
 

ֵ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 ד' ַּ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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זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר כגפרשת

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

כאחד הכל נתיסד – הששי יום כד.
הּׁשּׁשי"ערב"ויהי יֹום ּבקר נויהי שלא הימים שאר בכל נשתנה למה בהם, אמר ְְִִִִֶֶֶַַַֹ

בבחי'[נח]ה"א נקבה בחינת נתחברה העולם, נתיסד כאשר כאן אלא ,
אחד הכל להיות היסוד, מדת שהוא ששי עם נתחברה ה"א אחד, בחבור [נט]זכר

בכל.. ונשתלמו מהכל נתיסדו כאחד, הכל שנתיסד ויכלו, הוא וזה



ע"ב מ"ז דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר

פה ושבעל שבכתב תורה של האומנות זו – וגו' ויכלו כה.
צבאם""ויכּלּו וכל והארץ שלהּׁשמים והאומנות המלאכה זו שמעון: רבי אמר ְְְְִֶַַַָָָָָָֻ

פה, שבעל תורה של והאומנות והמלאכה שבכתב, צבאם"תורה "וכל ְְָָָ
שנתקיימו ויכלו, לתורה, פנים שבעים התורה, אופני התורה, של הפרטים אלו

וכלל פרט וארץ, שמים בזה, זה טהרה[ס]ונתיסדו דיני התורה, סודות צבאם, וכל
שבתורה. טומאה דיני שבתורה,



א' עמוד רכ"ב דף  פקודי פרשת ב' חלק זוהר

השביעי יום שהגיע עד בקיומו שלם היה לא כולו העולם כו.
עׂשה""ויכל אׁשר מלאכּתֹו הּׁשביעי ּבּיֹום אףאלהים וראה בא חזקיה: רבי אמר ְְְְֱֲִִִֶַַַַַָָֹ

שלם היה לא כולו העולם ואחת, אחת כל נגמרו המלאכות שכל פי על
המלאכות, כל נגמרו אז השביעי יום בא שכאשר השביעי, יום שבא עד בקיומו

שכתוב: זה העולם, את הוא ברוך הקדוש בו הּׁשביעיוהשלים ּבּיֹום אלהים ְְֱִִִַַַַֹ"ויכל

הזוהר זיו

וכו'.נח. השני יום הראשון יום בהם נאמר שלא

יוםנט. השביעי יום שבא כיון הספירות, השש בכח המעשה ימי בששת הכל שנברא לאחר
שעל הוא, ברוך הוי"ה השם של האחרונה ה' באות הנרמזת מלכות ספירת כנגד שהוא השבת
השביעית הזאת מדה נתחברה אז נוקבא, בבחינת ושהיא העשיה עולם עניני כל מתנהג ידה

כבודו. כסא על וישב נתעלה השביעי שביום והיינו יסוד, שנקראת השישית במדה
מהס. וכל בשמים שיש מה אלא בארץ אין כך שבפרט מה אלא בכלל אין וכלל שבפרט כמו

בשמים. למעלה שיש מה כדמיון הוא בארץ שיש

ספר 
רה תו הר  ו ז



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת כד

עׂשה" אׁשר שעשה.מלאכּתֹו המלאכה כל בקיום נשלמה היום בזה , ְְֲֶַָָ

ב' עמוד קי"ג דף  משפטים פרשת ב' חלק זהר

מלא שם  אלוקים ה' נקרא המלאכות כל שנגמרו אחר
בכלבא אלקים, אלקים, אלא מלא, שם נאמר לא  בראשית מעשה בכל וראה

כל שנתיסדו ואחר שבת, בערב נתיסדה המלאכה שכל עד שנברא, מה
לא הכל, נברא אלקים שבשם פי ואעל מלא, שם אלקים, ה' נקרא המלאכות
בעשיה, הכל נתיסד ההיא בשעה שבת, ערב עד שנברא מה כל בעשיה נתיסד

הּׁשביעישכתוב: ּבּיֹום וּיׁשּבת עׂשה אׁשר מלאכּתֹו הּׁשביעי ּבּיֹום אלהים ְְְְְְֱֲִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹֹ"ויכל
עׂשה" אׁשר מלאכּתֹו במעשה.מּכל ונתקיים , ְְֲִֶַָָָ



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

העולם לתקון הם גם – ושדים רוחות בריאת כז.
ּברא"ויבר אׁשר מלאכּתֹו מּכל ׁשבת בֹו ּכי אתֹו ויקּדׁש הּׁשביעי יֹום את אלהים ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

לעׂשֹות" יוםאלהים בכל הכל ולתקן לייסד  לעשות שמעון: רבי אמר , ֱֲִַֹ
הם שאין תאמר ואפשר ושדים, רוחות ואפילו ונשמות, רוחות להוציא ויום,
לרשעי בהם ולהכות נבראו, העולם לתקון הם שהרי כן, לא העולם, לתקון
בוא נבראו, העולם לתקון ולפיכך להם, להוכיח לנגדם הולכים שהם העולם,

בשלמה כתוב מה ז')וראה ב' אדם":(שמואל ּבני ּובנגעי אנׁשים ּבׁשבט ,"והכחּתיו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ
יום נתקדש שנבראו בשעה וראה בוא המזיקין, אלה  אדם בני נגעי הם מי
בחינת ומצד נתיסדו, שלא בריות הם ואלה גוף, בלי רוחות ונשארו השבת,

