
 

ֵ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 ה' ַּ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 זוהר בראשית פרשת ל

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

ולשמרה לעבדה – בעולם האדם תפקיד לה.
ּולׁשמרּה"וּיּקח לעבדּה עדן בגן וּיּנחהּו האדם את אלהים שמעון:"ה' רבי אמר , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

בהם: שנאמר יסודות, מארבעה שלקחו אלא אותו, לקח מאין  ויקח
יּפרד ראׁשים""ּומּׁשם לארּבעה כדמיוןוהיה עדן, בגן ויניחהו מהם אותו הפריש ְְְִִִֵַָָָָָָָ

שחוזר בזמן יסודות, ד' מן שנברא אדם לכל הוא ברוך הקדוש עושה זה
נאמר: ועליהם משם, אותו לוקח הוא ברוך הקדוש בתורה, ועוסק בתשובה

יּפרד" השכינה"ּומּׁשם שהיא שלו בגן אותו וישם שלהם מתאוה נפשו יפריש , ִִֵָָ
זוכה אם תעשה, לא במצות  ולשמרה עשה, במצוות  לעבדה הקדושה,
על ולא ידו על ששותים נהר ונעשה יסודות, הד' על ראש הוא נעשה לשמרה,
הוא הרי התורה, על עובר ואם עליהם, והשליט האדון שהוא בו וניכר אחר ידי
נאמר יסודות ד' מן שהם האברים וכל הרע, יצר שהוא הרע עץ ממרירות שותה

וגו'"בהם: חּייהם את ."וימררּו ְֲֵֶֶַַָ

קס"ה דף  תרומה פרשת ב' חלק זהר

ונשמתו רוחו להשלים לאדם גורמין התורה מצות
אבלרבי אחד, והכל הקרבנות, אלה ולשמרה, לעבדה למדנו הרי אמר: אלעזר

ולשמרה העליונים, אברים רמ"ח אלה  לעבדה התורה, מצות של סוד זה
התחתונים ואלה זכור, של העליונים אלה התחתונים, אברים שס"ה אלה 

אחד והכל לאדם[עו]שמור, גורמין התורה מצות להשלימם, הזוכה לזה אשרי
הוא בתורה, שעמלו מי כל הבא, ובעולם הזה בעולם ונשמתו רוחו להשלים
רעים, עונשים מכל ניצל הבא, בעולם וחיים הזה, בעולם חיים בחיים, עמל
שזוכה מי שכן כל כך, בתורה עמלו ידי על אם עליו, לשלוט יכולין שאין

ולעשות. לשמור

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

הצדיקים נשמות עבור ההיכלות את הוא ברוך הקדוש התקין
עדן,אמר בגן לאדם הוא ברוך הקדוש שהכניס בשעה וראה בוא שמעון: רבי

להבין בשביל החכמות, וכל העליונים סודות כל משם והסתכל רואה היה

הזוהר זיו

בשםעו. קורא תעשה לא מצוות ולשס"ה העליונים, אברים בשם קורא עשה מצוות לרמ"ח
כי אחד, והכל תעשה, לא ממצוות יותר חשובה עשה שמצוות כמובן התחתונים אברים

ספר 
רה תו הר  ו ז



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר לאפרשת

למעלה הם מדורים היכלות שבעה רבונו, בכבוד האמונה[עז]ולהסתכל סוד שהם
היה ובהם שלמעלה, כדמיון שלמטה עדן בגן הם היכלות ושבעה העליונה,
עבור הוא ברוך הקדוש אותם התקין עדן, מגן שנגרש ולאחר אדם, של מדורו

העליון. כבוד של הזיו מן כראוי בהם להשתעשע הצדיקים, נשמות



ב' עמוד נ"ה דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר
האדם? נצטוה מה על לו.

וגו'""ויצו ּתאכל אכל הּגן עץ מּכל לאמר האדם על אלהים איןה' למדנו הרי , ְֱִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
זרה עבודה אלא האדם[עח]צו על הדיינים, אלו  אלהים ה', ברכת זו  ה' ,

תאכל אכל גזל, ולא  הגן עץ מכל עריות, גילוי זו  לאמר דמים, שפיכת זו 
החי. מן אבר ולא 



ב' עמוד מ"ד דף  תזריע פרשת ג' חלק זוהר
כנגדו עזר לאדם עשה הוא ברוך הקדוש לז.

וגו'""וּיאמר לבּדֹו האדם היֹות טֹוב לא אלהים לבדוה' וכי אחא: רבי אמר , ְֱֱִֶַַָָָֹֹֹ
כתוב: והרי ּבראם"היה, ּונקבה פרצופים"זכר בשני אדם ולמדנו , ְְֵָָָָָ

ולא בנקבתו השתמש שלא אלא לבדו, האדם היות טוב לא אמר וכאן נברא,
לבדו, האדם היה ואז מאחור, כאחד והיו בצדו, שהיתה לפי לנגדו, עזר לו היתה
מה בפנים, פנים בזה זה להתחבר פניו, כנגד כנגדו, מהו כנגדו, עזר לו אעשה

