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The Holy Ari adviced us to read this part of the Tikunei Zohar everyday. The 
benefits that come from revealing the concealed light are great. It brings luck, 
success, protection from all aspects of negativity, correct all levels of the soul 
(nefesh, Ruach and Neshama), extend life and add merits for the world to 
come. 

 תיקון מ"ח 

ֵרי   י''ת, ְוִאינּון ּתְ ''ָרא ׁשִ י''ת ּבָ ֵראׁשִ ַגְווָנא ָדא ּבְ ''ת, ּכְ ּבָ ן ׁשַ ּמָ ֵר''י ּתַ ן ּתְ ּמָ ית, ּתַ ֵראׁשִ ּבְ
ַמר  תֹות, ֲעַלְייהּו ִאּתְ ּבָ ְמר (שמות לא טז)ׁשַ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת  ְוׁשָ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ּו ְבֵני ִיׂשְ

ָאה,   ָאה ְוַתּתָ א ִעּלָ ִכיְנּתָ ת, ָלֳקֵבל ׁשְ ּבָ יר ָהָכא ׁשַ ֵרין ִזְמִנין ַאְדּכִ ת ְוגֹוֵמר, ּתְ ּבָ ַ ַהׁשּ
ְתֵרי ָבּתֵ  ת ּבִ ּבָ ׁשַ יָרה ּבְ ָעִביד לֹון ּדִ ָאה ִאיהּו ָמאן ּדְ א ַזּכָ י  ְלדֹרָֹתם ַמאי ְלדֹרָֹתם, ֶאּלָ

ְרָיין   ׁשַ יק, ּדְ א ַצּדִ ִרית עֹוָלם ּדָ ת, ּבְ ּבָ ִאיהּו ִחּלּול ׁשַ ן ֵיֶצר ָהָרע ּדְ ּמָ ֵני ִמּתַ א, ְוִאְתּפְ ִלּבָ
ְרַוְייהּו ֲעֵליּה, ַחד ְלַאְמָלָאה ֵליּה ְוַחד ְלִאְתַמְלָיא ִמיֵניהּ   . ּתַ

ָרֵאל ָסָבא ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא,   ִיׂשְ נֹוי ּדְ ְלָיין ֶנַצח ָוהֹוד, ּבְ ֵרין ּכֻ ָרֵאל ִאינּון ּתְ ֵני ִיׂשְ ּבְ
קֹות   ת ְוָנ''ָהר יֹוֵצא ֵמִעֶד''ן ְלַהׁשְ ּבָ ַלת ֲאָבָהן, עֶֹנג ׁשַ ין ּתְ ִביִעי ִאּלֵ ִביִעי ׁשְ ִביִעי ׁשְ ַלת ׁשְ ּתְ

''ן   ָלָגיו, ְוִאית  , ְונָ (בראשית ב י) ֶאת ַהּגָ ִאְתְקֵרי ָנָהר ּפְ ָהר, ִאית ָנָהר ְוִאית ָנָהר, ִאית ָנָהר ּדְ
ַמר  ָאה ֲעֵליּה ִאּתְ ִאְתְקֵרי ַנַחל ְקדּוִמים, ִעֶדן ִעּלָ ַעִין לֹא ָרֲאָתה   (ישעיה סד ג)ָנָהר ּדְ

ָאה ְדִאיהּו א ָנִפיק ֵמִעֶדן ִעּלָ א  אלהי''ם זּוָלֶתָך, ַהאי ָנָהר ִאיהּו ו', ּדְ ין ַאּבָ ', ְוַאֲעַבר ּבֵ
ָתא ְדִאיִהי   ֵקי ְלִגּנְ ן ַאׁשְ ּמָ ִביִעי, ּוִמּתַ יק ׁשְ ָנה, ּוָמֵטי ַעד ַצּדִ א, ְוָאִזיל ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ְוִאיּמָ

ָאה  ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ  . ׁשְ

ן ּמָ א, ְדָלא ִאְתְקִריב ּתַ ִאיהּו ִלּבָ ת ּדְ ּבָ יָרה ְלׁשַ ָנִטיר ּדִ ָאה ִאיהּו ָמאן ּדְ ֲעִציבּו   ַזּכָ
ַמר  ֲעָלּה ִאּתְ ם, ּדַ ָמָרה ְדִאיהּו נּוָרא ְדֵגיִהּנָ לֹא ְתַבֲערּו   (שמות לה ג) ִדְטחֹול, ְוַכַעס ּדְ

ִאּלּו אֹוִקיד   ָכִעיס ּכְ ָכל ָמאן ּדְ אי ּדְ ת, ְוָהִכי הּוא ַוּדַ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ בֹוֵתיֶכם ּבְ כֹל מֹוׁשְ ֵאׁש ּבְ
ִעים ְמלָ  ם, ַאְרּבָ ִעים ַמְלִקּיֹות ָחֵסר ַחד  נּוָרא ְדֵגיִהּנָ אכֹות ָחֵסר ַחד ִאינּון ָלֳקֵבל ַאְרּבָ

ָעה ְלַאְרָעא,   ָרה ְלָנָחׁש ְוִתׁשְ ה ַוֲעׂשָ ָרה ְלַחּוָ ָרה ְדָלָקה ָאָדם ַוֲעׂשָ ת, ְוִאינּון ֲעׂשָ ּבָ ׁשַ ּבְ
ין ְמָלאכ ִאּלֵ ת, ּדְ ּבָ ׁשַ א ָאְמרּו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֵאין לֹוִקין ּבְ יִבין  ּוְבִגין ּדָ ֹות ִאינּון ֲחׁשִ

