאָנא ּבָ ָּאְמרו ַוַדאי , ּ ּ

מֹוְדַעאת ָלה ּתְ ֲּאַזלו ְלָאְרַחְייהו, ָּהא ִאׁשְ ת אֹוְרִחין, ּ ַחת יֹוָנה, ְוִאיִהי ָנְפַקת ְלָפָרׁשַ ּכַ  ְוַאׁשְ
ִליָחא ְמֵהיְמָנא ְלָמאָרך, ּנוְקָבא ְָאְמַרת ָלה יֹוָנה יֹוָנה ַאְנּתְ ַדֲהַות ׁשְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ַלח ֶאת ַהיֹוָנה ֵמִאּתֹו)שם ח ח( ּ ַוְיׁשַ ך , ּ ַמר ּבָ ב ֵאָליו ַהיֹוָנה ְלִעת ֶע)שם יא(ְְוִאּתְ ׁשָ , ֶרבּ ַוּתָ
ִליחוָתה ׁשְ ַבת ֵליה ּבִ ּּתָ ּ אֹוָמ, ּ אּבְ ַהִהיא יֹוָנה ַקִדיׁשָ ָּאה ֲעָלך ּבְ ִליחות ִדיִלי, ְ ׁשְ ְּדֵתיִזיל ּבִ ּ ,

ִרי ַחי אֹו ֵמת ִליחוָתה, ְוֵתַדע ִאי ּבְ ׁשְ א ָחְזָרה ּבִ ִּמָיד ְלִעיָדן ַרְמׁשָ ּ ּ ְּדָהִכי ָחְזַרת ְלֹנַח ְלִעת , ּ
ֹבא ֵאָליו ַהיֹוָנה ְלִעת ֶע, ֶרבֶע ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוּתָ ְדָפָהאַוֲה, ֶרבּ ְוָחְפַרת , ַות ְמַמְרַטת ּגַ

ת ְלַההוא ָעְלָמא, ּּכוָכא ְנׁשַ ִּמָיד ְיִהַבת ָקָלא ְוִאְתּכַ ּ.  
ְמעֹון ְוַחְברֹוי י ׁשִ ָאְרָחא ַרּבִ ִאילו ֵליה, ְּלָבַתר ַדֲהוֹו ָאְזִלין ּבְ ּׁשְ ד ָנִפיק ְינוָקא , ּ אי ּכַ ַּאּמַ

יה ִאיהו ִעינֹוי ְסִתיִמין ִעי ִאּמֵ ִּמּמְ ּ ָאַמר לון ַוַדאי ָדא ִאיהו ָרָזא ,ּ ּ ְכֶהןָ◌ )שם כז א(ּ  ַוּתִ
ה ְנהֹוִרין, ִעיָניו ֵמְראֹות ּמָ יה ּכַ ְמִעי ִאּמֵ ִאֵלין ַמְראֹות ְדַאְחִזיאו ֵליה ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ָמה ְדָחָמא , ּ ּכְ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָבה ֶמְרּכָ יה, ְיֶחְזֵקאל ּבְ פום ַדְרּגֵ ְּלָכל ְינוָקא ַאְחְזָיין ֵליה ּכְ ּ ּ ּ ּין ֵליה ֵמֲאַתר ְדִאיהו ַאְחְזָי, ּ ּ ּ
ָמֵתיה אֹוַרְייָתא וְבִפּקוִדין, ִּנׁשְ ַדל ּבְ ּתַ ְּדִאי ִיׁשְ ּ ּ ָמֵתיה, ּ ְּדַיְנִהיר ַההוא ֲאַתר ְדִאְתְנִטיַלת ִנׁשְ ּ ּ ּ ,

ָמִתין ה ִנׁשְ ַכּמָ   .ּבְ
  ]א''דף קלז ע -תיקוני זוהר [

בֹות ה ֶמְרּכָ ּמָ ִגיֵניה ּכַ ְּוֵאיך ָנֲחִתין ּבְ ל אֹוַרְייָתאְואֹוְלִפ, ְ ה , ּין ֵליה ּכָ ַדל ּבָ ּתַ ְּוִאי ִאׁשְ ּ
יה ְמִעי ִאּמֵ ל ַמה ַדֲהוֹו אֹוְלִפין ֵליה ּבִ יר ֵליה ּכָ ַּאְדּכִ ּ ּ ם, ּ יִהּנָ ְּדִאם , ְּלָבַתר ַאְחְזָיין ֵליה ּגֵ

א ִדיֵליה ָּעַבר ַעל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ַמהו עֹוְנׁשָ ּ ּ ָמה ְדַאְחִזיאו ֵליה ַאְגֵר, ּ ּּכְ ְלָבַתר , ּיהּ
יה ָסִתים  ִעי ִאּמֵ ְּדָנִפיק ִמּמְ ל ִאינון ְנהֹוִרין )א''דף קלז ע(ּ ַמר , ִּעינֹוי ִמּכָ ָמה ְדִאּתְ ּכְ

ְכֶהןָ◌ ִעיָניו ֵמְראֹות ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו , ּו''ּו ָוֹבה''ְּוִאֵלין ּתֹה, ַוּתִ ּ ּ
ך וכו אֹוַרְייָתאְּוָהִכי ִאיהו', ְְוֹחׁשֶ ַדל ּבְ ּתַ ּ ָמאן ְדָלא ִאׁשְ , ִעינֹוי ָסִתים ֵמָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתַ ַתר ְדִאׁשְ ּּבָ ִּמָיד ַויֹאֶמר אלהי, ּ ְּדַנֲהִרין ֵליה , ם ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור''ּ ּ
ְנהֹוָרא ְדַההוא ָעְלָמא ִּמָיד ְדָאִזיל ְלַההוא ָעְלָמא, ּּבִ ּ ַמִים ֶאל ִּמָיד , ּ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ִּיּקָ

ָמָתא ַלֲאַתר ַחד, ָמקֹום ֶאָחד ת ִנׁשְ ְנׁשַ ׁשוב )קהלת יב ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִאְתּכַ ּ ְוָהרוַח ּתָ ּ
ר ְנָתָנה''ֶאל ָהאלהי ה, ּם ֲאׁשֶ ׁשָ ַאר ַיּבָ ּתָ ה, ְּוגוָפא ִאׁשְ ׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֵתָרֶאה ַהַיּבָ ּ ,

ָמֵתיהְלָב ת ִנׁשְ ְנׁשַ ַּתר ְדִאְתּכַ א, ּ ִכיְנּתָ ִריך הוא ֵייָמא ִלׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש , ְּ
ַּחָיה ְלִמיָנה ָּמאן ַחָיה ִאֵלין ַחיֹות ַהּקֶֹדׁש, ּ ָלא ֵליה, ְּוַנֲהִרין ֵליה, ּּ ְּדָנֲחִתין ֵליה ְלַקּבְ ּ ֲהָדא , ּ

אוְנך וכו ַעל ּכַ)תהלים צא יב(ּהוא ִדְכִתיב  ַָפִים ִיּשָׂ ּ ּ'.  
ָלא ֵליה ְּועֹוד ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלַקּבְ ת זוֵגיה ְדִאְתְייִהיַבת ֵליה , ּ ְּלִמיָנה ָדא ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ

ַההוא ָעְלָמא ֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹו ֶאֶרץ ְלִמיָנה, ּּבְ ְרָיין ִליָקֵריה, ּּבְ ה ֲחָייִלין וַמּשִׁ ּמָ ּּכַ ּוְלָבַתר , ּ
ָתא ְדִעֶדןַא ִגּנְ ין ּבְ ּבִ ִּפיק ֵליה ִאיָלִנין ְוִעׂשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹאֶמר אלהי, ּ א ''ּ ְדׁשֵ ם ּתַ

ַההוא ָעְלָמא', ָהָאֶרץ וכו ְלהו ְמזוָמן ֵליה ּבְ ית ּכֻ ית ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשִ ֵרי ּבְ ל ַמה ְדִאְתּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ְבַגן , ּּ
ָאה   .ִּעֶדן ִעָלָאה ְוַתּתָ

  ]ב''דף קלז ע -ר תיקוני זוה[

ְָדא ִסְפָרא ַדֲחנֹוך ַנַער, ָּדָבר ַאֵחר ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם ַמר , ּ ַּדֲעֵליה ִאּתְ בראשית ה (ּ

ְ ַוִיְתַהֵלך ֲחנֹוך ֶאת ָהאלהי)כב ְ י ָלַקח אֹותֹו אלהי''ּ אי ָקאֵרי ֵליה , ם''ּם ְוֵאיֶנּנו ּכִ ְּוַאּמַ
יה ָנַפק, ּתֹוְלדֹות ָאָדם ִאְתְקֵרי, ּ ְדִגְלּגוָלאֶּאָלא ָהָכא ָרָזא, ּתֹוְלדֹות ָאָדם ְּדִמּנֵ ְּוִאיהו , ּ

אי ִאְתְקֵרי ַנַער, ֲּהָוה ּתֹוָלָדה ִדיֵליה ּ ָיׁשוב ִליֵמי )איוב לג כה(ֶּאָלא ָהָכא ָרָזא , ְוַאּמַ
ַקְדֵמיָתא ְלִעיָלא, ֲּעלוָמיו ָמה ַדֲהָוה ּבְ ַההוא ְדִאּתְ, ּכְ ּוְלָבַתר ָנִחית ּבְ יה ּ בראשית לז (ַּמר ּבֵ

י ָאִביו)ב ֵני ִזְלָפה ְנׁשֵ ֵני ִבְלָהה ְוֶאת ּבְ ּ ְוהוא ַנַער ֶאת ּבְ ָתם ָרָעה, ּ ַּוָיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִדּבָ ּ ,
ְזָעא  ָתם ָרָעה ֶאָלא ַדֲהוֹו ִמּגִ ַּמאי ִדּבָ ְּדִאֵלין ְדָאְמרו) ב''דף קלז ע(ּ ּ  ָמה ֱאנֹוׁש )תהלים ח ה( ּ

ֶרּנו  י ִתְזּכְ ֵרהו ְמַעט ֵמאלהיּּכִ ַחּסְ י ִתְפְקֶדּנו ַוּתְ ּוֶבן ָאָדם ּכִ ּ ְנֵזי , ם''ּ ל ּגִ ְּדַיֲהַבת ֵליה ּכָ ּ
ַמָיא יֵדיה, ּׁשְ ָחן ִדיֵליה ּבִ ְּוָכל ַמְפּתְ ּ ָכל ִדיֵליה, ּ ְלֵטיה ּבְ ְּוַאׁשְ ּ א ְדָאַמר , ּ ַגְווָנא ְדַמְלּכָ ּכְ
א ֶאְגַדל ִמּמֶ)בראשית מא מ(ְליֹוֵסף  ּסֵ   .ָּךּ ַרק ַהּכִ

ין , ּל ֲהוֹו ִאֵלין''א ועזא''ָּאַמר ֵליה ְוָהא עז ׁשִ ּנְ ָּאַמר ֵליה ְוָהא ָאֳחָרִנין ֲהוֹו ִמְתּכַ
יה ֲחָייִלין ִדיֵליה ָלא , ִּעּמֵ ִריך הוא ַעד ְדִאְתָייַעץ ּבַ א ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוָהא קוְדׁשָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ

א, ה ָאָדםְּדָאַמר ַנֲעׂשֶ, ֲהָוה ָעִביד ְלָאָדם ְָאַמר ֵליה ְלאֹוָלָפא ֶדֶרך ֶאֶרץ ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ,



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

יה ְּדָנִטיל ַרְבְרָבא ִעָצה ִמִדְזִעיר ִמּנֵ א , ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ָרָזא ָאֳחָרא ִאית ָהָכא, ּ ְלַמְלּכָ
ִליָחא ְמֵהיְמָנא ִעי ְלֵמיַהב ֵליה ַאְגֵריה, ַּדֲהָוה ֵליה ׁשְ ַּוֲהָוה ּבָ י ֲאָנא ָבִעיָנא ָאַמר ְלֵחְיילֹו, ּ

ִליָחא ִדיִלי ֲעַלְייכו ְלָטָאה ַהאי ׁשְ ִגין ְדהוא ְמֵהיְמָנא, ְּלׁשַ ּּבְ יה , ּ ִּאי ִאית ָמאן ְדָיַדע ּבֵ ּ
ח ְמַקְטְרָגא ֲעֵליה, ִּמָלה ָאֳחָרא ֵייָמא ּכַ ִזְמָנא ְדָלא ַאׁשְ ה ָאָדם, ּּבְ   .ָאַמר ַנֲעׂשֶ

ה ָאָדם ִעיָנא ָאָדם ְד, ְּותו ַנֲעׂשֶ ַּיֲעִביד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתאּּבָ אֹוַרְייָתא, ּ ַדל ּבְ ּתַ , ְּוִיׁשְ
ְמָרה ְּלָעְבָדה וְלׁשָ ּ ְּוׁשוְלָטנֹו ֲעַלְייכו, ִּויֵהא ֵליה ַאְגָרא ָטָבא, ּ  )ישעיה ס כא(ְּוָדא ִאיהו , ּ

ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר ֵּנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ב ְד, ּ ְּדָהא ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַאף ַעל ּגַ ּבֹוֵרי ֹכַח ּּ ִּאינון ּגִ
י ְדָברֹו ִריך הוא, ּעֹוׂשֵ א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ בוָרה ּבְ ָּלא ָעְבֵדי ּגְ ּ ּ ֶהְכֵרַח, ְּ ְּדִאינון ָפְלִחין ּבְ ּ ,

א ָרא ְוִיְצָרא ִביׁשָ ה ָאָדם, ְּוֵלית לֹון ִערוָבא ְדִבׂשְ ּוְבִגין ָדא ַנֲעׂשֶ כו, ּ לֹוט ּבְ ֲהָדא , ְּוִיׁשְ
ַמִים ְוגֹוֵמר)בראשית א כו(יב ּהוא ִדְכִת ּ ְוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהּשָׁ ּ ּּ.  

ָמָתא יה ִנׁשְ ה ָאָדם ֲאָנא ָיִהיב ּבֵ ְּותו ַנֲעׂשֶ ַצְלֵמינו, ּ ְ ַאך )תהלים לט ז(ּוְכִתיב , ִּדְכִתיב ּבְ

ֶצֶלם ִיְתַהֶלך ִאיׁש ְּבְ א, ּ יה רוָחא ְוַנְפׁשָ ְּוַאּתון ַיֲהבו ּבֵ ּ ּ ע ְיסֹוִדיןְוַאְר, ּ ְוִיְדֶמה , ָעא ַאְרּבַ
ִאין ְּלֹכָלא ִעָלִאין ְוַתּתָ א ֲעַלְייכו, ּ ִליט וְמַמּנָ ּוַמה ְדָרִעיָנא ְדֶלֱהִוי ׁשַ ּ ּ ַּאְצִדיקו ִדיָנא ִדיִלי, ּּ ּ ,

ִמי ֲעֵליה, ִּויֵהא ִבְרעו ִדְלכֹון ֵרי ׁשְ ַּדֲאָנא ַאׁשְ יֵדיה, ּ ְּדִאיהו חֹוָת, ְּוחֹוָתָמא ִדיִלי ּבִ ם ּ
ִרית ְרכו ֵליה, ַהּבְ ַּמְלָאַכָיא ְדִסְטָרא ְיִמיָנא ּבָ ּ ַמע, ּ ה ְוִנׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוָאְמרו ַנֲעׂשֶ

ְרכו יהו)שם קג כ( קֹול ְדָברֹו''ּ ּבָ ֹמַע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ ּבֵֹרי ֹכַח ֹעׂשֵ ְוָדא , ּה ַמְלָאָכיו ּגִ
א, ן''מטטרו ְנִאין ֵליה ְוָאְמרו ַוֲה, ְּלִקְבֵליה יֹוֵסף ְלַתּתָ ּוֹו ָאֳחָרִנין ַדֲהוֹו ׂשָ ּ  ָמה )שם ח ה(ּ

ֶרּנו י ִתְזּכְ ָתם ָרָעה, ֱּאנֹוׁש ּכִ ּוְבִגין ָדא ַוָיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִדּבָ ּ רֹו , ּּ ְנאו ֹאתֹו ְוֹלא ָיְכלו ַדּבְ ַּוִיׂשְ ּ ּ
לֹום ְּוַלאו ְדִאינון ִאֵלין עז, ְלׁשָ ּ ֶּאָלא ִאינון ָאֳח, ל''א ועזא''ּ ְנׁשו ּ ָּרִנין ְדִאְתּכַ א ''ס(ּ

הֹון)דאתכללו   . ִעּמְ
ְמעֹון, ָּדָבר ַאֵחר ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם י ׁשִ ֶּזה ֵסֶפר ָדא ַצִדיק ַחי ָעְלִמין, ָאַמר ַרּבִ ּ ,

ְּדִאיהו ַאִפיק ּתֹוְלִדין ּ ַמר ַּההוא ְדִאּתְ, ְּוִאינון ּתֹוְלדֹות ָאָדם, ֶּזה ֵסֶפר ַוַדאי ְוָלא ָאֳחָרא, ּ
יה  ִית)ישעיה מד ג(ּּבֵ ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ ִית ִדיֵליה,  ּכְ ָּמאן ּבַ א, ּ ִכיְנּתָ ְוַרֲעָיא , ָּדא ׁשְ

ִדיֹוְקֵניה ְּמֵהיְמָנא ַאְנּתְ הוא ּכְ א, ּּ ִדיֹוְקִנין ִדְבֵני ָנׁשָ ָלא ּבְ ּכָ ְּוָלך ֵחיָלא ְלִאְסּתַ ּ ִציוִרין , ְ ּּבְ ּ
ַמר ּבֵ ְּדַההוא ְדִאּתְ ְדמות אלהי)בראשית ה א(ּיה ּ ָרא אֹותֹו''ּ ּבִ א , ם ּבָ ְּדָכל ִציוִרין ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּּ

ָכְרַסָיא יִמין ּבְ ִּאינון ְרׁשִ א ְדַאְנּתְ ְזִקיָקא, ּ ְבּתָ ְרַסָיא וַמְרּכַ ּוְבִגין ְדָכל ּכָ ּ ְַאְנּתְ ִאית ָלך , ּּ

ָלא ּכָ ה ֶתחֶזה ִמ, ֵחיָלא ְלִאְסּתַ ך ְוַאּתָ ִגין ּכַ ל ָהָעם ְוגֹוֵמרְּבְ   .ּכָ
ֶזה ', ּ ֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹות ָאָדם וכו)בראשית ה א(ָּדָבר ַאֵחר  )א וטוב לשומו כאן''אמר המגיה זה מצאתי בס(

ר ַאְנִפין ְּתֵרין ֲעׂשַ הֹון , ּ ְּדִאְתַמר ּבְ ְעָתם)יחזקאל א י(ּ ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ּ ּ וְפֵני ,ּוְפֵני ׁשֹור ְוגֹוֵמר, ּ
ר ְוגֹוֵמר ֹרא אלהי, ֶנׁשֶ יֹום ּבְ הֹון, ּם ָאָדם ַחָיה ְרִביָעָאה''ּבְ ָלא ּבְ ְּוָצִריך ְלִאְסַתּכָ ע ַגָווִנין , ְּ ַאְרּבַ ַאְנִפין ּבְ ּּבְ ּ ּ

ע ַחיֹות הֹון ַאְרּבַ ְּדַנֲהִרין ּבְ הֹון , ּ ְּדִאְתַמר ּבְ ר יהו)דברים ה ד(ּ ָפִנים ִדּבֶ ּ ָפִנים ּבְ ה ֶנֱאַמר , םּה ִעָמֶכ''ּ ּוְבֹמׁשֶ
ר יהו)שמות לג יא( ה ָפִנים ֶאל ָפִנים'' ְוִדּבֶ ּה ֶאל ֹמׁשֶ ַתר ְדַאֲהָדרו ַלֲאחֹוָרא, ּ ּּבָ ִריך הוא ַהַדר לֹון , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ּ ְוָרִאיָת ֶאת ֲאֹחָרי וָפֵני ֹלא ִיָראו)שם כג(ְּוָדא ִאיהו , ֲאֹחרֹוי ְּוִאֵלין ִאינון ָפִנים ְדִנ, ּ ּּ ְּרִאין וָפִנים ְדֵאיָנן ּ ּ
ֲעָנָוה. ִנְרִאין ַּאְנִפין ִחָווִרין ּבַ י ַחִיל, ּ ת, ִּאינון ַאְנׁשֵ ֹבׁשֶ ַּאְנִפין סוְמִקין ּבְ ַמָיא, ּ סוָפא ִמן ׁשְ ְּדִאית לֹון ּכְ ּ ּ ,

אֹוַרְייָתא, ם''ִּאינון ִיְרֵאי אלהי י ֱאֶמת, ַּאְנִפין ְירֹוִקין ּבְ ִמְצָוהַּאְנִפי, ִּאינון ַאְנׁשֵ ּן אוְכִמין ּבְ ְּדִאיִהי ְתִפָלה , ּ ּ
ָכא אוְכָמא, ְדָיד ִמׁשְ ּוְתִפִלין ּבְ ִּאינון ׂשְֹנֵאי ָבַצע, ּּ ת וְבָלא תֹוָרה , ּ ָלא ֲעָנָוה וְבָלא ֹבׁשֶ ֲּאָבל ַאְנִפין ּבְ ּּ ּ

ּוִמְצָוה ך ְורוַח, ּ ִּאינון ֹתהו ָוֹבהו ְוֹחׁשֶ ּ ּ ְּ הֹון , ּ ּ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו וכו)בראשית א ב(ְּדִאְתַמר ּבְ ְּדִאינון ', ּ ּ
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ַּאְחְזִרין ָעְלָמא ְלֹתהו ָוֹבהו י ַחִיל ִמַזְרָעא ְדַאְבָרָהם, ּ ִכיְנָתא ַתָתָאה, ַּאְנׁשֵ ְּדֵביה ׁשְ ּ ּ ּ ּם ִמַזְרָעא ''ִיְרֵאי אלהי, ּ
ִכיְנָתא ִעָלָאה, ְּדִיְצָחק ְּדֵביה ׁשְ ּ ּ יה , ְּדִהיא אֹוְצָרא ְלָחְכָמה, ּ י ֱאֶמת ִמַזְרָעא ְדַיֲעֹקב ְדִאְתַמר ּבֵ ַּאְנׁשֵ ּּ מיכה ז (ּ

ּ ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)כ ּוֵביה ו, ּ ְּדִאיהו ִתְפֶאֶרת' ּ ּ ְטָרא ְדָדִוד ְדִאיהו ַרְגָלא ְרִביָעָאה וֵביה י, ּ ּׂשְֹנֵאי ָבַצע ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּ ,'
ִגיָנה  יה ּבְ ְּדִאְתַמר ּבֵ ּ ָטן ְוָדִוד )שמואל א יז יד(ּ ָמא ההו, ּהוא ַהּקָ ּוְבַגָווָנא ָאֳחָרא ִאְתַפִריׁש , י''ַּהאי ִאיהו ׁשְ ּ ּ

ִכיְנָתא ִעָלָאה ְוַתָתָאה, י''ְלִזְמִנין הוה ּׁשְ יַנְייהו, ּּ ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּבֵ ּּ ּוְבַגָווָנא ָאֳחָרא יהו, ּ ְטָרא ''ּ ה ִמּסִ
ַּגָווִנין ִמְתַהְפִכין ְל, ן'' ְדמטטרו)דמשה( ד ִאיִהי ְצִריָכא ְלַתָתִאיןּּ ִכיְנָתא ּכַ ׁשְ ית ְסֵרי ּבִ ּׁשִ ּ ְּוָדא ִאיהו ְדָאְמרו , ּ ּ

רום, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּכְ ַתִנין ּכַ ְּדַבר ַנׁש ְדָצִריך ִלְבִריֹות ַאְנפֹוי ִמׁשְ ּ ּּ ּ ּּ ְּדִאְתֲהַפך ְלַכָמה ַגָווִנים, ְ ּּ ְּוִאית ֲהפוָכא , ְ
ְּדַגָווִנים ְלַטב ְדַנֲהִר ְנהֹוָראּ ָמה ַגָווִנין, ין ּבִ ְּוִאינון ְמַרְקָמן ִמּכַ גוָפא, ּּ ַגְווָנא , ְּוָכל ַהאי ּבְ  ְדֵעֶדן )דגינתא(ּכְ

ָמא ְדיהו ׁשְ ֵרי ּבִ ל ַגָווִנין ְוִציוִרין ְדִאֵלין גוִפין. ה''ְדִאְתּבְ ּּכָ ּ ּ ּּ ּ ּּ ַגְווָנא ְדנֹוֶבֶלת אֹוָרה ִדְלֵעיָלא ַגְלַגל , ּ ְּוִאינון ּכְ ּ
ְפֵני ְלָבָנה, ָּמהַח ַע ּכִ ְפֵני ַחָמה וְפֵני ְיהֹוׁשֻ ה ּכִ ַּוֲעַלְייהו ִאְתַמר ְפֵני ֹמׁשֶ ּּ ּ ע ַגָווִנין, ּ ְּוַכך ִדיֹוְקָנא ִאית ֵליה ַאְרּבַ ּ ּּ ּ ְ ,

ְּדִאית ַגְווָנא ִחְווָרא סוְמָקא ְירֹוָקא אוְכָמא ּ ִּניִמין ִאינון ּכְֹכַבָיא וַמְלָאַכָיא וְמַמּנָ, ּּ ּ ּּ ן ּ ּבַ חוׁשְ ּן ְדַתְלָיין ֵמַאְנִפין ּכְ ּּ
י ְלַאְנִפין, ִניִמין ְמׁשֵ ְּוֻכְלהו ְמׁשַ ּ ּ ּפוָמא . ּ ר ּבֹו וַמְרֶאה ְוֹלא ְבִחידֹות)במדבר יב יח(ּ ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ּ ֶּפה ִאיהו , ּ ּ

ָרָזא ִדְכרוִבים הֹון , ּּבְ ְּדִאְתַמר ּבְ רוִבים פְֹרׂשֵ)שמות כה כ(ּ ּ ְוָהיו ַהּכְ ּ ד , י ְכָנַפִים ְלַמְעָלהּ ְפָוון ּכַ ִּאֵלין ׂשִ
אדנ ִּאְתַפְתחו ִאְתַפְתחו ּבְ ּּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , )ה''יהו(י ''ּ ָפַתי ִתְפָתח וִפי ַיִגיד '' אדנ)תהלים נא יז(ּכְ ּי ׂשְ ּ ּּ

ְָתִהָלֶתך ּ ָברוך, ְּוָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְּכָ ם יהוְוָכ, ּ ׁשֵ ד ִאיהו ּכֹוֵרַע , ה''ּל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ּּכַ
ַכְנֵפיֶהם רוִבים סֹוֲכִכים ּבְ ה, ּּכְ ְּוָדא ִאיהו ִסכוך ְדסוּכָ ּ ּ י , י''ה אדנ''ְוִסיָמָנא יהו, ס''ו ה''ְּדִאיהו כ, ְּ ּפְֹרׂשֵ
ם, ח''ְּכָנַפִים ְלַמְעָלה ִאיהו ְרַמ ׁשֵ ל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ְתֵרי, ּּכָ ָמָהן ְדִאינון אהיּבִ ּן ׁשְ א ''ְוִסיָמָנא י, ה''ה יהו''ּ

י ְכָנַפִים , ה ֶאָחד''ו יהו''ה אלהינ'' יהו)דברים ו ד(, א''י ֻרִבים פְֹרׂשֵ ָּחְכָמה וִביָנה ֲעַלְייהו ִאְתַמר ְוָהיו ַהּכְ ּּ ּ ּ
פֹ''יהו, ְלַמְעָלה ַכְנֵפיֶהם ַעל ַהּכַ ּה ֶאָחד ֲעַלְייהו ִאְתַמר ֹסֲכִכים ּבְ ּ ֻרִבים. ה''ֶּרת ְוִאינון וּ ָּדָבר ַאֵחר ְוָהיו ַהּכְ ּ ,

ִּאינון צוַרת ָאָדם ְּדִאיהו יו, ּּ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה י, א''ו ה''א וא''ד ה''ּ ַכְנֵפיֶהם ו, ה''ּפֹוְרׂשֵ , ה''ֹסֲכִכים ּבְ
ע ַגְדִפין ְּדִאינון ַאְרּבַ ּ ַּוֲעַלְייהו ִאְתַמר , ּ א ֶאְת)שמות יט ד(ּ ִריםּ ָוֶאׂשָ ְנֵפי ְנׁשָ ְפָוון, ֶכם ַעל ּכַ ּוְכרוִבים ְתֵרי ׂשִ ּ ּ ,
ָנא, ַּעל ֵנס ָהיו עֹוְמִדים ַמע ֶאת ַהּקֹול, ָּדא ִליׁשְ ר ֵאָליו ִדּבור ְדפוָמא, ָּקָלא ְדָנִפיק ִמָגרֹון, ַּוִיׁשְ ַּוְיַדּבֵ ּ ּ ,

ְּוָקָלא ְוִדּבור ִתְפֶאֶרת וַמְלכות ּ ר ַאמֹות ֹאֶרך ַהּקָ, ּּ ְְוֶעׂשֶ ַּוֲעֵליה ִאְתַמר , ֶרׁשּ ּ תֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה )מלאכי ב ו(ּ
ִפיהו ָּדא פוָמא ֵהיָכל, ּּבְ ַּוֲעֵליה ִאְתַמר אדנ, ּ ָפַתי ִתְפָתח''ּ ּי ׂשְ א. ּ ים ְוָדא ִלּבָ ָדׁשִ יה ֹקֶדׁש ַהּקֳ ִּמְלָגאו ִמּנֵ ּ ,

ְנֵפי ֵריָאה רוִבים ּכַ ֻרִבי, ּּכְ ֲּעַלְייהו ִאְתַמר ְוָהיו ַהּכְ פֶֹרתּּ ַכְנֵפיֶהם ַעל ַהּכַ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ֹסֲכִכים ּבְ ּם פְֹרׂשֵ ָּדא , ּ
פֶֹרת ַהֵלב ּּכַ ְּדַתָמן , ּ ַמת ָאָדם'' ֵנר יהו)משלי כ טז(ּ ְלָיין, ה ִנׁשְ ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ְתֵרין ּכִ א ְדִאיהו . ּ ִלּבָ ּּבְ

ֵתי ים ִאית ְתֵרי ּבָ ָדׁשִ ֹּקֶדׁש ַהּקֳ ַח, ּ ּוְבַחד ַסם ָמְות ְדִאיִהי ֵאׁש, ּד ַסם ַחִייםּבְ א ְדָעאל ְלֹקֶדׁש , ּ ֲהָנא ַרּבָ ּכַ
ים ָדׁשִ ַאְנפֹוי, ַהּקֳ ִּאם ָזָכה ַסם ַחִיים ֲהָוה ָנְפָקא ִמַתָמן וְנִהיָרא ּבְ ּ ּּ א , ּ ְּוָקָלא ְוִדּבור ֲהָוה ָנִפיק ִמַתָמן ִמּקוְדׁשָ ּּ ּ

ִכיְנֵתיה ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּּ ָמאָלאְוִא, ְ ְטָרא ִדׂשְ ּוַמאי ִניהו , ַּוֲהָוה ָקִטיל ֵליה, ם ָלא ָזָכה ַסם ָמְות ֲהָוה ָנִפיק ִמּסִ ּ
גוָפא ֲהָנא ּבְ ָמה ְורוַח ְוֶנֶפׁש, ּּכַ ֶּאָלא ְנׁשָ ְרֵאִלים, ּ ִּאינון ָלֳקֵבל ּכֲֹהִנים ְלִוִיים ְוִיׂשְ ְּתַלת ְצלֹוִתין ָלֳקֵבל ְתַלת , ּ ּ ּ