שכתוב: זה ממנו, הנקבה ונטל לה נסר הוא, ברוך הקדוש אחתעשה ִַַַַ"וּיּקח
שכתוב:מּצלעֹותיו" כמו שלו, הנקבה זו אחת, מהו הי, תּמתי""אחת יֹונתי ,א ְִִִִַַַַָָָ

פנים להאיר פניו, כנגד להיות אותה והביא ככלה לה התקין האדם, אל ויביאה
על עלו כך אחר לבדו, האדם היה בצדו, מחוברת הנקבה שהיתה ובזמן בפנים,

ביחד שבעה ועמדו שנים אדם[עט]המטה אצל חוה שנתתקנה בשעה וראה בוא

הזוהר זיו

הקדושה. לשכינה המלבישים אורות תרי"ג שהן תרי"ג המספר נעשה משניהם
שהןעז. מלכות] יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה, [חסד, נהי"מ חג"ת ספירות הז' על כונתו

האמונה. סוד
נח.עח. בני עליהן שנצטוו מצוות הז' אלה
תאומות.עט. ב' עם והבל תאומה עם קין וחוה אדם



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת לב

שכתוב: זה הוא, ברוך הקדוש אלקים"ברכם אֹותם לכלה"ויבר שמברך כחזן , ְֱִֶַָָֹ
הם נדבקים ברכות בשבע שנתברכו כיון וכלה חתן למדנו, מכאן ברכות, שבע

שלמעלה כדמיון .[פ]ביחד

א' עמוד פ"ג דף  קדושים פרשת ג' חלק זהר
בתיקון אותה והתקין חוה את לקח הוא ברוך הקדוש

מנקבתו,אמר עזרה לו היה שלא היה, לבדו שהאדם בודאי הוא כך שמעון: רבי
כתוב: ולפיכך בצדו, דבוקה שהיתה עזר"לפי לֹו אברא"אעׂשה כתוב ולא , ֱֵֶֶֶ

ככתוב: עזר ּבראם"לו ּונקבה אתקן"זכר אעשה, ומהו כתוב, אעשה אבל , ְְֵָָָָָ
אותה והביא בתיקון אותה והתקין מצדו אותה לקח הוא ברוך שהקדוש משמע,

לעזר. לו והיתה אשתו עם אדם השתמש ואז לפניו,



א' עמוד נ"ה דף  בשלח פרשת ב' חלק זוהר
החתן ברשות להכניסה צריכים הכלה של ואמה אביה לח.

וגו'""וּיבן הּצלע את אלקים הוא,ה' ברוך הקדוש עשה מה חייא: רבי אמר , ֱִִֵֶֶַַָֹ
שכתוב: זה לאדם, והביאה הכל על יפיה ויסד ההיא לנקבה ִֶַ"וּיבןהתקין

האדם" אל ויביאה וגו' הּצלע את אלקים .ה' ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

א' עמוד מ"ט דף  בראשית פרשת א' חלק זהר
היחוד קודם הפיוס חובת

שלרבי ואמה אביה שצריכים למדנו מכאן האדם, אל ויביאה אמר: שמעון
שכתוב כמו החתן, ברשות להכניסה כ"ב)הכלה נתּתי:(דברים ּבּתי ִִִֶַָ"את

לאּׁשה" הּזה הוא,לאיׁש רשותה הבית שהרי אצלה, יבוא בעלה ואילך מכאן , ְִִֶַָָ
כאן עד האדם, אל ויביאה היה בתחלה רחל, אל גם ויבא אליה, ויבא שכתוב
הוא, ברשותה הבית וכל אצלה, יבא הוא כך ואחר לעשות, ואם אב על מוטל

בכתוב נמצא זה על רמז ממנה, רשות הבעל כ"ג)ויקח ּבמקֹום:(בראשית ְִַַַָ"וּיפּגע
ׁשם" בתחלהוּילן רשות שנטל צריך[פא], אשתו עם שמתחבר מי למדנו מכאן ֶַָָ

כדי אצלה, ילין אל לאו ואם אהבה, בדברי לה ולהמתיק אותה ולבקש לפייס

הזוהר זיו

ספירותפ. הג' של הזיוג עיקר ואל התפרדות בהם שאין ספירות העשר של בזיוג הוא כן כי
שלהן. אורות שפע היינו ברכותיהן הספירות ז' שאר נותנין מלכות יסוד תפארת

ופיוס.פא. בקשה מלשון ויפגע דורש



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר לגפרשת

להראות השמש, בא כי שם וילן אונס, שום בלי ביחד שניהם של רצון שיהיה
כאן מראשותיו, וישם המקום מאבני ויקח ביום, מטתו לשמש לאדם לו שאסור
בהם, לשכב כבוד ומלבושי זהב של מטה למלך יש אם שאפילו למדנו
שהיא במה וישכב שלו את יעזב אבנים, מן עשויה מטה לו התקינה והמטרונה
האדם ויאמר כאן כתוב מה וראה בוא ההוא, במקום וישכב שכתוב לו, תתקין
אל אותה ולהמשיך אהבה, עמה להמשיך דברים נעימות זה הרי וגו', הפעם זאת
אהבה דברי כמה האלה, דברים נעימים כמה ראה אהבה, בה שיתעורר רצונו
פירוד נמצא ולא אחד, שהם לה להראות כדי מבשרי, ובשר מעצמי עצם הם,
נמצא שאין היא זאת אשה, יקרא לזאת אותה, לשבח התחיל עתה בכל, ביניהם
אבל אנשים, בפני קוף כמו אצלה הנשים כל הבית, תפארת היא זאת כמותה,
דברי הוא זה כל לאחרת, ולא לזאת הכל, של שלימות זו אשה, יקרא לזאת

