
 

ֵ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 ב' ַּ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  ר  ַהֵּסֶפ
ֶׁ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 זוהר בראשית פרשת ח

ע"א מ"ו דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר

טוב כי בו כתוב אין לפיכך המלאכה נשלמה לא שני ביום ט.
וגו'""וּיעׂש הרקיע ויעש,את  אלא כתוב, לא רקיע ויהי יהודה: רבי אמר , ִֶַַַַָָ

רבי אמר עצום. בכח והחזיקו עליונה, בגבורה מלאכה בו שעשה
נגמרה לא בשני מחלוקת, נברא בשני עולם, לרשעי גיהנם נברא בשני יצחק:
בו ונגמרה השלישי יום שבא עד טוב, כי בו כתוב לא ולפיכך המלאכה, בו
ב', יום של המלאכה גמר על אחד פעמים, שני טוב כי בו לכן המלאכה,
הוכן ובו המחלוקת, בו ונפרדה ב' יום נתתקן השלישי ביום לעצמו, ואחד
ב' יום בו נכלל לפיכך הגיהנם, אש נחלש ג' ביום גיהנם, רשעי על רחמים

בו. ונשתלם



א' עמוד כ"ח דף  וארא פרשת א' חלק זוהר

מקוה בית הוא זה ומזלות כוכבים הירח השמש בו שנמצא הרקיע י.
הגדול מים

אחד"וּיאמר מקֹום אל הּׁשמים מּתחת הּמים יּקוּו וכתוב:"אלקים "ּולמקוה, ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
יּמים" קרא נתבארהּמים הכתוב זה אבא: רבי אמר רקיע[יז], וראה ובוא , ִִַַַָָ

שהוא הגדול, מים מקוה בית הוא זה ומזלות, ככבים, ולבנה, חמה, בו שיש ההוא
מפזרם המים שמקבל כיון התחתון, עולם שהיא לארץ ומשקה מים כל מקבל
התחתון עולם שולט, שהדין ובזמן כלם, שותים ומשם הצדדים, לכל ומחלקם

שמאל צד מן ויונק ההוא, רקיע מן יונק נקרא[יח]אינו ואז ל"ד), לה':(ישעיה ֶֶ"חרב
ּדם" ממנה.מלאה ושותים ממנה, אז היונקים לאותן וי , ְָָָ



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

פירות לעשות הוא בתחתונים עליונים מים התחברות יא.
ּדׁשא""וּיאמר הארץ ּתדׁשא עליוניםאלקים מים התחברות שמעון: רבי אמר , ְֱִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

פירות, ועושים ורבים פרים עליונים מים פירות, לעשות הוא בתחתונים

הזוהר זיו

רש"י.יז. כדפירש ימים קרא המים ולמקוה נאמר כך ואחר אחד מקום אל נאמר בתחלה דלמה
דין.יח. על ושמאל חסד על מרמז ימין כי הדין מדת מן פירוש

ספר 
רה תו הר  ו ז



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר טפרשת

והתחתונים זכרים, עליונים שמים לפי לזכר, כנקבה לעליונים קורין והתחתונים
אלעזר רבי זכר. מן כנקבה מתעברת היא שהרי פירות, עושה הארץ ולכן נקבות,
הששי, יום עד ותולדותיה כחותיה הוציאה ולא בארץ, היו הכוחות כל אמר:

חּיה"שכתוב: נפׁש הארץ כתוב:"ּתֹוצא הרי תאמר ואם ּדׁשא". הארץ ,"וּתֹוצא ֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
עד בה גנוז היה והכל כראוי, כך אחר להתישב כחותיה תקון שהוציאה אלא

כתוב: בתחלה שהרי ובהּו"שנצרך. נתתקנה[יט]כתרגומו"ּתהּו כך ואחר , ָֹֹ
כך אחר אותם והוציאה כראוי, ועצים ועשבים דשאים זרע וקבלה ונתישבה,

שנצרך. עד שלהם באור שמשו לא כן גם והמאורות



א' עמוד קל"ו דף  תולדות פרשת א' חלק זהר

חסר נכתב – מארת יהי יב.

וגו'""וּיאמר הּׁשמים ּברקיע מארת יהי אמר:אלקים חזקיה רבי חסר,  מארת , ְְְֱִִִִִֶַַַַָֹֹֹֹ
הדין קליטת הדין, תוקף בו ששורה מארת[כ]מארת, יהי אמר: יוסי רבי .

הלבנה היינו לפי[כא]למטה, קללה, תולה ובה העולם, לילדי אסכרה תולה שבה ,
ברקיע אור. מקבלת ואינה נחשכת ולפעמים המאורות, מכל הקטן מאור שהוא
המאורות, כל מקבל שהוא משום כולם, של הכלל שהוא הרקיע זהו השמים,

