
 

ֵ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
 ַּדף ַהּיֹוִמי יֹום ַׁשָּבת

ָ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 
ר "זֹוַהר ּתֹוָרה" ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדש ֲעבּור ִמְתַּפְּלֵלי ֵּבית ִמְדָרׁש "ִמְדֶרֶׁשת ְׁשֵדרֹות". ת ַהֵּסֶפ ֶא

ַ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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זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר מהפרשת

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

המוצא כל נסתר אהיה מפניך אם הוא ברוך להקדוש אומר קין נד.
יהרגני אותי

וגו'""הן האדמה ּפני מעל הּיֹום אתי קיןּגרׁשּת שחטא בשעה אלעזר רבי אמר , ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
וכאשר להרגו, הבאים מזוינים מחנות מיני לפניו שראה לפי מפחד, היה
אסתר, ומפניך האדמה פני מעל היום אותי גרשת הן אמר, מה בתשובה חזר

שלי מבנין נהרס אהיה אלא אסתר, מפניך שכתוב[קז]מה כמו אמר אבא רבי
כ"ג) מּמּנּו":(תהלים ּפניו הסּתיר ּפניו""ולא מׁשה ומפניך"וּיסּתר אמר זה ועל , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

עלי ישגיחו שלא נסתר אהיה שלך פנים מאותן כל[קח]אסתר, והיה זה ובשביל
יהרגני. מוצאי



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

עליו להגן קין על ה' נתן אותיות מכ"ב אות נה.
וגו'""וּיׂשם אֹות לקין שלה' אותיות ושתים מעשרים אחת אות אות, מהו , ְִֶַַָ

עליו נתן עליו.התורה להגן



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

בלבד נוד בעונש נשאר בתשובה קין שחזר על נו.
וגו'"וּיצא ה' מּלפני ברוךקין הקדוש לו מחל מנשא, עוני גדול קין שאמר כיון , ְִִִֵֵֵַַ

בארץ, תהיה ונד נע לו ואמר בתחלה עליו שגזר משום מעונשו, מחצה הוא
שכתוב: זה בלבדו, נד של בהעונש נשאר ּבארץועתה וּיׁשב ה' מּלפני קין ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ"וּיצא

ועודנֹוד" נע, ולא בארץ נד להיות בשביל היה ה', מלפני יצא שכאשר כלומר ,
לו אמר דינך, על נעשה מה בני אדם, לו אמר ה', מלפני קין יצא שכאשר אמרו
אמר בלבדו, בנוד להשאר הוא ברוך הקדוש לי שמחל נתבשרתי כבר אבי קין,
אמר לפניו, והודיתי בתשובה שחזרתי בשביל קין לו אמר כך, נעשה איך אדם לו

הזוהר זיו

ישארקז. שלא שלו בנין יהרס האף ידי שעל בנין, הריסת לשון ואסתר אף, לשון פניך דורש
קימא. של זרע אנשים זרע ממנו

הסתרה.קח. לשון ואסתר השגחה, לשון פניך דורש

ספר 
רה תו הר  ו ז



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת מו

לרבונו לשבח התחיל ידעתי, לא ואנכי התשובה, כח וחזק רב הוא כך וכי אדם,
טוב כלומר לה', להודות טוב השבת ליום שיר מזמור ואמר פתח לו, ולהודות

ע"כ. הוא, ברוך הקדוש לפני ולהתודות ולשוב לשבח



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

שדים של אמן היא נעמה נז.
נעמה""ואחֹות קין שמהּתּובל כי הכתוב שאמר כאן ענין מה חייא רבי אמר , ֲֲִַַַַָ

רבי ושדים, רוחות ואפילו אחריה, זונים אנשים שהיו משום אלא נעמה,
של אמן אמר שמעון רבי אחריה, זנו ועזא"ל עז"א האלקים בני אותן אמר יצחק
תינוקות. של באסכרה לילי"ת עם נתמנית והיא יצאה, קין שמצד היתה, שדים

ולפעמיםאמר אנשים, עם לשחק נתמנית שהיא מר אמר והרי אבא רבי לו
אנשים, עם לשחק קיימת היא עתה ועד מהם, בעולם רוחות מולדת היא
עליהם ישרו בבית, יחידי הישנים אנשים מוצאים הרוחות שאלה מקום ובכל
כך אחר מהם, ומולידים שלהם התאוה מהם ומקבלים בהם, ויתדבקו ויאחזום
אמר הלבנה, חסרון בזמן יעשו זה וכל סבתם, יודע ואינו במחלות בו פוגעים
עד מתקיימת היא זו נעמה מה ומפני כאנשים, מתים הם והרי אבא, רבי לו
צד מן היוצאות מחל"ת בת ואגר"ת ונעמ"ה לילי"ת אבל הוא, כך לו אמר עתה,
הטומאה לרוח הוא ברוך הקדוש שיעביר עד מתקיימות, כולן שלהן, הטומאה

שכתוב העולם, י"ג)מן הארץ":(זכריה מן אעביר הּטמאה רּוח רבי"ואת אמר . ְְֲִִֶֶַַַָָָֻ
וכלם מבינים, ואין משגיחים ואין יודעים שאינם לאנשים, להם וי שמעון
וגם נראות, שאין משונות מבריות מלא העולם כמה יודעים שאין אטומים,

נעלמים האנשים[קט]מדברים מתפלאים היו לראות, לעין רשות ניתן שאלמלא

הזוהר זיו

דורותקט. מן שהחוקרים החכמות כל היטיב ידעו החבריא עם שמעון שרבי ברור נראה מזה
פעמים, אלפי אלף דבר כל המגדילים להם שנתחדשו הראות כלי ידי על להם נודע האחרונים

הכ אותן מאודובכח מאוד קטנים תולעים מיני וכמה כמה העולם באויר שנמצא יראו לים
מיני כל המחוללים מאוד מאוד נורא וחריף חזק סם ובהם לראותם אדם עין ביכולת שאין
נקי אי מקום בכל ביותר יקננו והם באקטעריאלאגיא, זו לחכמה ויקראו ליצלן, רחמנא מחלות
משונות, מבריות מלא שהעולם שמעון רבי ירמז זה ועל מהם, בסכנה תמיד נמצא אדם וכל

רוחנים. שהם המזיקים כגון נסתרים כחות שאר על ירמז סתימין ממלין שאמר ומה



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר מזפרשת

ומצדה היתה, שדים של אמן זו נעמה וראה בוא בעולם, להתקיים יכולים איך
מהם התאוה רוח ונוטלים אנשים, מן שמתחממים השדים אותן כל באים
רוח מצד בא קרי שבעל ולפי קרי, בעלי אותם ועושים בהם ומשחקים

ממנו. להטהר עצמו לטבול צריך הטומאה,



ב' עמוד צ' דף בראשית פרשת א' חלק זוהר
המלאך רזיאל ספר את לאדם הוא ברוך הקדוש הוריד נח.

אדם", ביארו"ּתֹולדֹות אלא לו, היה ספר וכי וראה בוא שמעון: רבי אמר ְָָ
ודורשיו דור דור הראשון לאדם לו הראה הוא ברוך שהקדוש
לעולם, לבא עתידים שהם הקודש ברוח שראה תאמר אפשר לו, הראה איך וכו',
לכלם, בעין שראה אלא כן, לא לעולם, לבוא שעתיד מה בחכמה שרואה כזה
לפי הטעם, מה בעין, ראה כולן בעולם, בהן לעמוד שעתידים הצורות ואותן
לפני קימות כולן באנשים, לעמוד העתידות הנפשות כל העולם, שנברא שמיום
כדמיון הזה, בעולם בה לעמוד שעתידות ממש הצורה באותה הוא ברוך הקדוש

ש לאחר הצדיקים כל הם והקדושזה עולות, נפשותם כל העולם, מזה יוצאים
העולם, בזה שהיו כדמיון בה, להתלבש אחרת צורה להם מזמין הוא ברוך

בעין. הראשון אדם אותן וראה לפניו, עומדות כולן זה בשביל

א' עמוד נ"ה דף  בראשית פרשת א' חלק זהר
הקב"ה של פעלו שהוא הראשון אדם – שמחה לי גרם מי

אמר:רבי אדם"יצחק הקדוש"ּתֹולדֹות שהראה הצורות, לענין החברים ביארו , ְָָ
העולם חכמי וכל לעולם, שיבואו הדורות כל של הצורות לאדם הוא ברוך
ישראל מלך לדוד לראות כשהגיע ישראל, על להקים שעתידים העולם ומלכי
והעלה שנים ע' מאדם ונגרעו שנים, ע' לו אתן שלי שנים מן אמר ומת, שנולד

ואמר דוד שבח כן ועל לדוד, הוא ברוך הקדוש צ"ב)אותן ׂשּמחּתני:(תהלים ְִִִַַ"ּכי
ארּנן" ידי ּבמעׂשי ּבפעל אדםה' זה פעליך, העולם, בזה שמחה לי גרם מי , ְְֲֲֳֵֵֶֶַַָָ

ידיו מעשי ודם, בשר של פעלו ולא הוא ברוך הקדוש של פעלו שהוא הראשון,
מאדם, שנה שבעים אותן נגרעו כן ועל אנשים, של ולא הוא ברוך הקדוש של

בהן. להתקים לו שהיה שנים מאלף
אדם תולדות ספר ניתן וחנוך לאברהם

מיתתווכאשר ראה שמח, היה תורתו וראה עקיבא רבי של דורו לראות הגיע
ואמר פתח עצוב, ק"לט)והיה עצמּו:(תהלים מה אל רעי ּיקרּו מה ְְְִֵֵֶֶַָָ"ולי



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת מח

ודאי[קי]ראׁשיהם" ספר ספר, עדן,[קיא]זה בגן אדם היה שכאשר ביארו והרי ֵֶָ
ידי על ספר הוא ברוך הקדוש לו סודותרזיאלהוריד על הממונה הקדוש, מלאך

וע"ב הקדושה, וחכמה עליונים צורות חקוקות הזה ובספר קדושים, עליונים
עליונים סודות של צורות וע' מאות לשש ממנו מתפרשות היו חכמות [קיב]מיני

