
 

ֵ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 א' ַּ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 
ת ַהֵּסֶפר "זֹוַהר ּתֹוָרה" ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדש ֲעבּור ִמְתַּפְּלֵלי ֵּבית ִמְדָרׁש "ִמְדֶרֶׁשת ְׁשֵדרֹות". ֶ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 אפרשת

שמו יתבר הש בעזרת
רב האלקי התנא בזכות
זיע"א יוחאי בר שמעו

ספר
תורה זוהר

בראשית סדר

בראשית פרשת

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

שברא קודם בתורה, הוא ברוך הקדוש הסתכל פעמים, ארבעה א.
העולם את

אתוגו'""אלהים הוא ברוך הקדוש ברא בהתורה וראה בוא שמעון: רבי אמר , ֱִֹ
שכתוב[א]העולם ח'), יֹום:(משלי ׁשעׁשעים ואהיה אמֹון אצלֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָֻ"ואהיה

עת" ּבכל לפניו מׂשחקת וארבעיֹום ושלש ושתים פעם בה הסתכל והוא , ְְְֵֶֶַָָָ
יבאו שלא לאנשים ללמד מלאכה, בה עשה כך ואחר אמרה, כך ואחר פעמים,

הזוהר זיו

הקדושא. שברא כוונתו  לומר יש אלא דברים, שני שהם אומנותו בכלי כאומן לפרש אין
כהאומרים ולא והמצוה, התורה דרכי פי על רק ויתקיים שיתנהג באופן העולם את הוא ברוך
אצלו ואהיה הפסוק שמביא וזהו לזה, זה מתנגדים הם הזה, עולם של והחיים התורה שדרכי
שלפיכך לומר יש ועוד הענינים, בכל להתנהג איך דרך המורה פדגוג אמון כמו היינו אמון,
האמתים תורה חדושי ידי שעל כדי התורה, כח ידי על העולם את הוא ברוך הקדוש ברא

מזהירים. הרקיע כזוהר קדושים רקיעים נבראים כן גם יהיו ישראל, שיחדשו

ספר 

רה תו הר  ו ז

סדר בראשית



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת ב

בה, שכתובלטעות כ"ח)כמו וּיאמר:(איוב חקרּה וגם הכינּה ויסּפרּה ראּה ְְְֱֲִֶַַַַָָָָָָָֹ"אז
חקרה,לאדם" וגם הכינה ויספרה ראה אז שכתוב אלו פעמים ארבע וכנגד , ָָָ

שברא מה הוא ברוך הקדוש ארבע[ב]ברא הכניס מלאכתו שהוציא וטרם ,
השמים, כך ואחר ארבע, הרי את, אלהים ברא בראשית שכתוב בתחילה, תיבות
שהוציא טרם בתורה, הוא ברוך הקדוש שהסתכל פעמים ארבע כנגד הן

לפועל. מלאכתו



ב' עמוד ר"ה דף  ויגש פרשת א' חלק זוהר
ברכה סימן שהוא העולם נברא בי"ת באות ב.

האותיותרבי כל באו העולם, את הוא ברוך הקדוש שברא טרם אמר: אלעזר
רצונך לפניו, ואמרה תי"ו נכנסה למפרע, ואחת אחת כל ונכנסו לפניי
שכתוב למות, צדיקים הרבה עתידים שבך לא,  לה אמר העולם, בי לברוא

ט') וגו'",:(יחזקאל האנׁשים מצחֹות על ּתו וממקדשי"והתוית שכתוב ולמדנו ְְְֲִִִִַָָָָ
שלש נכנסו בך. יברא לא העולם ולכן ממקדושי, אלא ממקדשי תקרא אל תחלו,
 הוא ברוך הקדוש להן אמר בלבדה, ואחת אחת כל רי"ש, קו"ף שי"ן אותיות,
ושקר שק"ר, בכן שנקרא האותיות אתן שהרי העולם, עמכן לברוא כדאי אתן אין
לאות האותיות שהגיעו עד כולן, וכן צד"י פ"א ונכנסו לפני. לעמד כדאי הוא אין
שנתקיים עד וכו', ותחתונים עליונים נזדעזעו הכתר מעל כ"ף שירדה כיון כ"ף,
תאמר ואם ונברא, העולם נתיסד ובה ברכה, סימן שהיא בי"ת באות הכל
לפיכך ארור, בה שנקרא לפי אלא הוא, כך האותיות, לכל הראש היא שהאל"ף
לא ארור, שנקרא הטומאה לצד מקום ליתן שלא בשביל העולם, בה נברא לא

נברא. ובה העולם בבי"ת ונתיסד העולם, בה נברא



בהשמטות
גדל לו ואומר עליו המכה מלאך ממונה בארץ ועשב עשב כל על ג.

