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The last section of Tikunei Zohar (DailyZohar #1069) 

 

If you didn't read the commentary for this section,  
click here to go to the page and after that go to the next page.  
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Special reading/scanning after completing the study of the Tikunei Zohar 

 

Repeat the above three times 
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We continue the study of Zohar Pinchas and to create continuation of the Light of the 
Zohar we immediately read from the beginning of Zohar Pinchas. 

 זוהר פנחסזוהר פנחס

ה ֵלאמֹר )ה''במדבר כ(. 1 ר ְיָי ֶאל מֹׁשֶ ן ֶאְלָעָזר ְוגוֹ , ַוְיַדּבֵ ְנָחס ּבֶ י ', ּפִ ִרּבִ
ַתח ְוָאַמר ּטֹוׁש ּתֹוַרת  )משלי א(, ֶאְלָעָזר ּפָ ִני מּוַסר ָאִביָך ְוַאל ּתִ ַמע ּבְ ׁשְ

ךָ  ִני מּוַסר ָאִביךָ  )א''ה ע''יתרו פ(. ִאּמֶ ַמע ּבְ ִריְך הּוא, ׁשְ א ּבְ א קּוְדׁשָ . ּדָ
ךָ  ּטֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ָרֵאל, ְוַאל ּתִ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ , מּוַסר, ַמאי מּוַסר ָאִביךָ . ּדָ

א אֹוַרְייָתא ה ּתֹוָכִחין, ּדָ ּמָ ּה ּכַ ִאית ּבָ ין, ּדְ ה עֹוָנׁשִ ּמָ ָמה ְדַאּתְ . ּכַ ּכְ
תֹוַכְחּתוֹ מּוסַ  )משלי ג(, ָאֵמר קֹוץ ּבְ ְמָאס ְוַאל ּתָ ִני ַאל ּתִ  .ר ְיָי ּבְ

ַהאי ָעְלָמא. 2 אֹוַרְייָתא ּבְ ל ּבְ ּדַ ּתְ ִאׁשְ ָכל ַמאן ּדְ חּון , ּוְבִגין ּדְ ִיְפּתְ ָזֵכי ּדְ
ְרִעין ְלַההּוא ָעְלָמא ה ּתַ ּמָ ה ְנהֹוִרין, ֵליּה ּכַ ּמָ ִיְנּפֹוק ֵמַהאי . ּכַ ֲעָתא ּדְ ׁשַ ּבְ

יהּ ִהי, ָעְלָמא ְרִעין, א ַאְקִדיַמת ַקּמֵ ַמְכֶרֶזת , ְוַאְזָלא ְלָכל ְנטּוֵרי ּתַ
יק )ישעיה כו(, ְואֹוֶמֶרת ָעִרים ְוָיבֹא ּגֹוי ַצּדִ ְתחּו ׁשְ ְרְסָיין . ּפִ ַאְתִקינּו ּכֻ

א ַמְלּכָ א ּדְ א ַעְבּדָ א ַמאן . ִלְפָלַנּיָ ִריְך הּוא ֶאּלָ א ּבְ קּוְדׁשָ ֵלית ֲחדּו ּלְ ּדְ
ּתְ  ִאׁשְ אֹוַרְייָתאּדְ ָלא , ַדל ּבְ ּדְ ּתַ ֵליְלָיא ְלִאׁשְ ִמְתַער ּבְ ר ָנׁש ּדְ ן ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

אֹוַרְייָתא ֵעֶדן, ּבְ א ּדְ ְנּתָ ְבּגִ יא ּדִ ל ַצִדיַקּיָ ָהא ּכָ יהּ , ּדְ , ַצְייִתין ְלַקּלֵ
יַנְייהוּ  ַכח ּבֵ ּתְ ִריְך הּוא ִמׁשְ א ּבְ אּוְקמּוָה , ְוקּוְדׁשָ ָמה ּדְ  )חשיר השירים (ּכְ

ִמיִעיִני יִבים ְלקֹוֵלְך ַהׁשְ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ַגּנִ ֶבת ּבַ  .ַהּיֹוׁשֶ

יהּ . 3 ָחְכְמָתא ִאית ּבֵ ְמעֹון ָאַמר ַהאי ְקָרא ָרָזא ּדְ י ׁשִ ֶבת . ַרּבִ ַהּיֹוׁשֶ
ים ַגּנִ ָרֵאל, ּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ א ּכְ ָרֵאל, ּדָ ָגלּוָתא ִעם ִיׂשְ ִאיִהי ּבְ הֹון , ּדְ ְוַאְזָלא ִעּמְ

ְייהוּ בְּ  יִבים ְלקֹוֵלךְ . ַעְקּתַ ִאין, ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ְרָיין ִעּלָ הּו ַצְייִתין . ַמׁשִ ּלְ ּכֻ
ָגלּוָתא, ְלקֹוֵלךְ  ְך ּבְ ְחּתֵ ּבַ ִמיִעיִני. ְלקֹול ּתּוׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַהׁשְ שיר (ּכְ

ִמִעיִני ֶאת קֹוֵלךְ  )השירים ב ִמִעינִ . ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהׁשְ ָקָלא , יַהׁשְ
אי א ַקּמָ ְחּתָ ּבַ ָהא ֵלית ּתּוׁשְ אֹוַרְייָתא ּדְ ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ יא ּדְ ִאיּנּון ַחְבַרּיָ , ּדְ

אֹוַרְייָתא ֵלי ּבְ ּדְ ּתַ ִמׁשְ ִאיּנּון ּדְ  .ּכְ

 

 