שכתוב כמו ל"א)אהבה, ּכּלנה":(משלי על עלית ואּת חיל עׂשּו ּבנֹות "על,"רּבֹות ְְִִַַַַָָָָָָֻ
אחד" לבׂשר והיּו ּבאׁשּתֹו ודבק אּמֹו ואת אביו את איׁש יעזב להמשיךּכן זה כל . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

עמה. להתחבר כך ואחר באהבה אותה



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

גרם? החטא למה ְלט.
הּׂשדה""והּנחׁש חּית מּכל אמרערּום יהודה רבי הרע, יצר זה  אמר יצחק רבי , ְִֶַַַַָָָָָ

וסמאמר אחד, הכל ודאי להם אמר שמעון, רבי לפני באו ממש, נחש 
למדנו אחד, והכל השטן, הוא זה נחש של וצלם נחש, על ונתראה היה לו
כל ראו וצלמו זה, נחש על רוכב השמים מן לו סמאמר ירד ההוא שבשעה
ודאי לעולם, מיתה וגרמו דברים בפתוי האשה אל ויבאו ממנו, וברחו הבריות
הקדוש שברא הראשון עץ והשחית העולם, על קללות לו סמאמר הביא בחכמה

בעולם הוא עץ[פב]ברוך שבא עד לו אמר מ"ם סמ"ך על תולה היה זה ודבר
לו אמר מ"ם סמ"ך יתברך שלא הברכות ממנו ולקח יעקב, שהוא הקדוש אחר
יעקב של ויופיו היה, הראשון אדם של דמיון יעקב שהרי למטה, ועשו למעלה
מלאך זה הרע, יצר זה ערום, היה והנחש כתוב היה, הראשון אדם של יפיו

העולם. לכל מיתה גרם המות מלאך הוא שהנחש ולפי המות,

הזוהר זיו

לעץ.פב. נמשל האדם כי הראשון אדם זה



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת לד

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

החיים עץ עם דירה לו אין רע אחר שנמשך מי
כיוןועד אמרו והרי העולם, מן שלו זוהם פסק לא  סיני להר ישראל שהגיעו

כתוב מה למטה, מיתה בו ששורה בהעץ והתדבקו וחוה אדם שחטאו
הל"ך מ"ת אלא כאן, כתוב אין מהלך וגו', בגן מתהלך ה' קול את [פג]וישמעו

אד חטא קודם וראה נפרשבוא היה ולא העליון, אור בחכמת והשיג עולה היה ם
למטה ולרדת לדעת הרבה שחשק כיון החיים, עד[פד]מעץ אחריהם נמשך

כתוב זה ועל הטוב, את ועזב הרע את והבין החיים, מעץ ה')שנפרש :(תהלים
רע" יגר לא אּתה רׁשע חפץ אל לא עם"ּכי דירה לו אין רע אחר שנמשך מי , ְְִֵֵֶַָָָָֹֹֻ

חכמה יודעים והיו מלמעלה, הקול שומעים היו שחטאו וטרם החיים, עץ
הקול אפירוש שחטאו כיון פחדו, ולא העליון זוהר בקיום ועמדו העליונה,

בו. לעמוד יכולים היו לא שלמטה



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

שקר אמר דבריו בכל הנחש מ.
וגו'""וּיאמר אף האּׁשה אמראל בעולם, הניח ואף פתח באף אמר: יוסי רבי , ִֶֶַַָָֹ

בודאי העולם את הוא ברוך הקדוש ברא זה בעץ להאשה אכלו[פה]לה
עץ שמו אלקים, נעשה כך הוא שהרי ורע, טוב יודעי כאלקים והייתם ממנו
הקדוש ברא זה בעץ אמר שאילו כך, אמר לא יהודה רבי אמר ורע, טוב הדעת

בו החוצב ביד כגרזן הוא כי הדבר, אמת העולם, את הוא לא[פו]ברוך אבל
העולם את ברא ואז הוא ברוך הקדוש אכל זה מעץ כי אלא אומן[פז]אמר וכל

כי אלקים יודע כי כן ועל עולמות, בוראי תהיו ואתם ממנו אכלו לחברו, שונא

הזוהר זיו

אליהם.פג. הולכת שהמיתה הגזרה על רמז
הקדושה.פד. לעומת שהם והכשפים החיצוניות בחכמות ולהשכיל להבין פירוש
ממנו.פה. השכילו פירוש ממנו אכלו אלהות, לעצמיות נחשבים שאינם כחות ידי על פירוש
כלפו. עם משתמש והבורא האלהות, מעצמיות נשתלשל יהיה שלא בעולם כח שום אין כי

החוצב. ידי על נעשה הגרזן שגם הגרזן עם כחוצב כרצונו הכחות
מקבלפז. והוא האדם עצמיות שאינו מאכל דבר אוכל שהאדם כמו היינו אכל זה מעץ פירוש

הבורא. על הנחש אמר זה וכדמיון מלאכה, כל ולעשות לעבוד שיוכל המאכל מן כח



זוהר תורהזוהר תורה

תורה בראשיתזוהר להפרשת

תאכלו שלא עליו לכם פקד זאת יודע שהוא ומשום וגו', ממנו אכלכם ביום
אמר, שקר דיבורו בתחלת גם שקר, אמר דבריו בכל יצחק רבי אמר ממנו.