הארץ"את ואת תיבותהּׁשמים ראשי נבראואהוהארץהאתושמיםהתא", שבו , ְִֵֵֶַַָָָ
וארץ, שמים,א"השמים נבראו בו שנמצאו"ה, מה וכל הארץ נבראת בו ,

הזוהר זיו

אצילותב.  שהם בכלל, עולמות ארבעה שברא למה רמז הבריאה, הקדמת של תיבות ארבע
נברא. כל השגת לפי מספר, אין עד לרבבות עולמות הם ובפרט, עשיה, יצירה בריאה



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר גפרשת

לך אין שאמרו, וזהו שבארץ, והעשבים העצים בכל השתוקקות נותן והוא בה,
ו מלמעלה עליו ממונה שאין מלמטה ועשב עשב ואומרכל בו שמכה אותו שומר

גדל, ל"ח)שנאמרלו בארץ".:(איוב מׁשטרֹו ּתׂשים אם ׁשמים חּקֹות ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֻ"הידעּת



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

הארץ מדורי שבעה ד.
ובהּו"והארץ תהּו הארץהיתה מדורי הם אלה גיא,[ג]", ארקא, אדמה, ארץ, : ְְֶָָָָָֹֹ

בצדק. תבל ישפוט והוא שכתוב תבל, שבכולם וגדול תבל, ציה, נשיה,
כמו הגיהנם, מקום הוא זה אבא רבי לו אמר ציה, היא איזו יוסי: רבי אמר

וצלמות"שכתוב: שכתוב:"צּיה הסוד וזהו תהֹום", ּפני על מקום"וחׁש סוד זה , ְְְְְִֵֶֶַַָָֹ
מקום וזהו הבריות, פני מחשיך שהוא המות מלאך מקום ציה, היא וזו הגיהנם,
שנשכחה עד כלל התגלות בה נראה שלא נשיה, זו  תבל העליון. חשך של

נשכח שאינו מקום ארקא, זו ובהו נשיה, נקראת כן ועל חייא[ד]מכלם, רבי .
אלקים. מרוח הניזון תבל נגד זה מרחפת, אלקים ורוח גיא, זו אמר:



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

גנזו בתחלה הוא ברוך הקדוש שברא העין אור ה.
אֹור"וּיאמר ויהי אֹור יהי הואאלקים ברוך הקדוש שברא האור הוא זה ," ְְֱִִִֶַַֹֹ

או והוא העיןבתחלה, לאדם[ה]ר הוא ברוך הקדוש שהראה האור והוא
ברוך הקדוש שהראה האור והוא סופו, ועד העולם מסוף בו רואה והיה הראשון,

הזוהר זיו

חלקיםג. חמשה על הארץ שמחלקים הגעאגרפיא, חכמי דברי פי על הכוונה מפרשים יש
שני במקום ישוב חלקי שני עוד שנמצא ואומרים שלהם, ובאקלימים בישובים מזה זה שונים
מפרשים ויש מאיתנו, יסתירם הבורא השגחת כעת אשר והדרומי, הצפוני הארץ כדור צירי

ג'. פרק ו' שער בפרדס המבואר אחר בענין
אמת.ד. דברי שם, שולטת השכחה שאין
האורה. שזה יובן הטבע חכמת פי ועל ממעל, אלוה חלק שהיא הנשמה כח של האור היינו

בתוך הופיע הנשמה אור שזיו רק האור, לזה המקור יהיה שהמאור מאור בשום נקשר היה לא
של האור קוי כעין אלכסון של ביושר רק להתפשט מוכרחים היו לא הזה האור וקוי העין
האור קוי שבירת בדרך גם רב במרחק העין מן להתבשם בכחם שהיה אלא והנר השמש



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת ד

ואומר משבח והיה לדוד, ל"א)הוא ליראי":(תהלים צפנּת אׁשר טּוב רב ."מה ְְֲִֵֶֶַַָָָ
ובשעה דן, ועד מגלעד בו וראה למשה, הוא ברוך הקדוש שהראה האור והוא
המבול ודור אנוש דור והם רשעים, דורות שלשה שיעמדו הוא ברוך הקדוש שצפה
והשתמש למשה, הוא ברוך הקדוש ונתנו בו, ישתמשו שלא כדי גנזו הפלגה, ודור

שלו העיבור ימי מן לו שנשארו ירחים, שלשה שכתוב:[ו]בו ׁשלׁשהכמו ְְְִֵַָֹ"וּתצּפנהּו
ממנוירחים". הוא ברוך הקדוש לקח פרעה, לפני בא חדשים שלשה ואחר ְִָ

בו ונשתמש ההוא אור לו והחזיר התורה, לקבל סיני הר על שעמד עד האור,
שכתוב כמו פניו, על מסוה שנתן עד אליו, לגשת ישראל יכלו ולא ימיו, כל

שכתוב זה כטלית, בו ונתעטף אליו, מגשת ק"ד)וייראו אֹור:(תהלים ֶ"עֹוטה
אֹור"ּכּׂשלמה". ויהי אֹור הזה"יהי בעולם הוא 'ויהי', – בו שנאמר מה כל , ְְְִִַַַָ

בראשית, במעשה הוא ברוך הקדוש שברא אור יצחק: רבי אמר הבא. ובעולם
יהנו שלא כדי שנגנז, הטעם מה ונגנז, סופו ועד העולם מסוף אורו עולה היה

בעבורם יהנו אל והעולמות העולם, רשעי לצדיק[ז]ממנו לצדיקים, נגנז והוא ,
שכתוב צ"ז)דוקא, וגו'",:(תהלים לּצּדיק זרּוע ויהיו"אֹור העולמות יתכוננו ואז ִַַַָ

