
 

ֵסֶפר ַהזֹוַהר
ֵמַהַּתָנא ָהֶאלֹוִקי

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ְזָיָע"ָא

ֵסֶפר זֹוַהר ּתֹוָרה
 הּוא ִלּקּוט ָּגדֹול ְוִנְפָלא ִמָּכל ִסְפֵרי ַהזֹוַהר, 

ָּכל ַהַּמֲאָמִרים ַהַׁשְייִכים ְלָכל ָּפָרָׁשה ּוָפָרָׁשה ִעם ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש,
ְּבָכְך יּוַכל ָּכל ֶאָחד ִלְלמֹוד ַהָּפָרָׁשה ּוְלָהִבין ַהְּפסּוִקים ִעם ִמְדְרֵׁשי ַהזֹוַהר,

ִּבְפָרט ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֶׁשהּוא ְזַמן ַהְּמֻיָחד ְלִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
 ּוִבְזַמן ָקַצר ְּכ-7 ַּדּקֹות ַּבּיֹום ִיְלַמד ַהָּפָרָׁשה ִעם ְמִתיקּות ַהזֹוַהר, 

ּוְּב- 2 ַּדּקֹות ַּבּיֹום ִיְלַמד ִסְפָרא ּדְצִניעּוָתא.
"ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֲאִפילּו ִּבְקִריָאה ְלַבד ֵיׁש ּבֹו ּכֹוַח ַלֲעׂשֹות ִנִּסים"

)ַהָּגהֹות הרמ"ז ַּדף קעח:(

 ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית
בּוַע  ַּדף ַהּיֹוִמי יֹום ו' ַּבּׁשָ

ָיָצא ָלאֹור ע"י ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי, עיה"ק ֵּבית ֶׁשֶמׁש תובב"א
חֹוֶדׁש ִניָסן ְׁשַנת "ִּביַאת ָמִׁשיַח" - )771( תשע"א לפ"ק

ְּבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי
מּוָפץ ְלֹלא ַמְטרֹות ֶרַוח ְּכָלל – ְלִקירּוב ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים

ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ֵּבית ִמְדַרׁש "ִמְדָרַׁשת ְׁשֵדרֹות"
ְרחֹוב ָנַתן ֶאְלַּבז 150 ְׁשֵדרֹות תובב"א טל: 08-6899115

ֹחֶדׁש ִאָּיר תשע"א - ִלְכבֹוד יֹוָמא ִהּלּוָלא
ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ע"ה - ֹל"ג ָּבֹעֶמר תשע"א לפ"ק

 ְׁשַנת "ְוֵעת ָצָרה" ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַע. ִּבְזכּות ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ִנָּגֵאל 
ְּבַרֲחִמים. תשע"א = "ְוֵעת ָצָרה" = "ִּביַאת ָמִׁשיַח"
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ַהְקָּדָמה ּוְקִריָאה ִנְרֶּגֶׁשת ְלַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֲאָתר ַוֲאַתר
ְּבֶׁשַבח ְוהֹוָדָיה להשי"ת ַעל ָּכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִעָּמנּו, ְוַעל ֶׁשָּזִכינּו בס"ד ְלַהְדִּפיס 
ֶאת ַהֵּסֶפר "זֹוַהר ּתֹוָרה" ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדש ֲעבּור ִמְתַּפְּלֵלי ֵּבית ִמְדָרׁש "ִמְדֶרֶׁשת ְׁשֵדרֹות".

ַעל  ֶׁשַּמְׁשִּפיָעה  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ִלּמּוד  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּזכּות  ֶאָחד  ְלָכל  ַּכָּידּוַע 
בס"ד  ֵּכן  ַעל  ַרּבֹות,  ַמֲעלֹות  ְועֹוד  ַהְּגאּוָלה,  ֶאת  ְוֶׁשְמַקֶרֶבת  ְוָטֲהָרה  ְקדּוָׁשה  ָהָאָדם 
ַּדּקֹות ַּכָּמה  קֹוֶדׁש  ּוְּבַׁשָּבת  יֹום  ְּבָכל  ְּבנֹו  ִעם  ִיְלַמד  ַאב  ֶׁשָּכל  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית   ְנַאְרֵגן 
בּוַע.   ֵמַהֵּסֶפר "זֹוַהר ּתֹוָרה" ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדש ְוָכְך ְנַסֵיים ָּכל ָׁשבּוַע ֶאת ַהִּסְדָרה ֶׁשל ַהּׁשָ

ָהעֹוָלִמי"  ַהזֹוַהר  "ִמְפָעל  ְיֵדי  ַעל  ָלאֹור  ָיָצא  ַהֹקוֶדש  ְּבָלׁשֹון  ּתֹוָרה"  "זֹוַהר  ֶפר  ַהסֵּ
ֶׁשְּבֹראׁשֹו עֹוֵמד ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְגרֹאס ָהַאְדמֹו"ר ְמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א 
ָהַרִּבים,  ִזיּכּוי  ְלַמַען  ַנְפׁשֹו  ִיְתָּבַרְך, ּומֹוֵסר  ְלַמַען ִקּדּוׁש ְׁשמֹו  ָיָמיו  ָּכל  ֶׁשַּמְׁשִקיַע ֶאת 
ּוְלַמַען ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל, "ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד", - ְּדעּו ָלֶכם ִּכי ֹלא ָּבָׂשר ָוָדם ְמַבֵּקׁש 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְוָכל ָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה ְוֵהיָכלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, ִעם ַהָּמִׁשיַח  ִמְּמֶכם, ֶאָּלא ַהּׁשְ
ְּבַעְצמֹו ְמַבְקִׁשים ִמְּמֶכם ָּכל ַרָּבֵני ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ָאָּנא ְלַמַען ְּכבֹוד ָׁשַמִים 
ּוְלַמַען ֵקרּוב ַהְּגאּוָלה, ַהְדִּפיסּו ֶאת ַהֵּסֶפר ְלִמְתַּפְּלֵלי ֵּבית ִמְדַרְׁשֶכם, ְלַמַען ִיְלְמדּו ְּבָכל 
יֹום ְויֹום ּוִבְפָרט ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ְמַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ובס"ד ָּכל ָׁשבּוַע ְלַסֵּים ֶאת ַהִּסְדָרה 
בּוַע, ֵאין צֹוֶרך ְלַבֵּקׁש ְרׁשּות, ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ָיכֹול ִלְהיֹות ְמַהְמַזֶכּה ֶאת ָהַרִּבים  ֶׁשל ַהּׁשָ
רּו  ּוְלַהְדִּפיס עֹוד ְועֹוד עֹוָתִקים. - ִאם ֲעַדִין ֵיׁש ָלֶכם ְסֵפקֹות ]אֹו ְצִריִכים ֶעְזָרה[ ִהְתַקּׁשְ
ַלִּמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי, ַּבֶּטֶלפֹון: 054-8436784. - ְלַמַען ֵקרּוב ַהְּגאּוָלה ֲעֵׂשה ֹזאת 

ַעְכָׁשו, ַאל ְתַחֶּכה ְלָמָחר !!!  - ָהַרב ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי.