ִנין ִכיְנֵתיהְּוִאינו, ָקְרּבָ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּן ַמֲאָכִלין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ִכיְנָתא ְדִאיִהי ַסם ַחִיים. ְ ׁשְ ִּאם ֲהָוה ָעאל ּבִ ַסם , ּ
ַּחִיים ֲהָוה ָנִפיק ְלַקְדמוֵתיה ּ ְּוִאם ַלאו ָהא ַסם ַהָמְות ְלִקְבֵליה, ּ ְּדִאיִהי ָמָרה אוְכָמא, ּ ר ַנׁש , ּ ּוִמיָנה ָימות ּבַ ּ ּ

ֲעִניו ּּבַ א, תּ ָמאָלא ְדִלּבָ ֵני ַאֲהֹרן רוַח ְוֶנֶפׁש. ְוָדא ְטחֹול, ְוִאיִהי ְלִסְטָרא ׂשְ ָמה, ּּבְ ְּדַאֲהֹרן ִאיהו ְנׁשָ ְּתֵרין , ּ
נֹוי ֶנַצח ְוהֹוד ְדָקא ָיאות, ּּבְ ָנא ּכִ ִּאם ַיֲעלון ָקְרּבָ ֵאׁש , ְּדִאיִהי ָמָרה, ְוִאי ַלאו ָהא ַסם ָמְות, ָּהא ַסם ַחִיים, ּ

ּ ַוַיְקִריבו ִלְפֵני יהו)ויקרא י א(ִּדְכִתיב , ה אֹוִקיד לֹוןָזָר ַּוֵתֵצא ֵאׁש ְוגֹוֵמר, ה ֵאׁש ָזָרה ְוגֹוֵמר''ּ ִּאינון ְסִליקו , ּ ּ
א, ָּלה ֵמַאְתָרָהא א ְלִלּבָ ְּוָעאלו ָלה ַקֵמי ַמְלּכָ ּ ְּוָלא ֲהָוה ְלהו ְרׁשו ְלֵמיָעאל ְלַתָמן, ּ ּ ִרי, ּ א ּבְ ה קוְדׁשָ ּּבָ ּך הוא ּ ְ

הֹון יִמין. ָּנִטיל ִדיָנא ּבְ ְפָוון ַעּקִ ָנא, ׂשִ הֹון ָקְרּבָ ַּדֲעַלְייהו , ה''ְדָעאל ֳקָדם יהו, ֵּלית ְרׁשו ְלַכֲהָנא ְלַקְרָבא ּבְ ּ
ּ ְמֻעָות ֹלא יוַכל ִלְתקֹון וכו)קהלת א טו(ִּאְתַמר  ְּוֵכן ַעְייִנין ֲעִקיִמין ְפטוִרין ִמן ָהְרִאָייה', ּ ּ ּׁש ֲעַקָלתֹון ְדָנָח, ּ

ַּתָמן ְּדִאיהו ָנִטיל ְנהֹוַרְייהו, ּ ּוִפיָמא ַאִטיָמא ִאְתְקֵרי טוְמטום, ּ ּ ְּוַאְנְדרֹוִגינֹוס ִאיהו ִדיֹוְקָנא ְדָזָכר וְנֵקָבה, ּ ּ ּּ ,



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

נוְקָבא ר ַנׁש ְדָקֵליה ְוִדּבוֵריה ּכְ ַגְווָנא ָדא ִאיהו ּבַ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּוָמאן ְדִאיהו ֶחְציֹו ֶעֶבד ְו, ּ ּ ן חֹוִריןּ ֶּחְציֹו ֶעֶבד , ֶּחְציֹו ּבֶ
ְּדֵיֶצר ָהָרע ן חֹוִרין ְדֵיֶצר ַהטֹוב, ּ ְּוֶחְציֹו ּבֶ ל ִאֵלין ְפטוִרין ִמן ָהְרִאָיה, ּּ ּּכָ ּ ּ ִזְמָנא ְדָנְפִקין ִמן גוָפא, ּ ּּבְ א , ּ ַנְפׁשָ

ַגְווָנא ָדא ָלא וְלִאְתַחְזָיי, ְדִאיִהי ּכְ ֵּלית ָלה ְרׁשו ְלִאְסַתּכְ ּ ִכיְנָתאּּ ׁשְ ַעת ְפִטיָרָתה ִמן גוָפא, ּא ּבִ ׁשַ ַּקְדָמָהא ּבְ ּּ ּ .
ִדּבור ִּפיָמא ְדַאִטיָמא ּבְ ִליט ֲעָלה, ּ ֶּאֶבן ְדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע ׁשַ ּ ּּ ְּוִאְתְקֵרי טוְמטום, ּ ִגין ָדא ָפטור ִמן ָהְרִאָייה, ּ ּּבְ ּ ּּ ,

ִגין ָדא ֵייתו א ּבְ ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ְּדִנׁשְ ּ ּ ִגְלגוָלאּ ּן ּבְ ָמה ְדִאְתְייִהיבו, ּ ֵלִמין ְלַאְתַרְייהו ּכְ ַּעד ְדִאְתַחְזָרן ׁשְ ּ ּ ,
ָמה ְדַאְת ָאַמר  ּ ְוָהרוַח ָתׁשוב ֶאל ָהאלהי)קהלת יב ז(ּּכְ ר ְנָתָנה''ּּ ּוִמיָנה אֹוִליְפָנא ַקל ָוחֹוֶמר , ּם ֲאׁשֶ ּ

א ָמָתא ְוַנְפׁשָ ָאֳחָרִנין ְדִאינון ִנׁשְ ּּבְ ּא עֹוד ֶאָלא ִדְקָרא ַאְסִהיד ֲעַלְייהו ְוָל, ּ ל ֵאֶלה ִיְפַעל )איוב לג כט(ּ ּ ֶהן ּכָ
ֹלׁש ִעם ָגֶבר''ֵא ִגְלגוָלא ִזְמָנא ַקְדָמָאה ִאם ֵייֵתי ִחָוור. ּל ַפֲעַמִים ׁשָ ּוָמאן ְדֵייֵתי ּבְ ּ ּ יה ְקָרא , ּּ ִּאְתַקַיים ּבֵ ּ
ִני)ישעיה א יח( ׁשָ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ינוּ ֶלג ַיְלּבִ ׁשֶ ּם ּכַ ִגְלגוָלא ַקְדָמָאה, ּ ר ַנׁש ְדִאיהו ּבְ ּוַבֶמה ִיְתַיַדע ּבַ ּ ּ ּ ּּ ִאם , ּ

ּהוא ָקֵליה  ְתרוָעה)א''דף קלח ע(ּ ָבִרים אֹו ּכִ ׁשְ ְּוגוֵפיה ְוַאְנפֹוי ִחָווִרין, ּ ּכִ ּ ָבִרים ִאיהו , ּּ ׁשְ ִּאם הוא ָקֵליה ּכִ ּ ּ
ְתרוָעה ִאיהו ִמִזְמָנא ִתְנָיָנאְוִאם ָקֵל, ִּמִזְמָנא ַקְדָמָאה ּיה ּכִ ּ ּ ּ ְּוִאם גוֵפיה ְירֹוָקא ְוַאְנפֹוי ְירֹוִקין ְוָקֵליה , ּ ּ ּּ ּ

ְּתִקיָעה ִאיהו ִמִזְמָנא ְתִליָתָאה ּּ ְּוִאם ֲהַדר ְלַגָווֵניה, ּ ְתִקיָעה ְוגוֵפיה ִחָוור ְוַאְנפֹוי ִחָווִרין, ּ ָּקֵליה ּכִ ּ ּ ּ ָּדא ִאיהו , ּּ ּ
ַגָוו ַיִין ְדֶהְחִמיץ ְדָחַזר ְלַגָווֵניה ַקְדָמָאה, ֵּניה ַקְדָמָאהּּכְ מֹו ְדאוְקמוהו ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ִהפוָכא ְלָטב, ּ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּּכְ ְוֵכן , ּ

ָבִרים ׁשְ ַּאְנפֹוי סוְמִקין ְוָקֵליה ּכִ ּ ְּוַאְנפֹוי ְירֹוִקין ְוָקֵליה ְתרוָעה, ּ ּּ ן, ּ ְח. ָּהא ִאְתַתּקַ ּכַ ר ַנׁש ְדָכל , ָנאְועֹוד ַאׁשְ ּּבַ
ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ִּציוִרין ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ִתְקָלא, ּ ִקיִלין ּבְ ְפָוון ִאינון ָעִבים, ׁשְ ּוְלִזְמִנין ׂשִ ְּוָנְפִקין ִמִתּקוָנא ְדִציוִרין , ּ ּּ ּ ּ

ּאֹו ִאינון ֲארוִכין אֹו ִאינון ְקָצִרים, ְּוִדיֹוְקִנין ָאֳחָרִנין ּ ּ ָּתא ֲחִזי ְוַאָתה ֶתֱח, ּ ל ָהָעםּ ָּהָכא אוִקיְמָנא , ֶזה ִמּכָ
ְּלִמְנַדע ִתּקוִנין ִאֵלין ּ י ַחִיל ַעְייִנין, ּ ה '' יהו)חבקוק ג ג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּם אוְדִנין''ִיְרֵאי אלהי, ַאְנׁשֵ

ְמֲעך ָיֵראִתי ַמְעִתי ׁשִ ָׁשָ י ֱאֶמת חֹוָטָמא, ּ ּׂשֹוְנֵאי ָבַצע פוָמא, ַאְנׁשֵ ּ ָוה ִעם ִתּקוִנין ִאם חֹוָטָמא , ּ ׁשָ ַּלאו ִאיהו ּבְ ּּ
ּופוָמא ֲאִריָכא, ְּואוְדִנין ֲאִריִכין, ְּוַאְנִפין ֲאִריִכין, ְּדַעְייִנין ֲאִריִכין, ַאֲחָרִנין ַּתָמן ִאְתַגְלָיא , ְוחֹוָטָמא ָעָבה, ּ ּ ּ

א ִּגְלגוָלא ְדַנְפׁשָ ָוה ֵמָאֳחָרִנין, ּ ׁשָ ַּתָמן ִא, ְוִאם ַעְייִנין ָלא ּבְ ָמָתאּ ְּתַגְלָיא ִגְלגוָלא ְדִנׁשְ ּ ְּוִאם אוְדִנין ַלאו , ּ
ָוה ׁשָ ַּתָמן ִאְתַגְלָיא ִגְלגוָלא ְדרוָחא, ּבְ ּ ּ ּ ּ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ִגין ְדִאיִהי ּכְ ּפוָמא ּבְ ּ ּ ָוה, ּ ׁשָ ָּהא ִאְתַמר , ִאם ַלאו ִאיִהי ּבְ
יה  ֵל)שמות כ ה(ּּבֵ ִנים ַעל ׁשִ ּ פֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ ִעיםּ ים ְוַעל ִרּבֵ ע ִגְלגוִלין ָלא , ׁשִ ְּוִאם ַעל ַאְרּבַ ּ ּ

ְעָתא , ִּאְתַתְקַנת ַהִהיא ׁשַ ִּאְתַמר ּבְ יֶבּנו)עמוס ב א(ּ ָעה ֹלא ֲאׁשִ ָמִתין ְדַאְתָיין ְתַלת ִזְמִנין . ּ ְוַעל ַאְרּבָ ְּוָכל ִנׁשְ ּ
ָרֵאל ֵעֶר, ְּוָלא ִמְתַתְקִנין ֵעי ִיׂשְ ִּאְתְקִריאו פֹוׁשְ ֲּאָבל ַצִדיַקָיא ִדְבָכל ִזְמָנא ְדֵייתון ִמְתַתְקִנין, ב ַרבּ ּּ ֵּייתון , ּּ

ָעה ִתין דֹור, ַעד ַאְרּבָ ֲּאִפילו ַעד ׁשִ א)קהלת א ד(ְּוָדא ִאיהו , ּּ ְ דֹור הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ה , ּ ָמָתא ְדִאיִהי ֹמׁשֶ ְוָדא ִנׁשְ
ינו ִתין ִרּבֹוא, ַּרּבֵ ִליָלא ִמׁשִ ּּכְ ִכיְנ, ּ הּוׁשְ ֹמׁשֶ ְרָיא ּבְ ד ׁשַ ַמת ַחִיים ּכַ ָּתא ִעָלָאה ְדִאיִהי ִנׁשְ ּ ִאלו , ּ ב ֵליה ּכְ ִּאְתַחׁשַ ּּ ּ

ִתין ִרּבֹוא ׁשִ ֶכֶרס ֶאָחד, ָּאָתא ּבְ ים ִרּבֹוא ּבְ ׁשִ ה ַאַחת ָיְלָדה ׁשִ ּוְבִגיֵניה ִאְתַמר ִאׁשָ ּ ּ ּ א. ּ ְּוִאינון ַמְרִעין ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ,
הֹון  ֶרך)משלי ג ח( ,ָוֳחָלִים ָרִעים )ברים כח נטד(ְּדִאְתַמר ּבְ ָ ִרְפאות ְתִהי ְלׁשָ ּ א ְדַצִדיַקָיא, ּ ֵריׁשָ ד ִאינון ּבְ ּּכַ ּ ּּ ,

יַעָיא א ְדַרׁשִ ֵריׁשָ ד ִאינון ּבְ ֲּאָבל ּכַ ּ ְייהו , ּ ָרֵאל ָאְמַרת ְלַגּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ ַחְרֹחֶרת)שיר א ו(ּּכְ ֲאִני ׁשְ ּ ַאל ִתְראוִני ׁשֶ ּ ,
אְּדִאֵלין ְרָיין לֹון ְלַפָתָאה ִלְבֵני ָנׁשָ ְעִתין, ּ ׁשַ ית ׁשַ ׁשִ ֶעְגָלא ּבְ ָרֵאל ּבְ ָמה ַדֲהוֹו ְמַפֵתי ְלִיׂשְ ּּכְ ֲּהָדא הוא , ּ

ה)שמות לב א(ִדְכִתיב  ׁש ֹמׁשֶ י ֹבׁשֵ ְעִתין ֲעַבדו ָית ֶעְגָלא, ּ ַוַיְרא ָהָעם ּכִ ית ׁשַ ׁשִ ָּהא אוְקמוָה ּבְ ּ ׁש , ּּ ין ׁשֵ ּבֵ
ַבע ַבע, ְלׁשֶ ין ַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ְלׁשֶ ַּאְפִריׁשו ּבֵ ּּ ִכיְנָתא, ּ ְּדגוָפא וׁשְ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ּוְבִגין ָדא ַמּנִ ּ ּ ְּ

ַבע א לֹון ִמׁשֶ יֹום ָהִראׁשֹון)שם יב טו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּלַאְפָרׁשָ ּ ַאך ּבַ ַבע, ְ ית ְלׁשֶ ין ׁשִ ִגין , ְַאך ָחַלק ּבֵ ּבְ
ָרֵאל ָּד ֶנֶסת ִיׂשְ ֶמׁש)שיר א(א ָאְמָרה ּכְ ָזַפְתִני ַהׁשָ ׁשְ ּ ׁשֶ ֶמׁש, ּ ׁש ָזַפְתִני ַהׁשָ י ו, ּׁשֵ ְּדִאְסַתַלק ִמּנִ ּ ֶמׁש' ּ ְּדִאיהו ַהׁשָ ּ ,

ית ֵתיִבין ְדִאינון  ׁשִ ְּדָנִהיר ּבְ ּ ָרֵאל יהו)דברים ו ד(ּּ ַמע ִיׂשְ עד כאן ( .ְּוָהא ִאְתַמר, ה ֶאָחד''ו יהו''ה אלהינ'' ׁשְ
  .)ה מספרים אחרים''ההג



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

  ]ב''דף קלח ע -תיקוני זוהר [

מֹו  )ב''דף קלח ע(ַוְיִחי  ַצְלמֹו ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ְדמותֹו ּכְ ָנה ַויֹוֶלד ּבִ ים וְמַאת ׁשָ ֹלׁשִ ָּאָדם ׁשְ ּּ ּ
ת  א, )בראשית ה ג(ׁשֵ ְבּתָ ַלת ֵחיָוון ְדַמְרּכַ ַמת ה ִנ'' ֵנר יהו)משלי כ כח(ת ִאיִהי , ּש ּתְ ׁשְ
ה , ָאָדם ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)יחזקאל א י(ּ ּ ּ ְדמותֹו , ּ ְּוָדא ִאיהו ַויֹוֶלד ּבִ ּּ

ַצְלמֹו ָנה ַוָימֹות. ּכְ ים ׁשָ ֹלׁשִ ָנה וׁשְ ע ֵמאֹות ׁשָ ׁשַ ר ַחי ּתְ ל ְיֵמי ָאָדם ֲאׁשֶ ַּוִיְהיו ּכָ ּּ ַמאי , ּ
ל יֹוִמין ַד, ַּוָימֹות ֶּאָלא ּכָ ִניןּ ע ֵמאֹות וְתָלִתין ׁשְ ׁשַ תֹוֶסֶפת , ֲּהָוה ַחי ֲהָוה ּתְ ִנין ּבְ ָאר ׁשְ ּוׁשְ

ְבִעין ְדָחְסרו ֵמֶאֶלף. ֲהָוה ִמית ְּוׁשַ נֹוי, ּ ָלָמא לֹון , ְיַהב ְלָדִוד ִמּשְׁ ִגין ַדֲהָוה ָעִתיד ְלַאׁשְ ּּבְ
יה   .ְּוָהָכא ָרָזא ְדפוְרָקָנא, ּּבֵ
ר ָדִרין ֲהוֹו ֵמָאָדםֶע ָנה וְמַאת )בראשית ה כח(,  ְוַעד ֹנַחּׂשֶ ֹמִנים ׁשָ ִים וׁשְ ּתַ ּ ַוְיִחי ֶלֶמך ׁשְ ּ ְ

מֹו ֹנַח ן ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ָנה ַויֹוֶלד ּבֵ ּׁשָ בֹון ָיֵדינו, ּ ינו וֵמִעּצְ ֲעׂשֵ ֵּלאֹמר ֶזה ְיַנֲחֵמנו ִמּמַ ּ ּ ּ ,
אי ִגְלּגוִלין, ְוַאּמַ ִּדְבַקְדֵמיָתא ֲהוֹו ָטְרִחין ּבְ תַּעד ְד, ּ ּבָ ָּאָתא ֹנַח ְדִאיהו ׁשַ ּוֵביה ָנחו , ּ ּ ּ
ְלהו ּּכֻ בו, ּ ּוֵביה ִאְתַייׁשְ ּ   .ְּוַאִפיק לֹון ְלָעַלם, ּ

יִאין אי ֲהוֹו ַקְדָמִאין ַחִיין יֹוִמין ַסּגִ י ֶאְלָעָזר ַאּמַ יה , ָּאַמר ַרּבִ ַמר ּבֵ גֹון ָאָדם ְדִאּתְ ּּכְ ּ
ֹלׁשִ ָנה וׁשְ ע ֵמאֹות ׁשָ ׁשַ ָנהַּוְיִחי ָאָדם ּתְ ָנה, ים ׁשָ ים ׁשָ ע ֵמאֹות ַוֲחִמּשִׁ ׁשַ ְלהו , ְוֹנַח ּתְ ְּוֵכן ּכֻ ּ
יִאין ִנין ַסּגִ ִנין)א ומנח''נ(ּוֵמַאְבָרָהם , ָּדִרין ַעד ֹנַח ֲהוֹו ַחִיין ׁשְ ׁשְ , ְ ְוֵאיֵלך ֲהוֹו ִמְתַמֲעִטין ּבִ

ִרי ִנין ַוֲאִריכו ְדיֹוִמין ִאינון ֵמ, ָּאַמר ֵליה ּבְ ִּרּבוי ׁשְ ּ ֲּאִריך ַאְנִפיןּ ִנין , ְ ּוִמעוָטא ְדיֹוִמין וׁשְ ּ ּ
ִּמְזִעיר ַאְנִפין ה, ּ ְרָאם ּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ַמר ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ַאְבָרָהם ִאּתְ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ ּ '

  .ְזִעיָרא
  ]א''דף קלט ע -תיקוני זוהר [

רוך יהו ְּבָ  )א''דף קלט ע(. ה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן''ּ

, אמר המגיה אלו התקונים מצאתי בספר אחר כתובים מאחד ועשרים תקונים ולהלאה(
גמרתי אומר לשים בעט ברזל , ולמען לא ימצא זה החבור נעדר מאלו המרגליות יקרות וטובות

 ).ומצא מין את מינו ונעור, ועופרת את שרשרות העבותות על המשבצות

 ]מהדורה תנינא [תקונא תניינא
  )ג''ב וכ''זהו תקון כ(

ָרא אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ ָר, ם''ּבְ ית ּבָ ֵראׁשִ ִי''ּבְ ן . ָּדא ֵאילֹו ְדִיְצָחק, ׁש''א ּתַ ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ ּבְ
מה יפו פעמיך ) שיר ז ב(ועל אלין תלת גלגולין אתמר (ְּוָרָזא ְדִמָלה , ׁש ְלעֹוָלה ְדִיְצָחק''ֵא

א לגביה צריך ''ד, ה עלמא דאתי וזאת לפנים דא אימא עלא)רות ד ד(, בנעלים בת נדיב
ואם לאו לית לון רשו לרווחא ,  של נעליך וגומר)שמות ג ה(והדא הוא דכתיב , חליצה

ובגין דאיהי יום הכפורים אסיר בנעילת ,  לסלקא לעלמא דאתי)א לרוחא דמיתא''נ(רמתאה 
ה ְלֹעָלה)בראשית כב ז(, )הסנדל ה ָהֵאׁש ְוָהִעִצים ְוַאֵיה ַהּשֶׂ ית ,ּ ִהּנֵ  ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר ִמּשִׁ

ֵרי ַלֲעֵקָדה ְדִיְצָחק ית ִאְתּבְ ֵראׁשִ   .יֹוֵמי ּבְ
ֲעֵקָדה ְדִיְצָחק ן ְדַבֵטיל מֹוָתָנא ּכַ ִגין ְדָלא ִאית ָקְרּבָ ּּבְ ּ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ַוַיֲעקֹוד ֶאת )שם(ּ

נֹו ר ִמַדת ַהִדין , ִיְצָחק ּבְ ִּאְתַקּשַׁ ְּוָלא ֲהָוה ֵליה ְרׁשו , ד ְלִעיָלא ְוִאְתַעּקַ)מלאך המות(ּ ּ
ְּלָקְרָבא ְלֵבי ִדיָנא ַרְבְרָבא ְדִאיהו ְגבוָרה ַוֲעֵקָדה ְדָנא מֹוִעיָלה , ְלַתְבָעא ִדיָנא, ּ

ן יֹוֵסף, ְּלָגלוָתא יַח ּבֶ ַאל  )שם(ְּוָקָלא ָנִפיק ֵמַההוא ִזְמָנא , ַדֲהָוה ָעִתיד ְלִאְתַקְטָלא ָמׁשִ
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ַעׂש לֹו ְמאו רו ַרֲחֵמי ַעל ִדיָנא, )שם יב( ָמהּּתַ ּבְ ִגין ְדִאְתּגַ ּּבְ ּ  )תהלים צח א(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ
יָעה לֹו ְיִמינֹו ָמאָלא, ּוְלָבַתר ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו, ּהֹוׁשִ   .ְדָגַבר ְיִמיָנא ַעל ׂשְ

ן ר ִטָפה ִדְדכוָרא ַעל ִטָפה ְדנוְקָבא ִאיהו ּבֵ ּבַ ד ִאְתּגַ ּּכַ ּ ּּ ּהו ַוַדאיַרֲחֵמי ִאי, ּ ד , ּ ֲאָבל ּכַ
ר ִטָפה ְדנוְקָבא ַעל ְדכוָרא ּבַ ִּאְתּגַ ּ ּ ִליט , ַבת ִאיִהי ְוִדיָנא ִאיִהי, ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְדכוָרא ׁשַ ּּ

ָמאָלא ִליט ְיִמיָנא ַעל ׂשְ ַּעל נוְקָבא ָגִרים ְדׁשַ ּ ַרֲחֵמי ְוָלא ְבִדיָנא, ּ ָרֵאל ּבְ ְוָדא , ְּוִיְפקון ִיׂשְ
י ָגַבר ָעֵלינו ַחְסדֹו) קיז בתהלים(ִּאיהו  ּ ּכִ ֶטֶרם ָיֹבא ֵחֶבל ָלה )ישעיה סו ז(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ ּ ּבְ

  .ְוִהְמִליָטה ָזָכר
ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּוִבׁשְ ּ ִליט יהו, ּי ִדיָנא''אדנ, ה ַרֲחֵמי''יהו, ְּ ד ׁשַ ה ַעל ''ּּכַ

ִלי, ּי ַרֲחֵמי ִאיהו''י יאהדונה''אדנ , ּה ִדיָנא ִאיהו''ה אידהנוי''י ַעל יהו''ט אדנְּוַכד ׁשַ
ָחָזק ָיֹבא''י אלהי'' אדנ)שם מ י(ְּוָרָזא ְדִמָלה  ְתִקיפו ְדִדיָנא, ם ּבְ ּּבִ ּוְבָדא ֲעֵקָדה ְדִיְצָחק , ּ

י ֲאבֹוי ד ַקּמֵ ָרֵאל ְדָל, ְּדִאְתַעּקַ יַח ְוִיׂשְ ִזיב ָמׁשִ ִגין ִדְיׁשֵ ְרֵמיה ְלִמיָתה ּבְ ּוָמַסר ּגַ ּ ּ ּא ְימותוןּ ּ ,
ָגלוָתא ָרֵאל ֶלֱהוו ָעְבִרין ּבְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ַדֲאִפילו ִאי ִיׂשְ ּ ּ ִפיכות ָדִמים ְוִגלוי , ּ ַּעל ׁשְ ּ ּּ

ֵרָפה ֶהֶרג ְוֶחֶנק, ֲעָריֹות ַוֲעבֹוָדה ָזָרה ה , ְּזכות ֲאָבָהן ָיֵגן ֲעֵליהֹון ִמּשְׂ ִגין ְדַאְבָרָהם ִנְתַנּסָ ּּבְ
נוָרא יָנאְוִיְצָח, ּּבְ ַסּכִ ָגלוָתא, ק ּבְ   .ְּזכות ֲאָבָהן ְיֵהא ֵמִגין ֲעֵליהֹון, ְּוַיֲעֹקב ּבְ

ַלת ִפּקוִדין , ְועֹוד ִנְסיֹוָנא ִדְתַלת ֲאָבָהן ְמִעיִדין ָרֵאל ַעל ּתְ ְּדָלא ָעַבר ָאָדם ְדִאיהו ִיׂשְ ּ ּ ּּ
י לֹון , ִּאֵלין ִריך הוא)ליה(ְּדַמּנִ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ה '' ַוְיַצו יהו)בראשית ב טז(ִתיב ֲּהָדא הוא ִדְכ, ְּ
לוי ֲעָריֹות, ַּוְיַצו ָדא ֲעבֹוָדה ָזָרה, ם ַעל ָהָאָדם''אלהי ֵּלאֹמר ָדא ּגִ ַּעל ָהָאָדם ָדא , ּּ

ִפיכות ָדִמים ּׁשְ ִגְלּגוָלא ְדַאְבָרָהם, ּ ָמָתא ְדָאָדם ָעאַלת ּבְ ְּדִנׁשְ ְּוִאם ִאיהו ָעַבד ֲעבֹוָדה , ּ
ד ָעאל ּבְ, ָזָרה ּ ְפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם )דברים ז כה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּנוָרא ֲהָוה ִאּתֹוַקדּכַ

ֵאׁש ְרפון ּבָ ׂשְ   .ּּתִ
  ]ב''דף קלט ע -תיקוני זוהר [

ָווִנין ַלת ּגַ ְּדֵאׁש ִאית ֵליה ּתְ ּ ִּחָוור ְוָירֹוק ְואוַכם, ּ ֵכֶלת, ּ ְּוִאינון ְדֵבִקין , ּוְרִביָעָאה ּתְ ּ
ַגֶחֶלת ְדִאי הּּבְ ּהו סוְמָקא ָהא ֲחִמּשָׁ ן ה , ּ ּבַ ֻחׁשְ ִריך הוא )חמש(ּכְ א ּבְ ּ ְדִאיִהי ֱאמוָנה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

הֹון', ְּדִאיהו ו ָווִנין ְוָנִהיר ּבְ ָחֵמׁש ּגַ ׁש ּבְ ְּדִאְתַלּבַ ה, ּ ִליָלן ּבָ ָווִנין ְדִאינון ּכְ ּוֵביה ָסְלִקין ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ,
י ו הֹון ְלַגּבֵ ְוַכד ָסְלִקין ,  ִהיא ָהעֹוָלה)ויקרא ו ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ', ְוִהיא ְסִליַקת ּבְ

ֵרין ְדִאינון ו ּּתְ ָנא' ה' ּ ָקְרּבָ ֵרין ִמְלִעיָלא ְדִאינון י, ּבְ ָּנֲחִתין ּתְ  )ב''דף קלט ע(, ה''ּ

ָדא ִרין ָדא ּבְ ּוִמְתָקְרִבין ַאְתָוון וִמְתַייֲחִדין וִמְתַקּשְׁ ּ ּ ָנאְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדָקְר, ּ   .ּבָ
ה ַמְלֲאֵכי אלהי)בראשית כח יב(ְּוָרָזא ְדִמָלה  ֵרין , ם ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו'' ְוִהּנֵ ָסְלִקין ּתְ

א ֶאּשָׁ ֵרין, ּבְ ָמא ְדיהו. ְוָנֲחִתין ּתְ ׁשְ ַזב ַאְבָרָהם ּבִ ּתֵ ע , ה''ְוִאׁשְ ב ְדִאית ַאְרּבַ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ
ָמ ן ִדׁשְ ַּמְלָאִכים ְדִאינון ְמַמּנָ ּ אּ ְדָלא , ּא ַקִדיׁשָ ּתַ ִריך הוא ְלִאׁשְ א ּבְ ִעי קוְדׁשָ ָּלא ּבָ ְּ

ׁש ָזָבא ֵליה ֶאָלא ִאיהו ַמּמָ ַאְבָרָהם ְלׁשֵ ּּבְ ֵמיה, ּּ י ַעל ׁשְ ִגין ְדַקּנֵ ּּבְ ן ָאָדם , ּ ּוֵביה ִאְתַלּבַ ּ
ָרֵאל ָּהִראׁשֹון ְדִאיהו ִיׂשְ ְּדָלא ָעַבר ַעל ַוְיַצו ְדִאיהו ֲעבֹוָדה ָזָר, ּ ּ ׁש , הּ ְלָבַתר ִאְתַלּבַ
ִיְצָחק ְוִאְצְטִריף ְוָאַמר  ַעׂש לֹו ְמאוָמה)בראשית כב יב(ּבְ יה , ּ ַאל ּתַ ְּדַההוא ְדִאְצְטִריף ּבֵ ּ

ִפיכות ָדִמים, ָּלא ָעַבד ִמָדַעם ְּדָלא ָעַבר ַעל ׁשְ ּ יה, ּ ל ּבֵ ְלּגַ ד ָנַחת , ְּוֵכן ַיֲעֹקב ִאְתּגַ ּכַ
ּ ְדָדִחיל ְדָלא ֲהָוה ָסִליק)צה לארץדחו(ְּלָגלוָתא ְדִמְצָרִים  ַההוא ִזְמָנא ָאַמר ֵליה , ּ ּּבְ ּ
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ִריך הוא  א ּבְ ּקוְדׁשָ יָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ְוגֹוֵמר)שם מו ג(ְּ ך ,  ַאל ּתִ ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ

ם ָעֹלה   .ִָמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְלך ּגַ

 ]מהדורה תנינא [תקונא תליתאה
  )ד''זהו תקון כ(
ן ֲאִרּבְ ּמָ ית ּתַ ָנא''ֵראׁשִ ִנין, ּי ְדָקְרּבָ ָנא ְבִדיֹוְקָנא ַדֲאִרי ָאִכיל ָקְרּבָ ָקְרּבָ ַּדֲהָוה ָנִחית ּבְ ּ ,

