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ׁ̆ „ו… ָּ̃ ַמ„ ז…ַ‰ר ַ‰ ל¿ ּ ƒנ ׁ∆̆  ‰ ַחכ∆ּ יַח מ¿ ׁƒ̆ ַ‰ָמּ
ָעָליו  נּו  ּ ַרב≈  ‰ ׁ∆̆ מ ר  מ≈ ‡ו… ָכך¿  יַע",  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ "ו¿
ר ַ‰ז…ַּ‰ר...  פ∆ י‰ּו ס≈ ƒ‡ ּ יָלך¿ „¿ ּ ƒ„ ‡ּבּוָר ƒי ח‡‰ַ ּ ָיָע"ָ‡: "ב¿ "י ז¿ ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ם ל¿ לו… ׁ ָּ̆ ‰ַ
ר  פ∆ ס≈ י‰ּו  ƒ‡ ּ ¿„ י,  ּ ַחי≈ ּ ¿„ יָלָנ‡  ƒ‡ מ≈ ַעם"  ט¿ ƒמ "ל¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ין  ƒ„י ƒ̇ ֲע ּ„ַ ין  ƒ‚ ּוב¿
ים  ƒ„י ƒ̇ ֲע ׁ∆̆ ּום  ׁ ּ̆ ƒמ  : ׁ̆ רּו פ≈ּ י".  ַרֲחמ≈ ּ ב¿  ‡ ָ̇ לּו ּ‚ָ ן  ƒמ יּ‰  ּ ב≈ ˜ּון  פ¿ ƒי ַ‰ז…ַּ‰ר, 
ן  ƒּו מ‡ ¿̂ ר ַ‰ז…ַּ‰ר, ַעל ָי„ו… י≈ פ∆ ‰ּו‡ ס≈ ׁ∆̆ ים  ּ ƒיַלן ַ‰ַחי ƒ‡ ע…ם מ≈ ט¿ ƒל ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ף ˜כ„: (רמ"˜)) ּ„ַ ‡ ׂ̆ ' ָנ ָנ‡ ָפּ ימ¿ ≈‰ ָי‡ מ¿ ים (ַרע¿ ƒַרֲחמ ּ לּו˙ ב¿ ּ‚ָ‰ַ

˘ל  ין  ƒֲחָייל  ‰ ָמּ ַכּ ם  ƒע ם  ƒַמי ׁ ָּ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָיַר„  ב  טו… ל¿ ָזכּור  י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡
‰ּו  ל¿ּ ֻכּ ַעל  ֲעָטָר‡   ‰‡ָ ָלּ ƒע  ‡ ָּ̇ ינ¿ ƒכ ׁ¿̆ ּו יבו…  ƒב ס¿ ים  ƒכ‡ָ ַמל¿  ‰ ַכָמּ ו¿  ˙ מו… ָׁ̆ נ¿
"י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ָ‡ַמר ל¿ ˙]... ו¿ מו… ָׁ̆ ּ ל ַ‰נ¿ ‰ ֲעָטָר‰ ַעל ָכּ ָ̇ ָנ‰ ָ‰י¿ יו… ל¿ יָנ‰ ע∆ ƒכ ׁ¿̆ [ּו
 ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿  ‡ ָׁ̆ ָנ י  נ≈ ּ ב¿  ‰ ַכָמּ ו¿ "י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ל¿ י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡ ָ‡ַמר  ו¿ י...  ּ ƒַרב י  ּ ƒַרב
ָרָ‡‰  ¿̇ ַבּ ָ„ָר‡  ּ ב¿  ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ י  ל≈ ּ‚ַ ¿̇ ƒי  „ ַכּ  , יָלך¿ ƒ„ ּבּוָר‡  ƒח ַ‰‡י  מ≈ סּון  נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי
ּבּור  ƒח‰ַ ‰ּ ז∆ ƒסּון מ נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי ‰ ַמָטּ י ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ּ ‰ ב¿ ָמּ : ַכּ ׁ̆ רּו ‡... פ≈ּ ַמָיּ ף יו… סו… ּ ב¿
ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ּמּו„ ‰זו‰"˜] ַכּ ƒע"י ל ׁ̆ פ∆ ּ ּון ַ‰נ∆ ּ̃ ƒ̇ ן ו¿ ם ָמזו… ‰ ָל‰∆ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָך [ ּ ל¿ ׁ∆̆
יַח],  ׁƒ̆ יַ‡˙ ָמ ƒב ב ל¿ רו… ָ̃ ים [ ƒמ ף ַ‰ָיּ סו… ּ ן ב¿ ר ָ‰ַ‡ֲחרו… ּ„ו… ַבּ  ‰ ַמָטּ ‰ ל¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי
 ı ָ‡ר∆ ר ָבּ רו… ּ ם „¿ ∆̇ ָר‡ ¿̃ ˙ּוב "ּו ָכּ ׁ ּ∆̆ ם ַמ‰  ּ י≈ ַ̃ ¿̇ ƒּמּו„ ‰זו‰"˜ י ƒיל ל ƒב ׁ¿̆ ƒּוב
ל  „ו… ָפר ָ‚ּ ו… ׁ̆ ּ ע ב¿ ַ̃ ¿̇ ƒי נּו ו¿ ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ׁƒ̆ ‡ מ¿ בו… ָיּ ׁ∆̆  , ו… ׁ̆ רּו יָ‰" – פ≈ּ ב∆ ׁ¿̆ ָכל יו… ל¿
 : ך¿ ל∆ מ∆  ‡ ס≈ּ ּƒכ‰ַ ן  ו… ׁ̆ ל¿  - ובל"ר).  - ‰‚ר"‡  ו'  (˙י˜"ז… ˙י'  נּו בב"‡  ≈̇ רּו ח≈ ל¿
י  ƒנ‡ַ„ָ ּלּו פ¿ּ ƒ‡ ב כ¿ּ ָׁ̆ ח¿ ּ נ∆ ׁ∆̆ ˙ ח ע"‡),  ָרכו… ּ "‰ (ב¿ ָבּ ָ̃ ּמּו„ ָ‡ַמר ַ‰ ּ ƒל‰ַ ‰ ַעל ז∆ ו¿
 ˙ בו… ˙ טו… ‰ ַמֲעלו… ָמּ י ַכּ ּƒך¿ ָ‡ַמר: כ ל∆ ׁ̆ מ∆ ּ„ָ ¿̃ ƒמ לּו˙. - ּוב¿ ּ‚ָ‰ַ ָבַני מ≈ י ּול¿ ƒל
 ı ≈̃ ין  ≈‡ ַח‡י, ו¿ ן יו… ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒי ַרב ר≈ ׁ̆ ַמַ‡מ¿ רּו ּמּו„ פ≈ּ ƒל ּ ל ב¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ּƒַלמ ׁ̆ י≈
ב  ר≈ ָ̃ ּול¿ ַלֲעז…ר   ‰ כ∆ּ ז¿ ƒנ ם  ƒ‡ נּו  ≈̃ ל¿ ח∆ ב  ּטו… ּוַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ ו¿  , ָכרו… ׂ ¿̆ ל  ∆„…‚ ל¿
נּוז  ּ‚ָ ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ ו¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַזר ַ‰ּבו… ך¿ ָ‚ּ י ָכּ ּƒנּו, כ יח≈ ׁƒ̆ יַ‡˙ מ¿ ּ ƒב
י  ּƒכ ל,  ≈‡ ַ‰ּ‚ו…  ‡ ָיבו… כּו˙ו…  ז¿ ּ ƒב ׁ∆̆ ים  ƒמ ַ‰ָיּ ף  סו… ַע„   ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ַ‰ז…ַּ‰ר  ר  פ∆ ס≈

, עכ"ל. זּוָל˙ו… ּ ל…‡ ב¿ ‡ ו¿ ָ̃ ו¿ ‰ זו… ּבו… ַ„ּ ֻ‚ָלּ ס¿
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ָמה ַהְקּדָ

ר  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֶאלֹוִקי ַרּבִ ּנָ דֹוׁש, ְלַהּתַ ל ִסְפֵרי ַהזֹוַהר ַהּקָ ִטים ִמּכָ ִסּפּוִרים ִנְפָלִאים, ְמֻלּקָ

י ֶעְליֹון ַמְלֲאֵכי  ִריַאת ִסּפּוֵרי ְקדֹוׁשֵ ְרּגּום ְלָלׁשֹון ַהֹקוֶדש, ְוּתֹוֶעֶלת ַהּיֹוֵצא ִמּקְ יֹוָחאי ִעם ּתַ

נֹו, ְוָכל ַהֶחְבַרְיא  י ֶאְלָעָזר ּבְ ן יֹוָחִאי, ְוַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִביא, ְוַרּבִ הּו ַהּנָ נּו, ֵאִלּיָ ה ַרּבֵ ֶאלֹוִקים, ֹמשֶׁ

ק  ְלֶהֶבת י-ה ְלִהְתַחּזֵ י ֵאׁש ׁשַ ּפֵ ִרׁשְ ֵני ָאָדם ּבְ ה ְמִאיִרים ִלּבֹות ּבְ א זיעוכי"א, ֲהלֹה ֵהּמָ יׁשָ ַקּדִ

ק  ּבֵ ְלִהְתּדַ ֶפׁש,  ַהּנֶ לֹות  ּכְ ַעד  ּוְלִהְתַגעֵגַע  ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ְוִלְכסֹוף  ּובֹוְרֵאנּו,  יֹוְצֵרינּו  ּבְ ְוִלְבטַֹח 

ֵפת  ּלָ ה, ֵיָחֵרט ְוּיִ ָרֵאל ְיֻכּנֶ ם ִיׂשְ ׁשֵ ר ּבְ "ה, ְוָכל ֲאׁשֶ ּבָ ָלִכים ַהּקָ ל ְיצּוִרים ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ָאדֹון ּכָ ּבְ

ה'  ִיְרַאת  ּוְלָהִפיץ  ּתֹוָרה  יל  ְלַהְגּדִ ָחֵפץ,  ר  ֲאׁשֶ ְלָכל  ָחֵבר  ִלְהיֹות  ּוְלַסַעד,  ְלֵעֶזר  לֹו  ִלְהיֹות 

ְמעּו ָהָעם ְוִיָראּו. עֹוָלם ְוִיׁשְ ֶוֶאמּוָנתֹו ּבָ

ת קֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ ה ּבְ ִנּיָ ל ׁשְ ּכָ ת קֹוֶדׁש, ׁשֶ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ יּמּוד ּוְקִריַאת ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר ַהּקָ ּוִבְזכּות ּלִ

ָנה ּתֹוָרה, ָיֵגן ָעָליו ְוַעל  ֶוה ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ת קֹוֶדׁש ָשׁ ּבָ ׁשַ ָעה ּבְ ָנה ּתֹוָרה, ְוׁשָ ֶוה 28.000 ׁשָ ָשׁ

ָרֵאל. ל ַעם ִיׂשְ ְחּתֹו ְוַעל ּכָ ּפַ ל ִמׁשְ ּכָ

ְוִלְכסֹוף  ּובֹוְרֵאנּו  יֹוְצֵרנּו  ּבְ ְוִלְבטַֹח  ק  ְלִהְתַחּזֵ ה  ִנְזּכֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  יּמּוד  ּלִ ְיֵדי  ְוַעל 

ָלִכים  ל ְיצּוִרים ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ָאדֹון ּכָ ק ּבְ ּבֵ ֶפׁש ְלִהְתּדַ לֹות ַהּנֶ ּתֹוֵקק ּוְלִהְתַגעֵגַע ַעד ּכְ ּוְלִהׁשְ

"ה. ּבָ ַהּקָ

ֵסֶפר  ָימּוׁש  ּלֹא  ׁשֶ ָלנּו  ַיֲעמֹוד  דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנִאים  ַהּתַ ל  ּכָ ְזכּות 

ָכל ְלָבֵבנּו, ָאנּו ְוַזְרֵעינּו  ה ַלֲעבֹוד ֶאת ּבֹוְרֵאנּו ּבְ ַאֲהָבתֹו, ְוִנְזּכֶ פּוג ִיְרַאת ה' ּבְ ַהּתֹוָרה, ְולֹא ּתָ

"ָא.  ּבְ יַאת ּגֹוֲאֵלנּו ּבְ ְוֶזַרע ַזְרֵענּו ַעד ּבִ

ה, ִלְזּכֹות ְל"ַעִין  ֵני ֲעִלּיָ לֹוֵמד ְוקֹוֵרא ָיכֹול ַלֲהֹפְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְוִלְהיֹות ִמּבְ ּקֹות ּשֶׁ ה ּדַ ּוְבַכּמָ

ֶעְליֹונֹות  ְלַמֲעלֹות  ה  ְוִיְזּכֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ֵהר  ְוִיּטָ לֹו",  ה  ִלְמַחּכֵ ה  ַיֲעׂשֶ זּוָלְתָך  ֱאלִֹקים  ָרָאָתה  לֹא 

ְבֵרי ָהַאִריַז"ל. דּוַע ִמּדִ ּיָ ּכַ

ה  ְזּכֶ ּיִ יֹום, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ּקֹות ּבְ ה ּדַ ּמָ ְלֹמד ְוִיְקָרא, ְוֶזה ַרק ּכַ ּיִ ְוָכל ֶאָחד ְיעֹוֵרר ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ

דֹול  ַכר ַהּגָ ה ִלׂשְ מֹו, ְוִיְזּכֶ ַרְך ׁשְ ְרֵכי ה' ִיְתּבָ ל ּדַ ַצח, ְוָיִבין ֶאת ּכָ ן ֵעֶדן ְועֹוָלמֹות ַהּנֶ ְלַתֲענּוֵגי ּגַ

חֹול  ָעה ַאַחת ּבְ דֹוׁש ׁשָ ַהּלֹוֵמד זֹוַהר ַהּקָ אֹוֵמר ְולֹוֵמד ִסּפּוִרים ֵאּלּו, ׁשֶ ֶ ה ּשׁ ה ְוַדּקָ ּקָ ל ּדַ ַעל ּכָ

ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  א  ּסֵ )ּכִ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ֵמָאה  מֹו  ּכְ ת,  ּבָ ּוְבׁשַ ּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ָנה  ׁשָ ֶאֶלף  מֹו ֵמָאה  ּכְ

מֹו 1,666  ּכְ חֹול  ּבַ ַיֲעֶלה לֹו:  ּקֹות  ּדַ ר  ֶעׂשֶ ּכְ ּוְבִלּמּוד  ָנָתן(,  י  ַרּבִ ּדְ ָאבֹות  יִקים,  ַצּדִ ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות 

ָנה ּתֹוָרה.  ה ְל- 166,666 ׁשָ ְזּכֶ ת: ּיִ ּבָ ָנה ּתֹוָרה, ּוְבׁשַ ׁשָ



ְיֵדי  ַעל  ָאַמר:  ְזָי"ע  ֶרְסַלב  ִמּבְ ַנְחָמן  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ יַח(  ָמׁשִ )אֹות  ּדֹות  ַהּמִ ּוְבֵסֶפר 
ְך  חֹוׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ְודֹוֶחה  עֹוָלם,  ּבָ יַח  ָמׁשִ ל  ׁשֶ אֹורֹו  יִכים  ַמְמׁשִ יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי 

ְוָצרֹות ִמן ָהעֹוָלם.

ִאילּו  ּכְ יִקים  ַצּדִ ְבֵחי  ׁשִ ּבְ ר  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  ל  "ּכָ ְזָי"ָע,  דֹוׁש  ַהּקָ טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ַמֲאָמר  ְוָידּוַע 
ּלֹוְמִדים זֹוַה"ק ֵהם עֹוְסִקים  ם טֹוב(, ּוִבְפָרט ֵאּלּו ׁשֶ ַעל ׁשֵ ְבֵחי ַהּבַ ָבה )ׁשִ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ עֹוֵסק ּבְ

ׁש.  ָבה ַמּמָ י ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ּבְ

ה  ַזּכֶ ּתְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ ָרֲאָתה"  לֹא  "ַעִין  ֶנַצח!  ָלעֹוָלמֹות  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ה  ַאּתָ ֶאָחת  ֶרַגע  ּוּבְ
זֹוַהר  ַהלֹוְמִדים  ְיהּוִדים  ר  ֶעׂשֶ נּו  ִיְתַאְרּגְ ְזכּוְתָך  ּבִ ְוִאם  ֵאֶליָך,  ם  ּגַ הֹוֵלְך  ָכרֹו  ׂשְ ל  ּכָ ַלֲחֵבֶרָך 
ל  ּכָ תּוב, ׁשֶ ֵצא קס"א.( ּכָ דֹוׁש )פ' ַוּיֵ זַֹהר ַהּקָ ּבְ ֵער ֶאת ּגֹוֶדל ְזֻכּיֹוֶתיָך, ּוִבְפָרט ׁשֶ דֹוׁש, ֵאין ְלׁשַ ַהּקָ
ִבים ְלָך  ְ ְרָיא, ּוְבָכְך ְמַחּשׁ ִכיָנה ׁשָ יּה ׁשְ ָרה ּבֵ ל ֲעׂשָ דּוַע ּכָ ּיָ ֶאֶלף, ּוּכַ ַמִים הּוא ּבְ ָ ּנֹוְתִנים ִמּשׁ ַמה ׁשֶ
אּות!  ַוּדָ ְך ּבְ ׁש ָלְך ִמּכָ ּיֵ ְצִחי ׁשֶ ָכר ַהּנִ ב ֶאת גֹוֶדל ַהּשָׂ ֵ מֹו ֶאֶלף. ּוִמי יּוַכל ְלַחּשׁ ל ִמְנָין ְיהּוִדים ּכְ ּכָ

ה ַלֲאִריכּות ָיִמים.  ְזּכֶ אי ּתִ ּוְבַוּדַ

)י"ב, י"ד(,  ֵלי  ִמׁשְ ּבְ ַהְגָר"א  ְוָכַתב  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאת  ה  ְמַזּכֶ ה  ַאּתָ ה  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ ּוַבֲחלּוַקת 
ה  ְלְמַזּכֶ ׁש  ּיֵ ׁשֶ כּות  ַהּזְ ּגֹוֶדל  ֹקַרח[  ת  ָרׁשַ ּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבאֹוֵהב  ְלּגּוִלים,  ַהּגִ ַער  ׁשַ ]ובמהרח"ו 
ה ְלדֹורֹות, ְוַגם ִאם  ֲעׂשֶ ּיַ ל ַמה ׁשֶ ַכר ַעל ּכָ ל ׂשְ ַמע, ְמַקּבֵ ִאם ׁשָ ים ּומֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ׁשֶ ָהַרּבִ
ּלֹו.  יִהּנֹום ׁשֶ ּנּו ֶאת ֵחֶלק ַהּגֵ ַמע לֹוֵקַח ִמּמֶ ּלֹא ׁשָ ל ֶחְלקֹו ַהּטֹוב, ְוֶזה ׁשֶ ל ּכָ ַמע, ָאז ְמַקּבֵ לֹא ׁשָ
ַמאן  ה ְלהּו ּכְ ַתר ַחָייַבָיא ּוְלִמְזּכֶ ף ּבָ ִריְך ָהָאָדם ְלִמְרּדָ ּצָ רּוָמה קכ"ט ע"א(, ָאְמרּו, ׁשֶ ּוְבזַֹהר )פ' ּתְ
ינֹוקֹות  ַער ְוַעד ָזֵקן ּוִבְפָרט ּתִ ל ַהְיהּוִדים ִמּנַ "ְל. ּוְבִלי ׁשּום ָסֵפק ִאם ּכָ יו, ַעּכַ ַתר, ַחּיָ ְדָרִדיף ּבָ
ַער  ַ ַהּשׁ ֶאת  ִלְפּתַֹח  ה  ִנְזּכֶ יֹום,  ל  ּכָ ֵאּלּו  ִפּלֹות  ּתְ ֹיאְמרּו  הֹור  ַהּטָ יֶהם  ּפִ ֶהֶבל  ּבְ ן  ַרּבָ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ
ַרֲחִמים  ּבְ ְוִיְגָאֵלנּו,  ִצְדֵקנּו  יַח  ָמׁשִ ָיבֹוא  ְוֵתֶכף  ֵרנּו,  ִויַבּשְׂ בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַלּטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהּנָ הּו  ְלֵאִלּיָ

ן ְיִהי ָרצֹון. ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן ּכֵ ּבִ

מֹור ְוַלֲעׂשֹות  ד ִלׁשְ ִיְזּכּו ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ין ּבֹו,  ְמׁשִ ְהֶיה ַיד ַהּכֹל ְמַמׁשְ ּיִ ְוַעל ְיֵדי ֵסֶפר ֶזה ׁשֶ
יבֹות,  ְיׁשִ י  ְוָראׁשֵ עּור  ׁשִ יֵדי  ַמּגִ ִנים,  ַרּבָ ַאְדמֹוִרי"ם  ִיְמְצאּו  ּבֹו  ׁשֶ דֹול  ּגָ ְיסֹוד  ְוהּוא  ם.  ּוְלַקּיֵ
ּה,  ר ֵיְלכּו ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ָרֵאל, ֶאת ַהּדֶ הֹוִרים, ְוָכל ִאיׁש ִיׂשְ ָרֵאל ַהּטְ ִכים ַיְלֵדי ִיׂשְ ִדים ּוְמַחּנְ ְמַלּמְ

ר ַיֲעׂשּון.  ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ְוֶאת ַהּמַ

J
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ֶּפֶרק א'
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ְּבֵראִׁשית - ְׁשִמיִני



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםי הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּפֵני  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָיִאיר הֹוֵלְך  ֶּבן  ִּפיְנָחס  ַרִּבי 

................................................................................................................... יא ְּבֵצאתֹו ִמן ַהְּמָעָרה

ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַּבֶּדֶרְך................................................................................................................... יב

ִּדינֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא................................................................................................. יג

...................................................................................................... יג ֻחְמַרת ַהַחָּטִאים ַהְּגלּוִים

ָהֵרי ֲאָרָרט............................................................................................................................................. יד

....................................................................................... יד ִּכי ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו

............................................................................................... טו ִאם ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים

ְסֻגַּלת ַהָּקְרָּבנֹות.......................................................................................................................... טז
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ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ



הזֹוהריב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הוינא לא בכ לי חמיתא  לא  ְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָאלמלא 
.כְָ

ר ה רה ֵֶֶֶַַָעסק
א) נט, ע"ב נח  ח "א (זוהר 

ע ירי   והו ארחא  אזיל הוה   מע ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ
ורי  י סי ורי רי אלעזר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָרי
אלעזר ר י אמר  אזלי,  הו עד ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָח יא .
 עינ  ק מתקנא  ארחא ְְְְֲִִַַָָָָָָלאב הי
  מע רי תח דארייתא . מי ְְְְְִִִִִֵַַַָָלממע 

י)ואמר ה ל(קהלת הכל ר   ְְֵֶֶֶַַַַָָָ
לאתקנא עי  נ ר ד .'וג חסר  ְְְִֵֵַַַָָָָָל
לא עד הא . ברי קדא  קי ְְְִֵֵַַָָָֻארחי
לצי  בי לאמלכא  בעי לארחא  ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָיק
כ יב , דתנינ מה .ארחי על יְְְְִִֵֵֵַַָָָָק

פה ) תהלי)לדר  וי  יה לפניו ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָצדק
. ימ את רא  לא  כינ א  הא  ְְְְְְִִִֵָָָָָָָעמיו.

מאמה ,במרי מהימנא  לא   איה ְְְְִֵֵַָָָָ
ע"א)כתיב נט  ד)ר וג י ְְִֵֶֶַַ

א .ל מא חסר. ל ל ה ְִִֵֵֶַָָָָָה כל
ארחא יע יה דלא הא  ברי ְְְְְְִִֵַָָָָֻקדא
הה א גי . ארחי י יע ס מ ְְְְְְִִִֵֵַַַָָוגרע 
לא עד  מארי י מהימ לא   נ ְְְֵֵֵַַָָָָָבר
. דמארי ס ע א  בעי לא  ארחא  ְְְְִִֵֵַָָָָָָיק 

 לאואפי אזיל   איה כד ארחא  ְְְֲִִִַָָָָ
דא רייתא . מי ְְְְִִֵַַַָא ל
הדי אזיל  לא  חסר ל כ ְְֲִִִֵֵֵַָָָָבגיני
לל ואמר . ארחי א כח  ולא  מריְְְְְְְִֵֵֵַַָָָֹֹ
מ ה מע  כד  אפ ה א, ֲִִַַָָָָסכל
אמר ה א  ,דמארי ְְְִֵֵַָָָדמהימנ תא 
האי  .בי לא לא  הא  ְְְְְִִֵַַָָָט תא 
 ימדר קיימא  את על   נ לבר  אילְְְְִִִַַָָָָָד

לא ,כ אתי ראיתי  לא אלמלא  .כְְְִִִִֵֶָָָָֹֹ
.כ ְִִָָהייתי

ר ה רה ֵֶֶֶַַָעסק
א) נט, ע"ב נח  ח "א (זוהר 

רירי ע והי ר לה היה מע ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
עד ח יא . ורי  יסי  ורי  נ ְְְְִִִֵֶַַַָָָאלעזר
לאביו , אלעזר רי אמר ,לכיה היְְְִִִֶֶַַָָָָָ
ברי למע צי ר ,לפנינ מתנת ר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻה

ואמר, מע רי תח י)תרה  וג(קהלת ְְְִִַַַַָָָ
  .'וג חסר  ל הל ה כל רְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
דה לפני רכיו לת רצה   ְְְִֵֵֶַַָָָָָאד
 צרי ר ל יצא  א עד ה א, רִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מ ,ר על  לפניו להת ל    לְְְְְְִִֵֵַַַָָָלה

תב נינ( פה תהלי)יה לפניו צדק ְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
לא הכינה הרי עמיו. לדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹוי

.מ ְִִֶֶֶנפרדת 

?מי תב  מה ,נר מאמי א ְֲִִִֶַַָֹ
מי חסר.  ל  הל ה כל ר ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוג
 יל א  הא  ר  דה זה  ?ל ִֵֵֶֶֶַָָֹזה
מ .דר ע מ וג רע  ר ְְְִִִִֵֶֶַַַע
עד ,נר מאמי א   אד  ת אְֲִִֶֶֶַַָָֹ
ס ע  את   ב לא לדר יצא ְְִִֵֵֵֶֶַַֹֹא

.נ ִר

סקואפע לא  , לה ה א  ר ְֲִֵֵֶֶֶַַֹ
חסר, ל ולכ תרה , ְְְִִֵֵֵָָָדברי 
נמצא ולא  נר ע יחד  לה  אינְְִִִֵֵֶַַָֹ
ואפ  הא סכל ל ל וא מר .ְְְֲִֵַַַָָֹבדר
ה א , נר ל  אמ נה בר ְְֱִֵֶֶַַָמע
זה מ זה . לעסק  טת   ְְֲִֵֶֶֶַָֹא מר
ה רית את על  אד לב אלְְֲִֶֶַַָָָ
בר א  וא מר ,האד ב ר מרְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ

הזֹוהר יגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 איה לאו ואמר .נ בר ריְְְְִִֵַַָָָבב
ואסל סבא  ייבא רב  מע  ְְְְִֵֵַַַַָָָָָמהימנתא.
האי  ואנ דגרמי. א  ואתעביד יְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָ
ה א ברי קדא  בסיע א ְְְְְְִִַָָָֻא רחא

דא רייתא . מי למימר ְְְִִֵֵַַָָָבעינ

הא  ר דה ל  ינִֶַָָ
ע"א) ס"ב נח  ח "א (זוהר

בארחא .ר י  אזלי הו יהדה  ורי ח יא ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ
 ח וא רברב רי ט לגי מטְְְְְִֵַַַָָָ
ני   מא הו נא  בני גרמי ט ריא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָביני
גרמא פסיע מאה  תלת  פסע ְְְְְְִַַָָָָָָט פנא .
חברנא  דאמר  היינ  אמר .ווה ְְְְְְַַָָָָָָָחדא.
דקדא מ ינא  מפי הו לא   ְְְְֲִִִִֵָָָָֻדא

דכתיב , כמה  ה א כא)ברי ו אמר (איוב ְְְְִִִַָֹ
.חפצנ לא  רכי ודעת מ סר ְְְִֵֶֶַַָָָָֹלאל 
מעי  רגלייה סתימי הו .עבד ְְְְְֲִִֵַַַַָמה
 יכיל ולא   רתיח נפקי מיי ְְְְִִִִַָָָָָתה מא .
ונפלי  מטי נ הו עד , ה ְְְְְְֲִִֵֵַַַָלמיק

.מייתי ְְְִַַָארעא 

 ילה אי הח ְְִִַַַַָֻחמרת 
ע"א) נז ח "א  (זוהר

פילי רי חד ימא  אזיל הוה   מע ְְִִִִִֵַָָָָ
דהוי  נ א  בני חמא  ְְְְֲִֵֵֶָָָָָדטבריה,
בקלפא דקא  בקיטרא  ְְְְְְְְִֵַַָָָמקטרי
באת ליא דא  חבא  מה  אמר ְְְְְִִַַַַָָָָדקנסיר.
 בה עינ י יהיב  . למריה ְְְְִֵֵַָָָָלאר זא 

.מית יא  לג  ְְְְִִִַָואתרמ

את ליאא דאתעביד חבא  ל חזי, ְְְְְֲִִִֵַָָָָָ
סליקת מארעא  לכינ א ל ְְְְִִִֵֵַַָָָָדחי
ריא אזלי הו יוא מעלמא . רְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָ

 קה ייבא רי  זאת מע הא . ֱִֵֵַַַָָָָֹאמנה 
ואנ עצמת . ל גל  ונע ה , ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָוהס ל 
ציר ה א  ר ד ה ס ע ה רְִִֶֶַַַַָָ

תרה. ברי ְִֵַָלמר

הא  ר דה ל  ינִֶַָָ
ע"א) ס"ב נח  ח "א (זוהר

רי לכיה הי יהדה ורי  ר,ח יא ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
 י  מצא ,לי ד להרי יעְְְְִִִִֵָָוה
ני תמא הי אד ני  עצמ ת ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָההרי
סיעת מאת ל פסע ְְְִֵַַָֹה ל,
מה הינ ,אמר .מה אחת. עצְְְְֶֶַַַַָָ
חדי  הי לא ה  חברינ אמרְֲֲִֵֵֵֶֶָָֹ

ת ב  מ ה א , ר ד ה יאיובמ) ְִִֶַָָָ
רכי כא) ודעת מ ס ר לאל אמר ְְְִֵֶֶַַַָָֹו

תמי ס  הי ?ע מה .חפצנ ְְִֶָָָָֹלא
מי ,הה מעינ ת את  רגליהְְְְְִֵֶֶַַַַ
עד , ה לעמד   יכל ולא   צאי י חי ְְְְֲִִֶַַָָֹֹרת

.מתי אר  פליונ מטי נ  היְְְִִִִֵֶֶָָָָ

 ילה אי הח ְְִִַַַַָֻחמרת 
ע"א) נז ח "א  (זוהר

ערירי אחד  י לה היה מע ְְֲִִֵֵֶַַָָָ
ריק הי אד ני ראה ְְְְִֵֶֶָָָָָָטבריה.
מה אמר, חרס . כי הת ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָקר 
 נת ?נ ר את  להריז גלי זה ְְְְִִֵֶֶַַָָָחטא 

.מת  ה לת ונזרק בה ְְְְִֵֵֶַָָעינ

חהא גל י , עה  חטא  ל  ראה , ְְְֲֵֵֶֶֶַָָֹ
את מס ק מהאר הכינה  ְְִֵֵֶֶֶַַָָָאת 
רא לכיה  הי אה .להע מ רְְִִִֵֶָָָָֹ



הזֹוהריב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הוינא לא בכ לי חמיתא  לא  ְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָאלמלא 
.כְָ

ר ה רה ֵֶֶֶַַָעסק
א) נט, ע"ב נח  ח "א (זוהר 

ע ירי   והו ארחא  אזיל הוה   מע ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ
ורי  י סי ורי רי אלעזר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָרי
אלעזר ר י אמר  אזלי,  הו עד ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָח יא .
 עינ  ק מתקנא  ארחא ְְְְֲִִַַָָָָָָלאב הי
  מע רי תח דארייתא . מי ְְְְְִִִִִֵַַַָָלממע 

י)ואמר ה ל(קהלת הכל ר   ְְֵֶֶֶַַַַָָָ
לאתקנא עי  נ ר ד .'וג חסר  ְְְִֵֵַַַָָָָָל
לא עד הא . ברי קדא  קי ְְְִֵֵַַָָָֻארחי
לצי  בי לאמלכא  בעי לארחא  ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָיק
כ יב , דתנינ מה .ארחי על יְְְְִִֵֵֵַַָָָָק

פה ) תהלי)לדר  וי  יה לפניו ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָצדק
. ימ את רא  לא  כינ א  הא  ְְְְְְִִִֵָָָָָָָעמיו.

מאמה ,במרי מהימנא  לא   איה ְְְְִֵֵַָָָָ
ע"א)כתיב נט  ד)ר וג י ְְִֵֶֶַַ

א .ל מא חסר. ל ל ה ְִִֵֵֶַָָָָָה כל
ארחא יע יה דלא הא  ברי ְְְְְְִִֵַָָָָֻקדא
הה א גי . ארחי י יע ס מ ְְְְְְִִִֵֵַַַָָוגרע 
לא עד  מארי י מהימ לא   נ ְְְֵֵֵַַָָָָָבר
. דמארי ס ע א  בעי לא  ארחא  ְְְְִִֵֵַָָָָָָיק 

 לאואפי אזיל   איה כד ארחא  ְְְֲִִִַָָָָ
דא רייתא . מי ְְְְִִֵַַַָא ל
הדי אזיל  לא  חסר ל כ ְְֲִִִֵֵֵַָָָָבגיני
לל ואמר . ארחי א כח  ולא  מריְְְְְְְִֵֵֵַַָָָֹֹ
מ ה מע  כד  אפ ה א, ֲִִַַָָָָסכל
אמר ה א  ,דמארי ְְְִֵֵַָָָדמהימנ תא 
האי  .בי לא לא  הא  ְְְְְִִֵַַָָָט תא 
 ימדר קיימא  את על   נ לבר  אילְְְְִִִַַָָָָָד

לא ,כ אתי ראיתי  לא אלמלא  .כְְְִִִִֵֶָָָָֹֹ
.כ ְִִָָהייתי

ר ה רה ֵֶֶֶַַָעסק
א) נט, ע"ב נח  ח "א (זוהר 

רירי ע והי ר לה היה מע ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
עד ח יא . ורי  יסי  ורי  נ ְְְְִִִֵֶַַַָָָאלעזר
לאביו , אלעזר רי אמר ,לכיה היְְְִִִֶֶַַָָָָָ
ברי למע צי ר ,לפנינ מתנת ר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻה

ואמר, מע רי תח י)תרה  וג(קהלת ְְְִִַַַַָָָ
  .'וג חסר  ל הל ה כל רְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
דה לפני רכיו לת רצה   ְְְִֵֵֶַַָָָָָאד
 צרי ר ל יצא  א עד ה א, רִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מ ,ר על  לפניו להת ל    לְְְְְְִִֵֵַַַָָָלה

תב נינ( פה תהלי)יה לפניו צדק ְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
לא הכינה הרי עמיו. לדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹוי

.מ ְִִֶֶֶנפרדת 

?מי תב  מה ,נר מאמי א ְֲִִִֶַַָֹ
מי חסר.  ל  הל ה כל ר ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוג
 יל א  הא  ר  דה זה  ?ל ִֵֵֶֶֶַָָֹזה
מ .דר ע מ וג רע  ר ְְְִִִִֵֶֶַַַע
עד ,נר מאמי א   אד  ת אְֲִִֶֶֶַַָָֹ
ס ע  את   ב לא לדר יצא ְְִִֵֵֵֶֶַַֹֹא

.נ ִר

סקואפע לא  , לה ה א  ר ְֲִֵֵֶֶֶַַֹ
חסר, ל ולכ תרה , ְְְִִֵֵֵָָָדברי 
נמצא ולא  נר ע יחד  לה  אינְְִִִֵֵֶַַָֹ
ואפ  הא סכל ל ל וא מר .ְְְֲִֵַַַָָֹבדר
ה א , נר ל  אמ נה בר ְְֱִֵֶֶַַָמע
זה מ זה . לעסק  טת   ְְֲִֵֶֶֶַָֹא מר
ה רית את על  אד לב אלְְֲִֶֶַַָָָ
בר א  וא מר ,האד ב ר מרְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ

הזֹוהר יגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 איה לאו ואמר .נ בר ריְְְְִִֵַַָָָבב
ואסל סבא  ייבא רב  מע  ְְְְִֵֵַַַַָָָָָמהימנתא.
האי  ואנ דגרמי. א  ואתעביד יְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָ
ה א ברי קדא  בסיע א ְְְְְְִִַָָָֻא רחא

דא רייתא . מי למימר ְְְִִֵֵַַָָָבעינ

הא  ר דה ל  ינִֶַָָ
ע"א) ס"ב נח  ח "א (זוהר

בארחא .ר י  אזלי הו יהדה  ורי ח יא ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ
 ח וא רברב רי ט לגי מטְְְְְִֵַַַָָָ
ני   מא הו נא  בני גרמי ט ריא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָביני
גרמא פסיע מאה  תלת  פסע ְְְְְְִַַָָָָָָט פנא .
חברנא  דאמר  היינ  אמר .ווה ְְְְְְַַָָָָָָָחדא.
דקדא מ ינא  מפי הו לא   ְְְְֲִִִִֵָָָָֻדא

דכתיב , כמה  ה א כא)ברי ו אמר (איוב ְְְְִִִַָֹ
.חפצנ לא  רכי ודעת מ סר ְְְִֵֶֶַַָָָָֹלאל 
מעי  רגלייה סתימי הו .עבד ְְְְְֲִִֵַַַַָמה
 יכיל ולא   רתיח נפקי מיי ְְְְִִִִַָָָָָתה מא .
ונפלי  מטי נ הו עד , ה ְְְְְְֲִִֵֵַַַָלמיק

.מייתי ְְְִַַָארעא 

 ילה אי הח ְְִִַַַַָֻחמרת 
ע"א) נז ח "א  (זוהר

פילי רי חד ימא  אזיל הוה   מע ְְִִִִִֵַָָָָ
דהוי  נ א  בני חמא  ְְְְֲִֵֵֶָָָָָדטבריה,
בקלפא דקא  בקיטרא  ְְְְְְְְִֵַַָָָמקטרי
באת ליא דא  חבא  מה  אמר ְְְְְִִַַַַָָָָדקנסיר.
 בה עינ י יהיב  . למריה ְְְְִֵֵַָָָָלאר זא 

.מית יא  לג  ְְְְִִִַָואתרמ

את ליאא דאתעביד חבא  ל חזי, ְְְְְֲִִִֵַָָָָָ
סליקת מארעא  לכינ א ל ְְְְִִִֵֵַַָָָָדחי
ריא אזלי הו יוא מעלמא . רְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָ

 קה ייבא רי  זאת מע הא . ֱִֵֵַַַָָָָֹאמנה 
ואנ עצמת . ל גל  ונע ה , ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָוהס ל 
ציר ה א  ר ד ה ס ע ה רְִִֶֶַַַַָָ

תרה. ברי ְִֵַָלמר

הא  ר דה ל  ינִֶַָָ
ע"א) ס"ב נח  ח "א (זוהר

רי לכיה הי יהדה ורי  ר,ח יא ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
 י  מצא ,לי ד להרי יעְְְְִִִִֵָָוה
ני תמא הי אד ני  עצמ ת ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָההרי
סיעת מאת ל פסע ְְְִֵַַָֹה ל,
מה הינ ,אמר .מה אחת. עצְְְְֶֶַַַַָָ
חדי  הי לא ה  חברינ אמרְֲֲִֵֵֵֶֶָָֹ

ת ב  מ ה א , ר ד ה יאיובמ) ְִִֶַָָָ
רכי כא) ודעת מ ס ר לאל אמר ְְְִֵֶֶַַַָָֹו

תמי ס  הי ?ע מה .חפצנ ְְִֶָָָָֹלא
מי ,הה מעינ ת את  רגליהְְְְְִֵֶֶַַַַ
עד , ה לעמד   יכל ולא   צאי י חי ְְְְֲִִֶַַָָֹֹרת

.מתי אר  פליונ מטי נ  היְְְִִִִֵֶֶָָָָ

 ילה אי הח ְְִִַַַַָֻחמרת 
ע"א) נז ח "א  (זוהר

ערירי אחד  י לה היה מע ְְֲִִֵֵֶַַָָָ
ריק הי אד ני ראה ְְְְִֵֶֶָָָָָָטבריה.
מה אמר, חרס . כי הת ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָקר 
 נת ?נ ר את  להריז גלי זה ְְְְִִֵֶֶַַָָָחטא 

.מת  ה לת ונזרק בה ְְְְִֵֵֶַָָעינ

חהא גל י , עה  חטא  ל  ראה , ְְְֲֵֵֶֶֶַָָֹ
את מס ק מהאר הכינה  ְְִֵֵֶֶֶַַָָָאת 
רא לכיה  הי אה .להע מ רְְִִִֵֶָָָָֹ



הזֹוהריד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ל ודח באתגלייא   בייה ח ועבדי ְְְְְְְִִֵַַַָָָָזקי
ה א ברי קד א  עד מעלמא. ְְְְְְִִִֵַָָָָֻל כינ א 
כתיב א  ועל .י מ ל ואעביר  ל ְְְֲִִִֵַַָָָדחא

כה ) סי(משלי הג 'וג  מל לפני רע  ְְִִִֵֶֶָָָָהג
.'וג ס ְִֶָמ

אררט ֲֵָָָהרי
א) סג, נח (זוהר

בארחא .ר י  אזלי הו יסי  ורי ח יא ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ
 חמ ,קרד טרי בהי  ְְְְִֵֵַַַָאערע
ימי  מ דהו ארחא  קיעי ימיְְְְְֲִִִִִֵָָר
יסי  לרי ח יא  רי לי אמר  ְְִִִִֵֵַַָָָָדט פנא .
וקדא דט פנא , ממי הו בקיעי ְְְְְֲִִִֵַָָָֻה י
לא גי דרי לדרי  ל ביק ה א ְְְְִִִִֵָָָָברי

. יק ר יעיא  ביהח ְְִִֵֵֵַַַַָיתמחי

כ אי לז הא . ברי דקד א  ארחי ְְְְְְִִַָָָָֻ
 לה רדיד עי ,תי רע עבדיְְְְְְְִִֵֵָָ
לדרי   כרניהד יתני  ולא  ות א  ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָלעי א 
לא לריעייא  דא  גוונא  לטב . ְְְְְִִַַַַָָָָָדרי
 בייה ח יתני לא  גי ,תי רע ְְְְְְְִִִֵֵַָָעבדי
לדרי  לבי  ודכרניה ייהענ ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָלאדרא 

דכתיב ,  היינ . ב)דרי ענ (ירמיה   נכ ְְְֲִִִִֵַַָ
.'וג ְְַָלפני 

ר את ר ל החית ְְִִִֶַָָָי
א) סח, נח (זוהר 

מע  רי  רי  יק כיח  הוה  יסי ְְְִִִִִֵֵַַַָָ
חמא מאי  לי אמר חד, ֵַַָָָָָימא 
רא חיות  כל ליצאה  הא  ברי ְְְְִֵֵַָָָָָֻקדא
נא בני  אי חייביא .  ה ע מיא   ְְְְְִִֵַַַָָָָָוע
מה ריי אר מיא  וע פי  עירי ְְְְְִִֵֵַַָָָָָחטא

את  ודח גלי , חטאיה יוע  ְְְֲִֵֶֶָָָָזק
ה א ר  דה עד  , למהע ְִֵֶַַַָָָָָה כינה
זה ועל .מ תא והעביר תא ְְֱִִֶֶֶַָָָָחה 

כה )תב  וג',(משלי מל לפני רע  הג ְְִֵֶֶָָָָ
.'וג סמ  סיגי ְִִִֶָָהג

אררט ֲֵָָָהרי
א) סג, נח (זוהר

ר.רי לכיה הי י סי  ורי  ח יא  ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
רא אררט. הרי  ת א גְְֲֵָָָָָָ
מימי  הי ר קיעי  מיְִִִִִֵֶֶֶַָר
י סי , לרי  ח יא רי אמר ְִִִֵַַַַַָָה ל.

הי לה  קיעילהה מימי ְִִִֵֶַַַַָָ
ד רת , לדרי  אירה הא  ר  דְְְִִֵַָָָוה
עיהר ל   חטא יחה א ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹדי 

ְָָלפניו.

יקי ל הא : ר ד ה ר ִִֶֶֶַַַָָָ
ר ז רצה  נ רצ יעְְְִִֶֶֶ
זכר י כח  ולא למה למעלה   ת ְְְְְִִַַַָָָָָֹא
א עילר זה מ לטב. דר ת ְְְְִֵֶֶָָֹלדרי
, חטא יכח א די   נ רצ יְְְִִֵֶֶַָָֹע
לד רי לרע נוזכר  יהענ ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָלהז יר

תב  היינ ב)ד רת, ענ (ירמיה  נכ ְְֲִֵֶַָָ
.'וג ְְַָלפני

ר את ר ל החית ְְִִִֶַָָָי
א) סח, נח (זוהר 

י רי  מע רי לפני  מצ י  היה יסי  ְְִִִִֵֵַַָָָ
דה ראה מה , ל אמר  ֶַַָָָָָָאחד.
ה ר חת ל את  להמיד  הא  רְְִֶַַַָָָ
ני א ?עיהר ע מי ה  ְְְִִִִֵַַָָָוע
מי ה ועפת המ ת ,חטא ְְְִֵַַָָָָָהאד

הזֹוהר טוסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ל ה חית  י כ יב   גי  לי אמר .ְְְִִִִִִֵַָָָחט
הו לה .האר על  ר את  ְְֲֶֶַַָָָָֻר 
ודבק  זיניה בקי .ארחייה ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָמחלי

אחרא . ְֲִַָָבזינא 

לכלא הכי גרמ עלמא  ח יבי  א חזי, ְְְִִֵֵַָָָָָָָָ
 בע .ריי(חאלא)אח לא ְְְְְִַַָָָָָָ

 ריי לכל   רמ  וא דברא ית . ְְְְְִִִִֵָָָָָע בדא 
אמר .למח  דא כמה ארחייה ְְְְְְְְִַַַַָָָָָלחלא 

 עית א הא  רי (לאחא)קדא ְְְְְִִַַָָָֻ

רע תא לי א אנא  ידי, ע בדי  ְְְְְֲִֵַַַָָָָָלאחא 
מחית רדלכ א היק ל את  י ְְֲִִִֶֶַָָ

עלמא אהדר האדמה . ני מעל ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָע יתי
 מיי מיי קדמיתא  דהוה  מה  ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָלמיי
 ריי אעביד להלאה אמ א מר. ְְְְְֲִִִִַָָָָָָוהא 

יא ת : כדקא  עלמא  י ְְְְְֲִַַָָָאחר

 רי ס  אי יתר ְִִִִִֵַָָא
ע"א) ס"ח נח (זוהר 

כג)ואמרפתח אי(ירמיה יתר  א ְִִִֵַַָָָ
יי. נא  ארא לא  ואני ריסְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֻ
סתימי  ל א  אטימי נא  ני   א ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָה
יקרא ידעי ולא יחי מ לא ְְְְְִִִִִַַָָָָָעייני
מיה את  הלא  י כיב   ְְֲִִִֵֵֶַַָָדמאריה
נא ני   ע הי מלא . אני  האר ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָואת 
 אנר מי ואמרי בייהמח ְְְְְְִִֵֵֵַַָָלאס רא 

כתיב , .דעני כט)מי במח(ישעיה והיה ְְְְְִִֵַָָָ
. ימ יתטמר לא .יה ְְְֲִִֵֵֶַַַָמע

ארעאלמלא ח ת  ועבד פלטרי בנה  ְְְְְְְְֲִַַַַָָָָ
בני  מרד מי לי . צירי ְְְְִִִִִֵָָטמירי

אסחר מלא (אצער)פלטרי עלייה ְְְְְְְֲִַַַַַַַָ

מ , ל אמר ?חטא מה הרת  ְְְִִֶַַָָָאר
על ר את ר ל ה חית י ְְִִִֶֶַַָָָָתב 
 עזב .רכיה חיתי מ  הי  .ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻהאר

אחר. מי ק ונד מינ ְְְְִִִֵֶַָאת

א   רמ להע רעי   ת א ראה, ְְְִֵֵָָָָָֹ
[להיח ] ורצ הרת, ְְְְְִִַַַָָלכל 
לכל  רמ וה בראית, מעה   ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָלהכחי
ה מ ר להחית ְְְְְִִֵֶַַַָה ר ת 
 א הא, ר  דה אמר .חית ְִִֶַַַָָָה
ידי? מעי  להכחי [לה יח] ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָרצית
ל את מחיתי  ,נכ רצ לי א ְְְֲִִִִֶֶַָָאני 
האדמה. ני מעל עיתי א ר  ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָהיק
התחלה , היה  מ למי  להע ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָאחזיר
והלאה א מ נתאר. והרי  ,מי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָמי

ראי .  לע אחרת רת ְֱֲִֵֶֶָָָָאעה

 רי ס  אי יתר ְִִִִִֵַָָא
ע"א) ס"ח נח (זוהר 

ואמר,רי תח  כג)ח יא  יתר(ירמיה   א ְִִִִֵַַַָָָָ
נא  ארא לא ואני רי ס ְְְֲִִִִֶֶַַָֹֻאי
סת מי לב אט מי  אד ני ה ה ְְֲֵֵֵֵֵַָָָה '.
כב ד  דעי י ולא  יחי מ א ְְְְִִִִִֵֶַַֹֹעיני
ואת  מי ה את הלא   תב ,נְֲִִֶֶֶַַָָָר
אד ני  צי ר אי מלא. אני ְֲִִֵֵֵֶָָָָָהאר
אנר מי מרי וא מחטאיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָלהס ר 

וכתב ,דעני כט)מי במח(ישעיה והיה ְְְְְִֵַָָָָ
מניו? יחבא לא .יהְְֲִֵֵֶַָָָָמע

למלהאר חת  ועה   לטרי נה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ני  מרד לימי נס רת. ְְְְְִִִֵָָָמח ת
 לה עליה [צער]  יה .ל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהארמ



הזֹוהריד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ל ודח באתגלייא   בייה ח ועבדי ְְְְְְְִִֵַַַָָָָזקי
ה א ברי קד א  עד מעלמא. ְְְְְְִִִֵַָָָָֻל כינ א 
כתיב א  ועל .י מ ל ואעביר  ל ְְְֲִִִֵַַָָָדחא

כה ) סי(משלי הג 'וג  מל לפני רע  ְְִִִֵֶֶָָָָהג
.'וג ס ְִֶָמ

אררט ֲֵָָָהרי
א) סג, נח (זוהר

בארחא .ר י  אזלי הו יסי  ורי ח יא ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ
 חמ ,קרד טרי בהי  ְְְְִֵֵַַַָאערע
ימי  מ דהו ארחא  קיעי ימיְְְְְֲִִִִִֵָָר
יסי  לרי ח יא  רי לי אמר  ְְִִִִֵֵַַָָָָדט פנא .
וקדא דט פנא , ממי הו בקיעי ְְְְְֲִִִֵַָָָֻה י
לא גי דרי לדרי  ל ביק ה א ְְְְִִִִֵָָָָברי

. יק ר יעיא  ביהח ְְִִֵֵֵַַַַָיתמחי

כ אי לז הא . ברי דקד א  ארחי ְְְְְְִִַָָָָֻ
 לה רדיד עי ,תי רע עבדיְְְְְְְִִֵֵָָ
לדרי   כרניהד יתני  ולא  ות א  ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָלעי א 
לא לריעייא  דא  גוונא  לטב . ְְְְְִִַַַַָָָָָדרי
 בייה ח יתני לא  גי ,תי רע ְְְְְְְִִִֵֵַָָעבדי
לדרי  לבי  ודכרניה ייהענ ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָלאדרא 

דכתיב ,  היינ . ב)דרי ענ (ירמיה   נכ ְְְֲִִִִֵַַָ
.'וג ְְַָלפני 

ר את ר ל החית ְְִִִֶַָָָי
א) סח, נח (זוהר 

מע  רי  רי  יק כיח  הוה  יסי ְְְִִִִִֵֵַַַָָ
חמא מאי  לי אמר חד, ֵַַָָָָָימא 
רא חיות  כל ליצאה  הא  ברי ְְְְִֵֵַָָָָָֻקדא
נא בני  אי חייביא .  ה ע מיא   ְְְְְִִֵַַַָָָָָוע
מה ריי אר מיא  וע פי  עירי ְְְְְִִֵֵַַָָָָָחטא

את  ודח גלי , חטאיה יוע  ְְְֲִֵֶֶָָָָזק
ה א ר  דה עד  , למהע ְִֵֶַַַָָָָָה כינה
זה ועל .מ תא והעביר תא ְְֱִִֶֶֶַָָָָחה 

כה )תב  וג',(משלי מל לפני רע  הג ְְִֵֶֶָָָָ
.'וג סמ  סיגי ְִִִֶָָהג

אררט ֲֵָָָהרי
א) סג, נח (זוהר

ר.רי לכיה הי י סי  ורי  ח יא  ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
רא אררט. הרי  ת א גְְֲֵָָָָָָ
מימי  הי ר קיעי  מיְִִִִִֵֶֶֶַָר
י סי , לרי  ח יא רי אמר ְִִִֵַַַַַָָה ל.

הי לה  קיעילהה מימי ְִִִֵֶַַַַָָ
ד רת , לדרי  אירה הא  ר  דְְְִִֵַָָָוה
עיהר ל   חטא יחה א ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹדי 

ְָָלפניו.

יקי ל הא : ר ד ה ר ִִֶֶֶַַַָָָ
ר ז רצה  נ רצ יעְְְִִֶֶֶ
זכר י כח  ולא למה למעלה   ת ְְְְְִִַַַָָָָָֹא
א עילר זה מ לטב. דר ת ְְְְִֵֶֶָָֹלדרי
, חטא יכח א די   נ רצ יְְְִִֵֶֶַָָֹע
לד רי לרע נוזכר  יהענ ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָלהז יר

תב  היינ ב)ד רת, ענ (ירמיה  נכ ְְֲִֵֶַָָ
.'וג ְְַָלפני

ר את ר ל החית ְְִִִֶַָָָי
א) סח, נח (זוהר 

י רי  מע רי לפני  מצ י  היה יסי  ְְִִִִֵֵַַָָָ
דה ראה מה , ל אמר  ֶַַָָָָָָאחד.
ה ר חת ל את  להמיד  הא  רְְִֶַַַָָָ
ני א ?עיהר ע מי ה  ְְְִִִִֵַַָָָוע
מי ה ועפת המ ת ,חטא ְְְִֵַַָָָָָהאד

הזֹוהר טוסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ל ה חית  י כ יב   גי  לי אמר .ְְְִִִִִִֵַָָָחט
הו לה .האר על  ר את  ְְֲֶֶַַָָָָֻר 
ודבק  זיניה בקי .ארחייה ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָמחלי

אחרא . ְֲִַָָבזינא 

לכלא הכי גרמ עלמא  ח יבי  א חזי, ְְְִִֵֵַָָָָָָָָ
 בע .ריי(חאלא)אח לא ְְְְְִַַָָָָָָ

 ריי לכל   רמ  וא דברא ית . ְְְְְִִִִֵָָָָָע בדא 
אמר .למח  דא כמה ארחייה ְְְְְְְְִַַַַָָָָָלחלא 

 עית א הא  רי (לאחא)קדא ְְְְְִִַַָָָֻ

רע תא לי א אנא  ידי, ע בדי  ְְְְְֲִֵַַַָָָָָלאחא 
מחית רדלכ א היק ל את  י ְְֲִִִֶֶַָָ

עלמא אהדר האדמה . ני מעל ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָע יתי
 מיי מיי קדמיתא  דהוה  מה  ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָלמיי
 ריי אעביד להלאה אמ א מר. ְְְְְֲִִִִַָָָָָָוהא 

יא ת : כדקא  עלמא  י ְְְְְֲִַַָָָאחר

 רי ס  אי יתר ְִִִִִֵַָָא
ע"א) ס"ח נח (זוהר 

כג)ואמרפתח אי(ירמיה יתר  א ְִִִֵַַָָָ
יי. נא  ארא לא  ואני ריסְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֻ
סתימי  ל א  אטימי נא  ני   א ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָה
יקרא ידעי ולא יחי מ לא ְְְְְִִִִִַַָָָָָעייני
מיה את  הלא  י כיב   ְְֲִִִֵֵֶַַָָדמאריה
נא ני   ע הי מלא . אני  האר ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָואת 
 אנר מי ואמרי בייהמח ְְְְְְִִֵֵֵַַָָלאס רא 

כתיב , .דעני כט)מי במח(ישעיה והיה ְְְְְִִֵַָָָ
. ימ יתטמר לא .יה ְְְֲִִֵֵֶַַַָמע

ארעאלמלא ח ת  ועבד פלטרי בנה  ְְְְְְְְֲִַַַַָָָָ
בני  מרד מי לי . צירי ְְְְִִִִִֵָָטמירי

אסחר מלא (אצער)פלטרי עלייה ְְְְְְְֲִַַַַַַַָ

מ , ל אמר ?חטא מה הרת  ְְְִִֶַַָָָאר
על ר את ר ל ה חית י ְְִִִֶֶַַָָָָתב 
 עזב .רכיה חיתי מ  הי  .ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻהאר

אחר. מי ק ונד מינ ְְְְִִִֵֶַָאת

א   רמ להע רעי   ת א ראה, ְְְִֵֵָָָָָֹ
[להיח ] ורצ הרת, ְְְְְִִַַַָָלכל 
לכל  רמ וה בראית, מעה   ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָלהכחי
ה מ ר להחית ְְְְְִִֵֶַַַָה ר ת 
 א הא, ר  דה אמר .חית ְִִֶַַַָָָה
ידי? מעי  להכחי [לה יח] ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָרצית
ל את מחיתי  ,נכ רצ לי א ְְְֲִִִִֶֶַָָאני 
האדמה. ני מעל עיתי א ר  ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָהיק
התחלה , היה  מ למי  להע ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָאחזיר
והלאה א מ נתאר. והרי  ,מי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָמי

ראי .  לע אחרת רת ְֱֲִֵֶֶָָָָאעה

 רי ס  אי יתר ְִִִִִֵַָָא
ע"א) ס"ח נח (זוהר 

ואמר,רי תח  כג)ח יא  יתר(ירמיה   א ְִִִִֵַַַָָָָ
נא  ארא לא ואני רי ס ְְְֲִִִִֶֶַַָֹֻאי
סת מי לב אט מי  אד ני ה ה ְְֲֵֵֵֵֵַָָָה '.
כב ד  דעי י ולא  יחי מ א ְְְְִִִִִֵֶַַֹֹעיני
ואת  מי ה את הלא   תב ,נְֲִִֶֶֶַַָָָר
אד ני  צי ר אי מלא. אני ְֲִִֵֵֵֶָָָָָהאר
אנר מי מרי וא מחטאיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָלהס ר 

וכתב ,דעני כט)מי במח(ישעיה והיה ְְְְְִֵַָָָָ
מניו? יחבא לא .יהְְֲִֵֵֶַָָָָמע

למלהאר חת  ועה   לטרי נה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ני  מרד לימי נס רת. ְְְְְִִִֵָָָמח ת
 לה עליה [צער]  יה .ל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהארמ



הזֹוהרטז   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 טמיר  עאל עבד מה בגייס י. ְְְְֲִַַָָָָמלא 
מל א אמר .פסירי נקבי תחת  ְְְְְְִִֵַַַַָָגרמייה
 עא  א מאי ל עבדית  ְֲִִַַַָָָָאנא
יתר א דכתיב ה א  הדא  ְְְִִִִִֵַָָָָָלאתט רא ,
יי.  נא  ארא לא ואני  רי ס ְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹֻאי
ועבדית פסירי נקבי דעבדית ה א  ְְְֲֲֲִִִִֵַָָָאנא
 יכלי אי  וא נה רא  ְְְֲִֵַָָָח כא 

קאי. ְְִַַָָָלאתט רא

הרנ ת ְְַַָָֻסגת
ע"ב) ק וירא (זוהר

כיב ,רי קרא תח  יז)פנחס (במדבר ְְְִִִִִַָָָ
ואמר כתיב   ע ג ה החל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהה
'וג ה חה  את  קח  אהר אל ְְֲֶֶֶַַַַָֹֹמ ה 
מהר הכא  תיב ה פה . ועצר  ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָכתיב
 ה מה .סאי ל מהרי  הת ְְְְֲִִִַַַָָָכתיב
 קר א א לאזבא  ְְְְְִַָָָָָָָקר

ְְְִָָלא זבא .