ִּבְרַּכת כ"ק ַאְדמֹו"ר ְמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א
"ִיֹּפל ִמִּצְּדָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך ֹלא ִיָּגׁש", ְוַעל ָּכל ַהּגֹוִים ָהְרָׁשִעים" ִּתֹּפל 
ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד" ְוָכל ַמְחְׁשֹבָתם ָהָרָעה ָּתׁשּוב ְּבֹראָׁשם, "ּבֹור ָּכָרה ַוַּיְחְּפֵרהּו ַוִּיֹּפל 
ְּבַׁשַחת ִיְפָעל. ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְבֹראׁשֹו ְוַעל ָקְדֳקדֹו ֲחָמסֹו ֵיֵרד". – ַהְּבָרָכה ַהְּגדֹוָלה ִלְׁשֵדֹרת 
ִּבְזכּות  ּוְּבַווְדַאי  ִמְדַרׁש,  ְלָבֵּתי  ּוְלַחֵּלק  ַהֵּסֶפר "זֹוַהר ּתֹוָרה"  ְלַהְדִּפיס ֶאת  ֶׁשָּזכּו  ָהִעיר 
ְמרּו ִמָּכל ַמְׁשִחית, ּוְכמֹו ֶׁשַּנֲעׂשּו  ַהִהְתַּדְּבקּות ָּבַרְׁשַּב"י ְזָי"ע ֹלא ִיָּנְזקּו ְּכָלל ְוִעָּקר, ְוִיּׁשָ
ִנִּסים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים "ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲעֹמד ֵמַאֲחֵריֶהם. ַוָּיֹבא 
ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֶׁשְך ַוָּיֶאר ֶאת ַהָּלְיָלה ְוֹלא ָקַרב ֶזה 
ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה". ֵּכן ְיסֹוֵכְך ְוָיֵגן ְזכּוָתא ְּדַרְׁשִּב"י ַעל ָּכל ַהּלֹוְמִדים ְוַהְמַסְיִעים ּוְמַזֵּכי 
ְּבָכל  ּוְלִהְתָּבֵרְך  ְוִעָּקר,  ְּכָלל  ִיָּנְזקּו  ְוַהִּטיִלים ֶׁשל  ְמַהְּפָצצֹות  ּוְלִהָּנֵצל  ֵמר  ְלִהּׁשָ ָהַרִּבים 

ִמיֵּלי ְּדֵמיָטב ּוְלַזּכֹות ִלְגאּוָלה ַהְׁשֵליָמה בב"א, כי"ר. 
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.................................................. לח � זוהר חלק א' פרשת בראשית - דף ל"ו עמוד ב'
זהר חלק ב' פרשת תרומה - דף ר"ח.................................................................. לט �
.................................................................. לט � זוהר חלק ב' פרשת בשלח - דף נ"ה
................................................... מ � זוהר חלק א' פרשת בראשית - דף נ"ג עמוד ב'
זוהר חלק א' פרשת בראשית - דף נ"ד עמוד א'..................................................מא �
................................................................ מב � זהר חלק א' פרשת בראשית - דף ל"ו
זוהר חלק א' פרשת בראשית - דף נ"ד עמוד א'.................................................. מב �
זהר חלק ב' פרשת בא - דף ל"ד עמוד א'........................................................... מב �
................................................... מג � זהר חלק א' פרשת בראשית - דף נ"ד עמוד א'
.................................................. מג � זֹוֵהר חלק א' פרשת בראשית - דף ל"ו עמוד ב'
................................................... מג � זהר חלק א' פרשת בראשית - דף נ"ד עמוד ב'
.................................................. מד � זוהר חלק א' פרשת בראשית - דף ל"ו עמוד א'
זוהר חלק א' פרשת בראשית - דף נ"ד עמוד א'.................................................. מד �



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת לח

א' עמוד כ"ט דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר

להחרב עתיד המקדש שבית רמז מד.
אּיּכה""וּיקרא לֹו וּיאמר האדם אל אלהים המקדשה' בית שעתיד לו רמז כאן , ְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

שכתוב: זה איכה, עליו ולבכות ּבדד"להחרב יׁשבה כ"ה"איכה א"י .[צד], ְֵָָָָָ



א' עמוד קע"א דף  וישלח פרשת א' חלק זוהר

לנחש תמיכות נותנים בתורה תומכים ישראל כשאין מה.
חּית"וּיאמר ּומּכל הּבהמה מּכל אּתה ארּור ּזאת עׂשית ּכי הּנחׁש אל אלהים ה' ְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

"חּיי ימי ּכל ּתאכל ועפר תל ּגחנ על מהוהּׂשדה שמעון רבי אמר , ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
לסמוך, מה על לו ואין רגליו, ונקצצו שלו תמיכות שנשברו תלך, גחונך על
ושוקים תמיכות להנחש נותנים התורה, את לתמוך רוצים אין ישראל וכאשר

בהם. ולהתגבר להתקיים



א' עמוד קל"ז דף  תרומה פרשת ב' חלק זוהר

עולות אחד בענין וחיה חוה מו.
חי""וּיקרא ּכל אם היתה היא ּכי חּוה אׁשּתֹו עולות,ׁשם אחד בענין וחיה חוה , ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

וא"ו שהרי כראוי, הוא זה וא"ו במקומה ונכנסה יו"ד שנסתלקה ועל
חיה מן חוה כן ועל בודאי, חיים על וא"ותרמז מן חיים לוקחת יו"ד .[צה],



ב' עמוד ל"ו דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר

ולאחריו החטא קודם האדם של המלבושים מז.
עֹור""וּיעׂש ּכתנֹות ּולאׁשּתֹו לאדם אלהים הקדושה' הלבישם יהודה רבי אמר , ְְְְֱִִַַַָָָֹ

בתחלה עור, כתנות שכתוב זה מהם נהנה שהעור במלבושים הוא ברוך

הזוהר זיו

וטעםצד. נחסרה, כה שנקראת מלכות שמדת לרמז איכה תיבת מן הנעשה כ"ה א"י פירוש
הקדוש. היחוד הפסק הוא הדבר

מדהצה. היינו ביו"ד חיים משפיע והוא חיים עץ שנקרא התפארת מדת על מרמזת וא"ו
יפ"ה, יעלה יהי"ה עם שלעתיד צ"ה, מספר כאן טוב סימן לך והרי מלכות, שהיא עשירית

זה. והבן

ספר 
רה תו הר  ו ז



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר לטפרשת

שמלאכים שלמעלה,לפי המלאכים עם בהם משתמשים שהיו אור, כתנות היו
שכתוב זה ההוא מאור ליהנות באים היו ח')העליונים ּמעט:(תהלים ְְְֵַַַ"וּתחּסרהּו

ּתעּטרהּו" והדר וכבֹוד מהםמאלהים נהנה שהעור עור, כתנות שחטאו ועתה , ְְְְֱִֵֵַָָָֹ
הנפש. ולא

ר"ח דף  תרומה פרשת ב' חלק זהר

המלבושים כל ממנו הוסרו הראשון אדם חטא כאשר
בורבי שנתלבש ההוא הכבוד מלבוש ממנו הוסר אדם חטא כאשר אמר: יצחק

מלבוש אחר, בלבוש הלבישו ועתה עדן, בגן הכניסו כאשר בתחלה,
שנקראות המרכבות מאותן היה הוא עדן בגן אדם בו שנתלבש הראשון
אותן כל עדן בגן היה וכאשר צפרניים, לבוש שנקראים לבושים והם אחוריים,
היה ולא מהכל, ונשמר לאדם, סבבו כלם הקדושים מחנות אותן וכל המרכבות
נתירא הלבושים אותן ממנו והוסרו שחטא כיון אליו, לקרב רע דבר יכול
נשארו ולא הקדושים, מחנות אותן ממנו ונסתלקו רעים, ורוחות רעים מדברים
צד הזוהם סביב להצפרניים שסובב האצבעות, בראשי הצפרניים אותן אלא בו
שהם כמו שהרי הזוהם, של הצפרניים אותן אדם יגדל אל ולפיכך הטומאה,
שלא ישליכם, ואל לחתכם וצריך יום, בכל וידאג הפסולת, מתרבה כך גדלים

הה למקום בזיון שלמעלה,יגרם כדמיון והכל ישרפם] [אלא להנזק, ויוכל וא,
כך ואחר העולם, ישוב במקום נצרך ולא הטומאה, צד סובב אחוריים לכל שהרי
בתחלה שהרי התחתון, עדן גן של העצים מעלי אחרים מלבושים לאדם עשה
עדן גן של ועתה העליון, עדן גן של האחוריים מאותן המלבושים אותן היו
מתישבת שהנפש עדן, הגן של בושם ריח מעלים היו המלבושים ואותן התחתון,

בהם. שומח והיה בהם,



נ"ה דף  בשלח פרשת ב' חלק זוהר

האדם של החכמה מעיני נסתמו החטא לאחר מח.
עדן""ויׁשּלחהּו מּגן אלהים הואה' ברוך הקדוש ברא כאשר חייא רבי אמר , ְְֱִִֵֵֶַַַֹ