ִנין ְּוָדא ִאיהו ַקְדָמָאה ְלֵחיָוון ַדֲהוֹו ָאְכֵלי ָקְרּבָ אי ֲהוֹו ָנֲחִתין . ּ י ֶאְלָעָזר ְוַאּמַ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
ִנ ָכְרַסָיא, יןֵחיָוון ְלֵמיַכל ָקְרּבָ ע ֵחיָוון ִאינון ּבְ ִרי ַאְרּבַ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ר , ּ ַאְרֵיה ׁשֹור ֶנׁשֶ

ע ְיסֹוֵדי, ָאָדם ּוְבגוָפא ְדַבר ַנׁש ַאְרּבַ ע ֵחיָוון, ּ ן ֲעַלְייהו ַאְרּבַ ִּדְמַמּנָ ִליָלא ְבהֹון, ּ , ְּדֶנֶפׁש ּכְ
ע א ֵמִאֵלין ַאְרּבַ ּוְבִגין ָדא ַפְרָנָסה ְדַנְפׁשָ ּ ּ ִאלו , ּ ע ְיסֹוֵדי ִדיֵליה ּכְ ַאְרּבַ ר ַנׁש ּבְ ד ָחאב ּבַ ּּכַ ּּ

א ַנְפׁשָ ֶפׁש)במדבר ו יא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָחאב ּבְ ר ָחָטא ַעל ַהּנָ ּוְבַההוא ִזְמָנא ,  ֵמֲאׁשֶ ּ
א ְורוָחא ֵמַעְפָרא ִּאְתַפַרׁש ַמָיא ֵמֶאּשָׁ ּ ּ.  
ְּדֵמַעְפָרא ָנְפִקין ַזְרִעין ְדִאינון ַפ ּ ּ ָיא ֵחיָוון ְדִאינון ַפְרָנָסה ַדֲאִרי, ְרָנָסה ְדָאָדםּ ּוִמּמַ ּ ּ ּּ ,

ִעיִרין ְדִאינון ַפְרָנָסה ְדׁשֹור א ּבְ ּוֵמֶאּשָׁ ּ ּ ר, ּ ּוֵמרוָחא עֹוִפין ְדִאינון ַפְרָנָסה ְדֶנׁשֶ ּ ּ ּ ְוַכד ָחב , ּ
הֹון ַמֲחלֹוֶקת ְדִאיהו ִפרו ן ְיסֹוִדין ְוִאית ּבְ הֹון ִאְתָפְרׁשָ ּּבְ ּ ּּ ם יהו, ָדאּ ְיהו''ְוָסִליק ׁשֵ , ּה ִמּנַ

ְּוָעאל ֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו סמא ָטן''ּ ִפרוָדא''ַּדיהו, ל ׂשָ ְרָיא ּבְ הושע י (ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּה ָלא ׁשַ

מו)ב ה ֶיְאׁשָ ם ַעּתָ הֹון, ּ ָחַלק ִלּבָ ָנא ֵמִאֵלין ִמיִנין ְדָחב ּבְ ּוְבִגין ָדא ָצִריך ָקְרּבָ ּ ּּ ְלָקְרָבא , ְ
הֹון הֹון ִפרוָדא, ּבְ ע ְיסֹוִדין ְדִאית ּבְ ִּאינון ַאְרּבַ ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדִמְתָקְרִבין ְיסֹוִדין ָדא , ּּ ּ ּ

י ָדא ָטן, ְּלַגּבֵ ִריך הוא ֲעַלְייהו וָבַרח ׂשָ א ּבְ ִּמָיד ָנִחית קוְדׁשָ ּ ּ ְּ א , ּ ְוִאי ָלא ָבַרח ָהא ֶאּשָׁ
ָנא אֹוִקיד ֵליה ַח ּתוַקד ּבֹו)ויקרא ו ה(א ִדְכִתיב ֲּהָדא הו, ְּדָקְרּבָ ְזּבֵ   .ּ ְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ
ִנין  סֹוְכֵכִני)איוב י יא(ְוָרָזא ְדָקְרּבָ ִני וַבֲעָצמֹות ְוִגיִדים ּתְ יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ ּ עֹור וָבׂשָ עֹור , ּ

א ְדָאָדם ִּאיהו ְלבוׁשָ ְלָאָדם ם ''ה אלהי''ּ ַוַיַעׂש יהו)בראשית ג כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ם יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ּוְלִאׁשְ ה, ּ ְתנֹות אֹור ְמַרְקָמן ִמִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ִּאם ָזָכה ּכָ ּ ְדַאְגָרא , ּ

ִדיַקָיא נוז ַלּצַ ִּדְלהֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְדִאיהו אֹור ַהּגָ ּ ּ ּ ָכא ְדִחְוָיא ְדָכִליל , ּ ְוִאם ָלא ָזָכה ִמׁשְ
ע ְיסֹוִדין ר ַנׁש ֲעַלְייהו,ַאְרּבַ ה ְדָעַבר ּבַ יִמין ִפּקוִדין ְדָלא ַתֲעׂשֶ ן ְרׁשִ ּ ְדַתּמָ ּ ּ ּוְבִגין ָדא , ּּ ּ

ל ָאָדם ֲחקוִקים לֹו ַעל ַעְצמֹוָתיו ּאוְקמוהו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֲעֹונֹוָתיו ׁשֶ ּ ּ ָכא , ּ ּוְקִריבו ְדִמׁשְ ּ
ה ְּדָאָדם ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ְּדִאינון ְקִריבו ְדַא, ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּתָוון ִדׁשְ ּ ְּ.  

  ]א''דף קמ ע -תיקוני זוהר [

ַמר  ן)ויקרא א ב(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ם ַוַדאי,  ָאָדם ּכִ ָכא , ִּמּכֶ ְּלַאָפָקא ִמׁשְ
ה ְּדִחְוָיא ְדֵביה ְמַרְקִמין ִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ּ יה ְּוָאָדם ְדָעַבר ֲעַל, ּּ ַמר ּבֵ ְּיהו ִאּתְ תהלים קמד (ּ

ֵצל עֹוֵבר)ד ֹאֶהל)במדבר יט יד(, ּ ָאָדם ַלֶהֶבל ָדָמה ָיָמיו ּכְ י ָימות ּבְ י ָימות , ּ ָאָדם ּכִ ּּכִ
ו ֵיֶצר ָהָרע, ַּוַדאי ָנא ְדִעׂשָ ְּוָדא ִאיהו ְקִריבו ְדָקְרּבָ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  ָיֻקם )בראשית כז לא(ּ

נֹוָאִבי ְוֹיאַכל ִמ יד ּבְ ָבִרים. ּצֵ ֶבר ִמן ׁשְ ר ִאיהו ׁשֶ ׂשָ ְּוִאיהו סוַמק, ּּבָ ְטָרא ְדַחָיה ְדִאיהו , ּ ִּמּסִ ּ
ר ָטהֹור, ׁשֹור ׁשָ ר ַחי ּבָ ׂשָ ְרָיא ֵביה  )א''דף קמ ע(ְוִאית , ּבָ ֶדה ְטֵריָפה ְדׁשַ ּשָׂ ר ּבַ ָּאֳחָרא ְדָבׂשָ

ּרוַח ַהטוְמָאה ּ ְות ְדָרִכיב ַע, ּ ַּמְלַאך ַהּמָ ר ָטֵמאְ ׂשָ   .ּל ַקְרנֹוי ׁשֹור מוָעד ּבָ
ר ְדַדְכיו ְוֶע, ֶצם ָטהֹורֶצם ָטֵמא ְוִאית ֶעִאית ֶע, ֶצםֶע ּוָבׂשָ ּ ֶּצם ְדַדְכיוּ ַמר , ּ ֲּעַלְיהו ִאּתְ

ִרי ֶע)בראשית ב כג( ׂשָ ר ִמּבְ ר, ֶּצם ִאיהו ַאְרֵיהְוֶע, ֶּצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ יִדים ִאיהו ֶנׁשֶ , ּּגִ
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ר ָרא ִדְמָסֲאבוִנׁשְ, ֶנׁשֶ ָּרא ְדַדְכיו ְוִנׁשְ ּ ה ֶע, ּ ְרָיא ְבָרָכה וְקדוׁשָ ר ְוִגיִדים ֲעַלְייהו ׁשַ ֶּצם וָבׂשָ ּ ּ ּ
ָרֵאל, ְּוִיחוד ְּדִאינון ּכֵֹהן ֵלִוי ְוִיׂשְ ֶע, ּ יהּבְ ְרָיא ְבָרָכה ּבֵ ד ׁשַ  )יחזקאל לז ז(ִּמָיד , ֶּצם ּכַ

ְקְרבו ֲעָצמֹות ֶע ָנאִמְת, ֶצם ֶאל ַעְצמֹוַּוּתִ ִרין ָדא ְבָדא ְבָקְרּבָ ָּקְרִבין וִמְתַקּשְׁ ּוִמָיד ָנִחית , ּ ּ
ָרָכה ְרָייא ֲעַלְייהו ּבְ ָחא ְוׁשַ ֲּעַלְייהו ִמׁשְ ה, ּ ְרָיא ֲעֵליה ְקדוׁשָ ר ׁשַ ׂשָ ּּבָ ְטָרא , ּ ְדִאיִהי ִמּסִ

ּתָ ֶאת ַהְלִוִים, ִּדְלִוִים ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִקַדׁשְ ּ אִּמָיד ִמְתָקְרִב, ּ י ִלּבָ , ּין ַעְרִקין ִדְדָמא ְלַגּבֵ
ֲהֵני ִאינון ְּדִבְרָכָאן ִמּכַ ָניו ֵלאֹמר )במדבר ו כג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ּבָ ּ ַדּבֵ

ָרֵאל. ּּכֹה ְתָבַרכו יִדים ִמִיׂשְ ָרא, ּּגִ וָרה ְדַגְרִמין וִבׂשְ ה ְוִקּשׁ ְּוִאינון ִיחוָדא וְקדוׁשָ ּ ּ ּ ּ ד ְוַכ, ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ַתְרַוְייהו ִאְתְקִריאו ִיחוד ְוִיחוד ִאיהו ּבְ ִרין ּבְ ִּמְתַקּשְׁ ּ ּ ּ דברים ו (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ָרֵאל יהו)ד ַמע ִיׂשְ   .ה ֶאָחד''ו יהו''ה אלהינ'' ׁשְ
ָכא ִאיהו ְדמות ָאָדם ַמְלכות ִּמׁשְ ּ ה, ּ ל ִדיֹוְקִנין ִאְתַחְזָיין ּבָ ּּכָ ִל, ּּ ָרא ְוִאיִהי ּכְ ׂשְ יָלא ִמּבִ

מוַנת ּכֹל, ְוִגיִדין ְוַגְרִמין ה ְוִיחוד, ְּוִאיִהי ּתְ ָרָכה וְקדוׁשָ ְּוִאיִהי ּבְ ּ ּּכֲֹהִנים וְלִוִים , ּ ּ
ְרֵאִלים ְתַלת ֲאָבָהן, ְוִיׂשְ יָרן ּבִ ְּדִאינון ְקׁשִ ָבה, ּ ְרּכָ הֹון ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהּמֶ ַמר ּבְ ר , ְּדִאּתְ ׂשָ ּבָ ּבַ
ד ִמְתַקְד אּּכַ ָּנִחית ֲעֵליה ָדם ָטהֹור, ׁשָ ד ִמְתַיֲחִדין ָנִחית ֲעַלְייהו רוָחא , ּ ְּוִגיִדים ּכַ ּ

א ְרִמין ָנִחית ֲעַלְייהו ַמִיין ְדַדְכיו, ַּקִדיׁשָ ּּגַ ּ ִנין, ּּ י ֶאְלָעָזר . ָּדא ִאיהו ָרָזא ְדָקְרּבָ ָחָדא ַרּבִ
ְּוָחדו ַחְבַרָיא ְוָאְמרו ִאילו ָלא ֲאֵתיָנא ְלַה ּ ַמע ָדא ַדייּּ ּאי ָעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ ּ.  

ִרי ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ִנין, ָאַמר ַרּבִ ָרָזא ְדָקְרּבָ ִנין, ְועֹוד ּבְ ַח ְדֵביה ָדם ְדָקְרּבָ א ִאיהו ִמְזּבֵ ִּלּבָ ּ ּ ּ ּ ,
ַמר  ְוִאי , ָנאִּאם ָזכו ַאְרֵיה ֲהָוה ָנִחית ְלֵמיַכל ָקְרּבָ,  ְוָזַבְחּתָ ָעָליו)שמות כ כד(ְּוַעל ָדא ִאּתְ
א ָנִחית ְלּבָ ָכֵבד, ָלא ּכַ ם, ּוְבָאן ֲאַתר ּבְ יִהּנָ ן ָמָרה ּגֵ ֵרי , ְּדַתּמָ ְּדִאיִהי ֲעלוָקה ְדִאית ָלה ּתְ ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ָבנֹות ַהב ַהב א ְבהֹון ָצַווח ַהב ַהב', ּ ַלֲעלוָקה וכו)משלי ל טו(ּכְ , ְוַכְלּבָ
ם םַחְרּבָ, ּוָמָרה ִאיִהי ֵגיִהּנָ ַגְווָנא ְדֵגיִהּנָ ֵרי ִפיֹות ּכְ ְות ְדִאית ָלה ּתְ ּא ְדַמְלַאך ַהּמָ ּ ּ ּ ַמר , ְ ְּדִאּתְ

ה  י ָבנֹות ַהב ַהב)שם(ּּבָ ּתֵ א , ּ ַלֲעלוָקה ׁשְ ַחְרּבָ ַמר ּבְ ַגְווָנא ָדא ִאּתְ ּ ְוַאֲחִריָתה )שם ה ד(ּכְ
ֶחֶרב ִפיֹות ָּמָרה ַכַלֲעָנה ַחָדה ּכְ ּ ּ ּ.  

ָּמָרה ַסם ָמְות ִדיֵליה, ל''ְּוָכֵבד ִאיהו סמא ְלָטא ָמָרה ַעל ַעְרִקין ִדיָלה , ּ ד ׁשָ ּּכַ ּ
ָרא ְבחֹוִבין ּבְ ִפְרִקין ְדָכֵבד וָמָרה, ּוִמְתּגַ ַמר ּבְ ִּאּתְ ּ ַוָיֹבאו ָמָרָתה ְוֹלא ָיְכלו )שמות טו כג(, ּ ּ ּ

י ָמִרים ֵהם ָרה ּכִ ּתֹות ַמִים ִמּמָ ַההוא ִזְמָנא ִאינון ַע, ִלׁשְ ּּבְ א ְבדֹוֲחָקא ּ ְּרִקין ְדִלּבָ
א ִלּבָ ִרין ּבְ ִרין , ּוִמְתַטּמְ ֵתיה וְבנֹוי ְוֵחיָוון וְבִעיִרין ְועֹוִפין ְדִמְתַטּמְ ַגְווָנא ְדֹנַח ְוִאּתְ ּּכְ ּ ּ ּ

ֵתיָבה א ִאיהו ְבדֹוֲחָקא ְבהֹון, ּבְ ר ַנׁש, ְּוִלּבָ א ִמָיד ָימות ּבַ ְּדִאם ָמָרה ָמָטא ְלִלּבָ ּוָמָרה , ּּ
א ֶאָלא ְבחֹוִביןָלא  ָרֵאל ְדִאינון ִלּבָ ָרה ַעל ִיׂשְ ּבְ ִּמְתּגַ ּ ַמת , ּ א ְדִאיִהי ִנׁשְ ְתיוְבּתָ ִּאי ָחְזִרין ּבִ

א ִעָלָאה ִכיְנּתָ ַּחִיים ׁשְ א וְלַעְרִקין ִדיָלה, ּ ֵהא ְלִלּבָ ָּהא ַאְסָווָתא ּתְ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )שם(ְוִאּתְ

ִים קו ַהּמָ ַּוִיְמּתְ ִסין , ּ ּ ְוֵאָבִרים ִדיֵליה)גופא( ַעְרִקיןְוִאּתְ ּ.  
א ְדִעֶרב ַרב''ְּטחֹול ָדא ִליִלי ִסיל, ת ִאיּמָ חֹוק ַהּכְ ִסיל ָדא ֵאל ַאֵחר , ׂשְ ָּמאן ּכְ

ָנָהא, ל''סמא מוִרים, ְּוִעֶרב ַרב ִאינון ּבְ ִעים ּגְ ָרֵאל ְרׁשָ ִיׂשְ ְּדִאינון ְמעוָרִבין ּבְ ּ ַּוֲעַלְייהו , ּ
ַמר ִאם ָרִאיָת ְתָגֶרה ּבֹוִאּתְ ֶחֶקת לֹו ַאל ּתִ ָעה ְמׂשַ ַהּשָׁ ע ׁשֶ ַמר ,  ָרׁשָ חבקוק א (ֲּעַלְייהו ִאּתְ

ּנו)יג ע ַצִדיק ִמּמֶ ַבַלע ָרׁשָ ֲחִריׁש ּבְ יט ּבֹוְגִדים ּתַ ה ַתּבִ ּ ָלּמָ ּ ע ָדא ְכִסיל, ּ ִעֶרב ַרב , ָּרׁשָ
ע ָגלוָתא ִאינון ָרׁשָ ּּבְ ּנו, ּ ַבַלע ַצִדיק ִמּמֶ ּּבְ ּ ָרֵאלָדא ִי, ּ ִרים ְדָבַלע לֹון, ׂשְ ּוָמאן ּגָ ִגין , ּ ּבְ
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מוִרים ְּדַלאו ִאינון ַצִדיִקים ּגְ ּ ּ מור ֵאינֹו , ּ ּנו ּבֹוֵלַע ֲאָבל ַצִדיק ּגָ ַמר ַצִדיק ִמּמֶ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ּ ּ
  .ּבֹוֵלַע

  ]ב''דף קמ ע -תיקוני זוהר [

ּוְטחֹול ִאיהו ִליִלי ֵבית'  ְמֵאַרת ה)משלי ג לג(, ת''ּ עּבְ ָרה ְלַרְבֵיי ,  ָרׁשָ ְוִאיִהי ַאְסּכְ
ְּדִאינון ַחָייַבָיא ּ עוְתָרא ְבַהאי ָעְלָמא, ּ הֹון ּבְ הֹון )ב''דף קמ ע(, ַּחְייַכת ּבְ , ּוְלָבַתר ְקִטיַלת ּבְ

אי ִאְתְקִריאו ַרְבֵיי ָזָבא ִמיָנה, ְּוַאּמַ ּתֵ הֹון ַדַעת ְלִאׁשְ ִגין ְדֵלית ּבְ ּּבְ ּ ֲאָבל ֵלב ֵמִבין , ּ
ַזב ִמיָנהִא ּתֵ ן ַצִדיק, ּׁשְ ְּדַתּמָ ֵלט '' טֹוב ִלְפֵני ָהאלהי)קהלת ז כו(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ ם ִיּמָ

ה ּנָ ה, ִמּמֶ ְּוחֹוֵטא ִיָלֶכד ּבָ ּ.  
הֹון ְנבוָאה ְדִאיִהי  ָליֹות ִאינון יֹוֲעצֹות ִאם ָזכו ָעאל ּבְ ּּכְ ּ ַמת '' ֵנר יהו)משלי כ כז(ּ ה ִנׁשְ

ָיה, ְּוִאינון יֹוֲעִצים ְלָטב,  ְנִביִאיםְּוִאְתֲעִבידו, ָאָדם הֹון ִעָצה ְותוׁשִ ְּוִאית ּבְ ּ.  
ְנֵפי ֵריָאה א, ּכַ ְרָיא ְבהֹון רוַח קוְדׁשָ ִּאם ָזכו ׁשַ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  ְוָנָחה ָעָליו )ישעיה יא ב(ְוִאּתְ

ּה רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ִעָצה וְגבוָרה רוַח ַדַעת ְו''ּרוַח יהו ּ ּ ּ ּ ּ ַמר , ה''ִיְרַאת יהוּ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ
י ְכָנַפִים)שמות כה כ( ֻרִבים פֹוְרׂשֵ ּ ְוָהיו ַהּכְ גֹון צוַרת ָאָדם, ּ רוִבים ּכְ ַּהּכְ י ְכָנַפִים , ּ ּפֹוְרׂשֵ

ְדִפין ְלִקְבֵליה ְדָאָדם ין ּגַ ַלת ֵחיָוון ְדָפְרׂשִ ָּלֳקֵבל ּתְ ּ ְדִפין, ּ ית ּגַ ֵרין ְלָכל, ְּוִאינון ׁשִ , ּ ַחָיהּתְ
ִעים א ַגְדִפין ְדֵחיָוון ְמרוּבָ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ִּמּסִ א, ּ ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ ְדִפין ָלֳקֵבל ׁשֵ ית ּגַ , ׁשִ

ע ְרַסָיא ְמרוּבָ ְדִפין ָלֳקֵבל ּכָ ע ּגַ ַּאְרּבַ י ְכָנַפִים ְלַמְע, ּ ַכְנֵפיֶהם ַעל ּפְֹרׂשֵ ָלה ֹסְכִכים ּבְ
פֶֹרת פֶֹרת ְד, ַּהּכַ ָּדא ּכַ יןּּ א ֹקֶדׁש ֻקְדׁשִ א, ִלּבָ   .ְוָדא ִלּבָ

ָמה ָרֵאל, ֶּנֶפׁש רוַח ְנׁשָ ָמה, ּכֵֹהן ֵלִוי ְוִיׂשְ ה ֵנר ֲהָוה ''ִאם ָזָכה ֵנר יהו, ּּכֵֹהן ִאיהו ְנׁשָ
ֶמׁש זֹוַרַחת ּשֶׁ א ּכַ יה ִמִלּבָ ָּנִהיר ּבֵ רוִבין , ּ ְדפֹוי ִדּכְ ין ּגַ א ֲהָוה ָנִפיק ִמּבֵ ְּורוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ

ְנֵפי ֵריָאה ְּדִאינון ּכַ יה, ּ ַּוֲהָוה ְמַמֵליל ִעּמֵ ְוָנִפיק , ְוָדא ֶנֶפׁש ֲהָוה ָדֵליק, ְּוִאם ַלאו נוָרא, ּ
א ְואֹוִקיד ֵליה א ִמִלּבָ ֶּאּשָׁ ן. ּ ד ָנִאים ִאְתְקֵרי ֵקיָבה ָיׁשֵ   .ַקְרְקָבָנא ְוֵקיָבה ּכַ

יָנה ְלִביׁש יָנה ְלָטב ְוִאית ׁשֵ ּגֹון ֲחלֹום ְדִאיִהי ֻסָלם ְלָטב ּכְ, ְוִאית ׁשֵ  )א כגון חלום''נ(ּ
ּוֵביה ָדִביק ָקֶנה, ְּדָחָזא ַיֲעֹקב ּ ין ִדְנבוָאה, ּ ית ַדְרּגִ ית ִעְזִקין ְדָקֶנה ִאיהו ׁשִ ְּוׁשִ ּ ּ ּ ְוָסְלִקין , ּ

ֵמי ין ִנׁשְ ּתִ הֹון ָדִוד, ְלׁשִ ְּדָהִכי אוְקמוה, ַּדֲהָוה ָנִאים ּבְ ּ ּסוסָדִוד ֲהָוה ִמְתַנְמֵנ, ּ ְּוסוס , ּם ּכַ
ֵמי ין ִנׁשְ ּתִ א, ָּלא ָנִאים ֶאָלא ׁשִ יׁשָ יָנה ְלִביׁש ֶחְלָמא ּבִ י , ְוִאית ׁשֵ יה ְלַגּבֵ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ

ָכה ְגֹדָלה ֹנֶפֶלת , ּ ְוַתְרֵדָמה ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם)בראשית טו יב(, ַאְבָרָהם ה ֵאיָמה ֲחׁשֵ ְוִהּנֵ
ְּוָהא אוְקמוָה ְבַאְר, ָעָליו ִליֹותּ ע ּגָ ין, ּּבַ ּוְבִגין ַדֲחלֹום ֵייֵתי ִבְתֵרין ַדְרּגִ ּ ּאוְקמוהו , ּ ּ ּ

ֵטִלים, ַקְדָמִאין ר ְלֶחְלָמא ְבֹלא ְדָבִרים ּבְ ך ִאי ֶאְפׁשַ ֶבן ּכַ ֹלא ּתֶ ר ְלָבר ּבְ ָמה ְדִאי ֶאְפׁשַ , ְּכְ
אן ַעל ְיֵדי ַמְלָאך ִגין ְדֵייֵתי ֶחְלָמא ּכַ ְּבְ אן ַעל ְיֵדי ׁשֵ, ּ ְטָרא , דּכַ ִגין ְדֶחְלָמא ִאיהו ִמּסִ ּּבְ ּ

ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ָלא ַאְתָיא , ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ּ ֶאָלא ַעל )עליה אלא דקיבה(ֲּאָבל ִמּסִ
א ִדיֵליה ִכיְנּתָ ִריך הוא ְדִאיִהי ׁשְ א ּבְ ְּיֵדי ֵקיָבה ְדקוְדׁשָ ּ ד, ְּ ן ֵקיָבה ַרע ְדִאיהו ׁשֵ ּמָ ְּוֵלית ּתַ ּ.  

ָאה ִאיהו טֹוֶחֶנת ָמן ְלַצִדיִקים, ָקְרְקָבן טֹוֵחן ר ַנׁש ַזּכָ ִּאי ּבַ ין , ּ ְּדִאינון ֵאָבִרים ַקִדיׁשִ ּ ּ
ה ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּּבְ ִפּקוִדין ָטִבין, ּ לֹוֵקל ְמזֹוָנא ַקָלא , ְּוִאי ָלא ָאְזִלין ּבְ ֶלֶחם ַהּקְ ִּמְתַפְרְנִסין ּבְ ּ

לֹון ּקָ ט . ּבַ טו ָהָעם ְוָלְקטו )חבמדבר יא (ִווׁשֶ ּׁשָ ִטין, ּ טוָתא)שטיין( ׁשָ ׁשִ ּ ָלְקִטין ּבְ ְּוָטֲחנו , ּ
דֹוֲחָקא פוָמא, ָבֵריַחִים ּבְ ִּאֵלין ִאינון טֹוֲחנֹות ּבְ ּ דֹוָכה ָדא ֵחיך, ּ ּמְ ְאֹו ָדכו ּבַ לו , ּ ּוִבּשְׁ ּ

ָפרור ָדא ִאְצטוְמָכא ּּבַ ּ ּ ּ.  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ִרי ַמָיא ְבָלא ִּאם ָזכו ִי, ָּרָזא ִעָלָאה ָהָכא, ּבְ ָרֵאל ֲהָוה ָנִחית לֹון אֹוַרְייָתא ִמן ׁשְ ּׂשְ
ְּוָלא ֲהוֹו ְצִריִכין ְלַאָלָפא ַחד ְלַחְבֵריה, דֹוֲחָקא  ִהְנִני )שמות טז ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ָמִים ְּדֵלית ֶלֶחם ֶאָלא אֹוַרְייָתא, ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ִגין ִעֶרב ַר, ּ ב ָּלא ָזכו ּבְ
ְטָיין ְּדִאינון ׁשַ ּ טו ָהָעם ְוָלְקטו, ּ הו ׁשָ ַמר ּבְ ִּאּתְ ּ ל , ְּדִיְטְרחון ְלאֹוָלָפא ָדא ְלָדא, ּ ְלַפְרָנָסה ּכָ
דֹוֲחָקא יַמָיא ִבְרִמיָזא, ַחד ּבְ ּוְלַחּכִ ַמר , ֲּאָבל ְלָעִתיד ָלֹבא ִיְתְמחון ִעֶרב ַרב ֵמָעְלָמא. ּ ְוִאּתְ

הֹון  דו עֹוד ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְוגֹוֵמר ְוֹלא)ירמיה ל א לג(ּבְ ט ִאיהו , ּ ְיַלּמְ ּוְבִגין ָדא ִווׁשֶ ּ ּ
ִּחָוור ְוסוַמק, ְּלִביׁש ְוִאיהו ְלָטב   .ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי, ּ

לוַחָיא ְדִצּבוָרא, ּוְבִרי ַוַדאי ִאינון ׁשְ ּּבְ ּ ּ כון ִמִלין, ּּ ד ָקָראן ֵסֶפר ּתֹוָרה ְדַיְחּתְ ְּצִריִכין ּכַ ּ ּ ,
ַהְלָעָטהְוָלא ֵי הֹון , ּיְמרון ְלהֹון ּבְ ַמר ּבְ ַגְווָנא ְדִעֶרב ַרב ְדִאּתְ ר )במדבר יא יג(ּּכְ ׂשָ  ַהּבָ

יֶהם ּנֵ ין ׁשִ ַהְלָעָטה, ּעֹוֶדּנו ּבֵ יה , ַוֲהוֹו ָאְכִלין ּבְ ַמר ּבֵ ו ְדִאּתְ ּוְכַגְווָנא ְדִעׂשָ ּ  )בראשית כה ל(ּ
הֹון ,ְּוָלא ֲהוֹו ָטֲחִנין ֵליה, ַהְלִעיֵטִני ָנא ַמר ּבְ   .ה ָחָרה ָבָעם'' ְוַאף יהו)במדבר יא לג( ִאּתְ

  ]א''דף קמא ע -תיקוני זוהר [

ִריַח ָנָחׁש ֲעַקָלתֹון ַּהְדָרא ְדַכְנָתא ָדא ִאיהו ָנָחׁש ּבָ ִּדְזִמיִנין ַצִדיַקָייא , ּ ּ  )א''דף קמא ע(ּ

ְּדִאיהו ֲא, ְּוִאית ֵחֶלב ָטֵמא ְדִאיהו ָנָחׁש. ְּלֵמיַכל ֵליה אּ א ַקִדיׁשָ ִגין , ִּסיר ְלֵמיַכל ַעּמָ ּבְ
ַמר  ַּדֲעֵליה ִאּתְ ֵהָמה)בראשית ג יד(ּ ל ַהּבְ ה ִמּכָ   .ּ ָארור ַאּתָ

 ]מהדורה תנינא [תקונא רביעאה
 )ה''זהו תיקון כ(

ן ֵי ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ ּוְבִגין , ּ ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש ְואֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמֵלא)משלי ח כא( ,ׁש''ּבְ
ן אֹוָצר ְדִאיִהי ִיְרַאת יהוְּד יה ִאְתַמְלָיא ְלַצִדיַקָיא, ה''ַּתּמָ ִּמּנֵ ּ א , ּ ְּוִאינון ָדֲחִלין ְלקוְדׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ָיְרִתין ַהאי ֵיׁש ּּבְ ִריך הוא ֶאָלא , ְ א ּבְ א ָלא ֲהוֹו ָדֲחִלין ְלקוְדׁשָ ְּוִעְרבוְבָיא ִביׁשָ ּ ּ ְּ

ין ֵל, ְּבִגין עוְתָרא ַגְווָנא ָדא , ּיהַוֲהוֹו ְמַנּסִ נו ִאם ָאִין'' ֲהֵיׁש יהו)שמות יז ז(ּכְ ִקְרּבֵ , ּה ּבְ
יה  עוְתָרא ְוָלא ָדֲחִלין ִמּנֵ ִריך הוא ְוָדֲחִלין ֵליה ּבְ א ּבְ ין ְלקוְדׁשָ ְּוָכל ִאינון ִדְמַנּסִ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