היה בתחלה שהרי עדן, מגן אדם שיצא עד ההוא ספר וגנוז צפון עמו והיה
רבונו של אוצרות בגנזי יום כל והשתמש בו, סודות[קיג]מחשב לו ונתגלו

פרח רבונו מצות על ועבר שחטא כיון עליונים. מלאכים ידעו שלא מה עליונים,
עד גיחון במי ונכנס ובוכה, ראשו על בידיו מכה אדם והיה ממנו, ההוא ספר
רמז ההיא בשעה שלו, זיו ונשתנה בקיעות בקיעות בגופו עשו והמים ערפו,
הספר והניח אדם, עוסק היה ובו ההוא, ספר לו והחזיר לרפאל הוא ברוך הקדוש

התולדות אותן לכל וכן בנו, יודע[קיד]לשת היה ובו לאברהם, שהגיע עד
העליון. בכבוד ממנו והסתכל ספר, לו ניתן לחנוך וכן רבונו, בכבוד להסתכל

ב' עמוד ל"ז דף  בראשית פרשת א' חלק זהר
העליונה חכמה יודע היה ובו משמים ספר הראשון לאדם הורידו

חכמהרבי יודע היה ובו הראשון, לאדם לו הורידו ודאי ספר אמר: אבא
בו להשגיח שזכה ומי הדור, חכמי אלקים לאנשי הגיע זה וספר העליונה,
שר לו הוריד זה וספר בו, והבינו בו משגיחים והיו העליונה, חכמה בו ידע

לפניו היו ממונים שליחים ושלשה אחז[קטו]הרזים, עדן מגן אדם שיצא ובשעה
כמקדם, לו והחזירו רבונו לפני ובכה התפלל ממנו, פרח יצא כאשר ההוא, ספר
שספר למדנו וכך רבונם את להכיר ויתיגעו מאנשים, החכמה תשכח שלא כדי

היה. אדם תולדות ספר ממקום הזה וספר לחנוך, לו היה



הזוהר זיו

השם.קי. קדושת על גדול היותר בנסיון לעמוד ראשיהם עצמו מה פירוש
ועתהקיא. הדורות, כל של הצורות על מרמז ספר שזה החברים דעת מקודם הביא יצחק רבי

ממש. ספר היינו ספר שזה דעתו אומר
שונות.קיב. פעולות מיני תר"ע ממנו שיוצאין אותיות ע"ב בן הקדוש שם על ירמז
ושואליםקיג. אותם משיגים אין המלאכים שגם והפרצופים העליונות הספירות סוד היינו

כבודו. מקום איה
ההוא.קיד. בספר להשתמש יראים והיו צדיקים שהיו הדורות עשרים ראשי אלה היינו
ההוא.קטו. בספר עמו ללמוד מלמדים מלאכים ג' לאדם מסר רזיאל המלאך שהוא הרזים שר



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר מטפרשת

ב' עמוד נ"ה דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר
ונקבה זכר שנמצאים במקום אלא נמצאות אינן ברכות נט.

וגו'""זכר אתם ויבר ּבראם נתגלוּונקבה עליונים סודות שמעון: רבי אמר , ְְְֵֶַָָָָָָָֹ
סוד העליון כבוד מזה להבין בראם ונקבה זכר הכתובים, שני באלה
שמים שנבראו הסוד שבזה וראה בוא האדם נברא הזה הסוד שמכח האמונה,

האדם נברא ביום[קטז]וארץ כתוב באדם והארץ, השמים תולדות אלה כתוב בהם
היא אין ונקבה זכר בה נמצא שלא צורה שכל מכאן בראם, ונקבה זכר הבראם
אין ביחד, ונקבה זכר נמצאו שלא מקום בכל וראה בוא כראוי, עליונה צורה
במקום אלא נמצאות אינן וברכות ההוא, במקום מדורו משים הוא ברוך הקדוש
הבראם, ביום אדם שמם את ויקרא אותם ויברך שכתוב ונקבה, זכר שנמצאים
זכר אלא נקרא לא אדם שאפילו אדם, שמו את ויקרא אותם ויברך כתוב ולא

ביחד. ונקבה



נ"ד דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר
הנפש ובתיקון הגוף בתיקון נולד שת ס.

ׁשת""ויחי ׁשמֹו את וּיקרא ּכצלמֹו ּבדמּותֹו וּיֹולד ׁשנה ּומאת ׁשלׁשים אמראדם , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
רוחות ושתי מאשתו, אדם התפרש להבל קין שהרג ההיא מעת יצחק: רבי
ואל בעולם, המשוטטים ושדים רוחות והוליד עמו, ומתחברות באות היו נקבות
נקבות רוחות באות בחלומו, בא הוא כאשר אדם שהרי זה, דבר לך תקשה
אדם, בני נגעי נקראים ואלה כך, אחר ומולידות ממנו ומחממות עמו, ומשחקות
כתוב זה ועל בראשם, שערות להם ואין אנשים, לצורות אלא מתהפכים ואינם

ז')בשלמה ב' אדם":(שמואל ּבני ּובנגעי אנׁשים ּבׁשבט זה"והכחּתיו וכדמיון . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ומולידו מהם ומתעברות העולם, לנשי באים זכרים רוחות וכלםאפילו רוחות, ת

באשתו והתחבר בקנאה, אדם נתלבש שנה ק"ל אחר נקראים, אדם בני נגעי
חקוקיתן בהתקשרות האותיות סוף סוד שת, שמו וקרא בן, רבי[קיז]והוליד

הזוהר זיו

אורותקטז. שנקראים נקבה, ובחינת זכר בחינת של האלהות כחות הזדווגות מסוד פירוש
כי והארץ, השמים תולדות אלה מהפסוק וארץ שמים מרמז שעליהם הך והיינו ספירות, וגם

נקבה. בחינת על מרמז והארץ זכר בחינת על מרמז שמים
שתיקיז. בסופן נמצא חקיקתן בסדר נקשרות שהן כמו בי"ת האל"ף אותיות סוף פירוש

העולם, נברא שממנו שתייה אבן כמו העולם התיסדות על מרמזות והן ש"ת האלה אותיות



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת נ

בעולם אחר בגוף נתלבש שנאבד שהרוח סוד זה אמר כי[קיח]יהודה שכתוב זה
כצלמו, בדמותו ויולד כתיב יהודה רבי ואמר הבל, תחת אחר זרע אלקים לי שת
הגוף בתיקון כצלמו, בדמותו וזה שלו, בצורה היו לא האחרים שבנים משמע
הזקן, ייבא רבי של משמו שמעון רבי שאמר כמו ישר, בדרך הנפש ובתיקון
מ"ם סמ"ך שהוא עליו, שרכב ואותו הנחש זוהם בהתדבקות האחרים שבנים

היו לו, שהבל[קיט]אמר אמרת הרי תשאל ואם אדם, של בצורתו היו לא ולפיכך
שלמטה בצורה היו לא שניהם אבל הוא, כך היה, אדם של רבי[קכ]מצדו לו אמר

ולא קין, את ותלד ותהר אשתו חוה את ידע והאדם כתוב שהרי הוא, כך יוסי
אחיו את ללדת ותוסף אלא ויולד, כתוב לא בהבל ואפילו קין, את ויולד כתוב
רבי כצלמו. בדמותו ויולד כתוב מה בשת אבל הדבר, סוד הוא וזה הבל, את
ושלשים מאה אותן וכל מאשתו, אדם התפרש שנה ושלשים מאה אמר שמעון
נמשך שהיה הזוהם של הכח אותו מפני בעולם, ושדים רוחות מוליד היה שנה

כתוב[קכא]בקרבו בזה בן, והוליד לאשתו וקנא חזר ההוא, זוהם ממנו שכלה כיון
כל דרכיו, ומטמא שמאל לצד שהולך אדם כל וראה בוא כצלמו, בדמותו ויולד
ממנו, סר ואינו בו מתדבק הטומאה ורוח עצמו, על מושך טמאות רוחות
שהתדבקות משום באחר, ולא זה באדם נעשה ההוא הטומאה רוח והתדבקות
הצדיקים אלה אשרי בהם, להתדבק שמבקשים באלה אלא היא אין הרוחות של
כתוב ועליהם העולם, זכאי ובניהם באמת, זכאים הם הישר, בדרך שהולכים

ב') ארץ":(משלי יׁשּכנּו יׁשרים ."ּכי ְְְִִִֶָָ



הזוהר זיו

העולם. נתיסד שת מן וכן
גלגול.קיח. דרך על הבל של רוחו בקרבו והשיתה השימה שם על שת נקרא שלפיכך ר"י דעת
קין,קיט. נולד ומזה זוהמא בה והטיל חוה על בא מ"ם סמ"ך שהוא שהנחש לעיל כנזכר

נוצר שבו ו' יום של השעות שם שסדרו לפי כי ל"ח סנהדרין הגמרא עם בזה מחולק והזוהר
נולדו. החטא קודם והבל שקין משמע האדם

כחקכ. מן זוהמא קצת בו גם מעורב היה מקום מכל נברא אדם מכח שהבל פי על שאף
הגשמי. בעולם שלמטה באדם להיות הראויה השלמה בצורה נולד לא הוא גם ולכן הנחש

ורע.קכא. טוב הדעת עץ אכילת ידי על היינו



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר נאפרשת

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

בהקדוש האמינו ולא עליונות בחכמות הנערים אף הבינו אנוש בימי סא.
הוא ברוך

וגו'""וּיהיּו אנֹוׁש ימי האנשיםּכל מבינים היו אנוש בימי אלעזר: רבי אמר , ְְֱִֵַָ
היום למן אדם היה ולא השמים, כחות לעצור וקסמים כשפים בחכמת
אדם שהרי בה, שיעסוק העץ עלי של החכמה עמו והוציא עדן, מגן אדם שיצא
ראה אנוש בא כאשר ההיא, חכמה עזבו אנוש שבא עד עמו, שיצאו ואלה ואשתו
ולמדו וקסמים, וכשפים פעולות בהן ועשו בהן עסקו אז העליונות, חכמות אותן
להרע, פעולתם עושים היו וכולם המבול, בדור ההיא חכמה שנתפשטה עד מהם
לשרות הדין יוכל לא שלעולם ואמרו החכמות, באותן נח אצל תקופים והיו
התחילו אנוש ומן הדין, שרי אותן לכל לדחות בחכמה עשו הם שהרי עליהם,
אמר יצחק רבי ה', בשם לקרא הוחל אז שכתוב זה האלה, בחכמות לעסוק כולם
בהם, למחות עמלו כלם ההוא, בדור כך אחר ביניהם שהיו הצדיקים אותן כל
ואמרו ברבונם מורדים רשעים שנתרבו עד יכלו, ולא וחנוך, מתושלח ירד כמו