אזלי אמר הוינא  חדא  זמנא  פנחס רי ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָ
, האל י וערעית ְְְֲִִֵֵַָָָָבארחא 
דמעלי  מ ה  מר לי לימא  ,לי ְֲֲִִִֵֵֵַַָָָאמינא 
קדא זר קיי , לי אמר ְְְִִֵַַָָָָָָֻלבריתא ,
מלאכיא י א ל יק  ועאל ה א ְְְִִֵֵַַַָָָָברי
בעדנא י , נ דר ח בי לאדרא ממְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
מה דמי קרניא  אנ א  ני רְְְְְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹדיד
 ר יד כלה ,ה תי רע יל ְְְְְְְִִֵֵֵַֻוי 

לטב .  ְֵַלי

אנא ,ועד בני מ תנא  דיערע  ע נא  ְְְֱֲִִִֵַָָָָָָ
ל על  אעבר וכרזא  את זר ְְְְֲִַַַַָָָָָקיימא 
ארעא נהי  ייעל דאי דמיא  ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָחילא 
 ויימר מדרת  בב י כנס ת ְְְְְְִִֵֵֵֵָָָבבי
דקטרת עניינא  ולא  נפא  ְְְְְִִִִֶַָָָָֹרע ת

עצמ  יא והח  נכנס ?ע מה ְְְְְְִִִֶֶַָָָגיס ת.
אני ,לה אמר החת. נקבי  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָחת
ציר  א מפני  , ת א ְִִִִֶַַָָָעיתי 
אי י תר א ת ב  זה ְְִִִִֵֵֶֶַָָלהתח א?
אני ה'? נא  ארא לא ואני  רי סְְְֲֲִִִִֶֶַַָֹֻ
ואר,  ח ועיתי מח ת עיתי  ְְְִִִִִֶֶָָֹה א

מפני?! להתח א כל אי ְְְְְִִֵֵֶַַַָוא

הרנ ת ְְַַָָֻסגת
ע"ב) ק וירא (זוהר

ת ב ר י סק תח יז)נחס  (במדבר ְִִֶַַָָָָ
ואמר וכת ב  ,ע  גה החל ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהה 
,'וג ה ח ה את קח  אהר אל ְְֲֶֶֶַַַַָֹֹמה
מהר, א תב  הפה. ועצר ְֵֵֵַַַַַָָָָָוכתב
 ה מה  .סאי ל מהרי  ְְְְֲִִַַַָָָֹוכתב

להצל. קר א  א להצל, ְְְְִִֵֵַָָָָָָָקר

מהאמר הייתי אחת  ע נחס , רי  ְְִִִִֵַַַַַַַָָָ
אמרי . ה אל את פגי   רְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
לרת. עיל בר מר לי  יאמר , ְִִִֶַַַָָֹל
לפניו  ונכנס ה"ה , זר  רית ,ל ְְְְְִִַַַָָָָָָאמר

ימ לאכי ה חטאיל  להזיר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ
אד ני ירז זמ ,ְְְִִֵֶֶַַָָָָָהאד
נ רצ  ל מכ מה, ה ְְְִִֵֶֶַַָָָֹה רנת 

לטב . ת א יריז   ְְִֶֶַָָֻבה

אד ,ועד, בני מות ארע זמ ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ
ל על  עבר והרז נגזרה , ְְְְִִֵַַַָָָה רית 
אר בניו  יעל א ,מיה ְֲִִֵֶַַַָָָָָחיל ת
ויאמר מדרת  בב י  כנס ת ְְְְְְִִֵֵֵָָָֹב י 
קטרת ל  עניני ולב  נפ  רצְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹ

הזֹוהר יז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ית ל ליראל, לה הו סמיְְְְְְְֲִִִֵַַָ
.ייהמ ְִַָָמתנא

ראי ידיו נטל אינ מי ל נְִֵֵֶֶָָָָע
ע"א) פ"ח – ע "ב פ "ז ל ל (זוהר

והורי  חמי, לבי אזיל הוה אלעזר ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָ
ורי  י סי ורי חיא רי י ְְִִִִִִֵֵַַָע
רי   ה אערע  אזלי , הו עד  .'וכ ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָחזקה
הה א אמר והוה  .בהדי ידאי וחד ְְֲֲֵֵַַַַָָָָייסא
לרי  אלעזר רי לי אמר .'וכ ְְְִִִֵֶַַָָָָידאי
כינא  ע הא  ל חמינא  ְְְִִִֵָָָָָָייסא
ה א הכי לי אמר ואתח רת. ְְֲִִִֵַַַָָָָקאתית
בהדי דאזילנא  ה א  רסי תלת ְְְְֲִֵֵַַַַָָָואי,
ואנא מעלייתא  מלי כה  לי ְְְֲִִֵַַַַָָָָָואמר 
 איה ידענא  ולא  דא לימא  לי ְְְְְְֲִִֵַָָָָָאגירנא

ה א . דחמינא  דנהיר ְְְִִִִַָָָָָב צינא 

מהאמר ידאי להה א  אלעזר רי  לי ְְִִֵֶַַַָָָָ
ל אמר , מלי אמר יעזר. י ְֵֵֶֶַַָָָ

ואלעזר חדא)יעזר יתב (מלה חדא , יתיב ְְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָָָ
ט רא  חד  ע"ב)גי פז  ד).'וכ חקל הה א  ְְֲִֵַַַַָָ

.אמר קא יר אלעזר רי לי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאמר
אמר ,עביד מאי  אלעזר רי  לי ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָאמר
אתא הא אתרי, דרקי קרינא  ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָלי
  ל סליק למתא  חני דכפר י סי ְְְִִִִִֵַָָָרי
לי  יהבי והו .ילג ל  תב וא ְְְְֲֲִִִֵַַָָמגאי
דדרקי  זמנא כהה א  אגרא  מתא  ני ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָכל 
דלא נפ אי ואסלנא  אי. ְְְְְְֲִַַַַָָָָהו
למנא ,  ייה מ לאתה י  לי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָאתחזי

בהדי גרמאי ח י.(דההא)ואגירנא האי ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ
אצטריכ אא  רכא אלעזר רי ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָאמר

ָָהכא .

תל לי ראל , לה הי מיְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
.מה ֵֶֶַָהות 

ראי ידיו נטל אינ מי ל נְִֵֵֶֶָָָָע
ע"א) פ"ח – ע "ב פ "ז ל ל (זוהר

והירי  חמיו , לבית  ל ה היה  אלעזר ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
חזק ה ורי יסי ורי  ח יא  רי  ְְְִִִִִִִֵַַַָָע
ייסא רי   ה ג לכיה דע .'ְְְִִֵֶַַָָָָוכ
א מר ה הדי  ת א והיה  .ע אחד ְְִִִִֵֶַָָָויהדי 
ראיתי ייסא, לרי אלעזר רי אמר .'ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוכ
.ר והתח ה כינה ע את ת ְְְְְִִִֶַַַָָָָא
רסא ת ל ו ואי . זה  , ל ְְֶַַַַָָָָֹאמר
דברי ה לי  ואמרה ע ְְְְִִִִֶַַָָָָָָהלכי
הה , ל תא מרי  ואני  , יְְֲִִִֶַַַַָָֻמע
מ איר האר  הא ידעי ְְְִִֵֶֶַַָָֹולא 

עת. ִִֵֶָָראיתי 

מ?אמר מה ההא, ל ה די  אלעזר רי ְְְִִֶֶַַַַַָָָ
י עזר , ל אמר י עזר. ,ל ֵֵֶֶַַָָאמר 
 בי יחד. בי י אחד ] [בר ְְְְִֶֶַַָָָָָָואלעזר
ל אמר .' וכ ההא  דה  אחד  סלע ְֶֶֶַַַַַָָָעל 
רי  ל אמר .אמר יפה אלעזר, ְְִִֶֶַַַַָָָָָָרי 
מל ד , ל אמר ? יע מה ְְֲֵֶֶַַַַָָָאלעזר ,
י סי רי  א עת מק מי . ְִִִִֵֵַָָינקת 
מאצלי , ת א  ק וס לעיר, חני ְְְְִִִִִֵֶָָָָמפר
ל לי תנינ  והי .אצל ת א  יבְְְְִִִֶָָָוה
 מה ת א מ כר העיר  ְְְִֵַַָָָני 
בעצמי והסל י אצלי,  הי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָה ינקת
, ח מה להנת  לי רא י  ְִִֵֵֶֶָָָֹא
הה. [ההא] החכ ע עצמי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָוהרי
ה רכת את   צרי א אלעזר, רי ְְִִֶֶַַַָָָָָָאמר

א א. ֶַָל 



הזֹוהרטז   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 טמיר  עאל עבד מה בגייס י. ְְְְֲִַַָָָָמלא 
מל א אמר .פסירי נקבי תחת  ְְְְְְִִֵַַַַָָגרמייה
 עא  א מאי ל עבדית  ְֲִִַַַָָָָאנא
יתר א דכתיב ה א  הדא  ְְְִִִִִֵַָָָָָלאתט רא ,
יי.  נא  ארא לא ואני  רי ס ְְְְֲִִִִֶֶַַָָֹֻאי
ועבדית פסירי נקבי דעבדית ה א  ְְְֲֲֲִִִִֵַָָָאנא
 יכלי אי  וא נה רא  ְְְֲִֵַָָָח כא 

קאי. ְְִַַָָָלאתט רא

הרנ ת ְְַַָָֻסגת
ע"ב) ק וירא (זוהר

כיב ,רי קרא תח  יז)פנחס (במדבר ְְְִִִִִַָָָ
ואמר כתיב   ע ג ה החל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהה
'וג ה חה  את  קח  אהר אל ְְֲֶֶֶַַַַָֹֹמ ה 
מהר הכא  תיב ה פה . ועצר  ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָכתיב
 ה מה .סאי ל מהרי  הת ְְְְֲִִִַַַָָָכתיב
 קר א א לאזבא  ְְְְְִַָָָָָָָקר

ְְְִָָלא זבא .

אזלי אמר הוינא  חדא  זמנא  פנחס רי ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָ
, האל י וערעית ְְְֲִִֵֵַָָָָבארחא 
דמעלי  מ ה  מר לי לימא  ,לי ְֲֲִִִֵֵֵַַָָָאמינא 
קדא זר קיי , לי אמר ְְְִִֵַַָָָָָָֻלבריתא ,
מלאכיא י א ל יק  ועאל ה א ְְְִִֵֵַַַָָָָברי
בעדנא י , נ דר ח בי לאדרא ממְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
מה דמי קרניא  אנ א  ני רְְְְְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹדיד
 ר יד כלה ,ה תי רע יל ְְְְְְְִִֵֵֵַֻוי 

לטב .  ְֵַלי

אנא ,ועד בני מ תנא  דיערע  ע נא  ְְְֱֲִִִֵַָָָָָָ
ל על  אעבר וכרזא  את זר ְְְְֲִַַַַָָָָָקיימא 
ארעא נהי  ייעל דאי דמיא  ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָחילא 
 ויימר מדרת  בב י כנס ת ְְְְְְִִֵֵֵֵָָָבבי
דקטרת עניינא  ולא  נפא  ְְְְְִִִִֶַָָָָֹרע ת

עצמ  יא והח  נכנס ?ע מה ְְְְְְִִִֶֶַָָָגיס ת.
אני ,לה אמר החת. נקבי  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָחת
ציר  א מפני  , ת א ְִִִִֶַַָָָעיתי 
אי י תר א ת ב  זה ְְִִִִֵֵֶֶַָָלהתח א?
אני ה'? נא  ארא לא ואני  רי סְְְֲֲִִִִֶֶַַָֹֻ
ואר,  ח ועיתי מח ת עיתי  ְְְִִִִִֶֶָָֹה א

מפני?! להתח א כל אי ְְְְְִִֵֵֶַַַָוא

הרנ ת ְְַַָָֻסגת
ע"ב) ק וירא (זוהר

ת ב ר י סק תח יז)נחס  (במדבר ְִִֶַַָָָָ
ואמר וכת ב  ,ע  גה החל ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהה 
,'וג ה ח ה את קח  אהר אל ְְֲֶֶֶַַַַָֹֹמה
מהר, א תב  הפה. ועצר ְֵֵֵַַַַַָָָָָוכתב
 ה מה  .סאי ל מהרי  ְְְְֲִִַַַָָָֹוכתב

להצל. קר א  א להצל, ְְְְִִֵֵַָָָָָָָקר

מהאמר הייתי אחת  ע נחס , רי  ְְִִִִֵַַַַַַַָָָ
אמרי . ה אל את פגי   רְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
לרת. עיל בר מר לי  יאמר , ְִִִֶַַַָָֹל
לפניו  ונכנס ה"ה , זר  רית ,ל ְְְְְִִַַַָָָָָָאמר

ימ לאכי ה חטאיל  להזיר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ
אד ני ירז זמ ,ְְְִִֵֶֶַַָָָָָהאד
נ רצ  ל מכ מה, ה ְְְִִֵֶֶַַָָָֹה רנת 

לטב . ת א יריז   ְְִֶֶַָָֻבה

אד ,ועד, בני מות ארע זמ ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ
ל על  עבר והרז נגזרה , ְְְְִִֵַַַָָָה רית 
אר בניו  יעל א ,מיה ְֲִִֵֶַַַָָָָָחיל ת
ויאמר מדרת  בב י  כנס ת ְְְְְְִִֵֵֵָָָֹב י 
קטרת ל  עניני ולב  נפ  רצְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹ

הזֹוהר יז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ית ל ליראל, לה הו סמיְְְְְְְֲִִִֵַַָ
.ייהמ ְִַָָמתנא

ראי ידיו נטל אינ מי ל נְִֵֵֶֶָָָָע
ע"א) פ"ח – ע "ב פ "ז ל ל (זוהר

והורי  חמי, לבי אזיל הוה אלעזר ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָ
ורי  י סי ורי חיא רי י ְְִִִִִִֵֵַַָע
רי   ה אערע  אזלי , הו עד  .'וכ ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָחזקה
הה א אמר והוה  .בהדי ידאי וחד ְְֲֲֵֵַַַַָָָָייסא
לרי  אלעזר רי לי אמר .'וכ ְְְִִִֵֶַַָָָָידאי
כינא  ע הא  ל חמינא  ְְְִִִֵָָָָָָייסא
ה א הכי לי אמר ואתח רת. ְְֲִִִֵַַַָָָָקאתית
בהדי דאזילנא  ה א  רסי תלת ְְְְֲִֵֵַַַַָָָואי,
ואנא מעלייתא  מלי כה  לי ְְְֲִִֵַַַַָָָָָואמר 
 איה ידענא  ולא  דא לימא  לי ְְְְְְֲִִֵַָָָָָאגירנא

ה א . דחמינא  דנהיר ְְְִִִִַָָָָָב צינא 

מהאמר ידאי להה א  אלעזר רי  לי ְְִִֵֶַַַָָָָ
ל אמר , מלי אמר יעזר. י ְֵֵֶֶַַָָָ

ואלעזר חדא)יעזר יתב (מלה חדא , יתיב ְְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָָָ
ט רא  חד  ע"ב)גי פז  ד).'וכ חקל הה א  ְְֲִֵַַַַָָ

.אמר קא יר אלעזר רי לי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאמר
אמר ,עביד מאי  אלעזר רי  לי ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָאמר
אתא הא אתרי, דרקי קרינא  ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָלי
  ל סליק למתא  חני דכפר י סי ְְְִִִִִֵַָָָרי
לי  יהבי והו .ילג ל  תב וא ְְְְֲֲִִִֵַַָָמגאי
דדרקי  זמנא כהה א  אגרא  מתא  ני ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָכל 
דלא נפ אי ואסלנא  אי. ְְְְְְֲִַַַַָָָָהו
למנא ,  ייה מ לאתה י  לי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָאתחזי

בהדי גרמאי ח י.(דההא)ואגירנא האי ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ
אצטריכ אא  רכא אלעזר רי ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָאמר

ָָהכא .

תל לי ראל , לה הי מיְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
.מה ֵֶֶַָהות 

ראי ידיו נטל אינ מי ל נְִֵֵֶֶָָָָע
ע"א) פ"ח – ע "ב פ "ז ל ל (זוהר

והירי  חמיו , לבית  ל ה היה  אלעזר ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
חזק ה ורי יסי ורי  ח יא  רי  ְְְִִִִִִִֵַַַָָע
ייסא רי   ה ג לכיה דע .'ְְְִִֵֶַַָָָָוכ
א מר ה הדי  ת א והיה  .ע אחד ְְִִִִֵֶַָָָויהדי 
ראיתי ייסא, לרי אלעזר רי אמר .'ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוכ
.ר והתח ה כינה ע את ת ְְְְְִִִֶַַַָָָָא
רסא ת ל ו ואי . זה  , ל ְְֶַַַַָָָָֹאמר
דברי ה לי  ואמרה ע ְְְְִִִִֶַַָָָָָָהלכי
הה , ל תא מרי  ואני  , יְְֲִִִֶַַַַָָֻמע
מ איר האר  הא ידעי ְְְִִֵֶֶַַָָֹולא 

עת. ִִֵֶָָראיתי 

מ?אמר מה ההא, ל ה די  אלעזר רי ְְְִִֶֶַַַַַָָָ
י עזר , ל אמר י עזר. ,ל ֵֵֶֶַַָָאמר 
 בי יחד. בי י אחד ] [בר ְְְְִֶֶַַָָָָָָואלעזר
ל אמר .' וכ ההא  דה  אחד  סלע ְֶֶֶַַַַַָָָעל 
רי  ל אמר .אמר יפה אלעזר, ְְִִֶֶַַַַָָָָָָרי 
מל ד , ל אמר ? יע מה ְְֲֵֶֶַַַַָָָאלעזר ,
י סי רי  א עת מק מי . ְִִִִֵֵַָָינקת 
מאצלי , ת א  ק וס לעיר, חני ְְְְִִִִִֵֶָָָָמפר
ל לי תנינ  והי .אצל ת א  יבְְְְִִִֶָָָוה
 מה ת א מ כר העיר  ְְְִֵַַָָָני 
בעצמי והסל י אצלי,  הי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָה ינקת
, ח מה להנת  לי רא י  ְִִֵֵֶֶָָָֹא
הה. [ההא] החכ ע עצמי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָוהרי
ה רכת את   צרי א אלעזר, רי ְְִִֶֶַַַָָָָָָאמר

א א. ֶַָל 



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהריח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

.קממע רי יק  (לבתר)את, ְְְִִֵַַָָָָ

יק י מא  כל  ולעי יתיב  ְְֲִֵֵַָָָָָוהוה 
עסיק  הוה  חד וימא  . מע ְְְִִִַַָָָָרי
לא מא ל אמר .יק ידי ְְִִִֵַַַַָָָָָנטילת 
ב על א יא ת, כדקא  ידי ְְְְִַַַָָנטיל 
מאי  לתא ,  אתע לעי א  אתעְְְְְִִֵַַַַַַָָ
לגרמי לי  גרי לתא , י נ ְְְְְִֵֵֵַַָָע
ה א הכי ,  ינ ע מה ְְְְְִִֵָָָָמסנ תא .
גרי יא ת כדקא ידי נטיל  מא ְְְְְְִִֵָָָָָזכי
 רכא ראד לעילא רכא ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָלגרמי
ע תרא . ר ואת יא ת, דקא יד י ְְְְְְְְִַַָָָעל

לילבתר חמא   מע רי יאק ְְְִִִִֵַָָָָ
  ל ונטיל במיא ידי ְְְְְִַַַָָאנטל
  מע רי אמר .דמיי סגייא  ְְְְִִִִִַַַָָָיע רא 
מהה א הוה, וכ .תירכמ ידיו  ְְִִֵֵֶַַָָָָָמ א 
סימא ואח אתע ר להלאה ְְְְְִִַַַַָָָָימא 
למסני  מז נא  ויהיב בארייתא  לעי ְְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָוהוה

ע ה חדי  והוה ימא, ל  כל מס ר  ְְְֲִֵַַַָָָ
 מע רי עלי קרא  .נהירי י ישעי'אנ) ְְְֲִִִִִִֵַָָ

וג'.מ "א) קד יי גיל ְְְְִִַַָָָואה 

. קמ,[ [אחר מע רי  לפני הלכ ְְְִִִֵַַַָָָ
רי לפני   י ל ולמד  יב  ְְְִִֵֵֵַָָָוהיה
נטילת עס ק היה אחד  וי . מעְְְִִִֶַָָָָ
ידיו נטל א  מי ל אמר, לפניו. ְִִֵֶַַָָָָָָָֹידי
נענ  למעלה ענ ב על   א ְְֱֱֶֶֶַַַַָָָָָראי,
לעצמ ר למה? ענ מה ְְְְְֵֶַַַָָָָלמה .
טל מי  ז כה     ענ  מ ְְִִֵֶֶֶָָָֹעני.
רכת לעצמ  ר רא י, ְְְֵֶַָָָָָידיו
יד על  הרכ ת רת  ְְְֶֶַַַָָָמעלה ,

ער.  ר מת ְְִֵֶָָָֹרא י

א תאחר וראה ,מע רי   יהק  ְְְִִִִַַַָָָ
ידיו ונ טל  ,מי ידיו  ְְִֵֵֶַָָָָטל 
,מע רי אמר .מי ל רב  ְְִִִִֶַַַַָער
ת מא היה. וכ . תי רכמ ידיו  ְְִִֵֵֶַָָָָָמא
והיה אצר, מצא  התער והלאה    ְְְִֵַַָָָָָָָָה
, י ל י לענ  מז תונ רה ְֲִִֵֵַַָָָעסק 
פני לה מס יר ,הע מח ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָוהיה 

,מע רי עליו קרא  מא)מאירת. (ישעיה ְְִִִַָָָָ
.'וג קד ה ' גיל  ְְְִִַַָָואה 
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לא מא ל אמר .יק ידי ְְִִִֵַַַַָָָָָנטילת 
ב על א יא ת, כדקא  ידי ְְְְִַַַָָנטיל 
מאי  לתא ,  אתע לעי א  אתעְְְְְִִֵַַַַַַָָ
לגרמי לי  גרי לתא , י נ ְְְְְִֵֵֵַַָָע
ה א הכי ,  ינ ע מה ְְְְְִִֵָָָָמסנ תא .
גרי יא ת כדקא ידי נטיל  מא ְְְְְְִִֵָָָָָזכי
 רכא ראד לעילא רכא ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָלגרמי
ע תרא . ר ואת יא ת, דקא יד י ְְְְְְְְִַַָָָעל

לילבתר חמא   מע רי יאק ְְְִִִִֵַָָָָ
  ל ונטיל במיא ידי ְְְְְִַַַָָאנטל
  מע רי אמר .דמיי סגייא  ְְְְִִִִִַַַָָָיע רא 
מהה א הוה, וכ .תירכמ ידיו  ְְִִֵֵֶַַָָָָָמ א 
סימא ואח אתע ר להלאה ְְְְְִִַַַַָָָָימא 
למסני  מז נא  ויהיב בארייתא  לעי ְְְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָוהוה

ע ה חדי  והוה ימא, ל  כל מס ר  ְְְֲִֵַַַָָָ
 מע רי עלי קרא  .נהירי י ישעי'אנ) ְְְֲִִִִִִֵַָָ

וג'.מ "א) קד יי גיל ְְְְִִַַָָָואה 

. קמ,[ [אחר מע רי  לפני הלכ ְְְִִִֵַַַָָָ
רי לפני   י ל ולמד  יב  ְְְִִֵֵֵַָָָוהיה
נטילת עס ק היה אחד  וי . מעְְְִִִֶַָָָָ
ידיו נטל א  מי ל אמר, לפניו. ְִִֵֶַַָָָָָָָֹידי
נענ  למעלה ענ ב על   א ְְֱֱֶֶֶַַַַָָָָָראי,
לעצמ ר למה? ענ מה ְְְְְֵֶַַַָָָָלמה .
טל מי  ז כה     ענ  מ ְְִִֵֶֶֶָָָֹעני.
רכת לעצמ  ר רא י, ְְְֵֶַָָָָָידיו
יד על  הרכ ת רת  ְְְֶֶַַַָָָמעלה ,

ער.  ר מת ְְִֵֶָָָֹרא י

א תאחר וראה ,מע רי   יהק  ְְְִִִִַַַָָָ
ידיו ונ טל  ,מי ידיו  ְְִֵֵֶַָָָָטל 
,מע רי אמר .מי ל רב  ְְִִִִֶַַַַָער
ת מא היה. וכ . תי רכמ ידיו  ְְִִֵֵֶַָָָָָמא
והיה אצר, מצא  התער והלאה    ְְְִֵַַָָָָָָָָה
, י ל י לענ  מז תונ רה ְֲִִֵֵַַָָָעסק 
פני לה מס יר ,הע מח ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָוהיה 

,מע רי עליו קרא  מא)מאירת. (ישעיה ְְִִִַָָָָ
.'וג קד ה ' גיל  ְְְִִַַָָואה 

ֶּפֶרק ב'
c
ָּפָרִׁשּיֹות

נַֹח – ַתְזִריַע ְמצֹוָרע



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםכ הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
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.להע ל אליו סיְְִִֵַָָָָמת

אהיה  אחד  י .נת כ אחד  רק ְִֶֶַָָָָָָָ
לעסק רצה אני  רי, :ל אמר  ֲֲִִֵֶַַַָָֹאליו.
הה : ל אמר ער. לי  היה  די  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹרה
יסי . :ל אמר ?מ מה :ל אמר ְֵֶַַַַַָָו אי.
על י סי  רי ל קרא לתלמידיו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָאמר

רה. והתעק  יב  וה ב ד . ְְְִֵֶַַַַָָָָֹהער 

י ,הילימיר :ל אמר לפניו. עמד  ה  ְְִִֵַַָָָָָָ
מה נמע אמר: הער? ְִִֵֶֶַָָָֹֹאיפה
,לחדר נכנס  .מי  ל עה ְְְְִִֵֶַַַָָָֹא
עני אל אמר: היה  אחד  קל ֲִֵֶֶַַַָָָָמע 
ב דל. אי היה  אליו], [ב  ת ְִִֵֶֶָָָא
 ל ת נ ואני ב , ני , ב , : ל אמר ְְֲִִֵֵֵֵַַָָאליו.

ֶֹער.

ינתי. יד ז ל כלי  אחד אי א ְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ית. אר ונפל תא ְִִַַַָהציא
רה לזת  רצה אני  רי , :ל ְֲִִִֶַַַָָאמר
רה ל  מי  ורצה זכיתי , לא  ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹואני 
האיר רב  ער לי   י הרי  ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַֹבילי,
היה לחנ על יב  אר אבי, ְֲִִֶֶַַַָָָָָֻלי
, מא ס ת ער לה עליו ְְֵֵֵַָָָָָֹמס ר
ער. תנ ואני  רה  לזת רצה ְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹואני
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שבזכותו נזכה לישועה בקרוב אכיה"ר.

 הצעיר יחיאל אבוחצירא רמלה
 בן כ"ק אמו"ר רבי יצחק אבוחצירא
מתוך החתימות על מכתבו של הגאון רבי יִצְחָק מֵאִיר מָאְרגְנְׁשְטֶעְרן שליט"א המובא בעמוד רמ"ג.
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י ,הילימיר :ל אמר לפניו. עמד  ה  ְְִִֵַַָָָָָָ
מה נמע אמר: הער? ְִִֵֶֶַָָָֹֹאיפה
,לחדר נכנס  .מי  ל עה ְְְְִִֵֶַַַָָָֹא
עני אל אמר: היה  אחד  קל ֲִֵֶֶַַַָָָָמע 
ב דל. אי היה  אליו], [ב  ת ְִִֵֶֶָָָא
 ל ת נ ואני ב , ני , ב , : ל אמר ְְֲִִֵֵֵֵַַָָאליו.

ֶֹער.

ינתי. יד ז ל כלי  אחד אי א ְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ית. אר ונפל תא ְִִַַַָהציא
רה לזת  רצה אני  רי , :ל ְֲִִִֶַַַָָאמר
רה ל  מי  ורצה זכיתי , לא  ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹואני 
האיר רב  ער לי   י הרי  ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַֹבילי,
היה לחנ על יב  אר אבי, ְֲִִֶֶַַַָָָָָֻלי
, מא ס ת ער לה עליו ְְֵֵֵַָָָָָֹמס ר
ער. תנ ואני  רה  לזת רצה ְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹואני
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לאמר ר וק להה א  לי ְְִֵַַַַַָָ
ע תרא ,  ל יהיב ודא  ְְְְִַָָָָָא רייתא 

ק  דפז. א  ההא  לי רי יהב  עלי רא  ְֲִִֵֵַַַָָָָָ
כח )אא  זככית(איוב זהב  יערכה  לא  ְְִֶַַַָָָָֹ

בא רייתא ולעא  יתיב פז . לי  רתתמְְְְְִִַָָָָָָָ
ע תרא .  לי יהיב  הוה  נ ר ְְִֵַַָָָָָוהה א

 מיי.לי מע דארייתא  חמיד עאל ְְְְֲִִִַָָ
בכי. והוה  יתיב הוה  חד ְֲִֵַָָָָָָימא 
על לי אמר בכי, הוה  יר חי ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָא
ח י  מחנא מה  לי אמר בכית. קא  ְִֵֵַַַַָָָָָָמה
אא בעינא  לא  האי, בגי דאתי ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָדעלמא 
 מינ מע  ה א  אמר לגאי. ְְְְְִִֵַַַַָָָָלמזי

עביד. קא   מי ל ְְֲִִֵַָָָהא 

טלקרא  לי אמר גברא , לההא  לי ְְֵֵַַַָָָָ
למסני, ליתמי לי והב  תר ְְְְְְְִֵֵֵַַָע
א רייתא ייר חלק ל יהיבנא  ְְְְֲִִַַַָָָָָואנא
יסי  ר י לי אהדר .לעא דאנ מה  ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָבכל
אעדי  לא  ימא  ועד דפז, כא  ְְֲֵַַַַָָָָהה א 
  יסי רי והיינ י, ב נ י מ ,מיְְְְִִִִֵֵֶֶַַ

בנ י  ה א  א רייתא לכה וזכה  (גיזי, ְְְְְִִַַַָָָָ

בא רייתא) עלמאדלעא  טב  אגר  ל לית . ְְְְְְֲֵַַַָָָָָָ
.מקיימ בא רייתא לעי מאְְְְְְֵַַָָָָ

הדל אליעזר רי ְֱִִִֶֶַַַָטירת
ע"א) צ"ט ע "ב צז  וירא (זוהר

נ, ל ד ה אליעזר רי  חלה   נר ְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָ
וא תיב הוה , ת  ערב  ימא  ְִֶֶַַָָָָההא 
לי מגי והוה  ,רי ה רקנס  ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָלימיני
מקל הוה לא  והא  מס רא , ְְְְְֲִֵַַַָָָָָעמיקא 
י דע ר מט חיב  מ יא, י דעְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
מתיבא אבי דדע א  חמא  יו ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָהוה.

וזהאמר רה , ל  הרק : ת לא ְְְִֵֶַַַַָָָָ
הס תא ל נת ער. ל תְֵֶַַָֹנ

אא: ר י  עליו קרא ה ז. כח )ל  לא(איוב  ִֶַַַָָָָָָֹ
פז. לי  רתתמ זככית  זהב  ְְְְִִֶַַָָָָָָיערכה
 תנ היה  הה א והאד רה, ולמד ְְֵַַַַָָָָָָָָי ב 

ער. ֶֹל

לימי י למעיו. הרה חמת נכנסה ְְְְְִִֵֶַַָָָָ
מצא כה . והיה  יב  היה ְֵֶֶָָָָָָָאחד
מה על  : ל אמר כה. היה ר ת ֶֶַַַָָָָא
את מיח  אני מה :ל אמר כה? ֲִִֶֶַַַַָָָא ה
רצה איני  זה? ביל  הא   להע ְִִִֵֵֶֶַַָָָח י 
מה עכ ו אמר: אצלי. לזת ְְְִִִֶֶֶַַָָָא א 

.מי ל עה ה ה ְְִִִֵֵֶַָָָָנ מע

אתקרא טל : ל אמר ,האי  תלא ְִֶַָָָָֹ
, יוענ  מילית  ת א ות רְְְֲִִִִֵַָע
מה כל רה יתר  חלק  ל תנ ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָואני 
ת א י סי רי ל החזיר ל מד . ֱֲִִִֵֵֶֶַאני 
,מ סר  לא  ה ועד ז, ל ְְֶַַַָָֹה ס 
וזכה זי ,  יסי  ר י  והינ זי ,  ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָמניו 
מד מ] בניו הא  תרה  ְִֶַַָָָָָלכה 
מי לע טב כר ל אי ְְִֵֶָָָָָרה].

. תא מק רה ְֵֵֶַָָמד

הדל אליעזר רי ְֱִִִֶֶַַַָטירת
ע"א) צ"ט ע "ב צז  וירא (זוהר

נ, לדה אליעזר רי  חלה ,תינר ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והיב היה , ת  ערב  י  תְִֶֶַָָָא
ל מג ה והיה ,נ הרקנס את  ְְְְְִִֶֶַָָלימינ
מקל היה לא  וה א  ונס רת, ְְְְֲִֵַָָָֹֻעמת
היה. דע טר ח ב  דע ְְְְְֶֶַַַָָָָָָֹבר
עליו , מתי בת אביו עת ראה יוְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

הזֹוהר כגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ותעה יתמ מאה י מ קיל ְְְְֲִִִִֵַַָָעל י,
.אי ע ִִִָָרזי

במד מתערבי י לאבני יאמטא ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
פסק  אליעזר רי כה  ֱִִִִֶֶַָָָָָע אה ,
לי אמר רי. הת ק אמר ְְִֵֵַַַָָָָלמימר,
חל דא חית  חזינא  לי אמר למה . ְֲִִֵַַָָָָָָָא א
לא ואימא  זיל לי אמר עלמא . ְְְִִִֵֵַָָָָָמ
בתר עאה, אתר פ אי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָתסק
למחמי  הכא  ואיתי עלמא  מ ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָאסק
ולא אי ע קריבי א תבי לא  ְְְְְִִִִִִֵָָָלה

.ה ידע  לא   נ דבר ודע א  אי ְְְְִַַַַָָָָָת

למברעד דרא ח ימי עאל יתבי, הו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
 את לא  על  לה אליט  ,ְְִֵַָָלי
יתר  דלה  תנינ לי ְְְִֵֵֵַָָָָָָל א 
אמר עקיבא , רי אתא  עד .ד ְֲִִִִִַַָָָָָמ
אתית לא  למה  עקיבא  עקיבא   ֲֲִִֵֵָָָָָָלי

לי לאצרפא)לא  עא אתא אמר(הא . ְְְְִִִַַָָָָָָָָָ
אמר ארח  פנאי. לי הוה  לא  ר י  ְְִִִֵַַַַָָָָלי
.עצמ מיתת  תמ ת אי  על ְְְְֲִִֶַַָָָאתמהה

. מיתתי   לה מ קה  דיהא  ְְִִִֵֵֵֶַָָֻלטייה

לי כי ליא רי לי ואמר עקיבא  רי ְֲִִִִִִִֵֵַָָָ
אליעזר רי  מי אפ ח ְְֱִִִֵֶֶַַַָארייתא .
ואסחר א א  אתא  מר בה . ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָמע ה
 מינ מע  חימיא  אמר .  ְְְְִִֵַַַַָָָלתרוויה
נפק ,לכ כדאי חזיי אנ ְְְְְֲִֵַַָָָָלית 
דהוה מה  הוה ,  ויתיב דברא  ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָלפתחא 

א א . ְֲֶַָואזל

 לי תואהלכ מאה  תלת  ע ה  בהרת  ְְְְֲִֶֶַַַָָָ
 מאת לי לי וא ְְִֵַָסקת ,

ס ד ת ותע נימ מאה מ ְְִִִֵֵֵֶַָק ל 
.ני ְִֶעלי

יה יע  תערבי י לאבני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
אליעזר רי כה  ,ני ְֱִִִֶֶֶַָָָהעלי
,ל אמר ני .  עמד אמר, למר. ְֲִַַַַָָָָֹפסק
אני ראה  אני ,ל אמר  ל ה? ֲֲִִֶֶַַָָָָא א,
 ל , ל אמר .להע מ  לחל ְֲִֵֵַַַָָָֹממהר
י יפ ה את עלה  לא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַֹואמר
, להע מ אס ק ואחר , עלי  ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָלמק
, תב לא  . ת א לרא ת די  לכא ְְְְְִִֵָָָֹֹואבא
, ניתח ולא   ניעלי ביקר הְְְְִִִֵֶֶַֹ

.תא מיגה לא  אד ני  ְְִֵַַַָָָָֹודעת 

ה רעד  חכמי נכנס ,ביי הי ְְְְִִֵֶַַַָ
א על  ת א וק ל ,תא ְְִֵֵֶַַָָֹלב ר
ד לה ,נינ ,תא ל  ְְִֵֶַָָָבא
רי א עד .דמ יתר ִִִִֵֶַַָָָ
לה עקיבא , עקיבא, ,ל אמר ֲֲֲִִִַָָָָָָעקיבא,
העת אה [הרי אתי ל באת ְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹלא
נאי . לי היה לא רי, , ל אמר ?[ רְְִִִֵַַַָָָָֹלה
מת א עלי אתמ ואמר, ְְִֶֶַַַָָָָרתח
קה היה יתת  לק .עצמ ְְְְִִִִֶֶַַָָָמיתת 

.ִָֻמ

ל דכה רי , ,ל ואמר עקיבא רי ְְֲִִִֵַַַַָָָָ
אליעזר רי יו תח  רה. ֱִִִִֶֶַַָָא תי 
את וה יפה א אה מר בה. ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָמעה 
 אי מה נמע ,חכמי אמר . ניהְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָ
לתח  יצא .לכ כדאי יירא ְְְְִִֶַַָָָָאנ
והא היה, מה היה  .  בוי ְְְִֵֶַַָָָָָָָהחיצ

ְָָהלכה.

הלכתולד מאת ל עה  בהרת ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
מאתי תא ול ד ְְִִֵַָס קת ,
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לאמר ר וק להה א  לי ְְִֵַַַַַָָ
ע תרא ,  ל יהיב ודא  ְְְְִַָָָָָא רייתא 

ק  דפז. א  ההא  לי רי יהב  עלי רא  ְֲִִֵֵַַַָָָָָ
כח )אא  זככית(איוב זהב  יערכה  לא  ְְִֶַַַָָָָֹ

בא רייתא ולעא  יתיב פז . לי  רתתמְְְְְִִַָָָָָָָ
ע תרא .  לי יהיב  הוה  נ ר ְְִֵַַָָָָָוהה א

 מיי.לי מע דארייתא  חמיד עאל ְְְְֲִִִַָָ
בכי. והוה  יתיב הוה  חד ְֲִֵַָָָָָָימא 
על לי אמר בכי, הוה  יר חי ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָא
ח י  מחנא מה  לי אמר בכית. קא  ְִֵֵַַַַָָָָָָמה
אא בעינא  לא  האי, בגי דאתי ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָדעלמא 
 מינ מע  ה א  אמר לגאי. ְְְְְִִֵַַַַָָָָלמזי

עביד. קא   מי ל ְְֲִִֵַָָָהא 

טלקרא  לי אמר גברא , לההא  לי ְְֵֵַַַָָָָ
למסני, ליתמי לי והב  תר ְְְְְְְִֵֵֵַַָע
א רייתא ייר חלק ל יהיבנא  ְְְְֲִִַַַָָָָָואנא
יסי  ר י לי אהדר .לעא דאנ מה  ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָבכל
אעדי  לא  ימא  ועד דפז, כא  ְְֲֵַַַַָָָָהה א 
  יסי רי והיינ י, ב נ י מ ,מיְְְְִִִִֵֵֶֶַַ

בנ י  ה א  א רייתא לכה וזכה  (גיזי, ְְְְְִִַַַָָָָ

בא רייתא) עלמאדלעא  טב  אגר  ל לית . ְְְְְְֲֵַַַָָָָָָ
.מקיימ בא רייתא לעי מאְְְְְְֵַַָָָָ

הדל אליעזר רי ְֱִִִֶֶַַַָטירת
ע"א) צ"ט ע "ב צז  וירא (זוהר

נ, ל ד ה אליעזר רי  חלה   נר ְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָ
וא תיב הוה , ת  ערב  ימא  ְִֶֶַַָָָָההא 
לי מגי והוה  ,רי ה רקנס  ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָלימיני
מקל הוה לא  והא  מס רא , ְְְְְֲִֵַַַָָָָָעמיקא 
י דע ר מט חיב  מ יא, י דעְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
מתיבא אבי דדע א  חמא  יו ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָהוה.

וזהאמר רה , ל  הרק : ת לא ְְְִֵֶַַַַָָָָ
הס תא ל נת ער. ל תְֵֶַַָֹנ

אא: ר י  עליו קרא ה ז. כח )ל  לא(איוב  ִֶַַַָָָָָָֹ
פז. לי  רתתמ זככית  זהב  ְְְְִִֶַַָָָָָָיערכה
 תנ היה  הה א והאד רה, ולמד ְְֵַַַַָָָָָָָָי ב 

ער. ֶֹל

לימי י למעיו. הרה חמת נכנסה ְְְְְִִֵֶַַָָָָ
מצא כה . והיה  יב  היה ְֵֶֶָָָָָָָאחד
מה על  : ל אמר כה. היה ר ת ֶֶַַַָָָָא
את מיח  אני מה :ל אמר כה? ֲִִֶֶַַַַָָָא ה
רצה איני  זה? ביל  הא   להע ְִִִֵֵֶֶַַָָָח י 
מה עכ ו אמר: אצלי. לזת ְְְִִִֶֶֶַַָָָא א 

.מי ל עה ה ה ְְִִִֵֵֶַָָָָנ מע

אתקרא טל : ל אמר ,האי  תלא ְִֶַָָָָֹ
, יוענ  מילית  ת א ות רְְְֲִִִִֵַָע
מה כל רה יתר  חלק  ל תנ ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָואני 
ת א י סי רי ל החזיר ל מד . ֱֲִִִֵֵֶֶַאני 
,מ סר  לא  ה ועד ז, ל ְְֶַַַָָֹה ס 
וזכה זי ,  יסי  ר י  והינ זי ,  ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָמניו 
מד מ] בניו הא  תרה  ְִֶַַָָָָָלכה 
מי לע טב כר ל אי ְְִֵֶָָָָָרה].

. תא מק רה ְֵֵֶַָָמד

הדל אליעזר רי ְֱִִִֶֶַַַָטירת
ע"א) צ"ט ע "ב צז  וירא (זוהר

נ, לדה אליעזר רי  חלה ,תינר ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והיב היה , ת  ערב  י  תְִֶֶַָָָא
ל מג ה והיה ,נ הרקנס את  ְְְְְִִֶֶַָָלימינ
מקל היה לא  וה א  ונס רת, ְְְְֲִֵַָָָֹֻעמת
היה. דע טר ח ב  דע ְְְְְֶֶַַַָָָָָָֹבר
עליו , מתי בת אביו עת ראה יוְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

הזֹוהר כגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ותעה יתמ מאה י מ קיל ְְְְֲִִִִֵַַָָעל י,
.אי ע ִִִָָרזי

במד מתערבי י לאבני יאמטא ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ
פסק  אליעזר רי כה  ֱִִִִֶֶַָָָָָע אה ,
לי אמר רי. הת ק אמר ְְִֵֵַַַָָָָלמימר,
חל דא חית  חזינא  לי אמר למה . ְֲִִֵַַָָָָָָָא א
לא ואימא  זיל לי אמר עלמא . ְְְִִִֵֵַָָָָָמ
בתר עאה, אתר פ אי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָתסק
למחמי  הכא  ואיתי עלמא  מ ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָאסק
ולא אי ע קריבי א תבי לא  ְְְְְִִִִִִֵָָָלה

.ה ידע  לא   נ דבר ודע א  אי ְְְְִַַַַָָָָָת

למברעד דרא ח ימי עאל יתבי, הו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
 את לא  על  לה אליט  ,ְְִֵַָָלי
יתר  דלה  תנינ לי ְְְִֵֵֵַָָָָָָל א 
אמר עקיבא , רי אתא  עד .ד ְֲִִִִִַַָָָָָמ
אתית לא  למה  עקיבא  עקיבא   ֲֲִִֵֵָָָָָָלי

לי לאצרפא)לא  עא אתא אמר(הא . ְְְְִִִַַָָָָָָָָָ
אמר ארח  פנאי. לי הוה  לא  ר י  ְְִִִֵַַַַָָָָלי
.עצמ מיתת  תמ ת אי  על ְְְְֲִִֶַַָָָאתמהה

. מיתתי   לה מ קה  דיהא  ְְִִִֵֵֵֶַָָֻלטייה

לי כי ליא רי לי ואמר עקיבא  רי ְֲִִִִִִִֵֵַָָָ
אליעזר רי  מי אפ ח ְְֱִִִֵֶֶַַַָארייתא .
ואסחר א א  אתא  מר בה . ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָמע ה
 מינ מע  חימיא  אמר .  ְְְְִִֵַַַַָָָלתרוויה
נפק ,לכ כדאי חזיי אנ ְְְְְֲִֵַַָָָָלית 
דהוה מה  הוה ,  ויתיב דברא  ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָלפתחא 

א א . ְֲֶַָואזל

 לי תואהלכ מאה  תלת  ע ה  בהרת  ְְְְֲִֶֶַַַָָָ
 מאת לי לי וא ְְִֵַָסקת ,

ס ד ת ותע נימ מאה מ ְְִִִֵֵֵֶַָק ל 
.ני ְִֶעלי

יה יע  תערבי י לאבני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
אליעזר רי כה  ,ני ְֱִִִֶֶֶַָָָהעלי
,ל אמר ני .  עמד אמר, למר. ְֲִַַַַָָָָֹפסק
אני ראה  אני ,ל אמר  ל ה? ֲֲִִֶֶַַָָָָא א,
 ל , ל אמר .להע מ  לחל ְֲִֵֵַַַָָָֹממהר
י יפ ה את עלה  לא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַֹואמר
, להע מ אס ק ואחר , עלי  ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָלמק
, תב לא  . ת א לרא ת די  לכא ְְְְְִִֵָָָֹֹואבא
, ניתח ולא   ניעלי ביקר הְְְְִִִֵֶֶַֹ

.תא מיגה לא  אד ני  ְְִֵַַַָָָָֹודעת 

ה רעד  חכמי נכנס ,ביי הי ְְְְִִֵֶַַַָ
א על  ת א וק ל ,תא ְְִֵֵֶַַָָֹלב ר
ד לה ,נינ ,תא ל  ְְִֵֶַָָָבא
רי א עד .דמ יתר ִִִִֵֶַַָָָ
לה עקיבא , עקיבא, ,ל אמר ֲֲֲִִִַָָָָָָעקיבא,
העת אה [הרי אתי ל באת ְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹלא
נאי . לי היה לא רי, , ל אמר ?[ רְְִִִֵַַַָָָָֹלה
מת א עלי אתמ ואמר, ְְִֶֶַַַָָָָרתח
קה היה יתת  לק .עצמ ְְְְִִִִֶֶַַָָָמיתת 

.ִָֻמ

ל דכה רי , ,ל ואמר עקיבא רי ְְֲִִִֵַַַַָָָָ
אליעזר רי יו תח  רה. ֱִִִִֶֶַַָָא תי 
את וה יפה א אה מר בה. ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָמעה 
 אי מה נמע ,חכמי אמר . ניהְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָ
לתח  יצא .לכ כדאי יירא ְְְְִִֶַַָָָָאנ
והא היה, מה היה  .  בוי ְְְִֵֶַַָָָָָָָהחיצ

ְָָהלכה.

הלכתולד מאת ל עה  בהרת ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
מאתי תא ול ד ְְִִֵַָס קת ,



הזֹוהרכד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

.יריה דיר פס קי  טעמי ְְְְְִִִִִִֵַָָויתסר

מיא .  נחתי עקיבא  דר י עיני ְְֲֲֲִִִֵַַַָָוהו
להאי  מטא  ד קדמיתא . א א  ְְְְְִִֶַַַַַָָָָואתחר

ב)סקא  השירי א י ת(שיר  סמכני ְְֲִִַָָ
לא אני, אהבה  חלת  י חי ב ְֲִִִִַַַַַָָָרדני
קלי  וארי עקיבא  רי למס ל ְְְְֲִִִִִִֵַָָָיכיל
 מדחיל ממ ל הוה  ולא  וגעי ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָבכ יתא 

. דהות ְְְֲִִַַָָכינ א 

הוהארי אי ע ורזי עמיקא  ל  לי ְְְֲִִִִֵֵָָָָָָ
לי ואמי .יריה יר  ְְִִִֵֵֵַבי

 ס ק א מאה  חד  לי לא  ְְְִֵַַָָָָ
קדא עלמא , ליחריב דלא  היכי י י ְְְִִִִֵֵֵָָָָָֻמ
יק בעי ולא  .בגיני ה א  ריְְְִִֵֵֵַָָ

י י(ע"א צט  רייתי (ד ְְְְִִֵֵַָ
לבתר . י דאית  קד תא  ְְְְִִִֵָָָָמסגיא ת
מיא , עיני ונבעי וגעי עקיבא  רי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָנפיק
אאר רי, ווי רי, ווי  אמר, ְְְֲִִִִִַַַַָָָוהוה
חימיא אר כל עאל .מ  ית ְְִִַַַָָָָָָָעלמא 

.לה ואתיב  לי אל ו  יְְְֲִֵֵַָָ

לי הוה  אליעזר ,(עתא)דחיק לרי ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָ
. יל על ינו דרע י רי  ְְְִִִֵֵַַַאיק
ע אה , עלמא עלמא  אי ואמר, ְְְִִַַָָָָָָָָתח
כל ת אה  מ לאגנזא  לאעלא  ְְְְֳִִַַָָָָָָָָחזרת 
 לכ ווי דרעי רי   לכ ווי בצינא . ְְְְְִִֵֵַַָָנהיר
 מ די ימא  חי ת רת  ְְְְִִֵֵַָרי
דרי  ימי ל  יצחק רי אמר  ְְְְִִִִַַָָָָָעלמא .
מימ מע א  נהירא  הוה  ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָאליעזר

דסיני. ט רא  דאתיהיבת ְְְְְְִִִַַָָימא 

מרא)א רייתא אמר מרית(סברית ְְְְִִַַָָָָָָ
וא סברית ְְְְְִִָָָָוחכמתא
דעלמא אינ א  ני ל  יה  א ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָעבדית .

יר ס קי ל  טעמי ער ְְְִִִֵֶָָָָו ה
זלגת עקיבא רי עיני  והי ,ירי ְְֲִִִִֵֵַַָָה
ה יע  ב ח ה. הא וחזרה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמעת,

ב)לפס ק רדני(שיר  א ית ס כ ני  ְְְֲִִִַַָָ
יכל לא אני , אהבה ח לת  י חיֲִִִַַַַָָָֹֹ
בכה.  ל ק והרי לס ל, עקיבא ְְְֲִִִִִִֵַָָֹרי 
מראת מדר היה ולא ל ק ְְְְִִִֵֵַַָָֹוהרי

. היתה ְְִֶַָָָָה כינה

עליניה רה  וס דת עמ ת ל  ל ְְֲִֶָָֻ
יעוה ,יריה יר היְְְִִִִִֶַָ
,מ ס ק  י א ְְְִִֵֶֶַָָֹב עה 
להע את יחריב  לא ה "ה ְֲִֵֶֶַַָָָָֹדי 
הרת לפניו  רצה  ולא  ,גללְְְְִִֶֶַָָָֹ
אחר .  ה דה  מרב   ב  ְְְִֵֵֶַַַַָֹֻי
, מי עיניו ונבע בכה , עקיבא רי ְְֲִִִֵַַָָָָָָָיצא 
להע רי! וי רי! וי אמר, ְִִֵֶַַַַָָָָוהיה 
אר ל  אליו  נכנס .מ ית ְְְְְִִִֵָָָָָנ אר

.לה והיב  ,תא  אלו ,ְְֲֲִִֵֶַָָָהחכמי

אליעזר.היתה  לרי  [העה ]  ל דח קה  ְְְֱִִֶֶַַָָָָָ
ת א  ו זרעתיו  י ְְְִֵָָָהציא 
להע ,להע אי ואמר, תח  . ל ְִַַַָָָָָָעל 
  חה מ להנז להתס  חזר  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהעלי
א י זרעת , י   לכ אי  מאר . אר  ְְֵֶָָָל
ה חי נ הי תרת י  ְְְִִִֵֶֶַָָלכ
ימי ל יצחק , רי  אמר .להע מ ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָה ה
מיו מאירה המעה היתה אליעזר ְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָרי 

סיני . הר נה ְְִִֶַַַָ

הבנ יאמר, גמרא] [למדי רה ְְְִִֵַַַָָָָָ
עיתי , ו למד י  ְְְְִִִִַָָָָוחכמה
להע ל אנ ני ל   יהי  אְְֱִִֵֶֶָָָ

הזֹוהר כהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

חסרי  ולא  למכב  יכלי לא   פרי ְְְְְְִִִֵַַָָָס
בעינא ככחלא  אא  מחכמתי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָתלמידי
יא . תי כמא א א  מר תי ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָואנא
לר הי  טיב תא  למי א א  הוה , ְְְִִִֶַַָָָָָולא 

. ימ ִִֵַי יר

והודי סנלא  ההא  י מ אלי ְְְְְֲֲִִִֵַַָָ
ולא טה ר. ואמר מתי נ נפק ְְְְִֵַַַָָָָָעד
א נפק ד עקיבא . רי   ֲִִִַַַַַָָָָָָהוה
מאני זע  דמית , עקיבא רי חי ְְְֲִִִִֵֵַַָָָא
על ונגיד נחית ודמא  רי ל ְְְְִִִִֵַָָָָָָוגריר
ואמר , לברא  נפק בכי, צוח הוה . יקניְְְְִֵֵַַַָָָָָָָ

מל  אמר מיא , לסיהראמיא  א  ְְְְְְֲִִַַָָָָָ
הא מנה ייר נהיר  דהות ְְְְֲִִִִִַַָָנהירתא 

. ְִַַאתח

ה יק אמר מת בעה  יהדה  רי ְְְִִִִֶַַַַָָָָ
טח וה יק מחה  לצאת  ְְִֵֵַַַָָָָרצה 
ה א הדא  ,כר לקל  די מיתתְְְְִֵֵַָָָָ
מחה , . לקראת רו ורא  ְְְְְִִִִַַַָָָָָדכתיב,
מ תח , מק זה מאי .ניה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָלקל
לגי  ארצה  חו .אמר דקא  ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹהאהל 

ְִָכינה .

ואמר,רי  תח  חנב)י השירי עד (שיר  ְִִַַַָָָָ
מה סב   ללי ה  ונס   ה ְְְִֵֶַַַָָָפ ח
עד  .ליהא לע פר  א לצבי די  ְְְִִִִֶַַָָל
ד ע  לאד אזהרה ז .'וג ה ְְְֶַַַָָָָָָפח 
מה חזי , א .עי כהר הא  הה  ל עְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ו)כתיב, ני(קהלת אל חיה   וא ְְִִִֶֶָָָ
חיה מה  כל ה יתה   י .'וג  עמיְְֲִִֶַַַַָָָָ

.אצל אחד י ְְְֶֶֶַָנחב

מתרהאמר אד ל  מת נ  מע רי ְְְִִִִֶַַָָָָָ
 ה פ ח  עד וא מרת   ב ונס) ְְֶֶֶַַַָָ

חסר ולא לכ ב , כל י לא  , פרי ְְְְְִִָֹֹֹס
,עי מכח ל אא מחכמתי  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָתלמידי 
ולא . תה מי א א  מרתי  ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹואני 
י תר לר תיו  טבה  להחזיק א א ְְֲִֵֶַַָָָָָהיה 

.ִֶמ

 והיא מ  אליל סנל  ת ְְְֲִִֶֶַָָ
ואמר  מתנ צאה עד  , ְְְִִֶַַָָָָי
צאה עקיבא. רי   היה  ולא ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹטהר.
ת. עקיבא רי תא מצא ֲִִֵֶַַַָָָָה ת ,
ירד וד ,ר ל  ורט ג ְְְְִַַַָָָָָָקרע
יצא ב כה. צוח  היה .זקנ על  ְְְִֵֶַַַָָָָָונמ
אמר ,מי מי ואמר : ְְִִִַַַַָָָָהחצה
י תר מאיר היה הא ר ולבנה, מ ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָל

. נח הרי  ְֲֵֵֶֶַמה

ה יקאמר מת עה יהדה, רי ְְְִִִֶַַַַַָָָָ
וה יק מחה,  לצאת ְְִֵֵַַָָָרצה
זה .כר לקל די  מיתת ְְְְִֵֵֶַַָָָטח
מחה , לקראת רו ו רא  ְְְְִִֶַַַָָָָָָתב 
מתח ? מק מאיזה .ניה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָלקל
אל  ארצה   חו .אמרנ מ ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹהאהל ,

ְִַָה כינה.