דומה והיה הכל, על שולט להיות באדם הסתכל העולם, את
הבריות, אותו כשראו כבוד, של בדמות לארץ הורידו ותחתונים, לעליונים
שכתוב: זה מיראתו, עליהם נפל ופחד ואימה לפניו, והשתחוו אצלו התאספו

וגו'" הארץ חּית ּכל על יהיה וחּתכם שישמרנו,"ּומֹוראכם שנטע לגנו הכניסו , ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת מ

באבנים מחופה יפה בימה לו עשה בו, ולהשתעשע שמחה על שמחה לו להיות
ממלאכים יותר עליונה חכמה והבין לפניו, שמחו עליונים ומלאכים יקרות,
אחר העולם, בני שאר מכל יותר רבונו את והכיר והבין בכל, והסתכל עליונים,
מעיני ממנו נסתמו שחטא אחר רבונו, במצות עמד ולא אחד, עץ על לו צוה כך

האדמה את לעבד עדן מגן אלקים ה' וישלחהו כתוב מה .[צו]החכמה,



ב' עמוד נ"ג דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר

מלמעלה ממונה כח עליו מושך כן האדם בה שהולך הדרך כפי מט.

וגו'""ויגרׁש עדן לגן מּקדם וּיׁשּכן האדם השכיןאת  וישכן אלעזר: רבי אמר , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
וש דרכים לסתום גרם שהאדם הזה במקום דיניםאותם ולהשרות בילין,

כל המתהפכת, החרב להט ואת והלאה, ההוא מיום קללות והמשיך העולם, על
כדי גוונים להרבה שמתהפכים העולם, על הדינים בתוקף המתפשטים אותן
לוהט, אש לפעמים לנשים, לפעמים לגברים לפעמים העולם, מן להפרע
שלא החיים, עץ דרך את לשמור זה וכל בהם, שיכיר מי שאין לרוחות ולפעמים
הרשעים ראשי על ובדיל אש הלוהטים אלו החרב, להט כבתחלה, לחטא יוסיפו

האנשים של דרכם לפי מינים לכמה בגוונים ומתהפכים כן[צז]והחוטאים, ועל
שכתוב כמו להט, ג')נקראים וגו'":(מלאכי הּבא הּיֹום אתם זה"ולהט  החרב , ְִַַַָָֹ

שכתוב כמו לה', ל"ד)חרב וגו'":(ישעיה דם מלאה לה' יהודה"חרב רבי אמר , ְֶֶַָָָ
ממונים כלם לצורה, מצורה שמתהפכים שלמטה הדין שרי אותן כל החרב, להט
בוא רבונם, מצוות על העוברים העולם, רשעי על ולקטרג להרע העולם על
משפט שרי וכמה רעים משחיתים כמה עליו המשיך אדם שחטא כיון וראה
וטימא הטומאה כח עליו המשיך עליהם, להתגבר יכול היה ולא מכלם, ופחד
ההוא הדרך ולפי האדם, שהולך במה כי נשמע כן ועל העולם, בני ולכל עצמו

לנגדו. שהולך ממונה כח עליו מושך כך בו, שמתדבק



הזוהר זיו

האדמה.צו. את העובד איכר כמו ונמוכים פשוטים בחיים

מדה.צז. כנגד מדה דרכם כפי להענישם פירוש



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר מאפרשת

א' עמוד נ"ד דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר

הּקדֹוׁשה מצד והבל הטומאה מצד בא קין ְַָנ.

וגו'""והאדם אׁשּתֹו חּוה את הולךידע שאדם בזמן וראה בוא אבא: רבי אמר , ְְִֶַַָָָָָ
הבן בו, ומתדבק העליונה קדושה רוח עליו וממשיך האמת, בדרך
בקדושת קדוש ויהיה עליונה, קדושה עליו מושך הוא לעולם, ממנו ויצא שיוליד

שכתוב כמו כ')רבונו, קדׁשים":(ויקרא והייתם הולך"והתקּדׁשּתם הוא וכאשר , ְְְְְִִִִִֶֶַֹ
לעולם ממנו שיצא הבן בו, ומתדבק הטומאה רוח עליו וממשיך שמאל, בצד
התדבק אדם ההוא, צד של בהטומאה ויטמא טומאה, רוח עליו ממשיך הוא
ההוא זוהם וקבלה ולקחה בראשונה, בו נדבקה ואשתו ההוא, טומאה ברוח

היו,[צח]ממנו בנים שני כן ועל הוא, הטומאה רוח של בנו זה בן שהוליד, הבן
ולכן בתשובה, חוזר היה אדם כאשר שנולד ואחד ההוא, הטומאה רוח מן אחד
זוהם הנחש שהטיל בשעה אמר אלעזר רבי הטהרה, מצד וזה הטומאה, מצד זה
מצד אחד בנים, שני הולידה עמה אדם שמש וכאשר אותו, קבלה בחוה, ההוא
בדמות וקין שלמעלה, צורה בדמות הבל והיה האדם, מצד ואחד ההוא, הטומאה

שלמטה רוח[צט]צורה של הבן היה שקין ודאי זה, מן זה דרכיהם נפרשו ולפיכך
מלאך מצד בא שקין ולפי אדם, של הבן היה והבל הרע, נחש שהוא הטומאה,
ומזיקים רעים מדורים כל וממנו שלו, בצד הוא שהרי אחיו, את הרג המות,
שבאו רעים מדורים של קן הוא קין, אמר יוסי רבי לעולם, באים ורוחות ושדים

לעולם. הטומאה מצד

הזוהר זיו

ממנו.צח. שנתעברה פירוש

אפריקאצט. ביערות שנמצא וידוע קוף, כמו זנב עם היינו מטה של צורה פירוש לומר יש
שהם לאמת וקרוב אוטאנג", "אוראנג וגם "גארילא" ונקראים אנשים כמו גדולים קופים
"דארוואניזם" בשיטת המחזיקים והחוקרים גמורה לחיה אדם בין ממוצע והם קין, תולדות
לזה, זה דומים שהגופים כיון אוטאנג" "אוראנג הקוף מן נתפתח שהאדם יתידותם תומכים
מה יודעים ואין מתנבאים בארובה, כסומא מדברים והם הזנב הוא ביניהם שמחלק מה ועיקר
אין התפתחות כאן יש ואם נבראים, כל של הסוד מובן הקדוש הזוהר מזברי כי מתנבאים
וגם ואשה, נחש מן הנולד קין מן תולדתו הקוף שזה להיפוך אלא הקוף מן נתפתח האדם
ולילין. ושדים ורוחין קופין נעשו מלחמה ונעשה נעלה שאמרו שזו ק"ט סנהדרין הגמרא ידוע



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת מב

ל"ו דף  בראשית פרשת א' חלק זהר
לשת מתייחסים הצדיקים דורות כל

הראשוןרבי בן שנים, והולידה מהם ונתעברה חוה על באו שנים אמר: יהודה
היו שלהם והרוחות למינו, יצא וזה למינו יצא זה הנחש, זוהם של הבן היה
לצד דומה היה וזה שלו לצד דומה היה זה זה, לצד וזה זה, לצד זה נפרשים
באים וכשפים ושדים ורוחות רעים משחיתים צד של מדורים כל קין מצד שלו,
כתערובת עדיין שהיה בשלימות, ולא יותר, הרחמים צד בא הבל ומצד לעולם,
אותן כל ממנו ונתיחסו שת, שבא עד עמו העולם נתתקן ולא רע, ביין טוב יין
החצופים אותן כל באים ומקין העולם, נשתל ובו העולם, צדיקי של הדורות

שבעולם. והחייבים והרשעים



א' עמוד נ"ד דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר
נתקרב קין בשרנא. כל לקץ

לה'""ויהי מנחה האדמה מּפרי קין וּיבא ימים מקץמּקץ מה שמעון רבי אמר , ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
ימים קץ מן וקין המות, מלאך זה הוא, ומי בשר, כל קץ הוא זה ימים,