כ"א) נעבדּנּו":(איוב ּכי ׁשּדי שידעו"מה לפי אלא אומרים, היו כזו טפשות וכי , ְִֶַַַַַ
בהם, בוטחים והיו עליהם, שנפקדו העולם ממוני כל וידעו האלה, החכמות כל
מים היה בתחלה שהרי שהיה, כמו העולם את הוא ברוך הקדוש שהחזיר עד
השגיח ברחמים שהרי לגמרי, נחרב ולא כבתחלה, לעולם החזיר כך ואחר במים,

שכתוב כ"ט)עליהם, יׁשב":(תהלים למּבּול אפילו"ה' אנוש בימי אלקים, כתוב ולא , ְַָָ
בהן. מבינים והיו עליונות, בחכמות מסתכלים היו הדור אותו של הנערים

המבול בני דור טפשות

הואאמר ברוך הקדוש שעתיד יודעים היו שלא היו, טפשים כן אם ייסא רבי
אבל היו, יודעים יצחק רבי אמר בהם, וימותו המבול מי עליהם להביא

אש, על הממונה ההוא מלאך יודעים היו שהם בלבם, טפשות ומלאךאחזו
והם עליהם, דין לעשות יוכלו שלא אותם לעצור יודעים והיו מים, על הממונה
אלא העולם, על הדין יבוא וממנו הארץ, על שולט הוא ברוך שהקדוש ידעו לא
ולפיכך העולם, עניני כל מתנהג ובהם האלה, ממונים בידי נפקד שהעולם הבינו
שנשחתה עד בפעולתו, משגיחים היו ולא הוא, ברוך בהקדוש מסתכלים היו לא

ואומר יום בכל מכריז הקודש ורוח ק"ד)הארץ, הארץ:(תהלים מן חּטאים ִִִֶַַָָָ"יּתּמּו
אינם" עֹוד אלהּורׁשעים שהיו ההוא הזמן כל להם הוא ברוך הקדוש והאריך , ְִֵָָ



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת נב

אז העולם מן שנסתלקו כיון בעולם, מתקיימים וחנוך, מתושלח ירד הצדיקים,
שכתוב: כמו ונאבדו, עליהם הדין את הוא ברוך הקדוש הארץ"הוריד מן ."וּיּמחּו ִִֶַָָָ



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

יחטא שלא זמנו טרם הוא ברוך הקדוש לקחו חנוך סב.
וגו'""וּיתהּל ואינּנּו האלהים את צדיקחנֹו חנוך וראה בוא יוסי: רבי אמר , ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָֹ

טרם אותו ולקט כך, אחר שיחטא אותו ראה הוא ברוך והקדוש היה,
שכתוב זה ו')שיחטא, השירים ׁשֹוׁשּנים":(שיר לוקט"וללקט טוב ריח שנותנים לפי , ְְִִַֹ

ואיננו אלקים, אותו לקח כי ואיננו שיחטאו, טרם הוא ברוך הקדוש אותם
הקדוש שלקחו לפי הטעם, מה ימים, מאריכים שהיו אנשים כשאר ימים להאריך
הארץ מן הוא ברוך הקדוש לקחו חנוך אמר ר"א זמנו, שהגיע קודם הוא ברוך
מסתרי מפתחות ומ"ה העליונים אוצרות כל בידו ומסר מרומים, לשמי והעלהו

בידו. נמסרו וכלם עליון, מלאכי משתמשים שבהן דקיקות, אותיות

ל"ו דף  בראשית פרשת א' חלק זהר

לעולם קיים היה הדעת עץ את מלאכול אדם שמר אלמלא
שסרבי למדנו אמר: תולדותאבא הספר ממקום הזה וספר לחנוך, לו היה פר

נלקח הארץ מן שהרי חכמה, של סוד הוא וזה היה, שכתוב:[קכב]אדם זה
אלהים" אתֹו לקח ּכי נער"ואינּנּו שנקרא והוא כ"ב)ככתוב[קכג]. "חנֹו:(משלי ְֱֲִִֵֶַָֹֹ

ּדרּכֹו" ּפי על בעשייתלּנער ונותן מוסר והוא בידו, נמסרו עליונים אוצרות וכל , ְִַַַַַ
וקושר[קכד]שליחות יום בכל נוטל ברכות מאה בידו, נמסרו מפתחות ואלף

לרבונו שכתוב:[קכה]עטרות זה לשימושו, הוא ברוך הקדוש לקחו העולם זה מן ,
אלהים" אתֹו לקח אותו"ּכי העלה כאשר חנוך, ספר שנקרא הספר נמסר וממנו , ֱִִַָֹֹ

הזוהר זיו

נשמהקכב. עליית פעמים כמה מקודם לו היה ובודאי השמים לרקיע שנלקח פירוש
העולם בזה שהניחו בספר הכל כתב והוא עלאין גנזי כל הוא ברוך הקדוש לו והראה

לגמרי. שעלה טרם
הפנים.קכג. שר מטטרו"ן המלאך הוא זה
עלקכד. שליחות דרך על הכל שעושה אלא מידו זה אין למטה משפיע שהוא מה כל פירוש

גבוה. שעל גבוה מן והציווי רצון פי
ישראל.קכה. תפילות מן הן העטרות אלה



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר נגפרשת

אמצעות בתוך החיים עץ לו הראה עליונים, גנזי כל לו הראה הוא ברוך הקדוש
אדם של מקומו לו והראה אדם, עליו שנצטוה העץ לו הראה וענפיו, ועליו הגן
ולהיות תמיד להתקיים יכול היה זו, מצוה אדם שמר שאלמלי וראה עדן, בגן
עליונים חסידים אותן הם זכאים חנוך, בספר רואים אנו והכל שם, תמיד

שכתוב כמו לעולם, מהם תשכח ולא להם, נתגלה העליונה כ"ה)שחכמה :(תהלים
להֹודיעם" ּובריתֹו ליראיו ה' ."סֹוד ְְִִִֵָָ



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

לעולם שיביא הנחמה שם על נח שמו קראו ולפיכך מהול נולד נח סג.

וגו'""וּיקרא מּמעׂשנּו ינחמנּו זה לאמר נח ׁשמֹו היהאת מאין יוסי רבי אמר , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ארורה שכתוב העולם, את הוא ברוך הקדוש שקלל בשעה אלא יודע,
מתי עד עולם של רבונו הוא, ברוך הקדוש לפני אדם אמר בעבורך, האדמה
מצפים והיו שלך, כדמיון מהול בן לך שיולד עד לו אמר בקללה, העולם יהיה
וראה הקדוש, באות רשום מהול אותו ראה שנולד וכיון נח, שנולד השעה עד
היו לא בתחלה כך, אחר שיעשה מה על שמו קרא אז עמו, מתדבקת שהשכינה
נח שבא כיון בידיהם, האדמה עבודת עושים והיו ולחרוש, לקצור לזרוע יודעים
זה פירות, שתעשה האדמה לתקן הנצרכים הכלים וכל אומנות, להם התקין
ממה האדמה הוציא שהוא האדמה, מן ידינו ומעצבון ממעשנו ינחמנו זה שכתוב
איש כתוב ולפיכך ודרדרים, קוצים וקוצרים חטים זורעים שהיו שנתקללה,

שכתוב: כמו האדמה, איש אמר יהודה רבי נעמי"האדמה, שנקרא"איׁש לפי , ֳִִָ
אוסיף לא שכתוב שנתקללה, ממה שעשה בקרבן האדמה את והוציא צדיק,
קרא כן ועל האדמה, איש נקרא זה ובשביל האדם, בעבור האדמה את עוד לקלל

לבוא שעתיד מה על שם .[קכו]לו



הזוהר זיו

שלקכו. אומנות כלי ידי על מנוח להם לתקן שעתיד לבוא העתיד שם על פירוש
וקצירה. חרישה



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת נד

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

הבא העולם מן הוא ברוך הקדוש הפילם ועזא"ל עז"א סד.
הּנה""וּיראּו טבת ּכי האדם ּבנֹות את האלהים הנפיליםבני מאותן הם אלה , ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹ

שאמר אדם, לברוא הוא ברוך הקדוש בקש שכאשר מלמעלה, שנפלו
נגיד הוא להיות עליונים, על ראש אותו לעשות בקש וגו', בצלמנו אדם נעשה

בו שנאמר יוסף כדמיון ידו, על נפקדים הם ולהיות כולם על מ"א)ומצוה :(בראשית
הארץ" על ּפקידים ואמרו"ויפקד לו קטרגו המלאכים ואלה ח'), "מה:(תהלים ְְְִִֵֶַַָָָ

וגו'" תזּכרּנּו ּכי אםאנֹוׁש הוא ברוך הקדוש להם אמר לפניך, לחטוא שעתיד , ְְֱִִֶ
י כמוהו, למטה הייתם האלקיםאתם בני ויראו מיד ממנו, חוטאים הייתם ותר

והסגירם למטה הוא ברוך הקדוש והפילם בהן, חשקו וגו', האדם בנות את
נפילים,[קכז]בשלשלאות שנקראים רב, הערב נשמות שמהם ועזא"ל, עז"א והם

הוא ברוך הקדוש הפילם ולפיכך היפות, נשים אחר לזנות עצמם שהפילו על
כמו הזה, בעולם שכרם להם ונתן שם, חלק להם יהיה שלא הבא, עולם מן

להאבידֹו".שכתוב: ּפניו אל לׂשנאיו ְְְְֲִֵֶַַָָָֹ"ּומׁשּלם

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

אלקים בני אלא נקראים אינם מקין הבאים
חוהרבי על סמא"ל בא כאשר שהרי אלקים, בני נקראו קין של בניו אמר: חייא