ואמר,רי  תח  חנ ב)י פ ח(שיר עד  ְִֶַַַַַָָָָָ
דדי  ל מה  סב  לליה  ונס ְְְְִִֵַַָָֹה
ה פח  עד  . לי הא לעפר א ְְִִִֶֶַַַַָָָֹלצבי 
הה לע  דע לאד אזהרה  ז  'ְְְֶַַָָָָָָָוג
ת ב , מה ראה א  .עי  הר ְְִֵֶֶֶַַָֹה א

ו) וג'.(קהלת עמי ני אל חיה ְְֲִִִֶֶַַָָָוא
 י נחב  חיה, מה  ל היתה ,  יְְְִֶֶַַָָָָָ

. אצל ְֶֶָאחד 

אדאמר ל  מת נ ,מע רי  ְְִִִֶַַָָָָ
פ ח עד וא מרת   ְְֶֶֶַַַָָמתרה



הזֹוהרכד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

.יריה דיר פס קי  טעמי ְְְְְִִִִִִֵַָָויתסר

מיא .  נחתי עקיבא  דר י עיני ְְֲֲֲִִִֵַַַָָוהו
להאי  מטא  ד קדמיתא . א א  ְְְְְִִֶַַַַַָָָָואתחר

ב)סקא  השירי א י ת(שיר  סמכני ְְֲִִַָָ
לא אני, אהבה  חלת  י חי ב ְֲִִִִַַַַַָָָרדני
קלי  וארי עקיבא  רי למס ל ְְְְֲִִִִִִֵַָָָיכיל
 מדחיל ממ ל הוה  ולא  וגעי ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָבכ יתא 

. דהות ְְְֲִִַַָָכינ א 

הוהארי אי ע ורזי עמיקא  ל  לי ְְְֲִִִִֵֵָָָָָָ
לי ואמי .יריה יר  ְְִִִֵֵֵַבי

 ס ק א מאה  חד  לי לא  ְְְִֵַַָָָָ
קדא עלמא , ליחריב דלא  היכי י י ְְְִִִִֵֵֵָָָָָֻמ
יק בעי ולא  .בגיני ה א  ריְְְִִֵֵֵַָָ

י י(ע"א צט  רייתי (ד ְְְְִִֵֵַָ
לבתר . י דאית  קד תא  ְְְְִִִֵָָָָמסגיא ת
מיא , עיני ונבעי וגעי עקיבא  רי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָנפיק
אאר רי, ווי רי, ווי  אמר, ְְְֲִִִִִַַַַָָָוהוה
חימיא אר כל עאל .מ  ית ְְִִַַַָָָָָָָעלמא 

.לה ואתיב  לי אל ו  יְְְֲִֵֵַָָ

לי הוה  אליעזר ,(עתא)דחיק לרי ְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָ
. יל על ינו דרע י רי  ְְְִִִֵֵַַַאיק
ע אה , עלמא עלמא  אי ואמר, ְְְִִַַָָָָָָָָתח
כל ת אה  מ לאגנזא  לאעלא  ְְְְֳִִַַָָָָָָָָחזרת 
 לכ ווי דרעי רי   לכ ווי בצינא . ְְְְְִִֵֵַַָָנהיר
 מ די ימא  חי ת רת  ְְְְִִֵֵַָרי
דרי  ימי ל  יצחק רי אמר  ְְְְִִִִַַָָָָָעלמא .
מימ מע א  נהירא  הוה  ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָאליעזר

דסיני. ט רא  דאתיהיבת ְְְְְְִִִַַָָימא 

מרא)א רייתא אמר מרית(סברית ְְְְִִַַָָָָָָ
וא סברית ְְְְְִִָָָָוחכמתא
דעלמא אינ א  ני ל  יה  א ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָעבדית .

יר ס קי ל  טעמי ער ְְְִִִֵֶָָָָו ה
זלגת עקיבא רי עיני  והי ,ירי ְְֲִִִִֵֵַַָָה
ה יע  ב ח ה. הא וחזרה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמעת,

ב)לפס ק רדני(שיר  א ית ס כ ני  ְְְֲִִִַַָָ
יכל לא אני , אהבה ח לת  י חיֲִִִַַַַָָָֹֹ
בכה.  ל ק והרי לס ל, עקיבא ְְְֲִִִִִִֵַָָֹרי 
מראת מדר היה ולא ל ק ְְְְִִִֵֵַַָָֹוהרי

. היתה ְְִֶַָָָָה כינה

עליניה רה  וס דת עמ ת ל  ל ְְֲִֶָָֻ
יעוה ,יריה יר היְְְִִִִִֶַָ
,מ ס ק  י א ְְְִִֵֶֶַָָֹב עה 
להע את יחריב  לא ה "ה ְֲִֵֶֶַַָָָָֹדי 
הרת לפניו  רצה  ולא  ,גללְְְְִִֶֶַָָָֹ
אחר .  ה דה  מרב   ב  ְְְִֵֵֶַַַַָֹֻי
, מי עיניו ונבע בכה , עקיבא רי ְְֲִִִֵַַָָָָָָָיצא 
להע רי! וי רי! וי אמר, ְִִֵֶַַַַָָָָוהיה 
אר ל  אליו  נכנס .מ ית ְְְְְִִִֵָָָָָנ אר

.לה והיב  ,תא  אלו ,ְְֲֲִִֵֶַָָָהחכמי

אליעזר.היתה  לרי  [העה ]  ל דח קה  ְְְֱִִֶֶַַָָָָָ
ת א  ו זרעתיו  י ְְְִֵָָָהציא 
להע ,להע אי ואמר, תח  . ל ְִַַַָָָָָָעל 
  חה מ להנז להתס  חזר  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהעלי
א י זרעת , י   לכ אי  מאר . אר  ְְֵֶָָָל
ה חי נ הי תרת י  ְְְִִִֵֶֶַָָלכ
ימי ל יצחק , רי  אמר .להע מ ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָה ה
מיו מאירה המעה היתה אליעזר ְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָרי 

סיני . הר נה ְְִִֶַַַָ

הבנ יאמר, גמרא] [למדי רה ְְְִִֵַַַָָָָָ
עיתי , ו למד י  ְְְְִִִִַָָָָוחכמה
להע ל אנ ני ל   יהי  אְְֱִִֵֶֶָָָ

הזֹוהר כהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

חסרי  ולא  למכב  יכלי לא   פרי ְְְְְְִִִֵַַָָָס
בעינא ככחלא  אא  מחכמתי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָתלמידי
יא . תי כמא א א  מר תי ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָואנא
לר הי  טיב תא  למי א א  הוה , ְְְִִִֶַַָָָָָולא 

. ימ ִִֵַי יר

והודי סנלא  ההא  י מ אלי ְְְְְֲֲִִִֵַַָָ
ולא טה ר. ואמר מתי נ נפק ְְְְִֵַַַָָָָָעד
א נפק ד עקיבא . רי   ֲִִִַַַַַָָָָָָהוה
מאני זע  דמית , עקיבא רי חי ְְְֲִִִִֵֵַַָָָא
על ונגיד נחית ודמא  רי ל ְְְְִִִִֵַָָָָָָוגריר
ואמר , לברא  נפק בכי, צוח הוה . יקניְְְְִֵֵַַַָָָָָָָ

מל  אמר מיא , לסיהראמיא  א  ְְְְְְֲִִַַָָָָָ
הא מנה ייר נהיר  דהות ְְְְֲִִִִִַַָָנהירתא 

. ְִַַאתח

ה יק אמר מת בעה  יהדה  רי ְְְִִִִֶַַַַָָָָ
טח וה יק מחה  לצאת  ְְִֵֵַַַָָָָרצה 
ה א הדא  ,כר לקל  די מיתתְְְְִֵֵַָָָָ
מחה , . לקראת רו ורא  ְְְְְִִִִַַַָָָָָדכתיב,
מ תח , מק זה מאי .ניה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָלקל
לגי  ארצה  חו .אמר דקא  ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹהאהל 

ְִָכינה .

ואמר,רי  תח  חנב)י השירי עד (שיר  ְִִַַַָָָָ
מה סב   ללי ה  ונס   ה ְְְִֵֶַַַָָָפ ח
עד  .ליהא לע פר  א לצבי די  ְְְִִִִֶַַָָל
ד ע  לאד אזהרה ז .'וג ה ְְְֶַַַָָָָָָפח 
מה חזי , א .עי כהר הא  הה  ל עְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ו)כתיב, ני(קהלת אל חיה   וא ְְִִִֶֶָָָ
חיה מה  כל ה יתה   י .'וג  עמיְְֲִִֶַַַַָָָָ

.אצל אחד י ְְְֶֶֶַָנחב

מתרהאמר אד ל  מת נ  מע רי ְְְִִִִֶַַָָָָָ
 ה פ ח  עד וא מרת   ב ונס) ְְֶֶֶַַַָָ

חסר ולא לכ ב , כל י לא  , פרי ְְְְְִִָֹֹֹס
,עי מכח ל אא מחכמתי  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָתלמידי 
ולא . תה מי א א  מרתי  ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹואני 
י תר לר תיו  טבה  להחזיק א א ְְֲִֵֶַַָָָָָהיה 

.ִֶמ

 והיא מ  אליל סנל  ת ְְְֲִִֶֶַָָ
ואמר  מתנ צאה עד  , ְְְִִֶַַָָָָי
צאה עקיבא. רי   היה  ולא ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹטהר.
ת. עקיבא רי תא מצא ֲִִֵֶַַַָָָָה ת ,
ירד וד ,ר ל  ורט ג ְְְְִַַַָָָָָָקרע
יצא ב כה. צוח  היה .זקנ על  ְְְִֵֶַַַָָָָָונמ
אמר ,מי מי ואמר : ְְִִִַַַַָָָָהחצה
י תר מאיר היה הא ר ולבנה, מ ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָל

. נח הרי  ְֲֵֵֶֶַמה

ה יקאמר מת עה יהדה, רי ְְְִִִֶַַַַַָָָָ
וה יק מחה,  לצאת ְְִֵֵַַָָָרצה
זה .כר לקל די  מיתת ְְְְִֵֵֶַַָָָטח
מחה , לקראת רו ו רא  ְְְְִִֶַַַָָָָָָתב 
מתח ? מק מאיזה .ניה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָלקל
אל  ארצה   חו .אמרנ מ ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹהאהל ,

ְִַָה כינה.

ואמר,רי  תח  חנ ב)י פ ח(שיר עד  ְִֶַַַַַָָָָָ
דדי  ל מה  סב  לליה  ונס ְְְְִִֵַַָָֹה
ה פח  עד  . לי הא לעפר א ְְִִִֶֶַַַַָָָֹלצבי 
הה לע  דע לאד אזהרה  ז  'ְְְֶַַָָָָָָָוג
ת ב , מה ראה א  .עי  הר ְְִֵֶֶֶַַָֹה א

ו) וג'.(קהלת עמי ני אל חיה ְְֲִִִֶֶַַָָָוא
 י נחב  חיה, מה  ל היתה ,  יְְְִֶֶַַָָָָָ

. אצל ְֶֶָאחד 

אדאמר ל  מת נ ,מע רי  ְְִִִֶַַָָָָ
פ ח עד וא מרת   ְְֶֶֶַַַָָמתרה
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( לליהד ע עי  הר בעיני וידמה  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
ה א הדא   לליה ונס ה ה. ל עְְִֶַַָָָָָָ

ח )דכתיב , אר.(איוב עלי ימינ צל י ְֲִִִֵֵֵֶָָ
לצבי  די ל מה  סב  מ ְְְְְִִִִֵַָָבה 

.'ְוג

רי בר  אמר .'וג  ה פ ח עד אחר ְִִֵֶַַַַַָָָָ
 לא אזהרה ז זי,   מעְְִִֶַַָָָָָ
מה .עי כהר הא  ה ה ל ע  ד עְְִֶֶֶֶַַַָָ
בי  קל היה א ה  א רגליו קל  ְְְְֱִִֵַַַַַַַָָה בי
 רא רצ לע ת ליהא ע פר  ְְְֲֲִֶַַָָא
הרי  ה א  ה א ל הע נחל ְְִֵֵֶֶַַָָָָדי
ההר הענג הר  יי, הר ה קרא  מי ְְְֲִִַַַַַָָָָָב

הנעל )ה ב  מדרש .(ע"כ ַ

הר בעיני וידמה ,[לליה  ונס]   ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָה
זה ,לליה ונס ה ה.  לע דע ְְְְִִֶֶַַַָָָָעי

ח )תב  אר.(איוב עלי  ימינ צל  י ֲִֵֵֵֶֶָָָ
.'וג לצבי ד די  ל מה סב  ,מ ְְְְְְִִִִֵַָָֹב ה 

אמרבר  'וג ה פח  עד  אחר ְֵֶַַַַַָָָָ
לאד אזהרה  ז י ,  מע ְְִִִֶַַַָָָָָרי 
מה :עי  הר הא  ה ה  לע  דעְְִֶֶֶֶַַָָָ
בי קל  היה א ה   א  רגליו קל  ְְְְֱִִֵַַַַַַַָָה בי 
 רא רצ לעת   לי הא עפר  ְְֲֲִֶַַַָָֹא
הרי הא  הא , להע נחל ְְִֵֵֶֶַַָָָָדי 
ההר ה ענג, הר ה ', הר הקרא  ,מי ְְֲִִַַַַַָָָָב

הנעל )ה ב  מדרש .(ע"כ ַ

ָרֵאל ל ַעם ִיׂשְ ית – ְוִעּלּוי ַמּזָ ה ָהֲאִמּתִ ֻאּלָ ּקּון ַלּגְ ִסּיּום זַֹהר הּוא ּתִ

ִלימּוד  ְקִריַאת קֹוֶדׁש ְלַמַען ַהֲחֵזק ּבְ ָרֵאל ּבִ יֵקי ֶאֶרץ ִיׂשְ דֹוֵלי ְוַצּדִ ַנת תרפ"א ָיְצאּו ּגְ ׁשְ ּבִ
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ַמֲעַלת  ִלְכבֹוָדם  ָידּוַע  ָבר  ּכְ ְקִריָאָתם:  ח  ֻנּסָ ְוֶזה  דֹוׁש.  ַהּקָ ַהזֹוַהר 

א  ְוַחְרּבָ ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות, ּומֹוָתָנא  ְרָעֻנּיֹות  ּפֻ ל ִמיֵני  ּכָ ל  ר הּוא ְמַבּטֵ דֹוׁש, ֲאׁשֶ ַהּקָ

ה  ֻאּלָ ַלּגְ ּקּון  "ּתִ מֹוְדעֹות  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  עֹוַרְרנּו  ָבר  ּכְ ָעְבָרה  ׁשֶ ָנה  ָ ְוַהּשׁ ֵמָעְלָמא.  ה  ּוִבּזָ

ה,  ר ִהיא ֶנֶעְתָקה ְלַמּטָ א" ֲאׁשֶ יׁשָ ַאְרָעא ַקּדִ אֹוִנים ָמאֵרי ּדְ ִנים ַהּגְ ַעם הַרּבָ ית ִמּטַ ָהֲאִמּתִ

ימֹות  ָהְרׁשִ ּוְכִפי  ִסּיּוִמים,  ֶאֶלף  ָלָאֶרץ  ּוְבחּוָצה  ָאֶרץ  ּבָ ִלְגֹמר  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ַעל  ֹקד  ִלׁשְ

ֵני ּוְגאֹוֵני ֶאֶרץ  ן ֲאַנְחנּו ַרּבָ ׁש ֵמאֹות ִסּיּוִמים. ַעל ּכֵ ְלנּו, לֹא ִנְגַמר ַרק ְלֵעֶרְך ׁשֵ ר ִקּבַ ֲאׁשֶ

ְכֵדי ִלְגֹמר  ַעם ּבִ ֶגת, ִלְלֹמד עֹוד ּפַ ר ָידֹו ַמּשֶׂ ָרֵאל ֲאׁשֶ ר ִיׂשְ ל ּבַ ים ִמּכָ ׁשִ ה ְמַבּקְ דֹוׁשָ ַהּקְ

חֹות ִעם  עּור ָהִראׁשֹון יֹוֵתר אֹו ּפָ ִפי ׁשִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ּכְ ָהֶאֶלף ִסּיּוִמים בכ"ה ֱאלּול ַהּבָ

ִרים  ל ַהּצָ ל ּכָ ָרֵאל ּוְלַבּטֵ ל ַעם ִיׂשְ ַקד, ִסּיּום זַֹהר ֶאָחד ְלִעּלּוי ַמּזָ ּתָ ל ֶאׁשְ ֵני ֶחְבָרתֹו ׁשֶ ּבְ

יָנה  ֲעׂשֶ ּתַ ְולֹא  בֹוָתם  ַמְחׁשְ ִויַקְלֵקל  אֹוְיֵבינּו  ֲעַצת  ְוָיֵפר  ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים  אֹוָתם 

ֶנָחַמת ִצּיֹון, ּוִבְמֵהָרה ִיְתַקֵיים "ּוְקָראֶתם  ּכֹן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה ּבְ ָרֵאל ִיׁשְ ה, ְוִיׂשְ ּיָ ְיֵדיֶהם ּתּוׁשִ

מתוך "זכותא דבר יוחאי" ָאֶרץ", אכי"ר.  רֹור ּבָ ּדְ
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רי בר  אמר .'וג  ה פ ח עד אחר ְִִֵֶַַַַַָָָָ
 לא אזהרה ז זי,   מעְְִִֶַַָָָָָ
מה .עי כהר הא  ה ה ל ע  ד עְְִֶֶֶֶַַַָָ
בי  קל היה א ה  א רגליו קל  ְְְְֱִִֵַַַַַַַָָה בי
 רא רצ לע ת ליהא ע פר  ְְְֲֲִֶַַָָא
הרי  ה א  ה א ל הע נחל ְְִֵֵֶֶַַָָָָדי
ההר הענג הר  יי, הר ה קרא  מי ְְְֲִִַַַַַָָָָָב
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הר בעיני וידמה ,[לליה  ונס]   ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָה
זה ,לליה ונס ה ה.  לע דע ְְְְִִֶֶַַַָָָָעי

ח )תב  אר.(איוב עלי  ימינ צל  י ֲִֵֵֵֶֶָָָ
.'וג לצבי ד די  ל מה סב  ,מ ְְְְְְִִִִֵַָָֹב ה 

אמרבר  'וג ה פח  עד  אחר ְֵֶַַַַַָָָָ
לאד אזהרה  ז י ,  מע ְְִִִֶַַַָָָָָרי 
מה :עי  הר הא  ה ה  לע  דעְְִֶֶֶֶַַָָָ
בי קל  היה א ה   א  רגליו קל  ְְְְֱִִֵַַַַַַַָָה בי 
 רא רצ לעת   לי הא עפר  ְְֲֲִֶַַַָָֹא
הרי הא  הא , להע נחל ְְִֵֵֶֶַַָָָָדי 
ההר ה ענג, הר ה ', הר הקרא  ,מי ְְֲִִַַַַַָָָָב

הנעל )ה ב  מדרש .(ע"כ ַ

ֶּפֶרק ג'
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ֶלְך ְלָך  - ַאֲחֵרי ְקדֹוִׁשים



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםככ הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר כטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

הטרת אמירת  ידי על הפה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹל
ע"א) ק "א ע "ב; ק וירא  (זוהר 

לגי רי  אתא  טר א , לכפר אזל  אחא ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
ני  כל  עליה  לחי , יזי ְְְְֲִִֵֵַָא
ניל הכא  אתא  רא  גברא  אמר ְְִֵַַָָָָָָָָָמתא ,
על חס  לא  לי אמר ,ילג  את ,יְְְֵֵֵַַַָָָָלג
אית לי  אמר .מה  לה אמר ְְְִֵַַָָָָָא בדנא ,
וכל מאתא  מתנא  ארי מיי ְְְְִִֵָָָָָָָבעה 

את ל. ולא  את ְְְִִַַַַָָימא 

רחמי אמר ונת ע  כנא  לבי ניל  לה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
הו עד ה א . ברי קדא   קד ְְְֲֳִִַָָֻמ
, מית פל ני פלני ואמר  את ְְְְְִִִֵָָָאזלי,
רי   לה אמר  למת . נט פל ני ְְְִִִִַָָָפלני 
עתא הכי לקיימא  עא  לית  ְְְֲִִֵַַָָָָָָאחא

ְִָדחיקא .

נאאבל ני  עיאר מנכ אפרי ְְְְְֲִִִֵַַָָָ
ע רה ע רה  יתיר. אי ז ְֲֲִִִֵַַָָָָָמא
ע רה ,כ ע ואנא  לקי ח ְְְְְֲֲִִַָָָָָלאר עה 
לזווייתא וע רה  מאתא , ְְְְְֲִִַָָָָָָָָלזווייתא 
דמאתא . זווייתא  לארע  וכ ְְְְְְִֵַַָָָָָָמאתא ,
דקטרת עניינא כ נפ רע ת  ְְְְְְְִִִֶַָָָֹואמר
למה יהב ה א  רי קדא  .סמיְְְְְִִֶַָָ

. י ע דקרנא  ְְְְִִֵָָָָָועניינא 

מאתאעבד כל  ואעבר זמני לת  כ ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָ
, אמרי והו זווייתא  ְְְְְֲִִֵַַַָָלארע
 יט א  לא זיל לה אמר ְְְְִִִֵַָָָלבתר
 ואמר , יה לב ייכמ אפרי ְְְְְְִִִֵֵַַַָלמימת 
סקייא י א אמר ימס וכד ,ְְְְְְִִֵֵַַַָכדי

טז) את(במדבר קח אהר אל מה ֲֶֶֶֶַַַֹֹֹואמר
' וג  א עליה  ות ע"ב)ה ח ה  קא  ד) ְְְֵֵֶַַָָָ

.'וג  תיה  י ועמד 'וג אהר ְְֲֲִִֵֵַַַַַַֹֹוח
.ייהמ ואת ל עבד ְְְְְֲִִֵַַַוכ

הטרת אמירת  ידי על הפה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹל
ע"א) ק "א ע "ב; ק וירא  (זוהר 

אצלר י א טרא, לכפר  הל אחא ְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ני ל  עליו   לח . ְְֲֵֵֶַַָָָָָהמארח
 נל ,לכא א  דל   אד ,אמר ְְִֵֵָָָָָָָהעיר.
על ח לא , ל  אמר . אצל א ְְֵֵֶַָָָֹאליו.
  ל אמר ?מה ,לה אמר ?ְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹאבדתינ
 י וכל עיר , מות   ימי ְְִִִֵֶֶָָָָָבעה

מת ל. ולא ְְְִִֵֵַַֹמתחק 

נב אמר הנסת לבית   נל ,לה ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הא. ר ד ה מפני   ְֲִִִֵַַָָרחמי
לני ,ואמר  א ,לכיה הי ְְְְִִֶַָָָעד 
למ ת.  טינ פל ני  פלני ,מת ְְְִִִִֵָפלני
, לעמד עת אי אחא , רי  לה ֲִֵֵֶַַַַָָָָֹאמר

דחקה. ְֶַָָָהעה

אדאבל ני  עיאר מ פרי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
ערה ערה  .איז התר  ֲֲִֵֵֵַַָָָָָמא
ערה ,כע ואני , חלקי ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָלארעה
 וכ העיר, לקצה וערה  העיר ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלקצה
חפצה נפ ואמר העיר, קצות  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָלארע
ר דה יה קטרת ל ְְִִֶֶֶַַַָָָֹעני
. א הרנת ל ועני למ ה, נת ְְְְִִֶֶַַָָָָֹה א

העירע כל ועבר עמי ל  ְְְְִִָָָָָָָֹ
.  מריא והי קצות ְְְְְִֵַַָָלארע
טי  לא נל ,לה אמר ְְִֵֵֵֶֶַַָָלב
ותאמר יהלב מ  ותפרי ְְְְְִִֵֶֶַָָֹלמת,
 א אמר ,מ ס וכא ר ,ְְְְֲֵֶַַָֹ
את קח  אהר אל  מ ה ואמר ,קי ס ְֲִֶֶֶֶַַַַֹֹֹה
 אהר ו ח  ,'וג א עליה ות ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹה חה
ע וכ .'וג תי ה י ו עמד  ,'ְְְֲִֵֵֵַַַָֹוג

מה .(ה ות)והתל  ְְִֵֵֶֶַַָ

ִּבּטּול ַהַּמֵּגָפה ַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ַהְּקֹטֶרת............................................................. כט

........................................................................................................ ל ִסְפרֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון

ָּפִריִצים ָהְראּוִיים ְלִהָּכֵנס ָלעֹוָלם ַהָּבא............................................................... לג

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָהַלְך ִלְראֹות ֶאת ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ַרּבֹו......................... לג

ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה.................................................................................................................................... לג
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h
ב"ה גם לרבות הח"מ מבקש מאד מאד על כל הכתוב לעיל. וכידוע שבזוהר 
דא יפקון מגלותא ברחמים, אשר אנו מחכים בכל עת ובכל שעה ממש, 
וזכה, כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א שמשקיע כל כחו והונו להפיץ את 

לימוד הזוהר הקדוש, ומברכים אותו שיצליח לקרב הגאולה אמן.   
מאיר שטרן רב במרון
מתוך החתימות על מכתבו של הגאון רבי יִצְחָק מֵאִיר מָאְרגְנְׁשְטֶעְרן שליט"א המובא בעמוד רמ"ג.



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר כטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

הטרת אמירת  ידי על הפה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹל
ע"א) ק "א ע "ב; ק וירא  (זוהר 

לגי רי  אתא  טר א , לכפר אזל  אחא ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
ני  כל  עליה  לחי , יזי ְְְְֲִִֵֵַָא
ניל הכא  אתא  רא  גברא  אמר ְְִֵַַָָָָָָָָָמתא ,
על חס  לא  לי אמר ,ילג  את ,יְְְֵֵֵַַַָָָָלג
אית לי  אמר .מה  לה אמר ְְְִֵַַָָָָָא בדנא ,
וכל מאתא  מתנא  ארי מיי ְְְְִִֵָָָָָָָבעה 

את ל. ולא  את ְְְִִַַַַָָימא 

רחמי אמר ונת ע  כנא  לבי ניל  לה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
הו עד ה א . ברי קדא   קד ְְְֲֳִִַָָֻמ
, מית פל ני פלני ואמר  את ְְְְְִִִֵָָָאזלי,
רי   לה אמר  למת . נט פל ני ְְְִִִִַָָָפלני 
עתא הכי לקיימא  עא  לית  ְְְֲִִֵַַָָָָָָאחא

ְִָדחיקא .

נאאבל ני  עיאר מנכ אפרי ְְְְְֲִִִֵַַָָָ
ע רה ע רה  יתיר. אי ז ְֲֲִִִֵַַָָָָָמא
ע רה ,כ ע ואנא  לקי ח ְְְְְֲֲִִַָָָָָלאר עה 
לזווייתא וע רה  מאתא , ְְְְְֲִִַָָָָָָָָלזווייתא 
דמאתא . זווייתא  לארע  וכ ְְְְְְִֵַַָָָָָָמאתא ,
דקטרת עניינא כ נפ רע ת  ְְְְְְְִִִֶַָָָֹואמר
למה יהב ה א  רי קדא  .סמיְְְְְִִֶַָָ

. י ע דקרנא  ְְְְִִֵָָָָָועניינא 

מאתאעבד כל  ואעבר זמני לת  כ ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָ
, אמרי והו זווייתא  ְְְְְֲִִֵַַַָָלארע
 יט א  לא זיל לה אמר ְְְְִִִֵַָָָלבתר
 ואמר , יה לב ייכמ אפרי ְְְְְְִִִֵֵַַַָלמימת 
סקייא י א אמר ימס וכד ,ְְְְְְִִֵֵַַַָכדי

טז) את(במדבר קח אהר אל מה ֲֶֶֶֶַַַֹֹֹואמר
' וג  א עליה  ות ע"ב)ה ח ה  קא  ד) ְְְֵֵֶַַָָָ

.'וג  תיה  י ועמד 'וג אהר ְְֲֲִִֵֵַַַַַַֹֹוח
.ייהמ ואת ל עבד ְְְְְֲִִֵַַַוכ

הטרת אמירת  ידי על הפה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹל
ע"א) ק "א ע "ב; ק וירא  (זוהר 

אצלר י א טרא, לכפר  הל אחא ְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ני ל  עליו   לח . ְְֲֵֵֶַַָָָָָהמארח
 נל ,לכא א  דל   אד ,אמר ְְִֵֵָָָָָָָהעיר.
על ח לא , ל  אמר . אצל א ְְֵֵֶַָָָֹאליו.
  ל אמר ?מה ,לה אמר ?ְֲֵֵֶֶֶַַָָָֹאבדתינ
 י וכל עיר , מות   ימי ְְִִִֵֶֶָָָָָבעה

מת ל. ולא ְְְִִֵֵַַֹמתחק 

נב אמר הנסת לבית   נל ,לה ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הא. ר ד ה מפני   ְֲִִִֵַַָָרחמי
לני ,ואמר  א ,לכיה הי ְְְְִִֶַָָָעד 
למ ת.  טינ פל ני  פלני ,מת ְְְִִִִֵָפלני
, לעמד עת אי אחא , רי  לה ֲִֵֵֶַַַַָָָָֹאמר

דחקה. ְֶַָָָהעה

אדאבל ני  עיאר מ פרי ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
ערה ערה  .איז התר  ֲֲִֵֵֵַַָָָָָמא
ערה ,כע ואני , חלקי ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָלארעה
 וכ העיר, לקצה וערה  העיר ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלקצה
חפצה נפ ואמר העיר, קצות  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָלארע
ר דה יה קטרת ל ְְִִֶֶֶַַַָָָֹעני
. א הרנת ל ועני למ ה, נת ְְְְִִֶֶַַָָָָֹה א

העירע כל ועבר עמי ל  ְְְְִִָָָָָָָֹ
.  מריא והי קצות ְְְְְִֵַַָָלארע
טי  לא נל ,לה אמר ְְִֵֵֵֶֶַַָָלב
ותאמר יהלב מ  ותפרי ְְְְְִִֵֶֶַָָֹלמת,
 א אמר ,מ ס וכא ר ,ְְְְֲֵֶַַָֹ
את קח  אהר אל  מ ה ואמר ,קי ס ְֲִֶֶֶֶַַַַֹֹֹה
 אהר ו ח  ,'וג א עליה ות ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹה חה
ע וכ .'וג תי ה י ו עמד  ,'ְְְֲִֵֵֵַַַָֹוג

מה .(ה ות)והתל  ְְִֵֵֶֶַַָ
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 מעסתרא סתרא  דאמר  קלא  הה א ְְְְִִַַָָָָָָ
א ח דהאקייתא  לעי א  יל ְְְִֵַַָָָ

ידעי  דהא  הכא  א רי לא  מיא  ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָדינא
. לי ְְֵַָלב לא 

מעחל ,אדמ אחא , רי  י ל ְְִִִֵַַַַָָָ
עביד  א  עבד ד  ,לי ְְְְֲֲִֵֵַַָָאמרי 
ת בה יחזר  ל ואימא  זיל  ְְְְְִִֵַָָָא ,
 לה ואחזר ק קאי.  א יבי ְְְֲִִַַַַָָָדח
דלא עלייה  ילוק לימתא , ְְְְְֲִִֵַַָָָָת בה
 ואחליפ , לעל מארייתא  ל ְְְְְֲִִֵַַַַָָית
מחסיא . מאתא  ל וקאר דקרא  ְְְְְֵַַָָָָָָָמא 

ליקיאמר לה די לא  יהדה  רי ְִִִִֶַַַַָָָֹ
לאחר א א  ה זרה את  לי מבְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

.לה מברכי ְְִֵֶֶָָ

הרא אד ל ְִִֶָָָספר
ע"א) קיח ע"ב; קטו וירא (זוהר

בארחא .רי  אזלי   הו יסי ורי יה דה  ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ
פתח יסי לרי יהדה  רי לי ְְְִִִֵֵַַַָָאמר
כינא דהא  בארייתא  ולעי מְְְְְְִֵַָָָָָ
במי  זמ כל , ְְְְְִִִֵַַַַָָא חת
אתיא כינא  לעא ְְְְְִַַָָָָָדא רייתא 
כינא א רחא   וכל ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָמתח רא ,
נא בני   ייהק ואזלא  ואתיא ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָקדמא

הא .  ברי דקדא  מהימנתא  ְְְְְְִִֵָָָָֻדזכא

ואמר .תח יסי קכז)רי תהלי) א ְְְִִֵֶַַָָ
ני בית ירתי  רה גפְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
 א .לחנ ל סביב  זיתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָֻתילי
בירתי  דא תא  זמנא ל  רה , גפְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ואתחזי  צנעה  היא  לבר, נפקא  ולא  ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָביתא 
לא גפ מה  ,גפ .רכ בני ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָלאלדא 

מע, תד ה ס די א מר: ק ל תא ְֵֵֶַָ
הרי לנצח , הנחילה ני ְֲִִִִֵֶֶַָָָהרא
דעי י הרי ,א רה לא   מי ה יְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

. ל ְְַלב

מע חל .וי אחא רי  ל ל ְִִֶַַַַָָָָָ
זה את עית מ : ל  מריאְְִִֶֶֶֶָָ
חזר לה אמר ל זה . את עה ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ק לפני . ה  עיר ְְְִִֵֶַָָָָתבה ,
עליה ל וק למה , תבה  ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָוהחזיר
והחליפ ,ללע מה רה   לית ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹא
מחסיא. מתא  לא וקרא העיר,  ְְְִֵֵֶַָָָָָָאת

ל יקיאמר לה די לא  יהדה, רי  ְִִִֶַַַַַָָָֹ
לאחר א א  הזרה, את ליבְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

.לה  ברכי ְְִֵֶֶָָ

הרא אד ל ְִִֶָָָספר
ע"א) קיח ע"ב; קטו וירא (זוהר

ר.רי  לכי ה  הי י סי  ורי  יהדה ְְְִִִִֶֶַַַָָ
 י תח  יסי , לר י  יהדה רי ְְְִִִִַַַַָָאמר
נמצאת הכינה הרי רה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָודר
תרה דברי זמ כל , ְְְְְְִֵֶֶֶַָָאצל
וכל מתח רת, הכינה אה  , רי ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמד
באה מק ימה כינה  ,ר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אמנת כי אד ני  לפני  ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָוהלכת

הא. ר דַָָה

ואמר,תח  י סי גפ (ש )רי   א ְְְְִִֶֶֶַַַָָ
תילי  ני בית ירתי  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹרה
רה גפ  א .לחנל סביב  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹֻזיתי
ולא הית  ירתי הא ה זמ ל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ
לה ליד רא יה צנעה היא  החצה, ְְְִִֵַָָָי צאת
ננטעת לא פ מה  גפ .רי ניְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

הזֹוהר לאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אחרא . זינא ולא   בזינ א א  ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָאתנטעא 
בר נטיע תעבד לא דכרא  א תא  ְְְְְֱִִֶַַָָָָָָ
רכיבה י אית לא גפ מה  אחרא .  ְֲִִֵֶֶַַָָָָנ
כרא א תא  הכי  א אחרא, ְְְֲִִִֵַָָָָָָָמאילנא 

נמי. ִֵָָהכי

אגר,חמי  ע"א)מה  קטז  תילי (ד ני ְְֲִִֵֵֶַָָָ
 ייה טר נפלי לא   זיתי מה  . ְְְִִֵֵֵַַַָָזיתי

ריק  הוכ א  ימי בסירי)ל (נ"א ְְְִִֵֵַָָֻ

סביב  זיתי תילי  ני הכי   א ְִִִִִִֵֵֶָָָָדיר,
.'וכ  לחנְְְֶָֻל

,סי אזלי רי אמר אזלי, הו עד ְְְֲֲִִֵֵַַָָ
א באתר הא ה א  ְְְְְֲַַַַָָָָאדרנא 
ברי  לי ואמר א א ,  ע חד ימא  ְְְִִִִַַַָָָָָיתיבנא 
 ני ייל מי  מט ד  אנ י ְְְְִִִִַַַָָז
דחכמתא סימא  אתר האי ְְְְְְֲִַַַָָָָָלאחא 
ולא מיי  לא זכינא  והא  ְְְִִִִָָָָָָע אה ,
 ימ ה י אי ידענא  ולא  ְְְְְִִִֵַַַַָָָא חנא ,
אמר. דאיה חכמא ההיא   א קאמרְְְֲִִַַָָָָָָָ

גואמר נ רא לפיק ימט כד לי ְְְְִִִַַָָ
אמינא . מינ אתאביד  יד ְְְֲֲִִִִִֵָָָטהירי
 תרי בה י לי אמר . ידע בה א א   ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָלי
א הכי  ידענא. רי על אעבר רי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָצ

מערא   ועאל יסי  רי  ר קיח את  ד) ְְְְְִִִֵַַָָ
ע"א) נעי הוה  חד ספרא  וא ח ְְְְֲִִַַַָָָָָחדא 

. י נפק מערא , בסייפי דט רא  ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָנ קבא 

יו ליפי תרי בעי חמא  לי פתח  ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
  הרא לאד אתמסר אתווְְְְְְִִַָָָָָ
 אי דע חכמא ל  ידע  הוה  בהְְְִִַָָָָָָָָ
 לל מת ריחיא  בתר א וכל  ייְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָק
  א וכל  אי ע טהירי ג רכא  ְְְִִִִִַָָָָָתר

אה  אחר, מי ולא  מינ ְְְִִִֵֶַָָָָֹא א 
אחר;  אי ע נטיעת תעה לא  ְְֲִִִֵֵֶַַָֹרה

 מה  א אחר, מע הרבה  אי פ ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.  רה ְִֵַָָָאה

מהראה  . זיתי תילי   ני :כר מה  ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
ימת ל פלי נ עליה אי יתיְְֲִִֵֵֵֶָ
  א מיד , [סר] ריק  וכ ְְִִֶַַָָָָָֹֻה נה
.'וכ לחנל סביב  זיתי תילי  ניְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻ

. סי ,הלכ י רי  אמר , לכי ה  דע ְְְִִִַַָָָ
הה  ק עכו  ְְְִִֶֶַַַַָָנזרי 
ני , לי, ואמר אבי  ע אחד י ְְְִִִִִֶַַָָָָי ב י 
ני יל  ימי יע אה ְְִִִִִֶֶַַַָָָָעתיד 
חכמה ל  א צר ה ה  ק ְְִֶֶַַָָָָֹלמצא 
ולא  מיה תלא זכיתי  והרי  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹעלינה,
לה בריה א י דע  ואינ ְְִִִֵֵַַַָָָָמצאתי,
אמר. הא  החכמה ת א א אמרנְְֶֶַַַָָָָָ

האואמר ל הלהב ת יע לי , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
.מ יאבד ,ידי ל האויר ְְֲִִֶֶַָָֹלת
לי , אמר ?ידע ה א א , ,ל ְְִִֶַַַַַָָָָָאמרי 
רא על עבר רי צ י  ת אְְְְֳִִֵֶַָָֹ
לת ונכנס  יסי  רי  נפרד  י ְְְְְִִִִִֵַַַַָָידעי.
נע היה אחד  ספר מצא אחת, ְֵֶֶֶַַָָָָָָָָמערה
יצא הערה. קצה ה לע ל  נקב  תְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

. ִא

יוי בעי ראה ,תא תח  ְְִִִֵֶַַָָָָ
לאד מסר את ת  ְְְִִִֵֶָָחקי 
ל החכמה ל י דע היה בה ,ְִֵֶֶַַָָָָָָָהרא
אחר  ת א וכל  י קד  ניְְְִִֶֶַַָָעלי
 ה רכת  אחר  לילת  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹהריחי
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 מעסתרא סתרא  דאמר  קלא  הה א ְְְְִִַַָָָָָָ
א ח דהאקייתא  לעי א  יל ְְְִֵַַָָָ

ידעי  דהא  הכא  א רי לא  מיא  ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָדינא
. לי ְְֵַָלב לא 

מעחל ,אדמ אחא , רי  י ל ְְִִִֵַַַַָָָ
עביד  א  עבד ד  ,לי ְְְְֲֲִֵֵַַָָאמרי 
ת בה יחזר  ל ואימא  זיל  ְְְְְִִֵַָָָא ,
 לה ואחזר ק קאי.  א יבי ְְְֲִִַַַַָָָדח
דלא עלייה  ילוק לימתא , ְְְְְֲִִֵַַָָָָת בה
 ואחליפ , לעל מארייתא  ל ְְְְְֲִִֵַַַַָָית
מחסיא . מאתא  ל וקאר דקרא  ְְְְְֵַַָָָָָָָמא 

ליקיאמר לה די לא  יהדה  רי ְִִִִֶַַַַָָָֹ
לאחר א א  ה זרה את  לי מבְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

.לה מברכי ְְִֵֶֶָָ

הרא אד ל ְִִֶָָָספר
ע"א) קיח ע"ב; קטו וירא (זוהר

בארחא .רי  אזלי   הו יסי ורי יה דה  ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ
פתח יסי לרי יהדה  רי לי ְְְִִִֵֵַַַָָאמר
כינא דהא  בארייתא  ולעי מְְְְְְִֵַָָָָָ
במי  זמ כל , ְְְְְִִִֵַַַַָָא חת
אתיא כינא  לעא ְְְְְִַַָָָָָדא רייתא 
כינא א רחא   וכל ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָמתח רא ,
נא בני   ייהק ואזלא  ואתיא ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָקדמא

הא .  ברי דקדא  מהימנתא  ְְְְְְִִֵָָָָֻדזכא

ואמר .תח יסי קכז)רי תהלי) א ְְְִִֵֶַַָָ
ני בית ירתי  רה גפְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
 א .לחנ ל סביב  זיתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָֻתילי
בירתי  דא תא  זמנא ל  רה , גפְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ואתחזי  צנעה  היא  לבר, נפקא  ולא  ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָביתא 
לא גפ מה  ,גפ .רכ בני ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָלאלדא 

מע, תד ה ס די א מר: ק ל תא ְֵֵֶַָ
הרי לנצח , הנחילה ני ְֲִִִִֵֶֶַָָָהרא
דעי י הרי ,א רה לא   מי ה יְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

. ל ְְַלב

מע חל .וי אחא רי  ל ל ְִִֶַַַַָָָָָ
זה את עית מ : ל  מריאְְִִֶֶֶֶָָ
חזר לה אמר ל זה . את עה ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ק לפני . ה  עיר ְְְִִֵֶַָָָָתבה ,
עליה ל וק למה , תבה  ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָוהחזיר
והחליפ ,ללע מה רה   לית ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹא
מחסיא. מתא  לא וקרא העיר,  ְְְִֵֵֶַָָָָָָאת

ל יקיאמר לה די לא  יהדה, רי  ְִִִֶַַַַַָָָֹ
לאחר א א  הזרה, את ליבְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

.לה  ברכי ְְִֵֶֶָָ

הרא אד ל ְִִֶָָָספר
ע"א) קיח ע"ב; קטו וירא (זוהר

ר.רי  לכי ה  הי י סי  ורי  יהדה ְְְִִִִֶֶַַַָָ
 י תח  יסי , לר י  יהדה רי ְְְִִִִַַַַָָאמר
נמצאת הכינה הרי רה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָודר
תרה דברי זמ כל , ְְְְְְִֵֶֶֶַָָאצל
וכל מתח רת, הכינה אה  , רי ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָמד
באה מק ימה כינה  ,ר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אמנת כי אד ני  לפני  ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָוהלכת

הא. ר דַָָה

ואמר,תח  י סי גפ (ש )רי   א ְְְְִִֶֶֶַַַָָ
תילי  ני בית ירתי  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹרה
רה גפ  א .לחנל סביב  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹֻזיתי
ולא הית  ירתי הא ה זמ ל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹ
לה ליד רא יה צנעה היא  החצה, ְְְִִֵַָָָי צאת
ננטעת לא פ מה  גפ .רי ניְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

הזֹוהר לאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אחרא . זינא ולא   בזינ א א  ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָאתנטעא 
בר נטיע תעבד לא דכרא  א תא  ְְְְְֱִִֶַַָָָָָָ
רכיבה י אית לא גפ מה  אחרא .  ְֲִִֵֶֶַַָָָָנ
כרא א תא  הכי  א אחרא, ְְְֲִִִֵַָָָָָָָמאילנא 

נמי. ִֵָָהכי

אגר,חמי  ע"א)מה  קטז  תילי (ד ני ְְֲִִֵֵֶַָָָ
 ייה טר נפלי לא   זיתי מה  . ְְְִִֵֵֵַַַָָזיתי

ריק  הוכ א  ימי בסירי)ל (נ"א ְְְִִֵֵַָָֻ

סביב  זיתי תילי  ני הכי   א ְִִִִִִֵֵֶָָָָדיר,
.'וכ  לחנְְְֶָֻל

,סי אזלי רי אמר אזלי, הו עד ְְְֲֲִִֵֵַַָָ
א באתר הא ה א  ְְְְְֲַַַַָָָָאדרנא 
ברי  לי ואמר א א ,  ע חד ימא  ְְְִִִִַַַָָָָָיתיבנא 
 ני ייל מי  מט ד  אנ י ְְְְִִִִַַַָָז
דחכמתא סימא  אתר האי ְְְְְְֲִַַַָָָָָלאחא 
ולא מיי  לא זכינא  והא  ְְְִִִִָָָָָָע אה ,
 ימ ה י אי ידענא  ולא  ְְְְְִִִֵַַַַָָָא חנא ,
אמר. דאיה חכמא ההיא   א קאמרְְְֲִִַַָָָָָָָ

גואמר נ רא לפיק ימט כד לי ְְְְִִִַַָָ
אמינא . מינ אתאביד  יד ְְְֲֲִִִִִֵָָָטהירי
 תרי בה י לי אמר . ידע בה א א   ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָלי
א הכי  ידענא. רי על אעבר רי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָצ

מערא   ועאל יסי  רי  ר קיח את  ד) ְְְְְִִִֵַַָָ
ע"א) נעי הוה  חד ספרא  וא ח ְְְְֲִִַַַָָָָָחדא 

. י נפק מערא , בסייפי דט רא  ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָנ קבא 

יו ליפי תרי בעי חמא  לי פתח  ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
  הרא לאד אתמסר אתווְְְְְְִִַָָָָָ
 אי דע חכמא ל  ידע  הוה  בהְְְִִַָָָָָָָָ
 לל מת ריחיא  בתר א וכל  ייְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָק
  א וכל  אי ע טהירי ג רכא  ְְְִִִִִַָָָָָתר

אה  אחר, מי ולא  מינ ְְְִִִֵֶַָָָָֹא א 
אחר;  אי ע נטיעת תעה לא  ְְֲִִִֵֵֶַַָֹרה

 מה  א אחר, מע הרבה  אי פ ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.  רה ְִֵַָָָאה

מהראה  . זיתי תילי   ני :כר מה  ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
ימת ל פלי נ עליה אי יתיְְֲִִֵֵֵֶָ
  א מיד , [סר] ריק  וכ ְְִִֶַַָָָָָֹֻה נה
.'וכ לחנל סביב  זיתי תילי  ניְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻ

. סי ,הלכ י רי  אמר , לכי ה  דע ְְְִִִַַָָָ
הה  ק עכו  ְְְִִֶֶַַַַָָנזרי 
ני , לי, ואמר אבי  ע אחד י ְְְִִִִִֶַַָָָָי ב י 
ני יל  ימי יע אה ְְִִִִִֶֶַַַָָָָעתיד 
חכמה ל  א צר ה ה  ק ְְִֶֶַַָָָָֹלמצא 
ולא  מיה תלא זכיתי  והרי  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹעלינה,
לה בריה א י דע  ואינ ְְִִִֵֵַַַָָָָמצאתי,
אמר. הא  החכמה ת א א אמרנְְֶֶַַַָָָָָ

האואמר ל הלהב ת יע לי , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
.מ יאבד ,ידי ל האויר ְְֲִִֶֶַָָֹלת
לי , אמר ?ידע ה א א , ,ל ְְִִֶַַַַַָָָָָאמרי 
רא על עבר רי צ י  ת אְְְְֳִִֵֶַָָֹ
לת ונכנס  יסי  רי  נפרד  י ְְְְְִִִִִֵַַַַָָידעי.
נע היה אחד  ספר מצא אחת, ְֵֶֶֶַַָָָָָָָָמערה
יצא הערה. קצה ה לע ל  נקב  תְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

. ִא

יוי בעי ראה ,תא תח  ְְִִִֵֶַַָָָָ
לאד מסר את ת  ְְְִִִֵֶָָחקי 
ל החכמה ל י דע היה בה ,ְִֵֶֶַַָָָָָָָהרא
אחר  ת א וכל  י קד  ניְְְִִֶֶַַָָעלי
 ה רכת  אחר  לילת  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹהריחי



הזֹוהרלב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

י מא עד לעלמא , למיתי יני ז י ְְְְִִִִֵֵַַָָָמ
יויח מערב בסטר עננא  ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָדיק

ְָָעלמא .

בהה אקרא למלעי רו יהדה  לר י ְְְְְְִִֵַַָָָָ
 א תרי למלעי ספיק לא ְְְְְִִִֵֵָָספרא ,
הו עד אתוו  א סטרי ְְְְְֲִִִַַָָָלתא 

 ע אה, חכמה  ההיא  לי מס יו ְְְְִִִִֵַַַָָָָ
 ע מ דספרא  בסתיר למלעי מטְְְְְְְִִִִִֵָָָ
ועלע לא דא א  ביבא נפק א ,  ע ְְְְִִִֶַָָָָָָדא 
.ייהמ ואתאביד ידיה בט ְְְְֲִִִִֵַַָָדרחא
ל ו חס  ילמא  ואמר  יסי רי ְְְִִִֵַַָָָָָכה 
למנדע יז אנ לאו  א ג איה ְְְֲִִִַַַַָָָח בה 

. ֵלי

ליד  ע א  מע דר י לגי   את ְְְְִִִֵֵַַַָָ
בק ילמא  ל אמר דא, ְְִֵַָָָָָע בדא
מלי, הוית אתוו  דא ְְְְְֲִִִֵֵַַָָמ יחא
כא הא  ידעינ לא  א  לי ְְְִֵַָָָָָָֹאמר
לית  מע רי  ל אמר  .מינ ְְְִִִִִֵֵַָָאתני
דיתלי  בדא  ה א   ברי דקד א  ְְְְְְְְִִֵָָָרע תא 
לימי  קריב  יהא וכד לעלמא,  ְְְְְִֵֵַַָָָָכל 
 זמיני דעלמא  רביי  אפי ְְְְְֲִִִִֵַַָָמ יחא
י למנדע  חכמתא  טמירי ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָלאחא 
את יא זמנא  בההא  ,ניוח יְְְְְְְִִִִִַַָָק

דכתיב הא  הדא  ג)לכא  אז(צפניה י ְְִִִָָָָֹ
זמנא אז.  מה .'וג י ע אל  ְְְְִִֶֶַַָָֹאה
ל  קיוי מעפרא  יראל נסת   ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָדתיק
י ע אל  אה  כדי הא  ברי ְְְְִִֵֶֶַָֹֻקדא
לעבד יי   כ לקרא  בררה ְְְְְְִֵָָָָָָֹֻפה

אחד. כְֶֶָ

ברי  ת א וכל  ניעלי ְְְִִֶָָָא רת 
ק   ה עד  ללע לבא עתידיֲִִֶֶַַָָָָֹ

.להע את  יויח מערב  צד  ְְְֲִֶַַַָָָָָענ

א תקרא ללמד   והתחיל יה דה  לרי ְְְְְְִִִִַָָָֹ
א ני ללמד  יקהס לא  ְְְִִִִֵֶַֹֹספר.
עד הא תת  ת א ל  צדדי ְְִִֶַָָָָֹל ה
עלינה. חכמה תא לי מס היְְְְְִִֶֶַָָָָָ
רוד הפר סתרי  ללמד  יע ה יוְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
ל מב  א ל  ביב  יצא  זה, ע ְִִֵֶֶֶֶַָָָזה
רי כה .מה ואבד  בידיה והה  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָרח

ואמ ה איסי  חטא  וחלילה חס  א לי  ר, ְְְִִֵַַַָָָ
.תא לדעת אי ז  אנ אי א ,ְִֵֵֶֶַַַָָָאצלנ

 אל ר ס ,מע ר י  אל ְְְִִִֶֶַָ
אלי , לה אמר ה ה. ֲֶֶֶַַַַַָָה עה
היית א תת תא ל היח   קְֱִִִֵֶֶַַָָ
,ידענ לא זה את ,ל אמר ?קי ְְֲִֶֶַָָֹעס
רי לה אמר .נמע נח הל  ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
זה ה א   ר  דה  רצ אי ,מעְְִֵֶֶַָָָ
קרב כהיה ,ללע  ל  ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָתה
להע ל תינקת  אפ היח , ֲִִִִֶַַָָָלימת
חכמה ל  נסרת למצא ְְְֲִִִִֶָָָֹעתידי
 זמ  תבא וח נת , יק  ְְְְְִִֶַַַָולדעת 

תב זה לל. ג)יתה  אז(צפניה י  ְִִֶֶֶַַָָֹ
 זמ אז ? ה מה  .'וג יע אל  ְְְִִֶֶֶַַַָֹאה
ויקי העפר מ יראל נסת קְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
אל אה אז הא,  ר דה ת ְֶֶַָָָָֹא
ה'  כ לקרא  בררה פה  יְְְִִֵַָָָָֹֻע

אחד. כ לעבדְְְֶֶָָ

הזֹוהר לגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

הא   ל לע להנס ייהרא ריציְְִִִִֵַָָָָָָ
ע"א) קטז וירא  (זוהר

דהוי מי ריצי א הו יסי דרי  ְְְְֲֲִִִֵֵַ
ריצי   ע בטריא  ְְְְִִֵֵַַָמדי 
 נ בר מחי וכד , ל הע ְְְֵַַַָָָא ת 
מה  לי אמרי הו ,לקטלי לי ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָותפ י
י ע אזלי הו ידאי  הוה  אי ,מְְֲִִִֵָָָָָ
 נ בר הוה  ואי ט ריא , מ לי מפקיְְִִִֵַַַָָָָ

.לי קטלי רי (והא)אחרינא אמר והוה  ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
למיעל האי כל א אתחז ְְְֲִִֵֵַַָיסי 

דאתי. ְְְֵַָָלעלמא

 חני ר את לראת  הל אליעזר ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָרי
ר ַַַזאי

ע"א) קכז שרה חיי  (זוהר 
לר (אלעזר)רי למחמי אזל אליעזר ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

י מא והה א  ,יר ז אי  חנְֵֶַַַַָָָי
לי אמר יג מטא  ד  הוה , ירחא  ְֵֵֵַַַַָָָָָָרי
נביע והה א  , לי מליי ,י לסר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָירא 
לי אמר הכא . עא מאי  ייר, ידיִִִֵֵַַַָָָָָ
לי אמר . ר ני להקיל  אד ְְְִֵֵַַַַָָָָח יב 
חמי  אנא  א א  אמרית .  על ֲֲִֵֶַָָָָָָלאו
  מאינ  אית  חדא  מה אנְְְְִִִֵַַַָָָָ

למת ע . עתיד  א ְְְְֲִִִִַַָעמיקי

רה ִֵָחי
וע"ב) ע"א קלה תולדות (זוהר

ע ירי והוה לטבריה  אתי הוה   מע ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָ
לרי   מע רי אמר  א א . ְְִִִִִִִַַָָרי 
חד   נ בר חמינ אנ הא  נזיל , ְְֲִֵֵַַַַָָָָָא א 
מי פ יחד ימ  לג הא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָימטי
הא א א  רי אמר ארייתא . י מ ְְְִִִִִַַַָָָָואינ
ברי קדא אזיל , מר אתר דכל ְְְְְְְֲִִַַַָָָָֻידענא 

הא   ל לע להנס ייהרא ריציְְִִִִֵַָָָָָָ
ע"א) קטז וירא  (זוהר

היימי   ריצי  ת א הי יסי  ר י  ִִִִֵֵֶַָָָָ
א ת ריצי  ע הרי  דדיְִִִִֵֶָָֻ
פסיות אד  צאיכ ,לְְְְִֶֶָָָָהע
?מ מה :ל מרי א הי , להרג ת ְְְְִִַָָא
ע לכי ה הי  יהדי  היה ְְִִִִָָָא
אי היה וא ,ההרי מ  תא ציאימְִִִִִִֶָָָ
א מר והיה  [והרי] . תא  רגיה  ְְֲִֵֵֵַַָָאחר 
להנס זה  כל א יירא יסי , ְְְִִִֵֵֵֶַָָרי 

ה א. לַָָָלע

 חני ר את לראת  הל אליעזר ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָרי
ר ַַַזאי

ע"א) קכז שרה חיי  (זוהר 
אתרי לרא ת הל אליעזר [אלעזר] ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָ

ה תוא ,ר ז אי  חנ י ְֶַַַַַָָָר
 . חד רא ל,היה  אמר אליו, ה יע ְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

איממ טפת, מל  נה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֻה אר
?א רצה מה יתר,  מ ונבע ת ְִֵֵֶֶַָָא
אמר .ר ני  להקיל  אד ח ב  ,ל ְְְִֵַַַַַָָָָָאמר
 בפני ראה אני  אא אמרי ,  לא , ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹל
יהעמ תמא אצל  י  חד ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֻבר

לאל. עתיד ְִִֶַָָֹא ה

רה ִֵָחי
וע"ב) ע"א קלה תולדות (זוהר

רירי  ע והיה לטבריה א   מע ְְְְִִִִִֶַַָָָָ
אא , לרי  מע רי אמר ְְִִִַַַַַָָָא א .
י יע  אחד   אי  ראינ  אנ הרי ,ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנל
וה פיו, יחד דברי  אלינ ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָעת
ידעי ה ה א א, רי  אמר תרה . ְְִִִִֵֵַַַַָָָָברי
ר  דה ,ל ה ר  מק ְֵֶֶַַָָָָכל



הזֹוהרלב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

י מא עד לעלמא , למיתי יני ז י ְְְְִִִִֵֵַַָָָמ
יויח מערב בסטר עננא  ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָדיק

ְָָעלמא .