עוְתָרא מֹו ּבְ ֲעִניוָתא ּכְ ּּבַ ּ א, ּ ַּלאו ִאינון ֶאָלא ִעְרבוְבָיא ִביׁשָ , ִאית ִיְרָאה ְוִאית ִיְרָאהְּד, ּּ
נֹוי אֹו , ִאית ַאֲהָבה ְוִאית ַאֲהָבה ִגין ְדֵיחון ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּאית ָמאן ְדָדִחיל ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ְּדָלא ָנִחית ַלֲעִניוָתא ִגין ִדְיִהיב ֵליה עוְתָרא, ּ ּאֹו ְדָרִחים ֵליה ּבְ ּ ּ גֹון ַנֲעֵביד , ּ ה ֵליה ּכְ ּוְמַנּסֶ ּ
ִּפּקוָדא ָהִכיַהאי  נו ְוָיִהיב ָלן ַאְגָרא ְבִגיֵניה ִאם ָאִין''ְוֶנחֵזי ֲהֵיׁש יהו, ּ ִקְרּבֵ ּה ּבְ ְּדִאי ָלא , ּ

ָּיִהיב ֵליה ַאְגָרא ְבִגיָנָהא ָלא ָרִחים ֵליה ְּוָלא ָיִהיב ֵליה ְצָדָקה ְוָלא ַיֲעִביד ִפּקוָדא, ּ ּּ ,
ָכל ִריך הוא ּבְ א ּבְ י ְלקוְדׁשָ ּוְמַנּסֵ ּ ּ ִפּקוָדא ְועֹוָבָדאְּ ַוַדאי ַהאי ִאיהו ֵמִאֵלין ִעְרבוְבָיא , ּ ּּבְ ּ ּּ

א הֹון ֲהֵיׁש יהו, ִביׁשָ ַמר ּבְ נו ִאם ָאִין''ְדִאּתְ ִקְרּבֵ   .ּה ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ֶּאָלא ְרִחימו וְדִחילו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ָכל ִפּקוָדא וִפּקוָדא ְדָעִביד, ּ ִלים ּבְ ּׁשְ ּ ּ ין , ּ ּבֵ

ּיה ַאְגָרא ְבִטיבו ֵבין ְדָלא ְיִהיב ֵליהִּדְיִהיב ֵל ּ ּ י ְבאֹוַרְייָתא , ּ ּוְבִגין ָדא ַמּנִ  )דברים ו ד(ּ
ך וְבָכל ְמֹאֶדך''ה אלהי''ְוָאַהְבּתָ ֵאת יהו ָכל ְלָבְבך וְבָכל ַנְפׁשְ ָך ּבְ ָ ָּ ְּואוְקמוהו ַקְדָמִאין, ּ ּ ּ ,

מֹוְנך ְלַכך ֶנֱא ך ִמּמָ ְִאם ָחִביב ָעֶליך ַנְפׁשְ ָ ָ ךָ ָכל ַנְפׁשְ ְָוִאם ָחִביב ָעֶליך ָממֹוְנך , ַָמר ּבְ ָ

ָכל ְמֹאֶדך ך ְלַכך ֶנֱאַמר ּבְ ְפׁשְ ִָמּנַ ְ ָכל ִפּקוִדין ְדָלא ָיִהיב , ָ ר ַנׁש ְדַצִלי ְוָאִזיל ּבְ ְּדִאית ּבַ ּ ּ ּּ ּ
ְּדַוַד, ְּוִאם ֲהָוה ָיִהיב ַאְגָרא ֲעַלְייהו ָלא ֲהָוה ָעִביד לֹון, ֲּעַלְייהו ַאְגָרא יִאין ִאינון ּ ּאי ַסּגִ

יא עוְתָרא ַסּגִ א ְדִאינון ֲעִתיִרין ּבְ ֵני ָנׁשָ ִּמּבְ יר , ּ ְּוִאינון ֲחִביִבין עוְתָרא ִדְלהֹון ַיּתִ ּ
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ָמָתא ִדְלהֹון ׁשְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ִמּנִ א ִאיהו ִפּקוִדין ָטִבין ּבְ ְּדעוְתָרא ְדַנְפׁשָ ּ ּ ְּועוְתָרא ְדגוָפא , ּּ ּ
ָּממֹוָנא ְוִעדו   .ָנא ְבָעְלָמא ֵדיןּ

א ְפׁשָ ְּוִאינון ִדְמַחְבִבין ָממֹוָנא ִמּנַ ֵמָאה זוֵזי ָלא , ּ ל אֹוַרְייָתא ּבְ ִּאם ֲהוֹו ָיֲהִבין ֵליה ּכָ ּ
ִגיָנה ֲּהוֹו ָיֲהִבין ְלהו ּבְ א, ּ ְפׁשָ ִגין ְדָממֹוָנא ָחִביב ֲעַלְייהו ִמּנַ ּּבְ ּוַמה ְדָדִחיל ְוָרִחים ֵליה , ּ ּ ּ

ִריך , ֶּאָלא ְבִגין ָממֹוָנאַּלאו ִאיהו  א ּבְ ָרא ְואֹוַרְייָתא ְדָרִחים קוְדׁשָ ִוי ָממֹוָנא ִעּקָ ְַהאי ְדׁשַ ּ ּ ּ
ִריך הוא, ּהוא ָטֵפל א ּבְ יב ֵליה קוְדׁשָ ַּהאי ְרִחימו וְדִחילו ָלא ָחׁשִ ּ ּ ּ ּ ָרא ִדְרִחימו , ְּ ֶּאָלא ִעּקָ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּוְדִחילו ְדקוְדׁשָ ּ ּ יהְדַאף ַעל ּגַ, ְּ ְפׁשֵ ּב ְדִאיהו ָרִחים ָממֹוֵניה ִמּנַ ּ ּ ְּדִיְרֵחים ֵליה , ּ ּ
ָממֹוֵניה יב ֲעֵליה, ּּבְ ה ְדִאיהו ָחׁשִ ּמֶ ּּבַ ּ ְּוָלא ְבָטֵפל ִדיֵליה, ּ ָכל ְמֹאֶדך, ּ ְָלַכך ֶנֱאַמר ּבְ ְוֵכן , ְ

מֹוֵניה יה ִמּמָ יב ַנְפׁשֵ ָּמאן ְדָחׁשִ ּ ל ָממֹוָנא ְדָעְלָמ, ּ ּא ְוָלא ֲהָוה ָנִזיק ֲאִפילו ַוֲהָוה ָיֵהיב ּכָ
יה ֵאָבָרא ְזִעיָרא ְדִאית ּבֵ ַמאי ְדָרִחים ֵליה, ּּבְ ך ּבְ ָכל ַנְפׁשְ ְּלַכך ֶנֱאַמר ּבְ ָ ְ.  

 ]מהדורה תנינא [תקונא חמישאה
 )ו''זהו תקון כ(

 ב''דף קמא ע

ית ֵראׁשִ י ָבֵאׁש יהו)ישעיה סו טז( ּבְ ָפט'' ּכִ ַּוֲעֵליה , אּם ָמאֵרי ְדִדיָנ''אלהי, ּה ִנׁשְ
ַמר  ַמר , ּם ֹלא ְתַקֵלל'' אלהי)שמות כב כז(ִאּתְ ָמה ִדְלִעיָלא ִאּתְ ַוַדאי ּכְ י )תהלים עה ח(ּּבְ  ּכִ
ִפיל ְוֶזה ָיִרים''אלהי א, ּם ׁשֵֹפט ֶזה ַיׁשְ ך ִאיהו ָצִריך ְלֶמֱהִוי ַדָייָנא ְלַתּתָ ּּכַ ְ ִפיל , ְּ ְּלָדא ַיׁשְ

ִדיָנא וְלָדא ָיִרים פ, ּּבְ ַלֵפי ֶחֶסד, עֹוָבדֹוי )ב''דף קמא ע(ּום ּכְ ְּלָדא ַמֶטה ּכְ ַלֵפי , ּ ְּלָדא ּכְ
ֶאְמָצִעיָתא, ְּגבוָרה ּוְבִגין ָדא ִאְתְקֵרי ַדָיין ֱאֶמת, ֱאֶמת ּבְ ּ ּ ּסֵ''אלהי, ּ ן''ם ַהּכִ ּבָ חוׁשְ , ּא ּבְ

ן י ּה ְדִאיִהי ָחְכָמה וִביָנה''ְּדַתּמָ ִמי ִעם י, ּ ָס''ֶזה ּשְׁ ָמאָלאה ''ה ׁשְ ְטָרא ִדׂשְ ה ''ְוָדא י, ִמּסִ
  .ּנוְקָבא' ַעל י' ה, ם''ִמן אלהי

ְּוַכד ַדָיין ִאיהו ָדן ָּצִריך ְלֶמֱהִוי ִאיהו ָיֵתיב וַבֲעֵלי ִדיָנא ַקְייִמין, ּּ ּ ַגְווָנא ִדְלִעיָלא, ְ , ּכְ
ִריך הוא  א ּבְ קוְדׁשָ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ֵני ָהאלהי)איוב א ו(ְּ ּ ַוָיֹבאו ּבְ ב ַעל יהום ''ּ ִּאיהו , ה''ְלִהְתַיּצֵ

ַבע ִדיָנא, ָיֵתיב ְּוִאינון ַקְייִמין ְלִמּתְ ַבע חֹוֵביהֹון ִדְבֵני , ּ יַנְייהו ְלִמּתְ ָטן ֵיעול ּבֵ ּוְבִגין ְדׂשָ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ַמטוָלא ֲעֵליה, ִיׂשְ ִּאינון ּבְ ּ ּ ב ַעל יהו, ּ ַּעד ַדֲהָוה ָדן ְלהֹון ְוָדא ִאיהו ְלִהְתַיּצֵ עֹוד ְו, ה''ּ

ב ַעל יהו י , ה''ְלִהְתַיּצֵ ַבע ִדיָנא ְלַגּבֵ ֲאָלא וְלִמּתְ ְּלׁשַ ִריך הוא יהו)א קמי''נ(ּ א ּבְ ּ קוְדׁשָ , ה''ְּ
ַרֲחִמין ד ָנִהיג ָעְלָמא ּבְ ּוְמַקְטְרִגין ְוָתְבִעין ִדיָנא, ּכַ ב ַעל יהו, ּ ְּותו . ה''ְּוָדא ִאיהו ְלִהְתַיּצֵ

ב ַעל יהו י , ּה ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא''יהו, ה''ְלִהְתַיּצֵ בוָרה ּבֵ ֲאִלין ְוָתְבִעין ִדיָנא ִמּגְ ְּדׁשָ ּ
ַּעל ִדְמָקְרִבין , ה''ְּוָדא הוא ַעל יהו, ְּדַקְייָמא ַעל ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִדיָנא ַרְבְרָבא

ב ַעל יהו הֹון ְלִהְתַיּצֵ ַמר ּבְ בוָרה ִאּתְ ִּדיִנין ֳקָדם ּגְ ָרֵאל ְּדַאף ַעל ּגַ, ה''ּ ּב ְדְבנֹוי ִאינון ִיׂשְ ּ
ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלַאֲעָבָרא ַעל ִדיָנא ּ ִדיָנא ִאְתְייִהיַבת, ּ ְּואֹוֵמי ֲעָלה ְדָלא , ְּדאֹוַרְייָתא ּבְ ּ

ֶאְמָצִעיָתא, ַּיֲעַבר ֲעָלה בוָרה ִאיִהי ּבְ י ִדיָנא ּגְ ּוְלַגּבֵ ְּוַעּמוָדא , ְוֶחֶסד ִמיִמיָנא, ּ
ְלָיין, ָמאָלאְּדֶאְמָצִעיָתא ִמּשְׂ ְלהו ִאְתְקִריאו ִדיִנין , ְּוָכל ִדיִנין ֵמַהאי ֲאַתר ּתַ ְּוָכל ְסִפיָרן ּכֻ ּ ּ

בוָרה ַוֲאִפילו יהו ּּגְ   .ה''ּ
ֶחֶנק ִּדיָנא ַקְדָמָאה ֲחָדא ִאְתְקֵרי ִדין ָלדון ּבְ ַמר , ּ  ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו )דברים כא כג(ְוִאּתְ

ִריָּאַמר ֵליה ֶאְלָע. ַעל ָהִעץ א ִמִלין, ָזר ּבְ ָּהָכא ָצִריך ְלַחְדׁשָ ּ ֲהָדא , ִאית ִעץ ְוִאית ִעץ, ְ
ֶדה)שם כ יט(ּהוא ִדְכִתיב  י ָהָאָדם ִעץ ַהּשָׂ ְּוִאית ָאָדם ְדִאיהו ִעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע,  ּכִ ּ ּ ,
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ִּריך ְלַתְלָייא ֵביה ָלא ָצ, ְּוחֹוָבא ְדָאָדם ִאיִהי ִנְבָלתֹו ְדָאָדם ַקְדָמָאה ְדִאיִהי ִעץ ַהַחִיים ְ

ְּדָמאן ְדָאַכל ֵמִעץ ִדיֵליה , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהִעץ, חֹוָבא ָדא ּ ּ ּ
ְּדִאיהו ִעץ ַהַחִיים ּ יה , ּ ַמר ּבֵ   . ְוָאַכל ָוַחי ְלעֹוָלם)בראשית נ כב(ִּאּתְ

אֹוַרְייָתא ִּעץ ְדָהָכא ָדא ַת, ְועֹוד ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהִעץ ַדל ּבְ ּתַ ְּלִמיד ָחָכם ְדִאׁשְ ּ
ְּדִאיִהי ִעץ ַהַחִיים ה)משלי ג יח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ֲחִזיִקים ּבָ ּ ִעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ֹלא , ּ
ַלְיָלה, ָתִלין ּבֹו ִנְבָלתֹו יה ּבַ יֹוָמא ֹלא ָתִלין ִעּמֵ ְּדִאיִהי חֹוָבה ְדָחב ּבְ ּ ְּדִמָיד ְיתוב , ּ ּ

ְתי אּבִ יֹום ַאל , ּוְבּתָ ָחָטא ּבַ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִאם ָרִאיָת ּתַ ּּכְ ּ ּ
ַלְיָלה ַהְרֵהר ַאֲחָריו ּבַ ׁשוָבה, ּּתְ ה ּתְ ְּדַוַדאי ָעׂשָ , שמא סלקא דעתך, א שמא עשה תשובה''נ(, ּ

  .)אלא אימא ודאי עשה תשובה
ְלִמיד ָחָכם, ִעץְועֹוד ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָה ת ַעם ָהָאֶרץ ְדִאיִהי , ָּדא ּתַ ִּנְבָלתֹו ָדא ּבַ ּ

א יה, ִריֲחׁשָ ְלָיא ָלה ּבֵ ְּדִאם ַאְנּתְ ּתַ י )דברים כא כג(ְּוָדא ִאיהו , ּאֹו קֹוְבָרה אֹו קֹוְבָרתֹו, ּ  ּכִ
ֶרּנו ְקּבְ ֶרּנו ִאיִהי ֵליה, ָּקבֹור ּתִ ְקּבְ י ָקבֹור הוא ָלה אֹו ּתִ ּּכִ ּ ּ ָתא ָדא ַלאו ִאְקֵרי ִזווָגא ,ּ ּ ְוִאּתְ ּ
ְּוִיחוָדא ִדיֵליה ַמטוָלא ַתְלָיא ֲעֵליה, ּ ֶּאָלא ִאיִהי ּכְ ּ ּ יר ַעל ְקָדֵליה, ּ ִחְוָיא ָקׁשִ ּוְבִגין ָדא , ּּכְ ּ

י ִקְלַלת אלהי)שם( לוי'' ּכִ ְּדַקִטיַלת ֵליה אֹו ַאְייֵתי ֵליה ִליֵדי , ְּדִאיִהי ְקָלָלה, ּם ּתָ ּ ּ
  .ּוָתאֲּעִני

ת, ָדָבר ַאֵחר ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהִעץ ּבָ ָמה ְיֵתיָרה, ָּדא ׁשַ ר ַנׁש ְנׁשָ יה ּבַ ְּדָיִרית ּבֵ ּ ,
יֹוִמין ְדחֹול ַבר ַנׁש ּבְ ְלָטא ּבְ א ְדׁשָ ָּלא ָצִריך ְלִאְתַחְזָיא ֳקָדָמָהא ַנְפׁשָ ְמָלאָכה ְדִאיִהי , ְ ּבִ

ת ּבָ יֹום ַההואֶּאָלא ָקבֹור ּתִ, ֲּאסוָרה ְבׁשַ ֶרּנו ּבַ ְּקּבְ מֹור , ּּ ְדָלא ִאְתַחְזָיא ֳקָדם ָזכֹור ְוׁשָ
ת ּבָ ַמר , ְּדׁשַ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ה עֹוֵמד )שמות ה ה(ּ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך ּכִ ָ ׁשַ ָ

א ֶאת ַאְדָמְתך)דברים כא כג(, ָּעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הוא ָמָתא ְיֵתיָרה ִאיִהי ְד, ָ ְוֹלא ְתַטּמֵ ִנׁשְ
ָרֵאל ִדְלִעיָלא ה , ַאְדַמת ֹקֶדׁש, ֶּאֶרץ ִיׂשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָרֵאל ַליהו)ירמיה ב ג(ּ   .ה'' ֹקֶדׁש ִיׂשְ
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ְּועֹוד ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהִעץ ָדא ַבר ַנׁש ְדִאיהו ָנָבל ּ ל ַהּמַ, ּ ַמר ּכָ ֲעִמיד ֲּעֵליה ִאּתְ
ָרה ִאלו ַמֲעִמיד ֲאׁשֵ ְלִמיד ְדַלאו ִאיהו ָהגון ּכְ ּּתַ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהִעץ , ּּ ּ

ְּדִאיהו ִעץ ַהַחִיים ּ הו , ָּדָבר ַאֵחר ֹלא ָתִלין ְוגֹוֵמר. ּ ַמר ּבְ ָרֵאל ְדִאּתְ ָּהִעץ ִאֵלין ִיׂשְ ּ דף קמב (ּ

י ִכיֵמי ָהִעץ)ישעיה סה כב) (א''ע ָּלא ְתֵהא ַתְלָיא ֵליה , ּחֹוָבא ְדָעְבדו ַעם ָנָבל,  ְיֵמי ַעּמִ
ָרֵאל ִיׂשְ ְּדַכד ֲעַבדו ָית ֶע, ּבְ ָרֵאל ֲעַבדו ֵליהּ ה ְדִיׂשְ יב ֹמׁשֶ ְּגָלא ַחּשִׁ ּ  )שמות לב יא(ְוָאַמר , ּ
ך''ָלָמה יהו ַעּמֶ ָה ֶיחֶרה ַאְפך ּבְ ָ ִריך הוא , ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ֵחת  )שם(ְּ י ׁשִ ְֶלך ֵרד ּכִ

ך ִּמָיד ָנִחית ְוָחָזא ִעֶגל ִדיֹוְקָנא ְדׁשֹור ַוֲחמֹור, ַָעּמְ ִאיל ֵליה ָמאן ָעַבד ָלך, ּּ ְׁשָ ָאַמר , ּ
ָרם)יחזקאל כג כ(ִעֶרב ַרב , ֲחמֹור ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ י ָהִכי,  ֲאׁשֶ ַעת , ׁשֹור ָאַמר ַנּמִ ַטּבַ

ִז ַּדֲעָלה ַמָזל ׁשֹור ּבְ ּ ִעֶרב ַרב ּ ַמר ּבְ ל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי )שמות לב ג(ְמָנא ְדִאּתְ ּ ַוִיְתָפְרקו ּכָ ּ ּ
ן, ַּהָזָהב ּמָ נוָרא, ִּאְזַדְמַנת ּתַ ְּוֶאְרֵמי ּכָֹלא ַאֲהֹרן ּבְ , ְּגָלא ִדיֹוְקָנא ְדׁשֹור ַוֲחמֹורְוָנְפַקת ֶע, ּ

ַההוא ִזְמָנא ָצְווַחת רוַח ַהּקֶֹדׁש ְוָאְמַרת ּּבְ ּ ָיַדע ׁשֹור קֹוֵנהו ַוֲחמֹור ֵאבוס )עיה א גיש(, ּ ּ
ָעָליו י ֹלא ִהְתּבֹוָנן, ּבְ ָרֵאל ֹלא ָיַדע ַעּמִ   .ִיׂשְ

יַעָיא ָמה ָחזו ְלֶמֱעַבד ִעֶגל ְּוַרּשִׁ ִפין ְדַפְרֹעה, ּ ֶּאָלא ַוַדאי ִאינון ֲהוֹו ְמַכּשְׁ ּ ּ ס ''יֹונֹו, ּ
רו ְלָעם''ְּוַיְמּבְ ֵני ּבִ ַמר ּבְ, ס ּבְ ָלֵטיֶהם)שמות ח ג(הֹון ְּדִאּתְ ּ ַוַיֲעׂשו ֵכן ַהַחְרטוִמים ּבְ ּ ְּוָחזו , ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

הֹון ׁשו ּבְ ְּדָלא ֲהָוה ַמּמָ ִרית ִמיָלה, ּ ילו ּבְ ה ְוַקּבִ יה ְדֹמׁשֶ ִּאְתַחְזרו ִעּמֵ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

לוִיים וְסִתיִרין ְּדָיַדע ּגְ הֹון ְדִאינון ִמּגִ, ּ ַּדֲהָוה ָיַדע ּבְ ּ אּ א , ְזָעא ִביׁשָ ִכיְנּתָ ד ֲהָוה ָנֲחָתא ׁשְ ּכַ
ה  ַמר ּבָ ע ַמְלַאך ָהאלהי)שם יד יט(ִּאּתְ ְ ַוִיּסַ ָרֵאל''ּ ְוָלא ָאַמר , ְם ַהֹהֵלך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ
ְייהו, ִלְפֵני ָהָעם ִלּבַ ּוְבִגין ָדא ָנְטלו ִקְנָאה ּבְ ּ ּ ה ָלנו אלהי)שם לב א(ְּוָאְמרו , ּ ּ קום ֲעׂשֵ ם ''ּ

ר ֵיְלכו ְלָפֵנינו ֲּאׁשֶ ַגְווָנא ַדֲהָוה ָאִזיל ֳקָדַמְייכו, ּ ּוְבִגין ָדא ֲעַבדו ָית ֶע, ּּכְ ּ ין ּ ְגָלא ְבַחְרׁשִ
ְּוָדא ִאיהו ָיַדע ׁשֹור קֹוֵנהו וכו, ִּדְלהֹון ין', ּ ָרֵאל ֹלא ָיַדע ַחְרׁשִ ֵני , ִיׂשְ ה ּבְ י ַאֲהֹרן וֹמׁשֶ ַּעּמִ

חֹוָבא ָדא ְדַעם ָנָבל ֹלא , ּ ְוָדא ִאיהו ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהִעץ,ַּעְמָרם ֹלא ִהְתּבֹוָננו
ָרֵאל ָּתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהִעץ ְדִאינון ִיׂשְ ָּדא ִגיֹוָרא ְדָלא ', ָּדָבר ַאֵחר ֹלא ָתִלין וכו. ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ַייר ִלׁשְ ִּאְתּגַ ְּ ָרֵאל , ּ ִיׂשְ יה ּבְ ְּדִאינון ִעץָּלא ַתְלָיא ּבֵ ָמה , ּ ּכְ

ְּדאוְקמוהו  ּ י)ישעיה סה כב(ּ   . ִכיֵמי ָהִעץ ְיֵמי ַעּמִ
ָּדא ִנְבלות ַהֶפה, ְועֹוד ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ּ א, ּ ָנא ִביׁשָ ְדחֹוָבה ָדא , ַּעל ָהִעץ ָדא ִליׁשָ
ָּגִרים ְדָימות ֳקָדם ִזְמֵניה ּ ֶרּנו, ּ ְקּבְ י ָקבֹור ּתִ ְּוָדא ִאיהו ּכִ , ר ַאֵחר ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹוָּדָב, ּ

ַמת ַחִיים, ָּדא ֵיֶצר ָהָרע ַּעל ָהִעץ ָדא ִנׁשְ י ָקבֹור , ּ יה ּכִ ַמר ּבֵ ה ִאּתְ ְּדָמאן ְדִחֵלל ּבָ ּ ּ ּּ
ֶרּנו ְקּבְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּתִ ְּוָימות ּבְ ֶחֶנק ָמאן ְדָעַבר ַעל , ּ ָּדא ִאיהו ִדיֵניה ּבְ ּ ּ ּ

דא נפשא דחול דלא תתחזיא קדם נפשא יתירא , ר לא תלין נבלתו על העץדבר אח(. ָּדא

  .)של נעליך מעל רגליך) שמות ג ה(ובגינה אמר למשה 
ְנָייָנא ֶהֶרג ב, ּתִ א, ֶהֶרג ְלַגּנָ ן ְלַחְבֵריה ָצִריך ְלֶמְחַזר , ּוְלַגְזָלן עֹוְנׁשָ ּכֵ ַמׁשְ ְוְבִגין ָדא ַהּמְ ּ ּ ּ

ִעיָד ּכֹוֵניה ּבְ ֵּליה ַמׁשְ ּ ּן ְדָצִריך ֵליהּ יָון ְדֵלית ֵליה ָאֳחָרא, ְּ ּּכֵ דברים כד (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ְקָרא ַאֲחָרא )יג ַמר ּבִ יב לֹו ֶאת ָהֲעבֹוט ְוִאּתְ ׁשִ ב ּתָ ְחּבֹל )שמות כב כה( ָהׁשֵ  ִאם ָחֹבל ּתַ
ְלַמת ֵרֶע יֶבּנו לֹוׂשַ ׁשִ ֶמׁש ּתְ ּך ַעד ּבֹא ַהּשֶׁ ָמָתא ְד, ָ ִנׁשְ ִאם ָחֹבל , ַּבר ַנׁש ְמַמֵללַהאי ּבְ

א ְורוָחא ְחּבֹל ַנְפׁשָ ְלַמת ֵרֶע, ּּתַ ָמָתאׂשַ ּך ָדא ִנׁשְ ָ.  
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א ִפִלין ְדָיד וְתִפִלין ְדֵריׁשָ ְחּבֹול ּתְ ְּוִאם ָחבֹול ּתַ ּ ּּ ְלַמת ֵרֶע, ּ ּסוָייא ְדִמְצָוהׂשַ ּך ּכִ ַעד ּבֹא , ָ
ֶמׁש ַמ, ַהּשֶׁ יה ְּדִאּתְ ֶמׁש וָמֵגן יהו)תהלים פד יב(ּר ּבֵ י ׁשֶ יֶבּנו לֹו ֳקָדם , ם''ה אלהי''ּ ּכִ ׁשִ ּּתְ

יה יׁש ִמּנֵ ּנִ ְּדִיְתּכַ ַמר , ּ ַּדֲעֵליה ִאּתְ ֶמׁש ְצָדָקה וַמְרֵפא )מלאכי ג ג(ּ ִמי ׁשֶ ּ ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ ּ
ְכָנֶפיָה ְכָנ, ַמאי ְצָדָקה ְצלֹוָתא, ּבִ ּוַמְרֵפא ּבִ ְנֵפי יֹוָנהּ ִפִלין ּכַ ְנֵפי ִמְצָוה ְדִאינון ּתְ ֶּפיָה ּכַ ּ ּ ,

ִפִלין, ְוַכְנֵפי ִמְצַות ִציִצית ָכא ִדּתְ ְמָלתֹו ְלעֹורֹו ִמׁשְ ְּוִאם ַאּתְ ָלא ַתֲחִזיר ִאֵלין , ִּהיא ׂשִ
ִרי א ּבְ א ְדִאיהו קוְדׁשָ ְמׁשָ יה ׁשִ יׁש ִמּנֵ ּנִ ּסוָיין ֵליה ֳקָדם ְדִיְתּכַ ּּכִ ּ ּ ּ ּ ּ ּך הואּ י , ְ יה ּכִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ

ֶמׁש וָמֵגן יהו ָמָתא, ם''ה אלהי''ּׁשֶ יׁש ִמיָנך ִנׁשְ ּנִ ה , ְָהִכי ִיְתּכַ ַמר ּבָ  )תהלים פט לז(ְּדִאּתְ
ֶמׁש ֶנְגִדי ְסאֹו ַכּשֶׁ ִּמָדה ָלֳקֵבל ִמָדה, ּּכִ יֶבּנו לֹו, ּ ׁשִ ֶמׁש ּתְ ּוְבִגין ָדא ַעד ּבֹא ַהּשֶׁ ּ לֹו ְלָעִני , ּ

ּיהו ַצִדיקְדִא א ְדִאיִהי ֲעִנָייה ְבָגלוָתא, ּ ִכיְנּתָ ְּוִלׁשְ ד ֵיֵתי ֵליְלָיא ְדִאיִהי ָגלוָתא, ּ ה , ּּכַ ּמֶ ּבַ
ב  ּכָ א )ב''דף קמב ע(ִיׁשְ ִכיְנּתָ ִריך הוא ָלא ָנִהיר ָלה , ׁשְ א ּבְ א ְדִאיהו קוְדׁשָ ְמׁשָ ְּדַוַדאי ׁשִ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָגלוָתא ְדִאיִהי ֵליְלָיא ֲחׁשֹוָכאְוִאׁשְ, ּּבְ ָאַרת ּבַ ָרֵאל ְלַאְנָהָרא ָלה , ּתְ ּוְבִגין ָדא ְצִריִכין ִיׂשְ ּ ּ
אֹור ְוֵנר ָגלוָתא ּבְ ְּדִאיהו ּתֹוָרה וִמְצָוה, ּּבְ ּ ָמָתא, ּ ּר ֶנֶפׁש רוָחא ְדִאינון ִסיָמן ''ֵנ, אֹור ִנׁשְ ּ

א ְבָגלוָתא, ר''ֵנ ִכיְנּתָ הו ׁשְ ב ּבְ ּכַ ִפֵלי ְלִמׁשְ י ִדּתְ ּתֵ ּּבָ ּ ְּוִכּסוָיא ְדִציִצית ְלִאְתַעְטָפא ֵביה , ּ ּ ּ
ָבה ּכָ ִמׁשְ   .ּּבְ
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ִפִלין ְוִציִצית ח ּתְ ּוְבִגין ָדא ִאי ַבר ַנׁש ָלא ַאּנַ ּ ָגלוָתא, ּ ב ִאיִהי ּבְ ּכַ ה ִיׁשְ ּמֶ ֲּעָלה , ּּבַ
ַמר  יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו יהו)תהלים מא ב(ִאּתְ יל ֶאל ָדל ּבְ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ּ ַאׁשְ ּכות ִפּקוִדין ּוִבְז, ה''ּּ ּּ

ַלת ִקְטִרין א ּתְ ֵני ָנׁשָ א, ִּאֵלין ָיְרִתין ּבְ ָמָתא ְורוָחא ְוַנְפׁשָ ְּדִאינון ִנׁשְ ּ ְוְבהו ָצִריך ְלִמְקֵרי , ּ ּ ּ
ָרֵאל ִעָלָאה ְנהֹוָרא ְדפוְרָקָנא, ְּלִיׂשְ א ּבִ ִכיְנּתָ ֶמׁש ְצָדָקה, ְּדַיְנִחית ְלַאְנָהָרא ִבׁשְ , ְדִאיִהי ׁשֶ

ּוַמְרֵפ ֵבי ַמְרָעא ְבָגלוָתאּ ָרֵאל ְדִאינון ּבְ ְכָנֶפיָה ְלִיׂשְ ּא ּבִ ּ א ִעָלָאה. ּ ִכיְנּתָ ִּדְצָדָקה ִאיִהי ׁשְ ּ ,
ַמר  ְ ִמי ִיְרָפא ָלך)איכה ב יג(ֲּעָלה ִאּתְ ַמע ַעְרִבית ''ה כ''ְוִאיִהי כ, ּ ּה ַאְתָון ִדְקִריַאת ׁשְ

ֲחִרית ָרֵאל ְלִמ, ְוׁשַ ּוֵביה ָנֲחָתא ְלִיׂשְ אּ ִכיְנּתָ יִמיָנא אֹוִקים ָלה ְוִרַחם ֲעָלה, ְפַרק ׁשְ ֲּאָבל ּבִ ּ ,
יך)ישעיה נד ח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ְ וְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמּתִ ָמָתא ְורוָחא , ּ ּוְבִגין ָדא ִנׁשְ ּ ּ

ָבא  ּכְ א ִאינון ִמׁשְ א ְבָגלוָתא)משכונא(ְּוַנְפׁשָ ִכיְנּתָ ַמר , ּ ִדׁשְ ַכב )כד יגדברים (ְוַעֵליה ִאּתְ  ְוׁשָ
ְלָמתֹו וֵבַרֶכָך ׂשַ ּּבְ ר ַנׁש, ּ א ַעל ּבַ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ּוְבִגין ִפּקוִדין ִאֵלין ׁשַ ּ ּּ.  