ימין. מקץ אמר ולא ימים, מקץ שאמר משמע כן קרבן, הביא ההוא

א' עמוד ל"ד דף  בא פרשת ב' חלק זהר
לה' הקרבן עיקר שיהיה צריך הקרבן הקרבת בעת

בדניאלקין כתוב ולפיכך ימים, לקץ ונתקרב ימין לקץ י"ב)דחה ְַָ"ואּתה:(דניאל
"לגרל ותעמד ותנּוח לּקץ לקץל או הימין לקץ קץ, לאיזה דניאל ואמר . ְְְְֲֵֵַַַָָֹֹ

ואמר מפחד דוד היה כן ועל הימין, לקץ לו אמר ל"ט)הימים, ִִֵ"הֹודיעני:(תהלים
היא" מה ימי ּומּדת קּצי מקץה' ויהי כתוב מה וכאן הימין, לקץ או הימים קץ , ִִִִַַַָ

בוא היה, הטומאה מצד שהרי קרבנו, נתקבל לא ולפיכך ימין, מקץ ולא ימים,
בזה זה לרבות הוא, גם מה הוא, גם הביא והבל כתוב מה היה[ק]וראה קרבנו

גם חלק שנתן אלא הוא, ברוך להקדוש הקרבן ועיקר הוא, ברוך להקדוש הכל
שכתוב כמו הטומאה, ימים,[קא]"ּומחלבהן"לצד למקץ הקרבן עיקר עשה וקין ְֵֵֶֶ

נתקבל. לא כן ועל הוא, ברוך להקדוש גם חלק ונתן הטומאה, צד של סוד

הזוהר זיו

אחרונים.ק. מים כענין הטומאה לצד קטון חלק תערובת בקרבנו שהיה פירוש
הטומאה.קא. מצד והוא איסור דבר הוא שחלב כידוע



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר מגפרשת

א' עמוד נ"ד דף  בראשית פרשת א' חלק זהר

שנולד יתירה נקבה על נתקנא הבלקין עם ה

אמר:רבי מּבכרֹות"אלעזר הּוא גם הביא מצד"והבל שבא העליון צד לרבות , ְְִִֵֶֶַֹ
שעה, לא מנחתו ואל קין ואל מנחתו ואל הבל אל ה' וישע ולפיכך הקדושה,
נתקבלו לא שהרי פניו, ויפלו מאד לקין ויחר כן ועל הוא, ברוך הקדוש קבלו לא
ולפיכך להבל, הוא ברוך הקדוש וקבלו שלו, צד של הפנים אותן שלו, פנים

שכתוב: כמו אשה, זו בשדה בשדה, בהיותם ויהי מצאּה"כתוב בּׂשדה קין"ּכי , ְִֶַָָָ
ככתוב: הבל עם שנולדה יתירה נקבה על ללדת"נתקנא .[קב]"וּתֹוסף ֶֶֶַָ



ב' עמוד ל"ו דף  בראשית פרשת א' חלק ֵזõהר

אחיו הבל את שהרג לאחר לקין ה' דבר נב.

וגו'""הלֹוא רבץ חּטאת לּפתח תיטיב לא ואם ׂשאת ּתיטיב רביאם אמר , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ככתוב שאת, מה שאת, מעשיך תטיב אם הלא לו, אמר כך יהודה

מ"ט) ׂשאת":(בראשית תמיד[קג]"יתר ענין בכל יותר שבח לו יש הבכור שהרי ְֵֶֶ
חטאת לפתח תיטיב לא ואם שאת, תיטיב אם כן ועל במעשיו, תולה והדבר
מעשים בעבור הדינים יוצאים שממנו שלמעלה, הפתח זה לפתח, מה רובץ,
להפרע עתיד והוא המות, מלאך זה רובץ, חטאת ההוא ולפתח שבעולם, רעים
ואתה יהודה רבי אמר בו, תמשל ואתה שתכרת, עד תשוקתו, ואליך ממך,

בתשובה. בו תמשל

ב' עמוד נ"ד דף  בראשית פרשת א' חלק זהר

ממנו להיפרע ונוטר עליו נדבק האדם של בעבירה הרע הצד

כךרבי אמר יוסי רבי למטה, תרד ולא למעלה תתעלה  שאת אמר: אבא
ואם הטומאה, רוח של זו התדבקות לך ויסלח ממך יסיר שאת, שמעתי,
כמו הכל של פתח שהוא העליון דין מקום זה לפתח, מה רובץ, חטאת לפתח

הזוהר זיו

איתו.קב. שנולדו תאומות שני לרבות את את הבל, את אחיו את ללדת ותוסף
אליו.קג. שייך תהיה שהבכורה פירוש



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת מד

קי"ח)שכתוב צדק":(תהלים ׁשערי לי בו"ּפתחּו שנדבקת ההוא צד רובץ, פתח , ְֲִִֵֶֶַ
כתרגומו ממך, להפרע לך נוטר יהיה עליך, .[קד]ונתמשך



א' עמוד ל"ו דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר

ארקא במדור קין את קבלה הארץ נג.
וגו'""ויהי ּבּׂשדה עמדּבהיֹותם כן ועל אשה, זו בשדה, מה יהודה רבי אמר , ְְִִֶַַָָ

מיתה שגרם לו סמאמר של מצד להרג, ירש זה מצד שהרי אותו, והרג
רואים אנו הרי אמר חייא רבי נקבתו, עבור להבל קין ונתקנא העולם, לכל
הוא כך לו אמר קרבנו, נתקבל שלא על פניו, ויפלו מאד לקין ויחר שכתוב

לנגדו. היה והכל האמת

א' עמוד נ"ד דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר

שבעולם רוח אף קבלתו לא תשובה קין שעשה עד
יוציארבי איך יודע היה לא להבל, קין שהרג בשעה וראה בוא אמר: יצחק

הקדוש אותו קלל שעה באותה כנחש, בשיניו נושכו והיה ממנו, נשמתו
שהכה עד אותו, שיקבל מקום היה ולא העולם, צדדי לכל הולך והיה הוא, ברוך
רבי שלמטה, במדור אותו הארץ קבלה אז רבונו, לפני בתשובה וחזר ראשו על

בה ללכת אותו קבלה הארץ אמר יצחק[קה]יוסי רבי אות, לקין ה' וישם שכתוב
תחתיה, אשר אחד במדור הארץ אותו קבלה למטה אלא כן, אינו שכתובאמר

לא למטה אבל נגרש, האדמה פני מעל האדמה, פני מעל היום אותי גרשת הן
עליהם שם הדרים אותן וכל בארקא, הארץ, אותו קבלה מקום ובאיזה נגרש,

י')כתוב אּלה":(ירמיה ׁשמּיא ּתחֹות ּומן מארעא וזהו"יאבדּו מדורו, עשה ושם , ְְְִֵֵֵֶַַַָָ
עדן קדמת נוד בארץ וישב .[קו]שכתוב



הזוהר זיו

אםקד. מנך לאתפרעא דעתיד נטיר חטאך דינא ליום עובדיך תוטיב לא ואם שמתרגם
תתוב. לא

נצרךקה. היה לא כן לא שאם בה, להתישב לא אבל למקום ממקום בה ללכת רק פירוש
דלתתא. במדורא לאות

ונאבדים.קו. נדים יהיו יושביה שכל בארץ שנתישב פירוש



זוהר תורהזוהר תורה

 