הּגן"שכתוב: עץ מּכל תאכלּו לא אלקים אמר ּכי כתוב:"אף שהרי כן, ואינו , ְֱִִִֵַַַָָָֹֹֹ
ּתאכל" אכל הּגן עץ עשה"מּכל מה אמר יהודה רבי לו. התיר העצים וכל , ִֵַַָָָֹֹ

לע נגעתי הרי אמר ההוא, בידךרשע ונגעי קרבי את אף אותי, המית ולא הזה ץ
מעצמו לה הוסיף זה ודבר תמותי, במה[פח]ולא וגו', טוב כי האשה ותרא מיד

שכתוב כמו טוב, ריח מעלה היה ההוא עץ יצחק רבי אמר כ"ז)ראתה, :(בראשית
ה'" ּברכֹו אׁשר ׂשדה אותו"ּכריח חמדה מעלה שהיה ההוא טוב ריח ובשביל , ְְֲֵֵֶֶַָ

ממנו. לאכול



רכ"א דף  ויחי פרשת א' חלק זוהר

גוונים לכמה נתהפך הדעת עץ מן האדם שאכל בעת מא.
וגו'""וּתרא למאכל העץ טֹוב שהאנשיםּכי איך וראה בוא שמעון רבי אמר , ְֲִֵֵֶַַָָ

משגיחים ואין יודעים ואין מבינים ברוך[פט]אין הקדוש שברא בשעה
נמצא שיהיה כדי בו, להתדבק ממנו בקש עליון, בכבוד מכבדו והיה לאדם הוא
לעולם מתהפך ולא נשתנה שלא אחד שלו הדביקות ובמקום אחד, בלב יחיד,

שכתוב: זה בו, נתקשר שהכל ההוא אחד הּגן"בקשר ּבתֹו החּיים אחר[צ]"ועץ ְְִֵַַַָ
ובאו העצים, מכל העליון שהוא האחד עץ ועזבו האמונה, דרך מן סרו כך

לגוון גוון מן ומתהפך השתנות בו שיש במקום ומרע[צא]להתדבק לרע מטוב

הזוהר זיו

עלפח. העץ, מן להרחיקה כדי הנגיעה איסור לאשתו הוסיף שהאדם היא שהכונה או פירוש
דברי בכח שהנחש שהכונה או תקרב, לא לכרמא סחור סחור לנזירא דאומרים שאיתא דרך
הנגיעה. איסור על גם היה הבורא מן שהצווי באמת שתחשוב בלבה הכניס שלו הפיתוי

כעספט. התפוח אכילת שבשביל כפשוטו שהענין סוברים מדע מחוסרי אנשים שהרבה
החטא, עיקר היה מה הכמוס הסוד את רשב"י כאן יגלה לכן העולם, כל על מיתה וגזר הבורא
יבינו שהכל באופן בכח מבין אינני וכאשר פשוטו, מידי יוצא מקרא שאין לן דקיימא הגם

ע סומך והנני עטי, לפי זה בענין מחסום אשים יביןלכן אחד שכל הקבלה בחכמת מבין כל ל
שבמוחו. הדעת לפי בהדרגה

ישרה.צ. דרך שהיא תפארת,
הבוראצא. רצון היה שכך להאמין צריך סוף כל וסוף רבים, חשבונות של דרך היא מלכות,

זה. בענין אדם, בני על עלילה נורא הפסוק שמביא רבה במדרש כדאיתא



זוהר תורהזוהר תורה

תורה זוהר בראשית פרשת לו

ועזבו שינויים, הרבה שיש במקום למטה והתדבקו למטה, מלמעלה וירדו לטוב,
שכתוב זה העצים, מכל העליון שהוא ואחד ז')עץ האלקים:(קהלת עׂשה ֱֲִֶָָָֹ"אׁשר

רּבים" חׁשּבֹונֹות ּבּקׁשּו והּמה יׁשר האדם צדאת כמו לבם נהפך שאז ודאי , ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
הענין בזה לדין, פעמים לרחמים פעמים לרע, פעמים לטוב פעמים ממש ההוא
הוא, ברוך הקדוש לו אמר בהם, והתדבקו רבים חשבונות בקשו ודאי שהתדבקו
נקרא הגן, בתוך החיים ועץ שכתוב חיים, במות, ונדבקת החיים עזבת אדם
בודאי הרי אחר, בעץ ונדבקת לעולם, מיתה טועם אינו בו שמתחבר מי כי חיים,

שכתוב זה לנגדך, הוא ה')מות מות":(משלי ירדֹות וכתוב"רגליה ז'), :(קהלת ְְֶֶַָָֹ
האּׁשה" את מּמות מר אני החיים,"ּומֹוצא מקום ועזב נדבק מיתה במקום ודאי , ֲִִִֵֶֶַָָָ

