
 

ֵ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 ג' ַּבּׁשָ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ִמיֵּלי ְּדֵמיָטב ּוְלַזּכֹות ִלְגאּוָלה ַהְׁשֵליָמה בב"א, כי"ר. 
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�������������������������������������������������������� טז � האדם בלימוד התורה עושה לבוש לשכינה 
ביאור טעם בריאת האדם ���������������������������������������������������������������������������������� טז �
�������������� יז � יט. אשרי חלקו של זה המשתדל בגלות האחרון להיות דבוק בשכינה הק'
���������������������������������������������������������������������������������������� יח � כ. סוד בריאת האדם 
כא. צלם מוכן לאדם עוד בטרם יוצא לעולם ������������������������������������������������������ יט �
���������������������������������������������������������������������������������� כ � בריאת האדם – זכר ונקבה 
כב. צריך האדם לעסוק בפריה ורביה לעשות צלם אלקים ������������������������������������� כ �
���������������� כא � כג. נאמר על המיתה כי טוב היות שהיא גורמת לב"א לחזור בתשובה 
����������������������������������������� כא � טוב מאד – זה המוות שגורם לאדם להרהר בתשובה 
����������������������������������������������������������������������������������������������������� כא � בענין הנ"ל 
���������������������������������������������������������� כב � גודל הרחמנות של הקב"ה כלפי הרשעים 
�������������������������������������������������������������������� כב � וירא אלקים – ראה את כל הדורות 
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זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת טז

א' עמוד כ"ג דף  בראשית פרשת א' חלק זהר

לשכינה לבוש עושה התורה בלימוד האדם

הוא:אמר ברוך להקדוש השכינה שאמרה בזמן שמעון: אדם"רבי ,"נעׂשה ֲֶַָָ
רוצה אתה למה ותדעהו, אדם מה ואמר עליו, מקטרגים היו ועזא"ל עז"א
להם אמרה ההוא בזמן שלו, באשה לפניך לחטוא שעתיד ותדעהו, אדם לברוא

ככתוב: לנפל, אתם עתידים מקטרגים שאתם בזה האלהיםהשכינה, בני ְְֱִִֵַָֹ"וּיראּו
וגו'". הּנה טבת ּכי האדם ּבנֹות אותםאת והפילה בהן, וחטאו בהן חשקו ְִֵֶָָָָֹֹ

לא ועזא"ל עז"א כן אם רבי, רבי החברים אמרו מקדושתם, הקדושה השכינה
אמרה כך להם אמר לחטוא, אדם עתיד בנקבה שודאי בדבריהם, משקרים היו
הייתם אתם אם שבמרום, החיל מכל יותר לפני לקטרג שבאתם אתם השכינה,
באשה לחטוא עתיד הוא אבל עליו, לקטרג לכם נאה במעשיכם, מאדם יפים

שכתוב כמו האנשים, מחטא גדולה חטאותיכם רבות, בנשים ואתם ְִַ"וּיראּואחת,
וגו'" האדם ּבנֹות את האלקים בתבני את האדם,, בנות את אלא נאמר לא האדם ְְֱִֵֶָָָָֹ

שיתקן לרבונו, לשוב תשובה לו הקדמתי הרי חוטא, אדם אם אלא עוד ולא
שחטא [מב]במה

האדם בריאת טעם ביאור

שלאאמרו האדם, יברוא שלא היה מוטב הלא כך, כל למה כן אם החברים, לו
אמר שכר, ולא עונש לא לו היה ולא למעלה, שגרם מה כל ויגרום יחטא
בה שכתוב נבראת, בשבילו שהתורה משום כך, להברא צריך היה הדין מן להם
אלא לרשעים ועונש לצדיקים שכר היה ולא לצדיקים, טוב ושכר לרשעים עונש
לא האדם ואם להשכינה, מלבוש שהוא שהתורה אלא עוד ולא האדם, בשביל

לבוש בלי השכינה היתה לברוא, עתיד מי[מג]היה כל זה ומשום העני, כדמיון

הזוהר זיו

תשובהמב. ידי על תקנה יש שלאדם המלאכים לשני השכינה של ניצחת תשובה עיקר זהו
למלאכים. ולא

הואמג. ברוך להקדוש כתרים הקושר מלאך שיש בגמרא המובא דרך על יובן הלבושין ענין
תורה מן הקדושה להשכינה שנתוספו אורות לבושי ענין זה וכדמיון ישראל, תפילות מן

ישראל. של ומצוות

ספר 
רה תו הר  ו ז



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר יזפרשת

האדם עונש הוא וזה האורות, לבושי השכינה מן הפשיט כאלו וכל[מד]שחוטא,
אורות. בלבושי להשכינה מלביש הוא כאילו התורה, מצות שמקיים מי



ב' עמוד רל"ח דף  פנחס פרשת ג' חלק זוהר

דבוק להיות האחרון בגלות המשתדל זה של חלקו אשרי יט.
הקדושה בשכינה

ּבצלמֹו""וּיברא האדם את לרועהאלהים הקדושה מנורה שמעון רבי שאל , ְְְֱִִֶַַָָָָֹ
שאמר:[מה]הנאמן לאחר "ּכדמּותנּו ּבצלמנּו אדם זה"נעׂשה מה , ְְְֲִֵֵֶַַָָ