ונגנז. נסתר הוא הבא עולם של היום ועד אחד, כולם

מ"ו דף  בראשית פרשת א' חלק זהר

לבוא לעתיד לצדיקים נגנז האור

למטה,רבי האור זה התפשטות יהי  אור יהי אמר: המלאכיםשמעון הם ואלו
הימין בחינת מצד להתקיים קיום להם יש הראשון, ביום "וירא[ח]שנבראו ,

עם מעצמו, מאיר שאינו המאור להכליל  'את' טוב", כי האור את אלקים

הזוהר זיו

שבכח איך יובן זה פי ועל ומלואה, הארץ כל בהעין נצטייר זה ידי ועל הארץ, כדור לסבוב
לא הארץ כדור ועגילת דן ועד הגלעד מן ישראל ארץ כל לראות משה יכול היה האור זה

ראיתו. מנעה
בעיניוו. נקשר שהיה הנשמה של האור זה בכח ורק חשוך, במקום במערה אותו הצפינה כי

חשוך. במקום גם ראה
כרבא.ז. לקי הוצא בהדי ע"ד האור, מזה העולמות שאר גם יהנו הרשעים בשביל פירוש
ספירותח. שנקראות מדות הז' מן הראשונה מדה שהיא החסד מדת בכח נברא הראשון יום

הם ימין בחינת שהיא החסד מדת אור מן שנבראו המלאכים ואלה העולם, מתנהג ידן שעל
תמורה. או ביטול בהם ואין החסד אור בכח תמיד מתקימים



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר הפרשת

בו: שנאמר מעצמו, שמאיר טוב"המאור [ט]"כי 'את' אלעזר: רבי אמר
מאירים וכולם הזה, אור מצד שבאים המלאכים כל ולרבות להכליל

השלימות.[י]כבתחילה בקיום



א' עמוד מ"ו דף – בראשית פרשת א' חלק זוהר

הגנוז האור מאותו מתקיים העולם ו.
וּיבּדל"וּירא טֹוב ּכי האֹור את במעשיאלקים ראה חייא: רבי אמר  ראה מה ," ְְֱִִֵֶַַַַָֹ

עד העולם מסוף אורו שעולה ראה אמר: אבא רבי אותו, וגנז הרשעים
העולם. רשעי ממנו יהנו שלא לגנזו הוא טוב וכי סופו,

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

האור מזה עליהם נמשך בתורה העוסקים
שביארואמר כמו הבא, לעולם לצדיקים מזומן והוא נגנז, ההוא אור יוסי: רבי

בעולם שימש לא ההוא ואור סתם, ודאי לצדיק לּצּדיק", זרּוע "אֹור ִַַַָשכתוב:
אלמלא אומר: יהודה רבי יותר. שימש ולא נגנז כך ואחר הראשון, ביום מלבד
הזו כזרע ונזרע, נגנז אלא אחד, רגע אפילו העולם נתקיים לא לגמרי, נגנז היה
יצא שלא יום לך ואין העולם, מתקיים וממנו ופירות, וזרעים תולדות שעושה
מקום ובכל לעולם הוא ברוך הקדוש מזין ובו לכל, ומחזק בעולם, ממנו
אותן על ונמשך הגנוז האור מן יוצא אחד חוט בלילה, בתורה שעוסקים

שכתוב זה בה, מ"ב)העוסקים עּמי:(תהלים ׁשירה ּובּלילה חסּדֹו ה' יצּוה "."יֹומם ְְְִִִֶַַַַָָֹ



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

יום בלא לילה ואין לילה בלא יום אין ז.
אחדוערב"ויהי יֹום ּבקר האור.יהי מצד  בקר ויהי החשך, מצד  ערב ויהי ," ְְִִֶֶֶֶַַָֹ

מה אמר: יהודה רבי אחד, יום  כתוב יחד, משתתפים שהם ומתוך
כתוב: ויום יום שבכל בקר",הטעם ויהי ערב לילה,"ויהי בלא יום שאין להודיע ְְִִֶֶֶַַֹ

הזוהר זיו

זהט. וענין והלבנה, השמש בדמיון שהן ומלכות תפארת הנקראות המדות שתי היינו
הקבלה. בספרי נתבאר

תמורה.י. ולא גרעון ולא בטול אין החסד מדת באור כי האור, זה גניזת קודם כמו פירוש



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת ו

להפרד צריכים ואין יום, בלא לילה שהוציא[יא]ואין ההוא יום יוסי: רבי אמר .
כך אלעזר: רבי אמר יום. בכולם שכתוב הימים, בכל נתפשט הראשון, אור

הראשון אור מצד אלא בקר ואין בקר, בכולם שכתוב שמעון[יב]נשמע רבי .
פירוד, בהם שאין להראות כדי בו, וכולם כולם, עם התחבר הראשון יום אמר:

אחד. והכל



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

שלום על אלא מתקיים ואין העולם בריאת פלאי ח.
הּמים""וּיאמר ּבתֹו רקיע ממיםיהי עליונים מים נפרדו בזה יהודה: רבי אמר , ְְִִִֶַַַַָֹ

שנאמר: וזהו מים, התפשטות היינו  רקיע ּביןהתחתונים, מבּדיל ְִִִֵַ"ויהי
למים". ִִַָָֽמים