ָרֵאל ָלֳקֵבל ַמְלִקּיֹות  . ְלִיׂשְ

ַאֲעַקר   ַבת ַאַחת, ָמאן ּדְ ָחה, ְדָעִביד לֹון ּבְ ִים. ִאינּון ֲעִקיָרה ְוַהּנָ ּתַ ת ׁשְ ּבָ ַ ְיִציאֹות ַהׁשּ
ִאּלּו ַאֲעַקר ִאיָלנָ  ח ֵליּה ְלַבר ֵמַאְתֵריּה ּוֵמְרׁשּוֵתיּה, ּכְ י  ֵחֶפץ ֵמַאְתֵריּה ְוַאּנַ א ְדַחּיֵ
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ַאֲעַקר   א ְגִרים ּדְ ָעִביד ּדָ ְרׁשּו נּוְכָרָאה, ָמאן ּדְ ח ֵליּה ּבִ ִרית, ְוַאּנַ ִאיהּו אֹות ּבְ ּדְ
ְרׁשּו ָאֳחָרא ְדִאיִהי ָמָרה ּוְטחֹול, ְוָדא ָגַרם   ח ָלּה ּבִ יָלּה, ְוַאּנַ ָמֵתיּה ֵמְרׁשּות ּדִ ִנׁשְ

ִאְתַעְקרּו ֵמַאְרָעא ְדִיׂשְ  ָרֵאל ּדְ ַאְרָעא נּוְכָרָאה ְדִאיִהי ְרׁשּות  ְלִיׂשְ יאּו ּבְ ּלִ ָרֵאל, ְוִאְתּגַ
ַתא''י   ּבְ ְרׁשּו נּוְכָרָאה, ׁשַ יֵליּה ּבִ ִרית קֶֹדׁש ּדִ ַאִעיל אֹות ּבְ ים, ְוָהִכי ִאיהּו ָמאן ּדְ ָהַרּבִ

ַמר  ַתא''י ֲעֵליּה ִאּתְ ּבְ א ָמָרה, ׁשַ יׁשָ ָתא ּבִ ''ה, ִאּתְ ְוַהּבֹור   לז כד)  (בראשיתִאיהּו ְטחֹול ַחּמָ
אֹון   ים ֶיׁש ּבֹו, ְוִאיהּו ָרָעב ְוִצּמָ ים ְוַעְקַרּבִ ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים, ַמִים ֵאין ּבֹו ֲאָבל ְנָחׁשִ
ָרֵאל ְלֶמֱעַבד   ָרֵאל. ּוְצִריִכין ִיׂשְ ד ַוֲחׁשֹוָכא ְוִקְבָלא, ְוִאיִהי ָגלּוָתא ְלִיׂשְ ְוִקיָנה ְוֶהְסּפֵ

א וְ  כֹּלָ ּנּוי ּבְ ת, ְוַכד ָלא  ָלּה ׁשִ ּבָ ׁשַ ִאיהּו ָאסּור ּבְ חֹול ּדְ ָהא אּוְקמּוָה, ְוִאיהּו ִדּבּור ּדְ
ּה   ַמר ּבָ ִאּתְ ְפָחה ְדַאְבָרָהם ּדְ ַגְווָנא ְדׁשִ ן, ִאיִהי ָבְרַחת, ּכְ ּמָ ְרָיא ּתַ ַחת ֲאַתר ְלׁשַ ּכַ ַאׁשְ

י ָאנִֹכי ּבַֹרַחת   (בראשית טז ח) ִבְרּתִ ַרי ּגְ ֵני ׂשָ  . ִמּפְ

ַמר  ְטחֹול   י    (שמות ג ה)ֲעָלּה ִאּתְ ה ְסרּוָחה, ּכִ ִטּפָ ל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך, ַנַעל ְמטּוָנף ּדְ ׁשַ
א   ִכיְנּתָ ת, ַוֲעֵליּה ָאְמַרת ׁשְ ּבָ ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא, ָדא ׁשַ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ ַהּמָ

ה, ּנָ ׁשֶ י ֵאיָכָכה ֶאְלּבָ ְנּתִ ּתָ י ֶאת ּכֻ ְטּתִ ׁשַ ֵפם  ּפָ י ֶאת ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטּנְ , (שיר ה ג) ָרַחְצּתִ
ַמֲאָכִלין, ְוָצִריְך ְלֶמֱהִוי   א ּבְ ַרּגָ ׁשְ ין ּבִ ְלבּוׁשִ ּנּוֵיי ּבִ ת ְלׁשַ ּבָ ׁשַ ר ַנׁש ּבְ א ָצִריְך ּבַ ּוְבִגין ּדָ

ת, ְוָכל ַהּגֹוֵרַע  מֹוִסיף ֵמחֹול ַעל ַהּקֶֹדׁש, ְוָכל ַהּמֹוִסיף מֹוִסיִפין ֵליּה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה בְּ  ּבָ ׁשַ
לֹום  .ּגֹוְרִעין ֵליּה ַהִהיא ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ַחס ְוׁשָ

http://dailyzohar.com/