הזוהר זיו

והארץיט. השמים תולדות אלה הפסוק על רש"י בפירוש כמובא היא אלעזר רבי כונת
יהי הפסוק על וגם בארץ, יהיה טרם השדה שיח וכל הפסוק ועל וגו', עשות ביום בהבראם
בזמן דבר כל בפועל לצאת נצטוו כך ואחר הראשון ביום נברא שהכל השמים, ברקיע מאורות
והארץ הפסוק על וריקניא צדיא התרגום מן ראיה שמביא מה להבין צריך אמנם לו, הראוי
והתרגום שונים, פירושים יש ובהו תהו על דהנה כונתו לפרש לי ונראה ובהו, תהו היתה
בכל כדמצינו וריקם, שממה היתה והארץ בפסוק נכתב כאילו הוא וריקניא צדיא שמפרש
פסוק ס"ד וגם ז' פסוק א' בישעיה כמו צדיא המתרגם ותרגם שממה בפםוק שכתוב מקום
הכחות אבל הארץ, שעל החיצוניות שחסר פירושו בודאי נבין במשמעות שם נדייק ואם ט"ו,
חסר שהיה היינו ובהו תהו היתה והארץ הפסוק יפורש זה ולפי בשלמות, הם הפנימיים
ביום עוד לה כראוי בשלמות היתה בפנימיות אבל ממעל ריקם והיתה הארץ שעל החיצוניות

הבורא. רצון כפי לו הראוי בזמן לפועל מכח הכל יצא כך ואחר הראשון
דדינאכ. תוקפא בה שיש מלכות שנקראת האחרונה ספירה על מארת דורש חזקיה רבי

חסדים. של להמתקה תמיד וצריכה הדין וקליטת
לארץ.כא. הסמוכה דלמטה הלבנה על מארת דורש יוסי רבי



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת י

אור לו שאין המאור לזה מאיר שאינו[כב]והוא מאור מארת, יהי אמר: אלעזר רבי .
לו המאירים העליונים מאורות ידי על אלא מעצמו, הקולט[כג]מאיר כזכוכית

המאיר. אור

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

הנחש זוהמת

מתחברמארת""יהי השמש שאין פרוד ועשה זוהם, שהטיל הרע נחש לכלול  ְְִֹֹ
שכתוב:[כד]בלבנה הארץ, שנתקללה גרם זה ובעבור קללות, מארת

האדמה" רקיע"ארּורה הלבנה, זו מארת", "יהי חסר: מארת כתוב ולפיכך . ְְֲֲִָָָָֹֹ
למעלה העולמות להאיר להזדווג אחד בכלל ושניהם השמש, זה השמים,

ולמטה.[כה]ולמטה למעלה משמע בארץ, כתוב ולא הארץ, על שכתוב נשמע כן
בהלבנה, הוא הכל ועבורין, תקופות, וחשבון, גימטריאות, אמר: שמעון רבי

כ התחלת המספריםומשם וכל החשבונות, לכל[כו]ל המקום הוא כן ועל ,
שדבקים וישראל ושבתות. וחגים, ומועדים, ועבורין, וגימטריאות, התקופות,
אותה ומעלים בה דבקים והם להלבנה, החשבון עושים  הוא ברוך בהקדוש

שכתוב וגו'".:[כז]למעלה, אלקיכם בה' הּדבקים ְְֱִֵֵֶֶַַֹ"ואּתם



הזוהר זיו

עצמה.כב. של אור לה דלית מלכות לספירת מאירה והיא תפארת שנקראת הספירה זו
נותןכג. אלעזר שרבי אלא חזקיה רבי כמו מלכות ספירת על מארת כן גם דורש אלעזר רבי

עצמה. של אור לה שאין משום אלא שלה הדין תוקף בשביל לא חסר, מארת על אחר טעם
החסד,כד. אורות בה להשפיע מלכות ספירת עם מזדווגות העליונות ספירות שאין פירוש

הנגלים. וסיהרא שמשא כדמיון שהם
מלכותכה. ספירת עם העליונים וספירות עולמות הזדווגות על מרמז שהפסוק הדרש זה

היינו הארץ, על דכתיב ראיה ומביא הנגלים, וסיהרא שמשא כדמיון השפע אור בה להשפיע
לארץ. שממעל בעולמות

שלה.כו. המולד רגע ידי על פירוש

נתעליתכז. והיא ישראל, נשמות כל של המקור והיא סיהרא, שנקראת הקדושה השכינה היינו
ידי על למטה להשפיע שנצרך השפע לקבלת העליונים ועולמות הספירות עם להזדווג

טובים. ומעשים מצות ותפלה בתורה ישראל עבודת



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר יאפרשת

ב' עמוד קמ"א דף  תרומה פרשת ב' חלק זוהר

השדה ועשבי הדשאים גדלים הכוכבים במראה יג.
כתובהארץ""להאיר וראה בוא אבא: רבי אמר מ.), במסּפר:(ישעיה "הּמֹוציא ְְְִִִֶַָָָָ