זהב של פסולת הם הקודש[סא]שמאל שם חסרים, והם נגמרו שלא משום כן ועל
הקודש שם מן שלהם ופחד בו, נדבקו ולא בהם שורה ומזדזעיםאין הוא,

ולפיכך ומלמטה, מלמעלה פגומים הן הבריות אלה וראה ובוא ממנו, ומפחדים
– בהם שכתוב הם ואלה למטה, נדבקים ואין למעלה נדבקים ּבראאין ֲֶָָ"אׁשר

לעׂשֹות" ולמטה.[סב]אלקים למעלה נשלמו שלא ֱֲִַֹ



הזוהר זיו

הדינים.סא. ותגבורת מותרות היינו זהב של ופסולת שלו, האדום גוון מצד דין על מורה זהב

בגוף.סב. להתגשם העשיה שהיא המלאכה גמר להם שחסר היינו לעשות



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר כהפרשת

ב' עמוד כ"ד דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר

בעולם קיום לו אין ומזלות, כוכבים כעובדי תורה, פי על חי שאינו מי כח.

והארץ""אּלה הּׁשמים תיבות ראשי אלהתה"ו, שכתוב מקום כל ביארנו הרי , ְִֵֶֶַַָָָ
שני, בפסוק שנרמזו תהו של תולדות הם  ואלה הראשונים, את פסל 
ברא הוא ברוך שהקדוש עליהם שאמרו הם אלה ובהו, תהו היתה והארץ
הקדוש ברא איך תשאל ואם ובוהה, תוהה היתה הארץ כן ועל והחריבם, עולמות
יש כאן ודאי אלא אותם לברוא שלא היה מוטב להחריבם, עולמות הוא ברוך
התורה, עם ובראו העולם, ברא הוא ברוך הקדוש שהחריבם, שאמרו מה סוד

בראשית בהפסוק שביארו בה[סג]כמו ח')שנאמר ּדרּכֹו":(משלי ראׁשית קנני ,"ה' ְִִֵַָָ
שברית לפי בתורה, תומכם והוא הארץ, ואת השמים את ברא הראשית ובזה

בו ונאמר: בבראשית בו לאכתוב וארץ ׁשמים חּקֹות ולילה יֹומם ּבריתי לא ְְִִִִֶַַָָָָָָֹֹֻ"אם
כוכביםׂשמּתי" עובדי שהיו העולם אומות ואותן העולם ישוב היא שהתורה , ְִַ

ויבשים חרבים נשארו התורה, את קבלו ולא ברוך[סד]ומזלות שהקדוש הוא וזה
רצו שלא הם אלה והחריבם, עולמות ברא שהקדושהוא לא אבל התורה, לקבל

אנשים. שיחשבו כמו מעשיו משחית הוא ברוך



ע"א ד דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר

הגיעו וחוה ואדם נשלם הקודש שם אברהם של שמו כשנשלם כט.
למנוחתם

וׁשמים""ּבהּבראם ארץ אלהים ה' עׂשֹות צירוףּביֹום הוא בהברא"ם למדנו , ְְְְֱֲִִִֶֶָָָָֹ
כיון אברהם של שמו שנברא עד תולה היה שהכל באברה"ם,

אברהם של שמו שכתוב:[סה]שנשלם זה נשלם, הקודש שם ה'גם עׂשֹות ְֲ"ּביֹום
וׁשמים" ארץ .אלקים ְֱִִֶֶָָֹ

הזוהר זיו

ראשית.סג. שנקראת התורה בשביל
אמונה.סד. ובלי אנושית ובלי חכמה בלי
מנהיגסה. ושהוא אחד בורא רק שיש בעולם ומפרסם מודיע שהיה הראשון הוא אברהם כי

פרטית. בהשגחה העולם



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת כו

א' עמוד קכ"ח דף  בראשית פרשת א' חלק זהר

במקומם במנוחה וחוה אדם נתקיימו לא אברהם שבא עד

אמר:רבי ּבהּבראם"שמעון והארץ הּׁשמים תֹולדֹות באברהם,"אּלה ולמדנו , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
כתוב, לא והארץ השמים אלה וחוה, אדם זה והארץ, השמים תולדות
נתקיימו וחוה ואדם אדם, בן תולדות ולא והארץ, השמים תולדות אלא

אברהם במנוחה[סו]בעבור במקומם וחוה אדם נתקיימו לא אברהם שבא ועד
ההוא. בעולם



א' עמוד מ"ח דף  תזריע פרשת ג' חלק זוהר

האדם עבור נברא בעולם שיש מה כל ל.

וגו'""וכל יצמח טרם הּׂשדה עׂשב וכל בארץ יהיה טרם הּׂשדה רביׂשיח אמר , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
האדם, בשביל אלא נברא לא בעולם שנברא מה שכל וראה בא  אבא

אל בעולם, נתגלו ולא מתקיימים, בעבורו זהוכולם שבא עד נתעכבו כולם א
שכתוב: זה אדם, וגו'"שנקרא ּבארץ יהיה טרם הּׂשדה ׂשיח לא,"וכל עד טרם, , ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

שכתוב: זה נתגלה, לא העליונה שהצורה לפי אין"כתרגומו, כולם"ואדם כלומר , ְִַָָ
שנתגלה. עד הצורה, אותה בשביל נתעכבו



א' עמוד מ"ו דף  תזריע פרשת ג' חלק זוהר

בכללותו האדם לא.