לשאר דומה היתה לא שלו ותבנית קין, את וילדה ונתעברה זוהם, בה הטיל
האלקים. בני אלא נקראים היו לא שלו צד מן הבאים אותן וכל אנשים,

ע"ו דף  מות אחרי פרשת ג' חלק זהר

מחוה אדם פרש – מיתה האדם על שנגזר בשעה
מולידרבי אני למה אמר מיתה, העולם כל ועל אדם על שנגזר משעה אמר: יוסי

ומזדווגות באות היו נקבות רוחות ושתי מאשתו, פורש היה מיד לבהלה,
אדם, בני נגעי ונקראים שבעולם, המזיקים היו שנולדו ואותן ממנו, וילדו עמו
האיש ולכן כסאות, ובבתי ובבורות הבית בפתח ושורים אנשים אצל מצוים והם

העליונים התגין עם שדי הקדוש שם ביתו בפתח הרוחות[קכח]שנמצא אלה כל

הזוהר זיו

החשך.קכז. הרי תחת
שימורים.קכח. מצוות בספר כנזכר תגין ז'



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר נהפרשת

שכתוב זה ממנו ומתרחקים צ"א)בורחים ּבאהל":(תהלים יקרב לא מה"ונגע , ְְְֳִֶֶַַָֹ
הדומות בנות אדם הוליד הרוחות ומאותן אדם, בני הנגעי אלו יקרב, לא ונגע
האדם בנות את האלקים בני ויראו כתוב ולכן התחתונים, וליופי העליונים ליופי

אחריהן. כולן וזנו וגו', הנה טובות כי



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

הארץ על יעופף ועוף שכתוב הם הנפילים סה.
וגו'""הּנפלים בארץ שאמרוהיּו כמו ועזא"ל, עז"א שהם יוסי רבי למד , ְִִֶַָָָ

יכלו איך תשאל ואם שלמעלה, מקדושה הוא ברוך הקדוש שהפילם
יעופף ועוף בהם שכתוב מאותן היו הם חייא רבי אמר העולם, בזה להתקיים
איך תשאל ואם אנשים, כתבנית לאנשים נראים שהם אמרו והרי הארץ, על
שירדו ובשעה גונים, לכמה להתהפך שיכולים אמרו הרי להתהפך, יכולים
שמרדו הם ועזא"ל, עז"א ואלו כאנשים, נראים והיו העולם באויר נתגשמו
עוד יכלו ולא כך נתקיימו בארץ, ונתגשמו הוא ברוך הקדוש והפילם למעלה
קיימים הם הזה היום ועד העולם, נשי אחר זנו כך ואחר ממנו, להתפשט
ואלה גבורים, ענקים להם וקראו בנים והולידו לאנשים, כשפים ומלמדים

אלקים. בני נקראים הנפילים



א' עמוד ל"ז דף  בראשית פרשת א' חלק זהר

שלמעלה כמנין בארץ הם ששים
כאןהמה כתוב שלמעלה, כמנין בארץ הם ששים יהודה רבי אמר הגבורים,

שם וכתוב השם, אנשי מעולם אשר הגבורים ג')המה השירים ִִ"ׁשּׁשים:(שיר
לּה" סביב .ּגּבֹורים ִִִָָ



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

לחנם דמים שופכי כשהיו סאתם נתמלאה סו.
ּב"וּירא האדם רעת רּבה ּכי וגו'"ה' עושים,ארץ היו רעות כל יהודה רבי אמר , ְִֶַַַַָָָָָָָ

שהיו הם, ומי הארץ, על לחנם דמים שופכי שהיו עד סאתם נתמלאה ולא
שכתוב: זה הארץ, על זרעם הּיֹום"משחיתים ּכל רע כתוב"רק רע רק כאן כתוב , ַַַָ



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת נו

ל"ח)שם ה'":(בראשית ּבעיני רע יהּודה ּבכֹור ער אין"ויהי רע וכי יוסי: רבי אמר , ְְְְִֵֵֵַַָ
עשה שלא פי אעל חברו, לנגד ידו המרים אפילו רשע לא, לו אמר רשע, הוא

שכתוב כמו רשע, נקרא כלום, ב')לו רע":(שמות תּכה לּמה לרׁשע הכית"וּיאמר , ֵֶֶֶַַָָָָָֹ
עצמו ומטמא זרעו, שמשחית מי אלא נקרא לא רע אבל תכה, אלא  כתיב לא
כל רע רק שכתוב רע, שנקרא הטומאה לרוח ותוקף כח ונותן לארץ, ומטמא
נדחית שבזה לפי השכינה, פני רואה ואינו המלך, בהיכל נכנס ואינו היום,

מהעולם. השכינה



א' עמוד נ"ז דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר
ידיו מעשי כשמאביד לבו על נעצב כביכול הוא ברוך הקדוש סז.

העולם מן
לּבֹו""וּיּנחם אל וּיתעּצב ּבארץ האדם את עׂשה ּכי וראהה' בוא יוסי: רבי אמר , ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

שהם פי על אף העולם, ברשעי דין עושה הוא ברוך הקדוש כאשר
מן להאבידם רוצה אינו יום, כל לו ומרגיזים הוא ברוך הקדוש לפני חוטאים
ידיו, מעשי שהם מפני עליהם מתנחם במעשיהם מסתכל וכאשר העולם,
וחס עליהם ומתנחם נחמה, מקבל ידיו מעשי שהם ובשביל בעולם, להם ומאריך
ידיו מעשי שהם יען כי נעצב, כביכול דין, בהם לעשות יבקש וכאשר עליהם

שכתוב כמו עליהם, ו')נעצב קדמֹוהי":(דניאל הנעל לא הרי"ודחון תשאל ואם , ְְֲִֵַַָָָָ
צ"ו)כתוב ּבמקֹומֹו":(תהלים וחדוה עֹוז לפניו והדר ויתעצב"הֹוד וראה בוא אבל , ְְְְְִֶָָָָָ

שכתוב כמו לבו, אחר, למקום ולא נעצב לבו אל כתוב, לבו ב')אל א' :(שמואל
יעה" בנפי לבבי .[קכט]"אר ְְְֲֲִִִֶֶַַַָ

ה' ניחם מה על
שכתוברבי כמו ה', ויינחם אמר: ל"ב)יצחק אׁשר:(שמות הרעה על ה' ֲִֶֶַַָָָָ"וּיּנחם

לעּמֹו" לעׂשֹות ייסאּדּבר רבי לרע, אמר חזקיה רבי לטוב, אמר ייסא רבי , ְֲִֶַַ
וחס ידיו מעשי שהם מפני מתנחם הוא ברוך שהקדוש שאמרו כמו לטוב, אמר
שכאשר לרע, אמר חזקיה ורבי לפניו, חוטאים שהם מפני ויתעצב, עליהם,
ומקבל עליהם, תנחומין מקבל עולם, רשעי להאביד מבקש הוא ברוך הקדוש
ודאי תנחומין שקבל וכיון שאבד, מה על תנחומין שמקבל כמי כביכול תנחומין

הזוהר זיו

העשיה.לבקכט. ועולם התחתונה ספירה מלכות למדת ירמזו ונפש



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר נזפרשת

נעשה שמקבל[קל]הדין טרם בתשובה, תולה מתי בתשובה, תולה הדבר ואין
כלל, בתשובה הדבר עוד תולה אין עליהם תנחומין קבל ואם עליהם, תנחומין
הדין, לעשות ההוא דין למקום ומגביר דין, על דין מוסיף ואז נעשה, והדין
קבל ה', וינחם שכתוב במקרא נרמז והכל העולם, מן הרשעים את ומאביד
רבי הדין, לעשות הדין למדת גבורה נתן לבו, אל ויתעצב כך ואחר תנחומין,
עשה כאשר וחדוה תנחומין קבל בארץ, האדם את עשה כי ה' וינחם אמר חייא

העליון דמות כדמיון שהוא בארץ, לאדם הוא ברוך עליון[קלא]הקדוש מלאכי וכל
ואמרו העליון, בדמות אותו כשראו הוא ברוך להקדוש משבחים ח')היו :(תהלים

ּתעּטרהּו" והדר וכבֹוד מאלהים ּמעט נעצב"וּתחּסרהּו אדם שחטא ולאחר . ְְְְְְְֱִֵֵֵַַַַָָָֹ
שנתן כיון שחטא, על הוא ברוך לפניוהקדוש שאמרו השרת למלאכי פה פתחון

תפקדנו, כי אדם ובן תזכרנו כי אנוש מה לאדם, לברוא מבקש כשהיה בתחלה
שנאמר הדין, בהם לעשות שבקש מפני לבו, אל ויתעצב יהודה רבי (דבריאמר

כ') ב' חסּדֹו":הימים לעֹולם ּכי לה' הֹודּו ואמרים החלּוץ לפני רבי"ּבצאת ואמר , ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ
בשביל ידיו מעשי שהאביד לפי אלא טוב, כי כאן כתוב לא מה מפני יצחק

לומר[קלב]ישראל עליון מלאכי באו הים, את עוברים ישראל כשהיו זה כדמיון
והרי הוא ברוך הקדוש להם אמר ההוא, בלילה הוא ברוך הקדוש לפני שירה

כתוב לכן שירה, אומרים ואתם בים טובעים ידי י"ד)מעשי זה:(שמות קרב ְֶַָֹ"ולא
הּלילה" ּכל זה עצבותאל אז העולם, מן רשעים איבוד שיש זמן בכל כאן אף , ְֶֶַָָָ

עליהם. נמצאת



הזוהר זיו

לטובקל. בודאי משמע דשם וגו' הרעה על ה' וינחם הפסוק חזקיה לרבי יתכן איך מקשים
משמע לבו, אל ויתעצב כך אחר כתוב שאם חילוק עוד דיש לתרץ ויש ייסא, רבי כדעת
לא ויתעצב כתוב לא אם אבל ועוז, תוקף בכל הדין לעשות הדין למדת וכח רשות שניתנה
וינחם, שכתוב כיון להעשות נחלט שהדין שהגם אלא תוקפו בכל העונש להוציא רשות ניתן
פקדי וביום כתוב זה ועל מעט מעט לפרקים נעשה יהיה שהעונש הדין נמתק מקום מכל