ב' עמוד ט' דף  ויקרא פרשת ג' חלק זהר

מלכותו עול עצמם על לקבל מוכנים וההיכלות הרקיעין כל
למעלה,בא רקיעים ז' ברא העולם, את הוא ברוך הקדוש שברא בשעה וראה

ז' שנים ז' שבועות, ז' ימים, ז' נהרות, ז' ימים, ז' למטה, ארצות ז' ברא
רקיעין ז' הז', ברקיע נמצא הוא ברוך הקדוש העולם, קיום שנים אלפי ז' פעמים,
רקיע בכל המשמשים ושמשים, ומזלות, כוכבים, ואחד אחד ובכל למעלה,
מלכות עול עליהם לקבל אלה, על אלה מרכבות נמצא הרקיעים ובכל ורקיע,
בו' מהם אלה, על אלה מזה, זה משונים שמשים נמצא המרכבות ובכל ריבונם,
מהם באחד, ומהם פנים, בשני ומהם פנים, בד' מהם כנפים, ברבי ומהם כנפים,

שכתוב זה רוח, מהם מים, מהם לוהט, קד)אש רּוחֹות:(תהלים מלאכיו ְֶַָָ"עֹוׂשה
לֹוהט" אׁש למטהמׁשרתיו אלה בצלים, כקלופי אלה על אלה הרקיעים וכל , ְְֵֵָָ

הזוהר זיו

ועליא. חסד על מרמז יום או אור וסתם רע, ועל דין על מרמז לילה או חשך סתם כי פירוש
שיש ושלום חס ולחשוב העולם הנהגת ידן שעל המדות בין להפריד שאין יאמר לזאת הטוב,

אחד. שהכל אלא הקדמונים, שחשבו כמו רע ופועל טוב פועל רשויות שתי
מדתיב. בכח נברא אשר הראשון יום שאור אחד לענין מכוונים שניהם אלעזר ורבי יוסי רבי

ורבי בראשית, למעשה קיום היה לא זאת ולולא הימים, שאר בכל ונתקשר נתפשט החסד
על ירמזו האלה תיבות שתי כי בקר, תיבת מן אלעזר ורבי יום, מתיבת זה ענין מוכיח יוסי

החסד. מדת אור



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר זפרשת

ועל הולכים פיו על רבונו, מפחד ורועש הולך ורקיע רקיע וכל למעלה, ואלה
זה כדמיון וגבורתו, בכחו הכל שנושא הוא ברוך הקדוש כולם ועל עומדים, פיו

תחתונים ואלה עליונים שאלה אלא בישוב, וכלן למטה, ארצות וארץ[יג]ז'
הישוב. מכל גבוה וירושלים מכולם, גבוה ישראל

ג דף  בראשית פרשת א' חלק זהר

עליו עליון הוא ברוך והקדוש האדם, מלבד בכל שולט אין העולמות ובכל

כמוובספרו בעיגול מתגלגל הישוב שכל יותר, מבואר הזקן המנונא רב של
שלהם במראה משונים הבריות וכל למעלה, ואלה למטה, אלה כדור,

האנשים כשאר בקיומם ומתקיימים ומקום, מקום כל כפי האויר, שינוי ,[יד]מן
ולאלה יום לאלה לאלה, חושך לאלה אור כאשר בישוב מקום יש כן ועל

אחת[טו]לילה בשעה מלבד לילה, בו נמצא ולא יום, שתמיד מקום ויש ,
בר[טז]קטנה כמה בו שיש בים, הוא זה כדמיון זה, זה, מן זה משונות יות

קד)שכתוב קטּנֹות:(תהלים חּיֹות מסּפר ואין רמׂש ׁשם ידים ּורחב ּגדֹול הּים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ"זה
וגו'". ּגדֹולֹות שלמעלה,עם כדמיון והכל בזה, זה ומתקשר בזה, זה תולה והכל ְִ

עליו, עליון הוא ברוך והקדוש האדם, מלבד בכל שולט אין העולמות ובכל
בעולם מחלוקת היה לתחתונים, עליונים מים בין שמפריש ההוא רקיע ולולא
שלום. על אלא מתקיים אין והעולם ביניהם, שלום עשה הזה רקיע אבל מהם,
והכל שלום, ושמו שלום הוא שלום, נקרא הוא ברוך הקדוש וראה בוא

בשלום. מתקשר



הזוהר זיו

להלן.יג. כמבואר ומלמטה מלמעלה הארץ כדור על פירוש
היפים.יד. האנשים כמו מתקיימים שחורים והם בגוונם שמשונים אלה גם פירוש
לילה.טו. השני כדור ובחצי יום, שם השמש נגד שנמצא הכדור בחצי פירוש
ובדרוםטז. בצפון הארץ צירי לשני הסמוכים המקומות ואלה האופק שעל המקומות אלה הם

הגעאגראפיא, חכמת בלמודי היטב מבואר זה וכל הארץ כדור שבצפון "אלסקא" מדינת כמו
היו לא האלה זהר דברי מן וקאלאמבוס קופערניק העולם אומות חכמי יודעים היו ואם
והבריות הצדדים בכל ומיושבת כדורית שהארץ שהשיגו עד שנים הרבה כך כל מחשים
החזק המושך כח לרגלי העברים מכל הארץ כדור את הסובב השמים לתוך נופלים אין והימים