בהה אקרא למלעי רו יהדה  לר י ְְְְְְִִֵַַָָָָ
 א תרי למלעי ספיק לא ְְְְְִִִֵֵָָספרא ,
הו עד אתוו  א סטרי ְְְְְֲִִִַַָָָלתא 

 ע אה, חכמה  ההיא  לי מס יו ְְְְִִִִֵַַַָָָָ
 ע מ דספרא  בסתיר למלעי מטְְְְְְְִִִִִֵָָָ
ועלע לא דא א  ביבא נפק א ,  ע ְְְְִִִֶַָָָָָָדא 
.ייהמ ואתאביד ידיה בט ְְְְֲִִִִֵַַָָדרחא
ל ו חס  ילמא  ואמר  יסי רי ְְְִִִֵַַָָָָָכה 
למנדע יז אנ לאו  א ג איה ְְְֲִִִַַַַָָָח בה 

. ֵלי

ליד  ע א  מע דר י לגי   את ְְְְִִִֵֵַַַָָ
בק ילמא  ל אמר דא, ְְִֵַָָָָָע בדא
מלי, הוית אתוו  דא ְְְְְֲִִִֵֵַַָָמ יחא
כא הא  ידעינ לא  א  לי ְְְִֵַָָָָָָֹאמר
לית  מע רי  ל אמר  .מינ ְְְִִִִִֵֵַָָאתני
דיתלי  בדא  ה א   ברי דקד א  ְְְְְְְְִִֵָָָרע תא 
לימי  קריב  יהא וכד לעלמא,  ְְְְְִֵֵַַָָָָכל 
 זמיני דעלמא  רביי  אפי ְְְְְֲִִִִֵַַָָמ יחא
י למנדע  חכמתא  טמירי ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָלאחא 
את יא זמנא  בההא  ,ניוח יְְְְְְְִִִִִַַָָק

דכתיב הא  הדא  ג)לכא  אז(צפניה י ְְִִִָָָָֹ
זמנא אז.  מה .'וג י ע אל  ְְְְִִֶֶַַָָֹאה
ל  קיוי מעפרא  יראל נסת   ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָדתיק
י ע אל  אה  כדי הא  ברי ְְְְִִֵֶֶַָֹֻקדא
לעבד יי   כ לקרא  בררה ְְְְְְִֵָָָָָָֹֻפה

אחד. כְֶֶָ

ברי  ת א וכל  ניעלי ְְְִִֶָָָא רת 
ק   ה עד  ללע לבא עתידיֲִִֶֶַַָָָָֹ

.להע את  יויח מערב  צד  ְְְֲִֶַַַָָָָָענ

א תקרא ללמד   והתחיל יה דה  לרי ְְְְְְִִִִַָָָֹ
א ני ללמד  יקהס לא  ְְְִִִִֵֶַֹֹספר.
עד הא תת  ת א ל  צדדי ְְִִֶַָָָָֹל ה
עלינה. חכמה תא לי מס היְְְְְִִֶֶַָָָָָ
רוד הפר סתרי  ללמד  יע ה יוְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
ל מב  א ל  ביב  יצא  זה, ע ְִִֵֶֶֶֶַָָָזה
רי כה .מה ואבד  בידיה והה  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָרח

ואמ ה איסי  חטא  וחלילה חס  א לי  ר, ְְְִִֵַַַָָָ
.תא לדעת אי ז  אנ אי א ,ְִֵֵֶֶַַַָָָאצלנ

 אל ר ס ,מע ר י  אל ְְְִִִֶֶַָ
אלי , לה אמר ה ה. ֲֶֶֶַַַַַָָה עה
היית א תת תא ל היח   קְֱִִִֵֶֶַַָָ
,ידענ לא זה את ,ל אמר ?קי ְְֲִֶֶַָָֹעס
רי לה אמר .נמע נח הל  ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
זה ה א   ר  דה  רצ אי ,מעְְִֵֶֶַָָָ
קרב כהיה ,ללע  ל  ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָתה
להע ל תינקת  אפ היח , ֲִִִִֶַַָָָלימת
חכמה ל  נסרת למצא ְְְֲִִִִֶָָָֹעתידי
 זמ  תבא וח נת , יק  ְְְְְִִֶַַַָולדעת 

תב זה לל. ג)יתה  אז(צפניה י  ְִִֶֶֶַַָָֹ
 זמ אז ? ה מה  .'וג יע אל  ְְְִִֶֶֶַַַָֹאה
ויקי העפר מ יראל נסת קְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
אל אה אז הא,  ר דה ת ְֶֶַָָָָֹא
ה'  כ לקרא  בררה פה  יְְְִִֵַָָָָֹֻע

אחד. כ לעבדְְְֶֶָָ

הזֹוהר לגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

הא   ל לע להנס ייהרא ריציְְִִִִֵַָָָָָָ
ע"א) קטז וירא  (זוהר

דהוי מי ריצי א הו יסי דרי  ְְְְֲֲִִִֵֵַ
ריצי   ע בטריא  ְְְְִִֵֵַַָמדי 
 נ בר מחי וכד , ל הע ְְְֵַַַָָָא ת 
מה  לי אמרי הו ,לקטלי לי ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָותפ י
י ע אזלי הו ידאי  הוה  אי ,מְְֲִִִֵָָָָָ
 נ בר הוה  ואי ט ריא , מ לי מפקיְְִִִֵַַַָָָָ

.לי קטלי רי (והא)אחרינא אמר והוה  ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
למיעל האי כל א אתחז ְְְֲִִֵֵַַָיסי 

דאתי. ְְְֵַָָלעלמא

 חני ר את לראת  הל אליעזר ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָרי
ר ַַַזאי

ע"א) קכז שרה חיי  (זוהר 
לר (אלעזר)רי למחמי אזל אליעזר ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

י מא והה א  ,יר ז אי  חנְֵֶַַַַָָָי
לי אמר יג מטא  ד  הוה , ירחא  ְֵֵֵַַַַָָָָָָרי
נביע והה א  , לי מליי ,י לסר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָירא 
לי אמר הכא . עא מאי  ייר, ידיִִִֵֵַַַָָָָָ
לי אמר . ר ני להקיל  אד ְְְִֵֵַַַַָָָָח יב 
חמי  אנא  א א  אמרית .  על ֲֲִֵֶַָָָָָָלאו
  מאינ  אית  חדא  מה אנְְְְִִִֵַַַָָָָ

למת ע . עתיד  א ְְְְֲִִִִַַָעמיקי

רה ִֵָחי
וע"ב) ע"א קלה תולדות (זוהר

ע ירי והוה לטבריה  אתי הוה   מע ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָ
לרי   מע רי אמר  א א . ְְִִִִִִִַַָָרי 
חד   נ בר חמינ אנ הא  נזיל , ְְֲִֵֵַַַַָָָָָא א 
מי פ יחד ימ  לג הא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָימטי
הא א א  רי אמר ארייתא . י מ ְְְִִִִִַַַָָָָואינ
ברי קדא אזיל , מר אתר דכל ְְְְְְְֲִִַַַָָָָֻידענא 

הא   ל לע להנס ייהרא ריציְְִִִִֵַָָָָָָ
ע"א) קטז וירא  (זוהר

היימי   ריצי  ת א הי יסי  ר י  ִִִִֵֵֶַָָָָ
א ת ריצי  ע הרי  דדיְִִִִֵֶָָֻ
פסיות אד  צאיכ ,לְְְְִֶֶָָָָהע
?מ מה :ל מרי א הי , להרג ת ְְְְִִַָָא
ע לכי ה הי  יהדי  היה ְְִִִִָָָא
אי היה וא ,ההרי מ  תא ציאימְִִִִִִֶָָָ
א מר והיה  [והרי] . תא  רגיה  ְְֲִֵֵֵַַָָאחר 
להנס זה  כל א יירא יסי , ְְְִִִֵֵֵֶַָָרי 

ה א. לַָָָלע

 חני ר את לראת  הל אליעזר ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָרי
ר ַַַזאי

ע"א) קכז שרה חיי  (זוהר 
אתרי לרא ת הל אליעזר [אלעזר] ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָ

ה תוא ,ר ז אי  חנ י ְֶַַַַַָָָר
 . חד רא ל,היה  אמר אליו, ה יע ְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

איממ טפת, מל  נה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֻה אר
?א רצה מה יתר,  מ ונבע ת ְִֵֵֶֶַָָא
אמר .ר ני  להקיל  אד ח ב  ,ל ְְְִֵַַַַַָָָָָאמר
 בפני ראה אני  אא אמרי ,  לא , ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹל
יהעמ תמא אצל  י  חד ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֻבר

לאל. עתיד ְִִֶַָָֹא ה

רה ִֵָחי
וע"ב) ע"א קלה תולדות (זוהר

רירי  ע והיה לטבריה א   מע ְְְְִִִִִֶַַָָָָ
אא , לרי  מע רי אמר ְְִִִַַַַַָָָא א .
י יע  אחד   אי  ראינ  אנ הרי ,ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנל
וה פיו, יחד דברי  אלינ ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָעת
ידעי ה ה א א, רי  אמר תרה . ְְִִִִֵֵַַַַָָָָברי
ר  דה ,ל ה ר  מק ְֵֶֶַַָָָָכל



הזֹוהרלד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 גדפי טסי מלאכי לי מ ר ְְְְִִִֵֵַַַָָה א 
. בי ְְְְִֵַָלא ע עא

עינ י,עד  מע ר י סליק אזלי, הו ְְְֲִִִִֵֵַָָ
ואזיל. רהיט הוה  נ בר ְְְֲִִַָָָָָָוחמא 
מטא ד א א. ורי  מע רי  ְְְִִִִִַַָָָָיתב
.אנ מא   מע רי לי אמר  ,ייהְְְְִִִֵַַַַָָג
מ טקא אנא  ידאי לי ְֲִִֵַַָָָָאמר
בר אטיטרי אזילנא  ואנא  ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָקאתינא 
 ידיע יבמ חבריא  דאתמ ְְְְְִִִִַַַָָָיחאי
אמר ברי. אימא  לי אמר .יג ְְְִִִֵֵַַַַָָָורני
בר אנא לי אמר יחאי. ר   אנ  ְְֲֵֵַַַַָָָלי

.'וכ ְָיחאי

 ק נ בר הה א  אזל  .ואזל  מע רי ְְְֲֲִִִַַַָָ
, אזל הו עד טבריה. עד  הדיְְְְֲֲֵֶַַַָָ

'וכ  מע רי  ְְִִִַָאמר

י.אתיד ק נ ידאי והה א  א א  רי  ְְְִִַַָָָָ
לא די ימא עד א א רי ִִֵַַַָָָָאמר

זאהקאימנא הא. בר דא  מה ְְְִִַַַָָָָָָָ
. לי למ מע  דזכינא  ְְְִִִֵַָָָחלקי 

רא על  ער  אלעזר רי ל ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָצער
ַָהלת

וע"ב) ע"א קלז תולדות  (זוהר 
קארי  והוה  יתיב , הוה , ער  אלעזר  ְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָָ

לקמיה עאל טפי, נפ י  ְְְְֲִֵֵֵַָָָמצטער
ב צינא נהיר חיז ,לי אמר יה ע . ְְִִִֵֵַַָָָֻרי
 חיז ,לי אמר .כח למה  ְְֲֲֵֵַָָָָָדעלמא 
מה חמי אנא  הא  י, עאל  סגי  חילְְֲֲִִֵֵַָָָָ
ארת מתניא , מארי חברנא   ְְְְְִִֵַַַַָָָָָדאתער
,דאתער והה א .ייק רח  ְְְְֲֲִִִַַַָעלייה
אבל יר. פ רקנא, יהא ְְְְְֲִִֵֵָָָָָב תיתאי

כנפי טסי מלאכי ל לח  ְְִִִִֵַַַָָָה א
. ְְֲִֵַַלהעע

ד עאת מע רי  הרי ,לכיה ְְְִִִִֵֶַָ
ר היה אי וראה ְִֵֶָָָָָָעיניו,
א א. ורי מע רי ב י . לְְְְִִִֵַַַָָוה
מי ,מע רי  ל אמר ,אליה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָהיע
באתי יהדי, אני ,ל אמר ְֲִִִַַָָָא ה?
[לאהל ] לסתר הלכ י ואני ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹמטקא,
דברי החברי  מנ יחאי, ר ְְֲִִִִֵֶֶַַַָל 
ני . אמר ,ל אמר אליו . לחני עיְְְֱִִִֵַָָָֹיד
ר אני , ל אמר יחאי ? ר א ה , ל ֲִַַַַַַָָָאמר

.'וכ ְַיחאי

קהאי  תא הל . והלכ מע רי ְְְִִִַַָָָָ
, לכי ה דע טבריה. עד  ְְְְִִֶַָָע

.'וכ ,מע רי ְְִִַַָאמר

אאת קונ הה א וההדי א א  רי  ְְְְִִֶַַַַָָָ
הה ה עד  אא , ר י  אמר  .ִֶַַַַַַָָָיד
א רי עכו . רק  הה, בר למדי ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹלא

.תא למע כיתי  ְְִִִִֶֶַָֹחלקי 

רא על  ער  אלעזר רי ל ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָצער
ַָהלת

וע"ב) ע"א קלז תולדות  (זוהר 
והיהרי  י ב , היה ער  אלעזר ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָ

לפניו נכנס  מאד . נפ ְְְְְְִִֵַַַָָֹמצטער
ל האר מראה , ל אמר יהע. ְְִֵֶַַַַָָֻרי 
,ל אמר ?כי ח ל ה להע ְֲִַָָָָָמא ר
ראה אני  הרי י , נכנס  רב פחד  ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַמראה
הריתא , עלי חברינ ררהתע ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָמה 
והה א ,יקד ל  רח  עליה ְְֲִֵֶֶֶַַָרה
אבל יפה. גאה, יהיה י העירְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ

הזֹוהר להסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

יירא אי על  יתירא  א רא  חמי ְְְֲִֵֵַַָָָָָאנא
 מא ארא , להאי יז ה  מא .'וכ ְְְְְִֶַַָָָָָעפרא 
ועל זמנא, האי י  תי  ק יְְְְִִִֵֵֵַַַָָיתק
ואמר , חזר  .'וכ בנפ אי אצטעירנא  ְְְְְְִֵַַַַָָָָָא 
יהע , ר י אמר  א .  יתק ְְְִִִִַַַַָָָֹֻת בה
 מי אחסימנא הכי,  דאמר לאו ְְְְְֲִִִִַַָָָאי

כיב, ימא , כל פרקנא  לג)למצי (ישעיה ְְְְִִִֵָָָָ
י המצ  א יע ת ,  מה י ע ת. ְְְִֵֶַַַֹחס

.י כל ְְָיע ת 

הרה ְַָזכת 
וע"ב) ע"א קנא ויצא (זוהר 

תחתרי יתבי  הו חזקה, ורי חיא  ְְְְֲִִִִִִִֵַָָ
חיא , רי אדמ ,נ א דחקל ְֲִִִִִֵַַָָאילני
מקסטיט רא אמר ,ה לאל לי ְְְִִֵֵַַָָָָָחמא 
אתינא ה א  אמר, נהיר. חקלא  ְְְִֵַַַַָָָָָָדמר,
 איה קריב  ליר ְְִִִִַָָָָלאדעא ,
חכימיא . י קר אי וכל ְְְְְֲִִִִַַַָָָָלאתחרבא ,
ינא ועל  , איה ינא   ליר גיְְְִִִִִִַַָָָ
אתיהיב והא  אתחרב , ינא  ועל ְְְְְְִִִִַַָָָָָקיימא ,
עלמא , יפי ועל , על לסמא "ל  ְְְְֲִֵַַַָָר
 רכי ילמא לחכימיא  לא דעא  ְְְְֲִִֵַַָָָָָָואתינא 
דא רייתא זמנא  כל הא  , ל דיר ְְְְְְִִִֵַַָָָָָני
א רייתא גי קיימא. היא  , ְְְְְִִִַַַָָָָא ח 

,על קיימי דחי אינו)אילנא  נוסחי ל(תרי ְְְֲִֵֵַָָָָָ
אילנא לת א אתער דא רייתא  ְְְְְִִִַַַָָָָָזמנא
א רייתא סק לעיא , אעדי לא ְְְֲֵֵֵַַַַָָָָדח י

אסק דחי אילנא  (מינ)לתא  ְְְִִִֵַַַַָָָָ

ְֵָָמעלמא .

ועל  יחד דחכימיא  זמנא  ל  א, ְְְֱֲִִֶַַָָָָָ
, ה סמא "ל יכיל  לא ְְְְִַָָא רייתא ,

כתיב, כז)הא יעקב(בראשית קל  ה ל ְְֲִַַָֹ
ע אה , א רייתא  ה א א ע ו, ידי  די ְְְִִֵֵַַַָָָָָָוה

כני תא על יתר אריכ ת ראה  ְֲֲִִֵֶֶֶַָאני 
 יתק מי  הה ?  לאר יזה מי  .' וכ ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעפר ,
אני  ועל  ה ה , מ ה י  ת קְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
תבה ואמר, חזר נפי. ְְְְְִִִֵַַַַָָָמצטער
לא  א יה ע, ר י  אמר  הל.  ְְִִִֵַַַַַָֹֹֻיתק
לצ ת הת  את  חסמנ , אמרְְְִֶֶַַַַָָָָ

ת ב  , י ל  לג)ל אה חס (יחזקאל ְֶֶַָָָֹֻ
י המצ  א יעת?  מה ְְְִֵַַַי עת .

. י כל ְְָיעת

הרה ְַָזכת 
וע"ב) ע"א קנא ויצא (זוהר 

חתרי  בי י  הי חזקה ורי  ח יא ְְְִִִִִִַַַַָָָ
רי נר . נא דה  ל ְְִִִֵֶַַָָהאילנת 
מהכחת אמר, . ה אל את  וראה  ְִִֵֵֶַַָָָָָָח יא ,
עת אמר, ה דה. מאיר מר ל ר ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה
להחרב , לייר רבה להדיע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאתי
מ ,החכמי קרי ת ת א ְְֲִִִַָָָוכל
ועל עמדת י ועל  ,די היא  לירְְְִִִִֶֶֶַַַָ
לסמא"ל רת ננה  והה חרב , יְְְְִִִֵֵֵָָ
להדיע  באתי  ,להע רי ועל ְְִִִֵֶַַָָָָָעליה 
, לייר נ ת את יאריכ אלי   ְְֲֲִִִֶַַַַָָלחכמי
היא  רה  מצאת זמ ל ְְֲִִֵֵֶֶַָָָהרי
יהח ע הרה מ ִִֵֶֶֶַַַָעמדת,
מתעררת ה רה  זמ ל עליה. ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהעמד 
סקה למעלה. זז לא י הח  ע  ְְְְִֵַַַַָָָָָֹלמה 
מסק י הח ע  למה ְְִִֵֵַַַַַָָה רה 

.להע מ ִִֶָָָ[מה ]

ימחועל החכמי זמ ל , ְְְְֲִִֵֶַַַָָ
סמא"ל , עליה יכל לא ֲֵֶַַָֹרה ,
ידי  די וה יעקב  קל הל  תב ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹֹהרי
ק ל קראת העלינה הרה ז ְְִֵֵֶֶַָָָָעו .



הזֹוהרלד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 גדפי טסי מלאכי לי מ ר ְְְְִִִֵֵַַַָָה א 
. בי ְְְְִֵַָלא ע עא

עינ י,עד  מע ר י סליק אזלי, הו ְְְֲִִִִֵֵַָָ
ואזיל. רהיט הוה  נ בר ְְְֲִִַָָָָָָוחמא 
מטא ד א א. ורי  מע רי  ְְְִִִִִַַָָָָיתב
.אנ מא   מע רי לי אמר  ,ייהְְְְִִִֵַַַַָָג
מ טקא אנא  ידאי לי ְֲִִֵַַָָָָאמר
בר אטיטרי אזילנא  ואנא  ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָקאתינא 
 ידיע יבמ חבריא  דאתמ ְְְְְִִִִַַַָָָיחאי
אמר ברי. אימא  לי אמר .יג ְְְִִִֵֵַַַַָָָורני
בר אנא לי אמר יחאי. ר   אנ  ְְֲֵֵַַַַָָָלי

.'וכ ְָיחאי

 ק נ בר הה א  אזל  .ואזל  מע רי ְְְֲֲִִִַַַָָ
, אזל הו עד טבריה. עד  הדיְְְְֲֲֵֶַַַָָ

'וכ  מע רי  ְְִִִַָאמר

י.אתיד ק נ ידאי והה א  א א  רי  ְְְִִַַָָָָ
לא די ימא עד א א רי ִִֵַַַָָָָאמר

זאהקאימנא הא. בר דא  מה ְְְִִַַַָָָָָָָ
. לי למ מע  דזכינא  ְְְִִִֵַָָָחלקי 

רא על  ער  אלעזר רי ל ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָצער
ַָהלת

וע"ב) ע"א קלז תולדות  (זוהר 
קארי  והוה  יתיב , הוה , ער  אלעזר  ְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָָ

לקמיה עאל טפי, נפ י  ְְְְֲִֵֵֵַָָָמצטער
ב צינא נהיר חיז ,לי אמר יה ע . ְְִִִֵֵַַָָָֻרי
 חיז ,לי אמר .כח למה  ְְֲֲֵֵַָָָָָדעלמא 
מה חמי אנא  הא  י, עאל  סגי  חילְְֲֲִִֵֵַָָָָ
ארת מתניא , מארי חברנא   ְְְְְִִֵַַַַָָָָָדאתער
,דאתער והה א .ייק רח  ְְְְֲֲִִִַַַָעלייה
אבל יר. פ רקנא, יהא ְְְְְֲִִֵֵָָָָָב תיתאי

כנפי טסי מלאכי ל לח  ְְִִִִֵַַַָָָה א
. ְְֲִֵַַלהעע

ד עאת מע רי  הרי ,לכיה ְְְִִִִֵֶַָ
ר היה אי וראה ְִֵֶָָָָָָעיניו,
א א. ורי מע רי ב י . לְְְְִִִֵַַַָָוה
מי ,מע רי  ל אמר ,אליה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָהיע
באתי יהדי, אני ,ל אמר ְֲִִִַַָָָא ה?
[לאהל ] לסתר הלכ י ואני ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹמטקא,
דברי החברי  מנ יחאי, ר ְְֲִִִִֵֶֶַַַָל 
ני . אמר ,ל אמר אליו . לחני עיְְְֱִִִֵַָָָֹיד
ר אני , ל אמר יחאי ? ר א ה , ל ֲִַַַַַַָָָאמר

.'וכ ְַיחאי

קהאי  תא הל . והלכ מע רי ְְְִִִַַָָָָ
, לכי ה דע טבריה. עד  ְְְְִִֶַָָע

.'וכ ,מע רי ְְִִַַָאמר

אאת קונ הה א וההדי א א  רי  ְְְְִִֶַַַַָָָ
הה ה עד  אא , ר י  אמר  .ִֶַַַַַַָָָיד
א רי עכו . רק  הה, בר למדי ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹלא

.תא למע כיתי  ְְִִִִֶֶַָֹחלקי 

רא על  ער  אלעזר רי ל ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָצער
ַָהלת

וע"ב) ע"א קלז תולדות  (זוהר 
והיהרי  י ב , היה ער  אלעזר ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָ

לפניו נכנס  מאד . נפ ְְְְְְִִֵַַַָָֹמצטער
ל האר מראה , ל אמר יהע. ְְִֵֶַַַַָָֻרי 
,ל אמר ?כי ח ל ה להע ְֲִַָָָָָמא ר
ראה אני  הרי י , נכנס  רב פחד  ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַמראה
הריתא , עלי חברינ ררהתע ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָמה 
והה א ,יקד ל  רח  עליה ְְֲִֵֶֶֶַַָרה
אבל יפה. גאה, יהיה י העירְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ

הזֹוהר להסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

יירא אי על  יתירא  א רא  חמי ְְְֲִֵֵַַָָָָָאנא
 מא ארא , להאי יז ה  מא .'וכ ְְְְְִֶַַָָָָָעפרא 
ועל זמנא, האי י  תי  ק יְְְְִִִֵֵֵַַַָָיתק
ואמר , חזר  .'וכ בנפ אי אצטעירנא  ְְְְְְִֵַַַַָָָָָא 
יהע , ר י אמר  א .  יתק ְְְִִִִַַַַָָָֹֻת בה
 מי אחסימנא הכי,  דאמר לאו ְְְְְֲִִִִַַָָָאי

כיב, ימא , כל פרקנא  לג)למצי (ישעיה ְְְְִִִֵָָָָ
י המצ  א יע ת ,  מה י ע ת. ְְְִֵֶַַַֹחס

.י כל ְְָיע ת 

הרה ְַָזכת 
וע"ב) ע"א קנא ויצא (זוהר 

תחתרי יתבי  הו חזקה, ורי חיא  ְְְְֲִִִִִִִֵַָָ
חיא , רי אדמ ,נ א דחקל ְֲִִִִִֵַַָָאילני
מקסטיט רא אמר ,ה לאל לי ְְְִִֵֵַַָָָָָחמא 
אתינא ה א  אמר, נהיר. חקלא  ְְְִֵַַַַָָָָָָדמר,
 איה קריב  ליר ְְִִִִַָָָָלאדעא ,
חכימיא . י קר אי וכל ְְְְְֲִִִִַַַָָָָלאתחרבא ,
ינא ועל  , איה ינא   ליר גיְְְִִִִִִַַָָָ
אתיהיב והא  אתחרב , ינא  ועל ְְְְְְִִִִַַָָָָָקיימא ,
עלמא , יפי ועל , על לסמא "ל  ְְְְֲִֵַַַָָר
 רכי ילמא לחכימיא  לא דעא  ְְְְֲִִֵַַָָָָָָואתינא 
דא רייתא זמנא  כל הא  , ל דיר ְְְְְְִִִֵַַָָָָָני
א רייתא גי קיימא. היא  , ְְְְְִִִַַַָָָָא ח 

,על קיימי דחי אינו)אילנא  נוסחי ל(תרי ְְְֲִֵֵַָָָָָ
אילנא לת א אתער דא רייתא  ְְְְְִִִַַַָָָָָזמנא
א רייתא סק לעיא , אעדי לא ְְְֲֵֵֵַַַַָָָָדח י

אסק דחי אילנא  (מינ)לתא  ְְְִִִֵַַַַָָָָ

ְֵָָמעלמא .

ועל  יחד דחכימיא  זמנא  ל  א, ְְְֱֲִִֶַַָָָָָ
, ה סמא "ל יכיל  לא ְְְְִַָָא רייתא ,

כתיב, כז)הא יעקב(בראשית קל  ה ל ְְֲִַַָֹ
ע אה , א רייתא  ה א א ע ו, ידי  די ְְְִִֵֵַַַָָָָָָוה

כני תא על יתר אריכ ת ראה  ְֲֲִִֵֶֶֶַָאני 
 יתק מי  הה ?  לאר יזה מי  .' וכ ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעפר ,
אני  ועל  ה ה , מ ה י  ת קְְְֲִִֵֵֶַַַַָ
תבה ואמר, חזר נפי. ְְְְְִִִֵַַַַָָָמצטער
לא  א יה ע, ר י  אמר  הל.  ְְִִִֵַַַַַָֹֹֻיתק
לצ ת הת  את  חסמנ , אמרְְְִֶֶַַַַָָָָ

ת ב  , י ל  לג)ל אה חס (יחזקאל ְֶֶַָָָֹֻ
י המצ  א יעת?  מה ְְְִֵַַַי עת .

. י כל ְְָיעת

הרה ְַָזכת 
וע"ב) ע"א קנא ויצא (זוהר 

חתרי  בי י  הי חזקה ורי  ח יא ְְְִִִִִִַַַַָָָ
רי נר . נא דה  ל ְְִִִֵֶַַָָהאילנת 
מהכחת אמר, . ה אל את  וראה  ְִִֵֵֶַַָָָָָָח יא ,
עת אמר, ה דה. מאיר מר ל ר ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה
להחרב , לייר רבה להדיע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאתי
מ ,החכמי קרי ת ת א ְְֲִִִַָָָוכל
ועל עמדת י ועל  ,די היא  לירְְְִִִִֶֶֶַַַָ
לסמא"ל רת ננה  והה חרב , יְְְְִִִֵֵֵָָ
להדיע  באתי  ,להע רי ועל ְְִִִֵֶַַָָָָָעליה 
, לייר נ ת את יאריכ אלי   ְְֲֲִִִֶַַַַָָלחכמי
היא  רה  מצאת זמ ל ְְֲִִֵֵֶֶַָָָהרי
יהח ע הרה מ ִִֵֶֶֶַַַָעמדת,
מתעררת ה רה  זמ ל עליה. ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהעמד 
סקה למעלה. זז לא י הח  ע  ְְְְִֵַַַַָָָָָֹלמה 
מסק י הח ע  למה ְְִִֵֵַַַַַָָה רה 

.להע מ ִִֶָָָ[מה ]

ימחועל החכמי זמ ל , ְְְְֲִִֵֶַַַָָ
סמא"ל , עליה יכל לא ֲֵֶַַָֹרה ,
ידי  די וה יעקב  קל הל  תב ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹֹהרי
ק ל קראת העלינה הרה ז ְְִֵֵֶֶַָָָָעו .



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
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לא קל  הה א  ע ד יעקב, קל ְְְְֲִֵַַָֹאקרי
לא א ועל ויכלא , לטא  ר ְְְְִַַָָָָָָָפסק,

ואתער למפסק. א רייתא קנאאצטרי  ד) ְְְְְְְִִִִַַַָ
דאע"ב) מה ואמר  ואזל חיא , ְְְְֲִִִִָָָָרי

ֲִַַָלחכימיא .

והכי אמר א , ידעי א ייסא , רי ְְִִִִֵַָָָָָָֹ
כיב, קכז)ה א, לא(תהלי ה ' א ְִִִֹ

  א יא מר, קד וא  עיר ְְִִִִֵֵַָָָימר
קיא קרא  א רייתא , לי מְְְְְְִִִַַַַָָָ
 יפי ברי על ולא ,עלייה ְְְְֲִִִַַַַָָָקיימא 
י מר לא ה ' א דכתיב  היינ ְְְְְִִִִַָָָֹעלמא ,

.'וג ְִעיר

הר פסק , לא  קל  ת א עד ְֲִֵֶַַֹֹיעקב .
להפסיק צרי לא  ועל ויכל , ְְְְִִֵֵַַָָֹלט
ואמר והלכ חיא , רי והתערר ְְְְְְִִִֵַַָָָָרה.

.לחכמי הה ה בר ֲִֶֶַַַָָָאת 

וכ אמר זה, את דעי י הל ייסא, רי ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
עיר ימר לא ה ' א ת ב  ְִִִֶָָֹהא ,
לי  ה  א מר. קד  ְְְִִֵֵֵֶַַָָוא
, עליה עמדת  ה ד ה ה ריה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָרה,
הינ ,להע ל ריה בריה על ְְְִִִֶַַַַָָָֹולא

.'וג עיר י מר לא  ה ' א ְְִִִֶָָֹתב 

ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ֵיַדע ֶנֱאָמָנה 

ָפה ְוַלחּוץ ֶׁשָּכל ּתֹוָרתֹו ֶׁשעֹוֵסק הּוא ִמּׂשָ

ָאַמר ָהַרִּבי ִמָקאַמאְרָנא ְּבִסְפרֹו ֵהיָכל ַהְּבָרָכה: - ַּבּדֹור ַהֶּזה ָהַאֲחרֹון, ִמי ֶׁשֵאינֹו 
עֹוֵסק ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ֶׁשֵהם ַחִּיים ַמָּמׁש ַלֶּנֶפׁש, 

ֶׁשעֹוֵסק  ֶׁשָּכל ּתֹוָרתֹו  ֶנֱאָמָנה  ֵיַדע  ּופֹוְסִקים,  ּוְבַתְלמּוד  ּוְבִמְׁשָנה  ְּבִמְקָרא  ְּבלּוָלה 

ֻּכּלֹו ָטעּות  ְוהּוא  ַלֶּנֶפׁש,  ְוֶהָאָרה  ַּבַחִּיים  ֵעֶסק  ְוֵאין לֹו  ְּכדֹוֵאג,  ְוַלחּוץ,  ָפה  ִמּׂשָ הּוא 

ְוַרָּמאּות, ְוֵאינֹו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֶאָּלא ִלְהיֹות ֵמַאְנֵׁשי ֵׁשם, ִלְהיֹות ַרב ְוֹראׁש ְּגדֹול ַהּדֹור 

ּוְלִהְׂשָּתֵרר ַעל ַהְּבִרּיֹות, ְוֵאין לֹו ַחִּיים ְוֹלא ֵחֶלק ַּבַחִּיים. ּוְכִדְכִתיב ְּבִתּקּוֵני זַֹהר ָחָדׁש: 

ֵלית ָּבנּו ַמאן ְּדִיְּתַער ְלַגָּבּה ְלַרּצֹות ָלּה ִעם ַּבֲעָלּה, ַצְוִחין ְּבָכל יֹוָמא ְוֵליְלָיא ְּבאֹוַרְיָתא 

ִּדְבַעל ֶּפה, ְּבַכָּמה קּוְׁשָין, ְוַצְוִחין ָּבּה ְכַכְלִבין ְּדָאְמִרין ַהב ַהב, ָהב ָלן עּוְתָרא ָהב ָלן 

יג ָאְרחֹות ַחִּיים ֶאָּלא  ְיָקָרא, ְוֵלית ַמאן ְּדִיְׁשַּתַּדל ְלָסְלָקא ְלְׁשִכיְנָּתא. ּוְבַוַּדאי ֹלא ַיּׂשִ

ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחִּיים ִויַטאל ִּבְלַבד, עכ"ל )ֵהיַכל ַהְּבָרָכה קֹוַמְרָנה 

........................................... מתוך 'מגנא ומצלא' ָּפָרַׁשת ֵעֶקב ז', י"ט – אֹור ַהזֹוַהר ֶּפֶרק י'(. 
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לא קל  הה א  ע ד יעקב, קל ְְְְֲִֵַַָֹאקרי
לא א ועל ויכלא , לטא  ר ְְְְִַַָָָָָָָפסק,

ואתער למפסק. א רייתא קנאאצטרי  ד) ְְְְְְְִִִִַַַָ
דאע"ב) מה ואמר  ואזל חיא , ְְְְֲִִִִָָָָרי

ֲִַַָלחכימיא .

והכי אמר א , ידעי א ייסא , רי ְְִִִִֵַָָָָָָֹ
כיב, קכז)ה א, לא(תהלי ה ' א ְִִִֹ

  א יא מר, קד וא  עיר ְְִִִִֵֵַָָָימר
קיא קרא  א רייתא , לי מְְְְְְִִִַַַַָָָ
 יפי ברי על ולא ,עלייה ְְְְֲִִִַַַַָָָקיימא 
י מר לא ה ' א דכתיב  היינ ְְְְְִִִִַָָָֹעלמא ,

.'וג ְִעיר

הר פסק , לא  קל  ת א עד ְֲִֵֶַַֹֹיעקב .
להפסיק צרי לא  ועל ויכל , ְְְְִִֵֵַַָָֹלט
ואמר והלכ חיא , רי והתערר ְְְְְְִִִֵַַָָָָרה.

.לחכמי הה ה בר ֲִֶֶַַַָָָאת 

וכ אמר זה, את דעי י הל ייסא, רי ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
עיר ימר לא ה ' א ת ב  ְִִִֶָָֹהא ,
לי  ה  א מר. קד  ְְְִִֵֵֵֶַַָָוא
, עליה עמדת  ה ד ה ה ריה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָרה,
הינ ,להע ל ריה בריה על ְְְִִִֶַַַַָָָֹולא

.'וג עיר י מר לא  ה ' א ְְִִִֶָָֹתב 

ֶּפֶרק ד'
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ַוֵּיָרא - ֱאֹמר



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםחכ הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר לטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

הדרגה יאיר ה ' ה אלה ְְְְִֵַַָָָָעת
ע"א) קע וישלח  (זוהר 

ואמר,רי  פתח ו)יהדה  השירי מי (שיר ְְִִִַַָָָ
כבנה יפה  חר כמ ה קפה  ְְְִַַַָָָָָָָֹזאת
קרא האי  דגלת . איה כחה ְְֲִַַַַָָָָָָֻברה 
הקפה , זאת  מי אבל ואמר , ְְְְֲִִִַָָָָָֹא קמה 
ברי דקדא  זמנא  יראל  אי י ְְְְְְִִִִִֵֵָָָֻא
 די לתא . מ  ל ויפיק ל קיי ְְִִִֵָָָה א 

נה רא  תחא  ל יק (היא)יפ ח ְְְְִִִִִַַָָ
ד  אחרינא  תחא  לבתר  רבזעיר .  איה ְְְְֲִִִֵַַַָָָ

  ל יפ ח ה א ברי קדא עד  ,ְְְְִִִֵַַָֻמיני
עלמא . רחי לארע   תיחי איע רעיְְְְְִִִִִֵַַַָָָ

 אוכ ה ברי קדא  דעביד מה ל  ְְְְִִֵַָָָֻ
הכי  ,בה די  לצ יקייא  ְְְְִִִִֵַַָָָליראל
 נ לבר חדא . בזמנא  ולאו הְְְְְִַָָָָָֻכ
בחכא הוה  ריוד ח כא  ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָאתיהיב 
 עיי ,לי לאנהרא  יבע ד  ְְְְִִֵַַַָָָָתדיר,
כעינא זעיר א  נהרא  לי ְְְְְְְִֵֵֵָָָָלאפ חא 
כל כדי ,י מ רב  לבתר ְְְְֲִֵֵַַַָָָדמחטא,
כדקא נה רא ל לי  ינהר עד  ְְְְְְֲִִֵַָָָָזמנא

ְיא ת .

, אמר  דא מה  יראל  שמותאי) ְְְְִִֵֵַָָָָ
עד כג) ני מ אגר מעט ְְֲֲִֶֶַַַָָמעט

אסוותא אתי למא וכ .'וג פרה  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָא ר
זעיר זעיר  אא  חדא , בע א איה ְְְְִֵֵֶַָָָָָלאו
אא הכי, לאו לע ו  אבל .ית ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעד
י מ ואתאביד  לי נהיר  חדא  ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָבזמנא 

זעיר. עבדתזעיר עבדי לא מ ת דאתי (לזמנא  ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַָָ

יצא) ר יי מב) (ישעיה מ לת  כבי עד ְִִֵֵַַַָָָ
יצוי יראל  קפ ית(וי)לי ְְְְְְִִִִֵֵֵַָ

 בגי דאתי. מעלמא  די מעלמא  ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹמ א ,
 ציא לי הוה חדא , ע א  ְְְִִֵֵַָָָָָָנהיר

הדרגה יאיר ה ' ה אלה ְְְְִֵַַָָָָעת
ע"א) קע וישלח  (זוהר 

ואמר,רי תח  ו)יהדה זאת(שיר מי  ְְִִַַַָָָֹ
רה כבנה יפה  חר מ ְְְִַַַָָָָָָָָָהקפה
הר זה  ס ק דלת . יפה  ְְִֵֶַַַָָָָָחה 
ה א  הקפה זאת  מי אבל  ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹונתאר.
יקי הא  ר דה זמ ְְִִִֵֶַַָָָָי ראל,
לה יפח  אז ה לת , מ ציאוי  ת ְְִִִֵֶַַָָָָא
ואחר ,קט יק  [הא ] אר  ל ְִֶֶֶַַַַָָתח
עד ,מ גד ל ה א  אחר תח ִֵֶֶֶַַַָָ
ערי  לה יפח  הא ר ד הְְִִֶֶַַָָָָ
.להע רח ת לארע חית ני ְְְְִִֶַַָָעלי

 אוכ ה ר ד ה עה מה ל  ְֵֶַַָָָָָ
  ,ה יקי ול ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻלי ראל
ח   לאד אחד. זמ ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹולא 
להאיר רצ , ח מיד היה  רְְְְִִִִֶֶַָָָָֹוד
 עי קט אר ל לפח  צריכי , ְְְִִִֵַָָֹל
כל  וכ ,מ דל   ואחר ְְְִֶַַַַַָָָָה חט ,

ראי . האר  ל  ל איר עד עִֶַַַָָָָָ

אמר מ י ראל , כג)ה (שמות ְְֱִֵֵֶֶַָָ
מ אגר מעט  ארמעט עד  ני ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָ

להרפא , א ה א למי  וכ .'וג ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָפרה
עד מעט מעט אא אחת , עה   ְְְֵֶַַַַַָָָאינ
פע א א  , לא  לעו אבל  ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹתח ק.
מעט מעט  מ ונאבד  ,ל מאיר ְְְֱִִֵֶֶַַַַָאחת 
זרה עב דה עבדי  לאת לבא  ְְֲִֵֶָָָָָָֹֻ[ולעתיד

מב) תח ק(ישעיה עד יצא ] ר ְְִִֵֵֶַַַה'
מהל ,  ת א [ וי]  מידוי ְְְְְִִִֵֵַַָֹי ראל
מ הא .  למהע הה   לִֵֵֶַַָָָָָמהע
ה מדה ל יהיה אחת, עה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָאיר
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ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר לטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

הדרגה יאיר ה ' ה אלה ְְְְִֵַַָָָָעת
ע"א) קע וישלח  (זוהר 

ואמר,רי  פתח ו)יהדה  השירי מי (שיר ְְִִִַַָָָ
כבנה יפה  חר כמ ה קפה  ְְְִַַַָָָָָָָֹזאת
קרא האי  דגלת . איה כחה ְְֲִַַַַָָָָָָֻברה 
הקפה , זאת  מי אבל ואמר , ְְְְֲִִִַָָָָָֹא קמה 
ברי דקדא  זמנא  יראל  אי י ְְְְְְִִִִִֵֵָָָֻא
 די לתא . מ  ל ויפיק ל קיי ְְִִִֵָָָה א 

נה רא  תחא  ל יק (היא)יפ ח ְְְְִִִִִַַָָ
ד  אחרינא  תחא  לבתר  רבזעיר .  איה ְְְְֲִִִֵַַַָָָ

  ל יפ ח ה א ברי קדא עד  ,ְְְְִִִֵַַָֻמיני
עלמא . רחי לארע   תיחי איע רעיְְְְְִִִִִֵַַַָָָ

 אוכ ה ברי קדא  דעביד מה ל  ְְְְִִֵַָָָֻ
הכי  ,בה די  לצ יקייא  ְְְְִִִִֵַַָָָליראל
 נ לבר חדא . בזמנא  ולאו הְְְְְִַָָָָָֻכ
בחכא הוה  ריוד ח כא  ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָאתיהיב 
 עיי ,לי לאנהרא  יבע ד  ְְְְִִֵַַַָָָָתדיר,
כעינא זעיר א  נהרא  לי ְְְְְְְִֵֵֵָָָָלאפ חא 
כל כדי ,י מ רב  לבתר ְְְְֲִֵֵַַַָָָדמחטא,
כדקא נה רא ל לי  ינהר עד  ְְְְְְֲִִֵַָָָָזמנא

ְיא ת .

, אמר  דא מה  יראל  שמותאי) ְְְְִִֵֵַָָָָ
עד כג) ני מ אגר מעט ְְֲֲִֶֶַַַָָמעט

אסוותא אתי למא וכ .'וג פרה  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָא ר
זעיר זעיר  אא  חדא , בע א איה ְְְְִֵֵֶַָָָָָלאו
אא הכי, לאו לע ו  אבל .ית ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעד
י מ ואתאביד  לי נהיר  חדא  ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָבזמנא 

זעיר. עבדתזעיר עבדי לא מ ת דאתי (לזמנא  ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַָָ

יצא) ר יי מב) (ישעיה מ לת  כבי עד ְִִֵֵַַַָָָ
יצוי יראל  קפ ית(וי)לי ְְְְְְִִִִֵֵֵַָ

 בגי דאתי. מעלמא  די מעלמא  ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹמ א ,
 ציא לי הוה חדא , ע א  ְְְִִֵֵַָָָָָָנהיר

הדרגה יאיר ה ' ה אלה ְְְְִֵַַָָָָעת
ע"א) קע וישלח  (זוהר 

ואמר,רי תח  ו)יהדה זאת(שיר מי  ְְִִַַַָָָֹ
רה כבנה יפה  חר מ ְְְִַַַָָָָָָָָָהקפה
הר זה  ס ק דלת . יפה  ְְִֵֶַַַָָָָָחה 
ה א  הקפה זאת  מי אבל  ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹונתאר.
יקי הא  ר דה זמ ְְִִִֵֶַַָָָָי ראל,
לה יפח  אז ה לת , מ ציאוי  ת ְְִִִֵֶַַָָָָא
ואחר ,קט יק  [הא ] אר  ל ְִֶֶֶַַַַָָתח
עד ,מ גד ל ה א  אחר תח ִֵֶֶֶַַַָָ
ערי  לה יפח  הא ר ד הְְִִֶֶַַָָָָ
.להע רח ת לארע חית ני ְְְְִִֶַַָָעלי

 אוכ ה ר ד ה עה מה ל  ְֵֶַַָָָָָ
  ,ה יקי ול ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻלי ראל
ח   לאד אחד. זמ ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹולא 
להאיר רצ , ח מיד היה  רְְְְִִִִֶֶַָָָָֹוד
 עי קט אר ל לפח  צריכי , ְְְִִִֵַָָֹל
כל  וכ ,מ דל   ואחר ְְְִֶַַַַַָָָָה חט ,

ראי . האר  ל  ל איר עד עִֶַַַָָָָָ

אמר מ י ראל , כג)ה (שמות ְְֱִֵֵֶֶַָָ
מ אגר מעט  ארמעט עד  ני ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָ

להרפא , א ה א למי  וכ .'וג ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָפרה
עד מעט מעט אא אחת , עה   ְְְֵֶַַַַַָָָאינ
פע א א  , לא  לעו אבל  ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹתח ק.
מעט מעט  מ ונאבד  ,ל מאיר ְְְֱִִֵֶֶַַַַָאחת 
זרה עב דה עבדי  לאת לבא  ְְֲִֵֶָָָָָָֹֻ[ולעתיד

מב) תח ק(ישעיה עד יצא ] ר ְְִִֵֵֶַַַה'
מהל ,  ת א [ וי]  מידוי ְְְְְִִִֵֵַַָֹי ראל
מ הא .  למהע הה   לִֵֵֶַַָָָָָמהע
ה מדה ל יהיה אחת, עה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָאיר



הזֹוהרמ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

זעיר  דלה נה רא  יראל אבל  ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמ א .
קדא ל וינהיר קפ ית עד ְְְְְְְִִֵַַַָֻזעיר ,

.לעלמי ה א  ְְְִִָברי

הקפהוכא זאת מי ואמרי ל אלי ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹ
דצפרא , קדרתא   איה חר,  ְְְְִַַַָָָכמ
יפה לבתר דקיק. נהרא   איה ְְְִִַָָָָָָודא 
נהיר דיל נהרא  סיהרא  גי ְְְְֲִִִִַָָָָָָכבנה,
 גי כח ה , רה  לבתר  מ חר. ְְִִִַַַַַַָָָָייר
מיהרא . ייר ונהיר י רינהְְֲִִִִִִֵַַָָ
נה רא יפא  כדגלת, אי ה ְְְֲִִִַַַָָָָָֻלבתר

יא ת . דקא  י ְְְִַָת

רה ל  הע קר ל חְִֶֶֶַָָָָֹ
ויש ע"ב)(זוהר קעו לח

יסי רי  לרי חד ימא  חי א חזקה ְְְְִִִִִֵֵַַַָָ
קטרי  ג ספסינא  ממיט ְְְְְֲִִִִֵַָָדהוה 
לעיא . דתננא  ק רא  סליק והוה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָדנ רא 
דקר נא דתננא  קרא  א ,לי ְְְִִִֵַָָָָָָָאמר
סליק  הוה  מדחא י על סליק ְְְֲִִֵַַַָָָָָָדהוה
ר גזא ריא  לא וונא , האי י ְְְִִַַַָָָָָדיר
ארעא . מעל  אתלי לא ויראל  ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָבעלמא 

 י וק חי מל א ְְִַַָָָָדוד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי בכפר   אערע יסי ורי יהדה  ְְְְִִִִִִֵֵַָָָ
אתא ,יזייה א י יתבי הו ְְְְֲִֵֵַַָָָעד 
קמי דחמרא  מט לא  וחד נ ר ְְְֵַַַַַָָָָחד
יהדה רי אמר א הכי, ביתא . ְְְְִִִֵַַָָָָָועאל
הוה מלא  דוד ,תנינ הא  י סי, ְְְִִִֵֵַָָָָָָָלרי
הוה  הי זעיר, ינתיו סס, ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָמתנמנ
זעיר ע רא  האי ליליא . פל ת  ְְְְִֵֵַַָָָק

מעט  ה א ר יראל, אבל ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹמה ל .
דה לה ויאיר ,ק תח עד ְְְְִִֶֶַַַַָָָמעט ,

.למילע ה א רְִָָ

 זאתוכ מי ,מרי וא ת א אלי ְְְֲִִִָָֹֻ
קדרת זהי  חר,  מ ְְְִִַַַָָָהקפה 
כבנה , יפה  ואחר יק. אר וזה ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹה קר,
י תר מאיר  הא ר הבנה, ְִִֵֵֶֶַָָָָמ
ר א מ חה , רה ואחר ְִִֶַַַַַַָָָָמחר.
 ואחר מה בנה . יתר מאיר ְְִֵֵֵַַַָָָָָחזק
ראי . חזק  אר חזקה  דלת , ְְֲֲִַָָָָָָָָֻאיה 

רה ל  הע קר ל חְִֶֶֶַָָָָֹ
ע"ב) קעו וישלח (זוהר

י סירי  רי  את אחד   י מצא  חזקה ְִִִִֵֶֶַַָָָָ
לת ר  חתיכת  נ מטת  ְְְֲִִֶֶֶַָָָָהיתה
  הע קר עלה והיה  ,הא ְֲִֵֶֶַָָָָָלהב ת
ל הע קר  א ,ל אמר ְְִִֶֶַַָָָָלמעלה .
היה ה זח י  על עלה  היה ר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה
רגז רה לא זה , מ תמיד  ְִֶֶֶֶָֹֹעלה
מעל  ליג הי לא וי ראל ,לעְְִִֵֵַָָָָֹ

.ֶָָהאר

 י וק חי מל א ְְִַַָָָָדוד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי  לכפר נפ י סי ורי יהדה ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
מלנ בית ביי דעא , ְְְְִֵָָָ

ונכנס לפניו, חמר ל מא אחד, ְְְֲִִֶֶַַָָָָאי
י סי , לר י  יהדה רי  אמר  י ְְִִִִֵַַַַַָָָל ית.
מ מתנמנ היה  לה וד   נינ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָה ה
חצ ת ק היה  אי מעטת , נת ְֲֵֶֶַָָָָס ס 
היה ולא ,קט ה א  הה ה ער ְְִֶַַַַָָָָָֹה ילה,

הזֹוהר מאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

בתלת ת אפי אתער  הוה ולא   ְְְֲִִִִַָָָָאיה
ְֵָליליא .

הוהאמר ליליא , דעאל  ע א  ,לי ְְְְֵֵַַָָָָָָ
 ודאי ביתי רברבי ל ע ְְְִִִֵֵֵַָָָיתיב 
הוה לבתר  דא רייתא . מ י ועסיק ְְְְְִִִֵַַָָָָָָינא,
וק ליליא , לגת עד ינתי ְְְְִֵֵֵַַָָָנאי
וא ל ואתער, ליליא  ְְְְְְְְִִֵַַָָפלגת

.ח ות ירי ,דמארי ְְְְְְְִִֵָָָָפ לחנא 

ע"א)אמראדהכי רז  וכי (ד ,נ בר הה א ְְִִַַַַָָָ
הא . הכי ,דקאמרי מ ה  ְְִִִַַָָָהאי 
חי  מלא  דוד הא  הכא , דמה  ְְְִִַָָָָָָָָָרזא 
מל א ודוד .עלמי לעלמי לעל יְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָוק
טע יטע דלא  י מ י  ל נטיר ְְִִַַַָָָָָהוה
מיתה י מ חד  ינתא גי ְְְְִִִִִִֵַָָָמיתה .

ג  ודוד . לאאיה חי,  איה יכ י ְְְְִִִִֵָָָ
 י עד נ מי. יי א א  נאי ְְִִִִִִֵֶַָָָָהוה
להלאה , מ חי. איה חד, חסר ְְְִִִֵֵַַָָָָָנ מי
י ויט  דמ תא , טעמא   נ ר  ְְְִִֵַַַָָָָטעי

.'וכ מסאבא  דרח  ְְְְֲִַָָָסטרא 

 את אמר נקה , יסי ורי יה דה  רי ְְְְִִִִֵָָָָָ
חזקה . , לה אמר . מ מה ,ְְְִִֵַַָָָלי
 וית  חיל יתיי ר ,לי ְְְְִִֵֵֵַַַָָאמר
ה איל יה דה, רי אמר  . יתיב . ריית ְְְִִִִַַָָָא
 אי ע רזי מה י ל אימא  ְִִִִִֵֵַָָָָָורית,

.'וכ  קאמרְְְְֲַָ

ל  אדהכי  חמא  יו אלעזר, ר י אתא  ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
אמר הכא. כינא ואי ְְִַַַָָָָָָאמר,

לי אמר . עסקית מאי  ע"ב)לה רז  ד) ְְְְִֵַַָ
קאמר. יר ואי אמר, ע בדא . ֲִַַַַָָָָָָל

ה ילה?  לי אפ ְְְֲִִִִֵַַָמתערר

יבאמר היה הילה, כנס  עה  ,ל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
 יה את  וד בית ד לי  ל  ְְִִֵֵֶַָָע
 י היה  ואחר תרה , דברי ְְְְִֵֵֵַַָָָָָועסק
חצ ת וק הילה , חצת עד נתְְְֲֲַַַַָָָ
נר עב דת מל מתערר, ְְְֲִִִֵֵַַַַַָה ילה

ותח ת. יריְְְִִִָ

ינתיהה הבר וכי  ההא,  האי אמר ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
ס ד ? הא מרי א  אְִֶֶַָ
 וק חי  לה וד ה ה ,א י ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה בר
היה לה ודוד  ,למיע לעלמי   לְְְְִִֵֶֶַָָָָָלע
מיתה , טע  יטע א ימיו ל  ְִִֵֶַַַָָָָֹמר
מיתה ימ אחד הנה ְִִִִִֵֶֶַָָָמ
לא חי, הא ממק  מ ודוד, ְְִִִֶַָֹהיא ,
עד נימת, י אא  י ְִִִֵֶֶַָָָָהיה 
מ חי , הא  אחת חסר נימת יְִִִִֵַַַָָ
 ולט מיתה טע אד עט ְְִֵֵַַָָָָָָוהלאה

.'וכ המאה רח  ל ְְֶַַַַָֻהד

 אאמר . הק נ יסי  ורי  יה דה רי  ְְְְִִֵַַָָָָ
חזקה. ,לה אמר  ?מ מה  , ְְִִִֶַַָָָל
.רת ותתח ק  ח יי ר ,ל ְְְְֲִִֵַַָָֹאמר
,והתחל ה איל  יה דה , רי  אמר . ב ְְְְְִִִַַַָָָָי
אמר ני עלי ס ד ת מעה  לנ ְְֱִֵֶֶַַָָָָֹאמר

.'ְוכ

ינתיראה יו אלעזר. רי א ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
הכינה ו אי אמר, ,ת ְִֶַַַַָָָא
ל אמר ?עסק ה ,לה אמר .אְְֲֶֶַַַָָָָָ
אמר. פה  ואי  אמר, העה. ל  ֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָאת



הזֹוהרמ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

זעיר  דלה נה רא  יראל אבל  ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמ א .
קדא ל וינהיר קפ ית עד ְְְְְְְִִֵַַַָֻזעיר ,

.לעלמי ה א  ְְְִִָברי

הקפהוכא זאת מי ואמרי ל אלי ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹ
דצפרא , קדרתא   איה חר,  ְְְְִַַַָָָכמ
יפה לבתר דקיק. נהרא   איה ְְְִִַָָָָָָודא 
נהיר דיל נהרא  סיהרא  גי ְְְְֲִִִִַָָָָָָכבנה,
 גי כח ה , רה  לבתר  מ חר. ְְִִִַַַַַַָָָָייר
מיהרא . ייר ונהיר י רינהְְֲִִִִִִֵַַָָ
נה רא יפא  כדגלת, אי ה ְְְֲִִִַַַָָָָָֻלבתר

יא ת . דקא  י ְְְִַָת

רה ל  הע קר ל חְִֶֶֶַָָָָֹ
ויש ע"ב)(זוהר קעו לח

יסי רי  לרי חד ימא  חי א חזקה ְְְְִִִִִֵֵַַַָָ
קטרי  ג ספסינא  ממיט ְְְְְֲִִִִֵַָָדהוה 
לעיא . דתננא  ק רא  סליק והוה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָדנ רא 
דקר נא דתננא  קרא  א ,לי ְְְִִִֵַָָָָָָָאמר
סליק  הוה  מדחא י על סליק ְְְֲִִֵַַַָָָָָָדהוה
ר גזא ריא  לא וונא , האי י ְְְִִַַַָָָָָדיר
ארעא . מעל  אתלי לא ויראל  ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָבעלמא 

 י וק חי מל א ְְִַַָָָָדוד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי בכפר   אערע יסי ורי יהדה  ְְְְִִִִִִֵֵַָָָ
אתא ,יזייה א י יתבי הו ְְְְֲִֵֵַַָָָעד 
קמי דחמרא  מט לא  וחד נ ר ְְְֵַַַַַָָָָחד
יהדה רי אמר א הכי, ביתא . ְְְְִִִֵַַָָָָָועאל
הוה מלא  דוד ,תנינ הא  י סי, ְְְִִִֵֵַָָָָָָָלרי
הוה  הי זעיר, ינתיו סס, ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָמתנמנ
זעיר ע רא  האי ליליא . פל ת  ְְְְִֵֵַַָָָק

מעט  ה א ר יראל, אבל ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹמה ל .
דה לה ויאיר ,ק תח עד ְְְְִִֶֶַַַַָָָמעט ,

.למילע ה א רְִָָ

 זאתוכ מי ,מרי וא ת א אלי ְְְֲִִִָָֹֻ
קדרת זהי  חר,  מ ְְְִִַַַָָָהקפה 
כבנה , יפה  ואחר יק. אר וזה ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹה קר,
י תר מאיר  הא ר הבנה, ְִִֵֵֶֶַָָָָמ
ר א מ חה , רה ואחר ְִִֶַַַַַַָָָָמחר.
 ואחר מה בנה . יתר מאיר ְְִֵֵֵַַַָָָָָחזק
ראי . חזק  אר חזקה  דלת , ְְֲֲִַָָָָָָָָֻאיה 

רה ל  הע קר ל חְִֶֶֶַָָָָֹ
ע"ב) קעו וישלח (זוהר

י סירי  רי  את אחד   י מצא  חזקה ְִִִִֵֶֶַַָָָָ
לת ר  חתיכת  נ מטת  ְְְֲִִֶֶֶַָָָָהיתה
  הע קר עלה והיה  ,הא ְֲִֵֶֶַָָָָָלהב ת
ל הע קר  א ,ל אמר ְְִִֶֶַַָָָָלמעלה .
היה ה זח י  על עלה  היה ר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה
רגז רה לא זה , מ תמיד  ְִֶֶֶֶָֹֹעלה
מעל  ליג הי לא וי ראל ,לעְְִִֵֵַָָָָֹ

.ֶָָהאר

 י וק חי מל א ְְִַַָָָָדוד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי  לכפר נפ י סי ורי יהדה ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
מלנ בית ביי דעא , ְְְְִֵָָָ

ונכנס לפניו, חמר ל מא אחד, ְְְֲִִֶֶַַָָָָאי
י סי , לר י  יהדה רי  אמר  י ְְִִִִֵַַַַַָָָל ית.
מ מתנמנ היה  לה וד   נינ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָה ה
חצ ת ק היה  אי מעטת , נת ְֲֵֶֶַָָָָס ס 
היה ולא ,קט ה א  הה ה ער ְְִֶַַַַָָָָָֹה ילה,

הזֹוהר מאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

בתלת ת אפי אתער  הוה ולא   ְְְֲִִִִַָָָָאיה
ְֵָליליא .