וגו'. ופקדתי
ודעת.קלא. בינה חכמה ובעל קומה בעל פירוש
איןקלב. הוא ברוך הקדוש אבל השם, על סימן לעשות ומסתכלים מדקדקים האנשים פירוש

הולך שהאיש כיון הוא והעיקר כעורים, ומעשיהם נאים ששמותם יש כי השם, על מדקדק
טוב. בכל ומתברך הוא ברוך הקדוש בעיני חן מוצא תמים



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת נח

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

יכול האדם אין שיביא הרע על מתריע הוא ברוך שהקדוש אף על סח.
הדין מפני להשמר

וגו'""וּיאמר האדם את אמחה פתחה' יוסי רבי נ"ה), מחׁשבֹותי:(ישעיה לא "ּכי ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ואינומחׁשבֹותיכם" שותק מאחר, לנקום רוצה האדם כאשר וראה בוא , ְְֵֶַ

אינו הוא ברוך הקדוש אבל לו, יוכל ולא עצמו ישמור הודיעו שאלו כלום, אומר
ושלש, ושתים פעם להם ומודיע שמכריז עד בעולם דין עושה אינו כך, עושה
להשתמר ביכולת ואין תעשה, מה לו שיאמר בידו, למחות שיוכל מי שאין לפי
וגו', האדם את אמחה ה' ויאמר וראה בוא נגדו, להתיצב ביכולת ואין ממנו,

י על הביאהודיעם שמעו שלא אחר שמעו, ולא פעמים כמה בהם והתרה נח, די
הארץ. פני מעל והאבידם הדין עליהם



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

ר"ע אותיות בהיפוך ע"ר ח"ן, אותיות בהיפוך נ"ח סט.
ה'""ונח ּבעיני חן עלמצא לו קראו נולד כאשר נח וראה בוא יצחק רבי אמר , ְְֵֵֵַָָֹ

אצל אבל גורם השם להיות וגו', ממעשנו ינחמנו זה לאמר הנחמה, שם
שכתוב: כמו ח"ן, אותיות בהיפוך נ"ח כן, אינו הוא ברוך חןהקדוש מצא ְֵַָָֹ"ונח

ה'" אבלּבעיני לטוב, גורם שמותם בצדיקים נ"ח, היינו ח"ן יוסי רבי אמר , ְֵֵ
יהודה בכור בער ה', בעיני ח"ן מצא ונ"ח כתיב בנח לרע, גורם שמותם ברשעים
נח, שנולד כיון וראה בוא ה', בעיני רע ר"ע, היינו ע"ר לרע, האותיות נהפכו
עצמו מסתיר והיה הוא, ברוך הקדוש לפני חוטאים שהם האנשים מעשי ראה
בספר עמל, היה במה תשאל ואם בדרכיהם, ילך שלא כדי רבונו, בעבודת ועמל
וראה בוא לרבונו, לעבוד בהם עמל והיה חנוך, של ההוא ובספר אדם של ההוא
שמצא לפי אלא לרבונו, קרבן להקריב יודע היה מאין נח שהרי הוא, שכך
ולולא מתקיים, קרבן שעל וידע העולם, מתקיים מה על זו חכמה בהספרים

ותחתונים. עליונים מתקימים היו לא הקרבן

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

להם אפלה ורשעים להם אור צדיקים
כתוב:פתח ואמר: שמעון נכֹוןרבי עד ואֹור הֹול נגּה ּכאֹור צּדיקים ְְְִִֵַַַַָֹֹ"וארח

הואהּיֹום" ברוך הקדוש שברא ההוא המאיר כאור נוגה, כאור מה , ַ
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זוהר תורהזוהר תורה

 

ֵ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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עיּלאה ּדנהֹורא טלא ּומההּוא קּדיׁשא... טלא נטף ׁשעּתא ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָּבההיא

ריחין סליק הוה מנא וההּוא לתּתא... מנא נחית נגיד הוה ְְֱֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָקּדיׁשא

עיּלאה, קּדיׁשא למלּכא ּומבר ּדעדן... דגינּתא בּוסמין ּוכדיןּדכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

עיּלאה, ּבחכמה ואסתכי לעילא וידע מסּתּכל והוה ּבמעֹוי, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָמתּבר

אתיהבת ּולהֹון מהמנּותא ּבני הוּו ואּלין ּדעה, דֹור איקרּון ּדא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָועל

ארחהא. ולמנדע ּבּה לאסּתּכלא הקדֹוׁש,אֹורייתא לׁשֹונֹו ּכאן עד ְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֹ

(ּבאר ׁשם ּבּמעים.(עּין מתּבר היה המן את אכלּו ׁשּכאׁשר ּומבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

זה ועל העליֹונה לחכמה וזכּו ׁשּלמעלה מה וראּו רּוחני אֹור ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָוקּבלּו

להסּתּכל ּתֹורה נּתנה ולהם האמּונה, ּבני היּו והם ּדעה, ּדֹור ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָנקראּו

נתינת ׁשעּקר הזוה"ק מּדברי ּומּוכח ּדרכיה. ולדעת ּבפנימּיּותּה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבּה

סֹודֹותיה. ׁשּלֹומדים לאּלּו נּתנה ְְְִִֵֶֶַָָָהּתֹורה

ויחיהאר ּפרׁשת הּקדֹוׁש יא)החּיים הּגֹואל(מט, ׁשל ׁשּכחֹו ּכתב ¨ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּביינּה יׂשראל ׁשּיתעּסקּו ׁשּצרי הּוא, הּמׁשיח מל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהעצּום

הּנקראת הּתֹורה ּפנימּיּות את ׁשּילמדּו הּדברים ּובאּור ּתֹורה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל

ּתֹורה ׁשל סֹוד)""יינּה ּגימטרּיה יין .(ּגם ְִִִֵֶַַַָָָ

זיע"אוידּוע הּלל" "הרב ּבבל ׁשל ּבאׁשי החכם עם (הּסּבאהּמעׂשה §¨©ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

רּבי הּצּדיק הּגאֹון הּללׁשל ׁשלֹום"יעקב אהבת "חברת יׁשיבת ראׁש ׁשּליט"א ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ

למדּבירּוׁשלים) לא א ּגדֹול, וגאֹון צּדיק חׁשּוב חכם ּתלמיד ׁשהיה ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּצּדיק לֹו אמר ׁשבעים, ּבגיל ּבער ּוכׁשהיה סלמןקּבלה, חכם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

חּייםּבעלאלּיהּו העץ על ׁשלמה" הּמקּבל"ּכרם לצּיֹון הראׁשֹון ׁשל (אביו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

הרב אלּיהּוהגה"צ הּקּבלהזצ"ל)מרּדכי חכמת ּתלמד לא אם ל ּדע ְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבאׁשי חכם ּתהיה הּבאה ּבפעם אם וגם ּבגלּגּול, לחזר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּתצטר

,תֹורת ּכל ל יעזר לא קּבלה, ּתלמד לא אז וגם ּגדֹול, ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹוגאֹון

חכמת ׁשּתלמד עד ּפעמים ג' אפילּו ּבגלּגּול לחזר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹותצטר

ׁשניםהּקּבלה. מּמאה למעלה ימים והארי לֹו ׁשמע ונעׂשהגּומּיד ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבּקּבלה ּגדֹול הּמקּבלחכם הּצּדיק החכם זאת ּכתב ּכבר ּובאמת . ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

יתחילג. בחיים החפץ בסוד: שכתב מה מגלה – זי"ע פתייה יהודה חכם
קבלה: םללמוד י מ כ ח י ד י מ ל ת ל ץ ע י ם ע פ א ל ש ו נ ע מ ש ל " צ ז ו נ י ב ר מ
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ּפתּיההּקדֹוׁש יהּודה הּפסּוקרּבי על ּבבאּורֹו אמן עלינּו יגן זכּותֹו ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

כ"ט) ל"ג, פרק ּגבר(אּיֹוב עם ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל אּלה ּכל ",ד"הן ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכּמה אפילּו ּבגלּגּול לחזר מכרח הּסֹוד ּתֹורת את לֹומד ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשמי

הּפסּוק את הביא ועֹוד ּפעמים י')וכּמה כ"ב, פרק ּתבּכּו(ירמיה אל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

י לא ּכי להל בכֹו ּבכּו לֹו ּתנדּו ואל ארץלמת את וראה עֹוד ׁשּוב ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ

הלויה ּבאמצע עֹוד ּבגלּגּול חֹוזר ּוכבר ׁשּמת מי ּכי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמֹולדּתֹו",

לעֹולם חזר ּכבר הּוא ּכי למת ּתבּכּו אל אֹומר ולכן עליו, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּׁשּבֹוכים

לגן זֹוכה הּוא רק ּכי הּס ֹוד ּתֹורת ׁשּלמד זה להֹול ּבכּו אּלא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּזה,

ּדבריו. ּתכן ּכאן עד העליֹון, ְְֵֶֶֶַָָָָֹעדן

וד מ ל ל ו ן " ח ה ת ר ו ת ב ק ו ס ע ל ם מ צ ע ל ע ו ל ב ק י ש ם י ל ו ח ו י ה ש ם י ל ו ד ג
ם ע ד ח י ב ך ל ה ו ת ו נ ט ק ב ר כ ו ז ש ה ז א ש ו נ ב ר פ י ס ו . ה ל ב פתייהק יהודה חכם

ה י ה ש ל " צ ז . י ה מ ל ש י ב ר ל ב ב ר " ו ח מ ד ח א ת א ר ק ב ל ל " צ ז ו י ב א ו ל " צ ז
ש י ג ה ת א צ ל ו ד מ ע ש כ ו, י ל ח ת ט י מ ל ע ב כ ש ש כ ד ד ג ב ב ה א ר ו ה ה ר ו מ ו ק ס ו פ

ר ח א ל , א צ י ו ט ע מ ו מ ע ב כ ע ת ה ו ן ט ק ק ת פ . י ה מ ל ש י ב ר ל ה י ת פ ה ד ו ה י ' ח
ו ל ה נ ע ? ק ת פ ב ו ל ת ב ת כ ה מ ה ד ו ה י ' ח ת א ק ח צ י ' ח ו י ב א ל א ש ו א צ י ש