ַמר  ָמָתא ִאּתְ ֹמר ִפְתֵחי ִפיך)מיכה ז ח(ְוַעל ִנׁשְ ֶֹכֶבת ֵחיֶקך ׁשְ ָ ִמּשׁ ְּדָלא ִתדֹור ִאם ֹלא , ָּ ּ
ֵלם ׁשַ ְבך )משלי כב כז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּתְ ּכָ ח ִמׁשְ ה ִיּקַ ֵלם ָלּמָ ָ ִאם ֵאין ְלך ְלׁשַ ָּ

יך ְחּתֶ ֲארו רוַח ְוֶנֶפׁש ְיתֹוִמים, ִָמּתַ ּתָ ְּוִאׁשְ ָמָתא ָעְבַרת ַעל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא , ּ ְּוִאם ִנׁשְ ּ
גוָפא ְכֵסי ְיתֹוִמים, ְּוַאְנַחת חֹוִבין ּבְ ִּדין ִאיהו ִליָפַרע ִמּנִ ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ, ּ ּּבְ ַאר לֹון ּ ּתָ ה ְדִאׁשְ

ָמָתא ׁשְ ָמָתא, ִמּנִ ּכֹוָנא ְדִאיִהי ִנׁשְ ִּדְבִגין חֹוִבין ָנְטִלין ֵמַחָייַבָיא ַמׁשְ שמות כב (ְּוָדא ִאיהו , ּ

ְלַמת ֵרֶע)כח ְחּבֹל ׂשַ   .ָך ִאם ָחֹבל ּתַ
ְּוִאי ִאית ֵליה חֹוִבין ְוִאית ֵליה ַזְכָוון ַזְכָוון, ּ ִּאְתַפְרעו חֹוִבין ּבְ ָכרֹו , ּ ַמר ָיָצא ׂשְ ְוִאּתְ

ֶהְפֵסדֹו א, ּבְ ְמׁשָ ִּמָיד ָחְזִרין ֵליה ְלגוָפא ֳקָדם ְדֵייֵתי ׁשִ ּ ּ ֶמׁש )שם(ְּוָדא ִאיהו , ּ  ַעד ּבֹא ַהּשֶׁ
יֶבּנו לֹו ׁשִ יה, ּּתְ ָמָתא ָסְלָקא ִמּנֵ ר ַנׁש ִנׁשְ ְּדַכד ָנִאים ּבַ גוָפא ַעד ְדָפְרַעת , ּ ְּוָלא ָנְחַתת ּבְ ּ

ל חֹוִב ַההוא יֹוָמאּכָ ר ַנׁש ּבְ ּין ְדָעַבד ּבַ י ִדיָנא ִדְלִעיָלא, ּ ן ָלה ַההוא ּבֵ ּכֵ ּוְבִגין ָדא ְמַמׁשְ ּ ּ ּ ,
ַבע ִמיָנה ִדיָנא ְתָרָהא ְלִמּתְ ְּבִגין ִדְמַקְטְרָגא ָסִליק ַאּבַ ּ ית ִדין, ּ ע ִמיתֹות ּבֵ ַאְרּבַ ֵרין , ּּבְ ּתְ

ַמר ְלִעיל ּוְתֵרין ְדִאינון ׁשַ, ְּדִאּתְ ּ ְּרָיין ַעל ִאינון ִדְמַגִלין ֶעּ ּ ָאה ִאיהו , ְּרָיין ְדאֹוַרְייָתאּ ַּזּכָ
ָכל יֹוָמא ָּמאן ְדָנִטיר ָלה ּבְ ּ.  

ּוְבִזְמָנא ְדחֹוִבין ִאינון ַרְבְרִבין ּכֹוָנא, ּ ר ַנׁש חֹוִבין ַעל ַמׁשְ ּכֹוָנא , ּוַמְלְוה ּבַ ָאַבד ַמׁשְ
ָמָתא י ִדיָנא , ּיהְוָלא ָחְזַרת ְלַגּבֵ, ְדִאיִהי ִנׁשְ בוָרה ְדִאיהו ּבֵ ִדין ְדָדן ָלה ּגְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ְע, ַרְבְרָבא ר ׁשַ ן ֶחֶסְבָכל ֵליְלָיא ִבְתֵרין ֲעׂשַ ּבַ ֻחׁשְ ְבִעין וְתֵרין ְרָגִעין ּכְ ין וְבׁשַ ּּתִ , ד''ּ
יה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ א)ישעיה מז ה(ּ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ְפְקֶדּנו )איוב ז יח( ְּוָרָזא ְדִמָלה, ּ ְוהוַכן ּבַ ּ ַוּתִ

ְבָחֶנּנו, ִלְבָקִרים   .ִּלְרָגִעים ּתִ
ֵסֶתר ְּוִאית חֹוִבין ְדִאינון ּבְ ָמָתא, ּ , ְּוָלא ְיִכיִלן ְלַאְסָהָדא ְבהֹון ַמְלָאִכין ְדָאְזִלין ִעם ִנׁשְ

ה  ַמר ּבָ י ַמְלָאָכיו ְיַצְוה ָלך)תהלים צא יא(ְּדִאּתְ ְ ּכִ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ֲהָדא , ָּסִהיַדת ֲעַלְייהוָהא ׁשְ
ִרים)ירמיה כג כד(ּהוא ִדְכִתיב  ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ יה,  ִאם ִיּסָ א ַעל ֵריׁשֵ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ,

ה ַדע ַמה ְלַמְע ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ּ ךּ ִבין, ְָלה ִמּמָ ֵסֶפר ִנְכּתָ יך ּבְ , ַָעִין רֹוָאה ְוֹאֶזן ׁשֹוַמַעת ְוָכל ַמֲעׂשֶ
א ''נ(, )וחשיד יצר הרע בהאי, שמתא לא הות מודה בחובין דתבע עליה יצר הרעלזמנין נ(

י ִדיָנא ְוָדן ֲעַלְייהו ִדין , )ולזמנין נשמתא לא חבת וחשיד יצר הרע בהאי י ּבֵ ְּוָאְזִלין ְלַגּבֵ
ִעים ּבָ ׁשְ ָמָתא ֲעַלְייהו ְוִאְתַפְטַרת, ַהּנִ ּאֹוִמיַאת ִנׁשְ   .ְּוִאם ַלאו ַפְרַעת, ּ
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  ]א''דף קמג ע -וני זוהר תיק[

הֹון  ַמר ּבְ ל ָאָדם ַיְחּתֹום)איוב לז ז(ְּוִאית חֹוִבין ְדִאּתְ ּוַמְרִאין ָלה ֲחִתיַמת , ּ וְבַיד ּכָ ּ
ַהאי ָעְלָמא. ְיָדָהא ַנאי ְדַאְתֵני ֲעֵליה ְלָפְרָעא לֹון ּבְ ְּוִאית חֹוִבין ְדִאינון ַעל ּתְ ּ ּ ְדחֹוִבין , ּ

ַאְתֵריה ִּדיֵליה ּבְ ּ ַאְתֵריה, ּ ה לֹון ּתֹוֵבַע ֶאָלא ּבְ ְּדָלא ִיְגּבַ ּ ְּוִאֵלין ִאינון חֹוִבין ְדֶע, ּּ ּ ִרין ּ ׂשְ
ִנין א, ׁשְ ְּדאוְקמוהו ַקְדָמִאין ְדַעד ֶע, ְוִאית חֹוִבין ְלַתּתָ ּ ּ ִנין ּ ִרין ׁשְ  )א''דף קמג ע(ׂשְ

א ְוָלא ְלִעיָלא ין ְלַתּתָ י ְּוִאית חֹוִבין ְדַמֲעִניׁשִ, ַמֲעִניׁשִ ין ְלִעיָלא ְוָתְבִעין לֹון ְלִעיָלא ּבֵ
ָמָתא ְלִעיָלא, ִדיָנא ַרְבְרָבא ִנין ִנׁשְ ּכְ ּוְבִגיַנְייהו ְמַמׁשְ א, ּ יִחין ָלה ְלָנֲחָתא ְלַתּתָ , ְּוָלא ַמּנִ

א ין ֲעַלְייהו ְלַתּתָ חֹוִבין ְדַמֲעִניׁשִ ֲּאָבל ּבְ ין ָלה ְלִעיָלא, ּ ֵב, ָּלא ַמֲעִניׁשִ ּי ֵליה ְוָלא ְמַעּכְ
ן ּמָ ָכל ֲאַתר, ּתַ ְייהו ּבְ ָמָתא ְדָגִבין ִמּנַ ְּוִאית חֹוִבין ְדִנׁשְ ּ גֹון , ּ ּ וְמַקֵלל ָאִביו )שמות כא יז(ּכְ ּ
יה מֹות יוָמת, ְוִאּמֹו ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ א, ּ י ִדיָנא ִדְלַתּתָ י ִדיָנא ִדְלִעיָלא וִמּבֵ ת , ִּמּבֵ ְּדִאְתַדּנַ ּ

ְתֵרין ִדיִנין ִחין ָלה ְלִעיָלא ָגִבין ִמיָנהּוְבִג, ּּבִ ּכְ ּין חֹוָבא ָדא ְבָכל ֲאַתר ְדַאׁשְ ּ ּוְבָכל ֲאַתר , ּ
א ָגִבין ִמיָנה ִחין ָלה ְלַתּתָ ּכְ ְּדַאׁשְ ּ ָנא ֲעָלָהא, ּ ְּוֵלית ִפּקוָדא ְדֵלית ָלה ְרׁשו ְלַאּגָ ּ ּ ְּדִאית , ּ

ָמָתא ִדיִנים ֲחמוִרים ְלִנׁשְ ּחֹוִבין ְדַדְייִנין ָלה ּבְ ּ גֹון ִמְצַות , ּ ְוֵיֵתי ִמְצָוה ְדִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא ּכְ
ִפִלין ְדָפָהא ֲעָלה, ּּתְ ת ּגַ יַנת ֲעֵליה וְפִריׂשַ ְּוַאּגִ ּ ן, ּ ּמָ ְוִאית , ְּוֵלית ְרׁשו ִלְמַקְטֵרג ְלָקְרָבא ּתַ

ָנא ֲעַלְייהו ּחֹוִבין ְדַמְטרֹוִניָתא ֵלית ָלה ְרׁשו ְלַאּגָ ּ ּ ִחי )שם יד( ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ֵמִעם ִמְזּבְ
ֶחּנו ָלמות ּקָ ּּתִ ּ.  

ָפחֹות ֲּאָבל ִפּקוִדין ִאית ְדִאינון ׁשְ ּ ּ ל ְפָרס, ּ ֵּמִאֵלין ִפּקוִדין ְדִאינון ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ּּ ּ ּ ַאף , ּ
ָנא ֲעָלה ב ְדֵייתון ְלַאּגָ ַּעל ּגַ ּ חֹות ְרׁשוַתְייהו, ּ ָּנְטֵלי לֹון ְמַקְטְרִגין ּתְ  לה א נפקין''נ(, ּ

ְּוִאית חֹוִבין ָאֳחָרִנין ְדִאְתְקִריאו ֲחלוֵקי ַדָייִנין, )מקטרגין מרשותייהו ּ ּ ַּעל חֹוִבין ְדחֹוְלִקין , ּ
הֹון ַלֵפי ֶחֶסד, ּבְ הֹון ַמֶטה ּכְ ִּמּנְ ָממֹון ְדִאיהו ִדיֵני ָממֹונֹות, ּ ָמָתא ּבְ ְּוַדְייִנין ָלה ְלִנׁשְ ּ ְוִאית , ּ

ַלֵפי חֹוָבהָּאֳחָרִנין ְדחֹוְלִקין ֲע ַּלְייהו ְוִאינון נֹוִטין ּכְ ּ ִדיֵני ְנָפׁשֹות, ּ ִאם ַזְכָוון , ְּלֵמיַדן ָלה ּבְ
ִדיֵני ָממֹונֹות ִרין ַעל חֹוִבין ָדִנין ָלה ּבְ ּבְ ִּמְתּגַ ִמילות ֲחָסִדים , ּ ְּוָגִבין ִמַזְכָוון ְדִאינון ּגְ ּ ּ ּ

ִּדיֵליה ִרין ַדְייִנין, ּ ּבְ ְטָרא ִדְגבוָרהְּוִאם חֹוִבין ִמְתּגַ ִדיֵני ְנָפׁשֹות ִמּסִ ּ ָלה ּבְ ה ֶנֶפׁש , ּ ְּוָגִבין ּבָ
  .ְּורוַח

ָאה ְלַחָיַבָיא ין ַזּכָ ֹוא ָפִנים ּבֵ ּוְלִעיָלא ֵלית ַמּשׂ ּ ּ י ִדיָנא , ּ א ַגּבֵ וֹות ְלַתּתָ ְְוֵכן ָצִריך ְלַהׁשְ

ָאה ִעם ַחָייָבא ְטָרא ֶדֱאֶמת ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעי, ַּזּכָ אי ְלֶמֱעַבד , ָתאִּמּסִ ְּוָלא ְיֵהא ַדָייָנא ַרּשַׁ
ְייהו ְבִדיָנא ֹוא ָפִנים ְלַחד ִמּנַ יה , ַּמּשׂ ַמר ּבֵ ִּדְבַדָייָנא ִדְלִעיָלא ִאּתְ א )דברים י יז(ּ  ֹלא ִיּשָׂ

ח ׁשַֹחד י ִמַדָייָנא ִדְלִעיָלא, ָפִנים ְוֹלא ִיּקַ ּנֵ ּתַ א ְדִאׁשְ ַּווי ֵליה ְלַדָייָנא ְלַתּתָ ּּ ְדַאְכִחיׁש , ּ
ית ֵראׁשִ א , ְּוָלא ֵייָמא ָדא ְמֵהיְמָנא ִמָדא, עֹוָבָדא ִדּבְ ִּדְכָמה ְדִאיהו ְלַתּתָ  )שם טז יח(ּ

ָעֶריך ָכל ׁשְ ן ְלך ּבְ ּתֶ ָׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים ּתִ ָהִכי ִאית ְלִעיָלא ׁשֹוְפִטים , ְּלַדְייָנא גוִפין, ָ
ָמָתא יר ִמָדאְוָל, ְוׁשֹוְטִרים ְלַדְייָנא ִנׁשְ ָוָאה , ּא יֹוִקיר ְלָדא ַיּתִ ַהׁשְ ֶּאָלא ַתְרַוְייהו ּבְ ּ

ַמע ֳקָדם ַדָייָנא, ְבִדיָנא ְּוִאינון ְצִריִכין ְלִמׁשְ ּ ִאיל לֹון ַדָייָנא, ּ ְּוָלא ְיַמְללון ַעד ְדׁשָ ּ ּ ּ ְוָיִהיב , ּ
ּלֹון ְרׁשו ְלַמְלָלא ְדִחילו, ּ ִּויהֹון ֳקָדֵמיה ּבִ ִכ, ּ ִגין ִדׁשְ ְרָיא ֲעַלְייהוּּבְ א ׁשַ ּוָמאן ְדָתַבע , ּיְנּתָ ּ

ִאלו ְמַקֵיים ַעל ָעְלָמא ַדָיין ֱאֶמת  ְּקׁשֹוט ּכְ ּ ּ ן ָמאן ְדָדן ִדין ֱאֶמת, )א דין אמת''ס(ּ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ,
ִאלו ְמַקֵיים  ּּכְ ּ ְצָמח)תהלים פ יב(ּ ְקָרא ְוַאִפ,  ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ ַּווי ֵליה ְלָמאן ְדאֹוִקים ׁשִ ּ יל ּ

ֵלך ֱאֶמת ַאְרָצה)דניאל ח יב(ְּדָגִרים , ֱאֶמת ִרים ָדא ַדָייָנא ְדָלא ָדן ִדין , ְ ְוַתׁשְ ּוָמאן ּגָ ּ ּ ּּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

לוָתא, ֱאֶמת ָרֵאל ִמּגָ א וְלִיׂשְ ִכיְנּתָ ִאלו הוא ַאִפיק ִלׁשְ ּוְבַוַדאי ַדָיין ְדָדן ִדין ֱאֶמת ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ,
  .ְואֹוִקים לֹון ֵמַאְרָעא

י ְמעֹון ַעל ַרְגלֹויָקם ַרּבִ י ִעיָלא,  ׁשִ ח ְלָמאֵרי ָעְלָמא, ְוָסִליק ְידֹוי ְלַגּבֵ ּבַ , ְוָאַמר, ְוׁשַ
א ְדִאיִהי ְבָגלוָתא ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ א , ִּרּבֹון ָעְלָמא ֲעֵביד ּבְ א ְוִאּמָ אֹוָמָאה ָהא ַאּבָ ְוִאם ִאיִהי ּבְ

ְּדִאינון ָחְכָמה וִביָנה ָיְכִלין ְלֶמֱעַבד ַהּתָ ה '' יהו)ישעיה יד כז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָרהּ
ָרה, ּת ָיָעץ וִמי ָיֵפר''ְצָבאֹו ְלִמיד אֹוֵמי ָהַרב ָיִכיל ְלֶמֱעַבד ַהּתָ   .ִאם ַהּתַ

  ]ב''דף קמג ע -תיקוני זוהר [

ן ְדִאיהו ו ע ּבֵ ּבַ ְּוִאם ָנַדר אֹו ִנׁשְ ָגלוָתא ַעד ' ּ ְּדָלא ִיְפרֹוק ָלה ֶאָלא ִדְתֵהי ּבְ ּ ִזְמָנא ּּ
י, ְיִדיָעא בוָעה ִאיהו ּבְ ְּוֶנֶדר אֹו ׁשְ ּה ְדִאינון ָחְכָמה וִביָנה''ּ ּ ַלת , ְּוִאיהו ִאְתָחֵרט, ּ ָהא ּתְ

א ָיְכִלין ְלִמְפַטר ֵליה ֵני ָנׁשָ ַלת ֲאָבָהן ְלִעיָלא ְלִקְבַלְייהו, ּּבְ ְּוִאינון ּתְ ְתָחֵרט, ּ , ְוִאם ָלא ּתִ
ִעיָנא ִמיָנך אּוִמ, ְֲאָנא ּבָ א ִדְלִעיָלא ְוַתּתָ ל ִאינון ִדְמִתיְבּתָ ּּכָ ִגין ַרֲעָיא , ּ ְדַתֲעֵביד ּבְ

ָכל ֲאַתר א ּבְ ִכיְנּתָ יָנך וֵביָנה ִזְמִנין , ְמֵהיְמָנא ְדָלא ָזז ִמּשְׁ ָלם ּבֵ ְּוִאיהו ָעאל ׁשְ ּ דף קמג (ְּ

יִאין )ב''ע ָנָה, ַסּגִ ִגיָנה וְבִגין ּבְ ְרֵמיה ְלִמיָתה ּבְ ּוָמַסר ּגַ ּ ּ  )שמות לב לב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , אּ
ָתְבּתָ ר ּכָ ְפְרך ֲאׁשֶ   .ְָוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ

א א ְוִאּמָ ְטָרא ְדַאּבָ ִעי, ְּוִאם הוא ֶנֶדר ִמּסִ ַמר , ְוָלא ּבָ י ַההוא ְדִאּתְ ֲּאָנא ָסִליק ְלַגּבֵ
יה  ך ָדָבר)דברים יז ח(ּּבֵ י ִיָפֵלא ִמּמְ ָ ּכִ ַמר ּבֵ, ּ ְדרֹוׁשְּדִאּתְ ך ַאל ּתִ מוְפָלא ִמּמָ ְיה ּבְ ּ ְּדִיְפטֹור , ּ
ְע, ֶנֶדר י ּבַ א ִאיִהי ְבָגלוָתא ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ב ִדׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ִנָדהּ ָּלה ּכְ ין ָדם , ּ ְּדִאיִהי ַיְפִריׁש ּבֵ ּ
ח ְמקֹוָרא ִדיָלה, ְלָדם ְּוִאְתַפּתַ ַמִים ְדאֹוַרְייָתא, ּ ָאה ָלה ּבְ ְּלַדּכָ ַּחִיים ְדָלא ָפְסִקיןַמִים , ּ ּ ,

ְּוַאְפֵריׁש ִמיָנה ַדם ִנָדה ְדִאיִהי ִליִלי ּ ּ ֲהָדה, ת''ּ ְּדָלא ִאְתְקִריַבת ּבַ ָמָתא , ּ ְּדִאיִהי חֹוָבא ְדִנׁשְ
ְע, ְּדָסִאיַבת ָלה י ּבַ ָמָתא ְלַגּבֵ ְּוֵלית ָלה ְרׁשו ְלָסְלָקא ִנׁשְ ְּלַההוא ֲאַתר ְדִאְתְייִהיַבת , ָּלהּ ּ

ּמָ ין ִדין ְלִדין, ןִמּתַ ְּוִאְתָדַנת ּבֵ ין ִדיֵני ְנָפׁשֹות ְלִדיֵני ָממֹונֹות, ּ ְּדִאית ָמאן ְדָפַרע , ּּבֵ ּ
ָממֹוֵניה יה, ּּבְ ַנְפׁשֵ ְּוִאית ָמאן ְדָפַרע ּבְ ָמה ְדאוְקמוהו , ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע, ּ ּּכְ ּ  )איכה א א(ּ

ָבה ָבָדד ִכי, ֵאיָכה ָיׁשְ יָבא ׁשְ ְמצֹוָרעְּדִאיִהי ֲחׁשִ ָגלוָתא ּכִ א ּבְ יה , ְּנּתָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ויקרא יג (ּ

ֲחֶנה)מו ב ִמחוץ ַלּמַ ָדד ֵיׁשֵ ִּמחוץ ַוַדאי, ּ ּבָ ָּדא ָגלוָתא, ּ ָרֵאל, ּ , ְּדִאיִהי ְלָבר ֵמַאְרָעא ְדִיׂשְ
  .'ְּדִאיִהי מֹוְתָבא ְדָאת ה

ח ֵליה ח ַעד ְדִיְפּתַ ְּוִאי ְמקֹוָרא ָלא ָיִכיל ְלִמְפּתַ ּ ַההוא ְדָסִגיר ֵליהּ ֲּאָנא ְמַפַייְסָנא ֵליה , ּ ּ
ִגין יו ְּדִאיהו ִיחוָדא , א''ו ה''א וא''ד ה''ּבְ ּ ׁש, )דיחודיה תמן(ּ ין ְדִאְתַלּבֵ ּוְבִגין ְלבוׁשִ ּ ִּמָיד , ּ

א ִכיְנּתָ יַאת ׁשְ ַחת ְמקֹוָרה ְוִאְתַדּכִ ִּאְתַפּתְ ּ ה ''ָרֵאל יהו ִמְקִוה ִיׂשְ)ירמיה יד ד(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ
ִעת ָצָרה יעֹו ּבְ יעֹו ַוַדאי, מֹוׁשִ יֵדה, ּמֹוׁשִ ַּההוא ְדָמקֹוָרא ְדִמְקְוה ּבִ ּ.  

 ]מהדורה תנינא [תקונא שתיתאה
  )ו''זהו תקון כ(

ֵרי ֵאׁש ן ּתְ ּמָ ית ּתַ ֵראׁשִ ין ְדִאינון ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ּבְ ֵרין ֵאׁשִ ְּוִאֵלין ִאינון ּתְ ּ ּ ּ ,
ַמר ַּוֲעַלְייהו  יׁשֹות)שיר ב ה(ִאּתְ ֲאׁשִ כוִני ּבָ ְתֵרי ֵאׁשֹות, ּ ַסּמְ כוִני, ּבִ הֹון ַסּמְ אי ָאַמר ּבְ , ְּוַאּמַ

ָאה ְבָגלוָתא ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ָמה ְיֵתיָרה ָקא ָנֲחָתא ְלָסְמָכא ׁשְ ת ְנׁשָ ּבָ ֶּאָלא ְבֵליֵלי ׁשַ ַמר , ּ ְדִאּתְ
ה  ָמָתא ,ּ ָנְפָלה ְוֹלא תֹוִסיף קום)עמוס ה ב(ּּבָ ְלַקת ִנׁשְ ת ִאְסּתַ ּבָ  ְוַכד ָאָתא מֹוָצֵאי ׁשַ

ַפׁש ְּיֵתיָרה ְדָבה ַוִיּנָ ְלַקת ַוי ֶנֶפׁש, ּ ַפׁש ִמָיד ְדִאיִהי ִאְסּתַ ַּוִיּנָ ּ ְּדֵלית ָמאן ְדָסִמיך ָלה, ּ ּ ְּ ,



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

יׁשֹות ְדִאינון ְמא ֲאׁשִ כוִני ּבָ ָרֵאל ַסּמְ ַההוא ִזְמָנא ִאיִהי ָאְמַרת ְלִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּוַמאי ִניהו , ֹוֵרי ָהֵאׁשּ ּ
ֵרי ּתֹורֹות ְּדִאינון ֲחצובֹות ֵמֵאׁש ְדִאיִהי אלהי, ּתְ ּ ּ בוָרה''ּ ּם ִמַדת ַהּגְ ּוַמאי ִניהו ִלּמוֵדי , ּ ּ ּ

ְפָוון ְדִאְקרון ַלֲהבֹות ''יהו ֵרין ׂשִ ּה ּתְ פוִחין,  ֵאׁש)דאוקדון בלהבות(ּ ֵרין ּתַ ְּוִאינון ּתְ הֹון , ּּ ְּדִמּנְ
יָחא ָנִפיקּרוָחא ִד יה , ְמׁשִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ   .ה''ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח יהו)ישעיה יא ב(ּ

ֵבי ַמְרָעא ֵמְרִחימו ְדַבְע ְּלַבת ֶמֶלך ַדֲהַות ּבְ ּ ְע, ָּלהְ ָבהְּדָאַזל ּבַ ּכָ , ָּלה ִאיִהי ָנְפַלת ְלִמׁשְ
יׁשֹות ֲאׁשִ כוִני ּבָ ֵבי ַמ, ָּצְווַחת ְוָאְמַרת ַסּמְ ִּהיא אֹוֶמֶרת ַרְפדוִני, ְרָעאָהא ִאיִהי ּבְ ַמאי , ּ ּבְ
ֲעֵצי ַהַיַער ים ּבַ פוִחים ְדִמְתַרּבִ ּתַ ּּבַ ּ ּ ִמים, ּ ְּוִאֵלין ִאינון ֲעֵצי ְבׂשָ ּ.  

  ]א''דף קמד ע -תיקוני זוהר [

י י ַרּבִ ִליָתָאה ְוָאַמר ַרּבִ ִמים ַמְבִדיִלין, ָקם ָסָבא ּתְ ֲעֵצי ְבׂשָ  ָלא ְוָהָכא ִאיִהי, ָּהא ֲאַנן ּבַ
פוִחים ּתַ ָּאְמַרת ֶאָלא ּבַ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ִגין ְדִאּתְ ִמים ּבְ ֶּאָלא ֲאַנן ְמָבְרִכין ַעל ֲעֵצי ְבׂשָ שיר ז (ּ

פוִחים)ט ּתַ ּ ְוֵריַח ַאֵפך ּכַ ּ ִמים ִאינון ָטָבאן ְלָבְרָכא ֲעַלְייהו, ְּ ל ִמיֵני ְבׂשָ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ּכָ ּ ּ ,
ֲהַדס  ַלת ַעִליןַּוֲאַנן ְדָעְבִדין ּבַ יה ּתְ ִגין ְדִאית ּבֵ ּּבְ ּ ים, ּ ַלת ֲהַדּסִ ְּדִאְתְקִריאו ּתְ ִּדְרִמיִזין , ּ

ֵרי ְנִביֵאי , ִלְתַלת ֲאָבָהן פוִחין ְדִאינון ּתְ ֵרין ּתַ ֵרין נוְקִבין ְדחֹוָטָמא ִאינון ָלֳקֵבל ּתְ ֲּאָבל ּתְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִּדי ְבהֹון ָעִתיד ְלַאָפָקא רוָחא ְדקוְדׁשָ, ְקׁשֹוט ּ ְּדֵביה , ָיא ְמֵהיְמָנא ִדְלִעיָלאּא ְדִאיהו ַרְעּּ ּ

א ִדיָלה ַבת ַנְפׁשָ ּוְבִגין ָדא ִאיִהי ָאְמַרת , ִּאְתַיׁשְ י חֹוַלת )שם ב ה(ּ פוִחים ּכִ ּתַ ּ ַרְפדוִני ּבַ ּּ ּ
ַמר) א''דף קמד ע(ַאֲהָבה ָאִני  ת ִאּתְ ּבָ ֵליְלָיא ְדׁשַ י ֲאִני ִלְפּתֹוַח )שיר ה ה( ּבְ ְלדֹוִדי  ַקְמּתִ

ת ּבָ ַמר , ְבׁשַ ת ִאּתְ ּבָ ּוְבַההוא ִזְמָנא, ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר )שם(ְוַכד ָנִפיק ׁשַ יהו )שם( ּ ּתִ ׁשְ ּקַ ּ ּבִ
ַּעד ְדאֹוֵמיָנא ִדְבִזְמָנא ְדֵייֵתי ִזְמָנא ַאֲחָרא ְדאֹוִחיד , ְּוֹלא ְמָצאִתיהו ְקָראִתיו ְוֹלא ָעָנִני

ִקיֵניה ּבְ יֵדיה ְוָלא ַאׁשְ ּּבִ ַמר ,  ְלֵמיַזלּ ָמה ְדִאּתְ יו ְוֹלא ַאְרֶפּנו ַעד )שם ג ד(ּכְ ּ ֲאַחְזּתִ ּ
י ית ִאּמִ ֲהֵבאִתיו ֶאל ּבֵ א ִדְלִעיָלא, ׁשֶ א , ָּדא ֵבי ַמְקְדׁשָ ְּוֶאל ֶחֶדר הֹוָרִתי ָדא ֵבי ַמְקְדׁשָ

א   .ִדְלַתּתָ
פוְרָקָנא ַבְתַרְייָתא יֵדיה ּבְ ּוְבִזְמָנא ַדֲאִחיד ּבִ ּ ִּדְבָכל , א ִלי ְכִזְמִנין אֹוֲחָרִניןָלא ְיֵה, ּ

ּפוְרָקָנא ופוְרָקָנא ֲהָוה ָאֵתי ּ ּ ִאי, ּ פוְרָקָנא ַבְתַרְייָתא ֲאָנא , ּוְלָבַתר ֲהָוה ָפַרח ִמּנָ ֲּאָבל ּבְ
יִרין ִדְרִחימו ה ְקׁשִ ַכּמָ יר ֵליה ּבְ יה ְוָקׁשִ ֲּאִחיד ּבֵ ּ ּ ִאי ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָע, ּ ְּדָלא ָיזוז ִמּנָ , ְלִמיןּ

ִאי לוָתא ְוָגלוָתא ֲהָוה ָאִזיל ִמּנָ ִּדְבָכל ּגָ ּ ב, ּ ִאיל ֲעֵליה ְלָכל עֹוֵבר ְוׁשָ ֲהָדא , ַּוֲהִויָנא ׁשָ
י)שם(ּהוא ִדְכִתיב  ָאֲהָבה ַנְפׁשִ ָצאִתי ֵאת ׁשֶ ּמָ י ֵמֶהם ַעד ׁשֶ ָעַבְרּתִ ְמַעט ׁשֶ ְוִזְמִנין ָלא ,  ּכִ