ימים. בשס"ה השמש את הסובבת הארץ תנועת של



זוהר תורהזוהר תורה

 

ְּתִפָּלה ֹקֶדם ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו 
ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינּו, ְּבִקָּדה ּוְבִהְׁשַּתֲחָוָיה, ֶׁשֵּקַרְבָּתנּו ְלתֹוָרֶתָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, 
ְוָנַתָּת ָלנּו ֵחֶלק ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך ַהְּקדֹוָׁשה. ָמה ָאנּו, ֶמה ַחֵּיינּו, ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמנּו ֶחֶסד 
ָּגדֹול ָּכֶזה. ַעל ֵּכן ֲאַנְחנּו ַמִּפיִלים ַּתֲחנּוֵנינּו ְלָפֶניָך, ֶׁשִּתְמחֹול, ְוִתְסַלח, ְלָכל ֲחֹטאֵתינּו 
ַוֲעוֹונֹוֵתינּו, ְוַאל ִיְהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּביֵנינּו ְלֵביֶניָך. ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו 
ֵואֹלַהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשְּתכֹוֵנן ְלָבֵבינּו ְלִיְרָאֶתָך ְוַאֲהָבֶתָך, ְוַתְקִׁשיב ָאְזֶניָך ִלְדָבֵרינּו ֵאֶּלה, ְוִתְפַּתח 
ְלָבֵבינּו ֶהָעֵרל ְּבסֹודֹות ּתֹוָרֶתָך, ְוִיְהֶיה ִלּמּוֵדנּו ֶזה ַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך ְּכֵריַח ִניחֹוַח. 
ְוַתֲאִציל ָעֵלינּו אֹור ְמקֹור ִנְׁשָמֵתנּו ְּבָכל ְּבִחיָנֵתינּו, ְוֶׁשִּיְתנֹוְצצּו ִניצֹוצֹות ֲעָבֶדיָך ַהְּקדֹוִׁשים 
ֲאֶׁשר ַעל ָיָדם ִּגִּליָת ְּדָבֶריָך ֵאֶּלה ָּבעֹוָלם. ּוְזכּוָתם, ּוְזכּות ֲאבֹוָתם, ּוְזכּות ּתֹוָרָתם, ּוְתִמימּוָתם, 
ָתם, ַיֲעמֹוד ָלנּו ְלַבל ִנָּכֵׁשל ִּבְדָבִרים ֵאּלּו. ּוִבְזכּוָתם ָּתִאיר ֵעיֵנינּו ְּבַמה ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים.  ּוְקֻדּׁשָ
ְּכַמֲאַמר ְנִעים ְזִמירֹות ִיְׂשָרֵאל "ַּגל ֵעיֵני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך". ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי 

ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִּכי ְיָי ִיֵּתן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנה:
)ַקָּבָלה ֵמָהֲאִריַז"ל(

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵׁשם 
יּוד ֵק"י ְּבָוא"ו ֵק"י ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל 
ר ַעְצִמי  ְלַאְקָמא ְׁשִכיְנָּתא ֵמַעְפָרא, ּוְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה. ֲהֵריִני ְמַקּׁשֵ
ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ְּבִנְׁשַמת ָּכל ַהְּתָנִאים ְוַהַּצִּדיִקים ַהְּכתּוִבים ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ּוְברֹאָׁשם 
ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבנֹו. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְתַקֵּים ְּתִפַּלת ָּדִוד 
לֹום )ְּתִהִּלים סא, ד-ה( ִּכי ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ִמְגַּדל עֹז ִמְּפֵני אֹוֵיב. ָאגּוָרה  ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ
ְבָאָהְלָך עֹוָלִמים ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה. ְוֶאְזֶּכה ְׁשְּבִלמּוֵדינּו ֶזה ִּיְהיּו ִׂשְפתֹוֵתיֶהם 
ּדֹוְבבֹות ְּבֶקֶבר, ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו. 
ּוְּבַהֵדין ִסְפָרא ֵסֶפר ַהּזֹוַהר, ִיְפקּון ִיְׂשָרֵאל ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי, ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך 
ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם. ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה 
ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו 
)סֹוד ה'( ּכֹוְנֵנהּו )ְּתִהִּלים צ, טז-יז(.  

ְּתִפָּלה ְלַאַחר ְקִריַאת ַהזֹוַהר
ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבַֹתי ֶׁשִּיְתַקֵּים ָּבנּו ַעָּתה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ָוָאִׂשים ְּדָבַרי 
ְּבִפיָך ּוְבֵצל ָיִדי ִּכִּסיִתיָך ִלְנֹטַע ָׁשַמִים ְוִליֹסד ָאֶרץ", ְלַהֲעלֹות ְלרֹוֵמם ּוְלַתֵּקן ֲהִריסֹות 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְלִקּׁשּוט ּוּפּוְרִפיָרא ִעָּלָאה ּוְלַאְרמֹון ֶׁשַעל ְמכֹונֹו ֵיֵׁשב ְלַהֲחִזיר  ְוֻחְרּבֹות ַהּׁשְ
ֲעָטָרה ְליֹוְׁשָנּה ְוַקֵּים ָּבנּו ְמֵהָרה ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור ַהַחָּמה ְואֹור 
ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמים". ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ּוְבנֹו ַרִּבי ֶאְלָעָזר, 
ְויֹוָתם ֶּבן ֻעִזָּיהּו, ַיֲעמֹוד ָלנּו ְלַתֵּקן ָהעֹוָלם ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ַעד סֹופֹו ִּכְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו. 
ּוִבְזכּות ֱהיֹוֵתנּו ֲעסּוִקים ַּבָחְכָמה ַהֹּזאת, ַעל ָיָדּה ִּתְתָקֵרב ַהְּגאּוָלה, ִויׁשּוָעָתּה ְמֵהָרה 
ַּתְצִמיַח, ְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ִויקּוַים ָּבנּו ִמְקָרא ֶׁשָּכתּוב "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִקים 
ְיִהי אֹור", ַוִּיְזַרח ָעֵלינּו אֹור ה', ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד.
)ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ִמּתֹוְך ְלׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל זיע״א(  
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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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̈מבא