, ר מ ג נ ו ל ש ן ו ק י ת ה ט ש פ ה ד ו מ י ל ד צ מ ש ו ל י ת ב ת כ , ה ד ו ה י ' חפץח ואם
קבלה ללמוד שיתחיל הרי רבחיים ח א ל ר ט פ נ ו , ה צ ר א ל ה מ ל ש י ב ר ך א ,

ו ז ה ע צ ה ע י צ ה ש ו נ י ב ר ר מ א ו , ו ז ה צ ע ו נ י ב ר ם ה ל ץ ע י י מ ה י ה ן כ ל ו , ם י מ ו י

א י ר ב ה ע מ ש ש י מ ו ם י ל ו ד ג ה מ כ שלל ו ת ו מ ד ל ם י ו ק " ל א ו מ ש ר כ ז " ס ר ט נ ו ק )

( ל " ק ו צ ז י ז ר ד ל א ו מ ש ם כ ח ל ב ו ק מ ה צ " גה .ה

ימים: לאריכות זוכה הזוהר לימוד ידי םעל י י ח ה ב ר מ ה ר ו ת ה ב ר תמ ו ב א )

( ' ז ' םב י י ח ם י א ר ק נ ן י ח ו מ ה ת ו ר ו א ד ע ו ד י ד , ד " ס ב ש ר פ ל ה א ר נ ים. י ח ץ ע )

( ' ט ק ר פ ט " כ ר ע ןש י ח ו מ ה ת ו ר ו א ך י ש מ מ , ה ב ש ד ו ס ה ק ל ח ב ה ר ו ת ד מ ו ל ה ו ,

ק ל ח ב ם ג ד מ ו ל ש , א ק י י ד ה ב ר מ , ה ר ו ת ה ב ר מ ו ר מ א ש ה ז ו . ם י י ח ם י א ר ק נ ש
. ם י י ח ם י א ר ק נ ש ן י ח ו מ ה ת ו ר ו א ה ב ר מ ז א , ה ב ש ד ו ס תה ו לכ ה י ח ש י א בן )

( י ר ח א ת מ ד הק ' ב ה נ ע-ש " י ז ה י י ת פ ה ד ו ה י י ב ר ת א ר ו ה ן ב ו מ ה ז י פ ל ו : ר ב ח מ ה ת ר ע ה )

ם) י מ י ו כ י ר א י ה ת ו כ בז ש ד ו ס ה ת ר ו ת ד ו מ ל ל ד ח א כל ל ו ם י ל ו ח .ל

וד. י ר ח א ש ק ו ס פ ב )ו ל ם,( י ּי ח ה ר ֹו א ּב ר ֹו א ל ת ח ׁש י ּנ מ ֹו ׁש פ נ ב י ׁש ה ל : ב ו ת ְְְִִִִֵַַַַָָכ
ל ב ק ל ך י ר צ ת ח ש ת ד ר מ ה ל י צ ה ל ו ו ש פ נ ת א ב י ש ה ל ה צ ר י ם א ש ך ל ר מ ו ל

ש. ו ד ק ה ר ה ו ז ה ת ר ו ת ד ו מ ל ל ו ז ו נ ג ה ר ו א ה ר ו ת ה ר ו א ת א
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הּס ֹודּומּכל ּתֹורת ללמד קדֹוׁשה חֹובה ּכּמה רֹואים וכאׁשרזה , ¦Ÿְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹ

יבא ּומּזה נפׁשֹו, את מטהר הּס ֹודֹות, אּלּו ּבגירסא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלֹומד

ּבהבנה ללמד ּיזּכה ׁשּגם עד הּקדֹוׁשה, הּתֹורה חלקי ּבכל הבנה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלֹו

ּובעֹולם הּוא, מזּכ הּלּמּוד עצם מקֹום ּומּכל הּסֹוד. ּתֹורת ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאת

העמּקים. הּפרּוׁשים את ילּמדּוהּו ּבוּדאי ְְְֲִִֵֶַַַַַָָֻהּבא

ּכלעל אצל מצּוי ׁשּיהא הּזה, הּקּונטרס את ּכאן לכם הּגׁשנּו ּכן ©ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הּנסּתרֹות ּבנסּתר חלק לֹו יהא ּובכ עת, ּבכל וּילמדּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד,

היה ולא זה, לּמּוד נחּבא עּתה ּדעד ועֹוד זיע"א. הרׁשּב"י ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלּמדנּו

יׂשראל ּכל יד יהא למען לנּו, זכי קא ּומּׁשמּיא ּכל, ּבפי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָׁשגּור

ּבֹוראנּו, רצֹון ולעׂשֹות ליֹוצרנּו רּוח נחת לעׂשֹות ּבֹו, ְְְְְְְֲֲֵֵֵַַַַַַממׁשמׁש

נדחינּו יקּבץ זה ּובזכּות מּגלּותּה, הּקדֹוׁשה הּׁשכינה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָלפּדֹות

צדקנּו מׁשיח ּבביאת ּדידן, ּבמהרה הארץ ּכנפֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמארּבע

ְֲִַּברחמים.

ּגדֹולהעל מצוה כּוּלם,הּכן ּכנגד ׂשכר נֹוטל ּובכ לפרסמֹו ©ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּׁשאין מצוה ּדכל הּיׁשר קב ּובספר חסידים, ּבספר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכדאיתא

ּבספרנּו [ועּין כּוּלם. ּכנגד ׂשכר נֹוטל ּבּה הּמתעּס ק ּכל ּדֹורׁשים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלּה

הרּבים זּכּוי מצות ּבענין כא כ, יט, ּפרקים תתק"ס ְְְְְִִִִִַַַָָֹּגדֹולת

ְָָּוׂשכרּה].

מּדֹותי""וכן ׁשנּו ּבני לתלמידיו ׁשמעֹון רּבי רׁש"י,אמר ּופרׁש , §¥ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ּתֹורתי א)למדּו סז, רצֹון(ּגיטין לקּים עלינּו קדֹוׁשה חֹובה , ְְְְִִִִֵֵַָָָָ

םה. י ע ש ר ה ח י כ ו מ ש ד ע ה ל י ל ב ו ם ו י ב ו י נ י ע ל ה נ י ש ן ת ו נ ו נ י א ק י ד צ ה א.

ה. ב ו ש ת ב ו ב ו ש י ש ם א י ב מ :)ו כ , א לק ח , ש ו ד הק ר ה ו ז י( נ ב ם י ע ד ו י ו י ה ו ל י א . ב
ו מ כ ד י מ ת ו י ר ח א ם י פ ד ו ר ו י ה ב ט ו מ ל ו ר י ב ח ר י ז ח ה ל ר כ ש ה ל ד ו ג ם ל ו ע ה

. ב ה ז ו ף ס כ י ר ח א ף ד ו ר א)ש , ט קכ - ב , ח כ ק ה מ ו ר ת ת ש ר פ ש ו ד הק ר וה ז ה( ו צ מ . ג .
ן י מ י י ק מ ש ה מ ה ט ע מ ו ש א ר ת ו ל ק ה ב ם י ג ה ו נ ם ד א י נ ב ש ה א ו ר ה ת א ש
ר ש כ ש י א ה ב ר ח ב י י כ ד ע ה פ צ מ ו ת נ ת מ מ י א ד ו ב ו ז ה ו צ מ ה נ ה , ה ת ו א

ה " ב ו ק ד ו ב כ ל ה ב ה א ב ה מ י י ק ל ו ז ה ו צ מ ל ע ם י ב ר ר ר ו ע ל ו , ה ב ר ה ז ה ל ר ש י ו
. ' ו כ ד)ו " ס רק פ ר ש י ה ב ק , ה מ ו ר ת ת ש ר פ ש ו ד הק ר ה ו ז ה( ל ן י א ש ה ו צ מ ל כ . ד .

ה ו צ מ ו - , ה ו צ מ ת מ כ א י ה ש י פ ל ה נ ש ר ד ת ה ת ו א ש ק ב י ש י מ ן י א ו ש ר ו ד

הּקדֹוׁש ּבּזהר אמרּו עליו אׁשר זיע"א, הרׁשּב"י האלקי (וּיצאהּתּנא ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

א) נהריןקנו, בּוצינין וכּמה ּבאֹורייתא עלמא ּכל דנהיר ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָרּבי

זיע"א(עכ"ל)ּבגיניה אזּולאי אברהם רּבי האלקי הּמקּבל וכתב . ְְְְְֱֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹֻ

זיע"א) גלאנטי אברהם רּבי הּמקּבל לׁשֹונֹו:(ּבׁשם אחריוזה הּיֹום עֹוד אפילּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ

ּבדברי עֹוסקים ׁשאנּו זמן ּכל מּבינינּו, יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּנפטר

ּכמל מעּטר עדן מּגן ׁשמעֹון רּבי ּבא – "אתעטר" ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהאּדרא

ּבגון וּיֹוׁשב ּבראׁש לׁשֹונֹו.ּבעטרֹותיו ּכאן עד , ְְְְֵֶַַַַָָָֹ

זהוכּמה לדֹורנּו ּבתראהנצר עליוּדרא יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון לרּבי §©¨ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

נּגאל זה ּובזכּות ּבעדינּו טֹוב וימליץ ּבינינּו, ּׁשּיׁשב ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשלֹום

חּיים ּבספרֹו זיע"א חּיים יֹוסף רּבנּו וכתב ּברחמים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבמהרה

הּתהּלים על י"ג)והּׁשלֹום על(ע"ד, תּנינים ראׁשי "ׁשּברּת לׁשֹונֹו: זה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

הּמפרׁשים ׁשּכתבּו מה ּפי על ּבס"ד לי נראה מערכתהּמים", לפי (דבׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ג) אות ויהיהמ' ודׂשטן ּדנחׁש נו"ן יּׁשבר לעתיד הּואמ"י: ואז , ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָ

–משי"חאֹותּיֹות תּנינים" ראׁשי "ׁשּברּת וזהּו נחׁש, ׁשל לּנּו"ן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

הווׂשטן ּובזכּותּמים"על עכ"ל. ים, מי ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה ּבזכּות - " ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

הּנקראת מהּבינה ׁשּׁשֹורׁשה הּזהר הּׁשלמהמ"יּתֹורת לגאּלה נזּכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

צד מׁשיח גלּותאּבביאת מן יפקּון ּדא "ּובספרא ּברחמים, קנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָ

רצֹון. יהיה ּכן אמן בימינּו ּבמהרה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּברחמי",

ה מ כ ת ר מ ו א ו ת ג ר ט ק מ ה ו צ מ ה ש , ה ת ו ש ע ל ה י ר ח א ף ו ד ר ם י פ ד ו ר ה ל ן י א ש
. ' ו כ ו ל כ מ י ת מ ל ע ת נ ש י כ נ א ה ע ו ר ה)ג " ק ת או ם י ד י ס ח ר פ ס ).