וגו'" מוציאםצבאם הוא ברוך הקדוש והכוכבים, והמחנות החילות כל , ְָָ
שברקיעים, והמזלות הכוכבים כל אחד, אפילו נחסר ולא ואחד, אחד כל בשם
לך ואין לו, כראוי ואחד אחד כל העולם, לשמש ופקודים שרים נתמנו כלם
יש ההוא כוכב ועל ברקיע, ומזל כוכב עליו ישלוט שלא העולם בכל קטן עשב
כל לו, כראוי ואחד אחד כל הוא ברוך הקדוש לפני משמש שהוא אחד ממונה
ודבר דבר כל לשמש פקודים וכולם הזה, לעולם משמשים שברקיעים הכוכבים
ועשבי ודשאים ועצים עשבים מגדלים ואין צומחים ואין הזה, בעולם שנמצא
כל בפנים, פנים עליהם ונראים עליהם, העומדים הכוכבים במראה אלא השדה,
הלילה, בהתחלת יוצאים הם ומזלות כוכבים מחנות רוב לו, כראוי ואחד אחד
וכל הקטנים, מלבד יוצאים אין והלאה משם רבע, פחות שעות שלש עד
שמשמשים כוכבים ויש לבטלה, נראים ואינם לבטלה, משמשים אין הכוכבים
כוכבים ויש עליהם, שנפקדו הדברים אותן כל ולגדל להצמיח כדי הלילה, כל
ההיא שעה עד הלילה מתחלת ומגדלים ומצמיחים הלילה, חצי עד שמשמשים
הלילה, מן קצר זמן שמשמשים כוכבים ויש עליהם, שנפקדו הדברים אותן כל
נצרך ואין שימושו, גמר מיד ההוא, הדשא או ההוא עשב על שנראים שכיון
אין שימושם שגמרו וכיון לבטלה, עומדים אין הם והרי הלילה, באותו יותר

למקומם. ונכנסים ההוא בעולם יותר נראים

ב' עמוד רע"ט דף  שמות פרשת ב' חלק זהר

יקרות ואבנים החיים סמי גדלים השביט כוכבי של והנוגה במראה
שחוט וזהב

השרביטבספר כוכבי אותן כל על נאמר קדם בני של העליונה [כח]חכמה

מאלה בארץ עשבים שיש באשר ברקיע, כשרביט אור המופיעים
הרים תוך שגדל שחוט וזהב בארץ, יש יקרות ואבנים החיים, סמי הנקראים
והולכים שנמשכים אלא ממש שמכסים ולא עליו, המכסים מים במעט גבוהים
התקון וכל בשבילם, גדלים והם השרביט, כוכבי כל עליהם ושולטים עליו,

הזוהר זיו

"קאמעט".כח. ונקרא בגמרא שנזכר דשביט כוכבי היינו



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת יב

הנשלח ההוא, השרביט של והנוגה המראה ידי על אלא אינם שלהם וההגדלה
מחלות הדברים, אלה כל ונגדלים נתקנים זה ידי ועל שברקיע, ההוא כוכב מן
בזה תולה שרפואתם בדיל, כמראה או ירוקים, שנראים אנשים בין יש 

לעינים הנוצץ קלל ברזל של במראה בו,[כט]שיסתכלו להסתכל החולה וצריך ,
השרביט, כדמיון אחר, ולצד זה לצד ההוא מראה לפניו ויתנוצץ שיעבור עד
לו יש לעיניו ההוא ברק נציצי ובהופעת לפניו, ברק כמו אור נציצי שיפזר
תקון להם אין הכוכבים, אלה עליהם ששולטים הדברים אותן כל כך אף רפואה.
מתתקנים ובזה השרביט, אור עליהם בהתפשטות אלא שנראים, במה והגדלה
בספר נרמז זה כדמיון שהרי הדבר, ואמת להם, כראוי ובכח ובמראה בתבנית
והלהט הניצוץ נגה מהם חסר שאם יקרות, אבנים חכמת בענין המלך, שלמה
ברוך הקדוש הכין והכל לעולם, מתתקנים ואין גדלים אין הידועים, הכוכבים של

שכתוב: כמו העולם, לתקון "הוא הארץ על בעולם"להאיר שנצרך מה לכל , ְִֶַָָָ
אותו. לתקן הזה



א' עמוד כ' דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר
ה המאורות שני התחתוןיד. והעולם העליון להעולם הכונה  גדולים

וגו'""וּיעׂש הּגדלים הּמארת ׁשני את והתיקוןאלהים החוזק היינו – ויעש , ְְְֱִִֵֶַַַַַֹֹֹֹ
שני אחד בחבור היו בתחלה הגדולים, המארת שני את כראוי, שלהם
אמר השמש, אצל הלבנה נתישבה לא אחת, בגדלות עלו יחד שניהם המאורות,

עצמך את ומיעטי לכי הוא ברוך הקדוש השמש,[ל]לו מלבד אור לה אין ומאז ,
מדרגות אותן בכל עצמה מיעטה כך אחר אחד, במשקל כאחד ישבו שבתחלה

עליהם. הראש שהיא פי על אף שלה,

ב' עמוד קמ"ז דף  תרומה פרשת ב' חלק זהר
לשועלים ראש ולא לאריות זנב אדם שיהיה  הקדמונים אמרו

הּגדלים"למדנו:עוד הּמארת ׁשני את אלהים ועולם"וּיעׂש העליון העולם זה  ְְְֱִִֵֶַַַַַֹֹֹֹ
נקבה בחי' ואחד זכר בחינת אחד נזכרים[לא]התחתון, ונקבה שזכר זמן וכל ,

הזוהר זיו

ידיכט. על ומתנוצץ ממורט ונעשה קשה היותר ברזל והוא "שטאהל" שנקרא מה היינו
יפה. השחזה

קטון.ל. אחד נקרא כך ואחר גדולים שניהם נקראים שבתחילה בזה לתרץ ירצה
וספלא. עולם בבחינתכל נקרא המקבל וספירה עולם וכל זכר בבחינת נקרא המשפיע ירה