ח ָמאן ְדֵייָמא ִל ּכַ יהֲּהִויָנא ַאׁשְ ּי ִמֵדי ִמּנֵ א, ּ ֵני ַקְרּתָ ִגיֵניה ְלָכל ּבְ ֲהָדא , ַּוֲהִויָנא אֹוֵמי ּבְ
ְע)שם ה ח(ּהוא ִדְכִתיב  ּבַ ָלםּתִ ִהׁשְ נֹות ְירוׁשָ ידו ּי ֶאְתֶכם ּבְ ּגִ ְמְצאו ֶאת דֹוִדי ַמה ּתַ ּ ִאם ּתִ ּ ּ

חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני ה ִזְמִנין , לֹו ׁשֶ ִב)שם ג א(ְוַכּמָ ּכָ ִליֹות ַעל ִמׁשְ ֵלילֹות ְדִאינון ּגָ ּי ּבַ ּ ּ ּ ,
י ְוָלא ֲהָוה ָמאן ְדֵייָמא ִלי ָאֲהָבה ַנְפׁשִ י ֵאת ׁשֶ ּתִ ׁשְ ּקַ ַּעד ְדִאיהו ֲהָוה ָאֵתי, ּּבִ ּוְכַען , ּ

יא ַרח דֹוִדי ְבַכֲעָסא ַסּגִ ָגלוָתא ַבְתַרְייָתא ּבָ ּּבְ ְחָנא ָמאן , ּ ּכַ ִאיְלָנא ְבִגיֵניה ְוָלא ַאׁשְ ְּוׁשָ
ּוְבִגין ָדא ֲאָנא אֹוִמיָנא, ּיָמא ִלי ִמֵדיְּדֵי ִּדְבִזְמָנא ְדֵייֵתי ַוֲאִחיְדָנא ִבידֹוי ְדָלא ָיזוז , ּ ּ

ִאי ִפִלין ְדָיד, ִמּנָ וָרא ִדּתְ ִקּשׁ יו ּבְ יו ְוֹלא ַאְרֶפּנו ֲאַחְזּתִ ַּוֲאָנא ֲאַחְזּתִ ּ ּ ּּ ְּוֹלא ַאְרֶפּנו ִבְתִפִלין , ּ ּ ּ
א   .ְּדֵריׁשָ

א ֲחִזי הדֹו, ּתָ ד ֵיֵתי ְלַגּבָ יִחין , ְּדָהא ּכַ ֵרין ְמׁשִ י ּתְ יָמה )שם ז יג(ֵייָמא ְלַגּבֵ ּכִ  ַנׁשְ
ָרֵאל ָרִמים ְדִאינון ִיׂשְ ַּלּכְ ַמר , ּ י ֶכֶרם יהו)ישעיה ה ז(ִּדי ְבהֹון ִאּתְ ית '' ּכִ ה ְצָבאֹות ּבֵ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ָרֵאל א ְבהֹון, ִיׂשְ ִכיְנּתָ ֶפן ְדִאיִהי ׁשְ ֵּהֵנצו ָהִרּמֹוִנים ִאֵלין ִאינון ְדַמְלָיין , ִּנְרֶאה ֲהָפְרָחה ַהּגֶ ּ ּּ
ִרּמֹון   .ִמְצֹות ּכָ

ְמעֹון ְוָאַמר ָסָבא ָסָבא י ׁשִ ָרִמים, ָקם ַרּבִ יָמה ַלּכְ ּכִ ָרִמים ְדַלאו ִאינון , ַנׁשְ ָּהא ִאית ּכְ ּ
ָרֵאל גֹון , ִיׂשְ ִל)שיר א ו(ּכְ ְרִמי ׁשֶ ָרִמים ּכַ מוִני נֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ ּ ְדׂשָ יּ ְּוִאינון , י ֹלא ָנָטְרּתִ

ָגלוָתא, ִּעְרבוְבָיא ְדִעֶרב ַרב ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ הֹון ּבְ ְּדִאינון ְמעוָרִבין ּבְ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ַכד ֵייֵתי , ּ ּ
א ִכיְנּתָ י ׁשְ ִריך הוא ְלַגּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ה, ְּ ִּאיהו ֵייָמא ְלַגּבָ ָרִמים, ּ יָמה ַלּכְ ּכִ ִנְרֶאה ִאם , ַנׁשְ

הֹוןָּפְרָחה  ֶפן ּבְ י ֶכֶרם יהו, ַהּגֶ ה ּכִ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָרֵאל''ּ ית ִיׂשְ ֵּהֵנצו ָהִרּמֹוִנים , ה ְצָבאֹות ּבֵ
ִרּמֹוִנים ִּאֵלין ַוַדאי ִאינון ְדַמְלָיין ִמְצֹות ּכָ ּ ּ ן ֶאת דֹוַדי ָלך, ּ ם ֶאּתֵ ְׁשָ ִּאֵלין ְדִאינון ְרִחיִמין , ּ ּ ּ

ְִדיָלך ן ְיִהיְבָנא לֹון ָל, ּ ּמָ ן )שיר ב יא(, ְךּתַ ָאר ְמַמּנָ ָתו ָעָבר ׁשוְלָטנו ִדׁשְ ה ַהּסְ י ִהּנֵ ּ ּכִ ּ
ְלָטנוָתא ְדִעֶרב ַרב, ְּדאוִמין ם ָחַלף ָהַלך לֹו ׁשָ ׁשֶ ַּהּגֶ ְ.  

ה ַההוא ִזְמָנא ֵייָמא ְלַגּבָ ּּבְ ית)שיר ז א(, ּ וַלּמִ ּ ׁשוִבי ׁשוִבי ַהּשׁ ּ ִית , ּ ים ְדִאינון ּבַ ּתִ ְתֵרי ּבָ ּּבִ ּ
אִראׁש ִני ְלַתּתָ ִני ְלִעיָלא, ֹּון וַבִית ׁשֵ ַבִית ִראׁשֹון ְוׁשֵ ּׁשוִבי ׁשוִבי ּבְ ך, ּ ָּדָבר . ְְוֶנחֶזה ּבָ
ע ִזְמִנין, ַאֵחר ּׁשוִבי ׁשוִבי ַאְרּבַ ע ַאְתָוון ִדיָלה ְדִאינון אדנ, ּ ַאְרּבַ ּּבְ ּ ּ ע , י''ּ ַאְרּבַ ך ּבְ ְְוֶנחֶזה ּבָ

ַּאְתָוון ִדיֵליה ְדִאינון יהו ּ ּ ָרֵאל, ה''ּ י ִיׂשְ ִריך הוא ְלַגּבֵ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ע ִזְמִנין ׁשוִבי , ְּ ַּאְרּבַ
א ְתיוְבּתָ א ּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ ֶפַסח, ּּבִ ע ּכֹוסֹות ְדפוְרָקָנא ְדִאינון ּבַ ַאְרּבַ ך ּבְ ְּוֶנחֶזה ּבָ ּ ּ ּ יה , ְ ְּדַחָייִבין ּבֵ ּּ

ע ּכֹוסֹות י ַאְרּבַ ּתֵ ָרֵאל ְלִמׁשְ ַגְוו, ִיׂשְ אולֹותּכְ ע ּגְ ע ִיחוִדין , ָּנא ְדַאְרּבַ ַאְרּבַ ּׁשוִבי ׁשוִבי ּבְ ּ ּ
ְ ִדיָלך)א יסודין''ס( ע ֵחיָוון, ּ ַאְרּבַ ך ּבְ ַמָיא ְוַאְרָעא, ְְוֶנחֶזה ּבָ ׁשְ ך ּבִ ְּוֶנחֶזה ּבָ ּוִמָיד , ְ י א ''דה(ּ

ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ְוֹיאְמרו ַבּגֹוִים יהו)טז לא ְמחו ַהּשָׁ ּ ִיׂשְ   .ְָמָלךה ''ּ
  ]ב''דף קמד ע -תיקוני זוהר [

ִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ִאֵלין ֲאָבָהן ּצָ ַההוא ִזְמָנא ַהּנִ ּּבְ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ְלָיאן ַעל ׁשְ ַּזְכָוון ִדְלהֹון ִאְתּגַ
הֹון , ְּדִאיִהי ֶאֶרץ ַהַחִיים ַמר ּבְ ָנָהא ְדִאּתְ ֲעַפר ָהָאֶר )בראשית כח יד(ְוַעל ּבְ  ,ץְָוָהָיה ַזְרֲעך ּכַ

יַע )שיר ב יב( ָרֵאל)שמות טו א( ,ִּעת ַהָזִמיר ִהּגִ ה וְבֵני ִיׂשְ יר ֹמׁשֶ ְוקֹול ַהּתֹור , ּ ָאז ָיׁשִ
ַאְרֵצנו ַמע ּבְ נו)ישעיה נב יח(, ִּנׁשְ או קֹול ַיְחָדיו ְיַרּנֵ ּ קֹול צֹוַפִיך ָנׂשְ ּ ּ ַעִין ִיְראו , ְ י ַעִין ּבְ ּּכִ

ׁשוב יהו ַההוא , ּה ִציֹון''ּּבְ ח ָלהּּבְ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ִּזְמָנא קוְדׁשָ ּ שיר (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ

ְרֶמל)ז ו ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְ ֹראׁשֵ ִפִלין , ְ ָּדא ּתְ א )ב''דף קמד ע(ּ אן , ְּדֵריׁשָ ְלָיין ִמּכַ ּוְרצוִעין ּתַ ּ
ְזמֹורֹות אן ּכִ ֶפן, ּוִמּכַ ְרֶמל ְדַתְלָיין ִמּגֶ ּכַ ְּדִאינון ּכַ ּ ָמן ָדא ְתִפָלה ְדָידְּוַדַל, ּ ַאְרּגָ ך ּכָ ּת ֹראׁשֵ ּ ְ ,

ָגלוָתא ֲעִנָייה ַּמה ַדֲהָות ַדַלת ּבְ ּ ִפָלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹוף)תהלים קב א(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ , ּ ּתְ
ָמן ַאְרּגָ א ּכָ ֵהא ְלבוׁשָ ְּדִאיהו סֹוד א, ּּתְ , לוריא''יָכֵאל נ''ְבִריֵאל ִמ''ָפֵאל ּגַ''ּוִריֵאל ְר''ּ

ִריך הוא יהו)שיר ז ו( א ּבְ ְרָהִטים ָדא קוְדׁשָ ּ ֶמֶלך ָאסור ּבָ ּ ּ ְּ ים , ה''ְ ּתִ ע ּבָ ַאְרּבַ ִּדְיֵהא ָאסור ּבְ ּ
ִּדיָלה ְדִאינון אדנ ּ ּ ע ְרָהֵטי מֹוָחא, י''ּ ַגְווָנא ָדא , ַאְרּבַ ְרָהִטים ּכְ ִּדְיֵהא ָאסור ּבָ

ְמך, י''יאהדונה ך וְבך ׁשִ ְמך ּבְ י ׁשִ ָּכִ ָ ָ ָמן, ָּ   .ְּוָדא ִאיהו סֹוד ָאֵמן ִמן ַאְרּגָ
ְרֶמל )שם(ָּדָבר ַאֵחר  ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְֹראׁשֵ ָ ֹראׁש ְדָבְרך ֱאֶמת)תהלים קיט קס( ָּדא, ְ ַּדַלת , ּ ּ

א ִכיְנּתָ ָמן ָדא ׁשְ ַאְרּגָ ך ּכָ ֹּראׁשֵ ֶּמֶלך ָדא ַאְבָרָהם, ְ ֲעֵקָדה, ְ ָּאסור ָדא ִיְצָחק ּבָ ָרא , ּ ִקׁשְ ּבְ
ִפ ָמאָלאִּדּתְ ִּלין ִדְדרֹוָעא ׂשְ א, ּ ִפִלין ְדֵריׁשָ ע ְרִהיֵטי מֹוָחא ִדּתְ ַאְרּבַ ְרָהִטים ָדא ַיֲעֹקב ּבְ ּּבָ ּּ ,

ַמר  ִים)בראשית ל לח(ְדִאּתְ ֲקתֹות ַהּמָ ׁשִ ְרָהִטים ּבְ   . ּבָ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ִאין, ָקם ַרּבִ ין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְנׁשו ֲחָייִלין ַקִדיׁשִ ִּאְתּכַ ּ וָטָהא ,ּ ִקּשׁ ּ ְלֶמחֵמי ּבְ
ה, ְּדַכָלה ְקָנא ְלַגּבָ ְּדָהא חוָפה ִמְתּתַ ן, ּּ ּמָ ָּפַתח ְוָאַמר ֵאִלָיהו ֵאִלָיהו , ְּוָחָתן ָקא ָנִטיל ָלה ּתַ ּּ ּ ּ

ָאה, ְנֵחית ָהָכא א ִעָלָאה ְוַתּתָ ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ִדְמִתיְבּתָ ַּאְנּתְ ַוֲחָייִלין ְדִנׁשְ ּ ּ ּ ָט, ּ א ְלַקׁשְ
ָמִתין, ְּלַכָלה ה ִנׁשְ ה ֲחָייִלין ְדַמְלָאִכין ְוַכּמָ ִּמָיד ָהא ָנִחית ֵאִלָיהו ְבַכּמָ ּ ּ ּ.  

ְרֶמל ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְָפַתח ְוָאַמר ֹראׁשֵ ְ ְתִפִלין ְדִאיהו , ּ ך ּבִ ְקָנא ֹראׁשֵ ה ִמְתּתַ ּמָ ָלה ּכַ ּּכַ ּ ּ א ''נ(ְּ

ך)דאינון ְ ְפֵאר ַעל ֹראׁשֵ ַּדֲעַלְייהו ִאּתְ, ּ ָ ְפֵאְרך ֲחבֹוׁש ָעֶליך)יחזקאל כד יז(ַמר ּ ָ ּוְרצוִעין , ּ ּ
ְלָיין ֵמַהאי ִסְטָרא וֵמַהאי ִסְטָרא עֹוֵרב, ּּתַ חֹורֹות ּכָ ִלים ׁשְ ְלּתַ ַּמה ַדֲהוֹו ּתַ ָּהא ִאינון , ּ

ְרֶמל ּכַ ְרֶמל, ְירֹוִקין ּכַ ּכַ ָפִנין ּכַ ּגְ ַעִלין ְירֹוִקין ְדִאינון ּבַ ּּכְ ּ ּוַמה ַדֲהַו, ּ ָגלוָתא ַדַלתּ ּת ּבְ ִפָלה , ּ ּּתְ
ָגלוָתא , ְּוָדא ְתִפָלה ְדָיד, ְלָעִני ְּדָבה הוא ִמְתַעְטָפא ָעִני ּבְ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , )א בצלותא''ס(ּ

ִפָלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף)תהלים קב א( ִדְכִתיב ך , ּ ּתְ ַמר ּבָ ַען ִאּתְ ך )שיר ז ו(ְּכְ ְ ְוַדַלת ֹראׁשֵ ּ
ָמן ַאְרּגָ ְרָהִטיםֶמֶל, ּכָ ּך ָאסור ּבָ ע ְרִהֵטי מֹוָחא, ְ ִפִלין ְדִאינון , ִּאֵלין ַאְרּבַ י ִדּתְ ּתֵ ע ּבָ ַּאְרּבַ ּ ּ

ָיד אהי, ה''אהי ן ַחד ְוֶע, ה''ְוֵכן ּבְ ּבַ חוׁשְ אּּכְ ִפִלין ְדֵריׁשָ רֹות ִדּתְ ִרין ַאְזּכָ ּׂשְ ִרין ְוַחד ְוֶע, ּ ׂשְ
ִפִלין ְדָיד רֹות ִדּתְ ַּאְזּכָ ּוְסִליקו ְל, ּ ן אהיּ ּבַ ְרָהִטים, ה''ה אהי''ּחוׁשְ ּהוא ֶמֶלך ָאסור ּבָ ְּ ,

רֹות, ּה ָקִריָנן ֵליה''ׁש יהו''ְּוִאיהו ֹרא, ה''ר אהי''ֲאׁשֶ ֻכְלהו ַאְזּכָ ָּאסור ּבְ ּּ.  
ְרֶמל ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְָדָבר ַאֵחר ֹראׁשֵ ְ ָלה, ּ א ִדיָלך ּכַ ֵּריׁשָ ְלהו ֲחָייִלין ָסְלָקא, ְ ַּעל ּכֻ  )שם(, ּ

ָנהַע ין ִסְדֵרי ִמׁשְ ּתִ ה ְמָלכֹות ְדִאינון ׁשִ ים ֵהּמָ ּשִׁ ּל ׁשִ ית ְמָאה, ּ ים , ְוָסְלִקין ְלׁשִ ּשִׁ ּוְלׁשִ
א, ִרּבֹוא ְדּתָ ָמִנין ִסְפֵרי ְדַאּגַ ים ַדֲהוֹו ּתְ ֹמִנים ִפַלְגׁשִ ּוׁשְ ַּוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר ִאינון ֲהָלכֹות , ּּ ּ

ּבָ ְּדֵלית לֹון ִמְסָפר ְוחוׁשְ ָנא, ןּּ ּבָ ֲעִרין ְדַכָלה ְדֵלית לֹון חוׁשְ ְּדִאינון ִניִמין ְדׂשַ ּ ּ ּ ָלה , ּּ ְּוַאְנּתְ ּכַ
ְלהו ְּסִליַקת ַעל ּכֻ נֹות ָעׂשו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל )משלי לא כט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּ ַרּבֹות ּבָ

ָלָנה   .ּּכֻ
ְרֶמל ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְָדָבר ַאֵחר ֹראׁשֵ ְ ֲע, ּ ר ׂשַ ְתַלת ֲעׂשַ ְקָנא ּבִ ה ִאיהו ִמְתּתַ ּמָ ָּרא ִדיָלך ּכַ ְ

ּקוִנין ר, ּּתִ ַלת ֲעׂשַ ר ַמָזלֹות ְוִסיֲהָרא ּתְ ֵרי ֲעׂשַ ְּדִאינון ּתְ ּ ְּוִניִמין ִדיָלך ִאינון ּכְֹכַבָיא וַמָזֵלי , ּ ּ ּ ּּ ְ

ן ּבָ ך, ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ְְוַדַלת ֹראׁשֵ ְלהו ּכְֹכַבָיא ַדֲהִוית ִסיֲהָרא ֲע)הוא(ַאְנּתְ , ּ ִּנָיה ְתחֹות ּכֻ ּּ ּ ,
ין ַרְגִלין ב)רות ג ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּמַהְדָקא ּבֵ ּכָ ׁשְ לֹוָתיו ַוּתִ ַגל ַמְרּגְ ַען ָהא ַאְנּתְ ,  ַוּתְ ּכְ

א ְלֻכְלהו ֵּריׁשָ ָמן ְדִאיהו ָאֵמן יאהדונה, ּ ַאְרּגָ ּּכָ ֶּמֶלך ְדִאיהו יהו, י''ַאְנּתְ אדנ, י''ּ ּ , ה''ְ
ְרָהִטים ִדיָלךָא ְסור ּבָ ּ ָמ, ּ ֲחָייִלין , וריאל''יָכֵאל נ''ְבִריֵאל ִמ''ָפֵאל ּגַ''ּוִריֵאל ְר''ן א''ַאְרּגָ

ָמעו ין ׁשְ ַּקִדיׁשִ ּ,  
  ]א''דף קמה ע -תיקוני זוהר [

א ֵייֵתי ְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא ְמׁשָ ד ָחָתן ְדִאיהו ׁשִ ּּכַ ֲעָרָהא ִד, ּ ׂשַ ַטת ּבְ , ּיָלהִאיִהי ִאְתַקׁשְ
ר  ְקָנא ִבְתַלת ֲעׂשַ ֵריַסר ַמָזלֹות, )תקונין, דרגין( ִּדְקִנין )א בתריסר''נ(ִמְתּתַ ְּדִאינון ּתְ ּ ּ ,

א  ְמׁשָ ָחָתן יֹוֵצא ֵמֻחָפתֹו)תהלים יט ו(, )ל וסיהרא''צ(ׁשִ ּ ְוהוא ּכְ ִגּבֹור ָלרוץ , ּ יׂש ּכְ ְּוִאיהו ָיׂשִ ּ
ְרִקיָעא ה , ָאְרִחין ּבִ יַח ִמן )שיר השירים ב ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַּוַדאיָּיִציץ ְלַגּבָ ּגִ  ַמׁשְ

ים ְרִקיָעא , ַּהַחלֹונֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ה ּבִ ָלא ְלַגּבָ ּכְ א דא ''ס( ְּדִאיהו) א''דף קמה ע(ְּלִאְסּתַ

יׂש)איהו ּבֹור,  ָיׂשִ ּגִ ַהאי, ַמאי ּכַ בוָרה ָעִביד ּבְ ר ַמ, ַּמה ּגְ קֹוִפין ִאית ֶּאָלא ְתֵרין ֲעׂשַ ׁשְ
ָרִקיַע ְייהו ְנטוֵרי ַתְרִעין, ּבְ ְּוֻכְלהו ֲחָייִלין ְמַקְטְרִגין ְלַגּבַ ּ ּ ַאְתָוון , ּ א ִמְתַעְטָרא ּבְ ְמׁשָ ּׁשִ

ם יהו ִפִלין ְדִאיהו ׁשֵ ִּדּתְ ּ ְגבוָרה, ה''ּּ ׁש ּבִ ה '' יהו)ישעיה מב יג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוִאְתַלּבַ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ּבֹור ֵיֵצא ּגִ ּבֹור ָלרוץ ֹאַרחְו, ּכַ ּגִ יׂש ּכַ ָּדא ִאיהו ָיׂשִ ְלהו ְדָרִקיַע, ּ ּוָבַקע ַחלֹונֹות ּכֻ ּּ ְוָעִביד , ּ
ר ָאְרִחין ֵרין ֲעׂשַ א, ּתְ ה ַעל ַיּמָ ָמה ְדָעַבד ֹמׁשֶ ְּוָדא ִאיהו ָלרוץ ֹאַרח, ּכְ ּוְבִגין ְדָנִטיל , ּ ּ
בוָרה ַקְדֵמיָתא ִמּגְ א ָנִפיק סוְמָקא, ּּבְ ְמׁשָ   .ּׁשִ

ֶחֶסד ְדִאיהו ִחָוורְל ׁש ּבְ ָּבַתר ִאְתַלּבַ ּ א, ּ ְמׁשָ ך רוְגֵזיה ְדׁשִ ּכַ ּתַ ּוֵביה ִאׁשְ ּ ּ ּ ָירֹוק ֲהָוה , ְּ
ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ׁש , ִּמּסִ ְנהֹוָרא ִחְווָרא)א אתלבן''נ(ְוַכד ִאְתַלּבַ ֶחֶסד ּבִ יה ,  ּבַ ִּמּנֵ

ַמ, ְיֵהא ָנִהיר ְלִסיֲהָרא ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִים מֹוָצאֹוִמְקֵצה ַהּשָׁ ָּקֶצה ִדיָלה , ּ
ֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ַּצִדיק ּוְתקוָפתֹו ַעל ְקצֹוָתם ּתְ תֹו, ּ ר ֵמַחּמָ א , ּוְבהֹון ֵאין ִנְסּתָ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ

ה ַגָוון ָירֹוק ְדִאיהו ַרֲחֵמי, ִּעָלָאה ְדִאיִהי ַחּמָ ע ּבְ ן ִיְצַטּבַ ּמָ ִּמן ּתַ ּ ִלין , ּ ּכְ ַההוא ִזְמָנא ִמְסּתַ ּּבְ
ֲחָדא א ְוִסיֲהָרא ּכַ ְמׁשָ תֹו, ׁשִ ר ֵמַחּמָ ְּדִאיִהי חוָפה ִדיָלה, ְוֵאין ִנְסּתָ ּּ.  

ָווִנין ַלת ּגַ ּוְבַההוא ִזְמָנא ָנְטַלת ִהיא ִמּתְ ּ ָווִנין ְדִעיָנא, ּ ְתַלת ּגַ ְּלִאְתָפֲאָרא ֳקָדֵמיה ּבִ ּ ּ ּ ,
ְּדִאינון ִחָוור סוַמק ּ ּ ה,  ָירֹוקּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאיהו ֵייָמא ְלַגּבָ ּ ּ י ִעיַנִיך )שיר ו ה(, ּ ְ ָהֵסּבִ

ֵהם ִהְרִהיבוִני ְגִדי ׁשֶ ִּמּנֶ ְלהֹוִבין ִדְרִחימו ִדיָלך, ּ ׁשַ ְמֹוְקִדין ִלי ּבְ ּ ֵרין , ּ א ּתְ ּובֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ
יִרין ְדאֹוַרְייָתא ֵרין לוִחין ַיּקִ ַּעְיִנין ִאּנון ּתְ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  ֻלֹחת ֶאֶבן )שמות לא יח(ְדִאּתְ

ע אלהי ֶאְצּבַ תוִבים ּבְ ֵני ֶע)שם לב טו(ם ''ּּכְ תוִבים ִמּשְׁ ר , ְבֵריֶהםּ ּכְ ֵרין ֲעׂשַ ָמאן ִמּתְ ּוְמַרּקְ
ָווִנין ֵמַהאי ִסְטָרא ָווִנין ֵמַהאי ִסְטָרא, ּּגַ ר ּגַ ֵרין ֲעׂשַ ּוִמּתְ ָעה ְוֶע, ּ ְּדִאינון ַאְרּבָ , ִרין ִסְטִריןׂשְּ

ַמר  ְתִבים)שם(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ּ ִמֶזה וִמֶזה ֵהם ּכְ ָעה ְוֶע''ה ְוֶז''ֶז, ּּ ֵרין ִזְמִנין ַאְרּבָ ִרים ה ּתְ ׂשְ
  .ְסָפִרים

ְדִפין ְדֵחיָוון ר ּגַ ר ַאְנִפין וְתֵרי ֲעׂשַ ֵרין ֲעׂשַ ינון ּתְ ְּוֹאִ ּ  )יחזקאל א ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ
ְעּוְפֵני ַאְרֵי ָוון ִחָוור ְדִעיָנאּה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ם ּגַ ּּתָ ּ ְע, ּ ֹמאל ְלַאְרּבַ ם ּוְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ּתָ

ָוון סוַמק ְדִעיָנא ּּגַ ּ ְע, ּ ר ְלַאְרּבַ ָוון ָירֹוק ְדִעיָנאּוְפֵני ֶנׁשֶ ם ִאינון ּגַ ּּתָ ּ ַמר , ּ  )שם(ְּדִאּתְ
ָעה ָפִנים ְלֶאָחד ְוגֹוֵמר ָנַפִים ְוגֹוֵמרְוַא, ְוַאְרּבָ ע ּכְ ָעה ְוֶע, ְרּבַ ִריםָהא ַאְרּבָ ְדִפין ִאינון , ׂשְ ּּגַ

ְנֵפי ִעיָנא ֻתִבים, ּכַ ַמר ִמֶזה וִמֶזה ֵהם ּכְ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ ּּ ִתיב , ּ הֹון ּכְ  ְוָקָרא )ישעיה ו ג(ְוֵחיָוון ּבְ
בֹודֹות ְמֹל''ה ְצָבאֹו''ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש יהו ֶזה ֶאל ֶזה , א ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ֵני ֶע, ַּוַדאי תוִבים ִמּשְׁ הֹון ּכְ ַמר ּבְ ַגְווָנא ְדלוִחין ְדאֹוַרְייָתא ְדִאּתְ ּּכְ ְּבֵריֶהם ִמֶזה וִמֶזה ֵהם ּ ּּ
תוִבים תוִבים ְוגֹוֵמר, ּּכְ ִתָייה, ַמאי ֶאֶבן, ֻלֹחת ֶאֶבן, ֻּלחֹות ֶאֶבן ּכְ ָּדא ֶאֶבן ַהּשְׁ ּמִ, ּ ה ׁשֶ ּנָ ּמֶ

ַתת ָהעֹוָלם ַמר , ְוִהיא ַבת ִעיָנא, ּהוׁשָ ְבָעה ִעיָנִים)זכריה ג ט(ֲּעָלה ִאּתְ ,  ַעל ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ
ְלֵדי ִעיָנא ְבָעה ּגִ ְּוִאינון ׁשִ ַמר , ּ יך)תהלים קיט קסד(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ יֹום ִהַלְלּתִ ַבע ּבַ ָ ׁשֶ ּ ְוָדא , ּ

א ַּמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ַמר , ּ ה ְדִאּתְ ה)שם קיח כב(ּּבָ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ַמאי , ּ
ְנָייִנין ְדָעְלָמא ָנאן ּבִ ַּהּבֹוִנים ִאֵלין ִאינון ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְדִאינון ּבָ ּ ּ ּ , ּופֹוְסֵקי ֲהָלכֹות, ּ

ָגלוָתא ְּדָמֲאסו ָבה ּבְ ּ ּ ה, ּ ה ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ַמר ּבָ ִּאּתְ יַני ּבְ, ּ ה ִמּסִ ִּגין ְדִאיִהי ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ
ה ָלה ְלֹמׁשֶ ת ִעיָנא אוְכָמא, ַקּבָ ּוַמה ַדֲהַות ּבַ ּ ִריך הוא ָנִהיר , ּ א ּבְ ִּמיָנה וָבה ְיֵהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ה, ָעְלָמא ִגין ְדִאיהו ָנִהיר ּבָ ּּבְ ּ ּ.  
  ]ב''דף קמה ע -תיקוני זוהר [

אֹוַרְייָת ַמר , אְּוַעְייִנין ְדַנֲהִרין ּבְ ה )שם קמה טו(ֲּעַלְייהו ִאּתְ רו ְוַאּתָ ּבֵ ּ ִעיֵני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ָ

ִעּתֹו ִדיר ֶע, נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ הֹון ּתָ ָקא ּבְ ר ַנׁש ְלִאְתַעּסְ ֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים ְְוָצִריך ּבַ
ִמיד ִעינֹוי, ּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָלא ָבה קוְדׁשָ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ  )דברים יא יב(ָּדא הוא ִדְכִתיב ֲה, ְּ
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ִמיד ִעיֵני יהו ָנה''ה אלהי''ּתָ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ית ַהּשָׁ ה ֵמֵראׁשִ ִמיד , ּך ּבָ ְואֹוִליְפָנא ּתָ
ִמיד ִמיד ְדֶע, ִמּתָ ִמיד ִעיֵני יהו, ֶרב ָוֹבֶקרּּתָ ִמיד ְדּתָ ה''ה אלהי''ִּמּתָ ִמיד , ּך ּבָ ְוָהא ּתָ

ַמע ִאיהוֶּרב ָוֹבֶקר ִדְקְּדֶע ַמע , ִּריַאת ׁשְ אן אֹוִליְפָנא ְדָמאן ְדָקֵרי ְקִריַאת ׁשְ ֶּאָלא ִמּכַ ּ
ִמידֶע ָכל יֹום ּתָ אֹוַרְייָתא, ֶרב ָוֹבֶקר ּבְ ִאלו ִקֵיים ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ּבְ ּּכְ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ּ ֹלא ָימוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזה ִמִפי)יהושע א ח(ִדְכִתיב  ּ ְוֵסֶפר , ָך ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלהּ
ֵרי לוֵחי, ִּאיהו ַעִין )ב''דף קמה ע(ּתֹוָרה  ְנֵפי ִעיָנא ּתְ ֵרי ּכַ ִמיד ִעיֵני , ּּתְ ַמר ּתָ ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