חטאו, מה העולם כל חטא הוא אם מיתה, העולם כל ועל עליו נגזר לפיכך
בשעה אלא כן, אין לכל, נזדמן שכך זה מעץ אכלו העולם שכל תאמר אפשר
אחריו מהלכים והיו ממנו, ופחדו הבריות כל אותו ראו רגליו, על עמד שאדם

ואתם אני להם אמר והוא המלך, אחר צ"ג)כעבדים נׁשּתחוה:(תהלים ְֲִֶַֹ"ּבאּו
וגו'" והתדבקונכרעה זה למקום השתחוה שאדם שראו כיון אחריו. כלם והלכו , ְְִָָ

גוונים, לכמה אדם נשתנה ואז העולם, לכל מיתה וגרם אחריו נמשכו כלם בו,
תמיד עמד ולא חיים, לפעמים מיתה לפעמים רחמים, לפעמים דין לפעמים
חרב נקרא כן ועל כך, לו גרם ההוא שבמקום לפי מהם, אחד של בקיום
משלום לדין, מרחמים לרע, מטוב זה, לצד זה מצד שמתהפכת המתהפכת,
ומלך ורע, טוב הדעת ועץ שכתוב ולרע, לטוב בכל, היא מתהפכת למלחמה,
תאכל לא ורע טוב הדעת ומעץ לו ואמר הזהירו מעשיו, על מרחם היה העליון

לעולם. משם ונתגרש אשתו אחר ונמשך ממנו קבל לא והוא וגו', ממנו



א' עמוד ל"ו דף  בראשית פרשת א' חלק זוהר
לעֹולם מיתה גרמו האכילה ידי על ְָמב.

העולם,וּתאכל""וּתּקח לכל מיתה וגרמו לו, ונתנה ענבים שסחטה למדנו הרי , ִַַַַֹ
מיתה בו שורה הזה עץ הוא[צב]שהרי וכאשר בלילה, השולט העץ והוא

מיתה. טעם טועמים העולם בני כל שולט,



הזוהר זיו

ממעל.צב. בשמים אחד כח לו יש בארץ הגדל עץ פרי מין שכל מובן פשטיות פי על גם



זוהר תורהזוהר תורה

 

תורה בראשיתזוהר לזפרשת

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

שבעולם רעים ענינים להבין עיניהם נפקחו מג.

רעיםׁשניהם"עיני"וּתּפקחנה ענינים להבין נפקחו שהרי אמר: חייא רבי , ְְִֵֵֵֶַַָָ
להבין ונפקחו שהבינו כיון עתה, עד הבינו שלא מה שבעולם,
ונסתלק עליהם, חופה שהיה העליון זיו שאבדו הם, ערומים כי ידעו אז הרע,
שבעולם. כשפים מיני כל הבינו שאז אמר יוסי רבי ממנו, ערומים ונשארו מהם,

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

ההשגות כל הראשון מאדם נלקח החטא בשעת

אמר:רבי הם"יהודה עירּמם ּכי לקח"וּידעּו אדם, שחטא כיון וראה בוא , ְִִֵֵֵַֻ
שהכתירו הקדושים אורות אותיות מיני אותן ממנו הוא ברוך הקדוש

שכתוב זה מהן, נפשטו שהרי והבינו פחדו ואז בהן, הוא ברוך ְֵַ"וּידעּוהקדוש
הם" עירּמם חפשיּכי זיין, בכלי כמו כבוד כתרי באותן מלובשים היו בתחלה . ִִֵֵֻ

והבינו להם, קוראת המיתה שהרי הבינו ואז מהם, נפשטו שחטאו כיון מהכל,
ההיא בשעה העולם, ולכל להם מיתה וגרמו הכל, של החירות מן שנפשטו

התפרדות נעשה ואז אמה, מאה האדם וקומת זקיפת בדין[צג]נגרעה אדם ועמד
הארץ. ונתקללה

ל"ו דף  בראשית פרשת א' חלק זהר

הנחש זוהמת נתקן לא תורה מתן עד

ולארבי נתקלל, התחתון ועולם ונידונו, לדין נכנסו שלשה אז אמר: יהודה
סיני. הר אצל ישראל שעמדו עד הנחש, זוהם בשביל בקיומו נתקיים



הזוהר זיו

הואצג. בריך קודשא של שהיחוד הקדושות הספירות או העליונים עולמות בין פירוש
בתמידיות. ולא ולפרקים לפעמים רק יהיה ושכינתיה



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

קֹוראֹו ׁשהּוא עת ּבכל אֹותֹו ועֹונה עליו, ּומגן ׁשּנאמרׁשֹומרֹו ּכמֹו , ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

י"ב)לדנּיאל י' ּפרק הּיֹום(ּדנּיאל מן ּכי דנּיאל ּתירא אל אלי "וּיאמר ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

נׁשמעּו אלקי לפני ּולהתעּנֹות להבין לּב את נתּת אׁשר ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהראׁשֹון

"ּבדברי באתי ואני להביןדברי לּבֹו דּכׁשּנתן מבאר הרי , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הם ה'", ּפתאים "ׁשֹומר עכׁשו אמר ולזה ּדבריו, נׁשמעּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּולהתעּנֹות

ּוּביחּודים, הּתֹורה ּבסֹודֹות הבינּו לא ּדעּתםׁשעדין נתנּו אבל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּומחזיק עליהם ּומגן ה' ׁשֹומרם ּדעּתם ׁשּנתנּו ׁשעה מאֹותּה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלהבין,

ׁשּיבינּו עד וליּבידם "דּלֹותי אני וגם הּׁשלֹום, עליו ּדוד ואֹומר . ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּכראּוי, הּס ֹודֹות מידיעת ּדל אני עכׁשו ּדהיינּו ואנייהֹוׁשיע", ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָ

עיני ויאיר הּזה, הּדּלּות מן ׁשּיֹוׁשיעני יתּבר לפניו ּומתחּנן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמתּפּלל

ּכרצֹונֹו. רצֹונֹו לעׂשֹות ּכדי ּתֹורתֹו ליו'ּלֹותיד'והּנהּבסֹודֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָ

ּומּׁשםי' אּבא, ׁשהּוא ּבחכמה היא ויּו"ד יּו"ד, ּתבֹות ראׁשי הֹוׁשיע ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּתֹורה, סֹודֹות עקר עניןהּוא ׁשעל להֹודיע ּכאן, הּזה הּדבר ורמז ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּתֹורה סֹודֹות לֹו ׁשּיתּגּלּו מבּקׁש הּוא עֹוד,זה אֹותּיֹותיהֹוׁשיע. ְְְִִִֵֶֶַַַַָ

ש"ע זֹוכהיהו"י ּכראּוי, ּבאמּתּות הּתֹורה לסֹודֹות דהּזֹוכה מּׁשּום ,ְְֲִִֶֶַַַָָָ

ולׁש"ע ּכראּוי הּתֹורה לסֹודֹות ּכׁשאזּכה ואמר נהֹורין. ש"ע ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָלהארת

ּכי למנּוחיכי נפׁשי "ׁשּובי לנפׁשי אֹומר ׁשעה ּבאֹותּה אז ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָנהֹורין,

לׁשֹונֹו. ּכאן עד עליכי", ּגמל ְְִַַָָָָה'

ולדעתראים ללמד הּוא ּגמּור חּיּוב ּכּמה הּקדֹוׁשים מּדבריו ¦ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ

הּפחֹות ּולכל החיצֹונים, מן להּנצל ּכדי הּתֹורה ְְְִִִִֵֵַַַָָָָסֹודֹות

ּכּס דר ילמד ׁשּבּתחּלה ידי על ּבוּדאי וזהּו לדעת ולרצֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָלבּקׁש

וחׁשקת ה', אהבת אׁש ּבלּבֹו וּתבער נׁשמתֹו ותּטהר הּקדֹוׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹזהר

הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ויזּכהלּמּוד ּכל, אדֹון לפני ירצה ּבוּדאי ּבזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

איׁש הּבן מרן ּׁשּס ּדר ּוכמֹו העליֹונה, החכמה ׁשערי לפניו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיּפתחּו

הּקדֹוׁש הּזהר ּדברי ּפי על הּסדר ליל ּבסעּודת לּמּוד ּבלׁשֹוןחי (הּובא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

נ"ד) סימן א' חלק קטטהחכמים לעׂשֹות היא הּמּצה אכילת ּׁשּכח ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

היא וכן והחיצֹונים, אחרא הּס טרא עם ּומריבה] מצה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָ[מּלׁשֹון

נפׁשית, ּורפּואה ּגּופנית רפּואה מצוהלרפּואה, מּצת האֹוכל וכל ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ

הּתֹורה סֹודֹות את ּולהבין ולדעת העליֹונה החכמה להארת ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָזֹוכה
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הבא

ף הַּ     ִסְפָרא  ט ְדְצִניעּוָתא    ייׁשִ מִ ח   יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

בֻוָרה,  גֹון: ַמְלכֻות, ְיסֹוד, הֹוד, ֶנַצח, ִתְפֶאֶרת, ֻגְ ר ְסִפירֹות, ֻכְ ֶעש ֶ ֻבְ
גֹון ָהָאבֹות  יא, ֻכְ יַקֻיָ ר ַצֻדִ ַאְדֻכָ ֶתר. ִאית ֻבְ יָנה, ָחְכָמה, ֻכֶ ֶחֶסד, ֻבִ

ָלִכים. ִאי ִביִאים ְוַהֻמְ ית. ְוַהֻנְ ָלה ֲאִמיֻתִ הֹון ַקֻבָ ִאית ֻבְ י, ֻדְ ְחֻתֵ ֻבַ ְ יֵרי ֻוְבתֻוש  ִ ש  ת ֻבְ
יִדיָעה  ְדָקא ֵיאֹות. ְוִאית ֻבִ ֻקֻוִנין ְלָמאֵריֻה, ֻכְ ן ֻתִ ָיַדע ְלַתֻקֵ הֹון ָמאן ֻדְ א ִמֻנְ ְוֵעיֻלָ