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר יגפרשת

עולם לכן גדול, נקרא העליון שעולם ובשביל זכר, בלשון נקראים שניהם ביחד,
נזכרים מזה, זה שנפרשו כיון גדול, נקרא כן גם בכלל עמו שמתחבר התחתון

הקטון מאור נקרא זה לו, כראוי ואחד אחד כל אמרו[לב]בפרט ולפיכך
בין נמצא שכאשר לשועלים, ראש ולא לאריות, זנב אדם שיהיה הקדמונים,

האריות. בכלל הכל נקרא אריות



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

ללבנה  וישראל לשמש השנה חשבון עושים העולם אומות טו.
הּׁשמים""וּיּתן ּברקיע אלהים כתובאתם יוסי: רבי אמר ק"ד), ירח(תהלים "עה : ְֱִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

זה שנים, וראשי חדשים ראשי בו לקדש בשביל ירח עשה וגו'", ֲִַלעדים

לאֹותֹות"שכתוב: ימים"והיּו אלה ולמועדים הוא, אות כי שכתוב שבתות, אלה , ְְָ
אומות שיהיו שנים, ראשי אלה ולשנים חדשים, ראשי אלה ולימים טובים,

ללבנה. וישראל לשמש חשבון עושים העולם



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

וכו' המים ישרצו הפסוק סוד טז.
וגו'""וּיאמר חּיה נפׁש ׁשרץ הּמים יׁשרצּו מיםאלהים אלו אלעזר: רבי אמר , ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ואלו עליונים אלו שלמעלה, כדמיון מינים השורצים התחתונים
אדם נפש זו היא, ומה חיה, נפש הוציאו העליונים אמר: חייא רבי תחתונים.

שכתוב כמו א)הראשון, פרק חּיה:(בראשית נפׁש ׁשרץ הּמים יׁשרצּו אלהים ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ"וּיאמר
הארץ" על יעֹופף איש,ועֹוף בדמות לאנשים שנתגלים העליונים שלוחים אלו , ְְֵֶַָָ

הארץ על יעופף שכתוב נשמע שהם[לג]כן אלא נתגלים, שאין אחרים שיש לפי ,
האנשים השגת כפי ממש אחרים[לד]ברוח כאותן למינהו, בהם כתוב לא ולפיכך

הזוהר זיו

בחינת הוא השמש לכן הלבנה את להאיר אור משפיע שהשמש והלבנה השמש כדמיון נקבה,
נקבה. בחינת והלבנה זכר

נקראלב. כך ואחר גדולים בפסוק שניהם נקראים שבתחלה מה כן גם יתורץ זה ולפי
קטון. אחד

לקמן.לג. כמובא מלאכים אצל מצינו עפיפה לשון כי
שכלם.לד. מדרגת כפי לאנשים מושגים והם שכליים הם המלאכים אלה



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת יד

לעולם, ממינם נשתנים אין שאלו לפי למינהו, כנף עוף כל ואת בהם שכתוב
למינהו. בהם כתוב שלא אחרים כאותן

מ"ו דף  בראשית פרשת א' חלק זהר
למלאכים מרמז – הארץ על יעופף ועוף

יעופף,רבי מהו לומר, צריך יעוף הארץ", על יעֹופף "ועֹוף אמר: אלאשמעון ְְֵֶַָָ
שכתוב מיכאל, זה ועוף הוא, ו')סוד הּׂשרפים".:(ישעיה מן אחד אלי ְִִֵֶַַַָָָָ"וּיעף

שכתוב גבריאל, זה ט')יעופף ּבּתחּלה:(דניאל בחזֹון ראיתי אׁשר ּגבריאל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ"והאיׁש
ּביעף" רופאמעף והוא עליה, האדם ומתקיים הארץ נרפאת שבכחו הארץ, על ִָָֻ

ולפיכך בפסוק, נרמז והכל אוריאל, זה השמים, רקיע פני על הארץ". חיל לכל
הם אלו אלעזר: רבי ואמר הּגדלים", הּתּנינם את אלהים "וּיברא כך: אחר ְְֱִִִִִֶַַַַָֹֹכתוב
להיות כולם נבראו זה ובשביל אומות, שבעים שעל גדולים שרים שבעים

הארץ. על הרמׂשת"שולטים החּיה נפׁש ּכל בודאי"ואת שהם ישראל, הם אלו , ְֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ההיא חיה של למיניהם,[לה]הנפש המים שרצו אשר בארץ, אחד גוי ונקראים
בתורה עוסקים למינהּו".[לו]שהם ּכנף עֹוף ּכל שבהם"ואת הצדיקים [לז]אלו ְְִֵֶָָָ

אחר: דבר חיה. נפש הם ישראל למינהּו"ולפיכך ּכנף עֹוף ּכל הם"ואת אלו , ְְִֵֶָָָ
העולם בנים[לח]שלוחי שנקראים לפי ישראל, הם חיה נפש אמר: אבא רבי .