ָנה''ה אלהי''יהו ית ַהּשָׁ ה ֵמֵראׁשִ ה, ּך ּבָ ּוַמאי ּבָ א, ּ ִכיְנּתָ ַבת ַעִין ְדִאיִהי ׁשְ י ִעיָנא ְוַכְנֵפ, ּּבְ
ַמר  ֲעֵרי ֶצֶדק)תהלים קיח יט(ֲּעַלְייהו ִאּתְ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ָלל וְפָרט, ּ ָווִנין ּכְ ַלת ּגַ ּּתְ ּוְכָלל , ּ

ר אהי''ְּוִאינון אהי ָכל אֹוַרְייָתא, ה''ה ֲאׁשֶ ָלל ּבְ ְּדִאינון ּכְ ָלל''אהי, ּ ר ְפָרט, ה ּכְ , ֲּאׁשֶ
ָלל''אהי ַמר , יןְּקִריִצין ְדַעל ַעְייִנ. ה ּכְ עֹוֵרב)שיר ה יא(ֲּעַלְייהו ִאּתְ חֹורֹות ּכָ ִלים ׁשְ ְלּתַ , ּ ּתַ

ִלים ֵלי ּתִ ְּוִאינון ּתִ ּ ה ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש. ּ ַגָווִנין ְוִציוִרין ְדֵבי , ִּמְצָחא ְדַעל ַעְייִנין ּבָ ְּמרוָקם ּבְ ּ ּ ּּ
א ִדְלִעיָלא ְרטוִטין ּבְ, ַּמְקְדׁשָ ְּוִציוִרין ִדיָלה ׁשִ ּ ּ ּ אּ ּפוְתָיא וְבאוְרּכָ ּ הֹון , ּ הֹון ְדִקיִקין ִמּנְ ִּמּנְ

ר, ַרְבְרִבין אי ְלַקּצֵ ָאְמרו ְלַהֲאִריך ֵאינֹו ַרּשַׁ ָמקֹום ׁשֶ ַמר ּבְ ְַוֲעַלְייהו ִאּתְ ּ ר ֵאינֹו , ּ ְלַקּצֵ
אי ְלַהֲאִריך ְטָרא ְדו, ְַרּשַׁ ְטָרא ְדי', ְְלַהֲאִריך ִמּסִ ר ִמּסִ   .'ְלַקּצֵ
ה ִחָוור ְוסוַמק, ּט ַאְנִפין ָטהֹור''ִּאינון מ, רֹוִניָתאַּאְנפֹוי ְדַמְט ּנָ ׁשֹוׁשַ ַּנֲהִרין ּכְ ָנְטִלין , ּ

ָמאָלא ִליּבון ַדֲעָנָוה, ִּמיִמיָנא וׂשְ ָוון ִחָוור ּבְ ּּגַ ּ ּ ת ִדְדִחילו, ּ ּסוַמק ּבֹׁשֶ ּ ת, ּ ד , ְיָרא ֹבׁשֶ ּכַ
ִּאְתַחְזרו ְירֹוִקין ַל, ּ ָּהא ָחָתן ִדיָלה ִאְסּתַ ּ א ִעָלָאהּ ה ְדִאיִהי ִאיּמָ י ַחּמָ ַלת , ּק ְלַגּבֵ ּוֵמִאֵלין ּתְ ּ

ן ֶחֶס ּבַ חוׁשְ ְבִעין וְתֵרין ַאְנִפין ּכְ ְלָיין ׁשַ ָווִנין ְדַאְנִפין ּתַ ּּגַ ּ ּ ּּ ן ''ּוְבהֹון יר, ד''ּ ּבַ ֻחׁשְ ו ַאְתָוון ּכְ
בוָר ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדַוַיֲעֹבר יהו, ה''ּּגְ ע , ּורָרָזא ְדִעיּב, ה''ּ ַאְרּבַ י ַכָלה ּבְ הֹון ְלַגּבֵ ָּנִהיר ּבְ

ָעה ָפִנים ְלֶאָחת)יחזקאל א ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַּאְנִפין ְּוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ,  ְוַאְרּבָ
ָנה''ִּאיהו ָוא ר ַיְרִחין, ּו ִעיּבור ַהּשָׁ ַלת ֲעׂשַ ה ּתְ יִבי, ְּדִאית ּבָ י ּתֵ ָראׁשֵ ּהו ''ן ָוְּוִאּנון ְוִאיִהי ּבְ

ה , ּהו''ִני ָו''ֲא ּוֵביה ִאיהו ִאּשָׁ ּ ה עוָבָרה)ל איש''נ(ּ ְּדִאיהו , ּסֹוד ָהִעּבור ְיסֹוד, ּ ְוִאיִהי ִאּשָׁ ּ
ְּדִמיָנה ִאְתֲעִביַדת ִעּבור, ְּיסֹוד ִטָפה ְּדִאיהו וא, ּ ָלא ִטָפה ֵלית ָלה ''ְּדָהא ָוא, ו''ּ ּו ּבְ ּ

ן ָחְכָמהְּוָדא ִאיהו מֹוָחא ְדַת, ִּעּבור   .ּמָ
ַאְנִפין''ָוא ְקָנא ּבְ ּו ִאיהו חֹוָטָמא ִמְתּתַ ַמר , ּ ה ''ּ ַוִייֶצר יהו)בראשית ב ז(ֲּעַלְייהו ִאּתְ
ִחָוור ְוסוַמק, ם''אלהי ְּוַנֲהִרין ּבְ ר ִאיִהי חֹוָתם ֱאֶמת, ּ ְוִאם , ְוחֹוָטָמא ְדָאְזָלא ְבֹאַרח ֵמיׁשַ

אַלאו ִאיִהי ְבֹאַרח ְקׁשֹוט ַלאו ִאיִה ַפְנָקא ְדַמְלּכָ ּי חֹוָתָמא ְדגוׁשְ ּוְבִגין ָדא ִציוָרא , ּ ּ ּּ
ְּדַמְטרֹוִניָתא ִדיֹוְקָנא ִדיָלה ְדחֹוָטָמא ּ ר ַעל ַאְנִפין, ּ ַאְנִפין וְבֹאַרח ֵמיׁשַ ְקָנא ּבְ ִּמְתּתַ ּוְתֵרין , ּּ
ֵרי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ּנוְקִבין ְדחֹוָטָמא ּתְ א, ּ א ְדַמְלּכָ ּוָבה ְלׁשֹון ִלּמוִדים ְדִאיהו , ִּפיָמא ְבַרּתָ ּ ּ ּ ּ

ַמר )א ועלייהו''נ(ַּוֲעָלה , ַּצִדיק ֵרך ָנאְוה )שיר ד ג( ִאּתְ ְפתֹוַתִיך וִמְדּבָ ִני ׂשִ חוט ַהּשָׁ ְ ּכְ ְּ ּ
אֹוַרְייָתא ָלָלא ְדֹכָלא, ּבְ ִּפיָמא ּכְ ִּמיָנה קֹול ְוִדּבור ְדִאינון ו, ּ ּ ּ ִּמיָנה ֲהַבל ְדִאיִהי ה, ה''ּ ּ ,'

אֹות יִּפ ָמא ַדיהו', יָמא ְדִקיָקא ְסִתיָמא ּבְ ְקָנא ִבׁשְ ִני , ה''ִמְתּתַ חוט ַהּשָׁ ּוְבִגין ָדא ּכְ ּ ּ
ֵרך ָנאְוה ְפתֹוַתִיך וִמְדּבָ ְׂשִ ְּ.  
ן  ִמְגַדל ַהּשֵׁ ַּצָואֵרך ּכְ ַלם, )שם ז ה(ְּ ָּדא ְירוׁשָ ַמר, ּ ִמְגַדל ָדִוד )שם ד ד( ֲּעָלה ִאּתְ ּ ּכְ ּ

ְַצָואֵרך ְרֵאִליםּתַ, ּ יִטין ִדיָלה ּכֲֹהִנים ְלִוִיים ִיׂשְ ְּכׁשִ ּ ל , ּ נוי ְלַתְלִפיֹות ָדא ַצִדיק ְדִאיהו ּתֵ ּּבָ ּ ּ ּ ּּ ּ



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

ַהּכֹל פֹוִנים ּבֹו ֵרין ְנִביֵאי ְקׁשֹוט, ּׁשֶ ִּפּנֹות ִדיֵליה ּתְ ּ ַלם, ּ א ַוַדאי ִאיִהי ְירוׁשָ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ ּ ,
ַלת ֲאָבָה יִטין ִדיָלה ּתְ ְכׁשִ ּּתַ ֵרי ַסְמֵכי ְקׁשֹוט, ןּ ֲּחרוִזין ִדיָלה ּתְ ּ ּ.  

ָּדָבר ַאֵחר ַצָואֵרך ָדא אֹוַרְייָתא ּ יִטין ִדיָלה ְרַמ, ְּ ְכׁשִ ּּתַ ּח ִפּקוִדין ִדיָלה''ּ ּ ּ ֲּחרוִזין , ּ
ָס ן ַעל ׁשְ ּוְקִמיִעין ִדיָלה ִאינון ְמַמּנָ ּ ּ ה''ּ הֹון, ה ֹלא ַתֲעׂשֶ ַל, ְּדָנְטִרין ָלה ּבְ ק ְּוַכד ִאְסּתַ

י ָחָתן יִטין ִדיָלה ְלַגּבֵ ַתְכׁשִ ַּצָואר ּבְ ּ ה, ּ ה ֵריִחין ָטִבין ָסְלִקין ּבָ ּמָ שם (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּכַ

ר)ג ו ְדּבָ ָּדא טוָרא ְדִסיַני ְדִאיִהי ַצָואר ָעְלָמא,  ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ ּ ּ ּ ְמֻקֶטֶרת ֹמר )שם(, ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יה ְדִאּתְ, ְּ ּוְלבֹוָנה ָדא ִסיֲהָרא , ְ ֵאֶלך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור)שם ד(ַּמר ּבֵ

א ְבַעת ַהְלבֹוָנה, ַּקִדיׁשָ ַמר ְוֶאל ּגִ ֲּעָלה ִאּתְ ִּמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל ָדא ַצִדיק, ּ ל , ּ ְּדִאיהו ּכָ ּ
ֹכָלא ִליל ּבְ   .ּּכָ

  ]א''דף קמו ע -תיקוני זוהר [

ָּדָבר ַאֵחר ַצָואֵרך ָדא א ּ יַני, ֹּוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפהְּ ה ִמּסִ ְּמֻקֶטֶרת מֹור ָאַמר , ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ
ּוְלבֹוָנה ִלּבון ַהֲהָלָכה, ַמר ל ִמיִנים, ּ יה ִמּכָ ִּמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל ָדא ַצִדיק ְדִאית ּבֵ ּ ּ ְוָדא , ּ

ָּנִהיר ָלה ְלאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ּוִמָיד , ּ ָכל ִמיֵני ְּדִאיִהי ִמ )א''דף קמו ע(ּ ָטא ּבְ ְתַקּשְׁ
יִטין ְכׁשִ ּ ְדִאיהו ַצָואר ָעְלָמאַלםְּירוׁשָ, ּתַ ּ ִריך הוא ַאְסַחר ָלה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֲּהָדא הוא , ְּ
ּ ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלה ְנֻאם יהו)זכריה ה ט(ִדְכִתיב  ק ָלה , ה חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב''ּ ְּוִאיהו ְמַחּבֵ ּ

ְתֵרין ְדרֹוִעין י ִויִמינֹו )שיר השירים ב ו(ּ הוא ִדְכִתיב ֲהָדא, ּּבִ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ  ׂשְ
ֵקִני ַחּבְ   .ּתְ

א ָלה ַקִדיׁשָ ִּויִדין ְדַמְטרֹוִניָתא ּכַ ָמא ְדיהו, ּּ ׁשְ ְלהו ּבִ יִמין ּכֻ ִּאינון ְרׁשִ ַגְווָנא ָדא , ה''ּּ ּכְ
ַכף י)ל שהלשון כך''אמר המגיה הלשון מוטעה ונ( ָחֵמׁש ֶא',  ּבְ ָען הּבְ ְדרֹוָעא ִדיָלה ', ְצּבְ ּּבִ
ָכֵתף ִדיָלה ה', ו ּּבְ ַעְנִפין ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי', ּ ְרטוִטין ּכְ ה ׁשִ ּמָ ָכֵתף ִדיָלה ְמצוָייִרין ּכַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

יה ְדִאיהו ִעץ ַהַחִיים ָמא ּבֵ ְּלַרׁשְ ּ ּ ֲחִזיִקים )משלי ג יח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ּ ִעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ
רּבָ ָמאָלא ִדיֵליה , ִּמיִמיָנא ִדיֵליה ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב, ּה ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאּשָׁ ִּמּשְׂ

ְתֵרין לוִחין, ּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ּוְבָאן ִאְתְייִהיבו ּבִ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ַדִיך )שיר ד ה(ְּדִאּתְ ֵני ׁשָ ְ ׁשְ

ֳאֵמי ְצִבָיה ֵני ֳעָפִרים ּתָ ׁשְ   .ּּכִ
ית ִפְרִקין, ִּאיהו אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב' ְועֹוד ו ְתֵרין ְדרֹוִעין ְדִאינון ׁשִ ְּדִאְתְייִהיַבת ּבִ ּ ּ ּ ּ ,

ְתֵרין לוִחין ּוְבָאן ִאְתְייִהיַבת ּבִ ַדִיך, ּ ֵני ׁשָ ְְדִאינון ׁשְ ּ ּוְבהֹון , )'ובהון צורת ז(' י' ְּוִאינון י, ּ
ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִייֶצר, ָצר תוִלין ְדִעְ◌ֵליְמָתא ְדִאיִהי אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפהְו, ּ ִּאינון ּבְ ּ ּ ּ ,

הֹון  ַמר ּבְ ַחת ָהָהר ָחָתן ִדיָלה)שמות לב יט(ְּדִאּתְ ר ֹאָתם ּתַ ּבֵ ּ ַוְיׁשַ דברים כב (ַּההוא ְדָאַמר , ּ

ֲעָרה )כ ֹּלא ִנְמְצאו ְבתוִלים ַלּנַ ְּוָעְנׁשו אֹותֹו ֵמָאה ֶכֶסף ִאֵל, )שם יט( ּ ְרָכָאן ּ ין ֵמָאה ּבִ
ל ָיָמיו, )שם( ָגלוָתא ּכָ ְלָחה ּבְ ה ֹלא יוַכל ְלׁשַ ְּולֹו ִתְהֶיה ְלִאּשָׁ ּ ּּ.  

ָבָחא ְדגוָפא ּ ֹזאת קֹוָמֵתך ָדְמָתה ְלָתָמר)שיר ז ח(, ּׁשְ עור קֹוָמה ִדיָלה , ְ ּוָמאן ְדָיַדע ׁשִ ּ ּ ּ
ִּאיהו ָיִרית ָעְלָמא ְדָאֵתי ְדִאיהו ו ּ ַמר ', ּ יה ְּדִאּתְ ָרֵאל יהו)ירמיה יז יג(ּּבֵ , ה'' ִמְקִוה ִיׂשְ

עור ִדיָלה ִּמְקְוה ְדִאיהו קֹוָמה ִדיָלה ׁשִ ּ ּ ּ עור קֹוָמה ָדא ַצִדיק, ּ ּׁשִ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ תהלים צב (ּ

ָמר ִיְפָרח)יג ּתָ ַמר ָדְמָתה ְלָתָמר, ּ ַצִדיק ּכַ ַּוֲעָלה ִאּתְ ּ.  
ה ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ים ֶע ַו)שמות טו כז(, ּ ּתֵ ם ׁשְ ָּיֹבאו ֵאִליָמה ְוׁשָ ְבִעים ּ ֵרה ִעיֹנת ַמִים ְוׁשִ ׂשְ

ָמִרים ר ִפְרִקין, ּתְ ֵרין ֲעׂשַ ר ִעינֹות ִאֵלין ִאינון ּתְ ֵרין ֲעׂשַ ּּתְ ּ ְתֵרין ְדרֹוִעין , ּ ית ּבִ ְּדִאינון ׁשִ ּ ּ
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ְתֵרין ׁשֹוִקין ית ּבִ ִּליֵלי ָזָהב ְמֻמָלִאים  ָיָדיו ּגְ)שיר השירים ה יד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוׁשִ
יׁש ְרׁשִ ּתַ ׁש, ּבַ ְתֵרי ׁשֵ יׁש ּבִ ְרׁשִ ּתַ ית ִפְרִקין, ַמאי ּבַ ְתֵרין ְדרֹוִעין ׁשִ ּּבִ ית ָאֳחָרִנין , ּ ְוֵכן ׁשִ

ְתֵרין ׁשֹוִקין ׁש)שם טו(, ּבִ ִּאֵלין ִאינון י, ּ ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ ָמִרים . ב ִעינֹות ַמִים''ּ ְבִעים ּתְ ׁשִ
ָעאןִּדי ְב ָמר ִיְפָרח ָהא ִאינון ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ּתָ ּהֹון ַצִדיק ּכַ ֵליַסר ִפְרִקין, ּ ּוְבהֹון ּתְ , י''ִּאינון ַח, ּ

ַיד ָיִמין''ְוֵכן ַח ית, י ּבְ ָלִתין ְוׁשִ ְתֵרין ַרְגִלין''י ַח''ְוֵכן ַח, ּתְ אמר המגיה (, ב''ָהא ע, י ּבִ

ְב, )תימה כי הפרקין ארבסר ואיך אמר תליסר ָמִריםׁשַ ְבִעין ּתְ ֵרין ַצִדיֵקי , ִּעין ִדְלהֹון ׁשַ ּּתְ
הו ָמר ִיְפָרח ּבְ ּתָ   .ּּכַ
ִתיב  ת ָנִדיב)שם ז ב(ּוְבהֹון ּכְ ָעִלים ּבַ ּנְ ְ ַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ ּ ְּנָעִלים ִדיָלה ְנִעיַלת ֶהָחג , ּ ּ
ּוְנִעיַלת ַהֶפַסח ְּוָלא ָצִריך ְלִאְתַחָזָאה ֳקָדם ְנָעִלים ְד, ּ ּ אֹור ְוָחֵמץ, חֹולְ ְּדִאינון ׂשְ ַּוֲעַלְייהו , ּ
ה  ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך)שמות ג ה(ָאַמר ְלֹמׁשֶ ָ ׁשַ ַגְווָנא ָדא ָלא ָצִריך , ָ ְִדְתרוָמה ְוחוִלין ּכְ ּ ּ ּ

ּקֶֹדׁש רוָמה ּבַ ְּוֵכן ְמָלאָכה ְדחֹול ָלא ָצִריך ְלִאְתַחָזָאה ֳקָדם ְמָלאָכה ְד, ְּלִאְתָעְרָבא ּתְ ֹקֶדׁש ְ
ְּדִאיהו ְמֶלאֶכת ַהּכֲֹהִנים ת ֳקָדם ֵאׁש ְדֹקֶדׁש, ּ ּבָ ׁשַ ְּוֵכן ֵאׁש ְדחֹול ָלא ָצִריך ְלִאְתַחָזָאה ּבְ ּּ ְ ,

ְּדֻכְלהו חֹול ְוָאֳחָרִנין ֹקֶדׁש ין ֹקֶדׁש ְלחֹול, ּּ ְבִדיל ּבֵ י ַהּמַ ּוְבִגין ָדא ַמּנִ ּ ּ.  
א ָנְפָקא ְב ִכיְנּתָ ָּהא ִציֹון ְדִאיִהי ׁשְ וִטין ִדיָלהּ ָּכל ִקּשׁ ּ ע, ּ ֶאְצּבַ , ְּוָכל ָעְלָמא מֹוִרין ָלה ּבְ

ּ ֲחֵזה ִציֹון ִקְרַית מֹוֲעֵדנו)ישעיה לג כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ה, ּ ְּוָחָתן ָנִפיק ְמעוָטר ְלַגּבָ ּ ְוָכל , ּ
ֹלֹמה)שיר ג יא(ָעְלָמא ָאְמֵרי  ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְ ְצֶאָנה וְרֶאָנה ּבְ ּ ִעְטָרה לֹו ּ ֲעָטָרה ׁשֶ ּ ּבַ ּ

ְמַחת ִלּבֹו תֹו וְביֹום ׂשִ יֹום ֲחתוּנָ ִּאּמֹו ּבְ א ִעָלָאה, ּ ִכיְנּתָ תֹו ׁשְ ֲּחתוּנָ א , ּ ִכיְנּתָ ְמַחת ִלּבֹו ׁשְ ׂשִ
ָאה ּתָ ּיֹום ְדַתְרַוְייהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּתַ ּ ָטא ְלַג, ּ ָלה ִמְתַקּשְׁ א ָהא ּכַ ּּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ י ּ ּבֵ

ָּלה ְדִאיהו יהוַבְע ּ א, ה''ּ ָרא ְדַמְלּכָ   .ּבְ

  ]מהדורה תנינא [תקונא שביעאה
  ]ב''דף קמו ע -תיקוני זוהר [

 )ב''דף קמו ע( )זהו תקון כז(

ָרא אלהי ית ּבָ ֵראׁשִ ָּדא ִאיהו ּבְ א, ם''ּ א ְוִאיּמָ ית ַאּבָ ֵראׁשִ ָרא , ו''ה אלהינ''יהו, ּבְ ּבָ
א ְוִא, ה''יהו ָרא ְדַאּבָ אּבְ א''אלהי, יּמָ ַרּתָ ַמר , ם ּבְ ִאיׁש ִאּמֹו  )ויקרא יט ג(ַּוֲעַלְייהו ִאּתְ

יָראו ך)שמות כ יב( ,ְּוָאִביו ּתִ ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָ ּכַ ִריך הוא, ָ א ּבְ ָּאִביך ָדא קוְדׁשָ ּ ְּ ָ ,
א ִכיְנּתָ ך ָדא ׁשְ ִּאּמֶ ה, ָ ִפּקוִדין ְדֹלא ַתֲעׂשֶ ְּדִחילו ִדיָלה ּבְ ּ ּ הא, ּ ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ֹּוִקירו ִדיָלה ּבְ ּ ּ ּ ,

ַמר  ה ֲעַלְייהו ִאּתְ ְּוָכל ִאינון ִדְמַקְייֵמי ִפּקוֵדי ַדֲעׂשֵ ּ ּ ד)שמואל א ב ל(ּּ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ,  ּכִ
ַמר וֹבַזי ֵיָקלו ה ֲעַלְייהו ִאּתְ ְּוִאינון ְדָעְבִרין ַעל ֹלא ַתֲעׂשֶ ּ ּ ּ א ַר. ּּ י ָּאַמר ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ּבִ

י ה, ַרּבִ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֶ ִריך הוא ְבִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ א ּבְ ּוָמה הוא אֹוִקירו וִבָזיֹון ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ֶּאָלא , ּ
ָגלוָתא א ִאיִהי ּבְ ִכיְנּתָ ד ׁשְ ַוַדאי ּכַ ּּבְ לוָתא, ּ ָמא ָלה ִמן ּגָ ל ָמאן ְדָעִביד ִמְצָוה ְלַאּקָ ּּכָ ּ ּ ,

א ִאלו אֹוִקיר ְלקוְדׁשָ ּּכְ ּ ִריך הואּ ּ ּבְ ְ.  
א ַדֲהָוה ֵליה ְקָטָטה ִעם ַמְטרֹוִניָתא ְּוָאְרָמא ָלה ִמן ֵהיָכֵליה, ְּלַמְלּכָ ְוִאיִהי ָאְזַלת , ּ

ִכיָנָהא י ׁשְ ֵביֵתיה ְואֹוִקיר ָלה , ְלַגּבֵ ל ָלה ּבְ ל ָמאן ִדְמַקּבֵ ַּוֲהָלא ּכָ ּ ּ , )ודאי אוקיר למלכא(ּ
יָנָהא וֵבין ּבַ ָלם ּבֵ א ָעִביד, ָּלהְעְּוַעִאיל ׁשְ ל ְיָקָרא ְדָעִביד ָלה ְלַמְלּכָ א , ֲּהָלא ּכָ ְּדִאם ַמְלּכָ

ֵרין ַעס ֲעָלה ִזְמָנא ֲחָדא אֹו ּתְ ה ְוַיֲחִזיר ָלה ְלֵביֵתיה, ּּכָ ָלם ִעּמָ ְּיֵהא ֵליה ׁשְ ּ ּ ִאיל , ּ ְּוִאיהו ׁשָ
ך ְָלה ָמאן אֹוִקיר ָלך אֹו ָמאן ִזְלֵזל ּבָ ְ ִריך ָלה, ּ ּאֹו ִאם ּתָ   .ּ ְלַמְלכוָתא ַאֲחָראְ
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א ִכיְנּתָ ִריך ָלה ִלׁשְ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ַגְווָנא ָדא קוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּ יֵתיה, ְ ְּוַאְרֵמי ָלה ִמּבֵ ֲּהָדא הוא , ּ
ֶכם)ישעיה נ א(ִדְכִתיב  ְלָחה ִאּמְ ִעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ָגלוָתא , ּ ל ָמאן ְדאֹוִקיר ָלה ּבְ ַּוֲהָלא ּכָ ּ ּ

ִריך א ּבְ ְְלקוְדׁשָ ִריך הוא ְמַזְלֵזל, ּ הוא אֹוִקירּ א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ ּאֹו ָמאן ִדְמַזְלֵזל ּבָ ּ ּ ּוְבִגין , ְּ
ד ובֹוַזי ֵיָקלו ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ָּדא ּכִ ּ חֹוִבין , ּּ ין ָלה ּבְ ִריך הוא ַזּבִ א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ְּ

ָגלוָתא ְרִביָעָאה ִּדְבָנָהא ּבְ ּה ְוִאיהו ִיְפרֹוק ָלהִּאיהו ָנִטיר ָל, ּ ּ  )שמות כא ז(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ
ֵצאת ָהֲעָבִדים ּתֹו ְלָאָמה ֹלא ֵתֵצא ּכְ ת חֹוִרין, ְוִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ פֹוק ּבַ ֶּאָלא ּתִ ִגין , ּ ּבְ

ְע ִּדְבָגלוָתא ַקְדָמָאה ְדָלא ֲהַות ָלה ּבַ ּ ָּלה ְדִאיִהי אֹוַרְייָתא ֵחירו ִדיָלהּ ּ ּ ת ָל, ּ ּא ָנְפַקת ָלה ּבַ
ַטר ֵחירו, חֹוִרין ַעְבָדא ְדָבַרח ֵמִרּבֹוֵניה ְוָלא ִאית ָלה ׁשְ ִחָפזֹון ּכְ ְּוָנְפַקת ּבְ ּ ּ ּ פוְרָקָנא , ּ ֲּאָבל ּבְ

ְע ָּלה ְדִאיהו ֶבן חֹוִריןַּבְתַרְייָתא ְדִאית ָלה ּבַ ּ ִחָפזֹון ְוֹלא ֵתֵצא ְכַעְבִדין, ּ , ֹּלא ֵתֵצא ּבְ
ַמר ּבְ ִמְצָרִיםְּדִאּתְ ת חֹוִרין, ּהֹון ֲעָבִדים ָהִיינו ְלַפְרֹעה ּבְ פֹוק ּבַ ֶּאָלא ּתִ ּוְבִגין ָדא ִכי , ּ ּ

ֵצאת ָהֲעָבִדים ּתֹו ְלָאָמה ֹלא ֵתֵצא ּכְ   .ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ
ּוְמָנָלן ְדאֹוַרְייָתא ִאיהו ֵחירות ּ ּ ב ִמְכּתַ)שמות לב טז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ ְכּתָ ב  ְוַהּמִ

ּם הוא ָחרות ַעל ַהֻלֹחת''אלהי ּ ְלַאך , ּ ְתַרְייָתא ֵחרות ִמּמַ פוְרָקָנא ּבַ ְְוִאיהו ְיֵהא ָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ
ְות ן ֶאְפַרִים, ַהּמָ יַח ּבֶ ְּדָלא ָימות ָמׁשִ ְע, ּ ְעֵּחרות ִמּשִׁ ּתַ ּּבוד ַמְלִכיֹות ְדָלא ִיׁשְ ה ּּ דון ּבָ ּּבְ ּ

ִּויֵהא ָלה ֵחירו, ּוִבְבָנָהא ְלָעַלם ין ְדָעְלָמא ְדִאינון ִעֶרב ַרבּ יׁשִ ל ַמְרִעין ּבִ ּ ְוִלְבָנָהא ִמּכָ ּ ּ ,
א ְרַסָיא ַקִדיׁשָ ְטָרא ְדַההוא ַנַער אֹו ִמּכָ ָרֵאל ְדִאינון ִמּסִ ְּוִיׂשְ ּ ּ ב ַדֲהוֹו ְמחוָייִבין , ּּ ַּאף ַעל ּגַ ּ

ה חֹוִבין ַכּמָ ִי, ּבְ א ַעד ׁשֶ ן ָדִוד ּבָ ָמה ְדָאְמִרין ֵאין ּבֶ ּּכְ לֹו ַחָייבּ אי אֹו ּכֻ לֹו ַזּכַ ּכֻ ְּהֶיה דֹור ׁשֶ ּ ּ ,
הֹון  ַמר ּבְ ר ֹלא ְיָעָדה)שם כא ח(ִאּתְ ִעיֵני ֲאדֹוֶניָה ֲאׁשֶ ל ָדא ְוֶהְפָדה , ּ ִאם ָרָעה ּבְ ִּעם ּכָ ּ ּ

ָגלוָתא ָגלוָתא, ּּבְ ְּוֹלא ִיְמׁשֹול ְלמֹוְכָרה ּבְ ִבְגדֹו ָבה, ּ ִגין ְדָבְגדו ַבֲעבֹוָד, ּּבְ ּּבְ   .ה ָזָרהּ
ּתֹו ְלָאָמה א, ְועֹוד ִכי ִיְמּכֹור ִאיׁש ֶאת ּבִ ָמָתא ַקִדיׁשָ גוָפא ְדִאיהו , ָּדא ִנׁשְ ְּדָמַכר ָלה ּבְ ּ ּ

ַמר , ָּאָמה ִדיָלה ה)משלי ל כג(ְוִאּתְ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ פֹוק ִמּגוָפא ֹלא ֵתֵצא , ּ ְוׁשִ ד ּתִ ּּכַ ּ
ֵצאת ָהֲעָבִדים ְּדִאינו, ּכְ ָאהּ ּתָ ִפין ִעם ּגוָפא ּתַ ּן ְנָפׁשֹות ְדִאינון ְמׁשוּתָ ּ ּ ַדֲהָנָאה ִדְלהֹון ַלאו , ּ

ְות, ִאיִהי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְלַאך ַהּמָ ְדָלא ְבאֹוַרְייָתא ְדִאיהו ֵחירו ִמּמַ ּתַ ְְלִאׁשְ ּ ֶּאָלא ְלָיְרָתא , ּ
ְדָל, ְלָעְלָמא ֵדין ּתַ ָמָתא ְדִאיִהי ִאׁשְ ּוְבִגין ָדא ִנׁשְ אֹוַרְייָתאּ ֵצאת ָהֲעָבִדים , א ּבְ ֹלא ֵתֵצא ּכְ

דֹוֲחָקא ָמָתא ְדַעם ָהָאֶרץ ְדִאיִהי ֶע, ִּמּגוָפא ּבְ ִנׁשְ ְלַאך , ֶבדּּכְ ר חֹוִרין ִמּמַ יפֹוק ּבַ ְֶאָלא ּתִ ּ ּ
ְות   .ַהּמָ

 ]מהדורה תנינא [תקונא תמינאה
 )ח''זהו תקון כ(

 א''דף קמז ע

ית ֵראׁשִ ֵארָּדא ) א''דף קמז ע( ,ּבְ ֵרין, )א באר שית''נ( ּבְ  )במדבר כא א( ַחד, ְּוִאינון ּתְ
רוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ִרים ּכָ ֵאר ֲחָפרוָה ׂשָ ּּבְ ה , ּ ַמר ּבָ ֵאר ְדִאּתְ ַּחד ִאיהו ּבְ ּ  )בראשית כו כא(ּ

ם ָעֶליָה ַּוָיִריבו ּגַ ֵאר ַאֶחֶרת ְוֹלא ָרבו ָעֶליָה, ּ ֵאר ְדָרבו ָעֶלי, ְּוִתְנָייָנא ּבְ ּּבְ ָּה ָדא אֹוַרְייָתא ּ
ה , ִּדְבַעל ֶפה ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ִים)שם כ(ּ ּ ַוָיִריבו רֹוִעי ְגָרר ִעם רֹוִעי ִיְצָחק ֵלאֹמר ָלנו ַהּמָ ּ ּ ,

ין ַעל ִאֵלין ִּאֵלין ַמְקׁשִ ְּוִאֵלין חֹוְלִקין ַעל ִאֵלין, ּ ִאין, ּ ִּאֵלין ְמַטֲהִרין ְוִאֵלין ְמַטּמְ ִּאֵלין , ּ
ּפֹוְסִלין ְוִאֵל יִריןּ יִרין, ין ַמְכׁשִ ִּאֵלין אֹוְסִרין ְוִאֵלין ַמּתִ ית ִסְטִרין, ּ ׁשִ ית , ּבְ ֵראׁשִ ְּוִאינון ּבְ

ית וכו ָרא ׁשִ   .'ּבָ
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 ]מהדורה תנינא [תקונא תשיעאה
  )ט''זהו תקון כ(

ְדָקַאְמָרן ר ּכִ ית ִסְטִרין ְדִאּסור ְוֶהּתֵ ָרא ׁשִ ית ּבָ ֵראׁשִ ּּבְ ַמר , ּ  )בר יד יזבמד(ַּוֲעֵליה ִאּתְ
ה ִיְגַדל ָנא ּכַֹח אדנ ית''ְוִאיִהי כ, י''ְּוַעּתָ ֵראׁשִ ַהאי , ּח ַאְתָוון ְדעֹוָבָדא ִדּבְ  )א דאיהו''נ(ּבְ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים''כ ֵאר ַאֶחֶרת ְוֹלא ָרבו ָעֶליָה)בראשית כו כב( ח ּתַ ּ ַוַיְחְפרו ּבְ ּ ּ ְּדִאיִהי ֲהָלָכה , ּ
ָלה ְל יַני ַקּבָ ה ִמּסִ יַניְלֹמׁשֶ ה ִמּסִ ִריך הוא , ֹמׁשֶ א ּבְ ִזְמָנא ְדָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ִגיָנה ּבְ ה ּבְ ּוֹמׁשֶ ּ ּ ּ ְּ

ִעיָרך לֹום ּבְ ה ִיְגַדל ָנא ּכַֹח אדנ, ְֵאין ׁשָ ה, י''ָּאַמר ְוַעּתָ ַמר ְלֹמׁשֶ ְלמוד ְדִאּתְ ְּוִאיִהי ּתַ ּ ,
יַני ל ּתֹוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ ְפָחה ִדיָלה, ֹמׁשֶ ָנה ׁשִ א ָּד, ִּמׁשְ ַרּתָ א ִאְתֲעִביד ַלֲהָלָכה ְדִאיִהי ּבְ

א א ְלבוׁשָ ת קֹול ִמְלָגאו, ְּדַמְלּכָ א ִאיִהי ּבַ א ְדַמְלּכָ ּוְבַרּתָ ּ ְפָחה ָלה , ּ ּוְבַרְייָתא ִאיִהי ׁשִ ּ
ָנה וְבַרְייָתא, ִּמְלָבר א ְבָגלוָתא ִמׁשְ א ְדַמְלּכָ ֵרין ָסְמִכין ָלה ִלְבַרּתָ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּ ּ.  