כך: אחר ּבצלמֹו"שאמר האדם את אלקים על[מו]"וּיברא שביארו מה לו אמר , ְְְֱִִֶַַָָָָֹ
ברוך והקדוש יברא, לא שאמרו ומהם יברא, שאמרו מהם שהיו משנה, בעלי זה

שכתוב: בראו, מעצמו ּבצלמֹו"הוא האדם את אלהים שנבר"וּיברא בכל, א ְְְֱִִֶַַָָָָֹ
כועסים שהיו בזמן חלקו, אחד כל בו נותנים היו ואם הכל, על והשליטו הכחות
בצלמו, אותו ברא הוא ברוך הקדוש אלא ממנו, חלקו נוטל אחד כל היה עליו,

כל תמונת שהיא הקדושה, מלכות מדת בה[מז]זו י"ב)ונאמר ה':(במדבר ְַ"ּותמּונת
שבראיּביט" הבריות כל עם העולם את וברא הוא ברוך הקדוש הסתכל שבה , ִַ

ושלימות הכל קשר היא כלל, פרוד בלי ותחתונים עליונים בה וכלל בעולם,
ישראל אמונת ונקראת משלה, בכל ומלכותו בה לקיים רבי[מח]הכל, אמר ,

הזוהר זיו

גירעוןמד. ממש הוא הקדושה השכינה מן לבושין הפשטת שענין לחשוב נטעה לבל פירוש
נעשין זה ידי על כי דאדם עונשא היינו זה שענין אלא בפשוט, כמובן בהאלהות וחסרון

ערטילאין. נשמתין
השלום.מה. עליו רבינו משה נשמת זה מהימנא ורעיא רשב"י זה קדישא בוצינא
יחיד.מו. לשון בצלמו כך ואחר רבים לשון בצלמנו אמר בתחלה
שבשמיםמז. שהאלהות אלא אחד, הכל הקדושה והשכינה הקדושה מלכות ספירת או מדת

שבארץ קדוש מקום באיזה ותשכן שמים מלכות מן יופיע אשר האלהות ואור מלכות, נקראת
כדמיון זה והרי האור, לקבל הראוי מקום ערך לפי מדרגות וכמה כמה בזה ויש שכינה, נקראת
ספירות שכל משום כל תמונת ונקראת בהשורש, אחד שהכל השמש של אור קוי עם השמש
מובן והענין נוקבא, בבחינת נקראת היא זה ובשביל שלהם, אורות בה משפיעים העליונות

הקבלה. חכמת לימוד ידי על
מגידמח. איתמר ועליה מלכות כתר איהו עליון שכתר הקדוש הזוהר בתורת גדול כלל זה

זא"ת, היתה ה' מאת כי תפילותיהם כל עם בו יבאו צדיקים לה' השער וזה אחרית מראשית



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת יח

לא שהרי חלקו, ממנו לקחת שיוכל מי אין שעתה ודאי הקדושה מנורה שמעון
תולה ובו בלבדו, הכל עלת העולם בורא אלא שבעולם, בריה שום חלק בו נתן
רבנן אמרו ולפיכך שבעולם, בריה בשום ולא ושרף, במלאך ולא שכרו, או עונשו
של חלקו אשרי העולם, מן נעקר אחר ודבר שמים שם שהמשתף המשנה בעלי
בקיום לכבדה הקדושה, בשכינה דבוק להיות האחרון בגלות המשתדל זה

דוחקא דכלה אגרא שאמרו כמו הרבה, דוחק בשבילה ולסבול .[מט]המצות,



א' עמוד ק"ט דף  שלח פרשת ג' חלק זוהר

האדם בריאת סוד כ.
בניןאמר כמוס, סוד לך ואגלה בא  הקדוש החסיד שמעון, לרבי הישיבה ראש

כיון החיים, עץ מתוך נשמתו הקודש, רוח מן שלו רוח הוא, כך האדם גוף
הן שלהן כחות כחותיהן, נותנים שלו המרכבות גם מיד כחו, נותן הקודש שרוח
הטומאה צד זה, על זה מתוקנים שיהיו שלהן, מצד הם האיברים וכל העצמות,
כל נותנות שלה המרכבות אחר, דבר ולא הבשר בא שלה ומצד הבשר, נותנת
כחותיהם, אלה שנתנו ואחר להבשר, דם להמשיך והעורקים הגידים אותן
שלהם, כדמיון הכל על שנמשך העור זה הם, ומה כחותיהם, השמים נותנים

הכל על ולכסות אלה על ונותנים[נ]להגן ביחד, וארץ שמים מתחברים כך אחר
ונתבטל שנתן, חלקו נוטל אחד כל כך אחר ועפר, רוח מים אש האלה, יסודות ד'
רוח של הרוח קיימים, שלהם החלקים ומרכבותיו הקודש רוח שלהם, התחברות

קיים שלהם[נא]הקודש עצמות הקודש רוח של המרכבות עולה, והנשמה
שכתוב כמו העצמות, הן הגוף חשיבות כן ועל נ"ח)קיימים, ְְֶַֹ"ועצמתי:(ישעיה

