
כשספר הזוהר דן באור הגנוז הוא מביא את עמדת המדרש )בשם ר' יוסי(, אבל חולק עליה )בשם ר' יהודה(:

 

מדוע לדעת ר' יהודה לא ייתכן שהאור הראשון נגנז? 	

הזוהר לא מזכיר את הסיבה שבגללה נגנז האור הראשון, אך במקום אחר הוא מעיר כי "האור הראשון שברא הקב"ה היה  	
מאיר עד שלא היו יכולים העולמות לסבלו" )זוהר ח"ג, רד ע"א(. כיצד שונה הסבר זה מן ההסבר שפגשנו במדרש?

במקום דימוי גניזת האור, מציע הזוהר דימוי של זריעת האור. מה ההבדל בין שני הדימויים )ובכלל, איך נראה אור זרוע(? 	

כיצד ניתן לפי הזוהר לפגוש באור הגנוז בעולם הזה? 	

הבעל שם טוב ראה בספר הזוהר עצמו את המקום בו נגנז האור:

 

הבעל שם טוב • שבחי הבעש"ט

אור שברא הקב"ה בששת ימי בראשית, היה אדם 

מביט בו מסוף העולם ועד סופו, וגנזו לצדיקים לעתיד 

לבוא. והיכן גנזו? בתורה. ולכן כשאני פותח ספר 

הזוהר, אני רואה כל העולם כולו.

◆  ◆  ◆

דברי הזוהר והבעל שם טוב מעודדים אותנו לחשוב: איזה 'אור גנוז' מקיים את העולם האישי שלנו? של המשפחה,  	
הקהילה או הבית שלנו? באילו מרחבים בחיים מתנוצץ משהו מאותו אור עתיק ותשתיתי, האור שמזין את העולם תדיר? 
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זוהר ח"ב • קמ״ח ע"ב - קמ״ט ע"א

ִתיב )בראשית א' ג'( ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור.  ּכְ

י  ַמן ְלַגּבֵ ִניז ְוִאיהּו ִאְזּדָ י יֹוִסי, ַההּוא אֹור ִאְתּגְ ָאַמר ַרּבִ

יב, )תהלים  ְכּתִ אּוְקמּוָה, ּדִ ָמה ּדְ ָאֵתי. ּכְ א ְלָעְלָמא ּדְ ַצִדיַקּיָ

ֵמׁש  ִדיק... ְוַההּוא אֹור ָלא ׁשִ צ"ז י"א( אֹור ָזרּוַע ַלּצַ

ׁש  ּמֵ ר יֹוָמא ַקְדָמָאה. ּוְלָבַתר ִאְתְגִניז, ְוָלא ׁשִ ָעְלָמא, ּבַ ּבְ

ַיִתיר.

ִניז ִמּכֹל ָוכֹל, ָלא ָקִאים  י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאְלָמֵלי ִאְתּגְ ַרּבִ

ַהאי  ַרע ּכְ ִניז ְוִאְזּדְ א ִאְתּגְ ָעְלָמא ֲאִפיּלּו ִרְגָעא ֲחָדא, ֶאּלָ

ים  יּה ִאְתָקּיָ ָעִביד ּתֹוָלִדין ּוְזָרִעין ְוֵאיִבין, ּוִמּנֵ ַזְרָעא ּדְ

ָעְלָמא, ּוְמַקֵיים  יּה ּבְ ָלא ָנִפיק ִמּנֵ ָעְלָמא. ְוֵלית ָלְך יֹוָמא, ּדְ

ִריְך הּוא ָעְלָמא. א ּבְ ֵביּה ָזן קּוְדׁשָ א ּדְ ּכֹּלָ

ֵליְלָיא, ַחד חּוָטא ָנִפיק  אֹוַרְייָתא ּבְ ָלָעאן ּבְ ּוְבָכל ֲאָתר ּדְ

ּה, ֲהָדא  ָלָעאן ּבָ יְך ַעל ִאיּנּון ּדְ ֵמַההּוא אֹור ָגִניז, ְוִאְתְמׁשִ

ה ה' ַחְסּדֹו  יב, )תהלים מ"ב ט'( יֹוָמם ְיַצּוֶ ְכּתִ הּוא ּדִ

י. ְוָהא אֹוִקיְמָנא.  ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ּוַבּלַ

◆  ◆  ◆

תרגום

כתוב )בראשית א' ג'( "ויאמר אלהים יהי אור ויהי 

אור". אמר רבי יוסי: אותו אור נגנז, והוא מזומן 

לצדיקים לעולם הבא, כמו שביארוהו, שכתוב: )תהלים 

צ"ז י"א( "אור זרוע לצדיק"... ואותו אור לא שימש 

בעולם חוץ מביום הראשון, ולאחר מכן נגנז ולא שימש 

עוד. 

רבי יהודה אמר: אילו נגנז מכל וכל, לא עומד העולם 

אפילו רגע אחד, אלא נגנז ונזרע, כזרע זה שעושה 

תולדות וזרעים ופירות, וממנו מתקיים העולם. ואין 

לך יום שלא יוצא ממנו בעולם ומקיים הכל, שבו זן 

הקב"ה את העולם. 

ובכל מקום שעוסקים בתורה בלילה, חוט אחד יוצא 

מאותו אור הגנוז, ונמשך על אותם העוסקים בה, זהו 

שכתוב: )תהלים מ"ב ט'( 'יומם יצוה ה' חסדו ובלילה 

שירֹה עמי', והרי ביארנוהו.

◆  ◆  ◆