מׁשהאי˙א ניצֹוץ יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי היֹות האריז"ל, ּבּכתבי ¦¨ְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָֹ

עׂשה ּכן על הּׁשלֹום, עליו ׁשּבֹורּבינּו דצניעּותא" "ספרא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּתֹורה חּומׁשי חמּׁשה ּכנגד ּפרקים הּקדֹוׁשהחמּׁשה ׁשהּתֹורה והיֹות , ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

לּספרא ּפרקים חמּׁשה הּוא ּגם עׂשה ּכן על ונסּתר, נגלה ּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׁש

הּקדֹוׁש ׁשהּזהר והגם הּנסּתרֹות, לנסּתר נחׁשב ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹדצניעּותא

זה ּכל עם נסּתר, הּוא הּנגלה הּסֹודֹות.ּגם וסֹוד הּנסּתרים נסּתר יׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הזהרּדחמּׁשהודע ותּקּוני הזהר ּכל ּכמעט ּכֹוללים אּלּו ּפרקים §©ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ

יֹום ּבכל ללמֹוד הּוא ּגדֹול וּתיקּון האצילּות, ּגדרי קׁשרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָוכל

דצניעּותא מּספרא אחד הּצּדיקיםּפרק ּכל לנּו ּגילּו ּוכבר , ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

לטהרת ּמאד מסּגל הּוא הזהר ׁשּלׁשֹון החי האר"י מרן ְְְְֲֳִֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻּובראׁשם

לכלהּנׁשמה, ראׁש הּוא הּזה הלימּוד ׁשעסק יֹודע הּקּב"ה "ורק ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

החּיים)הּתיקּונים" עץ ּדר – הרמח"ל חמּׁשה,(לׁשֹון וכּמה ּכּמה אחת ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ

ּפז. ּוכלי זהב יערכּנה לא ּתבה ּכל מּמׁש אׁשר אּלּו, (ּכלׁשֹוןּפרקים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ה את הּמפרׁש האריז"ל דצניעּותאּתלמיד מצוֹותי)ּספרא נתיב ּבספר וכתב . ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ג') אֹות ב' שער הּיחּוד וחּיּוב(נתיב הזֹוהר ספר ׁשּכל ודע לׁשֹונֹו: וזה , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

עׂשה מצות הּכל האר"י מרן ּכתבי ׁשל ּליּמּוד וחּיּוב ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹלּמּודֹו

ּבֹו" הּתֹורהלדבקה ּובנתיב י')". אֹות א' ּבמתיקּותּכתב(ׁשביל "ּבעסקֹו ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָ

מתּוקים מּדבׁש" "מתּוקים הּתֹורה סֹודֹות ׁשל ּובאֹור הזֹוהר ְְְְִִִֶַַַַָָלׁשֹון

ּומּמׁש הּדינים יתמתקּו אלא ּבכל ה'", טֹוב ּכי ּוראּו "טעמּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָוּדאי,

הּדינים ממּתיק ּוּבזה וׂשמח, רחב ּבלב אחר, לאיׁש ּברגע ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיתהּפ

הּקלּפֹות, ּומׁשּבית טֹובוּכֹורת ועׂשה מרע סּור ּובספר ס'עּכ"ל. (ּדף ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

ּבׁשעּורס"א) ּגדֹולים ּומּוסרים ׁשמים יראת ּכּולֹו הזֹוהר ספר ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּכתב:

ּברּוקּומה, הּבֹורא לעבֹודת מּמׁש ׂשערה וכל אבר ּכל לקּדׁש אי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשמֹו ּוברּו עּכ"ל.הּוא , ְַַָ

ָמבֹוא ְּבֶהְמֵׁשִכים

המשך בגליון הבא
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ף הַּ     ִסְפָרא  א ְדְצִניעּוָתא    ִראׁשֹון יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

 רה  ו  זּ ר ה  פ  ס  
 ִסְפָרא ְדְצִניעּוָתא

 הָא ָמ ְד ק   ִפְרָקא
ַמְתְקָלא.  ִקיל ֻבְ ָ ש  א(ִסְפָרא ְדְצִניעֻוָתא, ִסְפָרא, ֻדְ אנָּ ָּ ָלא  )ת  ַעד ֻדְ ֻדְ