הוהאמר ליליא , דעאל  ע א  ,לי ְְְְֵֵַַָָָָָָ
 ודאי ביתי רברבי ל ע ְְְִִִֵֵֵַָָָיתיב 
הוה לבתר  דא רייתא . מ י ועסיק ְְְְְִִִֵַַָָָָָָינא,
וק ליליא , לגת עד ינתי ְְְְִֵֵֵַַָָָנאי
וא ל ואתער, ליליא  ְְְְְְְְִִֵַַָָפלגת

.ח ות ירי ,דמארי ְְְְְְְִִֵָָָָפ לחנא 

ע"א)אמראדהכי רז  וכי (ד ,נ בר הה א ְְִִַַַַָָָ
הא . הכי ,דקאמרי מ ה  ְְִִִַַָָָהאי 
חי  מלא  דוד הא  הכא , דמה  ְְְִִַָָָָָָָָָרזא 
מל א ודוד .עלמי לעלמי לעל יְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָוק
טע יטע דלא  י מ י  ל נטיר ְְִִַַַָָָָָהוה
מיתה י מ חד  ינתא גי ְְְְִִִִִִֵַָָָמיתה .

ג  ודוד . לאאיה חי,  איה יכ י ְְְְִִִִֵָָָ
 י עד נ מי. יי א א  נאי ְְִִִִִִֵֶַָָָָהוה
להלאה , מ חי. איה חד, חסר ְְְִִִֵֵַַָָָָָנ מי
י ויט  דמ תא , טעמא   נ ר  ְְְִִֵַַַָָָָטעי

.'וכ מסאבא  דרח  ְְְְֲִַָָָסטרא 

 את אמר נקה , יסי ורי יה דה  רי ְְְְִִִִֵָָָָָ
חזקה . , לה אמר . מ מה ,ְְְִִֵַַָָָלי
 וית  חיל יתיי ר ,לי ְְְְִִֵֵֵַַַָָאמר
ה איל יה דה, רי אמר  . יתיב . ריית ְְְִִִִַַָָָא
 אי ע רזי מה י ל אימא  ְִִִִִֵֵַָָָָָורית,

.'וכ  קאמרְְְְֲַָ

ל  אדהכי  חמא  יו אלעזר, ר י אתא  ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
אמר הכא. כינא ואי ְְִַַַָָָָָָאמר,

לי אמר . עסקית מאי  ע"ב)לה רז  ד) ְְְְִֵַַָ
קאמר. יר ואי אמר, ע בדא . ֲִַַַַָָָָָָל

ה ילה?  לי אפ ְְְֲִִִִֵַַָמתערר

יבאמר היה הילה, כנס  עה  ,ל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
 יה את  וד בית ד לי  ל  ְְִִֵֵֶַָָע
 י היה  ואחר תרה , דברי ְְְְִֵֵֵַַָָָָָועסק
חצ ת וק הילה , חצת עד נתְְְֲֲַַַַָָָ
נר עב דת מל מתערר, ְְְֲִִִֵֵַַַַַָה ילה

ותח ת. יריְְְִִִָ

ינתיהה הבר וכי  ההא,  האי אמר ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
ס ד ? הא מרי א  אְִֶֶַָ
 וק חי  לה וד ה ה ,א י ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה בר
היה לה ודוד  ,למיע לעלמי   לְְְְִִֵֶֶַָָָָָלע
מיתה , טע  יטע א ימיו ל  ְִִֵֶַַַָָָָֹמר
מיתה ימ אחד הנה ְִִִִִֵֶֶַָָָמ
לא חי, הא ממק  מ ודוד, ְְִִִֶַָֹהיא ,
עד נימת, י אא  י ְִִִֵֶֶַָָָָהיה 
מ חי , הא  אחת חסר נימת יְִִִִֵַַַָָ
 ולט מיתה טע אד עט ְְִֵֵַַָָָָָָוהלאה

.'וכ המאה רח  ל ְְֶַַַַָֻהד

 אאמר . הק נ יסי  ורי  יה דה רי  ְְְְִִֵַַָָָָ
חזקה. ,לה אמר  ?מ מה  , ְְִִִֶַַָָָל
.רת ותתח ק  ח יי ר ,ל ְְְְֲִִֵַַָָֹאמר
,והתחל ה איל  יה דה , רי  אמר . ב ְְְְְִִִַַַָָָָי
אמר ני עלי ס ד ת מעה  לנ ְְֱִֵֶֶַַָָָָֹאמר

.'ְוכ

ינתיראה יו אלעזר. רי א ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
הכינה ו אי אמר, ,ת ְִֶַַַַָָָא
ל אמר ?עסק ה ,לה אמר .אְְֲֶֶַַַָָָָָ
אמר. פה  ואי  אמר, העה. ל  ֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָאת



הזֹוהרמב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

וכב ד ע ר מאל ימינ  ימי ְְִִִִֶֶָָָָֹֹאר
ע"א) קצ וישב (זוהר

כתיב,א מה  ג)חזי , ימי(משלי אר ְִִֵֶַָָָֹ
אר וכב ד. ע ר  מאל ימינְְִִִֶֶָָָֹֹ
לימינא אזיל מא , ימינ  ְִִִִִִָָָָָימי
לעלמא איה ידח ארכא ְְְְְְִִַַַָָָָדא רייתא ,
דארייתא , ליקרא  זכי  ְְְְִֵֵַַָָָָָָדאתי .
א . על  לאתע רא  וכתרא , יקרא  איהְְְְְְְִִִַַָָָָָֹ
.איה עלמא  בההא  דארייתא  ְְְְְְִִַַַָָָכתרא 
א עלמא , האי וכבד, ע ר מאלְְְְְִֶַַַָָָֹ
בהאי  זכי ,מל  אתעק לא  ב ְְְְִִֵַַַַַָָָָעל

ויקרא . בע תרא  ְְְִַָָָָעלמא 

לארעאהא   מהת אתא  כד  חיא  רי ְְְִִִֵַַָָָָָָָ
הו עד א רייתא, קרא  ְְְְְֲִֵַַָָָָדיראל ,
 קיימי הו וכד מא . נהירי ְְְְְְֲִִִִַַָָאנ י
הוה א רייתא . לעא אי ל  יְְְִֵַַָָָָָָק
ודא , מל א רייתא  אל  א  ְְְְְִִַַַַָָָָָאמר,
הה א על  צי והוה  , מ ל א ל ְְְֲִִֵַַַַַָָָלא
ויז י  תדיר, הכי  ליהוי ,מ ל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָדאתעק
דלא ההא  על וצי דאתי. ְְְְְֵֵַַַַָָָלעלמא 

ל  ב אתעק לאתע קא  ייתי , מ ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
עלמא . לחי ויזי , מְְְְְִִֵֵַָָָל

לעי י מא  הוה למיד חד  חמא  חד, ְְֲִֵַַַָָָָָ
אמר , .ריקמ ואנ י ְְְְִַַַָָָבא רייתא ,
אחיד  נא. איה חטאה מהרהר ְְְְְִִֵֶַַָָָָואי
 ימ  עלי י ואמ ,ילק  ְְְְֲִִִֵֵֵַַלי
 מ .יג חיר אתייב עד ְְְְְִִֵֵַַַַַָא רייתא ,
לא ,חיר על י להלאה, ימא  ְְְֵֵַַַָָָָהה א 
ויל ,יי רי הרה אי תר  ְְְְִִִִִִִַַַָֹיר

.מ ל ְְְִַָָארייתא 

הרה רי אמר נ בר  חמי ד  יסי, רי ְְִִִִֵֵַַַָָָ
יתע ק  ,ילג אתיי ייְְְִִִֵַַַַָ

וכב ד ע ר מאל ימינ  ימי ְְִִִִֶֶָָָָֹֹאר
ע"א) קצ וישב (זוהר

תב ,א מה  ג)ראה  ימי(משלי אר ְִֵֶַָָֹֹ
 אר וכב ד . ער מאל ימינְְִִִֶֶָָָֹֹֹ
ה רה , לימי  לה מי   ימינ ִִִִִִֵֶַָָָימי
כה הא, ללע הא יח ל ִֶֶֶֶַַָָָֹאר
וכתר ב ד  ה א  הרה, לכב ד  ְְִֶֶֶַָָָ
ה א ה רה  תר הל, על ְְִֵֶֶֶַַַַָֹלהתער
 וכב ד ער  מאל הה א. לעְְִֶַָָָָֹֹ
מתעק אינ ב  על  א הה, לעְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
לער הה לע זכה  ,מ ל ְְִֶֶֶַָָָָֹ

ְָוכבד.

לארהרי  מ א  א ר ח יא, רי  ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
הי עד רה , קרא  ְִֵֶַַָָָָָי ראל ,
היכ ,מה מ מאירי ְְְִִֶֶֶַָָָפניו 
ב רה , עסק ת א ל  לפניו מדיְְְִֶַָָָָָָע
וזה ,מל רה  ה ל  זה אמר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהיה 
על מתל  והיה .מ ל ה ל ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹלא
תמיד יהיה  ,מל תעק ת ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָא
ת א על מת ל  הא.  ללע ְְְִִֵֶַַַָָָויזה
להתעק בא ,מ ל התעק ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹא

.לע לחי  ויזה מל ְְְְִִֵֶַָָָ

סקיע היה  אחד תלמיד ראה ְִֵֶֶֶַָָָָָָאחד 
ואי אמר, .ריקימ פניו ִִַַַַָָָָרה
לפניו ,  תא אחז  זה. ה א עברה ְְְֲֵֵֶַַַָָָָמהרהר
התיבה עד  תרה ברי  עליו  יְְְְְִִִִֵֶַַָָָָוהמ
על  והלאה ה תמא . כת חְְֵַַָָָָר
ריההרה תא אחר יר א  חְְִִִֶַַַָֹֹר

.מ ל רה  וי ל  ְְְִִִֵַַָָָָהרעי

איאמר ראה   אד י סי, רי ְִִֵֶֶֶַַָָָָ
יתעק ,רעי ריהרה ְְִִִִֵֵַָָאליו

הזֹוהר מגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

רי  אמר .י מ יתעבר כדי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָא רייתא ,
אתי  בי א  סטרא  הה א  ד ְְִִֵֶַַָָָָָאלעזר,
לגי  לי י מ יהא , נ לבר  לי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָלמפ י

. ימ ר וית ְְְְִִֵַַָא רייתא ,

סטראא  האי כד ,תנינ הא  חזי, ְְְִֵֵַַָָָָָָ
ברי דקדא  יק קיימא  ְְְְִִֵַָָָָֻביא
 בדיע בגי עלמא  על  לאסטאה  ְְְְִִַַַָָָָה א 
עלמא , על  חס הא  ברי קדא  .ייְְְִִִַַָָָֻ
. ימ לא זבא  נא , לבני עיטא ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָויהיב
על ולא   עליה ללטאה יכיל  ְְְְְֲִֵַַָָָָולא 
לאלא עיטא ,  איה מאי , בדיה ְְְִִֵֵַַָָָע
כ יב , ,מנל . ימ זב וא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָא רייתא ,

ו) חי(משלי ודר א ר ותרה מצוה נר ְְְִִִֵֶֶַָָי
מר ל תרי כתיב  מה  מ סר. ְְְְְִִֵַַָָכחת 

נכר ה . ל מחלקת  רע  ְְִֵֵֵֶֶַָָָָמא ת 

אחרא .ודא  סטרא  מסאבא , סטרא ה א  ְְְְֲֲִִַָָָָָָ
קדא יק דיר קיימא  ְְְִִִֵַָָָָֻדאיהי
בני   ביהח על  לאסטאה הא , ְְְְִִֵֵַַָָברי
לת א לאסטאה תדיר וקיימא  ְְְְְִַַָָָָָָָָנ א .
 גי לעיא , תדיר קיימא  נא . ְְְְִִִֵֵָָָָָָלבני

לאסט נ א , בני  ביה ח אהלאדרא  ְְְְְִֵֵַַָָָָָָ
 אתיהיב בגי .בדיה ע על  ְְְְִִִֵַָל

לא ב .  לי דעבד מה  ,תירְְְְֲִִֵֵַָ

 ראלוכדי לאסטאה  עלייה קיימא  ְְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָ
,דעבד מה כל ביהח ְְְְֲֵַַָָָָלאדרא 
קיימא הא  ברי קד א  זמני אינְְְְְְִִִִָָָֻ
  ל לאסטאה   קאי די בדינא .  ְְְְְֲִִֵַַָָָָעלייה
חס ה א ברי וקדא  . ביה ח ְְְְְִֵַָָָָֻלאדרא 
עיטא ל ויהב די ראל,  ְְְְֲִֵֵַַָָָעלייה
י מא פר במה , .י מ ְְְְְִִֵַָָָָָלאזבא
ב עיר דכרי בי מא  ה נה ,  ְְְְִִֵַָָָָֹדרא

רי אמר .מ יעבר ואז ְְִִֶַַַַַָָָרה,
לפ ת א הרע הד  תא ְְְֶֶַַַָָָָָאלעזר ,
וי רד ל רה , תא  ימ ,האד ְְִִֵֶַָָָָָֹאת

.ִֶמ

הדא  אר ,נינ ה ה ראה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ר ד ה לפני  עמד  הה ְִֵֵֶַַָָָָהרע
ימע  מ להע על  טילה ְְֲִִִַַַָָה א

ה ד ,רעי, להע על חס  הא ר  ִַַָָָָָָ
ולא ,מ להצל   אד לבני עצה תְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹונ
.יהמע על ולא  עליה ללט ְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹֹי כל
רה , להל  העצה? היא  ְְִִֵֵַַַָָָמה

תב ?לנ ימ .מ ליו)ונ י(ש ְִִִִִִֶֶַָָ
כח ת  יח ודר א ר ותרה  מצוה  ְְְְִִֵֶֶַָָנר
מאת מרל אחריו ? תב מה  ְְֲִֵֵֶַַָָָָמסר.

נכרה.  ל מחלקת  ְְִֵֶַָָָָרע

מדזהע  האחר הד ה מאה. צד  ְֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ה א ר  דה לפני ְִִֵַָָָמיד
ועמד ,האד ני  חטאי  על טיְְְְֲִֵֵֵַַָָָָלה
עמד .אד לבני  למה  טילה ְְְְִִִֵֵַַָָָָמיד 
ני חטאי  להז יר די  למעלה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָמיד 
, יהמע על  לה טי לה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָהאד
ל עה מ ,תר  נ מְְְִִִֶֶָָ

ְִלאב .

ראלוכי את טילה  עליה עמד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ
ע מה כל חטאיה ְְְֲִֵֶֶַַָָָלהז יר
ה א ר ד ה עמיה ת אְְִֶַַָָָָ
 טי לה עמד אזי ,די  עליה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַעמד
ר דוה ,חטאיה להזיר  ְְְֲִֵֶֶַַָָָָלה
עצה לה תונ יראל על חס  ְְִֵֵֵֶַָָָָה א
ל  פר, בה? ,מ ְִִֵֶֶֶַַַָָלהצל
עיר ריה  בי ה נה,  ְִִִַַַָָָֹרא



הזֹוהרמב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

וכב ד ע ר מאל ימינ  ימי ְְִִִִֶֶָָָָֹֹאר
ע"א) קצ וישב (זוהר

כתיב,א מה  ג)חזי , ימי(משלי אר ְִִֵֶַָָָֹ
אר וכב ד. ע ר  מאל ימינְְִִִֶֶָָָֹֹ
לימינא אזיל מא , ימינ  ְִִִִִִָָָָָימי
לעלמא איה ידח ארכא ְְְְְְִִַַַָָָָדא רייתא ,
דארייתא , ליקרא  זכי  ְְְְִֵֵַַָָָָָָדאתי .
א . על  לאתע רא  וכתרא , יקרא  איהְְְְְְְִִִַַָָָָָֹ
.איה עלמא  בההא  דארייתא  ְְְְְְִִַַַָָָכתרא 
א עלמא , האי וכבד, ע ר מאלְְְְְִֶַַַָָָֹ
בהאי  זכי ,מל  אתעק לא  ב ְְְְִִֵַַַַַָָָָעל

ויקרא . בע תרא  ְְְִַָָָָעלמא 

לארעאהא   מהת אתא  כד  חיא  רי ְְְִִִֵַַָָָָָָָ
הו עד א רייתא, קרא  ְְְְְֲִֵַַָָָָדיראל ,
 קיימי הו וכד מא . נהירי ְְְְְְֲִִִִַַָָאנ י
הוה א רייתא . לעא אי ל  יְְְִֵַַָָָָָָק
ודא , מל א רייתא  אל  א  ְְְְְִִַַַַָָָָָאמר,
הה א על  צי והוה  , מ ל א ל ְְְֲִִֵַַַַַָָָלא
ויז י  תדיר, הכי  ליהוי ,מ ל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָדאתעק
דלא ההא  על וצי דאתי. ְְְְְֵֵַַַַָָָלעלמא 

ל  ב אתעק לאתע קא  ייתי , מ ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
עלמא . לחי ויזי , מְְְְְִִֵֵַָָָל

לעי י מא  הוה למיד חד  חמא  חד, ְְֲִֵַַַָָָָָ
אמר , .ריקמ ואנ י ְְְְִַַַָָָבא רייתא ,
אחיד  נא. איה חטאה מהרהר ְְְְְִִֵֶַַָָָָואי
 ימ  עלי י ואמ ,ילק  ְְְְֲִִִֵֵֵַַלי
 מ .יג חיר אתייב עד ְְְְְִִֵֵַַַַַָא רייתא ,
לא ,חיר על י להלאה, ימא  ְְְֵֵַַַָָָָהה א 
ויל ,יי רי הרה אי תר  ְְְְִִִִִִִַַַָֹיר

.מ ל ְְְִַָָארייתא 

הרה רי אמר נ בר  חמי ד  יסי, רי ְְִִִִֵֵַַַָָָ
יתע ק  ,ילג אתיי ייְְְִִִֵַַַַָ

וכב ד ע ר מאל ימינ  ימי ְְִִִִֶֶָָָָֹֹאר
ע"א) קצ וישב (זוהר

תב ,א מה  ג)ראה  ימי(משלי אר ְִֵֶַָָֹֹ
 אר וכב ד . ער מאל ימינְְִִִֶֶָָָֹֹֹ
ה רה , לימי  לה מי   ימינ ִִִִִִֵֶַָָָימי
כה הא, ללע הא יח ל ִֶֶֶֶַַָָָֹאר
וכתר ב ד  ה א  הרה, לכב ד  ְְִֶֶֶַָָָ
ה א ה רה  תר הל, על ְְִֵֶֶֶַַַַָֹלהתער
 וכב ד ער  מאל הה א. לעְְִֶַָָָָֹֹ
מתעק אינ ב  על  א הה, לעְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
לער הה לע זכה  ,מ ל ְְִֶֶֶַָָָָֹ

ְָוכבד.

לארהרי  מ א  א ר ח יא, רי  ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
הי עד רה , קרא  ְִֵֶַַָָָָָי ראל ,
היכ ,מה מ מאירי ְְְִִֶֶֶַָָָפניו 
ב רה , עסק ת א ל  לפניו מדיְְְִֶַָָָָָָע
וזה ,מל רה  ה ל  זה אמר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהיה 
על מתל  והיה .מ ל ה ל ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹלא
תמיד יהיה  ,מל תעק ת ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָא
ת א על מת ל  הא.  ללע ְְְִִֵֶַַַָָָויזה
להתעק בא ,מ ל התעק ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹא

.לע לחי  ויזה מל ְְְְִִֵֶַָָָ

סקיע היה  אחד תלמיד ראה ְִֵֶֶֶַָָָָָָאחד 
ואי אמר, .ריקימ פניו ִִַַַַָָָָרה
לפניו ,  תא אחז  זה. ה א עברה ְְְֲֵֵֶַַַָָָָמהרהר
התיבה עד  תרה ברי  עליו  יְְְְְִִִִֵֶַַָָָָוהמ
על  והלאה ה תמא . כת חְְֵַַָָָָר
ריההרה תא אחר יר א  חְְִִִֶַַַָֹֹר

.מ ל רה  וי ל  ְְְִִִֵַַָָָָהרעי

איאמר ראה   אד י סי, רי ְִִֵֶֶֶַַָָָָ
יתעק ,רעי ריהרה ְְִִִִֵֵַָָאליו
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רי  אמר .י מ יתעבר כדי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָא רייתא ,
אתי  בי א  סטרא  הה א  ד ְְִִֵֶַַָָָָָאלעזר,
לגי  לי י מ יהא , נ לבר  לי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָלמפ י

. ימ ר וית ְְְְִִֵַַָא רייתא ,

סטראא  האי כד ,תנינ הא  חזי, ְְְִֵֵַַָָָָָָ
ברי דקדא  יק קיימא  ְְְְִִֵַָָָָֻביא
 בדיע בגי עלמא  על  לאסטאה  ְְְְִִַַַָָָָה א 
עלמא , על  חס הא  ברי קדא  .ייְְְִִִַַָָָֻ
. ימ לא זבא  נא , לבני עיטא ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָויהיב
על ולא   עליה ללטאה יכיל  ְְְְְֲִֵַַָָָָולא 
לאלא עיטא ,  איה מאי , בדיה ְְְִִֵֵַַָָָע
כ יב , ,מנל . ימ זב וא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָא רייתא ,

ו) חי(משלי ודר א ר ותרה מצוה נר ְְְִִִֵֶֶַָָי
מר ל תרי כתיב  מה  מ סר. ְְְְְִִֵַַָָכחת 

נכר ה . ל מחלקת  רע  ְְִֵֵֵֶֶַָָָָמא ת 

אחרא .ודא  סטרא  מסאבא , סטרא ה א  ְְְְֲֲִִַָָָָָָ
קדא יק דיר קיימא  ְְְִִִֵַָָָָֻדאיהי
בני   ביהח על  לאסטאה הא , ְְְְִִֵֵַַָָברי
לת א לאסטאה תדיר וקיימא  ְְְְְִַַָָָָָָָָנ א .
 גי לעיא , תדיר קיימא  נא . ְְְְִִִֵֵָָָָָָלבני

לאסט נ א , בני  ביה ח אהלאדרא  ְְְְְִֵֵַַָָָָָָ
 אתיהיב בגי .בדיה ע על  ְְְְִִִֵַָל

לא ב .  לי דעבד מה  ,תירְְְְֲִִֵֵַָ

 ראלוכדי לאסטאה  עלייה קיימא  ְְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָ
,דעבד מה כל ביהח ְְְְֲֵַַָָָָלאדרא 
קיימא הא  ברי קד א  זמני אינְְְְְְִִִִָָָֻ
  ל לאסטאה   קאי די בדינא .  ְְְְְֲִִֵַַָָָָעלייה
חס ה א ברי וקדא  . ביה ח ְְְְְִֵַָָָָֻלאדרא 
עיטא ל ויהב די ראל,  ְְְְֲִֵֵַַָָָעלייה
י מא פר במה , .י מ ְְְְְִִֵַָָָָָלאזבא
ב עיר דכרי בי מא  ה נה ,  ְְְְִִֵַָָָָֹדרא

רי אמר .מ יעבר ואז ְְִִֶַַַַַָָָרה,
לפ ת א הרע הד  תא ְְְֶֶַַַָָָָָאלעזר ,
וי רד ל רה , תא  ימ ,האד ְְִִֵֶַָָָָָֹאת

.ִֶמ

הדא  אר ,נינ ה ה ראה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ר ד ה לפני  עמד  הה ְִֵֵֶַַָָָָהרע
ימע  מ להע על  טילה ְְֲִִִַַַָָה א

ה ד ,רעי, להע על חס  הא ר  ִַַָָָָָָ
ולא ,מ להצל   אד לבני עצה תְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹונ
.יהמע על ולא  עליה ללט ְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹֹי כל
רה , להל  העצה? היא  ְְִִֵֵַַַָָָמה

תב ?לנ ימ .מ ליו)ונ י(ש ְִִִִִִֶֶַָָ
כח ת  יח ודר א ר ותרה  מצוה  ְְְְִִֵֶֶַָָנר
מאת מרל אחריו ? תב מה  ְְֲִֵֵֶַַָָָָמסר.

נכרה.  ל מחלקת  ְְִֵֶַָָָָרע

מדזהע  האחר הד ה מאה. צד  ְֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ה א ר  דה לפני ְִִֵַָָָמיד
ועמד ,האד ני  חטאי  על טיְְְְֲִֵֵֵַַָָָָלה
עמד .אד לבני  למה  טילה ְְְְִִִֵֵַַָָָָמיד 
ני חטאי  להז יר די  למעלה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָמיד 
, יהמע על  לה טי לה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָהאד
ל עה מ ,תר  נ מְְְִִִֶֶָָ

ְִלאב .

ראלוכי את טילה  עליה עמד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ
ע מה כל חטאיה ְְְֲִֵֶֶַַָָָלהז יר
ה א ר ד ה עמיה ת אְְִֶַַָָָָ
 טי לה עמד אזי ,די  עליה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַעמד
ר דוה ,חטאיה להזיר  ְְְֲִֵֶֶַַָָָָלה
עצה לה תונ יראל על חס  ְְִֵֵֵֶַָָָָה א
ל  פר, בה? ,מ ְִִֵֶֶֶַַַָָלהצל
עיר ריה  בי ה נה,  ְִִִַַַָָָֹרא
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לאתרא גי , לי יהבי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָה ח
והא ,לקי ח בהה א  לא לא  , ייה ְְְְְְִִֵַַַָָָמ

ְָאקמ ה .

כתיב ,א  מה  ה )חזי, ירדת(משלי רגליה ְְְִֵֶַַָָָֹ
ברזא .יתמכ צעדיה א ל ְְְְִֶֶָָָָָֹמות 

כתיב , מה ג)דמהימנתא  רכיה(משלי ְְְְִִֵֶַָָָ
 יוא .  ל נתיבתיה וכל  נע ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹדרכי
וכא ארייתא , בילי ארחי ְְְְְִִִִַָָָֹאי
 הפיכ וכא מות , והאי  ל האי ְְֲִֶַַַָָָָֹחד.

א . מ ִָָא 

אינ  ז אה יראל, לקה ח ְְְְִִֵֵַָָָ
ברי קדא  י קיְְְְְִִִֵַָֻמת
עיטא ל ויהיב  חזי , כדקא  ְְְִֵֵָָָָה א 
עלמא . יאחר סטרי מל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָלאזבא
ילאחסנ קי א  ע א   אינ גיְְְְְִִִֵַַַַָָ
בכא . עיטא  ל יהיב א  ועל ,לקי ְְְִֵֵַָָָָָֹוח
דאתי. בעלמא ,די עלמא  אי איְְְְְִִֵֵַַַָָָָז

 ל הרע למי מחילה  ְְְִִִֵֶַָזכת 
ע"ב) רא מק (זוהר

דא בארי אתרעא  יתיב  הוה א א  ְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אתי, הוה נ ר חד חמא  ְְֲֵַַָָָָָדלד,
והוה דארעא , דתלא  קלטא  חד ְְְְְְְֲִַַָָָָָָויתיב
א הכי  .  ונאי ויתיב  מארחא , ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָלאי
נפק  ,ילג אתי הוה חויא, חד  ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָחמי
ד  לחויא. לי וקטיל  דגרנא, ְְְְְְְְִִֵַָָָָקסטפא 

חוי  הה א חמא  , נ בר הה א אאתער  ְְִִַַַַָָָָ
,נ בר  ההא  אז מית . הוה  ,ְְְְֲֳִִֵַַַַָָלקבלי
דתחת י  לע מקא  קלטא  הה א ְְְְְִַַָָָונפל 

ְְִִֵוא זיב .

אימאאתא  ,לי אמר ,ילג א א  ר י ְִִִֵֵַַַָָָָָ
ברי קדא  הא  .בד ע מא ְְְִִָָָָָֻלי

מה להרד  די ,ל תני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָה ח
והרי , החלק ת א ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַלהל 

ֲֵָארה.

תב,א מה ה )ראה   ת(ש ירד רגליה ְְְֵֶַַָָֹֹ
בס ד .יתמכ צעדיה א ל ְְְְִֶֶָָָֹמות

תב ? מה ג)האמנה דרכי(ש רכיה  ְְֱֵֶַַָָָָָ
רכי ה וא . ל נתיבתיה וכל ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹנע
וזה ל זה אחד. והל הרה, ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹבילי 

מה. זה כיהפ וה ל ְֲִִֶֶֶַָֹמות,

ד קיארי  י ראל ל  חלק ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
 תונ ראי ְֵַָָָָדרהא
האחרי דדיה מל  לה צל  עצה ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָלה
קד ע ה מ ,ל הע ִֵֶֶַָָָל 
עצה לה ת נ  ועל ,וחלק ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָלנחלת

 ה לע ריהא ה א.ל. לבע ה  ְֵֶֶַַַַָָָָָֹ

 ל הרע למי מחילה  ְְְִִִֵֶַָזכת 
ע"ב) רא מק (זוהר

לרי  הניסה ער על  י ב  היה אא  ְִִֵֶַַַַַַָָָָ
וי ב א, היה אחד  אי ראה ְִֶֶַָָָָָָָלד.
,רה מ  עי והיה ההר, צד ליטה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָעל 
אחד  נח ראה   ינתי .  וי ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָויב 
דגרנא קסטפא יצא אליו. א  ְְְְְֵֶָָָָָָָָהיה 

( ר רר(מיהתע . ח ה את  והרג ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
נג  ח ה תא את  ראה ,האי ת ְְִֶֶַָָָָָא
ונפלה , האי ת א  הז מת. ְְְִִֵֵֶַָָָָָהיה 

ונל. ח יה  לעמק הליטה  תְְְִִֶֶֶַַָָָָֹא

מהא לי  אמר , ל אמר א א , רי  אליו ֱִִֵַַַַָָָָֹ
ה א ר ד ה הרי  , יעֲֲֵֶֶַַָָ
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 אי לאו ,י נ רי י א  ל  רחי ְִִִִִֵֵָָָה א 
ימאי  ל ,נ בר הה א  לי אמר ְֵַַַַָָָָָָלמנא .
לא בעלמא , יא  נ בר  לי לי א ְְְְִִִַַַָָָָָלא
אי  , ות . לי מחילנא  , בהדי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָאת יסנא 
לא ,בהדי לאתייסא  יכילנא  ְְְְֲִִֵַַָָָָָלא
לכל ,לי מחילנא  עד לערסי, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָסליקנא 
י מא כל חיינא  ולא  לי, מצער ְְֲִִִִַַָָָָָאי
לי  די ולאו לי.  לי דא ביא  ְְְְִִִִַַַָָלהה א
להלאה , ימא  מההא  א א ְְְִֶַָָָָָדא ,

טבא .   ה ע למע ד ְְְְְִִֶַַַָָָא לנא 

דדי כה ע בד י ייר ואמר, א א  רי ְְֲִִִֵַַַָָָָ
והוה ו אי, אחי הו ס י ,סְְֲֲֲִֵֵַָָמ
א , עביד מה  אבל עלי. לרחמא   ְְֲֲֲֲִֵַַָָָלי
דקדא ה א יאת  .סמ ה א ְְִִֵַָָייר

ניא . על ניא  לי ירחי הא  ְְִִִִֵַַָָברי

י)ואמר,תח טח(משלי יל   ל ה ְֲֵֵֶֶַַַַָֹ
 ל ה ידע . רכיו  מעְְִֵֵֵַַַָָָ
אזיל ,נ בר ההא  א טח, ְִֵֶֶַַַָָָיל
 יכיל לא  טח, יל ארייתא . ארחיְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
 מע .לי לאבא א דעלמא  ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָנזקי
 מא ה א א  י דע . מא ידע , ְִִֵֵַַָָָָָָָרכיו
גי  בעי  דקט , מארחא  ְְְְִֵֵֵֵַַָָָאסטי
 איה ימ דע ידע , מה ידע , .ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָדחברי
יתאביד  לא  דדינא , מארי  כל   ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָבעיניה
 גי . נ בר  דהה א  דיקנא   ייה ְְְְִִִַַַָָמ
,י מ דינקמ לאתרא  לי ְְְְְְְִִֵֵַַָָָלאייתאה

י דע .  בגיְִִֵַָָ

קט ,וא ארח  דאזיל הה א  חזי, ְְְְִֵַַָָָֹ
 גי ,עלי חפי ה א ברי ְְְֲִִֵֵָָֻקדא 
לגי  א מדע , ולא  אתידע , ְְְְְְְִִֵַַַָָלא 
ידע , רכיו  מע אבל  דינא . ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָמאריה

אינ  לה י ה ני ל  ְְְִִִִֵֵֶַַָָהרחי
לא ימי ל  , האי תא ל אמר ?ְִִַַָָָָָֹלח
התס י א  לע רע  אי לי ְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
יכל י לא א ועד, .ל מחלי  ְְְִִִִַָָֹֹע
עד מתי על  עליתי  לא ,ע ְְִִִִִִֵַַַָָֹלהתס 
א תי , ער ת א לכל  ל ְְֲִִִֶֶַָָָחלי
 הרע  תלא ה ל ח י  ְְְִִֵֶַַָָָָֹולא
ה  ת א א א  זה, לי די  ולא  ְִִֵֶֶֶַַָֹלי,

טב . הע לעת הלי ְְְֲִִִֶַַַָָָָוהלאה

הכה  זה ל  מעיו ואמר, אא  רי  ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
ואי , אחיו הי  ס , סמ ִֵֵֵֶֶַַָָי תר 
ה מה  אבל  ,עליה לרח  ל ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָוהיה 
דה הא  נאה , ס מ יתר  ִֵֵֶֶַָָָָעה 

נס . על נס ל ירחי הא רְִֵֵַַָ

י)ואמר,תח  טח(ש יל  ל ה ְֵֵֶֶַַַַָָֹ
 יל  לה י דע. רכיו מעְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ה האד זה  דרכיטח  לה ה א ְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
נזקי לי יכ א   טח יל ְְִִֵֵֶֶֶַַָֹה רה ,
מי  י דע רכיו מע .ל להרע לְְְִִֵֵַַַָָָָָָהע
האמת רמ טה מי  ה א  זה ֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָי דע?
י דע? ה מה  ידע. ,מחבר לגת  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָורצה
יאבד א  י ה עלי ל עיני יר ְֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹֻה א
להביא די  ,האד ת א ל המת  ְְְִֵֵֶֶַָָָָמה
 מ ,מ נקמ  למק ת ְְְִִִֶֶָָא

ִֵַָידע.

אמת ,בא דר  לה ת א ראה, ְְֱֵֵֶֶֶֶֹ
די עליו מכ ה  ה א  ר  דְְֵֶַַָָָָה
אבל ,יה לבעלי יר ולא  ידע ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻא
א רי .לה וי ר י דע רכיו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמע



הזֹוהרמד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

לאתרא גי , לי יהבי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָה ח
והא ,לקי ח בהה א  לא לא  , ייה ְְְְְְִִֵַַַָָָמ

ְָאקמ ה .

כתיב ,א  מה  ה )חזי, ירדת(משלי רגליה ְְְִֵֶַַָָָֹ
ברזא .יתמכ צעדיה א ל ְְְְִֶֶָָָָָֹמות 

כתיב , מה ג)דמהימנתא  רכיה(משלי ְְְְִִֵֶַָָָ
 יוא .  ל נתיבתיה וכל  נע ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹדרכי
וכא ארייתא , בילי ארחי ְְְְְִִִִַָָָֹאי
 הפיכ וכא מות , והאי  ל האי ְְֲִֶַַַָָָָֹחד.

א . מ ִָָא 

אינ  ז אה יראל, לקה ח ְְְְִִֵֵַָָָ
ברי קדא  י קיְְְְְִִִֵַָֻמת
עיטא ל ויהיב  חזי , כדקא  ְְְִֵֵָָָָה א 
עלמא . יאחר סטרי מל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָלאזבא
ילאחסנ קי א  ע א   אינ גיְְְְְִִִֵַַַַָָ
בכא . עיטא  ל יהיב א  ועל ,לקי ְְְִֵֵַָָָָָֹוח
דאתי. בעלמא ,די עלמא  אי איְְְְְִִֵֵַַַָָָָז

 ל הרע למי מחילה  ְְְִִִֵֶַָזכת 
ע"ב) רא מק (זוהר

דא בארי אתרעא  יתיב  הוה א א  ְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אתי, הוה נ ר חד חמא  ְְֲֵַַָָָָָדלד,
והוה דארעא , דתלא  קלטא  חד ְְְְְְְֲִַַָָָָָָויתיב
א הכי  .  ונאי ויתיב  מארחא , ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָלאי
נפק  ,ילג אתי הוה חויא, חד  ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָחמי
ד  לחויא. לי וקטיל  דגרנא, ְְְְְְְְִִֵַָָָָקסטפא 

חוי  הה א חמא  , נ בר הה א אאתער  ְְִִַַַַָָָָ
,נ בר  ההא  אז מית . הוה  ,ְְְְֲֳִִֵַַַַָָלקבלי
דתחת י  לע מקא  קלטא  הה א ְְְְְִַַָָָונפל 

ְְִִֵוא זיב .

אימאאתא  ,לי אמר ,ילג א א  ר י ְִִִֵֵַַַָָָָָ
ברי קדא  הא  .בד ע מא ְְְִִָָָָָֻלי

מה להרד  די ,ל תני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָה ח
והרי , החלק ת א ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַלהל 

ֲֵָארה.

תב,א מה ה )ראה   ת(ש ירד רגליה ְְְֵֶַַָָֹֹ
בס ד .יתמכ צעדיה א ל ְְְְִֶֶָָָֹמות

תב ? מה ג)האמנה דרכי(ש רכיה  ְְֱֵֶַַָָָָָ
רכי ה וא . ל נתיבתיה וכל ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹנע
וזה ל זה אחד. והל הרה, ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹבילי 

מה. זה כיהפ וה ל ְֲִִֶֶֶַָֹמות,

ד קיארי  י ראל ל  חלק ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
 תונ ראי ְֵַָָָָדרהא
האחרי דדיה מל  לה צל  עצה ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָלה
קד ע ה מ ,ל הע ִֵֶֶַָָָל 
עצה לה ת נ  ועל ,וחלק ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָלנחלת

 ה לע ריהא ה א.ל. לבע ה  ְֵֶֶַַַַָָָָָֹ

 ל הרע למי מחילה  ְְְִִִֵֶַָזכת 
ע"ב) רא מק (זוהר

לרי  הניסה ער על  י ב  היה אא  ְִִֵֶַַַַַַָָָָ
וי ב א, היה אחד  אי ראה ְִֶֶַָָָָָָָלד.
,רה מ  עי והיה ההר, צד ליטה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָעל 
אחד  נח ראה   ינתי .  וי ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָויב 
דגרנא קסטפא יצא אליו. א  ְְְְְֵֶָָָָָָָָהיה 

( ר רר(מיהתע . ח ה את  והרג ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
נג  ח ה תא את  ראה ,האי ת ְְִֶֶַָָָָָא
ונפלה , האי ת א  הז מת. ְְְִִֵֵֶַָָָָָהיה 

ונל. ח יה  לעמק הליטה  תְְְִִֶֶֶַַָָָָֹא

מהא לי  אמר , ל אמר א א , רי  אליו ֱִִֵַַַַָָָָֹ
ה א ר ד ה הרי  , יעֲֲֵֶֶַַָָ

הזֹוהר מהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 אי לאו ,י נ רי י א  ל  רחי ְִִִִִֵֵָָָה א 
ימאי  ל ,נ בר הה א  לי אמר ְֵַַַַָָָָָָלמנא .
לא בעלמא , יא  נ בר  לי לי א ְְְְִִִַַַָָָָָלא
אי  , ות . לי מחילנא  , בהדי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָאת יסנא 
לא ,בהדי לאתייסא  יכילנא  ְְְְֲִִֵַַָָָָָלא
לכל ,לי מחילנא  עד לערסי, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָסליקנא 
י מא כל חיינא  ולא  לי, מצער ְְֲִִִִַַָָָָָאי
לי  די ולאו לי.  לי דא ביא  ְְְְִִִִַַַָָלהה א
להלאה , ימא  מההא  א א ְְְִֶַָָָָָדא ,

טבא .   ה ע למע ד ְְְְְִִֶַַַָָָא לנא 

דדי כה ע בד י ייר ואמר, א א  רי ְְֲִִִֵַַַָָָָ
והוה ו אי, אחי הו ס י ,סְְֲֲֲִֵֵַָָמ
א , עביד מה  אבל עלי. לרחמא   ְְֲֲֲֲִֵַַָָָלי
דקדא ה א יאת  .סמ ה א ְְִִֵַָָייר

ניא . על ניא  לי ירחי הא  ְְִִִִֵַַָָברי

י)ואמר,תח טח(משלי יל   ל ה ְֲֵֵֶֶַַַַָֹ
 ל ה ידע . רכיו  מעְְִֵֵֵַַַָָָ
אזיל ,נ בר ההא  א טח, ְִֵֶֶַַַָָָיל
 יכיל לא  טח, יל ארייתא . ארחיְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
 מע .לי לאבא א דעלמא  ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָנזקי
 מא ה א א  י דע . מא ידע , ְִִֵֵַַָָָָָָָרכיו
גי  בעי  דקט , מארחא  ְְְְִֵֵֵֵַַָָָאסטי
 איה ימ דע ידע , מה ידע , .ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָדחברי
יתאביד  לא  דדינא , מארי  כל   ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָבעיניה
 גי . נ בר  דהה א  דיקנא   ייה ְְְְִִִַַַָָמ
,י מ דינקמ לאתרא  לי ְְְְְְְִִֵֵַַָָָלאייתאה

י דע .  בגיְִִֵַָָ

קט ,וא ארח  דאזיל הה א  חזי, ְְְְִֵַַָָָֹ
 גי ,עלי חפי ה א ברי ְְְֲִִֵֵָָֻקדא 
לגי  א מדע , ולא  אתידע , ְְְְְְְִִֵַַַָָלא 
ידע , רכיו  מע אבל  דינא . ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָמאריה

אינ  לה י ה ני ל  ְְְִִִִֵֵֶַַָָהרחי
לא ימי ל  , האי תא ל אמר ?ְִִַַָָָָָֹלח
התס י א  לע רע  אי לי ְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
יכל י לא א ועד, .ל מחלי  ְְְִִִִַָָֹֹע
עד מתי על  עליתי  לא ,ע ְְִִִִִִֵַַַָָֹלהתס 
א תי , ער ת א לכל  ל ְְֲִִִֶֶַָָָחלי
 הרע  תלא ה ל ח י  ְְְִִֵֶַַָָָָֹולא
ה  ת א א א  זה, לי די  ולא  ְִִֵֶֶֶַַָֹלי,

טב . הע לעת הלי ְְְֲִִִֶַַַָָָָוהלאה

הכה  זה ל  מעיו ואמר, אא  רי  ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
ואי , אחיו הי  ס , סמ ִֵֵֵֶֶַַָָי תר 
ה מה  אבל  ,עליה לרח  ל ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָוהיה 
דה הא  נאה , ס מ יתר  ִֵֵֶֶַָָָָעה 

נס . על נס ל ירחי הא רְִֵֵַַָ

י)ואמר,תח  טח(ש יל  ל ה ְֵֵֶֶַַַַָָֹ
 יל  לה י דע. רכיו מעְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ה האד זה  דרכיטח  לה ה א ְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
נזקי לי יכ א   טח יל ְְִִֵֵֶֶֶַַָֹה רה ,
מי  י דע רכיו מע .ל להרע לְְְִִֵֵַַַָָָָָָהע
האמת רמ טה מי  ה א  זה ֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָי דע?
י דע? ה מה  ידע. ,מחבר לגת  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָורצה
יאבד א  י ה עלי ל עיני יר ְֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹֻה א
להביא די  ,האד ת א ל המת  ְְְִֵֵֶֶַָָָָמה
 מ ,מ נקמ  למק ת ְְְִִִֶֶָָא

ִֵַָידע.

אמת ,בא דר  לה ת א ראה, ְְֱֵֵֶֶֶֶֹ
די עליו מכ ה  ה א  ר  דְְֵֶַַָָָָה
אבל ,יה לבעלי יר ולא  ידע ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻא
א רי .לה וי ר י דע רכיו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמע



הזֹוהרמו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

נא ני אי אי ז .ייהלג ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוימ דע 
על חצלר ואזלי קט , בארח ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹדאזלי 
ולא ,די עלמא  אי דחלי לא  ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָעלמא .

דאתי. ְְְֵַָָבעלמא

זכ ת לכ חבר את  ד ְְְֱֲֵֵֶַָהוי
ע"ב) רד מק (זוהר

בארחא ,רי אזלי  הו יסי ורי  חיא  ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ
אתי, הוה  נ בר חד  חמ ְְֲִֵַַַָָָָָא הכי
 זייני כלי דמצוה  ע פא   ְְְְְְִִִִֵֵַַָָמתע
 נ בר ח יא, רי אמר חת י. רי ְְִִִִַַָָָקט
לי זאה  א .י אית  רי מ חד ,יְְִִִֵֵֵַַָָ

לראה   א , (את)איה.איה עלמא ני ְְְִִֵֶַַָָָ

עליני אמר  חסידי הא יסי, רי לי ְֲִִִִֵֵֵֶַָָ
הא .לזכ  נ בר לכל  ד הוי ,ְְְֱִֵַָָָָָאמר
 י ית לארחא , נפיק נ ר  ,ְְְְִִֵֵַַָָָָָָתנינ
לצל תא . לקרבא , ,רלד .ימ ְְְְִִִִִַָָָלתלת
,ו את י א לתלת הא  מ עקב ,  ל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹמ
לצל תא . לקרבא , , רלד רמי ְְְְְִִִֵַַָָָוזריז
בי הא  . איה ארחא  אזיל , נ בר ְְְִִֵַַָָָָָוהאי 
לי  בי והא  לצלתא . דמצוה , ְְְְְִִִֵֵָָָָע פא 
,י אית  יא תרי יו לקרבא . ,ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָזייני

.אבתר למר לא  ְְְְֲִִַַָָָָליתאה 

ולאד  ל לי  יהב ,ייהלג קריב  ְְְְֲִֵַַַַָָָ
חד  הא  חיא , רי  אמר .ל ִִִִַַָָָָאתיב

 ע"א)מאינ רה למהוי (ד ייאתח ,רי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַָ
רמי אתקי לא  הא  ,י לית ְְְִֵֵֵֵַַָָבי
אמר .י כליל למא  רבד ,ר ְְְִֵַָָָָלד
,תי צל מל  איה ילמא יסי, ְְְִִִִִִֵֵֵַָרי
. לי יעקר  לא  גי דילמ מרחי  ְְְְְִִֵֵַַַָָא

נ אזלי בר הה א מ יל ולא חדא, ְְְֲִֵַַַַָָָ
רי  מיטא לבתר . הדייהְְְְֲִִִִַַָָ

אמת דר לכיה  האד ני   ת ְְְֱִֵֶֶֶֶָָָָא
אינ  ה , להע על לבטח לכיְְִֵֵֶֶַַָָָָוה

ה א. לע ולא  ה ה  לע חדיְֲִֶַַָָָָָֹ

זכ ת לכ חבר את  ד ְְְֱֲֵֵֶַָהוי
ע"ב) רד מק (זוהר

דר.רי לכיה הי י סי  ורי  ח יא  ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
א היה  אחד  אי רא ינתיְִִֵֶֶַָָָָָ
ריק זי כלי  מצוה ל   ע  ְְְְְִִִִֵֶַָָֻמע
אחד הה,  האי ח יא, רי  אמר  ְִִִֶֶַַַַָָָָָחיו.
, ל צ יק ה א  א    י  ני ה ְִִִֵֵֶַַַָמ
.להע ני את לר ת ביל הא   ְְְִִֵֶֶַָָא

החסידיאמר הרי  י סי , רי ל ֲֲִִִֵֵַַַָ
אד ל  ד הוי  ,אמר ניְְֱִֵֶָָָָָָהעלי
,רל צא אד ,נינ הה זכת .  ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָלכ
לקרב , ,רלד   דברי לל ה ְְְְְִִִִֵַָָָֹית
ה א הרי  מעקב . ?לנ ימ ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹולתפה.
,רלד עצמ וזרז , א ל לת ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַֹהת
 לה הא  הה והאי ולתפה. ְְְְִִִִֵֶַָָָלקרב 
מצוה ל ע  י ה ה ,רְִִִֵֵֶֶֶַָ
 יו לקרב. זי לי  והה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָל פה,
אחריה. לר אי ה לי י אה, ני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ולארב  ל ל נתנ ,אליה ְְְֲֵֶֶַָָָֹ
ח יא , רי  אמר .לה ִִִֵֶַַָָָהיב 
להי ת יירא ניה ת מא אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָה ה

ל הרי , אי  ,רלד עצמ  ת א  ְְֲִֵֵֵֶַֹ
אלי יסי , רי  אמר . לה לל ר בדְִֵַַַַָָָ
רחי א ,תתפ מל ְְְִִִִֵֶַַָָָהיה 

.תא יח א  די דלמְְְִֵֶַַֹ

הלכ.הע האי תא דר ולא  יחד , ְְִִִֵֶַַָָָֹ
ורי חיא רי מטנ  ְְְִִִִַַַַָָאחר

הזֹוהר מז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

יו ח י  א רייתא. ל וא יסי  ורי א  ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
מלי   הו  נ בר הה א  ְְְְֲִֵַַַָָָחמא 
.ל ל ויהיב  ייהלג קריב  ְְְְְְִִַַַָָָָא רייתא ,

ד אמר לי, דח ה  רתי, , ל ְְֲִַַַַַָָ
.לכ אתיבנא ולא  , ל לי ְְְְֲֲִִִַָָָיהבי
הוית צל תא  ילמא  י סי, ר י לי ְְֲִִִֵֵֵַָָָאמר
,ל אמר .ד תלמ מרחי  א ְְְִַַַַָָָאמר,

.זכ לכ לכ ידי הא   ברי ְְְְְִִַָָֻקדא 

אזילאבל הוינא חד ימא  .לכ אימא  ְֲֲִִֵַָָָָָ
,נ בר חד א חנא ְְְְַַַַָָָָארחא ,
הוה גברא  והה א  . ל לי ְְְְְְִֵַַַָָָָָואקדימנא
ואלמלא לי. וצער עלי,  וק ,ְְְְְִִִִִֵֵַָָָלסטי
י מא מההא  אצטערנא.  בי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָדאת פנא 
 נ לבר  ר  ,ל לאקמא  לא  ְְְְְְַַַַָָָָָָָנדרנא ,
קדמיתא , בי ידענא  אי א א ְְְְִִֵֶַַַָָָָָז אה.
י   וית לי, לצערא  יכיל גיְְְְֲִִִִִַַַַָָ
לבר  ל לאקמא  אסיר גי ְְְְְְְִִֵַַָָָָָבחילא .

כיב , ח יבא .  מט)נ ל(ישעיה אי ְִִֵַָָָָ
.עילר יי ְְִַָָָָאמר

לי וההיא ויהבי ,לכ דחמינא  ע א  ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
חידנא .לכ אתיבנא  ולא   לְְְְְֲֲִִָָָָ
דאתחזי  מצוה  כ חמינא לא  גי .ְְְְְְְֲִִִֵֵָָָָלכ
למ דאי. מה ר כ  כמ והוינא  ְְְְֲֵֵַַַַַָָלבר.
,איז  א בכ דחמינא הא  ְְְְֲִֵַַַָָָָָאבל

קדמי. מתנא ארחא  ְְְֳִַָָָָָָהא 

החכמה מעינת  מנס ר"י ְְְְְְְִִִִַַַַָָפטירת 
ע"א) ריז ע "ב  רטז  ויחי (זוהר

רי אמר דאסיק ימא  מ יסי, רי ְְִִִִִִִֵַַָָ
ימ מערא , מ  מע(יא)לא ְְְִִִִִֵַָָ

ת א ראה יו רה. לוה ְְְִֵֵֶַַָָָי סי 
קרב רה, הי לי  ְְִִִֶַַַָָָָהאי

. ל  לה ונת  ְֲֵֶֶַָָָאליה

אתיאמר   דח ה רתי , ,לה ְֲִֶֶַַַַַָָָ
הב י ולא   ל לי  תְְְְִִֵֶֶַַָֹ
א מר היית אלי י סי, רי  ל אמר ?ִִֵֵֶַַַָָָָלכ
, לה אמר . דתלמ מרחי א ְְְְְִִֶַַַָָָפה 
זכ ת.  לכ אתכ  יד הא ר ד ְְְֶֶַַָָָה

הל אבל  הייתי  אחד   י ,לכ אמר ֲִִֵֶֶַָָָָֹ
והקמ י אחד אי מצאתי ,רְְְִִִִֶֶֶַַָָָ
עלי וק דד, היה  אי  תוא , ל  ְְִֵַָָָָָל
עליו התר י ואלמלא  א תי , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוצער
א נדרי   י תמא ְְְִִִֵֶַַַָֹהצטער י.
א א צ יק, לאד רק ,ל  יְְְִִֶַַַָָָָלהק
כ ל מ ראנה, הריו  ְִִִִִֶַָָָא
מ כח , עלי ויתר אתי ְְְְִִִֵֵַַַַָֹלצער
רע,  לאי  ל ילהק ְְְִִֶַָָָָאס ר

מט)תב  ה'(ישעיה אמר   ל אי ֵֶַָָָ
.עיְִָָלר

תליוא  נת אתכ ראיתי העה  ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ
חד י ,לכ הב י  ולא  לְְְִִֵֶַַָָָֹ
מצוה  בכ ראיתי  א מ ,ְְִִִִֶֶֶֶָָָֹאתכ
על חזר הייתי כ כמ , ח ְְִִִֵֵֵֶַַָראית
אתכ ראיתי עכ ו אבל  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָלמדי,
לפני . מתנת  רה הה  ,יקי צ  אְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻ

החכמה מעינת  מנס ר"י ְְְְְְְִִִִַַַַָָפטירת 
ע"א) ריז ע "ב  רטז  ויחי (זוהר

רימרא  התעה ה מ יסי , רי  ְִִִִֵֶַַַַַָָ
לה בריה מהערה , מעְְְִִֵַַַָָָָ



הזֹוהרמו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

נא ני אי אי ז .ייהלג ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוימ דע 
על חצלר ואזלי קט , בארח ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹדאזלי 
ולא ,די עלמא  אי דחלי לא  ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָעלמא .

דאתי. ְְְֵַָָבעלמא

זכ ת לכ חבר את  ד ְְְֱֲֵֵֶַָהוי
ע"ב) רד מק (זוהר

בארחא ,רי אזלי  הו יסי ורי  חיא  ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ
אתי, הוה  נ בר חד  חמ ְְֲִֵַַַָָָָָא הכי
 זייני כלי דמצוה  ע פא   ְְְְְְִִִִֵֵַַָָמתע
 נ בר ח יא, רי אמר חת י. רי ְְִִִִַַָָָקט
לי זאה  א .י אית  רי מ חד ,יְְִִִֵֵֵַַָָ

לראה   א , (את)איה.איה עלמא ני ְְְִִֵֶַַָָָ

עליני אמר  חסידי הא יסי, רי לי ְֲִִִִֵֵֵֶַָָ
הא .לזכ  נ בר לכל  ד הוי ,ְְְֱִֵַָָָָָאמר
 י ית לארחא , נפיק נ ר  ,ְְְְִִֵֵַַָָָָָָתנינ
לצל תא . לקרבא , ,רלד .ימ ְְְְִִִִִַָָָלתלת
,ו את י א לתלת הא  מ עקב ,  ל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹמ
לצל תא . לקרבא , , רלד רמי ְְְְְִִִֵַַָָָוזריז
בי הא  . איה ארחא  אזיל , נ בר ְְְִִֵַַָָָָָוהאי 
לי  בי והא  לצלתא . דמצוה , ְְְְְִִִֵֵָָָָע פא 
,י אית  יא תרי יו לקרבא . ,ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָזייני

.אבתר למר לא  ְְְְֲִִַַָָָָליתאה 

ולאד  ל לי  יהב ,ייהלג קריב  ְְְְֲִֵַַַַָָָ
חד  הא  חיא , רי  אמר .ל ִִִִַַָָָָאתיב

 ע"א)מאינ רה למהוי (ד ייאתח ,רי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַָ
רמי אתקי לא  הא  ,י לית ְְְִֵֵֵֵַַָָבי
אמר .י כליל למא  רבד ,ר ְְְִֵַָָָָלד
,תי צל מל  איה ילמא יסי, ְְְִִִִִִֵֵֵַָרי
. לי יעקר  לא  גי דילמ מרחי  ְְְְְִִֵֵַַַָָא

נ אזלי בר הה א מ יל ולא חדא, ְְְֲִֵַַַַָָָ
רי  מיטא לבתר . הדייהְְְְֲִִִִַַָָ

אמת דר לכיה  האד ני   ת ְְְֱִֵֶֶֶֶָָָָא
אינ  ה , להע על לבטח לכיְְִֵֵֶֶַַָָָָוה

ה א. לע ולא  ה ה  לע חדיְֲִֶַַָָָָָֹ

זכ ת לכ חבר את  ד ְְְֱֲֵֵֶַָהוי
ע"ב) רד מק (זוהר

דר.רי לכיה הי י סי  ורי  ח יא  ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
א היה  אחד  אי רא ינתיְִִֵֶֶַָָָָָ
ריק זי כלי  מצוה ל   ע  ְְְְְִִִִֵֶַָָֻמע
אחד הה,  האי ח יא, רי  אמר  ְִִִֶֶַַַַָָָָָחיו.
, ל צ יק ה א  א    י  ני ה ְִִִֵֵֶַַַָמ
.להע ני את לר ת ביל הא   ְְְִִֵֶֶַָָא

החסידיאמר הרי  י סי , רי ל ֲֲִִִֵֵַַַָ
אד ל  ד הוי  ,אמר ניְְֱִֵֶָָָָָָהעלי
,רל צא אד ,נינ הה זכת .  ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָלכ
לקרב , ,רלד   דברי לל ה ְְְְְִִִִֵַָָָֹית
ה א הרי  מעקב . ?לנ ימ ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹולתפה.
,רלד עצמ וזרז , א ל לת ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַֹהת
 לה הא  הה והאי ולתפה. ְְְְִִִִֵֶַָָָלקרב 
מצוה ל ע  י ה ה ,רְִִִֵֵֶֶֶַָ
 יו לקרב. זי לי  והה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָל פה,
אחריה. לר אי ה לי י אה, ני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ולארב  ל ל נתנ ,אליה ְְְֲֵֶֶַָָָֹ
ח יא , רי  אמר .לה ִִִֵֶַַָָָהיב 
להי ת יירא ניה ת מא אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָה ה

ל הרי , אי  ,רלד עצמ  ת א  ְְֲִֵֵֵֶַֹ
אלי יסי , רי  אמר . לה לל ר בדְִֵַַַַָָָ
רחי א ,תתפ מל ְְְִִִִֵֶַַָָָהיה 

.תא יח א  די דלמְְְִֵֶַַֹ

הלכ.הע האי תא דר ולא  יחד , ְְִִִֵֶַַָָָֹ
ורי חיא רי מטנ  ְְְִִִִַַַַָָאחר

הזֹוהר מז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

יו ח י  א רייתא. ל וא יסי  ורי א  ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
מלי   הו  נ בר הה א  ְְְְֲִֵַַַָָָחמא 
.ל ל ויהיב  ייהלג קריב  ְְְְְְִִַַַָָָָא רייתא ,

ד אמר לי, דח ה  רתי, , ל ְְֲִַַַַַָָ
.לכ אתיבנא ולא  , ל לי ְְְְֲֲִִִַָָָיהבי
הוית צל תא  ילמא  י סי, ר י לי ְְֲִִִֵֵֵַָָָאמר
,ל אמר .ד תלמ מרחי  א ְְְִַַַַָָָאמר,

.זכ לכ לכ ידי הא   ברי ְְְְְִִַָָֻקדא 

אזילאבל הוינא חד ימא  .לכ אימא  ְֲֲִִֵַָָָָָ
,נ בר חד א חנא ְְְְַַַַָָָָארחא ,
הוה גברא  והה א  . ל לי ְְְְְְִֵַַַָָָָָואקדימנא
ואלמלא לי. וצער עלי,  וק ,ְְְְְִִִִִֵֵַָָָלסטי
י מא מההא  אצטערנא.  בי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָדאת פנא 
 נ לבר  ר  ,ל לאקמא  לא  ְְְְְְַַַַָָָָָָָנדרנא ,
קדמיתא , בי ידענא  אי א א ְְְְִִֵֶַַַָָָָָז אה.
י   וית לי, לצערא  יכיל גיְְְְֲִִִִִַַַַָָ
לבר  ל לאקמא  אסיר גי ְְְְְְְִִֵַַָָָָָבחילא .