א  ְפָעא ֵמֵעיֻלָ ִ יְך ש  ִ ָיַדע ְלַהְמש  א, ְוִאית ָמאן ֻדְ א ְלֵעיֻלָ ֻתָ ָקא ִמֻתַ א. ַסֻלְ ְלַתֻתָ
יב,  ין, ְצִריָכא ַכָוָנה ְגדֹוָלה, ְוִאי ָלא ָעֵליֻה ְקָרא ִדְכֻתִ )שמואל א ֻוְבָכל ט' ַגְווֵני ִאֻלֵ

 ֻובַֹזי ֵיָקֻלֻו. ב(

ִניז  "ה ֲאדָֹנ"י. ְוָהֶאָחד ֻגָ ָמָהן ְיהֹוָ ְ ֵרין ש  הֻוא ָכִליל ֻתְ ָאֵמן, ֻדְ
אֹוָצר ַהנִֻ  סֻוק טֻוֵביֻה ֻוִבְרכֹוִהי, ֻבְ ֻפָ ְקָרא ֵהיָכל, ְוהֻוא ָרמֻוז ֻבַ

ל  )חבקוק ב( א ָרְמֻזֻו ַרֻבֹוֵתינֻו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֻכָ ָניו ֻוְלֻדָ ֹו ַהס ִמֻפָ ֵהיַכל ָקְדש  ְוה' ֻבְ
ֱאַמר  ֻנֶ ֶ ֵביתֹו, ש  ְרְגִמיָנן ְבָכל  )במדבר יב(טֻוב ָהָאָדם ֻבְ יִתי ֶנֱאָמן הֻוא, ֻוְמֻתַ ְבָכל ֻבֵ

י. ִעֻמִ  ֻדְ

אֹוִקיר  א הֻוא ַבר ָנש  ֻדְ ְדָקא ֵיאֹות, ֻדָ ון ְבָכל ַחד ְוַחד מט' ַגְווֵני ֻכְ ְמַכֻוְ
ד ֻובַֹזי  ַדי ֲאַכֻבֵ י ְמַכֻבְ ִתיב ֻכִ א ֻכְ א, ְוַעל ֻדָ ָ יש  ָמא ַקֻדִ ְ ָמא ְדָמאֵריֻה ִלש  ְ ִלש 

ל ָצְרכ ד ֻכָ ים ֻוְלֶמְעֻבַ ין, ְלַקֻיֵ ָעְלָמא ֻדֵ ד ֻבְ ֵמי ַאְרָעא, ֵיָקֻלֻו, ֲאַכֻבֵ ל ַעֻמָ ֹוי. ְוֶיֶחֻזֻון ֻכָ
י ְלֵמיָקם  יֻה. ֻוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ִיְזֻכֵ ָמא ְדה' ִאְתְקֵרי ָעֵליֻה, ִויַדֲחלֻון ִמֻנֵ ְ ֲאֵרי ש 
ָחא  ֻגְ ְ ָזָכה ְלַאש  יַון ֻדְ ָלא ָקֵרי ָכל צֹוְרֵכיֻה, ֻכֵ י ֻדְ ת ֲחִסיִדים, ַאף ַעל ֻפִ ְמִחיֻצַ ֻבִ

ְדָקא ֵיאֹות.ְיִדיַעת ָמאֵריֻה, וְ  יֻה ֻכַ  ִאיְכָוון ֻבֵ

ָרא  ְ ֻ א, ֻוְלַקש  ָ יש  ָמא ַקֻדִ ְ ָלא ָיַדע ְלַאֲחָדא ש  א הֻוא ָמאן ֻדְ ֻובַֹזי ֵיָקֻלֻו. ֻדָ
ָמא  ְ ִאְצְטִריְך, ֻוְלאֹוִקיר ש  ָכא ְלֲאָתר ֻדְ ָ ָרא ִדְמֵהיְמנֻוָתא, ֻוְלַאְמש  ְ ִקש 

ֵרי. ְוכָֻ  ָלא ִאְתֻבְ ָמאֵריֻה ָטב ֵליֻה ֻדְ ָאֵמן.ֻדְ ון ֻבְ ֻוָ ָלא ִאְתֻכַ ן ָמאן ֻדְ ֻכֵ ֶ  ל ש 

י,  ְמַנֻקֵ א ֻדִ ַמֻיָ א, ֻבְ ְנִקיֻוָתא ְדִלֻבָ ְפָווֵתיֻה ֻבִ ש ִ ַמְרִחיש  ֻבְ ל ָמאן ֻדְ א, ֻכָ ֻדָ
ִביל ָאָדם  ְ ש  לֹוַמר, ֻבִ ה ָאָדם, ֻכְ ֲהֵדיֻה, ַוֻיֹאֶמר ֱאלִֹהים ַנֲעש ֶ ָמאי ְכִתיב ֻבַ

 ִאית

ת ָוונ   ּוְבכ 

 ְוִאי

 ָמאי

ל  ְוע 
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ף הַּ     ִסְפָרא  י ְדְצִניעּוָתא    ייׁשִ מִ ח   יֹום - עַּ בו  ש  ד ַּ