הזוהר זיו

אליה להתפלל הכוונה ואין מבשרו, ובשר מעצמיו עצם אדם מן חוה נבראת למשל זה וכעין
שפע להמשיך העילות עלת סוף אין עד התפלות ויבאו יעלו הזה שער ידי שעל אלא בלבד
בענין יותר להאריך מקום כאן ואין בפרט, או בכלל הגשמי לעולם וממנה למלכות כתר מן

ישראל. אמונת עיקר זה כי ותבין קבלה בספרי גמור זיל זה,
ינתןמט. בשבילה סובלים שישראל הדוחק ומן הקדושה, השכינה על רמז להםכלה

טבא. אגרא
הגוףנ. כל ומכסה סובב העור כן בריותיה כל עם הארץ כדור ומכסים סובבים שהשמים כמו

וגידיו. איבריו כל עם
זמן.נא. איזה יענש אם וגיהנם גלות שסובל או יזכה, אם התחתון עדן בגן למטה מתקיים
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תורה בראשיתזוהר יטפרשת

מתקייםיחליץ" הטומאה צד של שהבשר זמן וכל כך, בו כתוב לא והבשר , ֲִַ
שהרי להסטין, רשות לו אין הבשר נתעכל להסטין, ההוא שטן עומד בקיומו,
להסטין, עומד ואינו דין, תובע אינו נתעכל שהבשר ולאחר לסמוך, מה על לו אין
הדבר לי נודע עכשו שמעון רבי אמר שבעולם, חטא בשום לאדם מזכיר ואינו

בוריו. על



ק"ד דף  אמור פרשת ג' חלק זוהר

לעולם יוצא בטרם עוד לאדם מוכן צלם כא.

שכתוב:עוד במה  שמעון רבי ּבצלמֹו"אמר האדם את אלקים בספרו"וּיברא , ְְְֱִִֶַַָָָָֹ
הקדוש שולח למטה, נעשה שהזיוג שבשעה מצאתי, המלך שלמה של
הזיוג על עומדת והיא בצלם, וחקוק רשום אדם, בפרצוף אחת צורה הוא ברוך
רשום צלם ראשו על אז רואה האדם היה לראות, לעין רשות ניתן ואלמלא ההוא,
לו ששולח ההוא צלם שנמצא וטרם האדם, נברא ההוא ובצלם אדם, בפרצוף

שכתוב: זה האדם, נברא לא שם, לעמוד ראשו על אתרבונו אלקים ְֱִִֶַָֹ"וּיברא
ּבצלמֹו", בצלםהאדם יצא, כאשר לעולם, שיצא טרם בשבילו שהוכן הצלם זה ְְַָָָ

שכתוב זה הולך, ההוא בצלם מתגדל, ל"ט)ההוא איׁש":(תהלים יתהּל ּבצלם א", ְְִִֶֶֶַַ
ורוח רוח כל ממקומם, יוצאים הרוחות שאלה בשעה מלמעלה, שהוא הצלם זה

לפ אותהמתתקן ומן הזה, בעולם שעומד בהפרצוף כבוד, בתקוני הקדוש מלך ני
להרוח שלישי כח וזה הצלם, זה יוצא הכבוד תקון של ומקדמת[נב]הצורה

נמצא צלם יהיה שלא בעולם זיוג לך ואין הזיוג, שנעשה בשעה הזה לעולם
נמצא קדוש וממקום קדוש, הוא שלהם הצלם זה קדושים ישראל אבל ביניהם,
של הרעים ממינים הוא שלהם הצלם זה ומזלות כוכבים עובדי ולעמים ביניהם,
שלו צלם יתערב שלא האדם נזהר יהיה כן ועל ביניהם, שנמצא הטומאה צד

טמא. וזה קדוש שזה לפי ומזלות, כוכבים עובדי עמים של בהצלם

הזוהר זיו

ב'נב. לו יש שהרוח נמצא נשמה רוח נפש מן מורכב האדם שחיות ידוע כי כוונתו לומר יש
הצלם. זה והוא שלישי כח עוד לו יש הכחות שני אלו שמלבד יאמר ולזה כחות,



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת כ

ע"א קיז דף  במדבר פרשת ד' חלק זוהר

ונקבה זכר – האדם בריאת
שכתוב:רבי הזה, בפסוק לעיין יש אמר: ּבצלמֹואבא האדם את אלקים ְְְֱִִֶַַָָָָֹ"וּיברא

אֹותֹו" ּברא אלקים בראּבצלם אלקים בצלם  זה מה בצלמו, שאמר כיון , ְֱִֶֶָָֹ
ואחד[נג]אותו לזכר אחד ונקבה, זכר הכוללות מדרגות ב' על שמרמז ודאי אלא ,

שכתוב:[נד]לנקבה מוכיח, הכתוב וסוף בודאי, היו פרצופים שני ָָ"זכרולפיכך
אֹותם" ּברא דבוקהּונקבה היתה שהנקבה פי על ואף הצדדים, משני היה כלול , ְֵָָָָ

בכל. שלם להיות צדדים משני כלולה היתה היא גם הרי בצדו



בהשמטות  מהימנא) (רעיא הנאמן רועה

אלקים צלם לעשות ורביה בפריה לעסוק האדם צריך כב.
ּור"וּיאמר ּפרּו וגו'"אלקים להולידבּו ורביה, בפריה הזה בעולם לעסוק זו מצוה , ְְֱִֶַֹֹ