ה ִלְפּדֹות  ְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג, ְוֵכן ִנְזכֶּ ֵצל ִממִּ ַרֲחִמים, ּוְלִהנָּ ֵאל בְּ ה ְלִהגָּ ְלַבד ִנְזכֶּ ּקֹות בִּ דֹוׁש 7 דַּ ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהקָּ
ִלּמּוד  ִלְפֵני  ה  ִפלָּ ף קי”ד ע”א(. ַהתְּ ָחָדׁש )דַּ זַֹהר  ִתּקּוֵני  ְדִאיָתא בְּ ִבי, כִּ שְׁ ר בַּ ֶניָה ֲאשֶׁ ה ִעם בָּ דֹושָׁ ִכיָנה ַהקְּ ֶאת ַהשְּׁ
ן,  ָיפָּ בּוִים ָהֲאסּוִרים בְּ עֹוָלם ּתֹוִעיל ְלעֹוֵרר ְוִלְפדֹות ַהשְּׁ ן יֹוַחאי ְזַי”ַע ּוְזכּותֹו ָהֲעצּוָמה בָּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ֶרת ְלַרבִּ ַהּזַֹהר ְמַקשֶּׁ

ֲאֶמִריָקה ּוְבַעזָּה.  בַּ

ָרֵאל” ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַהּזַֹהר  ְבֵטי ִישְׂ ָעִמים “ָיַחד שִׁ רוֹת ּוֵמאוֹת פְּ דוֹׁש ֲעשָׂ ל ַהּזַֹהר ַהקָּ ָרה -ִלְלמֹד ּוְלַסיֵּם ֶאת כָּ טָּ ַהמַּ
בּוִיים.  ל ַהשְּׁ ַעם ִליׁשּוָעָתם ּוְפדּוָתם שֶׁ ָכל פַּ ּקוֹת בְּ ל ֶאָחד לוֵֹמד כ-7 דַּ כָּ ַק”ס, שֶׁ תְּ ל זַֹהר תַּ ְל-960 חוְֹברוֹת שֶׁ

ִמים(  ְרשָׁ ר ַהנִּ ן ִלְראֹות ֶאת ִמְספַּ מֹאל ִנתַּ ד שְׂ מּו ְלַמְעָלה ְמ- 1000 לוְֹמִדים! )ִמצַּ נכון לעכשיו, ִנְרשְׁ

ּה רּושָׁ ַאַתר ֶזה - פֵּ ַחִתיָמְתָך בָּ
דוֹׁש, יוֹם זוַֹהר ַהקָּ ּקוֹת בְּ בּות ִלְלמוֹד 7 דַּ ִהְתַחיְּ

ַרֲחִמים.  ָרֵאל בְּ ת ִעם ִישְׂ ִכיָנה ְוִלְגֻאלַּ ִלְפדּות ַהשְּׁ

ל ֲעבּור :  לֵּ ה זוֹ ִנְתפַּ ִפלָּ ֶרת תְּ ִמְסגֶּ בְּ
ְלָעד  ה )פֹוָלאְרד(” ְוֵכן “גִּ ן ַמְלכָּ ן ִאיְטא ִרְבָקה. “ְיהֹוָנָתן בֶּ ן ֵריְזל, יֹוֵסף בֶּ ן ִמיְרל ֵריָסא ַחוָּה, ַיֲעקֹב יֹוֵסף בֶּ יֹוֵאל ְזֵאב בֶּ
אּוֶמל(, ְיקּוִתיֵאל  ן ִמְרָים )בַּ לֹמֹה בֶּ ְתָיה )ַאַרד(, ְזַכְרָיה שְׁ ן בַּ ן ִרנָּה )ֶחֶבר(, רֹן בֶּ יט(”, ְוַהְנעָדִרים. ַגְיא בֶּ לִּ ן ַאִביָבה )שַׁ בֶּ

קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַרֲחִמים.  ָרֵאל ַהזְּ ָאר ַעם ִישְׂ תֹוְך שְׁ ִניָנה )ֶפְלְדַמן(, בְּ ן פְּ ץ(, ְצִבי בֶּ ָרה )כַּ ן שָׂ ְיהּוָדה ַנְחָמן בֶּ

ִפּלוֹת ְוַרֲחִמים ַעל ַאֵחינּו  ל תְּ ה, ּוְבַיַחד ְנעוֵֹרר ּכַֹח ָעצּום שֶׁ ּמּוד ְוִלְתִפלָּ מּו ַללִּ ָבר ִנְרשְׁ כְּ ִהְצָטְרפּו ַלֲאָלִפים שֶׁ
ר יוַֹחאי ִלּטוֹל  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ר ְלַרבִּ ָרֵאל ְלִהְתַחבֵּ ַמן ְלָכל ַעם ִישְׂ ְבָיה. ֶזה ַהזְּ ָרה ּוַבשִּׁ צָּ תּוִנים בַּ ָרֵאל ַהנְּ ֵני ִישְׂ בְּ

ִרים.  ְעדָּ ִליט יוָֹנָתן פוָֹלאְרד ְוַהנֶּ ְלָעד שָׁ עוָֹלם ְלַמַען גִּ דוָֹלה בָּ ה ַהגְּ ִפלָּ תְּ ֵחֶלק בַּ

ּוִמּכֹל  ַהִמְגָזִרים  ל  ִמכָּ ְיהּוִדים  ַאְלֵפי  רוֹת  ַל-ֲעשָׂ ְוִהְצָטְרפּו  מּו,  ִחתְּ ָהַעּמּוד,  ית  ַתְחתִּ בְּ ָרִטים  ַהפְּ ֶאת  ִמְלאּו 
תֶֹבת ֵמייל  ִאיר כְּ דוֹׁש. )ָחׁשּוב ַאְך לֹא חֹוָבה ְלַהשְׁ יּמּוד ּוְקִריַאת ֵסֶפר ַהזוַֹהר ַהקָּ לּו ַעל ַעְצָמם לִּ ַקבְּ יְּ ָהעוָֹלם שֶׁ

י ְקִריַאת ַהזֹוַהר(.  ְזּכֶֹרת ְלַגבֵּ ַלח הֹוָדעֹות תִּ שְׁ נִּ ַעל ְמַנת שֶּׁ
תֶֹבת : פידיון שבויים  ָכל ָמקוֹם ֶאְפָשִרי, ַהכְּ ה בְּ ִפלָּ תֶֹבת ַהִריׁשּום ַלתְּ א ַהִפיצּו ֶאת כְּ ָאנָּ

ר יוָֹחִאי ְזָיָע”א. ִמְפָעל ַהזוַֹהר ָהעוָֹלִמי: 0548-436784  ְמעוֹן בַּ י שִׁ ר ּכוַֹח ְותוָֹדה - ֵמַרבִּ ת ִיישַׁ ִבְרכַּ בְּ

ַרֲחֵמי א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ִסְפָרא ּדָ ּבְ
ַדּקוֹת ְספּורוֹת ל ֵסֶפר ַהזוַֹהר ּבְ ּיּום ּכָ ָרֵאל ְלּסִ ְבֵטי ִיׂשְ ָיַחד ׁשִ

ָרֵאל ַחד הּוא” ִריְך הּוא אוָֹרְייָתא ְוִיׂשְ א ּבְ “ּקּוְדׁשָ

ָכל חֹוֶבֶרת:  ס ּבְ ִפיָלה אֹוָתּה לֹוַמר ִלְפֵני ַהִלימּוד ּוְלַאַחר ַהִלימּוד ִנְדּפַ ח ַהּתְ ֻנּסָ
ָראנּו ְלָפֶניָך ַהּיֹום,  ָקּ ה ֶשׁ דֹוׁש ַהּזֶ יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ֲעלּו ְלָרצֹון ִלּ ַיּ ָפֶניָך ה’ ֱא-לֵֹהינּו ֵוא-לֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשׁ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
מֹוֶתיָך  ְשׁ ְלַמַען  ה  ַוֲעֵשׂ לֹום.  ַהָשּׁ ָעָליו  יֶחָך,  ְמִשׁ ָך  ַעְבְדּ יֹוָחִאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ֲאָמָרם  ִאּלּו  ְכּ ְלָפֶניָך  לּו  ְוִיְתַקְבּ
ֵתנּו ְוָתבֹוא  ָשׁ ֵתנּו ּוַבָקּ ִפָלּ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתּ ל ְבּ ֶהם ּוְתַקֵבּ ֶהם ְוָהְרמּוִזים ְוַהְמצָֹרִפים ָבּ תּוִבים ָבּ ים ַהְכּ דֹוִשׁ ַהְקּ