האדמה""וּייצר מן עפר האדם את אלהים יצרים,ה' בשני יודי"ן, בשתי  וייצר ֱֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
את מלא, שם אלקים ה' אש, נגד ואחד מים, נגד אחד רע, ויצר טוב יצר
שמשם הקדושה ארץ של העפר זו האדמה, מן עפר ונקבה, זכר כולל האדם,
הנשמה זו חיים, נשמת באפיו ויפח המקדש, בית של המקום והוא נברא,
בנפש שנכלל חיה, לנפש האדם ויהי שלמעלה, החיים מאותן שנמשכה הקדושה

הזוהר זיו

כידוע.סו. וחוה אדם של החטא מתקנים היו ושרה אברהם כי



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר כזפרשת

הארץ שהוציאה עליונה חיה מן זו[סז]קדושה חּיה", נפׁש הארץ "ּתֹוצא ֵֶֶֶַָָָשכתוב:
ההוא. עליונה חיה מן נפש



ב' עמוד ר"ה דף  ויגש פרשת ב' חלק זוהר
ונשמה רוח נפש – באדם מדרגות שלשה לב.

חּיה""וּיּפח לנפׁש האדם ויהי חּיים נׁשמת וראהּבאּפיו בוא יצחק: רבי אמר , ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
העולם, רוחות מארבע עפרו כנס לאדם, הוא ברוך הקדוש ברא כאשר
בית מן חיים נשמת עליו והמשיך למטה, המקדש בית במקום גופו את ועשה

ועל מדרגות, בשלש כלולה היא והנשמה שלמעלה, שמותהמקדש שלשה כן
העליון סוד כדמיון להנשמה, שהיא[סח]הם ביארנו הרי נפש נשמה, רוח נפש

הנפש על עליונה מדרגה והוא הנפש, על השולט הקיום הוא רוח מכולם, למטה
היא הכל, על ושולטת הכל על העליון קיום היא נשמה כראוי, בכל עליה לקיים
לאלה בהאנשים, נכללות מדרגות שלש ואלה כולם, על עליונה קדושה מדרגה
להתתקן קדוש תיקון והיא נפש, רק בו יש בתחלה שהרי רבונם, לעבודת הזוכים
שהוא ברוח, להתעטר נתתקן הזאת, במדרגה להטהר האדם שבא כיון האדם, בה
כיון לזה, שזוכה ההוא אדם בו להתעטר הנפש, על השורה הקדושה מדרגה
עליו שורה אז כראוי, רבונו בעבודת ונתתקן ונכנס ורוח, בנפש בהם שנתעטר
במדרגה להתעטר בשביל הכל, על השולטת הקדושה עליונה מדרגה נשמה, גם
בעולם לזכות צדדים בכל שלם הכל, של שלימות הוא ואז הקדושה, עליונה

שכתוב כמו הוא, ברוך הקדוש של אוהבו והוא ח')הבא, אֹוהבי:(משלי ְְֲִַַ"להנחיל
בהם.יׁש" יש קדושה שנשמה הם אלה אוהבי, הנקראים הם מי , ֵ

י"ט דף  ויקרא פרשת ג' חלק זהר
בחופתה ככלה שלה בתיקון  האדם אל ויביאה

שהיארבי אחת, נקבה נמצאת העליון רבה תהום ממקור וראה בוא אמר: שמעון
בתחלה נמצאת היתה והיא שמה, לילית כי ביארנו והרי הרוחות, מכל רוח

הזוהר זיו

שנקראסז. המלכות עולם היינו הארץ עלאה, אימא שנקרא הבינה עולם היינו עלאה חיה
שנצרכה אלא עילאה ממקור ישר הזה בעולם להופיע יכלה לא אדם ונשמת תתאה, אימא

הארץ. תוצא של הרמז והיינו המלכות, עולם ידי על להשתלשל
שנקראסח. הגשמי מעולם למעלה שהם אצילות בריאה יצירה העולמות ג' הוא העליון סוד

והרוח היצירה עולם נגד האלהית ונפש העשיה מעולם הגשמי הגוף באדם וכן העשיה, עולם
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תורה זוהר בראשית פרשת כח

אלף ההוא גוף על נזדמנו גופו, ונגמר אדם שנברא ובשעה הראשון, אדם אצל
שמאל בחינת מצד היו[סט]רוחות ולא בו, לכנוס בקש וזה בו לכנוס בקש זה

ומראה רוח, בלי גוף שוכב היה ואדם הוא, ברוך הקדוש בהם שגער עד יכולים,
אחד ענן ירד ההיא בשעה עליו, סובבים היו הרוחות אותן וכל היה, ירוק שלו
בו לנפוח העליונה חיה נפש של ההוא רוח הוציא הרוחות, אותן לכל ודחה

כראוי צדדים משני כלול שיהיה שכתוב:[ע]באדם, חּייםזה נׁשמת ּבאּפיו ְְִִִַַַַַָ"וּיּפח
חּיה" לנפׁש האדם ממשויהי  חיה לנפש נקבתו[עא], היתה אדם עמד וכאשר , ְְִֶֶַַָָָָ

זה, ולצד זה לצד לשמש בכח היתה שבו הקדושה נשמה ואותה בצדו, דבוקה
נכללת היתה שכך לפי ולזה, לזה די הוא[עב]והיתה ברוך הקדוש נסר כך אחר

שכתוב: זה נקבתו, לו ותיקן וגו'"לאדם הּצלע את אלהים ה' אל"וּיבן ויביאה ֱִִֵֶֶַַָֹ
הים, בכרכי והיא ברחה, כך לילית כשראתה לחופה, ככלה שלה בתיקון האדם

העולם. לבני להרע מוכנת עתה ועד



א' עמוד ק"נ דף  תרומה פרשת ב' חלק זוהר

הקדושים לרוחות מדור שלמטה עדן גן לג.