ין, ֻוַמְלִכין ַקְדָמִאין ָהָוה ַמְתְקָלא, לָ  ַאֻפִ ין ֻבְ יִחין ַאֻפִ ֻגִ ְ א ֲהוֹו ַמש 
ִכֻסֻוָפא ְדָכל  א ֻדְ ָ ֵריש  ָלת. ַעד ֻדְ ֻטְ חֻו, ְוַאְרָעא ִאְתֻבַ ֻכָ ֻתַ ְ ִמיתֻו, ְוִזיֻוֵניהֹון ָלא ִאש 

י ִדיָקר ַאְתִקין, ְוַאֲחִסין. ֵ סֻוִפין, ְלבֻוש   ֻכִ

ָלא ָהוָ  חֻו. ַמְתְקָלא ָתֵלי ַבֲאַתר ֻדְ ֻכָ ֻתַ ְ ָלא ִאש  ָקלֻו ֵביֻה ִאיֻנֻון ֻדְ ה, ִאֻתְ
יֻה ְסִליקֻו, ֻוֵביֻה  גֻוֵפיֻה. ָלא ִאְתֲאָחד, ְוָלא ִאְתֲחֵזי. ֻבֵ ַמְתְקָלא ָקִאים ֻבְ

ין. ָלא ֲהוֹו, ַוֲהוֻו, ְוְיֱהְוֻיָ  ָסְלִקין ֻדְ

א ַחד ֻגֻוְלַגְלֻתָ ַמן, ֻבְ ן ְוִאְזֻדְ ֻקָ א ֻגֹו ִסְתָרא, ִאְתֻתְ , ַמְלָייא ַטֻלָ
ָכְך ְוָסִתים, ִאיֻנֻון ֲעָמר ָנֵקי ַתְלָיין  יָרא ִאְזֻדָ ִדְבדֹוְלָחא. ְקרֻוָמא ְדַאֻוִ
ָחא ְפִקיָחא ְדָלא  ֻגָ ְ ֵאי. ַאש  ְצלֹוָתא ְדַתֻתָ ְלָיא ֻבִ ַרֲעִוין ִאְתֻגַ קֻוָלא. ַרֲעָוא ֻדְ ִ ֻ ש  ֻבְ

א  חֻוָתא ְדַתֻתָ ֻגָ ְ ִדיָרא. ַאש  ָאה. ָנִאים, ְוָנִטיר ֻתְ חֻוָתא ִדְנִהירֻו ְדִעֻלָ ֻגָ ְ (ְבַאש  יה  ב ֵּ  )ד ְּ
א. ַער רֻוָחא ְלכֹֻלָ ִאֻתְ ָקא, ֻדְ ש ְ ַפְרֻדַ ֵרין נֻוְקִבין ֻדְ  ֻתְ

ָרא  ית ֻבָ ִ ֵראש  יָתא, ֻבְ ִ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ש  ָ ֻ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהש  ֻבָ
 ִ ֻ א, ְוַתְלָיין ִמש  ית ָעַלְייהֻו, ֻכֻוְלהֻו ְלַתֻתָ ִ ְבָעה ְדֻגֻוְלְגָלָתא ַעד ש 

ן ְוָהא ִאְתַמר. ֻוֵמַהִהיא  ֻבָ ְ ְנָייָנא ָלאו ְבחֻוש  ְיִקירֻו ְדַיִקירֻוָתא, ְוָהָאֶרץ ֻתִ
יב  ְכֻתִ ָייא ָנְפָקא, ֻדְ ר ֵאֲרָרה ְיָי'. ָהְיָתה  )בראשית ה(ְדִאְתַלֻטְ ֶ ִמן ָהֲאָדָמה ֲאש 

ֵני ְתהֹום ְורוֻ  ְך ַעל ֻפְ ֶ ֵליַסר, תֹהֻו ָובֹהֻו ְוחֹש  ִים. ֻתְ ֵני ַהֻמָ ַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ֻפְ
ְתֵליָסר ְיִקירֻו ְדַיִקירֻוָתא. ְלָיין ֻבִ  ֻתַ

אָנא.  ּתָ

אי  ה 

 ִסְתָרא

ית ִ אש  ר   ּבְ
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ף הַּ     ִסְפָרא  ב ְדְצִניעּוָתא    ִראׁשֹון יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ף  ֻקַ ִאְתֻתָ ִביָעָאה ָעַלְייהֻו, ֻדְ ְ יָתא ַקְדָמֵאי, ש  ִ ש  ְלָיין ֻבְ ִנין, ֻתַ ְ ַאְלֵפי ש 
י, ֻדְ  ְעֻתֵ ַ ְתֵריַסר ש  א ֻבִ ְלחֹודֹוי. ְוִאְתָחִריב ֻכֹֻלָ יב ָהְיָתה תֹהֻו ֻבִ ְכֻתִ

ַקְדִמיָתא, ְוָקמֻו  ן ֻבְ ָ ש  ַרֲחֵמי, ֻוִמְתַחֻדְ ֵליַסר ְיִקים לֹון ֻבְ מו (ָובֹהֻו ְוגֹו'. ֻתְ ל  )ס"י קָּ ֻכָ
אי, ֻוְלַבֻסֹוף  ָהא ֲהַות ַוֻדָ ִתיב ָהְיָתה, ֻדְ ָרא, ֻוְלָבַתר ֻכְ יב ֻבָ ְכֻתִ ִגין ֻדְ יָתא. ֻבְ ִ ִאיֻנֻון ש 