באות. הוא ברוך מהקדוש הקדושות ונשמותיהם הוא ברוך להקדוש

ב' עמוד ל"ד דף  בראשית פרשת א' חלק זהר
הגדולים התנינים בריאת

אמר:רבי הּגדלים"שמעון הּתּנינם את אלהים ובת"וּיברא לויתן זה סוד, הוא ְְֱִִִִִֶַַַַָֹֹ
שהר חסר, כתוב תנינם לצדיקים.זוגו, הוא ברוך הקדוש והטמינה הנקבה ג

אמר: יוסי למינהּו"רבי ּכנף עֹוף ּכל שכתוב"ואת כמו י'), הּׁשמים:(קהלת עֹוף "ּכי ְְִִִֵֶַַָָָָ
ּדבר" יּגיד כנפים ּובעל הּקֹול את נשתנים[לט]יֹולי ואין כנפים, משש וכולם , ְִִִֶַַַַַָָָ

הזוהר זיו

חיהלה. אמרו ועליה חיה שנקראת הקדושה השכינה ממקור נובעות דקדושה ישראל נפשות
כידוע. וכו' ברקיע יש אחת

למים.לו. לכו צמא כל הוי כדכתיב למים נמשלה התורה

פורחותלז. ותפלתם תורתם וגם השמימה, לעוף בכחם שיש על כנף לעוף נמשלו צדיקים
ואהבה. יראה של גדפין התרין בכח השמימה

השמים.לח. גזירת כפי העולם לזה שנשלחים המלאכים היינו

שבשמים.לט. מעלה מלאכי היינו כנפיים ובעל השמים עוף



זוהר תורהזוהר תורה

 

תורה בראשיתזוהר טופרשת

פורחים והם שלמעלה, להמינים למינהו, מה למינהו, כתוב ולפיכך לעולם,
ועל למעלה, אותם ומודיעים האנשים מעשה ורואים עפיפות, בו' העולם ועפים

כתוב וגו'":(שם)זה ּתקּלל אל מל ּבמּדע הקול"ּגם את יוליך השמים עוף כי , ְְֲֵֶֶַַַַָ
דבר. יגיד כנפים ובעל



ב' עמוד מ"ג דף  תזריע פרשת ג' חלק זוהר

זוגו לו נותנים האדם זוכה אם יז.

למינּה""וּיאמר חּיה נפׁש הארץ ּתֹוצא כלאלהים וראה בוא אבא: רבי אמר , ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
יוצאים, ונקבה זכר וכשיוצאים ונקבה, זכר מן כלולים שבעולם רוחות
זוגו, בת וזו יחד, מזדוגים כך אחר האדם זוכה אם בדרכיהם, נפרדים כך ואחר
למינה, חיה נפש הארץ תוצא שכתוב וגוף, ברוח בכל, אחד בזיוג ומתחברים
כמו הארץ, ומהי לו, הדומה זוגו שיצא האדם של ההוא רוח זה למינה, מה

קנ"ט)שכתוב ארץ":(תהלים ּבתחּתּיֹות תוצא"רּקמּתי נתבאר וזה ודאי,[מ], הארץ ְְְִִֶַַָֻ
כן ועל הראשון, אדם נפש שזה שביארנו כמו חיה, נפש יוצאת ממנה שהרי
זוכה אם הוא, ברוך הקדוש מלפני רצון שיהיה עד מלמעלה כשיוצאים נפרדים
לאחר, אותה ונותנים ממנו אותה מפרידים לאו, אם זיוגו, לו נותנים האדם

כראוי. שאינם בנים ומולידים



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

ונקבה זכר בסוד אדם נעשה יח.

ּכדמּותנּו""וּיאמר ּבצלמנּו אדם נעׂשה כלולאלהים צדדים, בו' נכלל שיהיה , ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
שלמעלה כדמיון כראוי,[מא]מהכל החכמה בסוד מתוקנים באיברים

העליונה, קדושה בחכמה הכל ונקבה, זכר בסוד אדם, נעשה העליון, בתקון הכל
הכל. על שולט בעולם יחידי הוא ולהיות בזה, זה להתיסד כדמותנו, בצלמנו

הזוהר זיו

ארץ.מ. נקראת הקדושה שהשכינה
בומא. שיהיה היינו מהכל וכלול יסוד, הוד נצח תפארת גבורה חסד המידות היינו צדדים ו'

דלעילא. כגוונא החכמה סוד וזהו ודעת, בינה חכמה גם



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"



זוהר תורהזוהר תורה זוהר תורהזוהר תורה

המשך בגליון הבא

ּבעֹומר)ׁשלמהּוב˙פאר˙ ּבּס פרים(ל"ג מבֹואר לׁשֹונֹו: וזה ּכתב §¦§¤¤ְְְְְִֶֶַַָָָָֹֹ

ּבזה, כא)הרמז לא ּפרק 'ימּפ'חתּׁשכאל'י"ּכ'(ּדברים ְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּתבֹות'ֹוזרע סֹופי היהיֹוחאי" הּוא ּכי מאׁשר ׁשל, נׁשמתֹו מׁשֹורׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

רּבינּו לכלע"המׁשה לעזר להיֹות לנּו, עֹומד ּוזכּותֹו מהימנא רעיא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּליּמּוד ידי על נׁשמתֹו לזּכ יּקרא, חסיד ּבׁשם אׁשר לּטהר, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּבאים

ּבזֹוה"קהזֹוה"ק ּומבאר קכ"ד:), מן(ּבּמדּבר יפקּון ּדא ספרא ּבזכּות ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָֹ

ּבפסּוק ּתבֹות ּבראׁשי הרמז וזה ט')גלּותא, ב' ּפרק א גליר'"(ׁשמּואל ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּבכל"אׁשמרי'סידיוח' הּמעּלה הּׁשמירה הּוא ּכי "זֹוהר" ּגימטרּיה ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָֹֻ

נׁשמתם לזּכ ּבבחינתהענינים ּתמיד עּמנּו עֹומד עֹודּנּו ּוזכּותֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

עּכ"ל. עֹולם, יסֹוד ְִַַַָצּדיק

יּׂשׂשכרּובספר קראּוהּוּבני יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ינא"ּבֹוצּכתב, §¥¤ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ

הּואקּדיׁשא", הּתֹורה, סֹודֹות ּבאתּגליא נתּגּלּו ידֹו על ּכי ְְְְִִִִַַַַַָָָָ

זהר, הּקדֹוׁש ספרֹו נקרא ּכן על ּבּתֹורה, הּגנּוז האֹור ּכי האֹור ְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹסֹוד

ּבּתֹורה, הּגנּוז הּטֹוב אֹור סֹופֹו ועד העֹולם מּס ֹוף הּמבהיק ְְִִַַַַַַָָָָאֹור

לׁשֹונֹו. ּכאן ְַָעד

זי"עועד הּמפרׁשים חי)ּכתבּו זהר מלך, הדרת שעה, ספר(יפה ּדהּנה : §ְְְְִִֵֵֶַָָ

עֹולם ּבסֹוד ּפרקים ּבחמּׁשה יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי חּברֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָזה

ׁשהיּו מּברייתֹות וסדרם האצילּות, ּפרצּופי החמּׁשה ּכנגד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּתּקּון,

הּׁשלֹום, עליו רּבנּו מׁשה מּימֹות סיני מהר לתנאים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻמקּבלֹות

עלינּו יגן זכּותֹו יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ּכלל ּפרקים החמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּובאּלּו

לׁשֹון הּמרּבה, את הּמחזיק מעּוט והם הּקּבלה, חכמת רֹוב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻאמן

ּומפארת נפלאה ּבחכמה ּפרּוׁשים,קצר ּכּמה סֹובל מאמר וכל , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ

דצניעּותאונקרא ׁשּנאמרספרא ב)מּׁשּום יא צנּועים(משלי "ואת ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָ

עד ּבמעׂשיו, צנּוע ׁשהּוא למי אּלא החכמה לגּלֹות ּׁשאין ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָחכמה",

צמי", "ענו – הּמילה לחּלק – צנּועים לפרׁש ויׁש - לׁשֹונֹו. ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָּכאן

הא. צ ֹו ר א ּל ׁש י מ ׁש ז ּמ ר ל " ּו מ ד י  ׁש ח ּב ם י ע ׁש ר ּו " : ר מ ֹו א ק ּו ס ּפ ה  ׁש מ ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹו
ע ׁש ר ֹו ת ֹו א א ר ֹו ק ק ּו ס ּפ ה ו ר ה ֹו ז ה ל ׁש ר ֹו א ה ת א ֹו ל ן י א ׁש ֹו ד ּק ה ר ה ֹו ז ד ֹו מ ל ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָל

ת. ֹו ב ר ע י ּד ב ר פ ס ל " ּכ ע , ד מ ֹו ל ֹו נ י א ו ם מ ֹו ד ו ,  ׁש ח ּב ב ׁש ֹו ּי ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹה

גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].
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ף הַּ     ִסְפָרא ִני יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ  ג ְדְצִניעּוָתא    ׁשֵׁ

נֻוְקָבא.  ַכר ֻבְ יט ֻדְ ֻלִ ַ ַמִים, ש  ָ ֻ ְרִקיַע ַהש  )ס"י ֱאלִֹהים ְיִהי ְמאֹרֹת ֻבִ

ִלימו  דְּ  א(ש ְּ בָּ נו קְּ ר וְּ יב  כָּ ְכֻתִ יק ְיסֹוד עֹוָלם, ָנִהיר יֹו"ד  )משלי י(ֻדְ ְוַצֻדִ
ְלחֹודֹוי,  ר ְלנֻוְקָבא. ִאְתְייָחד יֹו"ד ֻבִ ְתֵרין, ְוָנִהיר ֻוְמָעֻבַ ן(ֻבִ ֵּ ר כ  תַּ ַדְרֻגֹוי  )ו בָּ ָסִליק ֻבְ

א, ְוִאְתְנִהיַרת ִאיָמא ֻוִמְת  ָכא נֻוְקֻבָ ְ א. ִאְתַחש  א ְלֵעיֻלָ ָחא ְלֵעיֻלָ ֻתְ  (ע"א )דף קע"זֻפַ
א  ְתָחָהא, ְוָאִחיד ְלַתֻתָ ית, ֻוְמַכְסָיא ֻפִ ִ ש  ָחא ְדָכִליל ֻבְ ַתְרעֹוי. ָאָתא ַמְפֻתְ ֻבְ

ְתָחָהא. י ֻפִ ַגֻלֵ  ְלַהאי ֻוְלַהאי, ַווי ְלַמאן ֻדְ

 ִפְרָקא ִתְנָייָנא
א(ְמֵהיְמנֻוָתא.  נָּ יקְּ ִהיא ַיִקי )ד ִ ִגין ֻדְ ר ֻבְ א ֵמֺאְדִנין ָלא ַאְדֻכַ רֻוָתא ְדכֹֻלָ