מּקדם""וּיּטע ּבעדן ּגן אלקים עםה' נטוע בארץ הוא  עדן גן יצחק: רבי אמר , ְֱִִִֵֶֶֶַַַֹ
שלם בשם אותו נטע הוא הוא, ברוך הקדוש שם שנטע הנטיעות אותן

למעלה העליון הגן[עג]כדמיון בזה ומצוירות מרוקמות העליונות הצורות וכל
או מזהב אנשים, בפתוחי מפותחים הם אין הכרובים אותן ושם שלמטה, עדן
מרוקם, בציור ומצוירים מפותחים שלמעלה האורות שכל אלא אחר, מדבר
וגם שם, מחוקקים וכלם הוא, ברוך הקדוש של השלם השם אומנות ידי מעשי
ונחקקים ומפותחים שם, מצוירים כולם הזה שבעולם והצורות הדמותים כל
הקדושים, לרוחות מדור הוא זה ומקום הזה, בעולם הנמצאים כדמיון הכל שם,

הזוהר זיו

היצירה. עולם נגד והנשמה הבריאה עולם נגד
הדין.סט. במדת הוא ששורשם כיון שמאל בשם נקראים הטומאה כחות

ונקבה.ע. זכר היינו צדדים שני
נקבה.עא. בחינת ומן זכר בחינת מן הכלולה שבשמים חיה נפש כדמיון פירוש
ונקבה.עב. זכר של בחינות ב' מן נכללת היתה שלו הנשמה שגם פירוש
שלמעלה.עג. עדן הגן כדמיון פירוש
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תורה בראשיתזוהר כטפרשת

לבוא שעתידים ואלה הזה, לעולם באו שלא אלה בין הזה, לעולם שבאו אלה בין
כדמיון ופרצופים וגופות בלבושים מתלבשים הרוחות אלה כל הזה, לעולם
ובשעה הזה, לעולם שבאים עד רבונם, כבוד בזיו שם ומסתכלים הזה, עולם
ומן ההוא מגוף הרוחות אלה מתפשטים הזה, לעולם לבוא משם שיוצאים
בעולם מדורם ועושים הזה, שבעולם ובלבוש בגוף ומתלבשים שם, אשר הלבוש
מעולם ולצאת ללכת זמנו בא וכאשר סרוחה, מטפה שהוא הזה וגוף בלבוש הזה

ל לו מפשיט המות שמלאך עד יוצא אינו כשזוכההזה, כך ואחר הזה, הגוף בוש
לעולם בא כאשר שהפשיטו עדן, בגן אשר ההוא אחר בגוף ומתלבש הרוח הולך
ומסתכל והולך יושב ובה שם, הנמצא ההוא בגוף מלבד להרוח שמחה ואין הזה,
הזה, בגוף הזה בעולם ולהסתכל להבין יכל שלא מה עליונים, בסודות להבין
תענוגים הרבה ההוא, העולם של הלבוש באותו הנשמה מתלבשת וכאשר

שם. לה יש שעשועים והרבה



ר"ח דף  ויגש פרשת א' חלק זוהר
עולם יסוד וצדיק לד.

וגו'""ונהר הּגן את להׁשקֹות ברוךמעדן הקדוש ברא כאשר אלעזר: רבי אמר , ְְְֵֵֶֶַַָָָ
קיום הוא זה וצדיק שמו, וצדיק אחד, עמוד על תמכו העולם, את הוא

לכל והזן המשקה הוא וזה אתשכתוב:[עד]העולם, להׁשקֹות מעדן יֹוצא ְְְֵֵֵֶֶַָָ"ונהר
ראׁשים"[עה]הּגן לארּבעה והיה יּפרד המזוןּומּׁשם שאותו אלא  יפרד מהּו , ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ

לארבע ההוא משקה מתפזרת כך ואחר הגן, הכל נוטל ההוא הנהר של והמשקה
שכתוב: כמו משם, ולהזין לשתות המצפים הם וחרבה העולם, כלצדדי ֵֵֹ"עיני

ּבעּתֹו" אכלם את להם נֹותן ואּתה יׂשּברּו אלי. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ



הזוהר זיו

נקבהעד. בחינת של העולם אל זכר בחינת של מעולם השפע להעביר המשמשת הספירה
השביעית במדה ונעלם נעשה שהוא נעלם, בשבעה צדיק יסוד וזהו וצדיק, יסוד בשם נקראת
לעולם, הוא ברית אות כן גם השפע,והיינו אליה מעביר כאשר נקבה בחינת מלכות ספירת
לעולם העליון מעולם השפע באה ידו על כי העולם עומד צדיק שנקראת זו ספירה ועל

לכל. את וזן משקה שהוא והיינו התחתון,
המקבלתעה. מלכות לספירת רמז והנו השפע ידו על שנשפע צדיק יסוד ספירת על רמז עדן

הזה. בעולס הנמצאים להנבראים בפרטיות להשפיע השפע
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בשורה משמחת ביותר
לעם ישראל

ıערו
‰זו‰ר

‰עולמי

עם ישראל מודה לתורם האוניה
ויזכה להצלחה מרובה ולביטול גזירות רעות מעם ישראל,

ולביאת המשיח בחסד וברחמים.