ָיַדע ְלַאֲחָדא ֶצלֶ  ְדָקא ֵיאֹות, ְוִיְרדוֻ ֻדְ ם.  ם ֻוְדמֻות ֻכְ ת ַהֻיָ  .)עד כאן ד"א(ִבְדֻגַ

 ְרִביָעָאה ִפְרָקא
ְלָייא.  ְלָייא ְוָלא ִאְתֻגַ ין, ִאְתֻגַ ָטִמיר ְוָסִתים. ְזֵעיָרא ְדַאְנֻפִ

לָ  ַאְתָוון, ֻדְ ְסָייא, ָסִתים ֻבְ ְאְתֻכַ ִתיב. ֻדְ ַאְתָוון ֻכְ ְלָייא, ֻבְ ִאְתֻגַ א ֻדְ
ִאין. ִאין ְוַתֻתָ בֻו ֵביֻה ִעֻלָ ָ ִאיהֻו ָלא ִאְתְייש  ִגין ֻדְ ַאְתרֹוי, ֻבְ ָבן ֻבְ ְ ֻ  ִמְתַייש 

ֵהָמה ָוֶרֶמש  ְוגֹו', ַהְיינֻו  ה ְלִמיָנֻה ֻבְ ֱאלִֹהים ֻתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפש  ַחֻיָ
יב,  ְכֻתִ כְ  )תהלים לו(ֻדִ יַע ְיָי'. ַחד ֻבִ ִ ַאֲחָרא ָאָדם ֻוְבֵהָמה ֻתֹוש  ָלָלא ֻדְ

ְכָלָלא ְדָאָדם,  ֵהָמה ֻבִ ָחא. ֻבְ ֻכְ ֻתַ ְ ן ַלְיָי'  )ויקרא א(ִמש  ם ָקְרֻבָ י ַיְקִריב ִמֻכֶ ָאָדם ֻכִ
ְכָלָלא ְדָאָדם. ַלל ֻבִ ִאְתֻכְ ֻום ֻדְ ֻ ֵהָמה, ִמש   ִמן ַהֻבְ

א  ְלַתֻתָ ָכחוֻ  )דף קע"ח ע"ב(ָנַחת ָאָדם ֻדִ ֻתְ ְ ָאה, ִאש  ִדֻיֻוְקָנא ִעֻלָ ְתֵרין רֻוִחין  ֻבְ
ָמָתא  ְ יִמיָנא, ִנש  ָמאָלא ָכִליל ָאָדם. ֻדִ יִמיָנא ֻוש ְ ֵרין ִסְטִרין, ֻדִ ִמֻתְ
טֻו ִאיֻנֻון  ָ ש  ָמאָלא, ְוִאְתֻפָ ט ש ְ ָ ש  ה. ָחב ָאָדם ִאְתֻפָ ָמאָלא ֶנֶפש  ַחֻיָ ש ְ א. ֻדִ ָ יש  ַקֻדִ

ָלא גֻוָפא.  ֻבְ

יְלָדן כְֻ  א ְבָדא, ִאְתֻיַ ִקין ֻדָ ֻבְ ה ְדאֹוִליַדת ִמְתֻדַ יִאין  )רו ִחין(ַהאי ַחֻיָ ַסֻגִ
ָיין, י' ָסִתים, י'  ֻלְ ִקְטָרא ָחָדא. כ"ב ַאְתָוון ְסִתיִמין, כ"ב ַאְתָוון ִאְתֻגַ ֻבְ

ָקלֻו. ַמְתְקָלא ְדַטְפִסין, ַאֻתְ ְלָייא. ָסִתים ְוַגְלָייא, ֻבְ  ֻגַ

ַהאי ֲאָת  א ו"ד, ֻבְ ַכר ְונֻוְקֻבָ יֻה ֻדְ א, ָנְפִקין ִמֻנֵ ִגין ֻדָ א. ֻבְ ַכר, ד' נֻוְקֻבָ ר, ו' ֻדְ
ְלחֹודֹוי ְדַכר. ה'  ֵרין י' ֻבִ ֵרין ַקְפִלין. ֻתְ א. ד"ֻו ֻתְ ד"ֻו ְתֵרין. ד"ֻו ְדַכר ְונֻוְקֻבָ

ֻה,  ַגֻוָ י' ֻבְ ַרת ֻבְ ִאְתַעֻבְ ַקְדִמיָתא, ֻוִמֻדְ א. ה' ד' ֲהַות ֻבְ ת(נֻוְקֻבָ ִלידָּ יַקת ו',  )אוֹּ ַאֻפִ
י ִכי בה' ִאי י יה"ו()ֲהרֵּ יה  ִאית ה"ה ֲהרֵּ ָלָלא דיה"ו.  ת ד"ו ו בֵּ ֶחְזֵויֻה ֻכְ ִאְתֲחֵזי יֹו"ד ֻבְ

ַבת ְלָבָתר, ֻוְמַכְסָייא ְלִאָמא. ְ ֻ א, ִאְתַייש  הֻוא ְדַכר ְונֻוְקֻבָ יַקת יֹו"ד ֻדְ ַאֻפִ  ִמֻדְ

יָקא, ּתִ  ע 

ר ּי אמ   ו 

ד  ּכ 

ד  ּכ 

 י'