ונשמות, רוחות וללקט הצדדים, לכל הקדוש שם שיתפשט תולדות
בפריה עוסק שאינו מי שכל ולמטה, למעלה הוא ברוך הקדוש כבוד להיות
תשרה שלא וגורם הזה, בעולם נמצא יהיה שלא רבונו, צלם ממעט ורביה
בעולם לרדת נתוסף כן ונשמות, רוחות שנתוסף כמו שהרי הזה, בעולם השכינה

שכתוב המלך, יקר זיו י"ד)הזה מּתחת:(משלי לאֹום ּובאפס מל הדרת עם ְְְְִֶֶֶֶַַַַַֹ"ּברב
רזֹון" רזון מתחת הזה. לעולם לרדת שנתוסף המלך, יקר זיו זה  מלך הדרת , ָ

זיו שהרי למעלה, גם נתמעט וכך הזה, מעולם שנתמעט המלך צלם מיעוט זה
יורד אינו שכתוב:[נה]ההוא דמים, שופך כאילו ההוא איש על ּבצלםונחשב ְִֶֶ"ּכי

האדם" את עׂשה הצלםאלקים דמות וגם למטה אלקים צלם המעיט והוא , ֱִֶָָָָָֹ
ולהרבות אלקים, צלם לעשות ורביה בפריה לעסוק האדם צריך לכן למעלה,

כאן. עד הצדדים, בכל הוא ברוך הקדוש כבוד
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הלשון.נג. כפל על יקשה
ונקבה.נד. זכר של פרצופין שני מן הרכבתו על מרמז הלשון שכפל יתרץ
כינה. למעלה, הזיו מיעוט גורם זה ההוא הקדוש זיו הזה לעולם ירד שלא מונע שאדם מה

דיוקנא המעטת לך ואין הגאולה, מעכב שזה נמצא שבגוף, הנשמות שיכלו עד בא דוד בן אין
מזה. יותר דמלכא
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תורה בראשיתזוהר כאפרשת

א' עמוד ק"ז דף  אמור פרשת ג' חלק זוהר
בתשובה לחזור אדם לבני גורמת שהיא היות טוב כי המיתה על נאמר כג.

עׂשה""וּירא אׁשר ּכל אפילואת סתם, עשה אשר כל את שמעון: רבי אמר , ְֲֶֶַַָָָ
בכולם עולם, למחבלי הנראות אותן ואפילו ויתושים, ועקרבים נחשים

מאד"כתוב: טֹוב והאנשים"והּנה העולם, מנהיגי העולם, משמשים כולם , ְְִֵֹ
יודעים. אין

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

בתשובה להרהר לאדם שגורם המוות זה – מאד טוב
מאד""והּנה נתתטֹוב כאן בו שנבראת לפי בשני, טוב כי נאמר שלא מה קן ְְִֵֹ

נאמר: וכאן מאד"מיתה, טֹוב החברים"והּנה מאמר עם מתאים זאת , ְְִֵֹ
המות. זה מאד טוב והנה

א' עמוד קמ"ט דף  תרומה פרשת ב' חלק זהר

הנ"ל בענין
הםמה והרבה לעפר, ויחזרו שימותו יודעים העולם בני שכל לפי  הטעם

הרבה לפניו, לחטוא ויראים זו, יראה בשביל לריבונם בתשובה שחוזרים
אצל זו רצועה טובה כמה לפניהם, רצועה שתולה מתוך המלך, מן יראים
והנה כן ועל כראוי, דרכיהם שמתקנים וישרים, טובים אותם שעושה האנשים,

המנורה מן שלמדנו הסודות סוד וזה ודאי, מאד מאד, זה[נו]טוב טוב, והנה .
טוב הוא המות מלאך למה יותר, טוב שהוא המות, מלאך זה מאד, החיים, מלאך
יוצא אינו העולם, מזה ולצאת ללכת אדם של זמנו יגיע שכאשר לפי אלא מאד,
כיון סרוחה, טפה מן שהוא הזה, הגוף לבוש לו מפשיט המות מלאך שזה עד
ההוא גוף עם אלא להרוח שמחה ואין העולם, לזה בא כאשר ממנו שנפשט
אחר בלבוש ונתלבש הזה, שבעולם הגוף מזה שנתפשט על וישמח שם, שנמצא
העליונים, בסודות להבין ויסתכל וילך ישב ובו הזה, שבעולם הגוף כדמיון שלם
תתלבש וכאשר זה, בגוף העולם בזה ולהסתכל להבין יכול היה שלא מה
לה יש תשוקות והרבה תענוגים הרבה ההוא, עולם של ההוא בלבוש הנשמה
לבוש לו שהפשיט זה בודאי הרי הרוח, בו שיתלבש ההוא לגוף גרם מי שם,
לבוש לאדם מפשיט שאין הבריות עם טובה עושה הוא ברוך והקדוש הזה, הגוף

הזוהר זיו

יוחאי.נו. בר שמעון רבי מן שלמדו מה החבריא מאמר
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תורה זוהר בראשית פרשת כב