‡˙ ˜ול ‰זו‰ר ˙למ„ו, ו‡˙ ˘ופרו ˘ל מ˘יח ˙˘מעו.

לראשונה בהסטוריה היהודית!
יאכטה בלב ים

המשדרת ערוץ חדש "קול הרשב"י ו-"קול הזוהר"

24 שעות ביממה לכל העולם כולו!

להפעלת הערוץ דרוש לנו משדר רב עוצמה

שעלותו כ-₪150,000! 
זכה גם אתה להיות שותף בזכות העצומה

חייג עכשיו ותזכה לעולם הבא: 054-4577956/ 0548-436784 
ניתן להקדיש לעילוי נשמת, לזיווג הגון, לרפו"ש, לאריכות ימים, 

לפרנסה טובה,  נחת מהילדים, ולכל הישועות.  
אפשרות לפריסת תשלומים.

ספר הזוהר הקדוש
המחולק

מנוקד, עם לשון הקדש

ובו:
ספר הזוהר
 זוהר חדש

תקוני הזוהר

המחולק ל-960 קונטרסים )ב-32 כרכים(.
הלימוד מחולק לשנה אחת ולשלוש שנים.

"הרצים יצאו דחופים"
כל הפועלים ומפעילים למען קירוב הגאולה יזכו 

שמשיח יראה באצבעו לכיוונם ויאמר:

"בזכותכם היגעתי"
שליחי מצוה הרוצים לקנות את הסט ולדאוג לחלקו באופן 
מסודר ב-32 כרכים לבתי כנסת/ מדרש בערים, בשכונות, 

במושבים, בישובים, בבסיסי צה"ל ובקהילות היהודיות בחו"ל 
מוזמנים להתקשר: 0548-436784

סט הזוהר הקדוש
המחולק-לכל ימי השנה

סיום הזוהר בכמה דקות
בבית הכנסת/ המדרש- בשבת, ובכל זמן.

כל כרך מתחלק ל-30 איש, 
וכך יוכלו לסיים כל הזוה"ק

יחדיו כאיש אחד.

באו וטלו חלק בזכות המיוחדת של
 "סיום הזוהר"

ע"י לימוד 6 עמודים בלבד!
תוך מספר דקות )כ-7 דקות( הנך מסיים את הזוהר.

ותשאל כיצד?
התכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם,

הכולל 5760 עמודים ל - 960 חוברות )"תתק"ס"(  
דהיינו 32 אריזות כשבכל אריזה יש 30 חוברות

ובכל חוברת 6 עמודים של דפים זוהר הקדוש )עם לשון הקודש(.

וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו. 
ונחשב לכל אחד ואחד כאילו סיים כל הזוה"ק.

לתרומות ולהנצחות: 054-8436784

בקרוב יופיע בעז"ה 

ירושלים:  02-6255789 
בת ים:  052-6077914/054-9531936    

טבריה:  050-4121015 
צפת:  052-7150754/0504101341

עיר העתיקה:  054-2240932 
צפון:  054-9788564

באר שבע:  08-6108605 
נתניה:  09-8323442 
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ֵסֶפר ַהזֹוַהר

ִסְפָרא ְדְצִניעּוָתא
ף ַהּיֹוִמי ּדַ

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

י ּתֹוָרה. חּוְמׁשֵ

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

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

מופץ ללא מטרות רווח כלל - לקרוב הגאולה ברחמים

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

"קודשא בריך הוא וישראל חד הוא" 



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

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

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

¨¨§©ה˜ּדמה

מרּפאה'לּמדּוו'תקּבצּוה'הּודיםי' לכל הּמסּגל הּקדֹוׁש ּזהר §¦ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹֻ

הּקדֹוׁש ּוכדברי הּתפּלֹות, ּולקּבלת יׁשּועֹות ְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹולפעל

רּבי המלּוּב"ן אּבּוחציראהּצּדיק ּבספרֹויעקב אמן עלינּו יגן זכּותֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ּפסח ׁשל הּגדה על הּׂשרד" ה'"ּבגדי ּפתאים "ׁשֹומר הּפסּוק על קי"ב (עמוד ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

יהֹוׁשיע") ולי להׁשליםדּלֹותי ׁשּפרׁש ראׁשֹון לענין נחזר לׁשֹונֹו: וזה . ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ולי דּלֹותי ה' ּפתאים "ׁשֹומר ׁשּפרׁשּתי הראׁשֹון הּדר על ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמזמֹור

עיניו ּבין ׁשהּׁשכינה ּתמיד האדם דּכׁשחֹוׁשב ּכתבנּו הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיהֹוׁשיע",