ן ֲאָמֶתָך  ָך ֶבּ ֵתנּו ְוָתחֹוס ְוַתְחמל ּוְתַרֵחם ַעל ַעבְדּ ִחָנּ ְלָפֶניָך ְתּ
ְוֵכן  ה )פֹוָלאְרד(”  ַמְלּכָ ן  ּבֶ ִרְבָקה. “ְיהֹוָנָתן  ִאיְטא  ן  ּבֶ יֹוֵסף  ֵריְזל,  ן  ּבֶ יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ה,  ַחּוָ ֵריָסא  ִמיְרל  ן  ּבֶ ְזֵאב  יֹוֵאל 
אּוֶמל(,  ן ִמְרָים )ּבַ לֹמֹה ּבֶ ְתָיה )ַאַרד(, ְזַכְרָיה ׁשְ ן ּבַ ה )ֶחֶבר(, רֹן ּבֶ ן ִרּנָ יט(”, ְוַהְנעָדִרים. ַגְיא ּבֶ ּלִ ן ַאִביָבה )ׁשַ ְלָעד ּבֶ “ּגִ
ִליׁשּוָעה  קּוִקים  ַהּזְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ָאר  ׁשְ תֹוְך  ּבְ )ֶפְלְדַמן(,  ִניָנה  ּפְ ן  ּבֶ ְצִבי  ץ(,  )ּכַ ָרה  ׂשָ ן  ּבֶ ַנְחָמן  ְיהּוָדה  ְיקּוִתיֵאל 

ְוַרֲחִמים. 
ָרֵאל. מֹוִציא  ָך ִיְשׂ בּוִיים ְוָהֲאִסיִרים ֵמַעְמּ ה ְוָכל ַהְשּׁ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ יׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַיַחד ִעם ַהּשׁ יַע אֹוָתם ִבּ ְותֹוִשׁ
ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה  ה  ִלְגֻאָלּ ְעּבּוד  ּוִמִשּׁ ְויֹוִציֵאם ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות  ם ִמיֵדי ׁשֹוֵביֶהם  ִיְפֵדּ רֹות הּוא  ּכֹוָשׁ ַבּ ֲאִסיִרים 
ְמָחה  ִשׂ ְבּ ִויֲאְזֵּרם  ָחם  כֹּ ֶאת  ה  ְוַיְרֶבּ רּוָחם  ֶאת  ץ  ִויַאֶמּ ַהּגּוף  ּוְרפּוַאת  ֶפׁש  ַהֶנּ ְרפּוַאת  ֵלָמה,  ְשׁ ְרפּוָאה  ֵאם  ְוִיְרּפָ

ְמַחת עֹוָלם.  אּו ְוָהְיָתה ָלֶהם ִשׂ ּוְבִגיָלה, ָאז ִיְתַחֵזּקו ְוִיְתַרּפְ
ְלִלים ְלָמֵגן  ֲעמֹד ָלֶהם ְוַלִמְתַפּ ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר, ַתּ ֲעָדם ְבּ יִרים ּבַ ְעִתּ ים ְוַצֲעָקָתם ְוַנֲאָקָתם, ַהַמּ ת ַרִבּ ִפַלּ ּוְזכּות ְתּ
ְוָעׂשּו ְלַמַען  ַעלּו  ָפּ ר  ְוָכל ֲאֶשׁ ְזֻכּיֹוֵתיֶהם  ל  ָכּ ְוִיָקְראּו ְלָפֶניָך  יָנם  ִדּ ַזר  ְגּ ַרע רַֹע  ְוִיָקּ ְבָים.  ית ׁשִ ְוִלְפדֹותם ִמֵבּ ה  ְוִצָנּ
ִויֻקַיּם  ֵבנּו ַט’ֲהֵרנּו נ’ֹוָרא.  ’ְגּ ָך ַשׂ ת ַע’ְמּ ל ִר’ַנּ בֹות: ַק’ֵבּ י ַהֵתּ ָראֵשׁ ְבּ דֹוׁש ָהָרמּוז  ם ַהָקּ ְזכּות ַהֵשּׁ ִבּ ְוַנֲחָלֵתנּו,  נּו  ַעֵמּ
ׂשֹון  ם ׂשָ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ה ְוׂשִ ִרּנָ בּון ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ תּוב: )ישעיה פרק לה י( “ּוְפדּוֵיי ה’ ְיׁשֻ ָכּ ֶהם ִמְקָרא ֶשׁ ּבָ

ָיֵמינּו, ָאֵמן. ְמֵהָרה ְבּ יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה” ִבּ ְמָחה ַיּשִׂ ְוׂשִ
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ֵסֶפר ַהזֹוַהר

ִסְפָרא ְדְצִניעּוָתא
ף ַהּיֹוִמי ּדַ

ר יֹוָחאי ְזָיָע"ָא  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ רֹו ַהּתַ ר ִחּבְ ֲאׁשֶ
ַמת  "י ִניצֹוץ ִנׁשְ ַהַרְשּבִ דּוַע ׁשְ ּיָ ר, ְוַכּ ְסּתָ ל ּתֹוַרת ַהּנִ ַלל ֶאת ּכָ ּובֹו ּכָ
ה  ֻדְגַמת ֲחִמּשָׁ ה ֲחָלִקים ּכְ ָ ֲחִמּשׁ ן ִחיְלקֹו ּבְ ינּו ע"ה, ַעל ּכֵ ה ַרּבֵ ֹמשֶׁ

י ּתֹוָרה. חּוְמׁשֵ

ף ַלּיֹום בּוִעי - ּדַ ק ְלִלּמּוד ׁשְ ֻחּלָ ּמְ
ֶאָחד,  בּוַע  ׁשָ ּבְ ְלַסְיימֹו  ה  ְזּכֶ ּיִ ַלּיֹום[  ּקֹות  ּדַ י  ּתֵ ׁשְ ]ּכִ ּבֹו  ַהּלֹוֵמד  ל  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ל  ּכָ ֶאת  לֹוֵמד  ּכְ לֹו  ב  ֶנְחׁשָ ְקָצָרה  ּבִ ַהּסֹוד  ּתֹוַרת  ל  ּכָ ּכֹוֵלל  הּוא  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ
ִמידֹוַתיי  נּו  ׁשְ ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ ְבֵרי  ּדִ ם  ְיַקּיֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ּוָבֶזה  דֹוׁש.  ַהּקָ ַהזֹוַהר 
דֹוׁש ַהּקָ א  ּנָ ַהּתַ "ּדְ ה  ִנְזּכֶ ֶזה  ִלּמּוֵדינּו  ְיֵדי  ְוַעל  א(.  סז,  יִטין  )ּגִ ּתֹוָרִתי  ִלְמדּו   – 

ה(. רֹאׁש )אֹור ַהַחּמָ ֶמֶלְך ּבְ ַגָוון ּכְ ב ּבְ "י ע"ה ִיְתַעֵטר ְוֵיׁשֵ ַהַרְשּבִ

מופץ ללא מטרות רווח כלל - לקרוב הגאולה ברחמים

ּוְבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי בב"א
ספורות  בדקות  דצניעותא  ספרא  כל  לסיום  ישראל  שבטי   יחד 

"קודשא בריך הוא וישראל חד הוא" 



ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ֵּבית ִמְדַרׁש "ִמְּדָרַׁשת ְׁשֵדרֹות"
ְרחֹוב ָנַתן ֶאְלַּבז 150 ְׁשֵדרֹות תובב"א טל: 08-6899115

ֹחֶדׁש ִאָּיר תשע"א - ָיָצא ָלאֹור ִלְכבֹוד יֹוָמא ִהּלּוָלא
ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ע"ה - ֹל"ג ָּבֹעֶמר תשע"א לפ"ק

 ְׁשַנת "ְוֵעת ָצָרה" ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַע. ִּבְזכּות ִּליּמּוד ַהזֹוַהר 
ִנָּגֵאל ְּבַרֲחִמים. תשע"א = "ְוֵעת ָצָרה" = "ִּביַאת ָמִׁשיַח"
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המשך 
בגליון 

