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The Supercontinent in the Torah 

According to the Zohar, the earth originally emerged from the water1 as one 

solid mass,2 after which seven continents (“lands”) were created from it.3 The 

Midrash4 and Zohar5 make mention of seven continents, although some 

                                                 

ָיא . ע"פ מתוק מדבשזהר חדש )מדרש הנעלם, טז, א (1 כָלא מַּ ָמא כשברא הקב"ה את העולם, ֲהָוה ִעיָקָרא דְּ ִריְך הּוא ָעלְּ ָשא בְּ ָרא ֻקדְּ ד בְּ (: "כַּ

ָיא הזמין את המים מַּ ִמין לְּ ָמא ומן המים נשתל ונברא כל העולם בכללות . . זַּ יל ָכל ָעלְּ תֵּ שְּ ָיא אַּ ביום שלישי של  היה עיקר הכל מים, ּוִמן מַּ

ר ָחדמעשה בראשית, ָא ֲאתַּ נֵּיש לַּ כְּ תְּ ִזיל ִאתְּ אַּ חֹוָתְך אתה תוציא את הארץ שמתחתיך, וְּ ָעא ִדתְּ ַארְּ יק לְּ פֵּ תְּ אַּ יּה אמר לו הקב"ה, אַּ ר לֵּ ואתה  מַּ

ִים".   מַּ ִתיב זהו שכתוב ִיָקוּו הַּ ד ָכְך והמים עשה כך, ָהָדא הּוא ִדכְּ ָיא ֲעבַּ  תלך ותאסף ותקוה למקום אחד, ּומַּ

זהר חדש )מרגליות( מדרש הנעלם )סא, א(: "וכשם שהאשה יש לה צירים וחבלים בשעת הלידה. כן כשבקש הקב"ה להוציא מגם להעיר  (2

הארץ לאור העולם, היו המים עולים ויורדים, יעלו הרים ירדו בקעות. מה עשה הקב"ה. הוציא מן הקרקע רעמים וזועות, ונסו המים. הה"ד 

 יחפזון. ויצאה הארץ. ונשארה נמוכה מלוכלכת, כולד הזה שיוצא, נמוך כמת, ומלוכלך מהלידה". מן גערתך ינוסון מן קול רעמך

זהר חדש )מרגליות( מדרש הנעלם )יב, א(: "ארץ. אדמה. גיא. נשיה. ציה. ארקא. תבל. גדול שבכולם תבל, דכתיה והוא ישפוט תבל ( 3

ארץ אחת ממש, הוציאו המים, וממנה נתהוו ב"ה, כנגדם ברא ז' ארצות. ותאנא, בצדק. הה"ק, אשר שם שמות בארץ. אר"י, ז' קריעים ברא הק

 ".כדאמרן ז' ארצות

ויקרא רבה )אמור כט, יא(: "כל השביעין חביבין לעולם למעלן השביעי חביב שמים ושמי השמים ורקיע ושחקים זבול ומעון וערבות ( 4

שביעית חביבה ארץ אדמה ארקא גיא ציה נשיה תבל וכתיב )שם תהלים, ט(  וכתיב )תהלים סח( סולו לרוכב בערבות ביה שמו, בארצות

 והוא ישפוט תבל בצדק ידין לאומים במישרים".

ָעה ששבעה הזכרים משפיעים בשבעה הנקבות, וכן הם כולם, ואל( 5 ִשבְּ ָעה בְּ ִקיִעים ִשבְּ ָהִכי ִאיּנּון וכך הם רְּ ו הם שבעה תיקוני זהר )כא,(: "וְּ

ָעה וכך הם ההרים ששבעה מדורין שבעו ִשבְּ ָעה בְּ ָהִכי ִאיּנּון טּוִרין ִשבְּ לם העשיה )או הם בחינת שבעה אקלימין שהם שבעה חלקי הישוב(, וְּ

ָהִכי ִאיּנּון   וכך הם הארצות ששבעה הזכרים משפיעים בשבעה נקבות". ַאְרִעין ִשְבָעה ְבִשְבָעההזכרים משפיעים בשבעה נקבות, וְּ
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