ּכל מעליו מדיח הּקּב"ה ּתמיד", לנגּדי ה' "ׁשּויתי ׁשּנאמר ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכמֹו

לֹו קֹורא ׁשהּוא עת ּובכל ּתפּלתֹו, ּומקּבל והּמׂשטינים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמקטרגים

אם ּכי הּזה הּדבר ּׁשּי לא ּכי להקׁשֹות יׁש זה ועל עֹונהּו. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּוא

ּדוד נמי ׁשאמר ּוכמֹו למעלה יחּודים לעׂשֹות ה' סֹודֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּביֹודעי

יקראהּו אׁשר לכל קראיו לכל ה' "קרֹוב הּׁשלֹום עליו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻהּמל

ּבּמרּכבהבאמת", יחּודים לעׂשֹות ה' סֹודֹות ׁשּיֹודע הּוא, והאמת ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּדֹוחיםהעליֹונה דהחיצֹונים הּוא ּפׁשּוט ּדבר יֹודע, אינֹו ואם , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

מׁשוה האדם דּכׁשּיהיה עכׁשו אמרינן היכי ּכן, ואם לחּוץ, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתפּלתֹו

קֹוראֹו, ׁשהּוא עת ּבכל ה' ענהּו עיניו נגד ּכלה' מעליו ּומדחה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

דהּקּב"ה להׁשמיענּו הּׁשלֹום עליו הּמל דוד ּבא ולזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּמׂשטינים,

ּכליֹות, ׁשלם,ּבֹוחן ּבלבב אֹותֹו לעבֹוד ּכּונתֹו ׁשהאדם ּוכׁשרֹואה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּכראּוי לעֹובדֹו ּכדי ויחּודיו סֹודֹו לדעת הּׂשיגהודֹואג לא ועדין , ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

החיצֹונים, מן עליו ּומגן ּבידֹו מחזיק הּקּב"ה זה ּכגֹון ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָידיעתֹו,

ׁשאמר וזה ויחּודּה, הּתֹורה סֹודֹות לדעת ּובינה חכמה ּבלּבֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָונֹותן

ּדעת, לֹו ּׁשאין הּוא ידּוע הּפתי ה'", ּפתאים "ׁשֹומר ּכאן ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב

לעׂשֹות ּכדי הּסֹודֹות יֹודע האדם ּׁשאין זמן ּכל ה' יחּוד ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּולגּבי

החיצֹונים, מן קטרּוג עליו ויׁש הּוא, ּפתי עדין אמנםיחּודים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָ

סֹודֹות ּולהבין לחקֹור ולּבֹו ּדעּתֹו נתן ׁשהאדם הּקּב"ה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשרֹואה

הּקּב"ה ּדעּתֹו ׁשּנתן ׁשעה מאֹותּה ּבׁשלמּות, ה' לעבֹוד ּכדי ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּתֹורה

 ַהְקָּדָמה 



זוהר תורהזוהר תורה זוהר תורהזוהר תורה

ף הַּ     ִסְפָרא  ז ְדְצִניעּוָתא    ייעִ בִ ר   יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ל ֻגֹוִים  )תהלים קיח( ִוד ַעד ֻכָ ָעה ָאַמר ֻדָ ְ ש  ַצר ָקָראִתי ָיֻה. ֻתִ ִמן ַהֻמֵ
ב ַמְזִריַע ְסָבבֻוִני, ְלַאְסֲחָרא ֻוְלַא  א ֵעש ֶ ֶ ש  ָנא ֲעלֹוי. ַוֻתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֻדֶ ֻגָ

ין ִאְתֲעָקרֻו  ָעה ִאֻלֵ ְ ש  ר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהֻו. ֻתִ ֶ ה ְפִרי ֲאש  ֶזַרע ְלִמיֵנהֻו ְוֵעץ עֹוש ֶ
ע ְיָי' ֱאלִֹהים.  ֻטַ יב ַוֻיִ ְכֻתִ ִלים, ֻדִ ְ ָמא ש  ְ ש  ילֻו ְלָבָתר ֻבִ ֻתִ ְ ִלים, ְוַאש  ְ ָמא ש  ְ ֻ ִמש 

ָעה ֻתִ  ְ ִתש  ָאה, ֻבְ ָאה. ַתֻתָ ִהיא ִעֻלָ ָחן ִאיִהי, ֻדְ ֻכְ ֻתַ ְ ִדיְקָנא ִבְתֵליָסר ִאש  ֻקֻוִנין ֻדְ
ִליפֻו ְבגֹוַוֵניהֹון  ן.(ִאְתֲחזֻון. כ"ב ַאְתָוון ִאְתֻגְ הוֹּ ִגינֵּ  .)ס"א בְּ

א(ַהאי,  נָּ יקְּ יה  ד ִ מֵּ לְּ חֶּ זֵּי בְּ חָּ אן דְּ אי מָּ ל הַּ יְקָנא )ס"א עַּ ר ָנש   ֶחְלָמא ְדָאִחיד ֻדִ ֻבַ ֻדְ
ָאה ִביֵדיֻה,  (ִעֻלָ יה  ארֵּ מָּ ִלים ב ְּ ָּ ש  ע דְּ דָּ יה  ִינְּ יה  לֵּ דֵּ יט יָּ ש ִ אוֹּ ִלים  )נ"א אוֹּ ד ְּ ְ ש 