הבא

קֹוראֹו ׁשהּוא עת ּבכל אֹותֹו ועֹונה עליו, ּומגן ׁשּנאמרׁשֹומרֹו ּכמֹו , ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

י"ב)לדנּיאל י' ּפרק הּיֹום(ּדנּיאל מן ּכי דנּיאל ּתירא אל אלי "וּיאמר ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

נׁשמעּו אלקי לפני ּולהתעּנֹות להבין לּב את נתּת אׁשר ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהראׁשֹון

"ּבדברי באתי ואני להביןדברי לּבֹו דּכׁשּנתן מבאר הרי , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הם ה'", ּפתאים "ׁשֹומר עכׁשו אמר ולזה ּדבריו, נׁשמעּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּולהתעּנֹות

ּוּביחּודים, הּתֹורה ּבסֹודֹות הבינּו לא ּדעּתםׁשעדין נתנּו אבל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּומחזיק עליהם ּומגן ה' ׁשֹומרם ּדעּתם ׁשּנתנּו ׁשעה מאֹותּה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלהבין,

ׁשּיבינּו עד וליּבידם "דּלֹותי אני וגם הּׁשלֹום, עליו ּדוד ואֹומר . ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּכראּוי, הּס ֹודֹות מידיעת ּדל אני עכׁשו ּדהיינּו ואנייהֹוׁשיע", ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָ

עיני ויאיר הּזה, הּדּלּות מן ׁשּיֹוׁשיעני יתּבר לפניו ּומתחּנן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמתּפּלל

ּכרצֹונֹו. רצֹונֹו לעׂשֹות ּכדי ּתֹורתֹו ליו'ּלֹותיד'והּנהּבסֹודֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָ

ּומּׁשםי' אּבא, ׁשהּוא ּבחכמה היא ויּו"ד יּו"ד, ּתבֹות ראׁשי הֹוׁשיע ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּתֹורה, סֹודֹות עקר עניןהּוא ׁשעל להֹודיע ּכאן, הּזה הּדבר ורמז ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּתֹורה סֹודֹות לֹו ׁשּיתּגּלּו מבּקׁש הּוא עֹוד,זה אֹותּיֹותיהֹוׁשיע. ְְְִִִֵֶֶַַַַָ

ש"ע זֹוכהיהו"י ּכראּוי, ּבאמּתּות הּתֹורה לסֹודֹות דהּזֹוכה מּׁשּום ,ְְֲִִֶֶַַַָָָ

ולׁש"ע ּכראּוי הּתֹורה לסֹודֹות ּכׁשאזּכה ואמר נהֹורין. ש"ע ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָלהארת

ּכי למנּוחיכי נפׁשי "ׁשּובי לנפׁשי אֹומר ׁשעה ּבאֹותּה אז ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָנהֹורין,

לׁשֹונֹו. ּכאן עד עליכי", ּגמל ְְִַַָָָָה'

ולדעתראים ללמד הּוא ּגמּור חּיּוב ּכּמה הּקדֹוׁשים מּדבריו ¦ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ

הּפחֹות ּולכל החיצֹונים, מן להּנצל ּכדי הּתֹורה ְְְִִִִֵֵַַַָָָָסֹודֹות

ּכּס דר ילמד ׁשּבּתחּלה ידי על ּבוּדאי וזהּו לדעת ולרצֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָלבּקׁש

וחׁשקת ה', אהבת אׁש ּבלּבֹו וּתבער נׁשמתֹו ותּטהר הּקדֹוׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹזהר

הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ויזּכהלּמּוד ּכל, אדֹון לפני ירצה ּבוּדאי ּבזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

איׁש הּבן מרן ּׁשּס ּדר ּוכמֹו העליֹונה, החכמה ׁשערי לפניו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיּפתחּו

הּקדֹוׁש הּזהר ּדברי ּפי על הּסדר ליל ּבסעּודת לּמּוד ּבלׁשֹוןחי (הּובא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

נ"ד) סימן א' חלק קטטהחכמים לעׂשֹות היא הּמּצה אכילת ּׁשּכח ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

היא וכן והחיצֹונים, אחרא הּס טרא עם ּומריבה] מצה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָ[מּלׁשֹון

נפׁשית, ּורפּואה ּגּופנית רפּואה מצוהלרפּואה, מּצת האֹוכל וכל ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ

הּתֹורה סֹודֹות את ּולהבין ולדעת העליֹונה החכמה להארת ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָזֹוכה



זוהר תורהזוהר תורה זוהר תורהזוהר תורה

המשך 
בגליון 

הבא

ף הַּ     ִסְפָרא  יא ְדְצִניעּוָתא    יׁשִ ׁשִ  יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

נֹות ָהָאָדם,  יב,  )בראשית ו(ְבֵני ָהֱאלִֹהים ֶאת ֻבְ ְכֻתִ  יהושע ב()ַהְיינֻו ֻדִ
יב,  ְכֻתִ ִלים ֶחֶרש  ֵלאמֹר, ָמאי ְבנֹות ָהָאָדם. ֻדִ ים ְמַרֻגְ ִ ַנִים ֲאָנש  ְ ש 

י ָראֻו  )מלכים א ג( ִתיב, ֻכִ ִגיֵניהֹון ֻכְ ֶלְך. ֻבְ ים זֹונֹות ֶאל ַהֻמֶ ִ ִים ָנש  ֻתַ ְ בֹאָנה ש  ָאז ֻתָ
בֹאָנה ְוָלא ְבַקְד  ִקְרֻבֹו ְוגֹו'. ָאז ֻתָ ִקיְסְטָרא ִכי ָחְכַמת ֱאלִֹהים ֻבְ ִמיָתא. ֻבְ

א ָנְחתֻו ַיְרֻתֻו ַעְפָרא,  א, ְלַתֻתָ ָקן ֲהוֹו ְלֵעיֻלָ ֵרין ִמְתַחֻבְ ִקיטֻוֵרי ְדִפיָגאן, ֻתְ ֻדְ
דֻו חֻוָלָקא ָטָבא ְדֲהָוה ְבהֻו. ָעָטָרא ְדבֻוְמָלא  א(ִאֻבֵ לָּ מְּ חֶּ ר  )ס"א דְּ ְוִאְתַעֻטָ

קֻוְסָטא ְדִעְנָבא.  ֻבְ

ה  ֶ ֵני  )שמות יד(ַמה ִתְצַעק ֵאָלי. ְיָי' ֶאל מֹש  ר ֶאל ֻבְ ֻבֵ ֵאָלי ַדְייָקא. ֻדַ
ָבָעא ְלאֹוִקיר  ָלא ָהָוה ָתֵלי, ֻדְ ַמֻזָ עֻו ַדְייָקא. ֻבְ ֻסָ עֻו. ְוֻיִ ֻסָ ָרֵאל ְוֻיִ ִיש ְ

ְקֵניֻה.  ל ֺח  )שמות טו(ֻדִ ַמְרֻתָ ֻכָ ָ ה ְוַהֲאַזְנֻתָ ְלִמְצֹוָתיו ְוש  ֲעש ֶ ֵעיָניו ֻתַ ר ֻבְ ָ ש  יו ְוַהֻיָ ֻקָ
י ֲאִני ְיָי' רְֹפֶאיָך, ְלַהאי ַדְוָקא. אן. ֻכִ  ַעד ֻכָ

ְרָקא ָאה ּפִ ָ  ֲחִמיש 
ִנים ְוגֹו' ֶבד ָעֹון ֶזַרע ְמֵרִעים ֻבָ ין )ישעיה א( גֹוי חֹוֵטא ַעם ֻכֶ ְבָעה ַדְרֻגִ ִ . ש 

יק ו"ו ד"ו ְלַבר  יק ד' ה"ה הו"י, ה"ה ַאֻפִ יֹו"ד ה"ה ו"ה ה"י ו"ו ַאֻפִ
יר ָא  ִחיִתים.ַאְסֻתִ ְ ִנים ַמש  יב ֻבָ א ְדִאיֻנֻון ד"ו ִדְכֻתִ ַכר ְונֻוְקֻבָ  ָדם ֻדְ