ְטָנהְוִאית  א ְדִאְתְקִריַאת ׂשִ יׁשָ ְפָחה ּבִ ּ ַוִיְקָרא )בראשית כו כא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ׁשִ
ְטָנה ָמה ׂשִ ָטן, ֶּאת ׁשְ ָתא ְדָנָחׁש ְדִאיהו ׂשָ ִּאּתְ ָיא, ּ ְּוָדא ִאיהו ַמֲחֹלֶקת ְוקוׁשְ ַמר , ּ ַּוֲעָלה ִאּתְ

ֲעבֹוָדה ָקׁשָ)שמות א יד( ּ ַוְיָמְררו ֶאת ַחֵייֶהם ּבַ ָיא, הּ ְּדַוַדאי ָדא ִאיהו קוׁשְ ּ ּ ּ חֹוֶמר ָדא ַקל , ּ ּּבְ
ָּדא ָנָחׁש ֲעַקָלתֹון ַמֲחֹלֶקת, ָוֹחֶמר ְע, ּ ׁשִ ד חֹוִבין ַקִלין ִּזְמָנא ִאיהו ַקל ּבְ ָרֵאל ּכַ ּּבוָדא ְדִיׂשְ ּ

ֵבד, ֲּעַלְייהו ְּוִזְמָנא ְדִאיהו ָחמור ּכָ ְטָרא ִדיֵליה , ּ ּוִמּסִ ד )שם ה ט(ּ ְכּבַ   .ָהֲעֹבָדה ּתִ
ָיא וַמֲחלֹוֶקת קוׁשְ ְּוָנָחׁש ִאיהו ָאִזיל ּבְ ּ א, ּ ַגְווָנא ְדַגֵלי ַיּמָ ר , ּּכְ יב ּבַ ד ָחׁשִ ַגְווָנא ָדא ּכַ ּּכְ

ֵסיָפא ְדַמְתִניִתין א ּבְ ָיא וַמֲחֹלֶקת ְלַתּתָ קוׁשְ ַּנׁש ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ א, ּ ֵריׁשָ ח ָלה ּבְ ּכַ יב , ַּאׁשְ ְוַכד ָחׁשִ
ְּדִאיהו ְבֵרי אּ ֵסיָפא, ׁשָ ח ָלה ּבְ ּכַ ֶאְמָצִעיָתא ְדַמְתִניִתין, ַּאׁשְ ּוְלָבַתר ַפִליג ּבְ ּ ֵאר , ּ ַּוַיְחְפרו ּבְ ּ ּ

א ַּאֶחֶרת ָדא ְפִסיְקּתָ רוץ, ּ ן ִפְסֵקי ֲהָלָכה ְוִאיהו ּתִ ְּדַתּמָ ּ ָמה , ּּ ְּוֹלא ָרבו ָעֶליָה ַוִיְקָרא ׁשְ ּּ
ְּוִאֵלין ִפְסִקין ְוִתרוִצין, ְרחֹובֹות ּ ְּדִאינון ִלּבון ַהֲהָלָכה, ּ ִאינון ְלֵבִניםּ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּ

ֶדה ַוַדאי ָדא ְבַרְייָתא, ּוִבְלֵבִנים ּשָׂ ּוְבָכל ֲעבֹוָדה ּבַ ּ ַמר , ּ י )דברים כב כז(ַּדֲעָלה ִאּתְ  ּכִ
ֶדה ְמָצָאה ְוגֹוֵמר ָנה, ַּבּשָׂ ל ֲעֹבָדָתם זֹו ִמׁשְ ְנָייָנא ִלְבַרְי, ֵאת ּכָ ְפָחה ּתִ ר ָעְבדו , יָתאׁשִ ֲּאׁשֶ

ָפֶרך ָיֹבא ֵאִלָיהו, ְָבֶהם ּבְ לוי ַעד ׁשֶ ַּהּכֹל ּתָ ּּ ִליָתָאה ְדִאיִהי ִאְקֵרי ֲעבֹוָדה , ּ ְפָחה ּתְ ָדא ׁשִ
ים)איוב לב ו(ָּפַתח ְוָאַמר , ָּקם ְינוָקא ֲחָדא. )'עיבוד ה( יׁשִ ם ְיׁשִ   . ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ְוַאּתֶ

 ]נינאמהדורה ת [תקונא עשיראה
  )'זהו תיקון ל(

  ]ב''דף קמז ע -תיקוני זוהר [

ית ּבָ''ּבְ ָב''ָרא ֱא''ֵראׁשִ ְתַלת ַאְנִפין , א''ֹּלִהים ָדא ּבָ ֵבי ְדִאְתְרִמיזו ּבִ ַלת ּבָ ְּוִאינון ּתְ ּ ּ
ֵרא ָר''ּבְ ית ּבָ ַמר , ֹלִהים''א ֱא''ׁשִ ע ַעל ׁשֹור ַע)שמות כב ח(ַּוֲעָלה ִאּתְ ל ְדַבר ֶפׁשַ ּ ַעל ּכָ ל ּ

א ָבא ַקּמָ ָבא ְמִציָעא, ֲּחמֹור ָדא ּבָ ְלָמה ָדא ּבָ ה ַעל ׂשַ ר ֹיאַמר , ַּעל ׂשֶ ל ֲאֵבָדה ֲאׁשֶ ַעל ּכָ
ְתָרא ָבא ּבַ י הוא ֶזה ָדא ּבָ ִחים ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָדא ִעם , ּּכִ יה ִמְתַוּכְ ַּעל ׁשֹור ּבֵ דף קמז (ּ

ם, ְוִאית ׁשֹור ְוִאית ׁשֹור, ָּדא )ב''ע ְוַעל , ְוִאית ֲחמֹור ְוִאית ֲחמֹור, ּ ְוׁשֹור מוָעדׁשֹור ּתָ
הֹון  ַמר ּבְ ִּאֵלין ְדִסְטָרא ִדְמָסֲאבו ִאּתְ ּ ׁשֹור וַבֲחמֹור ַיְחָדו)דברים כב י(ּ ּ ֹלא ַתֲחרֹוׁש ּבְ ּ ,

ִגיַנְייהו ָאַמר  ַמר,  ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור)בראשית לב ו(ְּוַיֲעֹקב ּבְ ה ְדִאּתְ ֹּצאן ָדא ׂשֶ יה ּ ּ ּבֵ
ה ל ֲאֵבָדהְוֶע, ַעל ׂשֶ ְפָחה ָדא ִאיהו ַעל ּכָ   .ֶּבד ְוׁשִ
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ָעה ְוֶע, ְּוׁשֹור מוָעד יהַאְרּבָ ְלָיין ִמּנֵ ִרים ּתֹוָלדֹות ִדְנִזיִקין ּתַ ּׂשְ ע , ּ ְּוֻכְלהו ַתְלָיין ֵמַאְרּבַ ּ
ן ְוגוף ְוֶרֶגל ָּאבֹות ְדִאינון ֶקֶרן ְוׁשֵ ּ ֶקֶרן, ּ ן ַדֲה, ְנִגיָחה ּבְ ֶגֶזלּׁשֵ גוָפא , ָוה ָאִכיל ּבְ ָּרְבָצה ּבְ

ר לֹון ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַעל ָמאֵני ְוַתּבַ ַרְגָליו, ְּוֵלית ָמאֵני ֶאָלא ּתַ ְּוֻכְלהו , ְּוֵכן ִהִזיק ּבְ ּ
ַמר ַמְתִניִתין ִאּתְ חוְמָרא ְדַמְתִניִתין, ּבְ ֲּחמֹור ִאיהו ָחמור ּבְ ּ ִליט ֲעֵליה , ּ ְּוַתְלִמיד ָחָכם ְדׁשַ ּּ

יה ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור ַמר ּבֵ ִליט ֲעֵליה, ִּאּתְ ּוַמאי ִניהו ְדׁשַ ּ ָנן , ּּ ָּח ָכם מ וְפָלא ְו ַרב ַר ּבָ
ִליט ֲעֵליה ָּדא ׁשַ חוְמָרא ְדַמְתִניִתין, ּּ ְתֵריה ּבְ ָרא ּבַ ֲּאָבל ָאֳחָרא ִאיהו ְמַחּמְ ּ ְוֵכן ׁשֹור ָנַגח , ּ

ָיא קוׁשְ יך לֹו, ּלֹון ּבְ ר לֹון, ןְְוַנּשִׁ ר , ְּוָדא ִאיהו ַמֲחֹלֶקת, ְּוָרִביץ ֲעַלְייהו ְוַתּבַ ּבַ ֶרֶגל ּתַ ְוֵכן ּבְ
ָמִעאל, ָמאִנין ו ְוִיׁשְ ן ְדִעׂשָ ׁשֹור וַבֲחמֹור ְדִאינון ְמַמּנָ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ ּ ּ ּ ֵּיתון ְרִכיִבין ֲעַלְייהו , ּ ּ

ְלִטין ֲעַלְייהו יִחין ְוׁשָ ֵרין ְמׁשִ ְלִטין ֲעַלְייהוּוָמאֵרי ַמְת, ּּתְ ַּוֲעַלְייהו ָאַמר ַיֲעֹקב , ִּניִתין ׁשָ
ִליט ֲעַלְייהו ַּוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור ְדׁשַ ים, ּּ ַתְלמוָדא וְבֶמְדָרׁשִ ּּבְ ִפִלין ְוִציִצית , ּ ירו ִדּתְ ּוִבְקׁשִ ּ ּ

ִליט ֲעַלְייהו ּׁשַ ְּדִאינון מוָעִדים ְלַקְלֵקל, ּ ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ ּ ַוְיָמְררו ֶאת ַחֵייֶהם )א ידשמות (ְּדִאּתְ ּ
ֹחֶמר וִבְלֵבִנים ה ּבְ ֲעֹבָדה ָקׁשָ   .ּּבַ

ַּאְנחו ֵליה ַלְינֹוָקא ִויַסֵליק ְלַאְתֵריה, ִּמָיד ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר ּ ין ֲהָלכֹות , ּּ ּתִ ְּדָהא ׁשִ
ַאִויָרא ְלָיין ּבְ ה ְמָלכֹות ּתַ ים ֵהּמָ ּשִׁ ְּדִאינון ׁשִ ּ ִּמָיד , ָּקא לֹון ְלַאְתַרְייהוְּוִאיהו ָאֵתי ְלָסְל, ּ

ָּפַרח ְוָלא ָחזו ִמֵדי ּ ֵדי ִאּמֹו, ּ ינֹוק יֹוֵנק ִמּשְׁ ְמעֹון ַוַדאי ָדא ִאיהו ּתִ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְוָדא , ּ
א, ַנַער ַיּמָ ין ּבְ ְּדִאיהו ַאְנִהיג ַאְרּבִ א ְדאֹוַרְייָתא, ּ ַיּמָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְדָאְזִלין ּבְ ְּדִאינון ּתַ ּ ,

ע רוִחין ַאְרּבַ ַמר , ּּבְ ע רוחֹות ּבִֹאי '' ּכֹה ָאַמר יהו)יחזקאל לז ט(ִּדי ְבהֹון ִאּתְ ּה ֵמַאְרּבַ
ָיא וַמֲחלֹוֶקת, ָּהרוַח קוׁשְ ָטן ְדַאְתָיין ּבְ ְטָרא ְדׂשָ ע רוִחין ָאֳחָרִנין ִמּסִ ְּוִאית ַאְרּבַ ּ ּ ְוָטְבִעין , ּ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמי ְּסִפינֹות ְדִאינון ּתַ א ְדאֹוַרְייָתאּ ַיּמָ ן, ם ּבְ ּמָ ִלין , ְוָלא ָיְכִלין ְלָנְפָקא ִמּתַ ְּוַגְלּגַ
הֹון   .ָסְלִקין ְוָנֲחִתין ּבְ

אֹוַרְייָתא, ַאְדָהִכי ָהא ְינֹוָקא ָקא ָנִחית א ְפַתח ִפיך ּבְ ָָפַתח ְוָאַמר ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ ,
ְְדָהא ִפיָמך ִאיִהי ִסיַני ַמר ָקִלין ַוֲהָבִלין, ּ ּ ְדָנְפִקין ִמפוָמך ֲעַלְייהו ִאּתְ ּ ְּ  ְוָכל )שמות כ יח(ּ

ָּהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת ְוֶאת ַהַלִפיִדים ְוגֹוֵמר ִאין, ּ ְּוֻכְלהו ַצְייִתין ְלִמלוָלך ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ְּ ּ ּ ,
א ִעָלָאה ין ִרּבֹוא ִדְמִתיְבּתָ ּתִ ְּדִאינון ׁשִ ּ ין ִרּבֹוא ִדְמִתיְב, ּ ּתִ ָאהְוׁשִ ּתָ א ּתַ ְּוַאְנּתְ ִאיהו , ּתָ

ִדיֹוְקָנא ְדָמאָרך ְּבְ ַאג עֹוף ְדִאיהו , ּ ָאֹנִכי ׁשֹור ָלא ָנַגח ַאְרֵיה ָלא ׁשָ ִּדְבִזְמָנא ְדָפַתח ּבְ ּ ּ
ָרא ָלא ָפַרח ָכְרַסָייא ְיָקָרא, ִּנׁשְ ְייהו ּבְ ְּוָכל ֲחָייִלין ְדַתְלָיין ִמּנַ ּ ְרַסָי, ּ ֶבת ַעל ּכָ יא ְּוָאָדם ָלׁשֶ

ִריך הוא א ּבְ ְּדִאיהו קוְדׁשָ ּ ְִאיהו ַצִיית ְלִמִלין ִדיָלך, ְּ ּ ּּ ִגין ְדַמְטרֹוִניָתא ִדיָלה ְדִאיִהי , ּ ּּבְ ּ ּ
פוָמך א ָסִליק ּבְ ְאֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ.  



ִּתקוֵני " ּ ל ֵסֶפ - "ּזַֹהר ַהיֹוִמיּ ִּתקוֵני ר ִּלימוד ּכָ ּ ָנה ּ ַמֲעַגל ַהׁשָ    - ּזַֹהר ּבְ

 ]מהדורה תנינא [תקונא אחת עשרה
  )א''זהו תיקון ל(

  ]א''דף קמח ע -תיקוני זוהר [

ִּמָיד ָפַתח ְוָאַמר ית,ּ ֵראׁשִ ית,  ּבְ ָרא ׁשִ ָרא אלהי, ּבָ ים ּבָ ית ַיּמִ ם ַמאי ''ְּוִאינון ׁשִ
ִביָעָאה''אלהי א ׁשְ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים)קהלת א ז(ְּוָרָזא ְדִמָלה , ם ַיּמָ ל ַהּנְ ְּוַהָים , ּ ּכָ

ָמעו. ֵּאיֶנּנו ָמֵלא ִּעָלִאין ׁשְ א ְדאֹוַרְייָת, ּ ַיּמָ ין ּבְ ּנוִנין ְדַרֲחׁשִ ַמר , אּ  )תהלים קד כה(ֲּעָלה ִאּתְ
דֹולֹות ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָפר ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ּׁשָ ֲאִגין ַעל ַטְרִפין, ּ ְּוֻכְלהו ׁשָ א , ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ

ה  ַמר ּבָ ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲעֹרֶתיָה)משלי לא ו(ִּאּתְ ּתֵ א, ּ ַוּתִ ָחִלים ְדָאְזִלין ְלַיּמָ ל ַהּנְ  ּּכָ
ַבע ִאינון ַבע ְנָערֹות , ָּהא ׁשֶ א  )א''דף קמח ע(ְּוִאינון ׁשֶ א ַקִדיׁשָ ָּהְראויֹות ָלֶתת ָלה ְלִאיּמָ ּ ּ
ַבע ת ׁשֶ ים, ְדִאיִהי ּבַ ַבע ַיּמִ ִליָלא ִמּשֶׁ אי ִאְתְקִריַאת אֹוְקָיינֹוס, ָים אֹוְקָינֹוס ּכְ ִגין , ְוַאּמַ ּבְ

ְּדָכל ִמיֵני ַמָיא ְונוִנין ְוַרֲחׁשִ ּין ְדַלאו ִאינון ִדיָלהּּ ּ ּ ה, ּ ְּוֵיתון ְלַאָעָלא ּבָ , ִאיִהי ֵמִקיא לֹון, ּ
ִבים ָלֶלֶכת ן ֵהם ׁשָ ּמָ יָנא ַאֲחָרא, ּוִמּתַ ָלא ִמּמִ ַגְווָנא ְדֵתיַבת ֹנַח ְדָלא ֲהָוה ְמַקּבְ ֶּאָלא , ּּכְ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ֵּמִאֵלין ְדַמּנִ ּ ְּ ָח, ּ ל ַהּנְ ּוְבִגין ָדא ּכָ ְלהו ּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּכֻ ִּלים ְדִאינון ּתַ ּ ּּ
אֹוַרְייָתא הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְדֵלי ּבְ ּתַ א, ִּמׁשְ ִכיְנּתָ ָלא , ּוָבָעאן ְלַאָעָלא ִלׁשְ ְוִאיִהי ָלא ְמַקּבְ

ַגָווה ּלֹון ּבְ ה , ּ ִריך הוא ְלַאָעָלא ְלַגּבָ א ּבְ י קוְדׁשָ ֶּאָלא ְלִאֵלין ְדַמּנִ ּ ּ ְּ ּ ְּדִאינון , )הא בגוו''נ(ּ ּ
ַבע רֹוִעים ְייהו, ׁשֶ ְבִטין ְדָנְפִקין ִמּנַ ּוְלׁשִ ּ הֹון, ּ ְטַרְייהו ְוִיְתָעְרבון ּבְ ּוְלָכל ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ּ א , ּ ַיּמָ

ַגָווה יַלת לֹון ְוִיְתָעְרבון ּבְ ַּקּבִ ּ יַלת לֹון, ּ ִבין , ֲאָבל ְלָאֳחָרִנין ָלא ַקּבִ ן ִאינון ׁשָ ּמָ ּוִמּתַ ּ
  .ָלֶלֶכת

ְּדַוַדאי ִאיהו ה ּ א' ּ ַּנַחל ִדיָלה ו, ַיּמָ א ְוַנַחל ִדיָלה', ּ ָמִתין ִמן ַיּמָ ל ִאינון ְדָיְרִתין ִנׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ,
ְדִחילו וְרִחימו ְדי ּּבִ ּ יַלת לֹון, ה''ּ ְּוָאֳחָרִנין ְדַלאו ִאינון ֵחֶלק יהו, ִאיִהי ַקּבִ ה ִאיִהי ָלא ''ּ

יַלת לֹון ןְוַדְחָיא לֹון ִמּתַ, ַקּבִ ִבים ָלֶלֶכת, ּמָ ן ֵהם ׁשָ ּמָ ְלהו וָבִריכו ֵליה. ּוִמּתַ ָּקמו ּכֻ ּ ּ ּ ְּוָאְמרו , ּּ
א ִכיְנּתָ ְמִעין ִמִלין ִאֵלין ִמפוָמך, ִסיַני ִסיַני, ִּפיָמא ִדׁשְ ִאין אוְדִנין ְדׁשָ ְַזּכָ ּ ּ ּּ ּ ּ.  
ו איש א תקונים הם בכלל השבעים אלא שלא הושמ''ואולי אלו הי, כ מצאתי''אמר המגיה ע
ולפי שלבי אמר לי שאינם מכלל התקונים רק , וכבר מצאתי לקוטים אחרים, על ידו לדגליהם

ואם יהיה , הבדלתי אותם לי למשמרת עד אשר אראה מה יהיו, מאמרים מפוזרים מספר הזהר
אלקים עמדי והנחני בדרך אמת עוד אוסיף להדפיס דברים יקרים ונוראים שלא נראו בגלוי עד 

 .י אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי שגלגל זכות זה על ידי''וברוך י, היום הזה

  שבח לאל בורא עולם-תם ונשלם 
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  'עמוד ב' זה הציור שייך לתיקוני הזוהר דף ח

  



  

  ד"בס
  
  
  
  
  
  
  

אלפיים , אלפיים שנות יסורים ומכאוב עברו על עמינו
, י נעים ונדים"בנ, שנות גלות ברוחניות ובגשמיות

, בין יאוש לתקוה, בין חושך לאור, בעניים מתנדנדים
ע "מאוה, בסבל נצרפים, בנסיונות מזדככים, נופלים וקמים

  ?עד מתי, נרדפים וראשם מכופפים
 –ינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה ימי שנות

מן השאלות שנשאלת , כשמגיע העת למסור דין וחשבון
ואף על פי . )א"א ע"שבת ל(" ?צפית לישועה"הנשמה 

האם פועמת , שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא
 ?! משיח בא-עוד היום נתבשר שהנה , בנו התקוה

פעלנו לקירוב הגאולה האם ? האם חיכינו לישועת הכלל
  ?השלימה

 להביא את משיח צדקינו עד מתי נחכה ומה נעשה
  ?במהרה בימינו

א "הגר. ל"א ז"הבה נתבונן בדברי רבינו הגדול הגר
עד ,  וכל רז לא אניס ליהשהיה כאחד מן הראשונים

, נהורא דמשיח בן יוסףשגדולי ישראל העידו עליו שהיה 
ומביא את דברי " מגלה עמוקות"וכך כותב עליו בעל ה

דברים שנצרך משיח בן יוסף ' אחד מג"ל אשר "האריז
 ,למי שראוי לזהלבוא בכל דור ודור הוא לגלות רזי התורה 

מר לי בבירור אשר לזה נשלח לנו עיר וקדיש ווליבי א
ל לגלות לנו את התורה "א ז"ג הגר"משמיא נחית הה
א לספר "תולדות יצחק על ביאור הגר(" בנגלה ובנסתר

  )א"א ע" קמ–ב "מ ע"ד דף ק"תרבי' צירה חלק בי
  

  .א מוצאים אנו את הדרך בה נלך לאורו עד עצם היום הזה"ובחיבוריו הקדושים של רבינו הגר
  ??כיצד נקרב את ביאת המשיחכיצד נקרב את ביאת המשיח: והוא היה אומר

".  הגאולה תליא בלימוד הקבלההגאולה הזאת לא תהיה רק על ידי לימוד התורה ועיקר : "'א אות ג"ומביא בספרו אבן שלמה פרק י
והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע בהאי חיבורא דילך " אמר משה רבינו לרבי שמעון בר יוחאי )ב"ד ע"פרשת נשא קכ( ככתוב בזוהר הקדוש

 ובגין דעתידין ישראל] הלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיחהלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיחכי : רצונו לומר[דאיהו ספר הזוהר ואילין לא צריך נסיון 
משום שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר הזוהר : תרגום. [למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי

  ]. על ידו יצאו מן הגלות ברחמיםעל ידו יצאו מן הגלות ברחמים, הזה
, ליא לתתא בדרא בתראהכד איתג, וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך: ")סוף תיקון שישי(כאן המקום לצטט מתיקוני זוהר 

, מזה החיבור שלך, ל יעסקו ויחיו"ר, וכמה בני אדם למטה יתפרנסו: ק"תרגום בלשוה. כ"ע, "ובגיניה וקראתם דרור בארץ, בסוף יומיא
ימוד שיגאלו על ידי ל", א בביאורו"וכתב שם הגר, ועל ידי זה יקויים וקראתם דרור בארץ, בסוף הימים, כאשר יתגלה למטה בדור האחרון

  .ל"עכ, "הזהר
  .א על לימוד הזוהר הקדוש"מעלות לימוד הזוהר רבות הן ונלקט פירורין זעירין ממה שאמר רבינו הגר

קבלו את התורה הכתובה , ובתורתו' שלומי אמוני ישראל המאמינים בד&
וקבלו את . תורת הנגלה, ביד משה ואת התורה המסורה על פה ביד משה

ס "בכך נשלם פרד, א רבי שמעון בר יוחאיתורת הקבלה והסוד מאת התנ
א "הגר' מ משקלוב בפי"וכך כתב הרמ. ודסרש דמז רשט פהתורה שהוא 

 ירכוש –שכאשר מבין הסוד , א כמה פעמים" ששמע מהגר)ט, ב(על משלי 
כל עוד שלא יבין הסוד גם פשט אבל , ס התורה על בוריו"את כל פרד

  )שפטיםמקדש מלך זוהר מ(. התורה לא יבין בברור
ההשגה מתחילה מתורת הנסתר ": כך מובא גם בסידור הגאון מוילנא&

משיגים את התורה  ולבסוף. ורק אחר כך משיגים יתר חלקי התורה
   ."הנגלית
לא רק זאת לימוד הזוהר נצרך לכל יהודי לשלימות גופו ונפשו כפי &

פנימיות התורה הם חיים ": ו"אות כ' שמצינו באבן שלמה פרק ח
 תורת הנסתר "ות הגוף שהוא הנפש והחיצוניות לחיצוניות הגוףלפנימי

מכאן שאין שלימות . ותורת הנגלה מחיה את גופו, מעניק חיות לנפש האדם
  .תורת הסוד, י תוספת לימוד פנימיות התורה"לאדם רק ע

והעוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות "וממשיך שם &
כל מי שילמד בזוהר הקדוש . הקדוש מעין הבטחה ללומדי הזוהר "בהם

מי אינו ? ומי אינו רוצה להנצל מתגרות היצר. ר ויגבור עליו"ינצל מן היצה
הרי היצר הרע אינו מרפה מאתנו אף לא ? חפץ להנצל מנסיונות החיים

וכאן מבטיחים לנו שיכול . לדקה ועובד עלינו במשרה מלאה סביב השעון
  .י לימוד הזוהר"ע? היאך.  בנונוכל לו ולא יהיה בכוח היצר לשלוט

העוסקים ": ח"י' א על משלי ה"אותו הדבר מצינו גם בפירוש הגר&
  ".ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגבר בהם

כפי שנכתב ללמוד בכל יום זוהר ושערי אורה א "ואכן מקובל על פי הגר
  .)א"פ הגר"הנהגות פרטות מרבי יוסף זונדל מסלאנט ע(בספר הנהגות צדיקים 

כתב פירושים על ... וכל רז לא אניס ליה... ל אשר היה כאחד מן הראשונים"א ז"ורבינו הגר: "כתוב בהקדמת הספר זוהר הרקיע
...   ובביאורים על השולחן ערוך מביא מקורות מדברי הזוהר, הזוהר הקדוש והאדרא רבה קדישא והספרא דצניעותא והתיקוני  זוהר

  ..."""רת הזוהר ומאמינים בורת הזוהר ומאמינים בורת הזוהר ומאמינים בווכל תמימי דרך הולכים בתווכל תמימי דרך הולכים בתווכל תמימי דרך הולכים בתו
במטרה להקל על הלומדים ולצרף עוד ועוד יהודים למעגל " חברה מזכי הרבים"י "שע" מפעל הזוהר העולמי"לשם כך התגייסנו ופתחנו את 

כשכל כרך מחולק .  חודשי השנה12 - כרכים ל12 -לאחר עבודה מאומצת הצלחנו לחלק את הזוהר ל. הלומדים הקבועים בזוהר הקדוש
  .  דקות מן הזוהר בכל יום נסיים תוך שנה את ספר הזוהר15 – 10 כך שבלימוד של לימוד יומיל

  לזיכוי הרבים פ הלימוד היומי "יכולים לקבל חינם את הזוהר עישיבות וכוללים המקבלים על עצמם את הלימוד היומי , ד"ביהמ

  א א ""ם משנת תרפם משנת תרפד הגדול שבירושליד הגדול שבירושלי"" סיומי זוהר כתקנת הבי סיומי זוהר כתקנת הבי10001000  --מטרתינו להגיע למטרתינו להגיע ל
ק "ד דקהילת האשכנזים עיה"אברבי יוסף חיים זוננפלד , רבי יצחק ירוחם בן רבי משה יהושע יהודא לייב דיסקיןשם חתמו הגאונים הצדיקים 

  ]1,2' ראו בעלון מס[ועוד . ל"זצ, ק ספרדים" ראש הרבנים דקט"רבי יעקב מאיר ס, ירושלים
, אים בכל אתר ואתר עורו והתעוררו להאיר את העולם באור העליוןי הנמצ"נצא בקריאה נרגשת לכל אחינו בנ

  .הצטרפו ללימוד היומי מתוך הזוהר הקדוש. בואו וטלו חלק בקירוב הגאולה
  .א"וזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי יגן עליכם ועלינו להוושע בתשועת עולמים בב
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