לאותן מלבד מאלה, וטובים נכבדים אחרים מלבושים לו שמכין עד הזה הגוף
הזה לעולם באו שערומים לרבונם, שלמה בתשובה חזרו שלא העולם רשעי
שאין אחרות נשמות אצל בחרפה הולכות שלהם והנשמות שמה, יחזרו וערומים
ההוא האש בתוך שבארץ הגיהנם באותו ונידונות כלל, מלבושים להן
בלבם שחשבו העולם רשעי הם ואלה ועולים, שמצפצפים מהם ויש שמלמעלה,
ואחר בגיהנם שם נידונים הם התשובה, לעשות יכלו ולא ומתו, תשובה לעשות

מצפצפי ועולים.כך ם

הרשעים כלפי הקב"ה של הרחמנות גודל
אםראה שאפילו בריותיו, עם הוא ברוך הקדוש שעושה הרחמנות גדולה מה

זה הרי ומת, תשובה לעשות יכל ולא בתשובה הרהר אם גדול, רשע הוא
אותו שחשב ההיא טובה מחשבה אבל תשובה, בלי שהלך מפני נענש בודאי
שהקדוש עד משם, תסיר ולא העליון המלך לפני תעלה תשובה, לעשות הרשע
מחשבה ואז שאול, שנקרא בהמדור מנוס מקום ההוא לרשע מכין הוא ברוך
של החזקים שערים כל וחותרת הוא ברוך הקדוש מלפני יורדת ההיא טובה
ותעורר בו תכה שם, נמצא הרשע שזה ההוא למקום שמגעת עד הגיהנם, מדור
מדור מתוך לעלות ההיא נשמה מצפצפת ואז מקדם, לו שהיה ההוא ברצון אותו

הקדוש. המלך מלפני נאבדת טובה מחשבה כל ואין השאול,

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

הדורות כל את ראה – אלקים וירא
מאד""וּירא טֹוב והּנה עׂשה אׁשר ּכל את אלאאלקים קודם, להם ראה לא וכי , ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ

הדורות כל לרבות כל, את שאמר ומה קודם, הוא ברוך הקדוש ראה הכל
שיבואו קודם ודור דור בכל בעולם שיתחדש מה כל ראה וכן כך, אחר שיבואו

עׂשה"לעולם. מה"אׁשר לכל ועיקר יסוד נברא שבהם בראשית, מעשה כל זה  ֲֶָָ
כך אחר בעולם ויתחדש טרם[נז]שיבוא הוא ברוך הקדוש אותם ראה זה ובשביל

בראשית. במעשה הכל והכין שיהיו,
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בראשית,נז. ימי בששת נבראו דבר כל של והיסודות השמש, תחת חדש כל אין כי
דבר לכל היסודות כל הבורא ברא ולפיכך היסודות, הרכבת בענין רק היא וההתחדשות

להתחדש. שצריך דבר כל הבורא שראה מה כפי להתחדש, העתיד
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ב"ה

ָבעֹות:  ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקּפֵ א ְמַדּלֵ ה ֶזה ּבָ קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ
ְתֵלנּו ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ ִלים ִהּנֵ ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ
ים: יַח ִמן ַהֲחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגִ ַמׁשְ
ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך.
)בשיר השירים פ' ב, ח-י(

בואו ונצא לקבל פני משיח צדקינו ברחמים – "בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי" )זוה"ק(

ספר הזוהר המחולק ל-960 קונטרסים 30 קונטרסים ב-32 קופסאות,
וכך בכמה דקות יוכלו כל ישראל כאיש אחד בלב אחד

לסיים את כל הזוה"ק אלפי פעמים.
וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו,

ונחשב לכל אחד ואחד כאילו סיים כל הזוה"ק.

אמרו חז"ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן!!! )רש"י ד"ה ב' ל"א ד'( 
 ובזוהר הקדוש )פרשת בשלח דף סב(, כתוב מה מיוחד באוכלי המן? 

שכאשר אכלו את המן היה מתברך במעיים וקיבלו אור רוחני וראו מה שלמעלה וזכו לחכמה עליונה.
ועל זה נקראו דור דעה, והם היו בני האמונה ולהם ניתנה התורה להסתכל בה בפנימיותה ולדעת דרכיה.

רואים מהזוהר הקדוש שעיקר נתינת התורה ניתנה לאלו שלומדים את סודותיה.
ובאור החיים הקדוש פרשת ויחי )מט יא(, כתב:

שכוחו של הגואל העצום מלך המשיח הוא שצריך שיתעסקו ישראל ביינה של תורה,
וביאור הדברים שילמדו את פנימיות התורה שזה יינה של תורה. )גם יין גימטריה "סוד"(.

על כן אחי ורעי בואו ונחיש הגאולה
בלמדנו זוהר הקדוש באחדות

כל ל"ב ישראל, על ידי כמה אופנים:

כל אחד יקח קופסה שיש בה 30 חלקים של הזוה"ק )המחולק לתתק"ס חלקים )960((,  א. 
וילמד קונטרס אחד בכל יום כשבע דקות ]במשך חודש ימים[ 

עם עוד 31 שהם ביחד ל"ב ]32[ איש, מסיימים את כל הזוה"ק בחודש, וזה אפשר בקלות,
ובכך יסיימו יחדיו את הזוה"ק בכל חודש. 