דו. ו ת נ ו ו המשיחכ י ר ט מ י ג ל ל ו כ ה ם ןשטןע ו ש ל " ם י נ י נ ת י ש א ר ת ר ב ש ו " ,
ת א ר ב ש י " י מ " ת א ר ק נ ה ה ר ו ת ה י ד י ל ע ש ן ט ש ו ש ח נ ל ע ז מ ר מ ה ם י ב ר

א. " ב ב ד ו ד ן ב ח י ש מ ח מ צ י ה ז מ ו ם ש א ר
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הּקדֹוׁש ּבּזהר אמרּו עליו אׁשר זיע"א, הרׁשּב"י האלקי (וּיצאהּתּנא ְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

א) נהריןקנו, בּוצינין וכּמה ּבאֹורייתא עלמא ּכל דנהיר ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָרּבי

זיע"א(עכ"ל)ּבגיניה אזּולאי אברהם רּבי האלקי הּמקּבל וכתב . ְְְְְֱֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹֻ

זיע"א) גלאנטי אברהם רּבי הּמקּבל לׁשֹונֹו:(ּבׁשם אחריוזה הּיֹום עֹוד אפילּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ

ּבדברי עֹוסקים ׁשאנּו זמן ּכל מּבינינּו, יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּנפטר

ּכמל מעּטר עדן מּגן ׁשמעֹון רּבי ּבא – "אתעטר" ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהאּדרא

ּבגון וּיֹוׁשב ּבראׁש לׁשֹונֹו.ּבעטרֹותיו ּכאן עד , ְְְְֵֶַַַַָָָֹ

זהוכּמה לדֹורנּו ּבתראהנצר עליוּדרא יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון לרּבי §©¨ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

נּגאל זה ּובזכּות ּבעדינּו טֹוב וימליץ ּבינינּו, ּׁשּיׁשב ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשלֹום

חּיים ּבספרֹו זיע"א חּיים יֹוסף רּבנּו וכתב ּברחמים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבמהרה

הּתהּלים על י"ג)והּׁשלֹום על(ע"ד, תּנינים ראׁשי "ׁשּברּת לׁשֹונֹו: זה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

הּמפרׁשים ׁשּכתבּו מה ּפי על ּבס"ד לי נראה מערכתהּמים", לפי (דבׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ג) אות ויהיהמ' ודׂשטן ּדנחׁש נו"ן יּׁשבר לעתיד הּואמ"י: ואז , ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָ

–משי"חאֹותּיֹות תּנינים" ראׁשי "ׁשּברּת וזהּו נחׁש, ׁשל לּנּו"ן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

הווׂשטן ּובזכּותּמים"על עכ"ל. ים, מי ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה ּבזכּות - " ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

הּנקראת מהּבינה ׁשּׁשֹורׁשה הּזהר הּׁשלמהמ"יּתֹורת לגאּלה נזּכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

צד מׁשיח גלּותאּבביאת מן יפקּון ּדא "ּובספרא ּברחמים, קנּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָ

רצֹון. יהיה ּכן אמן בימינּו ּבמהרה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּברחמי",

ה מ כ ת ר מ ו א ו ת ג ר ט ק מ ה ו צ מ ה ש , ה ת ו ש ע ל ה י ר ח א ף ו ד ר ם י פ ד ו ר ה ל ן י א ש
. ' ו כ ו ל כ מ י ת מ ל ע ת נ ש י כ נ א ה ע ו ר ה)ג " ק ת או ם י ד י ס ח ר פ ס ).

דו. ו ת נ ו ו המשיחכ י ר ט מ י ג ל ל ו כ ה ם ןשטןע ו ש ל " ם י נ י נ ת י ש א ר ת ר ב ש ו " ,
ת א ר ב ש י " י מ " ת א ר ק נ ה ה ר ו ת ה י ד י ל ע ש ן ט ש ו ש ח נ ל ע ז מ ר מ ה ם י ב ר

א. " ב ב ד ו ד ן ב ח י ש מ ח מ צ י ה ז מ ו ם ש א ר
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תורה בראשיתזוהר נטפרשת

ואור, הולך הבא, לעולם להצדיקים להם שגנז האור הוא בראשית, במעשה
רשעים דרך כתוב, מה ברשעים אבל ממנו, נגרע ולא תמיד באורו נתעלה שהוא
להם להאיר הוא ברוך הקדוש עתיד וראה ובוא יכשלו, במה ידעו לא כאפלה
להשיג שלטה לא שעין מקום חלקם, שכר להם וליתן הבא, לעולם לצדיקים

שכתובא כמו ס"ד)ותו, לֹו":(ישעיה למחּכה יעׂשה זּולת אלהים ראתה לא ,"עין ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
כתוב עליהם הבא, ובעולם הזה בעולם הצדיקים הם ק"מ)זכאים ִִַ"צּדיקים:(תהלים

ארץ" יירׁשּו וכתוב:לעֹולם ,,"ּפני את יׁשרים יׁשבּו לׁשמ יֹודּו צּדיקים א" ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ואמן" אמן לעֹולם ה' ּברּו". ְְֵֵָָָָ

זוהר חלק א' פרשת בראשית - דף ל"ו עמוד ב'............................................................... מה �
זוהר חלק א' פרשת בראשית - דף ל"ו עמוד ב'............................................................... מה �
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ף הַּ    ִסְפָרא  יג ְדְצִניעּוָתא   ׁש ד  ת קוֹ ב   ׁשַּ  יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ֻבֹוִרים  ה ַהֻגִ א. ֵהֻמָ ם ְלַתֻתָ ִמיָנֻה ִאְתַחֻכָ ם, ֻדְ ְחֻכַ ָאה. ַוֻיֶ ָנַתן ָחְכָמה, ה' ִעֻלָ
ִאְתָנֲה  ם, ֻדְ ֵ ֻ י ַהש  ֵ א. ַאְנש  ְלֵעיֻלָ ר ֵמעֹוָלם, עֹוָלם ֻדִ ֶ ָמא. ָמאי ֲאש  ְ ש  ָגן ֻבִ

א  א, ְוָלא ִאְתָנֲהָגן ֶאֻלָ ין ְלַתֻתָ ִ יש  ָלא ַקֻדִ יֻה ֻדְ ִאְתָנֲהָגן ֻבֵ א, ֻדְ ָ יש  ָמא ַקֻדִ ְ ָמא. ש  ְ ש 
א  ים ְסִתיָמא, ֶאֻלָ י הוי"ה. ָלאו ִמְסֻתִ ֵ ם ְסָתם, ְוָלא ַאְנש  ֵ ֻ י ַהש  ֵ ָמא. ַאְנש  ְ ש  ֻבִ

 ֵ ֻ י ַהש  ֵ ִתיב ְגִריעֻוָתא, ְוָלא ְגִריעֻוָתא ַאְנש  ָלָלא ְדָאָדם ַנְפקֻו, ֻכְ ם ְסָתם, ִמֻכְ
ָלא  )תהלים מט( ל ָיִלין, ֻבְ א, ֻבַ ָיִקירֻו ְדַמְלֻכָ יָקר, ֻבְ ל ָיִלין, ָאָדם ֻבִ יָקר ֻבַ ָאָדם ֻבִ

 רֻוָחא.

ַאְרָעא, ִאְתֲחִזיאֻו ָנְצֵחי  ין ֻבְ ְבָעה. ַמְלֻכִ ִ ְבָעה. ש  ִ ש  י ְקָרָבא, ֻבְ ַמְלֻכֵ
ִיְמֵחי ְקָרָבא.  ְרעֻוְתהֹון, ְוֵלית ֻדְ ַרֲהִטין ֻבִ ין, ֻדְ ַדְרֻגִ ִקין ֻבְ ָעה ְדַסֻלְ ְ ש  ֻתִ

ע ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם. י ַאְרֻבַ ְבִהילֻו, ְלַקֻמֵ ין ַקְייִמין ֻבִ ה ַמְלֻכִ ָ ֻ  ִביֵדיהֹון. ֲחִמש 

ֲעָנִבין ְלָיין ֻכַ הֹון ֻתַ ע, ֻבְ ין ָנְפִקין ְלַקְדמֻות ַאְרֻבַ ָלא ְצִריָרן  ַמְלֻכִ ִאְתֻכְ ֻבְ
ְייהֻו.  דֻוְכֻתַ ְבָעה ְרִהיִטין. ָסֲהִדין ָסֲהדֻוָתא ְוָלא ַקְייִמין ֻבְ ִ הֻו ש  ֻבְ
חֹותֹוי ַתְטֵלל  ֲעָנפֹוי ֲאִחיָדן ֻוְמַקְנָנן ִצֻפִֹרין. ֻתְ גֹו. ֻבַ ִאיָלָנא ְדִמְבָסם ָיִתיב ֻבְ

ִליָטא ְבַההֻוא ִאיָלָנא ִבְתֵרי ְכִבי ְ ש  ְבָעה ַסְמִכין ֵחיָוָתא ֻדִ ִ ש  ין, ְלֵמיַהְך ֻבְ ִ ש 
ע ִסְטִרין. ַאְרֻבַ ִלין ֻבְ ְלֻגְ ע ֵחיָוון, ִמְתֻגַ ַאְרֻבַ  ָסֲחָרֵניֻה, ֻבְ