ְתֵליָסר  ָסֲחָרָנָהא ְדֻבִֹסיָטא, ָסִליק ְוָנִחית חֻוָטא ִחְווָרא. ֻבִ ַנְפַקת, ֻבְ
. ַרש   ִמְתֻפְ

ִתיב  ְבָיִקירֻוָתא ַהִהיא, ֻכְ ב  )ירמיה ב(ֻדִ ַ ֻה ִאיש  ְוָלא ָיש  לֹא ָעַבר ֻבָ
ם. ָאָדם ְלַבר הֻוא. ָאָדם ָלא ָכלִ  ָ . ָאָדם ש  ן ִאיש  ֻכֵ ֶ ל ש  יל ָהָכא. ֻכָ

ְקיֻון  ְ ָעה ַאש  ְ ש  ָמרֻו. ֻתִ ְלחֹודֹוי ִאְסֻתָ ע ֻבִ ן, ַאְרֻבַ ָ ְרש  ְתֵליָסר ְנִביִעין ַמֻבֻוִעין ִמְתֻפָ ֻבִ
א(ְלגֻוָפא.  ָּ ת  ִגנְּ  .)נ"א לְּ

ֵמי ְפִתָחא ְדֺאְדִנין,  ָ ִמֻקָ ָקןש   .ֲאִרי ָיִקירֻו ְלִאְתֻתָ
יָּ  נְּ א()ת ִ ְפָוון. ֵמַהאי ינָּ א ְדש ִ ָ ירֻו ְבֵריש  ֻפִ ְ ש   ָנִחית ֻבִ

א ָקִאים. ָ א ְלַהאי ֵריש  ָ ה( ֵריש  אָּ ִליתָּ ֵרין נֻוְקִבין  )ת ְּ חֹות ֻתְ ָאְרָחא ְדָנִפיק ֻתְ
יב  ְכֻתִ ָקא, ְלַאְעְבָרא חֹוָבה, ֻדְ ש ְ ַפְרֻדַ ע.  )משלי יט(ֻדְ ַ ש  ְוִתְפַאְרֻתֹו ֲעבֹור ַעל ֻפָ

ה( אָּ ִביעָּ ח )רְּ א ַאֲחָרא. ֻתְ ָ ֲעָרא ְלֵריש  ְפָוון ַאְסַחר ש ַ ה(ֹות ש ִ אָּ ָאְרָחא ַאֲחָרא  )ֲחִמיש ָּ
חֹותֹוי.  ה(ָנִפיק ֻתְ אָּ ִתיתָּ א.  )ש ְּ א ִדְלֵעיֻלָ ָ א ְדבֻוְסָמא, ְלֵריש  ה(ָחֵפי ַתְקרֻוְבֻתָ אָּ ִביעָּ  )ש ְּ

ֻפֻוִחין ִאְתֲחזֻון ְלַאְנָהָרא בֻוִציִנין.  ֵרין ֻתַ ה(ֻתְ אָּ ִמינָּ ְלָייא ַעד ַמזָֻ  )ת ְּ א, ֻתַ כֹֻלָ ָלא ֻדְ
ִאין. ִאין ְוַתֻתָ ְלָיין ִעֻלָ יֻה ֻתַ א, ֻבֵ ה( ִלֻבָ אָּ יעָּ ש ִ א.  )ת ְּ א ִמן ֻדָ ַתְלָיין ָלא ָנְפִקין ֻדָ ִאיֻנֻון ֻדְ

ה( אָּ ירָּ רֹוָנא  )ֲעש ִ ר(ַחְפָיין ְזִעיִרין ַעל ֻגְ ד סָּ יעֻוָרא  )חַּ ִ ֲעִרין ְבש  ַ ָיִקירֻו. ַרְבְרִבין, ִמְתש  ֻדְ

ר ּי אמ   ו 

יְקָנא  ּדִ

ָיִקיָרא  ּבְ

ְדָמָאה( יקּוָנא ק   )ּתִ
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ף הַּ     ִסְפָרא ִני יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ  ד ְדְצִניעּוָתא    ׁשֵׁ

ִלי ְ ר(ם. ש  יסַּ רֵּ ד( )ת ְּ כַּ יק ֵמִאיֻנֻון  )וְּ ִ ָנש  ָאה ְלַמאן ֻדְ ל ִסְטִרין, ַזֻכָ נֻון ִמֻכָ ְפָוון ִאְתֻפְ ש ִ
יִקין.  ִ ר(ְנש  יסַּ לֵּ ֲאַפְרְסמֹוָנא  )ת ְּ יִחין ֻדְ ִ ֵליַסר ְמש  ין ֻתְ א ָנְגֻדִ ָלא ְדכֹֻלָ ַהִהיא ַמֻזָ ֻבְ

ִכיַח, ְוָסִתים. ְ ָלא ש  א ְבַהאי ַמֻזָ  ַדְכָיא. ֻכֹֻלָ

ְכֵחי  ֻתַ ְ ִביָעָאה, ִמש  ְ ֵרי, ַיְרָחא ש  ְ ָמָטא ִתש  י(ֻדְ חֵּ רְּ ֵריַסר  )יַּ ין ֻתְ )ס"א ִאֻלֵ