ב. כל אחד יחלק לחבריו חוברת אחת בסך הכל לחלק ל-30 איש )שזה לא קשה(, ובכך 
)וכבר הובאו דברי הזוה"ק בפרשת תרומה )קכ"ח ע"ב(, מגודל  יוכפלו זכויותיו לאלפים ולרבבות, 

מעלת "מזכה הרבים"(, וכל ל"ב יהודים )32( שיעשו כן מסיימים את כל הזוה"ק.

ג. לחלק לל"ב ]32[ בתי מדרש, ושם אחרי התפילה, ]ג' פעמים ביום[, ילמדו כשבע דקות 
]7[ ציבור של 30 איש, וכך יסיימו את כל הזוה"ק כמה פעמים ביום.

בידינו הדבר להחיש את הגאולה
ולזכות לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ברחמים.

מפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש
טל: 0548-436784
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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"



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

ּ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

הּוא ּתֹורתֹו סֹודֹות לדעת ורֹוצה ה' לדבר וצמא ענו ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשמי

הּפרּד"ס וכל הּס ֹודֹות ללמד וצרי ּיזּכהראּוי ּבוּדאי זה ּולכל – ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

הּקדֹוׁש. הּזהר ּבלּמּוד ׁשּיהּגה ידי ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹעל

זהר ילמד ˙ּבבי הרׁשּב"י א˙ לארח ˙לזּכ ©Ÿ©§¦¥§¦§©¨¤©¥¨§§¦¤̈הרˆה

˙רּת ּבלמדינּו אּתנּו יׁשב זי"ע הרׁשּב"י - ¨¥§§¨¦¥¨§¦§©¨¨©הּקדׁש

רּביּכ˙ב הּקדֹוׁש אזּולאיהּמקּבל ׁשלאברהם זקנֹו החיד"אזיע"א ¨©ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻ

הרב המקּוּבל גלאנטיּבׁשם ּבספרֹואברהם "אֹורזי"ע, ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ

ה"החּמה" דמׁשכנאעל ע"ב)"אּדרא קכ"ג ּדף מׁשּפטים וזה(ׁשּבפרׁשת , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

קדׁשֹו: זמןלׁשֹון ּכל מּבינינּו, רׁשּב"י ׁשּנפטר אחר הּיֹום עֹוד אפילּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

מעּטר ׁשמעֹון רּבי ּבא "אתעטר" האּדרא, ּבדברי עֹוסקים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשאנּו

ּבגוון, ויׁשב ּבראׁש, ּבעטרֹותיו עכל"ק.ּכמל ְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹ



זוהר תורהזוהר תורה זוהר תורהזוהר תורה

ף הַּ     ִסְפָרא  ה ְדְצִניעּוָתא    ייׁשִ לִ ׁש   יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ַתח  ַכח ה"א ִאְתֻפְ ֻתְ ְ ָמאָלא ִאש  ִגין ש ְ ִעְטרֹוי, ֻבְ יָקא ָסִתים ֻבְ ַעֻתִ ֻדְ
ַתח  ִתקֻוִנין. ָו"ו ִאְתֻפְ ַכח ֻבְ ֻתְ ְ ְתֵרין נֻוְקִבין, ְוִאש  ַאֲחָרא ְוִאיְנִקיב ֻבִ ֻבְ

יב,  ְכֻתִ ַאֲחָרא, ֻדִ ִרי )שיר השירים ז(ֻבְ ָ ינֻוָתא הֹוֵלְך ְלדֹוִדי ְלֵמיש  בֻוִציָנא ְדַקְרֻדִ ם. ֻבְ
 ִלְמַכְסָיא ִפְתָחא.

א ף  ְלֵעיֻלָ ֻתַ ֻתָ ְ א ֻוָבֻה ָלא ִאש  א. י' ְלֵעיֻלָ א ה' ְלַתֻתָ א, ה' ְלֵעיֻלָ ו' ְלַתֻתָ
ֵרין  ָיין ֻתְ ֻלְ ד ִאְתֻגַ ָרִמיז ֻכַ ר ְרִמיָזא ֻדְ ֲהָדֻה, ֻבַ א(ַאֲחָרא, ְוָלא ָסִליק ֻבַ יתָּ יְּ רַּ אוֹּ  )ב ְּ

יֹו"ד ַווי ַכד ֻוִמְתַחֻבְ  ִליָלן ֻבְ א, ו"ד ֻכְ ָ ְרש  א ְבִגין ְלִאְתֻפָ ָ ש  א, ַחד ִרֻגְ ְרֻגָ ַחד ֻדַ ָרן ֻבְ
ְלָיין. ק ַהאי, ְוִאְתֻגַ ֻלָ  ִאְסֻתַ

ִריִקין, ָלא ַעְבֵרי  ְ ִטיְפָסא ש  ד(ֻבֻוְסִמין ֻדְ בַּ ֵבי  )ס"א עָּ ָלא ִמְתַעֻכְ
ֹוב. ֻבְ  א, ְוַהַחֻיֹות ָרצֹוא ָוש  יַה ְבדֻוְכֻתָ ְגֻבִ ַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך. ִאם ֻתַ