ָרא ֲחִצי ַמֲאָמר. ָאב ֻוֵבן. ָסִתים  ית ַמֲאָמר. ֻבָ ִ ֵראש  ָרא. ֻבְ ֻבָ
ָאה, ָנִפיק ִלְמָטְלְטֵלי  ָאה ְדָסִתים ְוָגִניז. ֵעֶדן ַתֻתָ ְוַגְלָיא. ֵעֶדן ִעֻלָ

י( נוֹּ לָּ טְּ מַּ ָמאָלא ְוִא  )ס"א לְּ ְלָיא ְיהָֹוה. ָיֻה. ֱאלִֹהים. ֵאת. ֲאדָֹני ֶאְהֶיה. ְיִמיָנא ֻוש ְ ְתֻגַ
יב,  ְכֻתִ ַמִים. ְוֵאת, ֻדִ ָ ֻ ָתפֻו, ַהש  ֻתָ ְ ַצח  )דברי הימים א כט(ַכֲחָדא ִאש  ְפֶאֶרת ְוַהֻנֵ ְוַהֻתִ

יב,  ְכֻתִ ָתפֻו. ָהָאֶרץ, ֻדִ ֻתָ ְ ֲחָדא ִאש  ִ  )תהלים ח(ִאיֻנֻון ֻכַ יר ש  ָכל ָהָאֶרץ. ָמה ַאֻדִ ְמָך ֻבְ
בֹודֹו. )ישעיה ו(  ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ֻכְ

יָקא  ים, ַעֻתִ ִ ָדש  ין ַהֻקֶֹדש  ֻוֵבין ֹקֶדש  ַהֻקֳ יל ֻבֵ ִים ְלַהְבֻדִ תֹוְך ַהֻמַ ָרִקיַע ֻבְ
ל ַרְבְרָבן.  ש  ֻפֻוָמא ְמַמֻלֵ ַרש  ַמֻמָ ַבק. ָלא ִאְתֻפְ , ְוִאְתֻדְ ַרש  ִלְזֵעיָרא, ִאְתֻפְ

ְראוּ  ּיִ  ו 

ר ּי אמ   ו 

י  הו 

ית ִ אש  ר   ּבְ

 ְיִהי
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ף הַּ     ִסְפָרא  יב ְדְצִניעּוָתא    יׁשִ ׁשִ  יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ה ִזיִנין ַמִים, ֻוְכִתיב ַאְנֻתִ  ָ ֻ ֲחִמש  ִכְתִרין ְזִעיִרין, ֻבַ ר ֻבְ ְוָנַתן  )במדבר יט(יק ְוִאְתַעֻטָ
ים.  ים ֻוֶמֶלְך עֹוָלם.  )ירמיה י(ָעָליו ַמִים ַחֻיִ ְך  )תהלים קטז(הֻוא ֱאלִֹהים ַחֻיִ ֶאְתַהֻלֵ

ים.  ַאְרצֹות ַהַחֻיִ ש  ֲאדִֹני ְצרֻוָרה ְוגֹו'. ְוֵעץ ְוָהְיָתה ֶנֶפ  )שמואל א כה(ִלְפֵני ְיָי' ֻבְ
ֵליִמין, ֻוַמִים  ְ ִים. ַמִים ש  ן. י"ה, יו"ד ה"א, אהי"י ֵבין ַמִים ָלֻמָ תֹוְך ַהֻגָ ים ֻבְ ַהַחֻיִ

ֵליִמין. ְ ָלא ש  ִליִמין, ַרֲחִמין ֻדְ ְ ִליִמין. ַרֲחִמין ש  ְ ָלא ש   ֻדְ

גַֻ  ַ ש  ר. ְיָי' ָלא ָידֹון רֻוִחי ָבָאָדם ְלעֹוָלם ֻבְ  )בראשית ו(ם הֻוא ָבש ָ
אן  ָבא ִבְזֵעיָרא. ִמֻכָ ְ ד ִאְתַייש  (ַוֻיֹאֶמר ְיָי', ֻכַ רוֹּ ם אֹּמְּ ֵּ ש  ר ב ְּ מַּ ד אָּ כַּ  )נ"א ד ְּ

ר( מַּ ֻום  )לוֹּ ֻ א, ִמש  ְלֵעיֻלָ יָקא ָסִתים ָקָאַמר ָלא ָידֹון רֻוִחי ָבָאָדם ֻדִ ַעֻתִ ָבר. ֻדְ ֻדָ
ֵרין  ָבא ִמֻתְ ְ ְבַההֻוא רֻוָחא ְדִאְתָנש  ֵאי.ֻדִ יְך ְלַתֻתָ ִ ָקא, ָמש  ש ְ ַפְרֻדַ  נֻוְקִבין ֻדְ

ִתיב  ְך ֻכְ ם(ֻכָ לָּ י עוֹּ מֵּ ִלים ְוָלא  )יְּ ְ ָנה. יֹו"ד ש  ָ ִרים ש  ְוָהיֻו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעש ְ
ִרים  ֵרין ִזְמִנין, ֵמָאה ְוֶעש ְ ֵרין ַאְתָוון ֻתְ ְלחֹודֹוי ֵמָאה. ֻתְ ִלים. י' ֻבִ ְ ש 

ְלחֹודֹוי ָנה. י' ֻבִ ָ ר ַאְלִפין  )דף קע"ט ע"א(ַכד  ש  ֶעש ֶ ְך ֻבְ ָ ְלָיא ִבְזֵעיָרא, ִאְתְמש  ִאְתֻגַ
ִתיב,  אן ֻכְ ִנין. ִמֻכָ ְ ָכה. )תהלים קלט(ש  ת ָעַלי ַכֻפֶ ֶ ש   ַוֻתָ

ֵרד ְוָהָיה  )בראשית ו(ָהיֻו ָבָאֶרץ,  ם ִיֻפָ ָ ֻ יב ֻוִמש  ַהְיינֻו ִדְכֻתִ
ים. ֵמֲאָתר ֻדְ  ִ ָעה ָראש  ִפיִלים, ְלַאְרֻבָ א, ִאְקֵרי ַהֻנְ ְנֻתָ ַרש  ֻגִ ִאְתֻפְ

ָאָתא  ִמים ָהֵהם, ְוָלא ְלָבָתר ִזְמָנא. ַעד ֻדְ ֻיָ ֵרד. ָהיֻו ָבָאֶרץ ֻבַ ם ִיֻפָ ָ ֻ יב ֻוִמש  ְכֻתִ ֻדִ
ַע, ֻוְבֵני ָהֱאלִֹהים ִאְסָטָמרֻו. ֺ  ְיהֹוש 

ָלָלא, ָהָדא הֻוא ִד  לֹמֹה ֻוְבנֹות ָהָאָדם ִאְתֻכְ ְ ָאָתא ש   )קהלת ב(ְכִתיב, ֻדְ
ֲעֺנגֹת ָקאֵרי  י(ְוַתֲענֻוגֹות. ֻתַ ארֵּ ֲענו ִגים לֹּא קָּ ֵני ָהָאָדם  )תַּ ִמיזו (ֻבְ רְּ ִאתְּ  )נ"א דְּ

יב,  ְכֻתִ ָאה, ֻדִ ָללֻו ְבָחְכָמה ִעֻלָ ָלא ִאְתֻכְ ִאְתְרִמיֻו ֵמַהאי רֻוִחין ַאֲחָרִנין, ֻדְ )מלכים ֻדְ

לֹמֹה, ֻוְכִת  א ה( ְ ֻום  )מלכים א ה(יב ַוְיָי' ָנַתן ָחְכָמה ִלש  ֻ ל ָהָאָדם. ִמש  ם ִמֻכָ ְחֻכַ ַוֻיֶ
ָללֻו ְבָאָדם. ָהֵני ָלא ִאְתֻכָ  ֻדְ

ר ּי אמ   ו 

 ּוְבִגין

ִפיִלים ּנְ  ה 

ד  ע 