 ֶ יֹום ַההֻוא. )ישעיה ב(ְך, תֹהֻו ָובֹהֻו ְוחֹש  ב ְיָי' ְלַבֻדֹו ֻבְ ֻגַ  ְוִנש ְ

ט ְלָכאן ֻוְלָכאן, ַזְנָבא  ַ ֻ ש  ֵחיזֻו ְדִחְוָיא ָאִריְך, ֻוִמְתֻפָ ְגִליִפין ֻכְ ֻדִ
א  ָ א. ֵריש  ָ א(ְבֵריש  רָּ ר ְוָזִעים, ָנִטיר ְוָגִניז.  )ֲאחוֹּ ָאִחיד ַאַכְתִפין, ַאְעֻבַ

ְלָייא, ַחד ְלֶאֶלף יֹוִמין זְ  יא(ִעיִרין ִאְתֻגָ י ָּ לְּ מָּ יָרא  )נ"א ִאתְּ קֻוְלְטָרא ְבִקְטרֹוי, ְסַנֻפִ
יב  ְכֻתִ א, ֻדְ א ַרֻבָ ַמִיין ְדַיֻמָ יֻה ֻבְ ֵ ר ֵריש  י  )תהלים עד(ְבַעְדבֹוי, ִאְתֻבַ ֵ ְרֻתָ ָראש  ֻבַ ִ ש 

ִתיב ָח  יָנם ֻכְ ֻנִ ֵרין ֲהוֹו, ַחד ִאְתֲחָזֵרי, ֻתַ ִים. ֻתְ יִנים ַעל ַהֻמָ ָמה ַתֻנִ י, ֻכְ ֵ ֵסר. ָראש 
ה ָרִקיַע. )יחזקאל א(ְדַאֻתְ ָאֵמר  י ַהַחֻיָ ֵ  ֻוְדמֻות ַעל ָראש 

יב  י הֻוא ָאַמר  )תהלים לג(ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור, ַהְיינֻו ִדְכֻתִ ֻכִ
ְתָרָאה  ִהי, הֻוא ִבְלחֹודֹוי. ְלָבָתר ִאְתַחְזרֻו ַחד יהו"י יה"ו ו"י ו' ֻבַ ַוֻיֶ
ָקלֻו. ַכח ֻוְבַחד ַמְתְקָלא ִאֻתְ ֻתְ ְ א ִאש  ִכיְנֻתָ ְ ָמה ְדה' ש  א. ֻכְ א ְלַתֻתָ ִכיְנֻתָ ְ  ש 

י טֹוב.  ְוַהַחֻיֹות ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ֻכִ יב ַוֻיַ ְכֻתִ ֹוב, ֻדְ ִאְמרֻו  )ישעיה ג(ָרצֹוא ָוש 
ָקא. ַקְדָמָאה ִבְלחֹודוֹ  יה ַסֻלְ ַמְתְקֻלֵ י טֹוב. ַהאי, ֻבְ יק ֻכִ א ְלָחד ַצֻדִ י. ְוכֹֻלָ

ְתֵרין ְרִחיִמין  א ְבָדא ְביו"ד ֵה"א, ֻכִ א ְכִליָלן ֻדָ ִאְתֲחְזֵרי. ֲאַחָתא ֻומֹוַדְעֻתָ
ָקן. ִמְתַחֻבְ  ֻדְ

א,  ן ֻדָ ָ ל ַרְבְרָבן. ִליש  ן ְמַמֻלֵ ָ א ְדגֻוָפא, ִליש  ָ ְרש  ָ ָנְפִקין ֵמַעְנָפא ְדש 
יב  ְכֻתִ ין יֹו"ד ְוֵה"א, ֻדְ ֶזה יֹאַמר ַלה' ָאִני ְוֶזה  עיה מד()ישָסִתים ֻבֵ

ה  ָרֵאל ְיַכֻנֶ ם ִיש ְ ֵ ם ַיֲעקֹב ְוֶזה ִיְכֻתֹוב ָידֹו ַלְיָי' ֻוְבש  ֵ ה(ִיְקָרא ְבש  נ ֶּ כַּ . ֶזה  )יְּ ש  ַמֻמָ
ן ָסִתים  ָ ִליש  א ְכִליָלן ֻבְ יה"ו. ֻכֹֻלָ א ִאְתַמר ֻבְ יֹאַמר ַלה' ָאִני: ֲאַחָתא. ְוכֹֻלָ

ֻתְ  ָהא ִאְתֻפַ א, ִאיָמא ְלִאיָמא. ֻדְ ָ ֵריש  א ָיִתיב ֻבְ ֻה. ַאֻבָ ָנִפיק ִמיֻנָ ַחת ֵליֻה ֻדְ
אן ַווי אן ֻוִמֻכָ יא ִמֻכָ ְסֻיָ י ֲעָרַייְתהוֹ  ְבֶאְמָצִעיָתא, ֻוִמְתֻכַ ַגֻלֵ  .ןְלַמאן ֻדְ

יָתא ִ  ש 

י לּופ   ּגִ

ר ּי אמ   ו 

יָתא ִ  ש 