ם אֹוִריְדָך. ָ ֻ ָך ִמש  ים ִקֻנֶ ין ֻכֹוָכִבים ש ִ ר ְוִאם ֻבֵ ֶ ש  ֻנֶ  ֻכַ

ָמא ִאְתְנַטע. ֻוְכֵדין ֲאִויָרא  )דף קע"ז ע"ב(ָהָאֶרץ  ְ ד ש  א. ֵאיָמַתי, ֻכַ ֶ ש  ֻדֶ
ָמן.  ה ד ְּ ָנִפיק, ְוִנצֹוָצא ִאְזֻדָ אָּ מָּ דְּ א קַּ יקו נָּ א()ת ִ יש ָּ א  רֵּ ַחד ֻגֻוְלַגְלֻתָ

ְתֵרי ַגְווֵני. י ָעָלֻה, ֻדִ א ָמֻלֵ ִסְטרֹוי, ַטֻלָ ט ֻבְ ָ ֻ ש   ִאְתֻפָ

יֻה.  ָיין ֻבֵ ֻלְ יִמין, ִאְתֻגַ ִ ַאְתָוון ְרש  ין ֻדְ ה(ַחָלֻלִ אָּ ִליתָּ א(אֻוָכִמין  )ת ְּ בָּ רְּ עוֹּ  )ס"א כְּ
ָלא יְ  ַעְרָבָאה ַתְלָיין ַעל נֻוְקִבין ֲעִמיִקין, ֻדְ ַמע ְיִמיָנא ֻכְ ְ ִכיל ְלִמש 

א ָדִקיק. ָמאָלא. ָהָכא ַחד ָאְרָחא ְלֵעיֻלָ ה( ֻוש ְ אָּ ִביעָּ ִמְצָחא ְדָלא ָנִהיר,  )רְּ
יֻה.  ח ֻבֵ ֻגַ ְ ד ַרֲעָוא ַאש  ר ֻכַ ה(ְקָטטֻוָתא ְדָעְלָמא. ֻבַ אָּ ְתַלת ַגְווֵני,  )ֲחִמיש ָּ ַעְייִנין ֻדִ

ֲחָלָבא ְדנָ  ת ָקַמְייהֻו ִאְתְסָחן ֻבְ ִתיב ְלִמְרֻתַ ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה  )ישעיה לג(ִהיר. ֻכְ
ֲאָנן, ֻוְכִתיב  ַ ַלִים ָנֶוה ש  ָ יָקא  )ישעיה א(ְירֻוש  ֲאָנן, ַעֻתִ ַ ה. ָנֶוה ש  ֶצֶדק ָיִלין ֻבָ

ִתיב. ה( ְדָסִתים, ֵעיֶנָך ֻכְ אָּ ִתיתָּ מֹוְדָעא.  )ש ְּ ֻתְ ְ חֹוָטָמא ַפְרצֻוָפא ִדְזֵעיָרא, ְלִאש 
ְלהֹוִבין ִמֻת  ַ ַלת ש  נֻוְקבֹוי. ֻתְ ה(ֹוָקִדין ֻבְ אָּ ִביעָּ ַמע ָטב  )ש ְּ ְ א ֲעִקיָמא, ְלִמש  ְרֻגָ ֻדַ

ִתיב  . ֻכְ ִמי. ֻוְכִתיב  )ישעיה מב(ֻוִביש  ְ ה.  )דברים לב(ֲאִני ְיָי' הֻוא ש  ֲאִני ֲאִמית ַוֲאֲחֻיֶ

 "דיו

 ו'

 ִאיּנּון

א צ  ּתו   ו 

ת ל   ּתְ

הּוא ּתֹורתֹו סֹודֹות לדעת ורֹוצה ה' לדבר וצמא ענו ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשמי

הּפרּד"ס וכל הּס ֹודֹות ללמד וצרי ּיזּכהראּוי ּבוּדאי זה ּולכל – ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

הּקדֹוׁש. הּזהר ּבלּמּוד ׁשּיהּגה ידי ְְְִֵֶֶֶַַַַָֹעל

זהר ילמד ˙ּבבי הרׁשּב"י א˙ לארח ˙לזּכ ©Ÿ©§¦¥§¦§©¨¤©¥¨§§¦¤̈הרˆה

˙רּת ּבלמדינּו אּתנּו יׁשב זי"ע הרׁשּב"י - ¨¥§§¨¦¥¨§¦§©¨¨©הּקדׁש

רּביּכ˙ב הּקדֹוׁש אזּולאיהּמקּבל ׁשלאברהם זקנֹו החיד"אזיע"א ¨©ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻ

הרב המקּוּבל גלאנטיּבׁשם ּבספרֹואברהם "אֹורזי"ע, ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ

ה"החּמה" דמׁשכנאעל ע"ב)"אּדרא קכ"ג ּדף מׁשּפטים וזה(ׁשּבפרׁשת , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

קדׁשֹו: זמןלׁשֹון ּכל מּבינינּו, רׁשּב"י ׁשּנפטר אחר הּיֹום עֹוד אפילּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

מעּטר ׁשמעֹון רּבי ּבא "אתעטר" האּדרא, ּבדברי עֹוסקים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשאנּו

ּבגוון, ויׁשב ּבראׁש, ּבעטרֹותיו עכל"ק.ּכמל ְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹ



זוהר תורהזוהר תורה

ף הַּ     ִסְפָרא  ו ְדְצִניעּוָתא    ייׁשִ לִ ׁש   יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