יב,  ְכֻתִ ְבָעָתא, ֻדִ ץ ַעל ֻגִ ִליג ַעל טֻוִרין, ְמַקֻפֵ ֻלֻוִגין, ֻדָ ָרִהיט בש"ע ֻדִ ֻדְ
ץ ַעל ַה  )שיר השירים ב( ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֻפֵ פֻוֵמיֻה, ְמַדֻלֵ ָבעֹות. ְזָנֵביֻה ֻבְ ֻגְ

יְסְטָרא ִאְתָעִביד ִלְתַלת רֻוִחין. ד ָנִטיל ֻגִ יִסין. ֻכַ ְתֵרין ֻגִ נֹוי, ָנִקיב ֻבִ ִ ש   ֻבְ

ְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאלִֹהים. ֻוְכִתיב  ְתַהֻלֵ י  )משלי כב(ַוֻיִ ַער ַעל ֻפִ ֲחנֹוְך ַלֻנַ
דֻוַע. ֶאת ָהֱא  ַער ַהֻיָ י ַדְרֻכֹו. ַלֻנַ ם ֶזה, ֻכִ ֵ ש  לִֹהים, ְוָלא ֶאת ְיָי'. ְוֵאיֶנֻנֻו, ֻבְ

י  ֻתֵ ע ֻבָ ע ִאיֻנֻון. ַאְרֻבַ י ִדיִנין, ַאְרֻבַ ֻתֵ ַלת ֻבָ מֹו. ֻתְ ְ ָלַקח אֹותֹו ֱאלִֹהים ְלִהָקֵרא ִבש 
יב,  ְכֻתִ א. ֻדִ ע ְלַתֻתָ א. ַאְרֻבַ ְלֵעיֻלָ יִנין ֻדִ ט )ויקרא יט(ֻדִ ֻפָ ְ ש  ֻמִ ֻו ָעֶול ֻבַ  לֹא ַתֲעש 

ְיָי'  ו 

ר יס  ל   ּתְ

ע ְרּב   א 

 ִחְוָיא

ִתיב  ּכְ
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ף הַּ    ִסְפָרא  יד ְדְצִניעּוָתא   ׁש ד  ת קוֹ ב   ׁשַּ  יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ֻקֻוָלא,  ִ יָנא ְבש  ָיא, ֻדִ ְ יָנא ְדָלא ַקש  ָיא. ֻדִ ְ יָנא ַקש  ֻוָרה. ֻדִ ש  ָקל ֻוַבֻמְ ְ ש  ה ַבֻמִ ֻדָ ֻמִ ֻבַ
יָנא ַרְפָיא.  ֻקֻוָלא. ֻדִ ִ יָנא ְדָלא ְבש  א(ֻדִ ינָּ ֲאִפיֻלֻו ָלא ַהאי ְוָלא ַהאי. )ד ִ  ֻדְ

ֵני ָהֲאָדָמה. ֵהֵחל ָה  י ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹב ַעל ֻפְ יב ֻכִ ָאָדם ָלרֹב. ַהְיינֻו ִדְכֻתִ
ֵני ָהֲאָדָמה.  א. ֻוְכִתיב ַעל ֻפְ ְלֵעיֻלָ ם ְוגֹו', ָהָאָדם ֻדִ ֻגַ ַ ש  ה  )שמות לד(ֻבְ ֶ ֻומֹש 

יב,  ָניו, ַהְיינֻו ִדְכֻתִ י ָקַרן עֹור ֻפָ יב,  )בראשית ג(ָלא ָיַדע ֻכִ ְכֻתִ ְתנֹות עֹור. ָקַרן, ֻדִ ֻכָ
מֻוֵאל )שמואל א טז( ְ ח ש  ֻקַ א ְבֶקֶרן,  ַוֻיִ יָחא ֶאֻלָ ִ ֶמן. ֵלית ְמש  ֶ ֻ )תהלים ֶאת ֶקֶרן ַהש 

רֻום ַקְרֵננֻו.  פט( ְמָך ֻתָ ִ יָרָאה  )תהלים קלב(ֻוְבש  ם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד. ַהְיינֻו ֲעש ִ ָ ש 
יב,  ְכֻתִ א. ְוַאְתָיא ִמן יֹוְבָלא ְדִהיא ִאיָמא, ֻדִ ֶקֶר  )יהושע ו(ְדַמְלֻכָ ֹוְך ֻבְ ְמש  ן ְוָהָיה ֻבִ

ָנִטיל ֶקֶרן ְוֵריַוח  א. ֶקֶרן, ֻדְ ִאיֻמָ יָרָאה ֻבְ ר ֲעש ִ יֹוְבָלא ִאְתַעֻטָ ַהֻיֹוֵבל. ֶקֶרן ֻבְ
 ְלָאָתָבא רֻוֵחיֻה ֵליֻה.

א ַתְייִבין  א. ְוֹכֻלָ יָבא ְדרֻוָחא ְלכֹֻלָ ִ יֹוְבָלא הֻוא. ְויֹוֵבל ה'. וה' ְנש  ֶקֶרן ֻדְ
יב,  ְכֻתִ ד ִאְתֲחֵזי ה' לה', ְיָי'  א()ירמיה ְלַאְתַרְייהֻו, ֻדִ ֲאָהֻה ְיָי' ֱאלִֹהים, ֻכַ

א ֻוְכִתיב  ם ָמֻלֵ ֵ ֻיֹום ַההֻוא.  )ישעיה ב(ֱאלִֹהים ִאְתְקֵרי ש  ב ְיָי' ְלַבֻדֹו ֻבַ ֻגָ )ס"א ְוִנש ְ

ם יהו"ה דָּ ִביל אָּ או ִבש ְּ ִאי לָּ א וְּ מָּ לְּ עַּ י לְּ תֵּ א אָּ נו תָּ עַּ ו רְּ ק י' פ  לַּ ַּ ת  ִאסְּ ז ַּר ה' לה' וְּ חַּ ד ִאתְּ ַּ ים  כ  י ָּ קָּ לָּא ִאתְּ

גו'( ב וְּ ג ָּ ִנש ְּ ִתיב וְּ א כְּ ל דָּ עַּ ב וְּ רַּ חָּ ָּא ִאתְּ כֹּל  א וְּ מָּ לְּ ר ְצִניעֻוָתא אכָֻ  דַע  עַּ ן ָסִתים ְוִאְתַעֻטַ
ַהְיינֻו ִסְפָרא ְד ְד  א, ֻדְ ָאה ַמְלֻכָ ע(ְצִניעֻוָתא. ַזֻכָ דַּ יָּ ק וְּ פַּ נָּ אן ד ְּ מָּ ָעאל  )נ"א לְּ ְלַמאן ֻדְ

ִבילֹוי ְוָאְרח ְ  .)דף קע"ט ע"ב(ברוך יהו"ה לעולם אמן ואמן. ֹוי. ְוָנַפק ְוָיַדע ש 

 

ְיִהי  ו 

אי  ְוה 
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ֵסֶפר ַהזֹוַהר

ָנא ּכֶ ָרא ְדַמׁשְ ִאּדְ
א ָהֱאלִֹקי  ּנָ דֹו ַהּתַ ר ִלּמְ  ֲאׁשֶ

ר יֹוָחאי ְזָיָע"ָא  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ
ר,  ְסּתָ ָתה ּתֹוַרת ַהּנִ ּלְ  ְוַעל ָידֹו ִנְתּגַ

ינּו ע"ה ה ַרּבֵ ַמת מֹשֶׁ "י ִניצֹוץ ִנׁשְ ַהַרְשּבִ דּוַע ׁשְ ּיָ ְוַכּ

ֶאָחד. בּוַע  ׁשָ ּבְ ְלַסְיימֹו  ה  ְזּכֶ ּיִ ְלּיֹום[  ה  ַדּקָ ]ּכְ ּבֹו  ַהּלֹוֵמד  ל  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ִלְמדּו   – ִמידֹוַתיי  נּו  "ׁשְ ָהֱאלִֹקי  א  ּנָ ַהּתַ ְבֵרי  ּדִ ם  ְיַקּיֵ ֶאָחד  ל  ּכָ ֶזה  ּוּבְ

דֹוׁש ַהּקָ א  ּנָ ַהּתַ "ּדְ ה  ִנְזּכֶ ֶזה  ִלּמּוֵדינוּ  ְיֵדי  ְוַעל  א(.  סז,  יִטין  )ּגִ  ּתֹוָרִתי" 

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

ַרֲחִמים אּוָלה ּבְ ָלל - ְלֵקרּוב ַהּגְ מּוָפץ ְללֹא ַמְטרֹות ֶרַוח ּכְ

ּוְבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי בב"א
ה ַאַחת  ַדּקָ ָנא ּבְ ּכֶ ָרא ְדַמׁשְ ל ִאּדְ ּיּום ּכָ ָרֵאל" ְלּסִ ְבֵטי ִיׂשְ "ַיַחד ׁשִ

ָרֵאל ַחד הּוא"  ִריְך הּוא ְוִיׂשְ א ּבְ "קּוְדׁשָ

 יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי", 
בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א  



זוהר תורהזוהר תורה

ע"ב קכ"ב דף משפטים זוהר
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       נ"א) 

במלאדמלא)        
         
          

  (ואתנהיר)     
אתער,) לבתר (נ"א        



זוהר תורהזוהר תורה

      (מב (ישעיה  
     

          
         
          

   

    (ע"א קכ"ג ד)  
 (כח (איוב       

      (חמ ד"אמאי) 

        
         
          
         

  

          
       

   (כד (משלי     
          
           
        
         

 

          
 ואתעטר לג ג ועיילי חד עטרא יא לת רמתח וכד (ס"א 



זוהר תורהזוהר תורה

(די ה)חד השירי (שיר      
    (לד תהלי)      

       (לג תהלי) 
  

          
     (נ"ד)  

         
 (כח (איוב        

          
         

     (ד השירי (שיר    
           

     (מו (בראשית   
         

  

          
     (נח (ישעיה   

           
     (כח (איוב    

          
           

  



זוהר תורהזוהר תורה

            
     (אדכ למא (ד"א    

    

       
         

       

         
 (רמתח תליי (ס"א     

          
          
            

           
       קכ"ג ד) 

ע"ב)        
        

        (פב תהלי) 
      

          
          
          
          

        