כיב , ח יבא .  מט)נ ל(ישעיה אי ְִִֵַָָָָ
.עילר יי ְְִַָָָָאמר

לי וההיא ויהבי ,לכ דחמינא  ע א  ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
חידנא .לכ אתיבנא  ולא   לְְְְְֲֲִִָָָָ
דאתחזי  מצוה  כ חמינא לא  גי .ְְְְְְְֲִִִֵֵָָָָלכ
למ דאי. מה ר כ  כמ והוינא  ְְְְֲֵֵַַַַַָָלבר.
,איז  א בכ דחמינא הא  ְְְְֲִֵַַַָָָָָאבל

קדמי. מתנא ארחא  ְְְֳִַָָָָָָהא 

החכמה מעינת  מנס ר"י ְְְְְְְִִִִַַַַָָפטירת 
ע"א) ריז ע "ב  רטז  ויחי (זוהר

רי אמר דאסיק ימא  מ יסי, רי ְְִִִִִִִֵַַָָ
ימ מערא , מ  מע(יא)לא ְְְִִִִִֵַָָ

ת א ראה יו רה. לוה ְְְִֵֵֶַַָָָי סי 
קרב רה, הי לי  ְְִִִֶַַַָָָָהאי

. ל  לה ונת  ְֲֵֶֶַָָָאליה

אתיאמר   דח ה רתי , ,לה ְֲִֶֶַַַַַָָָ
הב י ולא   ל לי  תְְְְִִֵֶֶַַָֹ
א מר היית אלי י סי, רי  ל אמר ?ִִֵֵֶַַַָָָָלכ
, לה אמר . דתלמ מרחי א ְְְְְִִֶַַַָָָפה 
זכ ת.  לכ אתכ  יד הא ר ד ְְְֶֶַַָָָה

הל אבל  הייתי  אחד   י ,לכ אמר ֲִִֵֶֶַָָָָֹ
והקמ י אחד אי מצאתי ,רְְְִִִִֶֶֶַַָָָ
עלי וק דד, היה  אי  תוא , ל  ְְִֵַָָָָָל
עליו התר י ואלמלא  א תי , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוצער
א נדרי   י תמא ְְְִִִֵֶַַַָֹהצטער י.
א א צ יק, לאד רק ,ל  יְְְִִֶַַַָָָָלהק
כ ל מ ראנה, הריו  ְִִִִִֶַָָָא
מ כח , עלי ויתר אתי ְְְְִִִֵֵַַַַָֹלצער
רע,  לאי  ל ילהק ְְְִִֶַָָָָאס ר

מט)תב  ה'(ישעיה אמר   ל אי ֵֶַָָָ
.עיְִָָלר

תליוא  נת אתכ ראיתי העה  ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ
חד י ,לכ הב י  ולא  לְְְִִֵֶַַָָָֹ
מצוה  בכ ראיתי  א מ ,ְְִִִִֶֶֶֶָָָֹאתכ
על חזר הייתי כ כמ , ח ְְִִִֵֵֵֶַַָראית
אתכ ראיתי עכ ו אבל  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָלמדי,
לפני . מתנת  רה הה  ,יקי צ  אְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻ

החכמה מעינת  מנס ר"י ְְְְְְְִִִִַַַַָָפטירת 
ע"א) ריז ע "ב  רטז  ויחי (זוהר

רימרא  התעה ה מ יסי , רי  ְִִִִֵֶַַַַַָָ
לה בריה מהערה , מעְְְִִֵַַַָָָָ



הזֹוהרמח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ה אי ע ורזי חבריא, מ סייאתו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָ
 א ,ינייה מ יי ואת לְְְְְְְִִִִֵַַַָָמס
דסיני. בטרא  ע א ההיא   ְְְְְִִִִַַַָָאתייהיב

תיב, כיב  ח )תר וכר (בראשית ְְְִִִַַָָָ
ע"א)מעיינ ת ריז  ת(ד ואר ה ְְְֲַַ

ולא מי, מרח חברייא   והו ,מי ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָה
.בה ְְְִֵַמתקיימי 

אפתחאימא יה דה, רי יתיב הוה חד ְְְֲִִִִַָָָָָָ
סלקי  גמי, תרי וחמא ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָדטבריה,
מט לא נפל ,דכתפי מעלי ְְְֲִִִֵַַָָָָקטפירא
 מט לא  ועד  צ רי.  ואת ְְְְֲֳִִֵַַָָָדקטפירא ,

. ע את , ְְֲִַַָעלייה

אזלי לבתר והו ,רי צ כה   את ְְְֲֳִִֵַָָָָָ
רו , עלייה(דיא ו ל  (נ"א  ְְְֲִַָָ

 צווחי והו .עי מת ולא ְְְְְְְֲִִִִַַָָָטרטיא,
קלא , חד  מע . ר מת  הו ולא  , ְְְְֲִַָָָָָָל
מרי ריא , קדרי דעטרי ְְְְְְִִִִִֵַָָָעטרא 

ְַלבר.

א חעד ברא , חד עבר יתיב , הוה  ְְְֲִַַַַַַָָָָ
דכתיב , הא  א, יק לא  אמר, .הְְִִִֵַָָָָ

טו) ו ב(בראשית גריה על הע ט  ְִִֵֵֶַַַַַַָָורד
והא יה דה, ר י אמר .אבר ת ְְְִִַַָָָָָא
י רי אהדר . ר את ולא  ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָעבידנא 
א מריט  לא עד ואמר, גברא  ְְִַַַַָָָָָהה א 
גלי לא  ועד , מרי יְְִֵֵֵַָָָרי
,י מ לת אבתרי רהט ְְְְֲִִִֵַַַַָָלמטרניתא.
יה דה . רי יע  חל .לי אמר ְְְְִִֵֵַַַָָָָולא 

וחמאימא אילנא, ח ת  אדמ חד , ְְְִִַָָָָָ
,קנ מת דפי ארעה  ,ְְְְְְְִִֵֶַַַָָבחלמי
רה וספר ,עלייה  מע ר י ְְְְֲִִִִֵֶַָָוסליק

ניעלי בסדת  החברי מ נת ְְְֲִִִִֵֶַַֹלא
 א ,יניהמ ימת לימס ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָהי
אחר סיני, הר עה ת א נְְְִִֶַַַַָָָ

תב ה )ת מעינת(בראשית  כר ו ְְְִֵֶַַָָ
החברי והי ,מיה וארת הְְֲֲִִֵַַַַָָֻ

.ה מי מתק ולא , ברי י ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹמרח

על יהדה רי  י ב  היה אחד ְִֵֶֶַַָָָָ
ני וראה  טבריה  ל   תחְְְְְִֵֶֶָָָָ
מעל צמר גדי  עלי יְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַגמ
המר, גדי ל  הא נפל  .תפי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה
, עליה יעה א  ועד , רי צ  באְֲֳִִִִֵֶֶַָֹ

.ע ְְִַהת

ה לכיאחר  והי ,רי צ ה א  ְְֳִִִַַַָָָָ
ת א [ וזרק] הו ,ְְְֲֵֶַָָָאחריה
לה  וחי צ  והי ,ע הת ולא ְְְְְְִִֶֶַַָָֹסלע,
עטרת אחד  קל  מע .נפרדי הי ְְְֲִִֶֶֶָָָָֹולא 
. ח  עלי וה ח כה רה  ְְֲֲִֵֶַַַָָָָהעטרת

היחעד אחד,  אי עבר יב , היה ְִִִֵֶֶַַַָָָָ
תב מה זה   ק לא  ואמר, הְִֵֶֶֶַַָָָֹ

טו) וב(בראשית גריה על העיט ְִִֵֵֶַַַַַַָָורד 
ינע והרי  יהדה, רי  אמר .אבר ְְֲִִֵַַַַָָָָָֹאת
האי ת א רא החזיר .רד הת ְְְֱִִִֶָָֹֹולא 
אדניו ל  רא זה מרט לא  עדי ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֹואמר,
אחריו  ר הבירה. את  הקריח לא ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֹועדי
דע חלה  . ל אמר ולא  מילי ְְְְִִַַָָָָֹֹל ה

יהדה. רי  ְִֶַָל

  ימ חל וראה  ע חת  נר ְְֲִֵֶַַַַָָָאחד
 עליה ועלה מתנת נפי ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֻארע
האיר ולא  ,ע רה  וספר  מע ְְְְִִִִִֵֶַָֹרי 

הזֹוהר מטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 אי ע רזי ספרי ל ביק ולא  . י ְְִִִִִִֵֵָָָָָע
וסליק  .הדי  ל סליק לא  ְְְֲֲִִֵַַַָָָָואגדא ,

  לה(לי וסליק וחמא(ס "א לרקיעא , ְְְְִִִֵָָָָָ
אתליא . ולא  מעינא , ְְְְְְִִֵֵַַָָָָדמתסיא 

אמר ,ד רי אתער, מכיב ואי ְְִִִִִַַַַָָָ
מארעא . אס קת חכמא  , מעְְְְְִִֵַַַָָָָ
 מתחז דהו טבא, אבנא  דהאי  לדרא  ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָווי

(דמתאחד ע אי (ס"א  עלי וסמכי , ימ ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָ
.ייהמ אתאביד ,אי ְְְֲִִִִַַָות

סליק אתא  .לי סח א א, רי ילג ְְִִִֵֵַַָָָָָ
בכה , ירי על ידי א א  ְִִֵֵַַָָָרי
י מ טחני ריחייא   מע רי ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָואמר ,
מה .לי ולקטי ימא , כל טבא  ְְְִֵַָָָָָָָמ א 

יא)דכתיב , ע רה(במדבר אס ה מעיט  ְְֲִִִַַַָָָ
ק אס מא ריחיא  וה א  , ְְְְֳִִֵַַַַָָָָחמרי
מה ר ,מיני עלמא  א אר ְְְְְִִֵַַַָָָָולא 

טז)דכתיב , ות (שמות אחת צנצנת  קח  ְְְִִִֶֶֶַַַ
ה' לפני  תא וה ח  מ הע מר מלא  ְְְִֵֶַַָָָָֹה 
כתיב , לא  אתייא  וא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָלממרת .
 מא ה א  לאצנע תא . למ מרת, ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָא א 

.ל ינדע  מא ,רזי לגאה ְְְִִִַַַָָָיכיל 

 לחי,בלחי יה דה לר י לילי (אמר ְְְִִִִִֵֵַָָָ

א א) דחמית ,רי גברא הה א  ואי ְְִִִַַַַָָָָ
 גי ,רזי לגאה בעא  ולא  הוה .  הְְְִִִֵַָָָָָָָָָאל
ימי, הוה , מע דרי  בחא  ְְְְְְְֲִִִִַָָָתנדע 
למב י  י , לי אמר עלי. רא   ְְְְֲִִֵֵַַָָָויב

. עלי ְֲִֵָבכה 

הארי  עלי, ימא  כל בכי הוה  יה דה ְְֲִִֵָָָָָָָ
דרי  קיא  אדרא   י ע ְְְֲִִִִִֵַַַָָאערע 
דלא ווי ,לי אמר  חברייא . אר , מעְְְְִֵַַַַָָָָ
לתא  אי ע י מא  הה א  ְְְִִִַַַָָָָאס קנא 

א וא דה  ניהעלי הד ת ספרי ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹל
והעל] ת א והעלה ,ע  ת א ְְֱֱֱִֶֶֶָָָָהעלה
מתה הא וראה  לרקיע, [ת ְְִִֶֶַַָָָָא

התה. ולא  ְְִִֵֵַַָָֹמהעיני

ריהתע רר , מת ואי  אמר, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
הס קה החכמה ,מעְְְְִִַַָָָ
, ה הבה האב לד ר א י  .האר ְִֶֶֶֶַַָָָָמ
מכי וס מה [מתאחדי] נראי היְְְְֲִִִִִִֶֶַָָ
.מה נאבדה  ,ניותח  ניעלי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָעליה

ריא הרי .ל ס ר א א, רי אל ִִִִֵֵֶַַַָָ
ואמר, בכה   רא על ידיו  את  ְֶַַַָָָָָָֹא א 
טב מ מ חנת רחי מע ְֲִִִִֵֶֶַַָרי 

תב ,תא  קטיול  י יא)ל  (במדבר ְְִַָָ
ועכו ,חמרי ערה אס ְְְֲֳִִַַַַָָָָָה מעיט 
מ נאר ולא  ק הס וה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהרחי

תב  למה רט  , לע(טז קח(שמות ְְֶַַָָָָ
 מ העמר מלא ה  ות אחת ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹצנצנת
 וא לממרת . ה' לפני  תא ְְְְְִִִֵֶֶַַוהח 
לממרת , א א  כתב לא  ְְְְִִֶֶֶַָָֹהת ת
מי ס ד ת לג ת  יכל  מי  עכו  ְְְְִִַַַָָָָלהצנעה.

.תא ֵַָידע

 ילחר ל [אמר , לח יהדה  לר י  ל ְְְִִַַַַַַָָָ
היה ראית  אי ת א ו אי ִִֶַַַָָָָָאא]
די ס דת לג ת  רצה  ולא  ,הְְְִֵֵַָָָֹאל
היה מע רי  ל בח את ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָדע
מסיק ,ל אמר עליו. ה ר  ויב ְְְְִִַַַָָָָָימיו 

עליו. כה ְְִִָָָלב ת 

הרירי עליו ,  י ל כה היה  יהדה ְֲִֵֶֶַָָָָָָ
רי ל הדה  אדרא  ע ְְְִִִִֶַַַָָָנפ
א א י  ,ל אמר  .החברי אר מעְְֲִִֵֶַַָָֹ
לה תא  ע   י ת א ְְְִִִַַָָֹהסקי



הזֹוהרמח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ה אי ע ורזי חבריא, מ סייאתו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָ
 א ,ינייה מ יי ואת לְְְְְְְִִִִֵַַַָָמס
דסיני. בטרא  ע א ההיא   ְְְְְִִִִַַַָָאתייהיב

תיב, כיב  ח )תר וכר (בראשית ְְְִִִַַָָָ
ע"א)מעיינ ת ריז  ת(ד ואר ה ְְְֲַַ

ולא מי, מרח חברייא   והו ,מי ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָה
.בה ְְְִֵַמתקיימי 

אפתחאימא יה דה, רי יתיב הוה חד ְְְֲִִִִַָָָָָָ
סלקי  גמי, תרי וחמא ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָדטבריה,
מט לא נפל ,דכתפי מעלי ְְְֲִִִֵַַָָָָקטפירא
 מט לא  ועד  צ רי.  ואת ְְְְֲֳִִֵַַָָָדקטפירא ,

. ע את , ְְֲִַַָעלייה

אזלי לבתר והו ,רי צ כה   את ְְְֲֳִִֵַָָָָָ
רו , עלייה(דיא ו ל  (נ"א  ְְְֲִַָָ

 צווחי והו .עי מת ולא ְְְְְְְֲִִִִַַָָָטרטיא,
קלא , חד  מע . ר מת  הו ולא  , ְְְְֲִַָָָָָָל
מרי ריא , קדרי דעטרי ְְְְְְִִִִִֵַָָָעטרא 

ְַלבר.

א חעד ברא , חד עבר יתיב , הוה  ְְְֲִַַַַַַָָָָ
דכתיב , הא  א, יק לא  אמר, .הְְִִִֵַָָָָ

טו) ו ב(בראשית גריה על הע ט  ְִִֵֵֶַַַַַַָָורד
והא יה דה, ר י אמר .אבר ת ְְְִִַַָָָָָא
י רי אהדר . ר את ולא  ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָעבידנא 
א מריט  לא עד ואמר, גברא  ְְִַַַַָָָָָהה א 
גלי לא  ועד , מרי יְְִֵֵֵַָָָרי
,י מ לת אבתרי רהט ְְְְֲִִִֵַַַַָָלמטרניתא.
יה דה . רי יע  חל .לי אמר ְְְְִִֵֵַַַָָָָולא 

וחמאימא אילנא, ח ת  אדמ חד , ְְְִִַָָָָָ
,קנ מת דפי ארעה  ,ְְְְְְְִִֵֶַַַָָבחלמי
רה וספר ,עלייה  מע ר י ְְְְֲִִִִֵֶַָָוסליק

ניעלי בסדת  החברי מ נת ְְְֲִִִִֵֶַַֹלא
 א ,יניהמ ימת לימס ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָהי
אחר סיני, הר עה ת א נְְְִִֶַַַַָָָ

תב ה )ת מעינת(בראשית  כר ו ְְְִֵֶַַָָ
החברי והי ,מיה וארת הְְֲֲִִֵַַַַָָֻ

.ה מי מתק ולא , ברי י ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹמרח

על יהדה רי  י ב  היה אחד ְִֵֶֶַַָָָָ
ני וראה  טבריה  ל   תחְְְְְִֵֶֶָָָָ
מעל צמר גדי  עלי יְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַגמ
המר, גדי ל  הא נפל  .תפי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה
, עליה יעה א  ועד , רי צ  באְֲֳִִִִֵֶֶַָֹ

.ע ְְִַהת

ה לכיאחר  והי ,רי צ ה א  ְְֳִִִַַַָָָָ
ת א [ וזרק] הו ,ְְְֲֵֶַָָָאחריה
לה  וחי צ  והי ,ע הת ולא ְְְְְְִִֶֶַַָָֹסלע,
עטרת אחד  קל  מע .נפרדי הי ְְְֲִִֶֶֶָָָָֹולא 
. ח  עלי וה ח כה רה  ְְֲֲִֵֶַַַָָָָהעטרת

היחעד אחד,  אי עבר יב , היה ְִִִֵֶֶַַַָָָָ
תב מה זה   ק לא  ואמר, הְִֵֶֶֶַַָָָֹ

טו) וב(בראשית גריה על העיט ְִִֵֵֶַַַַַַָָורד 
ינע והרי  יהדה, רי  אמר .אבר ְְֲִִֵַַַַָָָָָֹאת
האי ת א רא החזיר .רד הת ְְְֱִִִֶָָֹֹולא 
אדניו ל  רא זה מרט לא  עדי ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֹואמר,
אחריו  ר הבירה. את  הקריח לא ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֹועדי
דע חלה  . ל אמר ולא  מילי ְְְְִִַַָָָָֹֹל ה

יהדה. רי  ְִֶַָל

  ימ חל וראה  ע חת  נר ְְֲִֵֶַַַַָָָאחד
 עליה ועלה מתנת נפי ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֻארע
האיר ולא  ,ע רה  וספר  מע ְְְְִִִִִֵֶַָֹרי 

הזֹוהר מטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 אי ע רזי ספרי ל ביק ולא  . י ְְִִִִִִֵֵָָָָָע
וסליק  .הדי  ל סליק לא  ְְְֲֲִִֵַַַָָָָואגדא ,

  לה(לי וסליק וחמא(ס "א לרקיעא , ְְְְִִִֵָָָָָ
אתליא . ולא  מעינא , ְְְְְְִִֵֵַַָָָָדמתסיא 

אמר ,ד רי אתער, מכיב ואי ְְִִִִִַַַַָָָ
מארעא . אס קת חכמא  , מעְְְְְִִֵַַַָָָָ
 מתחז דהו טבא, אבנא  דהאי  לדרא  ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָווי

(דמתאחד ע אי (ס"א  עלי וסמכי , ימ ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָ
.ייהמ אתאביד ,אי ְְְֲִִִִַַָות

סליק אתא  .לי סח א א, רי ילג ְְִִִֵֵַַָָָָָ
בכה , ירי על ידי א א  ְִִֵֵַַָָָרי
י מ טחני ריחייא   מע רי ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָואמר ,
מה .לי ולקטי ימא , כל טבא  ְְְִֵַָָָָָָָמ א 

יא)דכתיב , ע רה(במדבר אס ה מעיט  ְְֲִִִַַַָָָ
ק אס מא ריחיא  וה א  , ְְְְֳִִֵַַַַָָָָחמרי
מה ר ,מיני עלמא  א אר ְְְְְִִֵַַַָָָָולא 

טז)דכתיב , ות (שמות אחת צנצנת  קח  ְְְִִִֶֶֶַַַ
ה' לפני  תא וה ח  מ הע מר מלא  ְְְִֵֶַַָָָָֹה 
כתיב , לא  אתייא  וא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָלממרת .
 מא ה א  לאצנע תא . למ מרת, ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָא א 

.ל ינדע  מא ,רזי לגאה ְְְִִִַַַָָָיכיל 

 לחי,בלחי יה דה לר י לילי (אמר ְְְִִִִִֵֵַָָָ

א א) דחמית ,רי גברא הה א  ואי ְְִִִַַַַָָָָ
 גי ,רזי לגאה בעא  ולא  הוה .  הְְְִִִֵַָָָָָָָָָאל
ימי, הוה , מע דרי  בחא  ְְְְְְְֲִִִִַָָָתנדע 
למב י  י , לי אמר עלי. רא   ְְְְֲִִֵֵַַָָָויב

. עלי ְֲִֵָבכה 

הארי  עלי, ימא  כל בכי הוה  יה דה ְְֲִִֵָָָָָָָ
דרי  קיא  אדרא   י ע ְְְֲִִִִִֵַַַָָאערע 
דלא ווי ,לי אמר  חברייא . אר , מעְְְְִֵַַַַָָָָ
לתא  אי ע י מא  הה א  ְְְִִִַַַָָָָאס קנא 

א וא דה  ניהעלי הד ת ספרי ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹל
והעל] ת א והעלה ,ע  ת א ְְֱֱֱִֶֶֶָָָָהעלה
מתה הא וראה  לרקיע, [ת ְְִִֶֶַַָָָָא

התה. ולא  ְְִִֵֵַַָָֹמהעיני

ריהתע רר , מת ואי  אמר, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
הס קה החכמה ,מעְְְְִִַַָָָ
, ה הבה האב לד ר א י  .האר ְִֶֶֶֶַַָָָָמ
מכי וס מה [מתאחדי] נראי היְְְְֲִִִִִִֶֶַָָ
.מה נאבדה  ,ניותח  ניעלי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָעליה

ריא הרי .ל ס ר א א, רי אל ִִִִֵֵֶַַַָָ
ואמר, בכה   רא על ידיו  את  ְֶַַַָָָָָָֹא א 
טב מ מ חנת רחי מע ְֲִִִִֵֶֶַַָרי 

תב ,תא  קטיול  י יא)ל  (במדבר ְְִַָָ
ועכו ,חמרי ערה אס ְְְֲֳִִַַַַָָָָָה מעיט 
מ נאר ולא  ק הס וה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהרחי

תב  למה רט  , לע(טז קח(שמות ְְֶַַָָָָ
 מ העמר מלא ה  ות אחת ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹצנצנת
 וא לממרת . ה' לפני  תא ְְְְְִִִֵֶֶַַוהח 
לממרת , א א  כתב לא  ְְְְִִֶֶֶַָָֹהת ת
מי ס ד ת לג ת  יכל  מי  עכו  ְְְְִִַַַָָָָלהצנעה.

.תא ֵַָידע

 ילחר ל [אמר , לח יהדה  לר י  ל ְְְִִַַַַַַָָָ
היה ראית  אי ת א ו אי ִִֶַַַָָָָָאא]
די ס דת לג ת  רצה  ולא  ,הְְְִֵֵַָָָֹאל
היה מע רי  ל בח את ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָדע
מסיק ,ל אמר עליו. ה ר  ויב ְְְְִִַַַָָָָָימיו 

עליו. כה ְְִִָָָלב ת 

הרירי עליו ,  י ל כה היה  יהדה ְֲִֵֶֶַָָָָָָ
רי ל הדה  אדרא  ע ְְְִִִִֶַַַָָָנפ
א א י  ,ל אמר  .החברי אר מעְְֲִִֵֶַַָָֹ
לה תא  ע   י ת א ְְְִִִַַָָֹהסקי



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרנ   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הא דא , דרא  לחמי ולא  ,קאסְְְְֱִֵֶַָָָָָָ
. ְִַַאתה

 האד ל זמ ְְֶַַַָָָָהכרזת
ע"ב) ריז ויחי  (זוהר

נ אמר בר  ההא  ד  יסי, ר י ִִֵַַַַָָ
 מי י לתי ימי, ְְְִִִִָאתקריב
מיא צ רי   ואפי בעלמא  על י  ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָמכריזי
 מי י לתי ה א , זאה ואי עלי. ְְְֲִִִִִַַָָָמכריזי
.דעד גינתא  צ יקיא ,  י על י  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמכריזי

נמתינא , ,מיי לתי אי ל ְְִִִִֵָָָָָ
וסלקת ליליא , כל  ימ ְְְְְִֵֵַַָָָָנפקת 
בר והה א  עלמא , הה א  כ ְְְְְַַַַַָָָוחמאת
יט ולא א ח , ולא  ידע , לא   ְְְִַַַַָָָָָנ
מה מיי לתי אי ל ,מתינְְְְִִִִֵָָָָ

כיב, בקדמיתא . ח )דהוה אי (קהלת ְְְְֲִִִֵַָָ
.'וג הרח את  לכלא  ר ח  יט ְְִִֶַַַָָָָֹאד
 לתי אי רא מד יה דה , רי ְְִִִִִַַָָָָָאמר
ודיקנא , אתח נ דר צלמא ,מיְְְְְֲִִִַַַָָָי

אתמנעת . בארעא  ְְְְְְֲִִֵַַָָדאתחזי

הרי זה, ר לראת  ולא  , קהסְְְְֲִִֵֶֶֶַֹ
.ְִֵַמתה

 האד ל זמ ְְֶַַַָָָָהכרזת
ע"ב) ריז ויחי  (זוהר

א תאמר ימי  תקרבי י סי, רי  ְְְְִִִֵֵֶַַָָ
עליו מכריזי י יל , ְְִִִִַָָָֹהאי
מכריזי מי ה צ רי  ואפ ,לעְֲֳִִִִִֵַַַַָָָ
 י יל הא , ציק וא ְְִִִַָָֹעליו .

.עד ג יקי ה י עליו ְְִִִִֵֵֶַַַַָָמכריזי

,נינמתנ ימי יל  ת א ל  ְְִִִִָָָָָֹ
ועלה לילה, כל מ ְְְִֵֶַָָָי צאת
ת וא ,להע ת א ממק את ְְְְֶָָָָוראה 
לט ולא מיח ולא  י דע לא  ְְְִֵֵַַַָָֹֹֹאד
מ  י יל  ת א ל מתנְְְְִִָָָֹ

ת ב  חה, ח )היה  אד(קהלת אי ְִֵֶֶַָָָָָָ
אמר .'וג הרח  את לכלא רח  ְְִִֶַַַַָָָֹיט 
י ל ת א תחילימ יהדה, ְְְְִִִִִֶַַָָֹרי 
ראית והמת ,נח האד צל , ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָי

נמנעת.  ארְִֶַַָָ



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרנ   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הא דא , דרא  לחמי ולא  ,קאסְְְְֱִֵֶַָָָָָָ
. ְִַַאתה

 האד ל זמ ְְֶַַַָָָָהכרזת
ע"ב) ריז ויחי  (זוהר

נ אמר בר  ההא  ד  יסי, ר י ִִֵַַַַָָ
 מי י לתי ימי, ְְְִִִִָאתקריב
מיא צ רי   ואפי בעלמא  על י  ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָמכריזי
 מי י לתי ה א , זאה ואי עלי. ְְְֲִִִִִַַָָָמכריזי
.דעד גינתא  צ יקיא ,  י על י  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמכריזי

נמתינא , ,מיי לתי אי ל ְְִִִִֵָָָָָ
וסלקת ליליא , כל  ימ ְְְְְִֵֵַַָָָָנפקת 
בר והה א  עלמא , הה א  כ ְְְְְַַַַַָָָוחמאת
יט ולא א ח , ולא  ידע , לא   ְְְִַַַַָָָָָנ
מה מיי לתי אי ל ,מתינְְְְִִִִֵָָָָ

כיב, בקדמיתא . ח )דהוה אי (קהלת ְְְְֲִִִֵַָָ
.'וג הרח את  לכלא  ר ח  יט ְְִִֶַַַָָָָֹאד
 לתי אי רא מד יה דה , רי ְְִִִִִַַָָָָָאמר
ודיקנא , אתח נ דר צלמא ,מיְְְְְֲִִִַַַָָָי

אתמנעת . בארעא  ְְְְְְֲִִֵַַָָדאתחזי

הרי זה, ר לראת  ולא  , קהסְְְְֲִִֵֶֶֶַֹ
.ְִֵַמתה

 האד ל זמ ְְֶַַַָָָָהכרזת
ע"ב) ריז ויחי  (זוהר

א תאמר ימי  תקרבי י סי, רי  ְְְְִִִֵֵֶַַָָ
עליו מכריזי י יל , ְְִִִִַָָָֹהאי
מכריזי מי ה צ רי  ואפ ,לעְֲֳִִִִִֵַַַַָָָ
 י יל הא , ציק וא ְְִִִַָָֹעליו .

.עד ג יקי ה י עליו ְְִִִִֵֵֶַַַַָָמכריזי

,נינמתנ ימי יל  ת א ל  ְְִִִִָָָָָֹ
ועלה לילה, כל מ ְְְִֵֶַָָָי צאת
ת וא ,להע ת א ממק את ְְְְֶָָָָוראה 
לט ולא מיח ולא  י דע לא  ְְְִֵֵַַַָָֹֹֹאד
מ  י יל  ת א ל מתנְְְְִִָָָֹ

ת ב  חה, ח )היה  אד(קהלת אי ְִֵֶֶַָָָָָָ
אמר .'וג הרח  את לכלא רח  ְְִִֶַַַַָָָֹיט 
י ל ת א תחילימ יהדה, ְְְְִִִִִֶַַָָֹרי 
ראית והמת ,נח האד צל , ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָי

נמנעת.  ארְִֶַַָָ

ֶּפֶרק ה'
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ַחֵּיי ָׂשָרה – ְּבַהר ְּבֻחּקֹוַתי



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםבנ הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר נגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 לא מ יצחק רי את היל מע ְְְִִִִִִִֶַַַָָרי
ֶַָהות

ב) ריח, ע "ב; ריז ע"ב ריז ויחי (זוהר
אפתחארי חד  ימא  יתיב  הוה  יצחק ְְֲִִִִִַָָָָָָ

רי  נפיק עציב. והוה  יה דה , ְְְֲִִִִִִָָָָדרי
יתיב הוה  ,לתרעי חי א ְְְְְְֲִֵֵַַָָָיה דה ,

 לי אמר מה )ועציב . די (צ"ל י מא מא ְִֵֵַָָָָָ
.מיי ְִִָמאר 

מינ אמר  למבעי ,לג אתינא  ,לי ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
מי  ימא כד חד, ,ימ ְְִִִֵֵַַַָלת 
אנא ימ  מאינ ותדר ְְְְְֲִִִֵַַַָָדא רייתא ,
לאד רא גי מ מי, ל תימא ְְְְְֲִִִִֵַָָָָאמינא ,
בא רייתא . רי  סלי תזי  וחד ְְְְְְְְִִִֵֵַַָמי.
ותבעי  ,מיי ז' ל לקברי תיזיל ְְְְְְִִִִִֵֵַָוחד ,

עלי. תי ִַָָבע

נמתי אמר הא ,לי אמר .ל ימ לי ְִִִִֵֵַַַָָָָָ
ולא ליליא , בכל  מיני ְְְְְִִִֵַַָָָאסקת 
בקדמיתא . הוה  כמה בחלמא  לי ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָאנהיר
ל מע מטינא  מצלינא  אנא כד  ְְְְֲִֵֵַַַָָָָוע ד

, תלאבכ דילי בצלמי א חנא  פ ה , ְְְְְְְִִִִַַָָָ
וצלמא דהאיל ואמינא  .לי חמינא  ְְְְְֲִִִֵַָָָָָולא 
נפיק  כר זא  הא  אתחזי, ולא  ְְְְֲִִִֵַַָָָָָאתעבר

כיב, לט)וכריז . תהלי)יתה צל  א ְְְְִִִִֶֶֶַַָ
לא  נ דבר דצ למא  זמנא  ל ,ְְְְִִַָָָָָאי
חיור , אי  יתה ,י מ ְְְֲִִִִֵֵֶַַיתעבר
 נ דבר צ למא  אתעבר .יבג ְְְְְְִִֵַַַַַָָָאתקימא 

עלמא . מהאי אתעבר אתחזי, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָולא 

כ יב ,אמר מהכא , , ח )לי צל(איוב  י  ְִִִֵֵֵַָָָ
 יא ל  ,לי אמר .אר עלי ֲִֵֵֵֵֶַָָָָימינ
 מינ עינא  אבל עבידנא . עי  א י ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָמ

ע"א) ריח  אי (דכ בריר עלמא, ְְְְִִַַָָָבהה א 

 לא מ יצחק רי את היל מע ְְְִִִִִִִֶַַַָָרי
ֶַָהות

ב) ריח, ע "ב; ריז ע"ב ריז ויחי (זוהר
תחרי  על אחד   י יב היה יצחק  ְְִִִֵֶַַָָָָ

רי יצא עצ ב . והיה  יה דה  רי ְְִִֶַַָָָָָָל
היה  ער  תא מצא ְֶֶַַַָָָָָיהדה
מאר זה  מה ,ל אמר ועצב. ְְִֵֶַַָָָי ב 

?ִָימי

להאמר מ  לב  אלי אתי  , ל ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
אמר א ר  אחד  .ְֲִֶֶֶַַָָֹדברי
אני  ברי תמא ותזיר תרה  ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָברי
די מי , תא אמר ְְְִִִֵֶַַָָֹאמרי ,
את ז ה  ואחד  מי . את  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָלהזיר
לקברי  ל  ואחד  רה. ני   ס ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָי
עלי .  ת  תב מי ה בעת  ְְְִִֵַַַַַָָָָָל

נמתיאמר הרי  , ל אמר ?ל ימ ,ל ְְֲִִִִֵַַַָָָ
ולא לילה, כל מ י  ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹמס קת
חה. היתה מ  חל לי ְְְְֲִִִֶַַָָָָמאירה
למע  מיע מתל אני  א ר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַועד,
ולא תל צלמי מיח  אני  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹֹפה ,
העבר  ל וה ה איל ואמרי , ,ת א ְְְֳִִֶֶֶַַַָָראה 
מכריז , י צא  הרז הרי  נראה , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹולא 

לט)ת ב  תהלי)אי יתה צל  א ְְִִֵֶֶֶַַָ
האד ל זמ ל ,מ יעבר  לא   ְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

. כת עמדת  חור  אי ְְְִִֵֶֶַיתה
ה א אז נראה, ולא  האד  צל ְְְֳִֶֶֶֶַָָָָָֹהעבר

הה. למהע ֳֵֶַָָָָמעבר

תבאמר ,אמ ,ח )ל צל(איוב  י ִִֵֶַָָָ
ל , ל אמר .אר עלי   ֲֵֵֶַָָָָימינ
אעה , אני  רצה אה  לה ברי ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָה
ברר לע ת א , מ  אב ְְְֲֲִֵֵֶַָָָאבל

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִהִּציל ֶאת ַרִּבי ִיְצָחק ִמַּמְלָאְך ַהָּמֶות....................................... נג

ֲחלֹומֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַסָּבא.............................................................................................. נז

.................................................................................................. נז גֹוֶדל ַמֲעַלת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה
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h
בס"ד, חשוב מאד שכל אחד ואחד וכל בית מדרש וישיבה ילמדו כל 
יום בספר הזוהר הקדוש, ויש הבטחה מרבי נחמן מברסלב שבזכות 

לימוד הזוהר נצא מהגלות.
שלום ארוש
מתוך החתימות על מכתבו של הגאון רבי יִצְחָק מֵאִיר מָאְרגְנְׁשְטֶעְרן שליט"א המובא בעמוד רמ"ג.



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר נגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 לא מ יצחק רי את היל מע ְְְִִִִִִִֶַַַָָרי
ֶַָהות

ב) ריח, ע "ב; ריז ע"ב ריז ויחי (זוהר
אפתחארי חד  ימא  יתיב  הוה  יצחק ְְֲִִִִִַָָָָָָ

רי  נפיק עציב. והוה  יה דה , ְְְֲִִִִִִָָָָדרי
יתיב הוה  ,לתרעי חי א ְְְְְְֲִֵֵַַָָָיה דה ,

 לי אמר מה )ועציב . די (צ"ל י מא מא ְִֵֵַָָָָָ
.מיי ְִִָמאר 

מינ אמר  למבעי ,לג אתינא  ,לי ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
מי  ימא כד חד, ,ימ ְְִִִֵֵַַַָלת 
אנא ימ  מאינ ותדר ְְְְְֲִִִֵַַַָָדא רייתא ,
לאד רא גי מ מי, ל תימא ְְְְְֲִִִִֵַָָָָאמינא ,
בא רייתא . רי  סלי תזי  וחד ְְְְְְְְִִִֵֵַַָמי.
ותבעי  ,מיי ז' ל לקברי תיזיל ְְְְְְִִִִִֵֵַָוחד ,

עלי. תי ִַָָבע

נמתי אמר הא ,לי אמר .ל ימ לי ְִִִִֵֵַַַָָָָָ
ולא ליליא , בכל  מיני ְְְְְִִִֵַַָָָאסקת 
בקדמיתא . הוה  כמה בחלמא  לי ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָאנהיר
ל מע מטינא  מצלינא  אנא כד  ְְְְֲִֵֵַַַָָָָוע ד

, תלאבכ דילי בצלמי א חנא  פ ה , ְְְְְְְִִִִַַָָָ
וצלמא דהאיל ואמינא  .לי חמינא  ְְְְְֲִִִֵַָָָָָולא 
נפיק  כר זא  הא  אתחזי, ולא  ְְְְֲִִִֵַַָָָָָאתעבר

כיב, לט)וכריז . תהלי)יתה צל  א ְְְְִִִִֶֶֶַַָ
לא  נ דבר דצ למא  זמנא  ל ,ְְְְִִַָָָָָאי
חיור , אי  יתה ,י מ ְְְֲִִִִֵֵֶַַיתעבר
 נ דבר צ למא  אתעבר .יבג ְְְְְְִִֵַַַַַָָָאתקימא 

עלמא . מהאי אתעבר אתחזי, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָולא 

כ יב ,אמר מהכא , , ח )לי צל(איוב  י  ְִִִֵֵֵַָָָ
 יא ל  ,לי אמר .אר עלי ֲִֵֵֵֵֶַָָָָימינ
 מינ עינא  אבל עבידנא . עי  א י ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָמ

ע"א) ריח  אי (דכ בריר עלמא, ְְְְִִַַָָָבהה א 

 לא מ יצחק רי את היל מע ְְְִִִִִִִֶַַַָָרי
ֶַָהות

ב) ריח, ע "ב; ריז ע"ב ריז ויחי (זוהר
תחרי  על אחד   י יב היה יצחק  ְְִִִֵֶַַָָָָ

רי יצא עצ ב . והיה  יה דה  רי ְְִִֶַַָָָָָָל
היה  ער  תא מצא ְֶֶַַַָָָָָיהדה
מאר זה  מה ,ל אמר ועצב. ְְִֵֶַַָָָי ב 

?ִָימי

להאמר מ  לב  אלי אתי  , ל ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
אמר א ר  אחד  .ְֲִֶֶֶַַָָֹדברי
אני  ברי תמא ותזיר תרה  ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָברי
די מי , תא אמר ְְְִִִֵֶַַָָֹאמרי ,
את ז ה  ואחד  מי . את  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָלהזיר
לקברי  ל  ואחד  רה. ני   ס ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָי
עלי .  ת  תב מי ה בעת  ְְְִִֵַַַַַָָָָָל

נמתיאמר הרי  , ל אמר ?ל ימ ,ל ְְֲִִִִֵַַַָָָ
ולא לילה, כל מ י  ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹמס קת
חה. היתה מ  חל לי ְְְְֲִִִֶַַָָָָמאירה
למע  מיע מתל אני  א ר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַועד,
ולא תל צלמי מיח  אני  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹֹפה ,
העבר  ל וה ה איל ואמרי , ,ת א ְְְֳִִֶֶֶַַַָָראה 
מכריז , י צא  הרז הרי  נראה , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹולא 

לט)ת ב  תהלי)אי יתה צל  א ְְִִֵֶֶֶַַָ
האד ל זמ ל ,מ יעבר  לא   ְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

. כת עמדת  חור  אי ְְְִִֵֶֶַיתה
ה א אז נראה, ולא  האד  צל ְְְֳִֶֶֶֶַָָָָָֹהעבר

הה. למהע ֳֵֶַָָָָמעבר

תבאמר ,אמ ,ח )ל צל(איוב  י ִִֵֶַָָָ
ל , ל אמר .אר עלי   ֲֵֵֶַָָָָימינ
אעה , אני  רצה אה  לה ברי ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָה
ברר לע ת א , מ  אב ְְְֲֲִֵֵֶַָָָאבל



הזֹוהרנד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

רי  כה עלמא . בהאי דהוינא מה ,ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָג
ר תת לא  ,מינ  מט ואמר , ְְְְְִִִֵַָָָָָָיצחק

.מיי יא כל ִִִֵָָמ אי

אזל הח א ,מע רי  ילג ְְְְְְֲִִִֵַַ
עינ י  זקי א רייתא , לעי ְְְֲִֵֵַָָָָדהוה
וחמא יצחק, לרי וחמא , מע ְְְְְִִִִִִָָָָָרי
ורקיד  ,יק רהיט ה ות   ְְְְִִֵֶַַַַָָָלמלא
רי   ידי אחיד , מע רי ק .יְְִִִִִִִֵֵַָָק
למיעל , רגיל מא זרנא , אמר, ְְְְִִֵַַַָָָָָיצחק.
ייע ל. לא למיעאל , רגיל לא   מא ְְִֵֵֵַָָָָיע ל.
 מלא קטיר יה דה , ורי יצחק רי ְְְְִִִִִִַַָָָָעאל

לבר. ְֶַַָהות

לאא ח ע דעד וחמא  , מע רי ְְְְְִִִַַַַָָָ
מניא עד הא  ע נא , ְְְִַַָָָָָָמטא 
קי  תבי א זמנא . הוה  די מא ְְְְִֵֵֵַַָָָָע י
א רייתא . לי לעי והוה  , מע ְְְְֲִִִֵֵַָָָרי
יב ,רי אלעזר לרי  מע רי ְְְְִִִִִִֵֶַָָָאמר

מה  מא)אפתחא  לא(צ"ל תחמי, ְְֱֲִֵֶַַָָ
הכא , למיעאל יבעי ואי .בהדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָת עי

 ל.א ליע דלא  א מאה  ְֵֵָָָמי

חמיתאמר יצחק, לר י  מע רי ְְְִִִִִִִַָָָ
לא . א דא , ימא  דאב ְְֲִָָָָי קנא 
אס ק  נ דבר ע א  ,תנינ ְְְְְִֵַַַַָָָָָהא 
  חי מ קריבי אב י  ְְְְְֲִִֵֵַַַָָמעלמא ,
וכל ,ל וא מדע  ל וחמא  , י ְְְְְִִֵַָָָע
עלמא בההא  ייה רימד הוה ְְְְְֲִֵַַַַָָאי
מחי  מת י ה חד, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָֻבדרא 
אתר עד ,מתי נ  ע ואזלי , י ְְְֲִִִִֵֵַַָָע
לא ע עד אמר, .אתרי ְְְְְִֵֵַַַָָָת רי

ֵָָחמינא .

לע הייתי מ אצל מקמי ְְְְִִִֶֶֶָָָאת
מ ב ה ואמר , יצחק רי  כה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָה ה.

. לה מי ה ל  מי ת רד ִִִִֵֶֶַַָָָָֹא 

בהלכי היה   המצא ,מע לרי ְְְְִִֵֶַָָָָ
רי עיניו זק רה . ְִֵֵַַַָָָועסק
את וראה יצחק, רי את וראה   מעְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ק לפניו. ורקד  לפניו ר הות  ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָמלא
אמר, יצחק. רי יד ואחז ,מע ְְְְִִִִַַַַַָָָרי 
מי י נס ,  לה נס  רגיל י ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָזרני 
רי נכנס י נס . לא   להנס רגיל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹא
ה ות מלא את ק ר יהדה, ורי ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָיצחק

. חַ

נ והתעכ עד וראה ,מע רי  ְְְְִִִֵֶַַַָָָ
מנה עד הרי ,זמ היע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַֹטר
לפני יב ה .זמ היה  ה ל  ְְִִֵֶַַָָָעת
רי אמר רה. ד מל והיה מע ְְְְִִִַַַַַָָָָרי 
ה תח , על  ב  ,נ אלעזר לרי  מעְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
א .ע ד ר אל ראה [מי ] ְְִִִִֵֶֶַַַמה
ב עה תא יע ,לכא לה נס  ְְְְְִִִֵֶַַָָָירצה

י נס . ִֵֶָֹא

אתאמר ראית יצחק, לרי  מע רי ְְְִִִִִֶַַַָָָָ
הרי לא? א  ה אבי ְֲִֵֶַָֹמת
, להע מ מסק   אד עה ,נינְְִִִֵֶַָָָָָָָ
ת א וראה  , נמצאי קרביו  ְְְִִִֶָָָָָאביו
ע ר מד היה תא וכל  ,לה ְְְְִִֶֶֶָָָָָונדע
 אחת, דרה   לע ת אְְְֶַַַָָָֻ

וה ,ע  ונמצאי  סימתע לכי ְְְְְְִִִִִִִַָ
.מבמק רה  קה עד מת ְְְִִִֶֶַַָָָנ

ראיתי . לא עכ ו עד  ְִִַַַָָָֹאמר,

הזֹוהר נהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מארי אהכי ואמר,  מע רי  ק ְְְִִִִֵַַָָָָ
יצחק  רי א מ דע ְְְְְִִִִַַָָדעלמא,
הא ה א. הכא  עייני בעה  מא ,ְְְְִִִֵַַָָָָָלג
ואמר , קלא נפק לי. והב  ,בי ְְְֲִִֵַַַָָָָָאחידנא 

טסיסה )רסייא קריבא(ס "א   דמארי ְְְְְִִֵָָָָ
וע הא , דיד הא ,  מע דרי ְְְְְִִִִִַָָָבגדפי
.רסיבכ למרי דתיע ל זימנא  ייתיְְְְְְְְְִִִֵֵַָָ

ואי. ,מע ר י ְִִִַַָָאמר

אס יק אהכי , הוה  אלעזר  רי חמא  ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָ
לית ואמר, הות. ְְֵֶַַַַָָמלא
   מע רי אתר דטיפסא , ְְְְְְְֲִִִִֶַָָקפטרא
לרי   מע ר י אמר כיח . ְְְִִִִִִַַָָיחאי
רי  י ואחיד הכא , ע ל ,רי ְְְְִִִֵֵֶָָָָָאלעזר
עאל מס פי. י חמינא  הא  ְְְְִִֵֵֵָָָָָָיצחק,
  מע ורי .י ואחיד אלעזר, ְְְְִִִִִִֵֶָָָרי

בא רייתא . ולעי יאנ ְְְְֲֵֵַַַַָָאהדר

 ניי,לי אמר לאבי. וחמא יצחק, רי ְְְֲִִִִֵַַָָָָ
 די עלמא  לקח זאה  ְְְִֵַַָָָָָרי,
אילנא טר י בי הא  דאתי . ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָבעלמא 

אתיהיב  ,דעד דגנתא  יתיב)דחי  א) ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

רי  ,עלמי תרי יות רא  ְְְִִִִִִֵַַָָָָאילנא 
ל אחיד הא  הא  ה א . יחאי   מעְְִִֶָָָָ

רי. לקח זאה  ְְְִַַָָָָענפ י,

אמראמר .הת אנא  מה  א א, לי ֲֵַַַָָָָָָָ
א חפ הו מיי לת ,דראלי ְְְֲִִֵַָָ

לאנהרא , תיח וי ל ינ ות , ב ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָדמ
חמינא ואנא  עלמא , סטרי מאר ע   ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָל
לק ח זאה  אמינא  וחדינא , יכְְֲֵֵֵַַָָָָָָָ
בא רייתא . זכי לא   ר ,ע עד ר ְְְְְְִֵַַַָָָָָרי.

י ר ואמר, מע רי  ק  ְְִִִֵַַָָָ
וה א ,אצלנ יצחק רי  נ דע ,לְְְִִֵֶַָָָָהע
אחז י הרי .א ל  עיני בע ת ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמא
ננ אד א  ואמר: קל  יצא  לי . ות ת ְְֲִִֵֵֵַָָָא
 הא הרי ,מע רי כנפי  ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָקרבה
.כסא לרת  נס  זמ יבא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹוע

ו אי . ,מע רי  ְִִַַַַָאמר

 יקמס היה אלעזר ר י  ראה  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
 י זר אי ואמר, הות, ְְְִֵֶַַַַַָָמלא
יחאי . ר מע רי צי  מקְְִִֶַַַָָ
נס ,נ אלעזר לרי   מע רי  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאמר
 ב ראיתי  הרי  יצחק, רי ואחז ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָֹלכא
, ואחז אלעזר רי נכנס  חד . ְְְִִֵֶֶַַַָָָה א

רה. ולמד ניו  החזיר מע ְְְֱִִִֶַַָָָָורי

נר,ל אמר אביו . את וראה יצחק  רי  ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
הה לע חלק ארי  ְְְְִֵֶֶַַָָני,
ע ל העלי י הרי  ה א , לבעֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ע י ב ] [אה  נת עד ג  יְִֵֵֵֶֶַַַַָָהח
רי והא  עלמת , ני  וחזק ְְְִִֵַָָָָדל 
 ת א א חז הא  הרי יחאי , ר  מעְְֲִֵֵֶַַ

ני . חלק ארי  ְְְְֲִֵֶַַָָענפיו .

ל,אמר אמר ?  אני  מה  אא, , ל ֲִַַַָָָָָ
חדר את   הי ימי ְֲִִֶֶַָָָֹל ה
חית ח נ ת  ל נות , בְְְְְְִִִַָמ
ואני ,להע צדדי  מאר עת   ל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלהאיר
א רי אמר י ומחי , מ מק ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָראיתי
זכה לא  עכ ו עד  לזה מח ני ,  ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹחלק

רה.  נְִַָ



הזֹוהרנד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

רי  כה עלמא . בהאי דהוינא מה ,ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָג
ר תת לא  ,מינ  מט ואמר , ְְְְְִִִֵַָָָָָָיצחק

.מיי יא כל ִִִֵָָמ אי

אזל הח א ,מע רי  ילג ְְְְְְֲִִִֵַַ
עינ י  זקי א רייתא , לעי ְְְֲִֵֵַָָָָדהוה
וחמא יצחק, לרי וחמא , מע ְְְְְִִִִִִָָָָָרי
ורקיד  ,יק רהיט ה ות   ְְְְִִֵֶַַַַָָָלמלא
רי   ידי אחיד , מע רי ק .יְְִִִִִִִֵֵַָָק
למיעל , רגיל מא זרנא , אמר, ְְְְִִֵַַַָָָָָיצחק.
ייע ל. לא למיעאל , רגיל לא   מא ְְִֵֵֵַָָָָיע ל.
 מלא קטיר יה דה , ורי יצחק רי ְְְְִִִִִִַַָָָָעאל

לבר. ְֶַַָהות

לאא ח ע דעד וחמא  , מע רי ְְְְְִִִַַַַָָָ
מניא עד הא  ע נא , ְְְִַַָָָָָָמטא 
קי  תבי א זמנא . הוה  די מא ְְְְִֵֵֵַַָָָָע י
א רייתא . לי לעי והוה  , מע ְְְְֲִִִֵֵַָָָרי
יב ,רי אלעזר לרי  מע רי ְְְְִִִִִִֵֶַָָָאמר

מה  מא)אפתחא  לא(צ"ל תחמי, ְְֱֲִֵֶַַָָ
הכא , למיעאל יבעי ואי .בהדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָת עי

 ל.א ליע דלא  א מאה  ְֵֵָָָמי

חמיתאמר יצחק, לר י  מע רי ְְְִִִִִִִַָָָ
לא . א דא , ימא  דאב ְְֲִָָָָי קנא 
אס ק  נ דבר ע א  ,תנינ ְְְְְִֵַַַַָָָָָהא 
  חי מ קריבי אב י  ְְְְְֲִִֵֵַַַָָמעלמא ,
וכל ,ל וא מדע  ל וחמא  , י ְְְְְִִֵַָָָע
עלמא בההא  ייה רימד הוה ְְְְְֲִֵַַַַָָאי
מחי  מת י ה חד, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָֻבדרא 
אתר עד ,מתי נ  ע ואזלי , י ְְְֲִִִִֵֵַַָָע
לא ע עד אמר, .אתרי ְְְְְִֵֵַַַָָָת רי

ֵָָחמינא .

לע הייתי מ אצל מקמי ְְְְִִִֶֶֶָָָאת
מ ב ה ואמר , יצחק רי  כה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָה ה.

. לה מי ה ל  מי ת רד ִִִִֵֶֶַַָָָָֹא 

בהלכי היה   המצא ,מע לרי ְְְְִִֵֶַָָָָ
רי עיניו זק רה . ְִֵֵַַַָָָועסק
את וראה יצחק, רי את וראה   מעְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ק לפניו. ורקד  לפניו ר הות  ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָמלא
אמר, יצחק. רי יד ואחז ,מע ְְְְִִִִַַַַַָָָרי 
מי י נס ,  לה נס  רגיל י ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָזרני 
רי נכנס י נס . לא   להנס רגיל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹא
ה ות מלא את ק ר יהדה, ורי ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָיצחק

. חַ

נ והתעכ עד וראה ,מע רי  ְְְְִִִֵֶַַַָָָ
מנה עד הרי ,זמ היע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַֹטר
לפני יב ה .זמ היה  ה ל  ְְִִֵֶַַָָָעת
רי אמר רה. ד מל והיה מע ְְְְִִִַַַַַָָָָרי 
ה תח , על  ב  ,נ אלעזר לרי  מעְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
א .ע ד ר אל ראה [מי ] ְְִִִִֵֶֶַַַמה
ב עה תא יע ,לכא לה נס  ְְְְְִִִֵֶַַָָָירצה

י נס . ִֵֶָֹא

אתאמר ראית יצחק, לרי  מע רי ְְְִִִִִֶַַַָָָָ
הרי לא? א  ה אבי ְֲִֵֶַָֹמת
, להע מ מסק   אד עה ,נינְְִִִֵֶַָָָָָָָ
ת א וראה  , נמצאי קרביו  ְְְִִִֶָָָָָאביו
ע ר מד היה תא וכל  ,לה ְְְְִִֶֶֶָָָָָונדע
 אחת, דרה   לע ת אְְְֶַַַָָָֻ

וה ,ע  ונמצאי  סימתע לכי ְְְְְְִִִִִִִַָ
.מבמק רה  קה עד מת ְְְִִִֶֶַַָָָנ

ראיתי . לא עכ ו עד  ְִִַַַָָָֹאמר,

הזֹוהר נהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מארי אהכי ואמר,  מע רי  ק ְְְִִִִֵַַָָָָ
יצחק  רי א מ דע ְְְְְִִִִַַָָדעלמא,
הא ה א. הכא  עייני בעה  מא ,ְְְְִִִֵַַָָָָָלג
ואמר , קלא נפק לי. והב  ,בי ְְְֲִִֵַַַָָָָָאחידנא 

טסיסה )רסייא קריבא(ס "א   דמארי ְְְְְִִֵָָָָ
וע הא , דיד הא ,  מע דרי ְְְְְִִִִִַָָָבגדפי
.רסיבכ למרי דתיע ל זימנא  ייתיְְְְְְְְְִִִֵֵַָָ

ואי. ,מע ר י ְִִִַַָָאמר

אס יק אהכי , הוה  אלעזר  רי חמא  ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָ
לית ואמר, הות. ְְֵֶַַַַָָמלא
   מע רי אתר דטיפסא , ְְְְְְְֲִִִִֶַָָקפטרא
לרי   מע ר י אמר כיח . ְְְִִִִִִַַָָיחאי
רי  י ואחיד הכא , ע ל ,רי ְְְְִִִֵֵֶָָָָָאלעזר
עאל מס פי. י חמינא  הא  ְְְְִִֵֵֵָָָָָָיצחק,
  מע ורי .י ואחיד אלעזר, ְְְְִִִִִִֵֶָָָרי

בא רייתא . ולעי יאנ ְְְְֲֵֵַַַַָָאהדר

 ניי,לי אמר לאבי. וחמא יצחק, רי ְְְֲִִִִֵַַָָָָ
 די עלמא  לקח זאה  ְְְִֵַַָָָָָרי,
אילנא טר י בי הא  דאתי . ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָבעלמא 

אתיהיב  ,דעד דגנתא  יתיב)דחי  א) ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

רי  ,עלמי תרי יות רא  ְְְִִִִִִֵַַָָָָאילנא 
ל אחיד הא  הא  ה א . יחאי   מעְְִִֶָָָָ

רי. לקח זאה  ְְְִַַָָָָענפ י,

אמראמר .הת אנא  מה  א א, לי ֲֵַַַָָָָָָָ
א חפ הו מיי לת ,דראלי ְְְֲִִֵַָָ

לאנהרא , תיח וי ל ינ ות , ב ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָדמ
חמינא ואנא  עלמא , סטרי מאר ע   ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָל
לק ח זאה  אמינא  וחדינא , יכְְֲֵֵֵַַָָָָָָָ
בא רייתא . זכי לא   ר ,ע עד ר ְְְְְְִֵַַַָָָָָרי.