ר( יסַּ לֵּ ֵריַסר  תְּ ֵחי ֻתְ ֻתְ ָאה ֻוִמְתֻפַ ַעְלָמא ִעֻלָ ר(ֻבְ יסַּ לֵּ ְרֵעי  )ס"א תְּ ֻתַ
ַההֻוא ִזְמָנא  יב. )ישעיה נה(ְדַרֲחֵמי, ֻבְ ֻתִ ְצאֹו ֻכְ ִהֻמָ ֻו ְיָי' ֻבְ ְרש   ֻדִ

ִרי ְוגֹו',  ב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ֻפְ א ֵעש ֶ ֶ ש  א ָהָאֶרץ ֻדֶ ֵ ְדש  ֱאלִֹהים ֻתַ
יב  )בראשית א( ֹוֵתיֶכם  )ויקרא טז(ַהְיינֻו ְדְכֻתִ יֶתם ֶאת ַנְפש  ְוִעֻנִ

ֶעֶרב.  ָעה ַלחֶֹדש  ֻבָ ְ ִתש  א(ֻבְ נָּ אי ִזמְּ הַּ ה ַהִחֻלֹוָת  )דברים ג( )ב ְּ ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ַאֻתָ
ֻוָתא ָדא ְלַה  ִסְטרֹוי. ְוָהָכא ִבְרִחיש  ִלים ֻבְ ְ ְדְלָך. יהו"ה ש  ְראֹות ֶאת ַעְבְדָך ֶאת ֻגָ

ִלים. ְ יֶצר י'  יְיִה  ְדַאְרָעא, ָלא ש  ָאה, ַוֻיִ ָאה יֹו"ד ַתֻתָ ָלא ְכִתיב, ָקֵריָנן יֹו"ד ִעֻלָ
ָאה,  ָאה י' ַתֻתָ ִהי(ִעֻלָ ָאה. ה' ְבַגַווְייהוֻ  )יְּ ָאה, י' ַתֻתָ ִלימֻו. י' ִעֻלָ ְ ָלָלא ִדש  . ֻכְ

ַאֲחָרא,  יל ֻבְ ֻתִ ְ ָמא ָדא, ְוַאש  ְ ֲעָקר ֵמַהאי ֲאָתר ש  ִלים, ְוָלא ְלָכל ְסָטר. ִאֻתְ ְ ש 
ע ְיָי' ֱאלִֹהים. ֻטַ ִתיב ַוֻיִ ָקא  ה' – ֻכְ ש ְ ָבא ְדַפְרֻדַ ְ ְיִה"י, ָנש  ין יֹו"ד ְליֹו"ד ֻדִ ֻבֵ

ָלא רֻוָחא ין ֻבְ יָקא, ִלְזִעיָרא ְדַאְנֻפִ ְכַלל ֵה"א  ְדַעֻתִ ֻתָ ְ ֵה"א, ִאש  ים. ֻבְ ָלא ִאְתְקֻיָ
יב  ְכֻתִ ָאה, ֻדִ ָאה ֵה"א ַתֻתָ  ֲאָהֻה ֲאדָֹני ֱאלִֹהים. )ירמיה א(ִעֻלָ

ַקְטִפין,  א(ֻדְ ִרירָּ ר  )צְּ ָאה ְדִאְתַעֻטָ רֻוָחא ְדַמְתְקִלין, יה"ו. י' ִעֻלָ ֻבְ
ִקְטָרא  א(ֻבְ רָּ ִעטְּ יָקא, ִהיא ְקר )ס"א בְּ ַכְך ְדַעֻתִ ָאה ְדִאְזֻדְ ֻוָמא ִעֻלָ

ָנִפיק ְלַאֲחָייא.  ָקא, ֻדְ ש ְ ַפְרֻדַ רֻוָחא ְדנֻוְקִבין ֻדְ ר ֻבְ ִאְתַעֻטָ ָאה, ֻדְ ְוָסִתים. ֵה"א ִעֻלָ
ִסְטרֹוי,  ר ֻבְ ינֻוָתא ְדִאְתַעֻטָ ָאה, ֻבֹוִציָנא ְדַקְרֻדִ י(ו' ִעֻלָ רוֹּ ִעטְּ ָטן  )ס"א בְּ ְ ֻ ש  ִמְתֻפַ

חֻו ַאְתָוון ְלָבָתר, ְוִאְתכְֻ  ֻכָ ֻתַ ְ ְרָיא ְבגֻוְלגְֹלָתא, ִאש  ַ ש  ָמה ֻדְ ין. ֻכְ ָללֻו ִבְזֵעיָרא ְדַאֻפִ
ין  ֵלי ַתְלָיין ִאֻלֵ ד ֻתָ ֲעָמר ְנֵקא. ֻכַ א. ֻבַ ְכְלָלא כֹֻלָ ַ ָכל ֻגֻוָפא, ְלש  ָטן ֻבְ ְ ֻ ש  ִמְתֻפַ

ין ַאְתָוון, ְוִא  יֻה ִאֻלֵ ָבן ֻבֵ ְ ֻ ֵלי ִלְזֵעיָרא ִמְתַייש  ד ִאְתֻגְ הֹון.ַאְתָוון. ֻכַ  ְתְקֵרי ֻבְ

 ִזְמָנאבְּ 

ר ּי אמ   ו 

י ִקיְטפו   ּבְ