ָאה ִדְנִהיָרא  יְקָנא ִעֻלָ ן ֻדִ ֻכֵ ֶ ל ש  חֹותֹוי ִיְכְנעֻון. ֻכָ ְנִאין ֻתְ ָמאֵריֻה. ש ַ ה(ֻבְ אָּ ָּ ת  תַּ  )ס"א לְּ
ָאה ַרב ֶחֶסד ִאְקֵריֻה  ִעֻלָ ָאה, ֻדְ ַתֻתָ ד ִאְצְטִריְך ְנִהירֻו ֻבְ ְזֵעיָרא ֶחֶס"ד ְסָתם, ֻכַ , ֻבִ

עו ן ַאְנַהר ְוִאְקֵרי ַרב ֶחֶסד.  נְּ ַּ י ִיכ  אוֹּ נְּ יה  ִוש ַּ ארֵּ לָּם ִעם מָּ א ִבש ְּ הָּ ִחיץ דְּ רַּ א ִמתְּ יה  הַּ )ס"א ִבידֵּ

ה ִהי א מָּ עָּ דָּ אוֹּ ה לְּ כָּ ן ִאם זָּ ֵּ כ  ֶּ ל ש  ָּ יה  כ  מֵּ לְּ חֶּ זָּא בְּ חָּ ִדיל דְּ ין הו א בְּ דֵּ י וְּ תוֹּ חוֹּ הו א ת ְּ ה ד ְּ אָּ ָּ א ִעל  נָּ א ִדיקְּ

ם( ָּ ת  ד סְּ סֶּ א חֶּ ִעירָּ י ִבזְּ רֵּ ד ִאקְּ סֶּ חֶּ ב ב ְּ ה רַּ אָּ ָּ ִרים ִעל  ה אָּ אָּ ָּ ת  תַּ ִהיר לְּ  .נָּ

לֹוַמר,  ה, ֻכְ ֶרץ ֶנֶפש  ַחֻיָ ֶ ִים ש  ְרצֻו ַהֻמַ ְ (ַוֻיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִיש  "ה  "י יָּ  )נ"א חַּ
א ִאְת  ט ְנִהירֻו ְדָדא ְבָדא, ֻכֹֻלָ ַ ש  ִזְמָנא ָחָדא, ַמִים י"ה ִאְתֻפָ ֻון ֻבְ ַרֲחש 

ה  ָאה, ַחֻיָ ה ִעֻלָ ָדא. ַחֻיָ ָללֻו ָדא ֻבְ ְרצֻו, ִאְתֻכְ ְ ָאַמר ִיש  ִגין ֻדְ ן. ֻבְ ָ יש  ָטָבאן ַמִים ֻבִ
ה  ָאה. ַחֻיָ א. )דף קע"ח ע"א(ַתֻתָ ָ ה ִביש   ָטָבא. ַחֻיָ

א ָאָדם ה ָאָדם. ָהָאָדם ָלא ְכִתיב, ֶאֻלָ ָקא  ֱאלִֹהים ַנֲעש ֶ ְסָתם, ְלַאֻפָ
א,  ִלים ֻדָ ֻתְ ְ ד ִאש  ִלים. ֻכַ ְ ָמא ש  ְ ש  ִאְתָעִביד ֻבִ א ֻדְ ְלֵעיֻלָ ָאָדם ֻדִ
ַכר.  א. ְיהָֹו"ה ִסְטָרא ִדֻדְ ְלָמא כֹֻלָ ְ א ְלַאש  ַכר ְונֻוְקֻבָ ִלים ֻדְ ֻתְ ְ א. ִאש  ִלים ֻדָ ֻתְ ְ ִאש 

כֻוָרא, ְוִאְתֻתְ  ט ֻדְ ַ ש  א. ִאְתֻפָ פֻוֵמיֻה ֱאלִֹהים ִסְטָרא ְדנֻוְקֻבָ א, ֻבְ ִאֻמָ ִתֻקֻונֹוי ֻכְ ן ֻבְ ֻקַ
ימֻו. ָטלֻו, ָהָכא ִאְתַקֻיָ ִאְתֻבְ ָאָמה. ַמְלִכין ֻדְ  ֻדְ

ָכא. ְוי"ה  ִאיֻפְ א ֻבְ נֻוְקֻבָ סֹוָפא ַנְייִחין. ֻדְ א, ֻבְ ָ ֵריש  יִפין ֻבְ ֻקִ ְדכֻוָרא ֻתַ ֻדִ

ִתיב  ּכְ

ל  ע 

ִתיב  ּכְ

ר ּי אמ   ו 

יִנין  ּדִ



זוהר תורהזוהר תורה

ף הַּ     ִסְפָרא  ח ְדְצִניעּוָתא    ייעִ בִ ר   יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ִקיִעין. י' ְזֵעיָר  ְ ִקיטֻוָרא ְבִעְטפֹוי ש  ַכח. ִאי קֻוְנִטיִרין ֻדְ ֻתְ ְ א ְבַגָווָהא ִאש 
ַקן  א, ְוִקיָנא ְדזֻוֲהָמא ִאְתֻתָ יָקא. ָאָתא ִחְוָיא ַעל נֻוְקֻבָ ָעא ַעֻתִ ָסמֻו ִדיִנין, ֻבָ ִאְתֻבְ
ָמֻדֹוָרא  א ֻדְ ֶלד ֶאת ַקִין. ִקיֻנָ ַהר ַוֻתֵ יב ַוֻתַ ְכֻתִ א. ֻדִ ָ ד ָמדֹוָרא ִביש  ַגָווֻה, ְלֶמְעֻבַ ֻבְ