א ַוֲאִני ֶאְסֻבֹול.  )ישעיה מו(ֻוְכִתיב  ָ נֻו ְולֹו  )תהלים ק(ַוֲאִני ֶאש ֻ )איוב ֲאַנְחנֻו. הֻוא ָעש ָ

ִכיַח, הֻוא ָמאן  כג( ְ ָסִתים ְוָלא ש  יֶבֻנֻו. הֻוא ִאְקֵרי ָמאן ֻדְ ִ ְוהֻוא ְבֶאָחד ֻוִמי ְיש 
ָמא.  ְ ָלא ִאְקֵרי ִבש  ָמן ְלֵעיָנא. הֻוא ָמאן ֻדְ ָלא ִאְזֻדָ  .)ה"א ה"י(ֻדְ

ִליל  ִליל א' ְוָלא ָכִליל ה"ו.  )הו א(ֻכָ ל ְלָאֶלף. אל"ף א' ָאִזי )ס"א ה"י(ו'. ו' ֻכָ
ָרן  ַחֻבְ ָלא ִמֻתְ ל ְסִתיִמין, ֻדְ ָסִתים ִמֻכָ ָאִזיל ליו"ד, יו"ד ָאִזיל ליו"ד, ֻדְ

יֻה ו"ד. ַווי ַכד ָלא ָנִהיר י' בו"ד.  ֻבֵ

א  ַכח, ַעל ֻדָ ֻתְ ְ א ִאש  חֹוֵבי ָעְלָמא, ֶעְרָייָתא ְדכֹֻלָ ק י' ִמן ו"ד ֻבְ ֻלָ ִאְסֻתַ
ִליק יֹו"ד ִמן ֵה"א, ַעל ֶעְרַות ָא  )ויקרא יח(ְכִתיב  ה. ְוַכד ִאְסֻתָ ִביָך לֹא ְתַגֻלֵ

ָך ִהיא  ה ֶעְרָוָתֻה. ִאֻמְ ָך ִהיא לֹא ְתַגֻלֵ ה ִאֻמְ ָך לֹא ְתַגֻלֶ א ְכִתיב ְוֶעְרַות ִאֻמְ ֻדָ
אי,  יָנה ִתְקָרא ְוגֹו'. )משלי ב(ַוֻדָ י ִאם ַלֻבִ  ֻכִ

ְרָקא ִליָתָאה ּפִ  ּתְ
יִרין ר ְוָלא  ִתֻקֻוִנין ַיֻקִ ל ָמה ְדִאְתְטֻמַ ִאְתְמָסרֻו ְלִדיְקָנא ֻכָ

ַכח.  ֻתְ ְ יָרא ִאש  ָאה ְוַיֻקִ ְלָייא ִעֻלָ הו א(ִאְתֻגַ א(ְוָהא  )וְּ נָּ ְנֵזיֻה  )ס"א ִדיקְּ ֻגַ
א( ירָּ ק ִ  ְקָרא. )ס"א יַּ

ֺאְדִנין ַעד  ֵמי ִפְתָחא ֻדְ ַקְדָמָאה ְדִדיְקָנא, ִניִמין ַעל ִניִמין ִמֻקָ
 ָ א(א ְדפֻוָמא. ֵריש  ינָּ יָּ נְּ א ַאֲחָרא  )ת ִ ָ א ַהאי, ַעד ֵריש  ָ ֵמֵריש 

ַכח.  ֻתְ ְ ה(ִאש  אָּ ִליתָּ ֵרין נֻוְקִבין ָאְרָחא ַמְלָייא ְדָלא ִאְתַחְזָייא.  )ת ְּ חֹות ֻתְ ִמֻתְ
ה( אָּ ִביעָּ ין ֵמַהאי ִגיָסא ֻוֵמַהאי ִגיָסא.  )רְּ ה(ַעְלִעין ִאְתַחְפֻיָ אָּ ָיין  )ֲחִמיש ָּ הֻו ִאְתַחֻזְ ֻבְ

ַווְרָדא.  ֻפֻוִחין סֻוָמִקין ֻכְ ה(ֻתַ אָּ ִתיתָּ יִפין ַעד  )ש ְּ ֻקִ ַחד חֻוָטא ַתְלָיין אֻוָכִמין ֻתַ ֻבְ
ה(ַחֻדֹוי.  אָּ ִביעָּ נֻון. )ש ְּ ַווְרָדא ִאְתֻפְ ְפָוון סֻוָמִקין ֻכְ ה( ש ִ אָּ ִמינָּ ין  )ת ְּ ְזִעיִרין ַנְחֻתִ

ְגרֹוָנא, ֻוְמַחְפָיין ְקָדָלא.  ה(ֻבִ אָּ יעָּ ש ִ ִגיִדין ַרְבְר  )ת ְּ ין(ִבין ֻוְזִעיִרין ֻכְ ד ִ גְּ ין( )ס"א נָּ ת ִ חְּ  )ס"א נַּ
ַכח. ֻתְ ְ ִאש  יף ָמאן ֻדְ ר ְוַתֻקִ יֻבָ ַכח ֻגִ ֻתְ ְ ין ִאש  ִאֻלֵ ֻקֻוָלא. ֻבְ ִ ש   ֻבְ

 א'

ד  ּכ 

ָעה ְ  ִתש 

יקּוָנא  ּתִ