י ר ואמר, מע רי  ק  ְְִִִֵַַָָָ
וה א ,אצלנ יצחק רי  נ דע ,לְְְִִֵֶַָָָָהע
אחז י הרי .א ל  עיני בע ת ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמא
ננ אד א  ואמר: קל  יצא  לי . ות ת ְְֲִִֵֵֵַָָָא
 הא הרי ,מע רי כנפי  ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָקרבה
.כסא לרת  נס  זמ יבא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹוע

ו אי . ,מע רי  ְִִַַַַָאמר

 יקמס היה אלעזר ר י  ראה  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
 י זר אי ואמר, הות, ְְְִֵֶַַַַַָָמלא
יחאי . ר מע רי צי  מקְְִִֶַַַָָ
נס ,נ אלעזר לרי   מע רי  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאמר
 ב ראיתי  הרי  יצחק, רי ואחז ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָֹלכא
, ואחז אלעזר רי נכנס  חד . ְְְִִֵֶֶַַַָָָה א

רה. ולמד ניו  החזיר מע ְְְֱִִִֶַַָָָָורי

נר,ל אמר אביו . את וראה יצחק  רי  ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
הה לע חלק ארי  ְְְְִֵֶֶַַָָני,
ע ל העלי י הרי  ה א , לבעֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ע י ב ] [אה  נת עד ג  יְִֵֵֵֶֶַַַַָָהח
רי והא  עלמת , ני  וחזק ְְְִִֵַָָָָדל 
 ת א א חז הא  הרי יחאי , ר  מעְְֲִֵֵֶַַ

ני . חלק ארי  ְְְְֲִֵֶַַָָענפיו .

ל,אמר אמר ?  אני  מה  אא, , ל ֲִַַַָָָָָ
חדר את   הי ימי ְֲִִֶֶַָָָֹל ה
חית ח נ ת  ל נות , בְְְְְְִִִַָמ
ואני ,להע צדדי  מאר עת   ל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלהאיר
א רי אמר י ומחי , מ מק ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָראיתי
זכה לא  עכ ו עד  לזה מח ני ,  ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹחלק

רה.  נְִַָ



הזֹוהרנו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ג,והא  למיתי  זמיני הוי הא ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
ועד  דחברייא , צ יקיא  ְְְְִֵַַַַַַָָריסר
,עלמי  הבכ קלא  אתער נפקי , ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻהוינא 

חברי מא(בילי הכא ,(ס"א  קיימי ְְְְִִִִַָָָָ
אלא . מע רי גיני ,ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָאתעטר

. לי ואתייהיב  ְְְִִִֵָאיל,

כי ולא  בעי הא  בלחדי, דא  ְְְְְִִִֵָָָ
כא וכל .דילי הכא  ר ְְְְִִֵַָָָָָמתע
.עלמי בעיל  תיח תחי ְְְְְְְִִִִִָָָָודכא,
 בעי ל אתח ועלמא  עלמא  ְְְְְְְִִִַַַַָָָוכל 
את ח רהיטא , רהיטא  וכל .ְְְְְִִִִִַַָָָרהיטי
 ח את  מ .אי ע תרי  בעי ְְְְִִִִִִִִַַָָָל
למחמי  דכא , סתימאה לע יקא  ְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹארחי
מהניא דנהרא , ע אה  נעימ תא  ְְְְְֲִִַַָָָָָָבההא 

אמר,  דא מה  כז)לכא . ת(תהלילחז ְְְְֲֵַַָָָֹ
לבר מה .היכל לבר ה '  ענְְְְֵֵֵַַַַָ

דכתיב , היינ .היכל(יב יתי (במדבר  כל  ְְְְִִִֵֵַָָ
הא . ֱֶָנאמ

לי אמר  יהיב זמנא  ה  א א , ,לי ְְִִִֵַַַָָָָ
לי  לית ,לי אמר עלמא , ְְִֵֵַַַָָבהאי
אבל .נ לבר   לי מדעי ולא  ְְְֲֵֵַָָָָָרתא
  מת הא ,מע דרי רא  ְְְְְִִִִֵֵַַָָה לא 

אמר,  דא מה .רית(ג השירי (שיר  ְְְֵֵַָָָ
למה ל  צ בנת  ראינה  ְְְְִֶֶֶֶַָָֹֹצאנה 
 תחת י אמ ל ע רה ְְֲֲִִֶָָָָָֻבעטרה

. ל מחת  ביְְִִַ

חיי,א הכי  והוה  יצחק, רי אתער ְְְְֲִִִִִִַַָָָָ
, מע רי חמא  .נהירי ְְְְִִִִִַָָואנ י
חדא מה  , לי אמר אני. ְְְְְִִֵֵַַַַָָָואסל
,לי סח  ואי. ,לי אמר  ְְֵֵַַַָָָָמע א .

. מע רי יק ְְְִִִִֵַַַא ח

ניוהרי  אלי לבא עתידי  הי עכ ו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
הי ועד  ,מהחברי  יקיצ ְֲִִִֵֵֶַַַָָָער
מי העלמ ת: כל  קל התערר צאי ְְְִִִֵָָָי
?א מדיע [ ביליה] החברי ְְֲִִִִֵֵֶַַָה
 ה  ,מע ר י  ביל  רְְְְִִִִִִֵַַַָָהתע

. ל ְְִָוננה 

מק מתולא  בעי הרי  , לב זה ְְְְֲִִֵֶֶַֹ
בכל , ביל א ריְְְְִִִִַָָמתע
בעיל תחי חי ת  מק  ְְְְִִִִָָָמק
בעיל נפ ח לוע לע וכל  ְְְְְִִִָָָָָעלמת ,
תרי בעי ל נפח ור  ר וכל  ,ְְְְְְִִִִִָָָָָָרצי
לע יק , דרכי חנפ מ , ניְְְְְִִִִִֶַָָעלי
נעימת ת א לרא ת הל, ְְְְִִִַַָֹנסר
אמר מ ל ל , מה ה אירה ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹעלינה

פז) תהלי). היכל לב ר ה ' נע ְְְֲֵֵַַַָֹלחזת 
תב  הינ ?היכל לב ר  ה (במדברמה ְְְֵֵֶֶַַַָָ

הא.יב) נאמ יתי  ְֱִֵֶָָכל

עלאמר לי נתנ זמ ה  אא , ,ל ְְִַַַַָָָָָָ
ולא ר ת אי ,ל אמר ְְֵֶַַָֹהה?
ה ד לה ה לא אבל ,לאד  דיעיְְֲִִִַַָָָָָמ
מ ,לחנ רע היה  מע רי ְְְְִִִֵֶֶַָֻל 
 ל צ נת ראינה צאינה ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָאמר
 י א ל ערה  עטרה ְְְֲִִֶָָָָֹֹלמה

.ל מחת  בי תְְֲִִַָֻחת

יחקצ והיה  יצחק, רי  התערר  ְְְִִִֵֵֵַָָָָ
,מע רי  ראה . מאירי ְְִִִִַָָָָניו
חד בר ,ל אמר פניו. ְְְִֵַַָָָָָָָוהס ל 
הח .ל אמר ו אי. ,ל אמר ?מעְְִַַַַַַַָָָָ

.מע רי  ְְִִִֵַלפני 

הזֹוהר נז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

הוה אנא, ימא , ע"ב)מהה א  ריח י (דר ִִֵַָָָָָ
ולעי  ,ידי לברי אחיד ְְְִִִִֵֵֵָָָיצחק
הוה ד .בקי הוה  ולא  א רייתא,  ְְְְֵֵַַַָָָָָָלי
לברי תבי א , מע רי יק ְְְְִִִִֵֵֵַָעאל
קרי  והוה  , מע רי יק ויתיב ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָלבר,

ילח )ק ערבני.(ישעיה לי  עקה  ה ' ְְִִֵֵַָָָ

סא  יה דה רי ל מְֲִֶַַָָחל
ע"ב) רכו ויחי (זוהר

י מארי  י דע יאתר סבא , יה דה  ְְְְִִִִֵַַָָָָ
יקנא חד ,חלמי לי ואחז ְְְְֲִֵֵֶַַַָחד ,
לארע אזהר  ,י ,דילי ְְְְְְִִִִֵַַַַָמ ה רא 
,לי  אמר האי. מאי ,לה אמר ,ְְְִִֵַַָָָסטרי
דהכא , לדרא  הא ,  דיל ְְְִִָָָָָלבא

חדי. הוה ימא  ֵֵַַָָָמההא 

רחי אמר וימא , ימא ל  יה דה , רי  ְְִִִַָָָָָ
 רי ,יהלב יתבי ְְְִִִִֵַַָָציקייא 
לקדא ח מ ,דעד גנתא  ריְְְְְְְִִֵֶַָָָֻ
ה א הדא  ע אה . יקרא  ה א , ְִִִָָָָָָברי

קמ)דכתיב , תהלי) מל די יקיצ  א ְְִִִִִֶַַ
.ני את   ריי בְְִֵֶֶָָי

הרה עסק  מעלת ֲֵֶֶַַַָג דל
א) רמג, ע "ב רמב ויחי  (זוהר 

קאר י  הו חיא  ורי יסי ורי  מע ְְְֲִִִִִִִִֵָָ
אמר לטבריה, ע אה  מ לילא  ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָאזלי
ארייתא , ונל   ניה , מע ְְְְְִִִִֵַַַַָרי
בארייתא , לא לא ידע מא ְְְְְְְִַַַָָָָָכל 
ע ד  ולא .י נפ אתחיב א ל, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָולא 

וע דארעא , ע לא  לי דיהבי דאא א ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
לס ל , כמ וט  י שכר, כיב  ְְְְִִִִִִֵַָָָֹביא ,

אמר,  דא מה  סטא . וט , אמה (שמואל ְְְֵֵַַַָָָָ
ארחיח ) סטא  מא הצע. אחרי ְְֲִֵֵַַַַָָָָָו

, חזלמדנא יצחק ר י  היה   י תמא ְְִִֵֵַַָָָָ
רה , תא מלד  יד נ ְְְֵֶַָָאת 
לפני נכנס  היה  .תא עזב  היה ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹולא 
וי ב , ח  נ את ה יב ,מע ְְְִִִֶַַַָרי 

לפניו, קרא  והיה ,מע רי (ישעיה לפני ְְְְִִִֵֵַָָָָ
ערבני .לח ) לי  עקה ְְִִֵָָָה '

סא  יה דה רי ל מְֲִֶַַָָחל
ע"ב) רכו ויחי (זוהר

הקרי י יהדה דע התר ְְְְִִֵֵַַַַָָ
אחת מת מ חל ל והרא ְְְֲֶֶַַַָאחד ,
לארעה הרת חזקה, , ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָמא ר
,ל אמר ה? מה ,לה אמר  . ְְִֶֶַַָָָָצדדי
היה ה תמא הה, לדר  ְְֵֶֶַַַָָָלב

ֵַָמח .

רח תאמר וי  י ל יה דה , רי  ְִַַָָָָ
יה לב ביי יקיְְִִִִֵֶַַה
את חימ עד ג רת  ְְְִֵֶֶַַרת
זה .עלי כב ד הא   ר ד ְְֶֶַָָָה

קמ)תב תהלי) מל ד י יקי צ  א ְִִִֶֶַַָ
.ני את ריי  ב ְְִֵֶֶָָי

הרה עסק  מעלת ֲֵֶֶַַַָג דל
א) רמג, ע "ב רמב ויחי  (זוהר 

הירי חיא  ורי  יסי  ורי  מע ְְְִִִִִֵַַַָָ
לטבריה.  העלי מהליל לכי ְְְְִִִֵֶֶַָָָה
רה , ונ ל   נל ,מע רי  ְְְִִִֵֵֵַַַַָָאמר
ולא רה להל דע מי  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹל
א א עד, ולא ,נפ מתחב   ְְְְְִִֵֵֶַַַָֹמל 
רע, ועד  האר על עליו תני ְְְִִֶַָָָָֹנ
ה מה לס ל . כמ וט  ישכר ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹתב 

אמר מ סטה , ח )ו ט? ו(שמואלא  ְֱִֵֶֶַַַָָ
ועצמ  דר טה מי  הצע. ְְְֲִֵֶֶַַַַַָאחרי



הזֹוהרנו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ג,והא  למיתי  זמיני הוי הא ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
ועד  דחברייא , צ יקיא  ְְְְִֵַַַַַַָָריסר
,עלמי  הבכ קלא  אתער נפקי , ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻהוינא 

חברי מא(בילי הכא ,(ס"א  קיימי ְְְְִִִִַָָָָ
אלא . מע רי גיני ,ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָאתעטר

. לי ואתייהיב  ְְְִִִֵָאיל,

כי ולא  בעי הא  בלחדי, דא  ְְְְְִִִֵָָָ
כא וכל .דילי הכא  ר ְְְְִִֵַָָָָָמתע
.עלמי בעיל  תיח תחי ְְְְְְְִִִִִָָָָודכא,
 בעי ל אתח ועלמא  עלמא  ְְְְְְְִִִַַַַָָָוכל 
את ח רהיטא , רהיטא  וכל .ְְְְְִִִִִַַָָָרהיטי
 ח את  מ .אי ע תרי  בעי ְְְְִִִִִִִִַַָָָל
למחמי  דכא , סתימאה לע יקא  ְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹארחי
מהניא דנהרא , ע אה  נעימ תא  ְְְְְֲִִַַָָָָָָבההא 

אמר,  דא מה  כז)לכא . ת(תהלילחז ְְְְֲֵַַָָָֹ
לבר מה .היכל לבר ה '  ענְְְְֵֵֵַַַַָ

דכתיב , היינ .היכל(יב יתי (במדבר  כל  ְְְְִִִֵֵַָָ
הא . ֱֶָנאמ

לי אמר  יהיב זמנא  ה  א א , ,לי ְְִִִֵַַַָָָָ
לי  לית ,לי אמר עלמא , ְְִֵֵַַַָָבהאי
אבל .נ לבר   לי מדעי ולא  ְְְֲֵֵַָָָָָרתא
  מת הא ,מע דרי רא  ְְְְְִִִִֵֵַַָָה לא 

אמר,  דא מה .רית(ג השירי (שיר  ְְְֵֵַָָָ
למה ל  צ בנת  ראינה  ְְְְִֶֶֶֶַָָֹֹצאנה 
 תחת י אמ ל ע רה ְְֲֲִִֶָָָָָֻבעטרה

. ל מחת  ביְְִִַ

חיי,א הכי  והוה  יצחק, רי אתער ְְְְֲִִִִִִַַָָָָ
, מע רי חמא  .נהירי ְְְְִִִִִַָָואנ י
חדא מה  , לי אמר אני. ְְְְְִִֵֵַַַַָָָואסל
,לי סח  ואי. ,לי אמר  ְְֵֵַַַָָָָמע א .

. מע רי יק ְְְִִִִֵַַַא ח

ניוהרי  אלי לבא עתידי  הי עכ ו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
הי ועד  ,מהחברי  יקיצ ְֲִִִֵֵֶַַַָָָער
מי העלמ ת: כל  קל התערר צאי ְְְִִִֵָָָי
?א מדיע [ ביליה] החברי ְְֲִִִִֵֵֶַַָה
 ה  ,מע ר י  ביל  רְְְְִִִִִִֵַַַָָהתע

. ל ְְִָוננה 

מק מתולא  בעי הרי  , לב זה ְְְְֲִִֵֶֶַֹ
בכל , ביל א ריְְְְִִִִַָָמתע
בעיל תחי חי ת  מק  ְְְְִִִִָָָמק
בעיל נפ ח לוע לע וכל  ְְְְְִִִָָָָָעלמת ,
תרי בעי ל נפח ור  ר וכל  ,ְְְְְְִִִִִָָָָָָרצי
לע יק , דרכי חנפ מ , ניְְְְְִִִִִֶַָָעלי
נעימת ת א לרא ת הל, ְְְְִִִַַָֹנסר
אמר מ ל ל , מה ה אירה ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹעלינה

פז) תהלי). היכל לב ר ה ' נע ְְְֲֵֵַַַָֹלחזת 
תב  הינ ?היכל לב ר  ה (במדברמה ְְְֵֵֶֶַַַָָ

הא.יב) נאמ יתי  ְֱִֵֶָָכל

עלאמר לי נתנ זמ ה  אא , ,ל ְְִַַַַָָָָָָ
ולא ר ת אי ,ל אמר ְְֵֶַַָֹהה?
ה ד לה ה לא אבל ,לאד  דיעיְְֲִִִַַָָָָָמ
מ ,לחנ רע היה  מע רי ְְְְִִִֵֶֶַָֻל 
 ל צ נת ראינה צאינה ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָאמר
 י א ל ערה  עטרה ְְְֲִִֶָָָָֹֹלמה

.ל מחת  בי תְְֲִִַָֻחת

יחקצ והיה  יצחק, רי  התערר  ְְְִִִֵֵֵַָָָָ
,מע רי  ראה . מאירי ְְִִִִַָָָָניו
חד בר ,ל אמר פניו. ְְְִֵַַָָָָָָָוהס ל 
הח .ל אמר ו אי. ,ל אמר ?מעְְִַַַַַַַָָָָ

.מע רי  ְְִִִֵַלפני 

הזֹוהר נז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

הוה אנא, ימא , ע"ב)מהה א  ריח י (דר ִִֵַָָָָָ
ולעי  ,ידי לברי אחיד ְְְִִִִֵֵֵָָָיצחק
הוה ד .בקי הוה  ולא  א רייתא,  ְְְְֵֵַַַָָָָָָלי
לברי תבי א , מע רי יק ְְְְִִִִֵֵֵַָעאל
קרי  והוה  , מע רי יק ויתיב ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָלבר,

ילח )ק ערבני.(ישעיה לי  עקה  ה ' ְְִִֵֵַָָָ

סא  יה דה רי ל מְֲִֶַַָָחל
ע"ב) רכו ויחי (זוהר

י מארי  י דע יאתר סבא , יה דה  ְְְְִִִִֵַַָָָָ
יקנא חד ,חלמי לי ואחז ְְְְֲִֵֵֶַַַָחד ,
לארע אזהר  ,י ,דילי ְְְְְְִִִִֵַַַַָמ ה רא 
,לי  אמר האי. מאי ,לה אמר ,ְְְִִֵַַָָָסטרי
דהכא , לדרא  הא ,  דיל ְְְִִָָָָָלבא

חדי. הוה ימא  ֵֵַַָָָמההא 

רחי אמר וימא , ימא ל  יה דה , רי  ְְִִִַָָָָָ
 רי ,יהלב יתבי ְְְִִִִֵַַָָציקייא 
לקדא ח מ ,דעד גנתא  ריְְְְְְְִִֵֶַָָָֻ
ה א הדא  ע אה . יקרא  ה א , ְִִִָָָָָָברי

קמ)דכתיב , תהלי) מל די יקיצ  א ְְִִִִִֶַַ
.ני את   ריי בְְִֵֶֶָָי

הרה עסק  מעלת ֲֵֶֶַַַָג דל
א) רמג, ע "ב רמב ויחי  (זוהר 

קאר י  הו חיא  ורי יסי ורי  מע ְְְֲִִִִִִִִֵָָ
אמר לטבריה, ע אה  מ לילא  ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָאזלי
ארייתא , ונל   ניה , מע ְְְְְִִִִֵַַַַָרי
בארייתא , לא לא ידע מא ְְְְְְְִַַַָָָָָכל 
ע ד  ולא .י נפ אתחיב א ל, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָולא 

וע דארעא , ע לא  לי דיהבי דאא א ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
לס ל , כמ וט  י שכר, כיב  ְְְְִִִִִִֵַָָָֹביא ,

אמר,  דא מה  סטא . וט , אמה (שמואל ְְְֵֵַַַָָָָ
ארחיח ) סטא  מא הצע. אחרי ְְֲִֵֵַַַַָָָָָו

, חזלמדנא יצחק ר י  היה   י תמא ְְִִֵֵַַָָָָ
רה , תא מלד  יד נ ְְְֵֶַָָאת 
לפני נכנס  היה  .תא עזב  היה ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹולא 
וי ב , ח  נ את ה יב ,מע ְְְִִִֶַַַָרי 

לפניו, קרא  והיה ,מע רי (ישעיה לפני ְְְְִִִֵֵַָָָָ
ערבני .לח ) לי  עקה ְְִִֵָָָה '

סא  יה דה רי ל מְֲִֶַַָָחל
ע"ב) רכו ויחי (זוהר

הקרי י יהדה דע התר ְְְְִִֵֵַַַַָָ
אחת מת מ חל ל והרא ְְְֲֶֶַַַָאחד ,
לארעה הרת חזקה, , ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָמא ר
,ל אמר ה? מה ,לה אמר  . ְְִֶֶַַָָָָצדדי
היה ה תמא הה, לדר  ְְֵֶֶַַַָָָלב

ֵַָמח .

רח תאמר וי  י ל יה דה , רי  ְִַַָָָָ
יה לב ביי יקיְְִִִִֵֶַַה
את חימ עד ג רת  ְְְִֵֶֶַַרת
זה .עלי כב ד הא   ר ד ְְֶֶַָָָה

קמ)תב תהלי) מל ד י יקי צ  א ְִִִֶֶַַָ
.ני את ריי  ב ְְִֵֶֶָָי

הרה עסק  מעלת ֲֵֶֶַַַָג דל
א) רמג, ע "ב רמב ויחי  (זוהר 

הירי חיא  ורי  יסי  ורי  מע ְְְִִִִִֵַַַָָ
לטבריה.  העלי מהליל לכי ְְְְִִִֵֶֶַָָָה
רה , ונ ל   נל ,מע רי  ְְְִִִֵֵֵַַַַָָאמר
ולא רה להל דע מי  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹל
א א עד, ולא ,נפ מתחב   ְְְְְִִֵֵֶַַַָֹמל 
רע, ועד  האר על עליו תני ְְְִִֶַָָָָֹנ
ה מה לס ל . כמ וט  ישכר ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹתב 

אמר מ סטה , ח )ו ט? ו(שמואלא  ְֱִֵֶֶַַַָָ
ועצמ  דר טה מי  הצע. ְְְֲִֵֶֶַַַַַָאחרי



הזֹוהרנח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

דארייתא , ע לא למסל לא ,ְְְְְְְִֵַַַָָָוגרמי
ע בד. למס ויהי ְְִִֵַַָמד

ואמר,תח   מע ח )רי להנחיל(משלי ְְְְִִִִַַַָָ
אמא . תיהצר וא י ְְֲֲֵֵֵֶַַא הבי
מלי   אי עלמא , ני אי אי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָז
א ל מא כל ְְְְְִַַָָָָבא רייתא ,
ואתרחי לעיא ,  אתרחי ְְְְְְִִִִֵַָָָָא רייתא ,
דעלמא ירתא  ימא , כל  ואחסי ְְְְְְְִַַַָָָָָלתא ,
א הבי  להנחיל  דכתיב , ה א  הדא  ְְְְֲִִִֵַַָָָדאתי .
פסק  דלא  דאתי עלמא א  .י מאי .ְְְֵֵֵַַָָָָָָי
לא ע אה , טב אגר ונטל ,לעלמי ְְְְֲִִֵַַַָָָָָמימי
."י .איה מאי אחרא, נ ר בי ֲִֵֵֵַַַָָָזכי
דישכר מא  ל רמיז  ,כ ְְְִִִֵָָָָָָבגיני
ה א א  כר. י א רייתא , ְְְְִֵַַַָָָָא ל
י"ש. בארייתא , מלי    אינ ְְְְְְְִִֵֵַַַָָאגרא 

ז)תיב , כרסוו (דניאל י  עד הוית  חזה  ְְֲִִֵֵַָָָָ
חזה .'וג יתב מיי ועיק ְְְְִִִִֵַָרמיו
י  אתחרב  ד רמיו, כרסוו י עד ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהוית
לעיא , רי , נפל כרסוו רי ְְְְְְְֵֵֵַָָָָָָמקא ,
אתרחיקת גי לעיא , רי לת א . ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָרי
דיעקב רסייא  מע אה , ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻת אה 
דדוד  ורסייא דדוד. מ רסייא  ְְְְְְְְְִִִִִַָָָָֻֻאתרחיקת 

דכתיב, ה א  הדא  ב)נפלת. ה לי(איכה ְְְִִִִַָָָ
לתא , כרסוו רי .אר מי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָמ
 וכרסוו דא רייתא . מארי ואינ ,לְְְְְְְִֵֵַָָָָָיר
  מריה לעילא , דכרסוו כגוונא  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלת א 
ליר דיעקב . כרסייא   היינ ְְְְְְְְֲֵַַַָָֹֻא רייתא 
י  עד כתיב , דא  ועל דדוד, כרסייא ְְְְְְִִִַַַָָָֻהיינ

 ס רסוו כרסיא . ולא ,כרסוו, נפל יאי ְְְְְְִִַָָָָָָָָָָ
 נמעל א א  ,נפל לא הְְְְֵֶֶָָָָֻוכ

ְְַָא רייתא .

למס ויהי  מ ד  רה, על  לס ל ְְְִִִֶַַָָֹֹֹא
ֵֹעבד.

ואמר,תח  מע ח )רי  להנחיל(משלי ְְְְִִִַַַַָָ
אמא.  ואצרתיה  י ְְֲֲֵֵֵֶַַֹֹֹאהבי
לי ת א ,להע ני ריה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָא
נאהב רה, ל  מי  ל ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָרה,
 י כל רוי למ ה, ונאהב  ְְְְְְֱֵֶַַָָָָלמעלה 
להנחיל תב  זה הא . להע ְְְִֶֶַַַָָָָֻירת
הא לע זה ? י ה מה  . י ֲֵֵֶֶַַַָָֹאהבי
כר ונטל למילע מימיו סקיפ ְְְִִֵֵֶָָָָֹא
אחר, אד  זכה א   עלי ְֵֶֶֶַָָֹט ב 
מ לנ רמז  מ ."י ? מיהְִִִֵַָָָ
כר.  י  רה  הל ישכר ְִִֵֵֶֶַַָָָָָל 
רה , לי ת א ל כר ְְִִֶֶֶַַָָָָזה

."ֵי

ז)תב כרסו (דניאל י  עד  הוית חזה  ְֲִֵֵַָָָָָ
חזה 'וג יתב  מיי ועיק  ְְְְִִִִֵַָרמיו 
ית חרב   רמיו כרסו י  עד  ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָהוית 
למעלה ני ,נפל כסא ת ני ,ק ְְְְְְְִִִֵַַַָָָה
התרחקה י  למעלה , ני למה.  ניְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
יעקב ל א מהעלי נה. ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹה חנה 
זה נפל . דוד  וכ א דוד, מא  ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהתרחק

ב)ת ב  ני(איכה . אר מימ ליה ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
עלי תוא ,לייר  למה  ְְְְֲִִֵַַַָָָכסאת 
הסא ת מ מה  והסאת  ְְְְְִִֶַַַַָָה רה .
ל א  הינ הרה, עלי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָמעלה ,
ועל וד . ל א הינ לייר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹיעקב .
סא ת כא. ולא ,כרסו י  עד תב  ְְְְִִִֵֶַָָָֹזה
נמעל אא   נפל לא  וכ ,נפל יְְְְִֵֶֶַָָָָָֹֻר

רה. ֶָל

הזֹוהר נטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מלי א קט זאי אי ד  חזי, ְְְִִֵֵֵַַַָָָ
אר קפי  אי ל  ְְְְִִִַָָָבא רייתא ,
, לה חילי וכל , חילי אר ,י ְְְִִִִִֵֵַָָע

ויראל  בעלמא, לטי  ולא  פיי נ"אאת) ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
א .וי"ש) על  ל לסלקא   עלייה  ְְְְֲִַַַַַָָֹאז

 למיה ליראל    ל רמא  חמ ר לא , ְְְְְֲִִֵֵַָָָָואי
למלט ע מיא , יני למנ ל ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָגלתא,
מנחה ורא  ,גי א אי, א וכל . ְְְְְֲִַַַַַָָָֻעלייה
למרווח ויכיל , יק מקנא  טב , ְְְְִִִִֵַַַָָכי
וסטא ,פיכ וכה טבי ה  גינְְְִִִִַַָָָָָָ
דא רייתא . עלא למס ל  לא   רחי ְְְְְְִֵַַָָָא

ע בד. למס ויהי  ְְְִִֵַַָבגי

ו)תיב , השירי ריח(שיר  נתנ  דאי ה ְְִִֵַַָָ
יחד מגדי כל   תחינ ְְְֲִִֵַָָָָועל 
ריח ,  נתנ דאיה .'וג  ני י  ְְְִִֵַַַָָָ

( דאיה)מה .ברא א ח  אי י א ְְְְִִִֵֵַַַָָ
אמר,  ל )דא ע"א)ומצא (בראשית רמג  ד) ְְְִֵַַָָ

מי   אתח ולא  דה, דאיְְְִִִֵֶַַָָָָ
מה ביראל, ידי על  א א  ְְְְְְִֵֶַַָָָָדא רייתא ,

אמר,  יב)דא א הימי ישכר(דברי מ ני ְְְִִֵֵַָָָ
.'וג י לע בינה  ְְְִִִֵָידעי

למהוי ועל  רמ אי ,מגדי כל  תחינ ְְְְְֱִִֵֵֶַָָָָ
כנסת ב י תחי  על ,תחינ ְְְִִֵֵֵֵַַָָעל
 יחד .מגדי ל מדרת, ְְֲִִִֵַָָָָָב י
 יקי וע תאח מי  ה  , ניְְְִִִִֵַַַָָָי
לקרבא ,ידייה על  יי את ְְְְְְְְִַַַַָָָָָא רייתא ,
ה א הדא  לעילא.  ה לאב ְְְֲִִֵֵַָָָָלי ראל

יב)דכתיב , א  הימי ע ה(דברי מה  לדעת  ְֲִִֶַַַַָ
ְִֵָיראל.

ל.די  ז)צפנ י השירי מהכא(שיר ְִִֵַָָָָ
א ל מא ל ְְְִִַַָָָאליפנא ,

אמתא צ יקי תא ראה, ְְֱִֵֵֶֶַָֹ
ח ת תא ל  רה, ליְְִִַַָָָֹמ
ל החילת , אר ל  ,יהע ְְֲִֶַַָָָָָאר
לטי ולא ינכ ה ְְְֲִִִֶֶַָָֹהחילת 
עליה נימז [ וי] ויראל  ,לעְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָֻ
ר חמר לא , וא ה ל . על  תְְֲֲִֵַַַָֹֹלהעל
יהע י ול ל ל לת ללכת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹליראל
ורא  מ לה? זה וכל , עליה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹוללט 
להרויח ויכ ל לפניו, מת ט ב , י ְְְְְְִִַַָָָָָֻֻמנחה 
והה ,פי כ וכה ט ב ת ה גללְְְִִִִַַָָָָָ
 מ רה, על לס ל  א  ְְִִֶַָָֹֹֹדר

עבד. למס  ְְִֵַַֹויהי

ז)ת ב  ועל(שיר  ריח  נתנ דאי ה ְְִֵַַַָָָ
 יחד מגדי ל תחינְְֲִִֵַָָָָ
 ריח נתנ דאי ה .'וג ני ְְְִִֵַַָָָי
מ ,ב רא צא תא א [דאיה]ְְִֵֵֶַָָָָ

ל )אמר דה ,(בראשית דאי ד ומצא ְֱִִֶֶֶַַַָָָ
ידיו על  א א תרה ברי  התח ְְְְִִֵֶַַָָָָֹולא 

י מני  אמר  מ שכריראל, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ
.'וג ילע בינה ְְִִִֵָָי דעי 

להי תועל רמ ה  מגדי ל  תחינ ְְְְְִִֵֵַָָָָ
כנסת י  תחי  על , תחינ ְְְִִֵֵֵֵַַָָעל 
  י חד .מגדי ל מדרת, ְְֲִִִֵַָָָָָבי
יקיוע יחד  דברי ה  ני ְְְֲִִִִִַַָָָָי
את לקרב  ,ידיה על  הת הרה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָל 
תב זה מעלה . לאביה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָי ראל

י ראל. ע ה מה ְֲִֵֶַַַַָָלדעת

ל די  ז)צפני למדנ,(שיר  אמ  ְְִִִַַָָָָ
רא י רה ל מי  ְִִֵֶֶַַָָָָל 



הזֹוהרנח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

דארייתא , ע לא למסל לא ,ְְְְְְְִֵַַַָָָוגרמי
ע בד. למס ויהי ְְִִֵַַָמד

ואמר,תח   מע ח )רי להנחיל(משלי ְְְְִִִִַַַָָ
אמא . תיהצר וא י ְְֲֲֵֵֵֶַַא הבי
מלי   אי עלמא , ני אי אי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָז
א ל מא כל ְְְְְִַַָָָָבא רייתא ,
ואתרחי לעיא ,  אתרחי ְְְְְְִִִִֵַָָָָא רייתא ,
דעלמא ירתא  ימא , כל  ואחסי ְְְְְְְִַַַָָָָָלתא ,
א הבי  להנחיל  דכתיב , ה א  הדא  ְְְְֲִִִֵַַָָָדאתי .
פסק  דלא  דאתי עלמא א  .י מאי .ְְְֵֵֵַַָָָָָָי
לא ע אה , טב אגר ונטל ,לעלמי ְְְְֲִִֵַַַָָָָָמימי
."י .איה מאי אחרא, נ ר בי ֲִֵֵֵַַַָָָזכי
דישכר מא  ל רמיז  ,כ ְְְִִִֵָָָָָָבגיני
ה א א  כר. י א רייתא , ְְְְִֵַַַָָָָא ל
י"ש. בארייתא , מלי    אינ ְְְְְְְִִֵֵַַַָָאגרא 

ז)תיב , כרסוו (דניאל י  עד הוית  חזה  ְְֲִִֵֵַָָָָ
חזה .'וג יתב מיי ועיק ְְְְִִִִֵַָרמיו
י  אתחרב  ד רמיו, כרסוו י עד ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהוית
לעיא , רי , נפל כרסוו רי ְְְְְְְֵֵֵַָָָָָָמקא ,
אתרחיקת גי לעיא , רי לת א . ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָרי
דיעקב רסייא  מע אה , ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻת אה 
דדוד  ורסייא דדוד. מ רסייא  ְְְְְְְְְִִִִִַָָָָֻֻאתרחיקת 

דכתיב, ה א  הדא  ב)נפלת. ה לי(איכה ְְְִִִִַָָָ
לתא , כרסוו רי .אר מי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָמ
 וכרסוו דא רייתא . מארי ואינ ,לְְְְְְְִֵֵַָָָָָיר
  מריה לעילא , דכרסוו כגוונא  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלת א 
ליר דיעקב . כרסייא   היינ ְְְְְְְְֲֵַַַָָֹֻא רייתא 
י  עד כתיב , דא  ועל דדוד, כרסייא ְְְְְְִִִַַַָָָֻהיינ

 ס רסוו כרסיא . ולא ,כרסוו, נפל יאי ְְְְְְִִַָָָָָָָָָָ
 נמעל א א  ,נפל לא הְְְְֵֶֶָָָָֻוכ

ְְַָא רייתא .

למס ויהי  מ ד  רה, על  לס ל ְְְִִִֶַַָָֹֹֹא
ֵֹעבד.

ואמר,תח  מע ח )רי  להנחיל(משלי ְְְְִִִַַַַָָ
אמא.  ואצרתיה  י ְְֲֲֵֵֵֶַַֹֹֹאהבי
לי ת א ,להע ני ריה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָא
נאהב רה, ל  מי  ל ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָרה,
 י כל רוי למ ה, ונאהב  ְְְְְְֱֵֶַַָָָָלמעלה 
להנחיל תב  זה הא . להע ְְְִֶֶַַַָָָָֻירת
הא לע זה ? י ה מה  . י ֲֵֵֶֶַַַָָֹאהבי
כר ונטל למילע מימיו סקיפ ְְְִִֵֵֶָָָָֹא
אחר, אד  זכה א   עלי ְֵֶֶֶַָָֹט ב 
מ לנ רמז  מ ."י ? מיהְִִִֵַָָָ
כר.  י  רה  הל ישכר ְִִֵֵֶֶַַָָָָָל 
רה , לי ת א ל כר ְְִִֶֶֶַַָָָָזה

."ֵי

ז)תב כרסו (דניאל י  עד  הוית חזה  ְֲִֵֵַָָָָָ
חזה 'וג יתב  מיי ועיק  ְְְְִִִִֵַָרמיו 
ית חרב   רמיו כרסו י  עד  ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָהוית 
למעלה ני ,נפל כסא ת ני ,ק ְְְְְְְִִִֵַַַָָָה
התרחקה י  למעלה , ני למה.  ניְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
יעקב ל א מהעלי נה. ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹה חנה 
זה נפל . דוד  וכ א דוד, מא  ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהתרחק

ב)ת ב  ני(איכה . אר מימ ליה ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
עלי תוא ,לייר  למה  ְְְְֲִִֵַַַָָָכסאת 
הסא ת מ מה  והסאת  ְְְְְִִֶַַַַָָה רה .
ל א  הינ הרה, עלי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָמעלה ,
ועל וד . ל א הינ לייר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹיעקב .
סא ת כא. ולא ,כרסו י  עד תב  ְְְְִִִֵֶַָָָֹזה
נמעל אא   נפל לא  וכ ,נפל יְְְְִֵֶֶַָָָָָֹֻר

רה. ֶָל

הזֹוהר נטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מלי א קט זאי אי ד  חזי, ְְְִִֵֵֵַַַָָָ
אר קפי  אי ל  ְְְְִִִַָָָבא רייתא ,
, לה חילי וכל , חילי אר ,י ְְְִִִִִֵֵַָָע

ויראל  בעלמא, לטי  ולא  פיי נ"אאת) ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
א .וי"ש) על  ל לסלקא   עלייה  ְְְְֲִַַַַַָָֹאז

 למיה ליראל    ל רמא  חמ ר לא , ְְְְְֲִִֵֵַָָָָואי
למלט ע מיא , יני למנ ל ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָגלתא,
מנחה ורא  ,גי א אי, א וכל . ְְְְְֲִַַַַַָָָֻעלייה
למרווח ויכיל , יק מקנא  טב , ְְְְִִִִֵַַַָָכי
וסטא ,פיכ וכה טבי ה  גינְְְִִִִַַָָָָָָ
דא רייתא . עלא למס ל  לא   רחי ְְְְְְִֵַַָָָא

ע בד. למס ויהי  ְְְִִֵַַָבגי

ו)תיב , השירי ריח(שיר  נתנ  דאי ה ְְִִֵַַָָ
יחד מגדי כל   תחינ ְְְֲִִֵַָָָָועל 
ריח ,  נתנ דאיה .'וג  ני י  ְְְִִֵַַַָָָ

( דאיה)מה .ברא א ח  אי י א ְְְְִִִֵֵַַַָָ
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 מ רה, על לס ל  א  ְְִִֶַָָֹֹֹדר
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למחדי  וידע  יא ת , כדקא  ְְְְְְְֱֵֶַַָָָא רייתא 
 אי יא ת, דקא  ימ לחת תי ,י ְְְְְִִִִִֵַָמ
כנסת דמלא , רסייא  עד סלקי י ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻמ
.ל וגניז ,רעי  ל תח  ְְְִִִֵַַָָָיראל
ה א ברי קדא  דעאל  ְְְְְִַָָָֻב ע א 
,דעד בגנתא  צ יקיא  ע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלאעעא 
ה א ברי וקד א  ,יק ל ְְְֲִִֵַַָאפיקת
ה א ברי קדא  די וחדי,  ה ְְְְְְִִֵֵֵַָָֻמסל
וחדי  ,איע רי ע ְְְְִִִִִֵַַָָמתע ר
יחד דכתיב, הא  הדא  ְְְֲִִִִַָָָָבמטרניתא ,
מההיא .ל צפנ י  די ניי  ְְִִִִֵַַַָָָ
ה א הדא  ספרא , תיבי מי ְְְְִִִִַָָָָע א ,

ג)דכתיב , לפניו.(מלאכי רז ספר ותב ְְִִִִֵֵֶַָָָָ

א רייתאז אה  אל מא ,לקיח ְְְְִֵַַַַָָָָָ
בהאי  ה א זאה  יאת , ְְְְַַָָָכדקא

דאתי. בעלמא ה א  וזאה  ְְְְְֵַַַָָָָָעלמא ,

ח ה ְִַָָליחת
א) רמד, ע"ב רמג ויחי (זוהר

למחמי רי אזלי הו חזקה  ור י יסי ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶָָ
.'וכ קטקא  מע ְְְְְִִִִַָלר י

דהוהעד חויא  חד חמ אזלי,  הו ְְְְֲֲִֵַַָָָָ
סט (ואסטר)קמסחר ארחא . ְְְְְַַָָָָָָ

, ייהלג אחרא  נ בר אתא ְְְֲֵַַַַָָָָָָמארחא .
 וחמ , ייהרי אהדר חויא. לי ְְְֲִִֵֵַַָָָָקטיל
ואי  , אמר מית .  נ בר  לההא  , ְְְִֵַַַָָָלי
עביד. קא  דמרי ליחתא  , נח ְְִִֵַָָָָָָהה א 

דזביננא . רחמנא ריְְְֲִִֵַָָָָ

רא י , ברי לחד ברי  לח ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָוידע
, לה א  עד  ליע בריה  ת ְִִִֵֶֶַַַָָא
ערי לה תחת  יראל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָכנסת
דה כנס ב עה .ת א ְְְִֶֶֶַָָָָָוגנזת
 ג יקיה ע לה עע ה א רְְְֲִִִִֵַַַַַָ
ר דוה לפניו, תא מציאה ,ְְִֵֶַָָָָָָעד
דה אז ומח . ה מסל  ְְִֵֵֶַַַָָָָה א
עלינת עטרת מתער  הא רְְֲִֵֶַַָָ
 יחד ת ב   זה בירה. ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָו מח
עה ת מא .ל צפני די  ני ְְִִִֵַָָָָָָי

תב זה פר,  בית ג)בריו (מלאכי ְְִֵֶֶֶַָָָ
לפניו.  רז ספר ְִִֵֵֶַָָָָותב

רהארי  ל  מי ל  חלק ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
וא ריו הה לע אריו ְְְֶַַַָָָָָָרא י ,

ה א. לעַָָָ

ח ה ְִַָָליחת
א) רמד, ע"ב רמג ויחי (זוהר

לרא תר י לכיה הי חזק ה  ורי  י סי  ְְְְִִִִִִֵַַָָ
קטקא. מע רי ְְְִִִֶַַָאת

היהעד אחד   נח  רא , לכיה  הי ְִֶֶֶַָָָָָָָ
 מ וסט ,ר [מצ ד ] ְְְִִֵֵֶֶַַָמס בב 
ת א הרג אחד . אי אליה א .ר ֲִֵֶֶֶֶַַָָָה
ת א את  ורא יה רא החזיר .ח ְֱִֵֶֶֶַָָָָה
עה  נח ת א ואי  ,אמר ת. ְִֵֶַַָָָָָאי
 הרחמ ר . נר ליחת  ְֲִִֶַָָָאת

.ילנהִִֶָ
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.ילנהִִֶָ

ֶּפֶרק ו'
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ּתֹוְלדֹות - ַּבִּמְדָּבר



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםסנ הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר סגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 קטרגיה ְְְִִַַַמיתת
ב) רמד, ויחי (זוהר

א מיט רי אא  ורי אלעזר ְְְְִִִִִִֶַָָָ
קי  עאל דל ד , ְְְְִֵַַָָבמערא
אמר בארחא . אזלי הו דמ א , ְְְְְְְֲִֵַָָָָָָֻתקא
במי  מערא האי נסחר א א  ְְְְִִִֵַַַַַָָרי
.'וכ ואמר אלעזר רי תח ְְְְְִִֶַַַָָָָָדא רייתא .

מע ,עד  רי קלי  מע יתבי, הו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָ
יהדה ורי  ה א  א רחא , אתי ְְְְְֲִִֵָָָָהוה 
רי  נפק למערא, קריב יצחק. ְְְְְִִִִִִִַָָָָורי
, מע רי אמר א א . ורי ְְְִִִִִֶַַָָָָאלעזר
הכא . דכינא  חמינא  דמער א  ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָמ תלי
.עסקית מאי  מע רי אמר .ְְְְִִִִַַַָָיתב
דכנסת רחימתא  א א , רי ְְִִִִִֶֶַַָָָאמר
ורי  ה א, ברי קדא לגי  ְְְְְִִִִֵֵַָָֻיראל
יראל , בכנסת  קרא  האי רי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָאלעזר
,לי אמר .'וג ל על  תכח ְִִִֵֵֶַַַָָימני
חביבתא  ירק ע אה   רחימ ְְְֲִִִִִֶַָָָָָאלעזר

.לְְְִַַאס

כלא יק אמר, ע א .  מע ר י ְְְְִִִִִַַָָָ
תיק ר ,תיק עייא  ְְְֲִִַַָָאתר
ולא גניזא , לי אית חדא  ינזא  ְְְְְִִִִַָָָָָָדא רייתא .
ע אה , מה והיא  ,ייכמ דיתאביד ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָבעינא 
סבא המנ נא  דרב  ספרא ל ְְְְְְְִַַַַָָָָָָוא חנא

.'ְוכ

מאיתב די חמינא  אמר מערא. ל ְְְְְֵַַָָָָָָ
 ויעדר במתא, יתא  ינ ל ְְְִִֵֵָָָָדי

במתא(י)רי אנא  אי .מקטרגי רמאי ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָ
 יתב מערא לג אהדר יתא . ינ ל ְְְְְֲִֵַַָָָָָלא

.'ְוכ

 קטרגיה ְְְִִַַַמיתת
ב) רמד, ויחי (זוהר

מערתרי   מטנ א א  ורי אלעזר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
, מה  תק מני   כנס ְְְִִֵֶֶֶֶַֹלד,
אא , רי אמר  .ר לכיה היְִִֶֶֶַַַַָָָ
תרה. דברי  ה הערה את  ְְְְִֵֵֶַַָָָנסבב 

.'וכ ואמר אלעזר  רי  ְְְִֶַַַָָָָתח 

לעד  ל ק את  מע , בי י הי ְְִֶֶֶַָָ
ה א ,ר א  היה מע ְִִֶֶֶַַָָָר י 
לערה , התקרב  יצחק . ורי  יהדה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָורי 
רי אמר אא . ורי אלעזר רי  ְְְִִִֶַַַַַָָָָָיצא
כינה ראיתי  ה ערה מתלי  , מעְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
ה ,מע רי  אמר  . בי .אְְִִַַַָָָָ
נסת אהבת  א א , רי  אמר ?ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָעסק
אלעזר ורי לדרהא , ְְְִִֵֶַַָָָָָי ראל
ימני יראל, כנסת זה ס ק רְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
אלעזר, ,ל אמר  .' וג ל על  תְְִֶֶַַַָָָָכח
החביב ת וקר עלי נה  ְְְֲֲִֶֶֶַַָָאהבה

. ל ְְִַַָהס

מקתק  כל אמר, עה . מע רי  ְְִִַַַָָָָָָ
ל מתיקה  ח תיקה, ְְִִִִֶָָָצרי
ואיני נזה, לי  י אחת  ניזה ְְְִִִֵֵַַַָָָה רה .
,עלי בר והיא ,מ אבד ְְִִֶֶֶֶַָָֹרצה 
המננא רב  ל  ספר ת א ְְְִִֶַַָָָמצאתי 

.'וכ קְֵַָה

יצא ראיתי  אמר, הערה. מ ְְִִִֶַַָָָָָ
[ני ] ני  ויעדר עיר, ית י ל  ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹזה
י ל לא עיר, אני א .מקטרגי מאיְְְֲִִִִִִַָָֹֹר

.'וכ  בוי הערה  לת חזר ְְְְְְִַַַָָָָה ית.

ִמיַתת ַהְּמַקְטְרִגים................................................................................................................... סג

ֲעִציַרת ְּגָׁשִמים........................................................................................................................... סד

ְּגֵזַרת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע......................................................................................................................... סו

ֹחֶמר ֶהיֵּסח ַהַּדַעת ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה............................................................................... סו

גֹוֶדל ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי............................................................ סז

ַרְׁשִּב"י עֹוֵסק ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה ְּבֵליל ָׁשבּועֹות.......................................... עא

h
בס"ד, וכבר ידוע שהגאולה תבא בזכות לימוד הזוהר ובזכות רשב"י, 

על כן כל אחד וכל כנישתא צריך ללמוד קבוע זוהר. 
על החתום פרץ נסים 

מתוך החתימות על מכתבו של הגאון רבי יִצְחָק מֵאִיר מָאְרגְנְׁשְטֶעְרן שליט"א המובא בעמוד רמ"ג.



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר סגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 קטרגיה ְְְִִַַַמיתת
ב) רמד, ויחי (זוהר

א מיט רי אא  ורי אלעזר ְְְְִִִִִִֶַָָָ
קי  עאל דל ד , ְְְְִֵַַָָבמערא
אמר בארחא . אזלי הו דמ א , ְְְְְְְֲִֵַָָָָָָֻתקא
במי  מערא האי נסחר א א  ְְְְִִִֵַַַַַָָרי
.'וכ ואמר אלעזר רי תח ְְְְְִִֶַַַָָָָָדא רייתא .

מע ,עד  רי קלי  מע יתבי, הו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָ
יהדה ורי  ה א  א רחא , אתי ְְְְְֲִִֵָָָָהוה 
רי  נפק למערא, קריב יצחק. ְְְְְִִִִִִִַָָָָורי
, מע רי אמר א א . ורי ְְְִִִִִֶַַָָָָאלעזר
הכא . דכינא  חמינא  דמער א  ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָמ תלי
.עסקית מאי  מע רי אמר .ְְְְִִִִַַַָָיתב
דכנסת רחימתא  א א , רי ְְִִִִִֶֶַַָָָאמר
ורי  ה א, ברי קדא לגי  ְְְְְִִִִֵֵַָָֻיראל
יראל , בכנסת  קרא  האי רי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָאלעזר
,לי אמר .'וג ל על  תכח ְִִִֵֵֶַַַָָימני
חביבתא  ירק ע אה   רחימ ְְְֲִִִִִֶַָָָָָאלעזר

.לְְְִַַאס

כלא יק אמר, ע א .  מע ר י ְְְְִִִִִַַָָָ
תיק ר ,תיק עייא  ְְְֲִִַַָָאתר
ולא גניזא , לי אית חדא  ינזא  ְְְְְִִִִַָָָָָָדא רייתא .
ע אה , מה והיא  ,ייכמ דיתאביד ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָבעינא 
סבא המנ נא  דרב  ספרא ל ְְְְְְְִַַַַָָָָָָוא חנא

.'ְוכ

מאיתב די חמינא  אמר מערא. ל ְְְְְֵַַָָָָָָ
 ויעדר במתא, יתא  ינ ל ְְְִִֵֵָָָָדי

במתא(י)רי אנא  אי .מקטרגי רמאי ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָ
 יתב מערא לג אהדר יתא . ינ ל ְְְְְֲִֵַַָָָָָלא

.'ְוכ

 קטרגיה ְְְִִַַַמיתת
ב) רמד, ויחי (זוהר

מערתרי   מטנ א א  ורי אלעזר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
, מה  תק מני   כנס ְְְִִֵֶֶֶֶַֹלד,
אא , רי אמר  .ר לכיה היְִִֶֶֶַַַַָָָ
תרה. דברי  ה הערה את  ְְְְִֵֵֶַַָָָנסבב 

.'וכ ואמר אלעזר  רי  ְְְִֶַַַָָָָתח 

לעד  ל ק את  מע , בי י הי ְְִֶֶֶַָָ
ה א ,ר א  היה מע ְִִֶֶֶַַָָָר י 
לערה , התקרב  יצחק . ורי  יהדה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָורי 
רי אמר אא . ורי אלעזר רי  ְְְִִִֶַַַַַָָָָָיצא
כינה ראיתי  ה ערה מתלי  , מעְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
ה ,מע רי  אמר  . בי .אְְִִַַַָָָָ
נסת אהבת  א א , רי  אמר ?ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָעסק
אלעזר ורי לדרהא , ְְְִִֵֶַַָָָָָי ראל
ימני יראל, כנסת זה ס ק רְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
אלעזר, ,ל אמר  .' וג ל על  תְְִֶֶַַַָָָָכח
החביב ת וקר עלי נה  ְְְֲֲִֶֶֶַַָָאהבה

. ל ְְִַַָהס

מקתק  כל אמר, עה . מע רי  ְְִִַַַָָָָָָ
ל מתיקה  ח תיקה, ְְִִִִֶָָָצרי
ואיני נזה, לי  י אחת  ניזה ְְְִִִֵֵַַַָָָה רה .
,עלי בר והיא ,מ אבד ְְִִֶֶֶֶַָָֹרצה 
המננא רב  ל  ספר ת א ְְְִִֶַַָָָמצאתי 

.'וכ קְֵַָה

יצא ראיתי  אמר, הערה. מ ְְִִִֶַַָָָָָ
[ני ] ני  ויעדר עיר, ית י ל  ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹזה
י ל לא עיר, אני א .מקטרגי מאיְְְֲִִִִִִַָָֹֹר

.'וכ  בוי הערה  לת חזר ְְְְְְִַַַָָָָה ית.



הזֹוהרסד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

קמברי אמר ידי, ק נ  ה ְְְְְִָָָֻ
מענא הכא , דאעילנא  ְְְְֲִַַָָָָָָָרחמנא 
ד  , ואזל מערא  מ נפק .י א י ְְְְְֲִִִִֵַַָָמ
נא דבני עיטרא  חמ במתא , ְְְִִֵָָָָָָָעאל
 וחמ  יתב , עלייה יתא  נפל , ְְְְְֲִֵַַָָָָדמית
 אי  ע , מית  לאינ ספדי ְְְְִִִִֵַָדקא 

.'וכ ְֵָרמאי

לאו תח הכא .'וכ ואמר  מע רי ְְְִִַַַָָָָָ
נינה עלדידאי א ,כיי י א  ְְְִִֵֵַַָָָ

ידאי, י וא ידאי, בי  מית ְְִִֵֵֵֵַָָב 
, מית וכיו , מית לא  ידאי, הו ְְְֲִִִֵֵֵָָָָא מלא 

.בייהח מכ ר ה א ברי ְְְְִֵַַָֻקדא 

 מי ְֲִִַָעצירת
א) טו, ח "ב  (זוהר

נצריכא עלמא  הוה  חדא  זמנא  ,נר ְְְִִַָָָָָָָָָָָ
וגזר אליעזר , רי אתא  ְְְֱִִִִֶֶַָָָָלמטרא ,
צי  מטרא, אתא  ולא עניתא , עיְְְְֲִִִֵַַַָָָָָאר
רי  אתא  מטרא . אתא  ולא  ְְְִִִָָָָָָָצלתא ,
הרח , מ יב  אמר וצ י, וק ְְֲִִֵַַַַָָָָעקיבא,
ואתא ,ה מ ריד אמר זיקא , ְְִִֶֶַַַָָָָָונ ב 
אליעזר , ר י י ע  חל ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָמטרא .

באנ י. עקיבא  רי ְְְֲִִִִַָָָאסל

 לק אמ ואמר, ע א  קמי  עקיבא  רי ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
רי  מה , ה בר  למה  מ ל , ְִִֶֶַַָָָָָלכ
לי רחי מל א , לרחימא מי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָאליעזר
,לי ניחא מל א, קמי עאל  וכד ְְִִֵֵַַַָָָָייר,
י  ,בהיל תי ע לי למית בעי  ְְְִִִֵֵֵֵָָָָולא 
לי ניחא  ,י מ רלית דלא  ְְְְִִִִֵֵֵַָָהיכי
לעב א דמי  ואנא  .בהדי ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָליעי
בעי  ולא , קמי תי בע בעא ְְְְֵֵֵַָָָָָָָדמלא ,

קמ הרחמ ר ,אמר .יד  קונ  כ ְְְֲַָָָָָָָָֻ
.א דברי  מענו לכא כנסנְְְְְְִִֵֶַַָָָ
לעיר,  כנס .והלכ הערה  מ  ְְְְְְְִִִֶַָָָָָיצא

פל  ,ת יאנ קב צת  ראעליה ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָ
ת  ת לא פדי  ורא , ב י ְְְְִִֵֶֶַָָָית.