ין ְוִע  ִ יש   ְלעֻוִלין ְוַקְטפֻוִרין.ְדרֻוִחין ֻבִ

ָללֻו ִבְפַרט ֻוְכָלל,  ְכַלל ֻוְפַרט, ִאְתֻכְ ְתֵרין, ֻבִ ַהאי ָאָדם, ֻבִ יֻה ֻבְ ֻבֵ
ן  ֻקַ ִסְטרֹוי ִאְתֻתַ ַלג ֻבְ א ִאְתֻפְ ָמאָלא. ֻדָ ֹוִקין ֻוְדרֹוִעין, ְיִמיָנא ֻוש ְ ש 

א. ו' כְֻ  ַכר. ה' נֻוְקֻבָ א יה"ו. י' ֻדְ ַכר ְונֻוְקֻבָ ִתיב ָזָכר ֻוְנֵקָבה ְבָרָאם ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ֻדְ
א, ֻוְכִתיב  ְרְסֻיָ ֻיֻוְקָנא ֻוַפְרצֻוָפא ְדָאָדם ָיִתיב ַעל ֻכֺ ָמם ָאָדם. ֻדִ ְ ְקָרא ֶאת ש  ַוֻיִ

ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה. )יחזקאל א( א ְדמֻות ֻכְ ֻסֵ מֻות ַהֻכִ  ְוַעל ֻדְ

ִים,  ְרצֻו ַהֻמַ ְ ְפָווֵתיֻה ַאֵחר ִיש  ש ִ ין ֻבְ ִ ד ְמַרֲחש  לֹוַמר, ֻכַ ֻון. ֻכְ ְרֻגֻום ְיַרֲחש  ֻתַ
א  ָ א, ֻוְבַמָיא ָהָוה ָרִחיש  ַנְפש  ְעֻתָ ָזֻכֻוָתא, ֻוִבְנִקיֻות ֻדַ ֵמי ְצלֹוָתא, ֻבְ ְתֻגָ ֻפִ

ָתא.  ַחֻיָ

ן ֻבְ  ָ ְפָווֵתיֻה ְמַרֲחש  ָרא ְצלֹוֵתיֻה ְלָמאֵריֻה, ְוש ִ ֵעי ַבר ָנש  ְלַסֻדְ ַהאי ֻבָ
ְקיֻו ַדֲעִמיקֻו  ַ ש  ָקא ְיָקָרא ְדָמאֵריֻה, ְלֲאָתר ֻדְ א, ְלַסֻלְ א ְלֵעיֻלָ ֻתָ ְווָנא ִמֻתַ ֻגַ
ְקָיא  ַ א, ֵמַההֻוא ש  א ְלַתֻתָ ָכא ִמְלֵעיֻלָ ָ ֵביָרא, ָנִגיד ְוָנִפיק. ְלָבָתר ָיְנִגיד ְלַאְמש  ֻדְ

א ַבְת  ְרֻגָ א, ַעד ֻדַ א ְוַדְרֻגָ ְרֻגָ ַנֲחָלא, ְלָכל ֻדַ א ֻדְ ָכא ְנָדָבה ְלכֹֻלָ ָ ָרָאה ְלַאְמש 
ָנה  ָרא ְדַכֻוָ ְ א, ִקש  כֹֻלָ ָרא ֻבְ ְ ָרא ִקש  ְ ֻ ֵעי ְלַקש  א. ְלָבָתר ֻבָ א ְלַתֻתָ ֵמֵעיֻלָ
א  ֶאְלֻתָ ְ ין ש  ֻבֻוָרא, ֻבֵ ֻצִ א ֻדְ ֶאְלֻתָ ְ ין ש  ַאלֹוִהי, ֻבֵ ְ ל ִמש  דֻון ֻכָ ְמֵהיְמנֻוָתא ְוַיְעֻבְ ֻדִ

ָיִחיָדא.  ֻדְ

ִא  אֵריֻה, ֵהן ְמסֻוָדרֹות בט' ַגְווֵני, ֻדְ ֲאָלא ִמֻמָ ַ ֻ ית ְלַבר ָנש  ְלש 
ִריְך  א ֻבְ ָ ר ְמִכיֻלֹוִהי ְדקֻוְדש  ַאְדֻכָ ַאְלָפא ֵביָתא, ְוִאית ֻבְ ִאית ֻבְ
גֹון ֶאְהֶיה,  ִריְך הֻוא, ֻכְ א ֻבְ ָ קֻוְדש  ָמָהן ַיִקיָרן ֻדְ ְ ש  הֻוא, ַרחֻום ְוַחֻנֻון ְוגֹו'. ִאית ֻבִ

י, ֲאדָֹני.ָיֻה, י ֻדַ ַ  הו, ֵאל, ֱאלִֹהים, ְיָי' ְצָבאֹות, ש 

ְתִקין  א 

ָבר  ּדָ

ד  ְוכ 

א ְלּתָ א  ְ  ּוש 