.מאיהר ת א ִִָָָע

לאתח א  א ' וכ ואמר מע רי  ְְְִִַַַַָָָֹ
על  א ,כי אה ה דייה ְִִֵֵֶֶַַל 
, דייה ואה  ,דייה  ב ת ְְְִִֵֵֶֶַב
 וכיו , מת לא   דייה  הי ְְְִִֵֵֵֶָָָֹאלמלא
על מכ ר הא  ר דה ,תְֵֵֶַַַָָ

.תיהנֲֵֶעו

 מי ְֲִִַָעצירת
א) טו, ח "ב  (זוהר

נלהע היה אחת ע , תינר ֵַַַַַָָָָָ
וגזר אליעזר רי  א  מטר.  ְֱִִִֶֶַַָָָָָצרי
התל מטר. בא  ולא ענת עיְְְֲִִִֵַַַָָָָֹאר
עקיבא רי א  מטר. בא ולא  ְְֲִִִַָָָָָָֹפה 
ונבה הרח , מ יב  אמר והתל. ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָועמד
מטר. בא  ,ה מריד  אמר ִֶֶַַַָָָָרח.
הסל אליעזר. ר י  ל דע ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָחלה 

פניו. עקיבא ְֲִִַָָָרי 

לקאמ ואמר,  הע לפני  עקיבא  רי  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
רי מה . הבר  למה מ ל  ְִֶֶַַָָָָָָלכ
ת א אהב   לה לאהב מה  ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַאליעזר
ולא ,ל נח ,לה לפני  כ כנס  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹי תר ,
א די  , זח ת ל לתת ְְִֵֵֶֶַָָָָֹרצה 
ואני .ע לד ר ל ח  , מ ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָי רד 
לפניו , ת   לה לעבד ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמה 
,נארמ לערי  נס   לה רצה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹולא 

הזֹוהר סהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

  ו ל ,פלטרי לתרעי ליע ל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָמלא 
לי  הב מלא , אמר ,בהדי ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָליעי
רי   הכא. ליע ל ולא  , בהיל תי עְְִִִִֵֵַָָָָ
ואנא דמל א, רחימא  איה ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָאליעזר
ל  בהדי לאעי  מלא  בעי ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָעב א,
בעי  לא  ואנא, .י מ ריית ולא ְְְֲִִִֵֵַָָָָָימא ,
י ע נח .דפלטרי רעי  דאיעל  ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָמלא 

אליעזר. ְֱִִִֶֶר י

ארחאר י  אזיל  הוה ל בר יה דה ְְְִִִַַָָָָָֹ
לחד  עאל עמיה  הוה אא  ְְֲִִֵַַַַָָורי
למב  ע כד אכל .תמ  בת ְְְְֲִַָָָָָָָאתרא 

דארע תלא  הה א יהרי ודהוה א  ְְְְִֵֵַַָָָָָ
חד  קרא דמיכ לא  עד  תמ קברא  ְְִִַַַָָָָָָחד
אזלא . לארעא  זרעא  אמר קברא  מ ְְְְְִִַַַַַָָָָָָקלא

הוה ני ע"ב)ריסר ט "ז  אתערית(ד דלא ְְְְֲִִִֵַַָָ
הכא . חמינא  דרי דרצ פא  האידנא  ְְְְֲִִִַַַָָָָָָר

ליאמר אמר . א מא יה דה , רי  ְְֲִִֵַַַָָָ
נזיפא , יתיב  ואנא  אנא , ְֲֲִִַָָָָָידאי
הה א  גי למיעל, יכילנא  לא  ְְְֲִִֵַַַָָָָאנא 
כבי ע בד  ההא  גנבי דברי, ְְְֲִִִֵֵַַַָָצערא 
לי ואלקי זעירא , הוה   איה ד  ְְְִֵֵֵַַַָָָָמ לת ,
למיעאל לי חי   דילי וצערא ימא , ְְֲִִֵֵֵַָָָָָל 
ר א ערית, לא אתרא  בהאי ְְְְְִִַַַָָָָדכאי,

ִָָָהאינא .

אמראמר דח י. צערא  ידעי וא לי ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָ
בע תא לאו אי קברי, רי ,ְִִִֵֵָָָָלי
י מא לת ימיתק לא  חי, על  ְְְִִֵַַַַָָָדיל

בעלמא) הו(נ"א הכא, אתערית  והאינא  , ְְְְְִִִַָָָָָָָָ
ברי  ייתי לעגלא  ימא, כל  לי   ְְְֲִִִִֵַַָָָָאמרי

במ תא . אי בחי אי ידענא  ולא  ְְְְִִֵַַָָָָָָהכא,

ל נ , לה אמר .ע לדר  ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָוכל
רי  .לכא י נס  ולא מהירת   תְְְִִִִֵַַָָָָָֹ
העבד , ואני , לה אהב  הא ֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָאליעזר
ולא ה ל  ע לדר רצה לְְְִֵֶֶֶַַַָֹוה
רצה לא  לה  ואני , מ ֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹי רד 
ל דע ונחה  .נארמ לערי  ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָא נס 

אליעזר. ֱִִֶֶַרי 

ר,רי לה היה ל ר יהדה ְִֵֶֶַַַָָָָ
למק נכנס .ע היה א א ְְְְִִִַַָָָָור י 
מ ל ב , רצ .אכל . ולנ ְְְְִֶֶַָָָָָָאחד 
 היה האר ל  תל  ת א  ְֵֶֶֶָָָָָָֹרא
ק ל קרא ,מנר א  עד אחד. ְְִֶֶֶֶַָָָֹקבר 

י ה רע ואמר, מהבר הל אחד  ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
א היה  נה  ערה  י ְְֲֵֵֶֶָָָָָָָֹלאדמה.
אני ני  רצ לעכ ו, רט ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָהתעררי

.א ֶָראה 

אניאמר ,ל אמר א ה ? מי  יהדה, רי  ְֲִִִַַַַָָָָ
יכ ל איני , נז יב  ואני ְֲִִִֵֵֶַָָיהדי,
נב ני  ל צער  ת א  מ ְְִִִֵֶֶַַַָָלהנס
ל ת א מלקה קט היה גי  ת ְְֶֶַָָָָָא
מהנס אתי חה י  וה ער , ְְִִִִֵֶֶַַַָי
רט התערר י לא  זה   במק ְְְְְִִִִֶַָָֹלמקמי,

ְְַָלעכ ו.

צעראמר  דעיי הא  וא , ל ְְְִִֶַַַַַָ
ר נע ,ל אמר ?יְְִִַַַַָָהח
לא , יהח על תינ לא   א ִִֵֶֶַַַַַָֹֹה בר,
ועכו ,לע  י חצי אפ מדיע ְְְֲֲִִִַָָָָהי
 י כל לי  מרי א  הי ,א ְְְְִִִִֶַָָָהתעררי
א ידעי ולא ני , לכא יבא ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹמהרה

ות.  א  יחִֶַַַָ
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קמברי אמר ידי, ק נ  ה ְְְְְִָָָֻ
מענא הכא , דאעילנא  ְְְְֲִַַָָָָָָָרחמנא 
ד  , ואזל מערא  מ נפק .י א י ְְְְְֲִִִִֵַַָָמ
נא דבני עיטרא  חמ במתא , ְְְִִֵָָָָָָָעאל
 וחמ  יתב , עלייה יתא  נפל , ְְְְְֲִֵַַָָָָדמית
 אי  ע , מית  לאינ ספדי ְְְְִִִִֵַָדקא 

.'וכ ְֵָרמאי

לאו תח הכא .'וכ ואמר  מע רי ְְְִִַַַָָָָָ
נינה עלדידאי א ,כיי י א  ְְְִִֵֵַַָָָ

ידאי, י וא ידאי, בי  מית ְְִִֵֵֵֵַָָב 
, מית וכיו , מית לא  ידאי, הו ְְְֲִִִֵֵֵָָָָא מלא 

.בייהח מכ ר ה א ברי ְְְְִֵַַָֻקדא 

 מי ְֲִִַָעצירת
א) טו, ח "ב  (זוהר

נצריכא עלמא  הוה  חדא  זמנא  ,נר ְְְִִַָָָָָָָָָָָ
וגזר אליעזר , רי אתא  ְְְֱִִִִֶֶַָָָָלמטרא ,
צי  מטרא, אתא  ולא עניתא , עיְְְְֲִִִֵַַַָָָָָאר
רי  אתא  מטרא . אתא  ולא  ְְְִִִָָָָָָָצלתא ,
הרח , מ יב  אמר וצ י, וק ְְֲִִֵַַַַָָָָעקיבא,
ואתא ,ה מ ריד אמר זיקא , ְְִִֶֶַַַָָָָָונ ב 
אליעזר , ר י י ע  חל ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָמטרא .

באנ י. עקיבא  רי ְְְֲִִִִַָָָאסל

 לק אמ ואמר, ע א  קמי  עקיבא  רי ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
רי  מה , ה בר  למה  מ ל , ְִִֶֶַַָָָָָלכ
לי רחי מל א , לרחימא מי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָאליעזר
,לי ניחא מל א, קמי עאל  וכד ְְִִֵֵַַַָָָָייר,
י  ,בהיל תי ע לי למית בעי  ְְְִִִֵֵֵֵָָָָולא 
לי ניחא  ,י מ רלית דלא  ְְְְִִִִֵֵֵַָָהיכי
לעב א דמי  ואנא  .בהדי ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָליעי
בעי  ולא , קמי תי בע בעא ְְְְֵֵֵַָָָָָָָדמלא ,

קמ הרחמ ר ,אמר .יד  קונ  כ ְְְֲַָָָָָָָָֻ
.א דברי  מענו לכא כנסנְְְְְְִִֵֶַַָָָ
לעיר,  כנס .והלכ הערה  מ  ְְְְְְְִִִֶַָָָָָיצא

פל  ,ת יאנ קב צת  ראעליה ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָ
ת  ת לא פדי  ורא , ב י ְְְְִִֵֶֶַָָָית.

.מאיהר ת א ִִָָָע

לאתח א  א ' וכ ואמר מע רי  ְְְִִַַַַָָָֹ
על  א ,כי אה ה דייה ְִִֵֵֶֶַַל 
, דייה ואה  ,דייה  ב ת ְְְִִֵֵֶֶַב
 וכיו , מת לא   דייה  הי ְְְִִֵֵֵֶָָָֹאלמלא
על מכ ר הא  ר דה ,תְֵֵֶַַַָָ

.תיהנֲֵֶעו

 מי ְֲִִַָעצירת
א) טו, ח "ב  (זוהר

נלהע היה אחת ע , תינר ֵַַַַַָָָָָ
וגזר אליעזר רי  א  מטר.  ְֱִִִֶֶַַָָָָָצרי
התל מטר. בא  ולא ענת עיְְְֲִִִֵַַַָָָָֹאר
עקיבא רי א  מטר. בא ולא  ְְֲִִִַָָָָָָֹפה 
ונבה הרח , מ יב  אמר והתל. ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָועמד
מטר. בא  ,ה מריד  אמר ִֶֶַַַָָָָרח.
הסל אליעזר. ר י  ל דע ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָחלה 

פניו. עקיבא ְֲִִַָָָרי 

לקאמ ואמר,  הע לפני  עקיבא  רי  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
רי מה . הבר  למה מ ל  ְִֶֶַַָָָָָָלכ
ת א אהב   לה לאהב מה  ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַאליעזר
ולא ,ל נח ,לה לפני  כ כנס  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹי תר ,
א די  , זח ת ל לתת ְְִֵֵֶֶַָָָָֹרצה 
ואני .ע לד ר ל ח  , מ ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָי רד 
לפניו , ת   לה לעבד ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמה 
,נארמ לערי  נס   לה רצה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹולא 

הזֹוהר סהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

  ו ל ,פלטרי לתרעי ליע ל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָמלא 
לי  הב מלא , אמר ,בהדי ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָליעי
רי   הכא. ליע ל ולא  , בהיל תי עְְִִִִֵֵַָָָָ
ואנא דמל א, רחימא  איה ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָאליעזר
ל  בהדי לאעי  מלא  בעי ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָעב א,
בעי  לא  ואנא, .י מ ריית ולא ְְְֲִִִֵֵַָָָָָימא ,
י ע נח .דפלטרי רעי  דאיעל  ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָמלא 

אליעזר. ְֱִִִֶֶר י

ארחאר י  אזיל  הוה ל בר יה דה ְְְִִִַַָָָָָֹ
לחד  עאל עמיה  הוה אא  ְְֲִִֵַַַַָָורי
למב  ע כד אכל .תמ  בת ְְְְֲִַָָָָָָָאתרא 

דארע תלא  הה א יהרי ודהוה א  ְְְְִֵֵַַָָָָָ
חד  קרא דמיכ לא  עד  תמ קברא  ְְִִַַַָָָָָָחד
אזלא . לארעא  זרעא  אמר קברא  מ ְְְְְִִַַַַַָָָָָָקלא

הוה ני ע"ב)ריסר ט "ז  אתערית(ד דלא ְְְְֲִִִֵַַָָ
הכא . חמינא  דרי דרצ פא  האידנא  ְְְְֲִִִַַַָָָָָָר

ליאמר אמר . א מא יה דה , רי  ְְֲִִֵַַַָָָ
נזיפא , יתיב  ואנא  אנא , ְֲֲִִַָָָָָידאי
הה א  גי למיעל, יכילנא  לא  ְְְֲִִֵַַַָָָָאנא 
כבי ע בד  ההא  גנבי דברי, ְְְֲִִִֵֵַַַָָצערא 
לי ואלקי זעירא , הוה   איה ד  ְְְִֵֵֵַַַָָָָמ לת ,
למיעאל לי חי   דילי וצערא ימא , ְְֲִִֵֵֵַָָָָָל 
ר א ערית, לא אתרא  בהאי ְְְְְִִַַַָָָָדכאי,

ִָָָהאינא .

אמראמר דח י. צערא  ידעי וא לי ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָ
בע תא לאו אי קברי, רי ,ְִִִֵֵָָָָלי
י מא לת ימיתק לא  חי, על  ְְְִִֵַַַַָָָדיל

בעלמא) הו(נ"א הכא, אתערית  והאינא  , ְְְְְִִִַָָָָָָָָ
ברי  ייתי לעגלא  ימא, כל  לי   ְְְֲִִִִֵַַָָָָאמרי

במ תא . אי בחי אי ידענא  ולא  ְְְְִִֵַַָָָָָָהכא,

ל נ , לה אמר .ע לדר  ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָוכל
רי  .לכא י נס  ולא מהירת   תְְְִִִִֵַַָָָָָֹ
העבד , ואני , לה אהב  הא ֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָאליעזר
ולא ה ל  ע לדר רצה לְְְִֵֶֶֶַַַָֹוה
רצה לא  לה  ואני , מ ֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹי רד 
ל דע ונחה  .נארמ לערי  ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָא נס 

אליעזר. ֱִִֶֶַרי 

ר,רי לה היה ל ר יהדה ְִֵֶֶַַַָָָָ
למק נכנס .ע היה א א ְְְְִִִַַָָָָור י 
מ ל ב , רצ .אכל . ולנ ְְְְִֶֶַָָָָָָאחד 
 היה האר ל  תל  ת א  ְֵֶֶֶָָָָָָֹרא
ק ל קרא ,מנר א  עד אחד. ְְִֶֶֶֶַָָָֹקבר 

י ה רע ואמר, מהבר הל אחד  ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
א היה  נה  ערה  י ְְֲֵֵֶֶָָָָָָָֹלאדמה.
אני ני  רצ לעכ ו, רט ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָהתעררי

.א ֶָראה 

אניאמר ,ל אמר א ה ? מי  יהדה, רי  ְֲִִִַַַַָָָָ
יכ ל איני , נז יב  ואני ְֲִִִֵֵֶַָָיהדי,
נב ני  ל צער  ת א  מ ְְִִִֵֶֶַַַָָלהנס
ל ת א מלקה קט היה גי  ת ְְֶֶַָָָָָא
מהנס אתי חה י  וה ער , ְְִִִִֵֶֶַַַָי
רט התערר י לא  זה   במק ְְְְְִִִִֶַָָֹלמקמי,

ְְַָלעכ ו.

צעראמר  דעיי הא  וא , ל ְְְִִֶַַַַַָ
ר נע ,ל אמר ?יְְִִַַַַָָהח
לא , יהח על תינ לא   א ִִֵֶֶַַַַַָֹֹה בר,
ועכו ,לע  י חצי אפ מדיע ְְְֲֲִִִַָָָָהי
 י כל לי  מרי א  הי ,א ְְְְִִִִֶַָָָהתעררי
א ידעי ולא ני , לכא יבא ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹמהרה

ות.  א  יחִֶַַַָ
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עבידתייכאמר מאי יהדה , רי  לי ְְְֲֲִִִֵַַָָ
קברא , אתרגי עלמא. ְְְְְִִִַָָָבהה א 
לברי, ילק האינא  , מק אזיל ְְְְִִִִִַַָָָָואמר ,
 יתב מיל, פלגת מ וערק ,ווהְְְְְְִִַַַָָָ
ר חד חמ למיזל, קמ צפרא . נהיר ְְְִֵַַַַַָָָָעד
מא תית  והוה וערק, רהיט  הוה  , ְְֲֲִִַַָָָָָָָָנ
ע בדא , לה וסח , בי אחד ְְְְֲֵַַָָָאכתפ י,
בר לחמא  ,לה אמר .מ מה לי ְְְְֵֶַַַַָָָאמר

מה  ,אמר לחמא(ר)ליואי . בר ליואי ְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
לא ע יי  מספינא  מיתא , הה א ְְְִִֵֵֵַַָָָָָהוה
א א , רי אמר .אהדר לא  .הדי ְֲֲִִִֵַַַַַָָָייר
על מגינ מת יא ,  תה צל ,דאמר ְְְְְְִִֵַַַָָָהאי

כיב, .מנל י"ג)חי. בגב(במדבר  עלו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
.חבר עד ְֶַַָֹובא 

יהע  רי ְְִֵַַַֻזרת 
א) יז, ח"ב (זוהר

והוהרי  , ל ליר סליק הוה  יה ע  ְְֲִִִִִַַַָָָָָֻ
עראה , חד חמא א רחא, ְְְִַַָָָָָָאזיל
 גע .י ע ברי א רחא, אזיל  ְְְְְֲִִֵֵָָָָהוה
ידאי  האי ,לברי אמר חד. ְְִֵַַַָָָבידאי
,לי נול .מרי י מאיס  ְְֲִֵֵֵָָָָגעלא ,
 איה ,זמני בעה  דיקני לי ְְְְְְִִִִִִֵֵָָורקיק
 ד ע דמ ידענא  אנא  ,דראמי ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָמ רעא 
ואחיד  רי אזיל  ,עממי בעי  הְְְְֲִִִִִֵַָָ
,ראמי ראמי יהע  רי אמר .דיקניְְְִִִִִֵַַָָָֻ
לא עד לת א .  יחת ,אי ע על ְְְְִִֶַַַַָָָָזרנא 

.באתריה  לעאת יְְְְִִֵֵַָס

רה מברי ה עת היח ְִִֵֵֶֶַַַָֹחמר
ב) יז, ח"ב (זוהר 

אחארי רי  והוה  לא רחא , נפק יסי ְֲִִִִֵַַַָָָָָ
אזלי, הו עד ,יע אזיל יעקב  ְֲִִֵֵַַַַַַָֹבר 

א תאמר  יכע מה  יהדה, רי  ל ְְֲִֵֶַַַַָָ
מ ק ואמר, הבר רע ?לְֶֶַַַָָָָהע
ברח מה ני. את  ימ עכ ו ,ְְְְְִִֶֶַַָָָלכ
הקר. האיר עד   בי מיל. חצי   ְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמ
ר היה אחד  אי  ורא ללכת, ְִֶֶֶֶָָָָָָָקמ
אחז תפיו. על  תת והיה ְְֲֵֵֵַַָָָָָברח,
מה , ל אמר ה עה. את לה וס ר , ְְֲִֵֶֶֶַַַָָב
,אמר ליואי. ר לחמא  ,לה אמר ?מְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ה ת. תא היה לחמא  ר ליואי  [] ְֵֵֵֶַַַָָָָָמה
אמר .חזר ולא יתר, א לדר  פחדְְְֲִֵֵַַָָָֹ
תיה פת אמר זה אא , ְְִִִֵֶֶֶַַַָָרי 
עלו ת ב  ?לנ ימ ,י הח על ְֲִִִִֶַַַַַַָָמג ת 

.חבר עד  ובא  ְֶֶֶַַַָֹב גב 

יהע  רי ְְִֵַַַֻזרת 
א) יז, ח"ב (זוהר

לירליר י עלה היה  והיהיהע , ְְִִִֶַַַָָָָָֻ
היה אחד ערבי ראה  .ר ל ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָה
אחד , יה די  ג .ע בנ ר ל ְְִִִֵֶֶֶַָָה
 אס על, הה  הה די ,לבנ ְְִִֶֶַַַַַָָֹאמר
בע  זקנ ל ותירק ת א נל  .נְְֲִִֵֶַַַָאד
אני ,רמי ל  מרע הא  ,עמיְֲִִִִֶֶֶֶַָָ
.עממי בעי ה דיע ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֻידעי
יהע, רי אמר . זקנ ותפס  נ ְְְְִִַַַַַָָָָֻהל
רד  ניהעלי על  זרני  ,רמי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָרמי
.מבמק נבלע , ס א עד  ְְְְִִִֵֶַַָָֹלמ ה.

רה מברי ה עת היח ְִִֵֵֶֶַַַָֹחמר
ב) יז, ח"ב (זוהר 

ררי  אחא רי  והיה ,רל יצא  יסי  ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
, לכי ה הי עד .ע ל ה ְֲִִֵֶַַָֹיעקב

הזֹוהר סז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

עלמא . מי והרהר יסי , רי ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָתיק
דא רייתא . מי הרהר אחא  הוורי (עד ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָ

רהיטאזלי) הוה  חויא , חד  יסי רי חמא  ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
חזית אחא , לר י יסי רי אמר .ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָאבתרי
רי  לי אמר אבתראי. דרהיט  חויא  ְְְֲִִִִֵַַַָָָָהאי
יסי  רי רהט .לי חמינא לא  אנא  ֲֲִִֵֵֵַַָָָָָאחא ,
תת ודמא יסי, רי נפל אבתר י. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָוחויא 
רק  ,אמרי הו מע  מחטמ י, ְְִֵַַַַַַָָָונחת 
,' וג האדמה  מחת  מ ל ידע י ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹאתכ
,כ חדא עתא  על מה יסי, רי ֲִִֵַַַַָָָָָאמר
וכה . ה  אחת  על  מ  מתייא  ְְְִִֵַַַַַָָָָָמא

יחאי ר מע רי ל   מעלת ְֲִִֶֶַַַַָגדל
ב) ג, הזוהר (הקדמת

ד רי  בארחא , אזלי הו י סי ורי ח יא  ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
רי  א ח .'וכ חקל י לחד ְְְֲִִִֵַַַַָמט
ואמר בכה לעפרא , נ ק בארעא ְְְְְְְִַַַַָָָָָח יא 

עפ העפרא  קדל, קי א כה רא  ְְְְְֵַַַַַַָָָָ
  ל ית עינא  מחמי כל .חציפ  ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָא
תיכל עלמא  רי נה ע די ל ,ְְְִֵֵַָָָָ
קיא צינא  חציפא ,  א ה ְְֲִִִֵַַַָָָָותידק.
ממא רברבא  יטא  עלמא , נהיר ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָהוה
רי  . ב את לי עלמא   ימק תי ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָדזכ
 אנ דעלמי  נהיר דבצינא   נהיר  מעְְְְְְְְִִִִִַָָ
עלמא . ונהג יק ואנ בעפרא  ְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָלי
עפרא עפרא  ואמר חדא, רגעא  מ ְְְְְִִֵַַַָָָָָָא
 די ע  ריתמ לא  תתאי ְְְְִִִֵַַָָָָלא
.ב אתלי לא  מע רי  דהא  ְְְְְְִִִִֵָָָָָעלמא

 סי קי ורי  אזל בכי. והוה  חיא  ר י ְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָ
 עיאר אתע י ימא  מהה א  .י ְְְִִִֵֵֵַַַָע
לי אמר .  מע לר י למחמי  מיְְְְֱִִִִֵֵֶָי

ורי ,להע דברי והרהר יסי  רי  ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָתק
הי [עד תרה. דברי  הרהר ְְְִִֵֵֶַָָָָאחא 
היה אחד  נח י סי רי ראה [ לכי ְִִֵֶֶַָָָָָָָה
אחא , לרי  י סי  רי אמר אחריו.  ְֲִִֵַַַַָָָָָר
אמר אחרי? ר ה ה חה את ֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָראית
רי ר . ת א ראיתי  לא  אני אחא, רי  ֲִִִִִַַָָָָֹל
וד יסי רי נפל אחריו . חוה ְְֲִֵֵַַַַָָָָָי סי ,
, מריא  הי מע .מחטמ וירד ְְְִֵֶַַַָָָָָתת
האדמה מח ת מל  ידעי  אתכ ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹרק 
אחת עה על מה  יסי, רי  אמר  .'ְִֵַַַַַָָָָוג
ה אחת על מה תיא מי  ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ְַָוכ ה.

יחאי ר מע רי ל   מעלת ְֲִִֶֶַַַַָגדל
ב) ג, הזוהר (הקדמת

ר.רי לכיה הי י סי  ורי  ח יא  ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
הח .' וכ אחד  ל דה  יעהְְְְִִִֶֶֶַַָָ
בכה העפר, את ונק אר ח יא  ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָרי 
, ער ק ה אה  ה עפר, עפר, ְְֵֶַַַָָָָָָָֹואמר:
 העי מחמ י  ל  חצה, א ה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻה
אכל להע א רת  עדי ל  , ב  ְְְִֵַַָָָֹירקב
דה ה אר , חצ אה  ה ְְִַַַַָָָָָָותחק .

היט(ר"י) ,להע את מאיר היה ְִִִֵֶֶַַַָָָָ
את מעמידה ת כ מה , ְְֲִֶֶֶֶַַָָֻה דל
אר ,מע רי . ירקב  ,לְְְִִִַַָָהע

העלמת אר עפרהא ר, נרקב  א ה , ְִֶַַָָָָָָָ
.להע את מנהיג מק ְְְִֵֶַַַָָָואה 
עפר, עפר, ואמר: אחד, רגע  מ ְְִֵֶֶַַָָָָָָה
עדי ב  סרי א ת אה , ְְְִִֵֶֶַַָָֹאל
. ירקב  לא מע רי  הרי  ,לְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹהע

סיק י ורי  הל בכה. והיה  ח יא רי  ְְִִִֵֶַַַָָָָָ
עיאר התעה ה ת מא .ְְִִִֵַַַָָע
,ל אמר .מע ר י  את לרא ת ְְְִִִִֶַָָימי



הזֹוהרסו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

עבידתייכאמר מאי יהדה , רי  לי ְְְֲֲִִִֵַַָָ
קברא , אתרגי עלמא. ְְְְְִִִַָָָבהה א 
לברי, ילק האינא  , מק אזיל ְְְְִִִִִַַָָָָואמר ,
 יתב מיל, פלגת מ וערק ,ווהְְְְְְִִַַַָָָ
ר חד חמ למיזל, קמ צפרא . נהיר ְְְִֵַַַַַָָָָעד
מא תית  והוה וערק, רהיט  הוה  , ְְֲֲִִַַָָָָָָָָנ
ע בדא , לה וסח , בי אחד ְְְְֲֵַַָָָאכתפ י,
בר לחמא  ,לה אמר .מ מה לי ְְְְֵֶַַַַָָָאמר

מה  ,אמר לחמא(ר)ליואי . בר ליואי ְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
לא ע יי  מספינא  מיתא , הה א ְְְִִֵֵֵַַָָָָָהוה
א א , רי אמר .אהדר לא  .הדי ְֲֲִִִֵַַַַַָָָייר
על מגינ מת יא ,  תה צל ,דאמר ְְְְְְִִֵַַַָָָהאי

כיב, .מנל י"ג)חי. בגב(במדבר  עלו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
.חבר עד ְֶַַָֹובא 

יהע  רי ְְִֵַַַֻזרת 
א) יז, ח"ב (זוהר

והוהרי  , ל ליר סליק הוה  יה ע  ְְֲִִִִִַַַָָָָָֻ
עראה , חד חמא א רחא, ְְְִַַָָָָָָאזיל
 גע .י ע ברי א רחא, אזיל  ְְְְְֲִִֵֵָָָָהוה
ידאי  האי ,לברי אמר חד. ְְִֵַַַָָָבידאי
,לי נול .מרי י מאיס  ְְֲִֵֵֵָָָָגעלא ,
 איה ,זמני בעה  דיקני לי ְְְְְְִִִִִִֵֵָָורקיק
 ד ע דמ ידענא  אנא  ,דראמי ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָמ רעא 
ואחיד  רי אזיל  ,עממי בעי  הְְְְֲִִִִִֵַָָ
,ראמי ראמי יהע  רי אמר .דיקניְְְִִִִִֵַַָָָֻ
לא עד לת א .  יחת ,אי ע על ְְְְִִֶַַַַָָָָזרנא 

.באתריה  לעאת יְְְְִִֵֵַָס

רה מברי ה עת היח ְִִֵֵֶֶַַַָֹחמר
ב) יז, ח"ב (זוהר 

אחארי רי  והוה  לא רחא , נפק יסי ְֲִִִִֵַַַָָָָָ
אזלי, הו עד ,יע אזיל יעקב  ְֲִִֵֵַַַַַַָֹבר 

א תאמר  יכע מה  יהדה, רי  ל ְְֲִֵֶַַַַָָ
מ ק ואמר, הבר רע ?לְֶֶַַַָָָָהע
ברח מה ני. את  ימ עכ ו ,ְְְְְִִֶֶַַָָָלכ
הקר. האיר עד   בי מיל. חצי   ְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמ
ר היה אחד  אי  ורא ללכת, ְִֶֶֶֶָָָָָָָקמ
אחז תפיו. על  תת והיה ְְֲֵֵֵַַָָָָָברח,
מה , ל אמר ה עה. את לה וס ר , ְְֲִֵֶֶֶַַַָָב
,אמר ליואי. ר לחמא  ,לה אמר ?מְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ה ת. תא היה לחמא  ר ליואי  [] ְֵֵֵֶַַַָָָָָמה
אמר .חזר ולא יתר, א לדר  פחדְְְֲִֵֵַַָָָֹ
תיה פת אמר זה אא , ְְִִִֵֶֶֶַַַָָרי 
עלו ת ב  ?לנ ימ ,י הח על ְֲִִִִֶַַַַַַָָמג ת 

.חבר עד  ובא  ְֶֶֶַַַָֹב גב 

יהע  רי ְְִֵַַַֻזרת 
א) יז, ח"ב (זוהר

לירליר י עלה היה  והיהיהע , ְְִִִֶַַַָָָָָֻ
היה אחד ערבי ראה  .ר ל ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָה
אחד , יה די  ג .ע בנ ר ל ְְִִִֵֶֶֶַָָה
 אס על, הה  הה די ,לבנ ְְִִֶֶַַַַַָָֹאמר
בע  זקנ ל ותירק ת א נל  .נְְֲִִֵֶַַַָאד
אני ,רמי ל  מרע הא  ,עמיְֲִִִִֶֶֶֶַָָ
.עממי בעי ה דיע ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֻידעי
יהע, רי אמר . זקנ ותפס  נ ְְְְִִַַַַַָָָָֻהל
רד  ניהעלי על  זרני  ,רמי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָרמי
.מבמק נבלע , ס א עד  ְְְְִִִֵֶַַָָֹלמ ה.

רה מברי ה עת היח ְִִֵֵֶֶַַַָֹחמר
ב) יז, ח"ב (זוהר 

ררי  אחא רי  והיה ,רל יצא  יסי  ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
, לכי ה הי עד .ע ל ה ְֲִִֵֶַַָֹיעקב

הזֹוהר סז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

עלמא . מי והרהר יסי , רי ְְְְְִִִִִֵֵֵָָָתיק
דא רייתא . מי הרהר אחא  הוורי (עד ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָ

רהיטאזלי) הוה  חויא , חד  יסי רי חמא  ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
חזית אחא , לר י יסי רי אמר .ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָאבתרי
רי  לי אמר אבתראי. דרהיט  חויא  ְְְֲִִִִֵַַַָָָָהאי
יסי  רי רהט .לי חמינא לא  אנא  ֲֲִִֵֵֵַַָָָָָאחא ,
תת ודמא יסי, רי נפל אבתר י. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָוחויא 
רק  ,אמרי הו מע  מחטמ י, ְְִֵַַַַַַָָָונחת 
,' וג האדמה  מחת  מ ל ידע י ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹאתכ
,כ חדא עתא  על מה יסי, רי ֲִִֵַַַַָָָָָאמר
וכה . ה  אחת  על  מ  מתייא  ְְְִִֵַַַַַָָָָָמא

יחאי ר מע רי ל   מעלת ְֲִִֶֶַַַַָגדל
ב) ג, הזוהר (הקדמת

ד רי  בארחא , אזלי הו י סי ורי ח יא  ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
רי  א ח .'וכ חקל י לחד ְְְֲִִִֵַַַַָמט
ואמר בכה לעפרא , נ ק בארעא ְְְְְְְִַַַַָָָָָח יא 

עפ העפרא  קדל, קי א כה רא  ְְְְְֵַַַַַַָָָָ
  ל ית עינא  מחמי כל .חציפ  ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָא
תיכל עלמא  רי נה ע די ל ,ְְְִֵֵַָָָָ
קיא צינא  חציפא ,  א ה ְְֲִִִֵַַַָָָָותידק.
ממא רברבא  יטא  עלמא , נהיר ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָהוה
רי  . ב את לי עלמא   ימק תי ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָדזכ
 אנ דעלמי  נהיר דבצינא   נהיר  מעְְְְְְְְִִִִִַָָ
עלמא . ונהג יק ואנ בעפרא  ְְְְְְְֵֵַַַַָָָָָלי
עפרא עפרא  ואמר חדא, רגעא  מ ְְְְְִִֵַַַָָָָָָא
 די ע  ריתמ לא  תתאי ְְְְִִִֵַַָָָָלא
.ב אתלי לא  מע רי  דהא  ְְְְְְִִִִֵָָָָָעלמא

 סי קי ורי  אזל בכי. והוה  חיא  ר י ְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָ
 עיאר אתע י ימא  מהה א  .י ְְְִִִֵֵֵַַַָע
לי אמר .  מע לר י למחמי  מיְְְְֱִִִִֵֵֶָי

ורי ,להע דברי והרהר יסי  רי  ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָתק
הי [עד תרה. דברי  הרהר ְְְִִֵֵֶַָָָָאחא 
היה אחד  נח י סי רי ראה [ לכי ְִִֵֶֶַָָָָָָָה
אחא , לרי  י סי  רי אמר אחריו.  ְֲִִֵַַַַָָָָָר
אמר אחרי? ר ה ה חה את ֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָראית
רי ר . ת א ראיתי  לא  אני אחא, רי  ֲִִִִִַַָָָָֹל
וד יסי רי נפל אחריו . חוה ְְֲִֵֵַַַַָָָָָי סי ,
, מריא  הי מע .מחטמ וירד ְְְִֵֶַַַָָָָָתת
האדמה מח ת מל  ידעי  אתכ ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹרק 
אחת עה על מה  יסי, רי  אמר  .'ְִֵַַַַַָָָָוג
ה אחת על מה תיא מי  ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ְַָוכ ה.

יחאי ר מע רי ל   מעלת ְֲִִֶֶַַַַָגדל
ב) ג, הזוהר (הקדמת

ר.רי לכיה הי י סי  ורי  ח יא  ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
הח .' וכ אחד  ל דה  יעהְְְְִִִֶֶֶַַָָ
בכה העפר, את ונק אר ח יא  ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָרי 
, ער ק ה אה  ה עפר, עפר, ְְֵֶַַַָָָָָָָֹואמר:
 העי מחמ י  ל  חצה, א ה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻה
אכל להע א רת  עדי ל  , ב  ְְְִֵַַָָָֹירקב
דה ה אר , חצ אה  ה ְְִַַַַָָָָָָותחק .

היט(ר"י) ,להע את מאיר היה ְִִִֵֶֶַַַָָָָ
את מעמידה ת כ מה , ְְֲִֶֶֶֶַַָָֻה דל
אר ,מע רי . ירקב  ,לְְְִִִַַָָהע

העלמת אר עפרהא ר, נרקב  א ה , ְִֶַַָָָָָָָ
.להע את מנהיג מק ְְְִֵֶַַַָָָואה 
עפר, עפר, ואמר: אחד, רגע  מ ְְִֵֶֶַַָָָָָָה
עדי ב  סרי א ת אה , ְְְִִֵֶֶַַָָֹאל
. ירקב  לא מע רי  הרי  ,לְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹהע

סיק י ורי  הל בכה. והיה  ח יא רי  ְְִִִֵֶַַַָָָָָ
עיאר התעה ה ת מא .ְְִִִֵַַַָָע
,ל אמר .מע ר י  את לרא ת ְְְִִִִֶַָָימי



הזֹוהרסח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ואתע י  כה  .לי למחמי ראי אנ ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַָלית 
לי  אחזיא .אחריני מיי עיְְֲֲִִִִִֵַַַאר
,רי אלעזר ורי  מע לרי  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָחזווא 
י סי, רי דאמר דא מה  לעא הוְְְֲִִִֵַָָָָָ
אדהכי  .לילמ צייתי אלפי כה  ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָוהו
סליק אי ע רברבי גדפי ה ְְְְֲִִִִִַַַָָָחמא 
רי אלעזר ורי  מע רי  ְְְְֲִִִִִֵֶַָָעלייה
 יא וכל  דרקיעא, למתיבא  סליקְְְְְִִִִִִֵָָָ
 ר דמתה חמא  . לה אמח  הו דפיְְְְְְֲֲִִַַַָָָ
מנה רא י יר  נהיר  זיו  מתחְְְְְִִִִִַַָָ

דמ א . ְְְִִָָדזיוא

חיאתח רי ייע ל ואמר מע רי ְְִִִִִִֵַַָָָ
ברי קדא יז במה ְְְְְְֱִִֵֶַָָֻוליחמי
אתי. לזמנא  ציקיא  אנ י  לחדא  ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָה א 
כפא , בלא  הכא  עאל מא איה ְְִִַָָָָָָָָז אה
עלמא הה א   קאי מא ְְְְִַַָָָָָָוז אה 
עאל , הוה  וחמא  כלא . י ת ְְְְֲֲִַַָָָָָֹכע דא 
 די ע אר אלעזר רי ק ְְְֲִִִֶַָָָָָוהוה
וא מיט כסי הוה וה א  . יתביְְְְְְִִִַַָָָָ
. מע דרי לרגלי ויתיב  ועאל ְְְְְְְִִִִֵַַָָגרמי

תזקקלא לא  .עינ  מאי ואמר נפק ְְִִֵַַָָָָָָָ
עינ י  מאי תסל. ולא ,ְְִִֵֵַַָָָרי

נהיר דהוה  נהרא  קלאוחמא  למרחק. ְְְְֲֲִֵָָָָָָָ
 טמירי איע ואמר מימלק ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָאהדר
כל  טטימ א עינא קיחי  ְְְְְִִִִִִֵֵָָָסתימי

אי .וחמ לאס תנאי)עלמא  (נ"א ְְְְֲִִִַַָָָָָ

.אתער ריכח סתימי מיכיְְְְִִִִִֵָ

ראמא לנה כמה ח כא  י  מנכ ְְְְֲִִִַָָָָ
לא עד למתקא  מרירא  ְְְְֲִִִַָָָָוטעמי
י מא כל אמח כמ מא הכא .   ְְְִִֵַָָָָָָיית

והתעה כה .ת א לרא ת ראי   ְְְְִִֵַַַָָָאינ
חזה ל  הרא ,אחרי ימי עיְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָאר
הי נ אלעזר ורי  מע רי  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָאת
והי יסי , רי אמר ה ה בר סקיְְִִֵֶֶַַַַָָָָע
ינתי .רלד  מעי אלפי ְְְֲִִִִֵַַָָה
עלי נת , ד ל ת כנפי ה  ְְְִֶַַָָָָראה
רי ואת מע רי  את עליה מעליְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַ
וכל הרקיע, לי יבת ליוע ,נ ְְְְִִִִֶַַָָָָָאלעזר 
ראה .לה מח ת   הי נפי ה  ְְִֵֶַַַָָָָָא
י תר  מאירי  ימתח זרי חְְְְִִִִִֵֶַ

.מה זיו ל ִֵֶֶֶַָמהא ר

ח יאתח  רי  ינס  ואמר, מע רי  ְְִִִִִֵַַַַָָָָ
עתיד מה  ְְְִִֶֶַָויראה
ני את לח ְְֵֵֶַַָָה דרהא
מי ה א  ארי לבא. לעתיד יקי ְִִִִֵֶַַַָָֹה
מי וארי  ב ה, לי  לכא ְְְְְִִִֵֶַָָָכנס 
ל. חזק  עד  להע  תא ְְֵֶַַָָָָֹעמד
אלעזר, רי  ועמד  נכנס  היה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוראה 
היה וה א  . בי דיהע ְְְִִֶַָָָָָאר
וי ב ונכנס  ,עצמ את והמיט  , ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָמת

.מע רי  ְְְִִֵַַלרגלי 

רייצא ואל   עיני הנמ ואמר: קל  ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
עיניו  הנמי סל . ואל  ְְְְִִִֵֵַַָֹרא
הל חזר למרחק. איר אר ְְִֵֵֶַַָָָָוראה 
, רינס ניטמ ניעלי ואמר: דמְְְְְִִִִִֶֶַָָֹ
כל טטי תא ,העי ְְְְִִֵֶַָָָקחי
[נ"א ני ח !רא להס ,לְְְְִִַַָָהע
ריכ ח רי נס ני י [איְְְִִִִֵֵֶַָָ

!ררְְִהתע

וטעמימי  לא ר ח פכי ה מ ְְְֲִִִִֶֶֶֹ
מי ?לכא  א טר למתק  ְְִֶֶַָָָמר
איר לאר י כל יח ְְִִִֵֶֶֶַָָמ

הזֹוהר סטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

פקיד  דמל א עתא דנהיר ְְְְְֲִִִַַָָָָָלנה רא 
מל מל א  ואתקרי ואתייקר ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָלאל א 
בכל דא  מצ ה  לא  מא עלמא . ְְְְְְִֶַַָָָָָָמלכי
ח לקא  לי לית עלמא, בההא  ְְֵֵַָָָָָימא 

ָָהכא .

סחרניאהכי חברייא  מ כה  חמא  ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָ
וחמא .ימיק די ע  א ְְֲִִִַַָָָל
 יא דרקיעא . למתיבא  ל ְְְְִִִִִִִֵָָדסליק
חמא  להדכ ועילא  ,נחתי י וא ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָסלקי
אמי  וה א  אתי דהוה דגדפי ְְְְֲֵֵֵֵַָָָמארי
דמל א רדא מאחרי דמע  ְְְְֲֵֵַַַָָָָָא מאה 
די  לא ל א  דכיר ימא כל ְְְְְִִַַַַָָָמפקד
הה א עיטי בעט  לעפרא , ְְְְְְִִִַַַַָכיבת 
,רקיעי עי ות מאה  בתלת  ְְְְְֲִִִִִַַָָעתא 

וזעי תימר ע"ב)וכלה ד  ד). יק ְְְְְִִֵַַָֻ
 מעי   א ונפלי א , על מעי ְְְְְִִִִִִֵַָָוא ריד
  מא רא, יא  לג א א  ְְְְִִִֶַַָָָרתיחי
יואתק דיא  ממא  הה א  קאי מעיְְְְְְִִִִַַַַָָָ
וקיל קי א  מל א   מי ְְְְְִִִֵַַָָָָוקדי
ויכנ דבראית מימי ל למבלע  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָעלי
עממ א ל  נדית ע א  ילג ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָלה
 ויעבר מא ,  וינגב קיא, ע א ְְְִִַַַַַַַָָָעל 

.נגיבְִִ

 אדהכי  אתר,  דאמר  קלא  מע  ְְֲִַַַַַַָָָָָ
אתי  מיחא  מלא  הא  ְְְֲִֵַַָָָָאתר
כל גי מע דרי ְְְְְְִִִִִִָָלמתיבא 

וא  צ יק  מתיבא  ריי  דת יא ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
  א וכל  . א ימיר  דת ְְְְְִִִִִֵַָָמתיב י
מ תיב א סלקי מתיב א בכל י  ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָחברי
אתי  מיח דרקיעא . למתיב א  ְְְְִִִִִֵַָָָָָָדהכא 
א רייתא  וחתי מתיב י   א ְְְְְִִִֵַָָָבכל
אתי  עתא  בההיא  .נ דר  מייה ְְְֲִִֵַַַַָָָָמ

האלה , את קד   לה ְֵֶֶֶֶַַָָָָָעה
?להע מלכי מל   מל ונקרא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמתד 
ת א  י כל לזה מצ ה א ְְְִֶֶֶַָָֹמי 

חלק! א  ל אי  לֵֵֶָָָהע

ינתיל , סביב החברי מ ה ראה ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
וראה ,מי דיהע ת ְִִֶַַָָָָָא
 א הרקיע. לייבת תא  עליֲִִִִֵֶַַַָָָ
על ראה  מעל .רדי י  וא ליְְִִֵֵַַַָָָֻע
ב עה נע והא  א, היה נפי ְְְְִִֶַַַָָָָָה
קד לה ה רד , מאח רי  ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמע
כבת הא לה את וזכר  י ְְֵֶֶֶֶַָָָָכל
עה ת א עיטת בעט ְְִֵֶָָָָָלעפר,
 וכ ,רקיעי עי ות מאת  לְְְְְִִִִִֵָֹֻ
זה על מריד לפניו. עדי ור  ְְְֲֲִִִֶַַָָמפחדי
הרתח ת המעת ת א ונפלת  ְְְְְַָָָָמעת,
המעת ת מא הדל , ה לת אְְֵֵַַַָָָָָ
 מתק ,ה ל  הממה  ת א ְְִֵֵֶֶַַַָֻעמד
,ד ה  לה ל  מ את מקְְֵֶֶֶֶַַַָ
ברא ית מימי  ל  את לבלע עליו ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמקל
ל  צתק עה כ לת ת א ְְְְְִֵֶַָָָָוכנס
, י ה ויתי , ד ה הע על   יְְְִִִַַַַַַָָָָהע

. ביב ְְְֶַַֹויעבר

י ,מק  אמר: ק ל מע  ֵֵֶַַַָָָ
א היח  לה ה ה , ִִֵֶֶֶַַַָָָמק
יקי ה ל הי ת ,מע רי  ְֱִִִִִִֶַַַַָלייבת
י יב ת ת וא הייבה , וראי   ְְְְִִֵֶַָָָָ
חברי תא וכל  רמת, ה  ְְֲִֵֵֶָָָ
 א ל מהי יבה ליע י יבה  ְְְִִִֵֶֶַָָָָכל
 ת א כל  א וה יח  הרקיע, ְְִִִִַַַַָָָָָָלייבת
.החכמי מ י רה ת וח ְְֲִִִִֵַַָָהייב ת
[נ"א מתער היח  א  העה  ת באְְִִֵַַַַָָָָָ



הזֹוהרסח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ואתע י  כה  .לי למחמי ראי אנ ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַָלית 
לי  אחזיא .אחריני מיי עיְְֲֲִִִִִֵַַַאר
,רי אלעזר ורי  מע לרי  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָחזווא 
י סי, רי דאמר דא מה  לעא הוְְְֲִִִֵַָָָָָ
אדהכי  .לילמ צייתי אלפי כה  ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָוהו
סליק אי ע רברבי גדפי ה ְְְְֲִִִִִַַַָָָחמא 
רי אלעזר ורי  מע רי  ְְְְֲִִִִִֵֶַָָעלייה
 יא וכל  דרקיעא, למתיבא  סליקְְְְְִִִִִִֵָָָ
 ר דמתה חמא  . לה אמח  הו דפיְְְְְְֲֲִִַַַָָָ
מנה רא י יר  נהיר  זיו  מתחְְְְְִִִִִַַָָ

דמ א . ְְְִִָָדזיוא

חיאתח רי ייע ל ואמר מע רי ְְִִִִִִֵַַָָָ
ברי קדא יז במה ְְְְְְֱִִֵֶַָָֻוליחמי
אתי. לזמנא  ציקיא  אנ י  לחדא  ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָה א 
כפא , בלא  הכא  עאל מא איה ְְִִַָָָָָָָָז אה
עלמא הה א   קאי מא ְְְְִַַָָָָָָוז אה 
עאל , הוה  וחמא  כלא . י ת ְְְְֲֲִַַָָָָָֹכע דא 
 די ע אר אלעזר רי ק ְְְֲִִִֶַָָָָָוהוה
וא מיט כסי הוה וה א  . יתביְְְְְְִִִַַָָָָ
. מע דרי לרגלי ויתיב  ועאל ְְְְְְְִִִִֵַַָָגרמי

תזקקלא לא  .עינ  מאי ואמר נפק ְְִִֵַַָָָָָָָ
עינ י  מאי תסל. ולא ,ְְִִֵֵַַָָָרי

נהיר דהוה  נהרא  קלאוחמא  למרחק. ְְְְֲֲִֵָָָָָָָ
 טמירי איע ואמר מימלק ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָאהדר
כל  טטימ א עינא קיחי  ְְְְְִִִִִִֵֵָָָסתימי

אי .וחמ לאס תנאי)עלמא  (נ"א ְְְְֲִִִַַָָָָָ

.אתער ריכח סתימי מיכיְְְְִִִִִֵָ

ראמא לנה כמה ח כא  י  מנכ ְְְְֲִִִַָָָָ
לא עד למתקא  מרירא  ְְְְֲִִִַָָָָוטעמי
י מא כל אמח כמ מא הכא .   ְְְִִֵַָָָָָָיית

והתעה כה .ת א לרא ת ראי   ְְְְִִֵַַַָָָאינ
חזה ל  הרא ,אחרי ימי עיְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָאר
הי נ אלעזר ורי  מע רי  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָאת
והי יסי , רי אמר ה ה בר סקיְְִִֵֶֶַַַַָָָָע
ינתי .רלד  מעי אלפי ְְְֲִִִִֵַַָָה
עלי נת , ד ל ת כנפי ה  ְְְִֶַַָָָָראה
רי ואת מע רי  את עליה מעליְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַ
וכל הרקיע, לי יבת ליוע ,נ ְְְְִִִִֶַַָָָָָאלעזר 
ראה .לה מח ת   הי נפי ה  ְְִֵֶַַַָָָָָא
י תר  מאירי  ימתח זרי חְְְְִִִִִֵֶַ

.מה זיו ל ִֵֶֶֶַָמהא ר

ח יאתח  רי  ינס  ואמר, מע רי  ְְִִִִִֵַַַַָָָָ
עתיד מה  ְְְִִֶֶַָויראה
ני את לח ְְֵֵֶַַָָה דרהא
מי ה א  ארי לבא. לעתיד יקי ְִִִִֵֶַַַָָֹה
מי וארי  ב ה, לי  לכא ְְְְְִִִֵֶַָָָכנס 
ל. חזק  עד  להע  תא ְְֵֶַַָָָָֹעמד
אלעזר, רי  ועמד  נכנס  היה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוראה 
היה וה א  . בי דיהע ְְְִִֶַָָָָָאר
וי ב ונכנס  ,עצמ את והמיט  , ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָמת

.מע רי  ְְְִִֵַַלרגלי 

רייצא ואל   עיני הנמ ואמר: קל  ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
עיניו  הנמי סל . ואל  ְְְְִִִֵֵַַָֹרא
הל חזר למרחק. איר אר ְְִֵֵֶַַָָָָוראה 
, רינס ניטמ ניעלי ואמר: דמְְְְְִִִִִֶֶַָָֹ
כל טטי תא ,העי ְְְְִִֵֶַָָָקחי
[נ"א ני ח !רא להס ,לְְְְִִַַָָהע
ריכ ח רי נס ני י [איְְְִִִִֵֵֶַָָ

!ררְְִהתע

וטעמימי  לא ר ח פכי ה מ ְְְֲִִִִֶֶֶֹ
מי ?לכא  א טר למתק  ְְִֶֶַָָָמר
איר לאר י כל יח ְְִִִֵֶֶֶַָָמ

הזֹוהר סטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

פקיד  דמל א עתא דנהיר ְְְְְֲִִִַַָָָָָלנה רא 
מל מל א  ואתקרי ואתייקר ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָלאל א 
בכל דא  מצ ה  לא  מא עלמא . ְְְְְְִֶַַָָָָָָמלכי
ח לקא  לי לית עלמא, בההא  ְְֵֵַָָָָָימא 

ָָהכא .

סחרניאהכי חברייא  מ כה  חמא  ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָ
וחמא .ימיק די ע  א ְְֲִִִַַָָָל
 יא דרקיעא . למתיבא  ל ְְְְִִִִִִִֵָָדסליק
חמא  להדכ ועילא  ,נחתי י וא ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָסלקי
אמי  וה א  אתי דהוה דגדפי ְְְְֲֵֵֵֵַָָָמארי
דמל א רדא מאחרי דמע  ְְְְֲֵֵַַַָָָָָא מאה 
די  לא ל א  דכיר ימא כל ְְְְְִִַַַַָָָמפקד
הה א עיטי בעט  לעפרא , ְְְְְְִִִַַַַָכיבת 
,רקיעי עי ות מאה  בתלת  ְְְְְֲִִִִִַַָָעתא 

וזעי תימר ע"ב)וכלה ד  ד). יק ְְְְְִִֵַַָֻ
 מעי   א ונפלי א , על מעי ְְְְְִִִִִִֵַָָוא ריד
  מא רא, יא  לג א א  ְְְְִִִֶַַָָָרתיחי
יואתק דיא  ממא  הה א  קאי מעיְְְְְְִִִִַַַַָָָ
וקיל קי א  מל א   מי ְְְְְִִִֵַַָָָָוקדי
ויכנ דבראית מימי ל למבלע  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָעלי
עממ א ל  נדית ע א  ילג ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָלה
 ויעבר מא ,  וינגב קיא, ע א ְְְִִַַַַַַַָָָעל 

.נגיבְִִ

 אדהכי  אתר,  דאמר  קלא  מע  ְְֲִַַַַַַָָָָָ
אתי  מיחא  מלא  הא  ְְְֲִֵַַָָָָאתר
כל גי מע דרי ְְְְְְִִִִִִָָלמתיבא 

וא  צ יק  מתיבא  ריי  דת יא ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
  א וכל  . א ימיר  דת ְְְְְִִִִִֵַָָמתיב י
מ תיב א סלקי מתיב א בכל י  ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָחברי
אתי  מיח דרקיעא . למתיב א  ְְְְִִִִִֵַָָָָָָדהכא 
א רייתא  וחתי מתיב י   א ְְְְְִִִֵַָָָבכל
אתי  עתא  בההיא  .נ דר  מייה ְְְֲִִֵַַַַָָָָמ

האלה , את קד   לה ְֵֶֶֶֶַַָָָָָעה
?להע מלכי מל   מל ונקרא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמתד 
ת א  י כל לזה מצ ה א ְְְִֶֶֶַָָֹמי 

חלק! א  ל אי  לֵֵֶָָָהע

ינתיל , סביב החברי מ ה ראה ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָ
וראה ,מי דיהע ת ְִִֶַַָָָָָא
 א הרקיע. לייבת תא  עליֲִִִִֵֶַַַָָָ
על ראה  מעל .רדי י  וא ליְְִִֵֵַַַָָָֻע
ב עה נע והא  א, היה נפי ְְְְִִֶַַַָָָָָה
קד לה ה רד , מאח רי  ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמע
כבת הא לה את וזכר  י ְְֵֶֶֶֶַָָָָכל
עה ת א עיטת בעט ְְִֵֶָָָָָלעפר,
 וכ ,רקיעי עי ות מאת  לְְְְְִִִִִֵָֹֻ
זה על מריד לפניו. עדי ור  ְְְֲֲִִִֶַַָָמפחדי
הרתח ת המעת ת א ונפלת  ְְְְְַָָָָמעת,
המעת ת מא הדל , ה לת אְְֵֵַַַָָָָָ
 מתק ,ה ל  הממה  ת א ְְִֵֵֶֶַַַָֻעמד
,ד ה  לה ל  מ את מקְְֵֶֶֶֶַַַָ
ברא ית מימי  ל  את לבלע עליו ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹמקל
ל  צתק עה כ לת ת א ְְְְְִֵֶַָָָָוכנס
, י ה ויתי , ד ה הע על   יְְְִִִַַַַַַָָָָהע

. ביב ְְְֶַַֹויעבר

י ,מק  אמר: ק ל מע  ֵֵֶַַַָָָ
א היח  לה ה ה , ִִֵֶֶֶַַַָָָמק
יקי ה ל הי ת ,מע רי  ְֱִִִִִִֶַַַַָלייבת
י יב ת ת וא הייבה , וראי   ְְְְִִֵֶַָָָָ
חברי תא וכל  רמת, ה  ְְֲִֵֵֶָָָ
 א ל מהי יבה ליע י יבה  ְְְִִִֵֶֶַָָָָכל
 ת א כל  א וה יח  הרקיע, ְְִִִִַַַַָָָָָָלייבת
.החכמי מ י רה ת וח ְְֲִִִִֵַַָָהייב ת
[נ"א מתער היח  א  העה  ת באְְִִֵַַַַָָָָָ



הזֹוהרע  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

מ מתע ר  ריי)מ יח  מתיב י (נ"א ריחי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָ
.אי ע עטריְְִִִִָ

חברייאהה א    א כל קמ עתא ְְֲִַַַַָָָָ
סליק  והוה  מע רי  ְְְֲִִִִָָָוק
זאה רי  לי אמר רקיע , ר עד ריְִִִֵֵַַַַָָָָנה
מאה בתלת  סלקא   ריית א  ְְְְְְְִַַַָָָָאנ
נה רא נה רא  וכל ,רי נה בעיְְְְְְִִִָָָו
 טעמי תליסר מאה ל ית  ְְְְְֲִִִֵַַַַָאת ר ת 
אפרסמנא נהרי ואסתחיי ְְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָסלקי
חתי איה הא  ברי וקדא ְְְְִִִַָָָדכיא .
דחזקה ממתיבא   תיבמ ְְְְְְְִִִִִִַָָָָא רייתא
דאחה מתיבא  מ יהדה  ְְְְֲִִִֶֶָָָמל
למח אתינא  לא  ואנא  ְְְֲִִִֵַַָָָָה יל ני.
הכא , אתי דגדפי מארי אלא  ,ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָממתיב
מתיב י   ייע ל  דלא ידענא  ְְְְְְִֵֵַָָָהא 

. מתיב א א  ְְְִִִִֶַָָאחריי 

מע  ההיא רי לי סח עתא ְְֲִִִִֵַַָָ
מארי  דא מי  א מאה  ְֵֵַָָָהה א
קלי  וארי מ יח אזעזע  די . פיְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָדג
רא יא  ואזעזע  רקיעי  עזעְְְְְְְְִִִִַַַַַָָואז
לאתהכא . עלמא  וחיב  לוית ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָואזעזע 
דרי  לרגלי חיא  לרי חמא  ְְְְְִִִִִִַַָָָָאדהכי
לבי  נ בר הכא יהיב  מא אמר . מעְִִִַַָָָָָָָ
א  מע ר י אמר עלמא . דההא  ְְְִִִַַַָָָָָמ א
דא רייתא . דבצינא  נהיר חיא  ר י  ְְְְִִִִִִַָָָאיה
 וליהו בנ י  הא   ית לי ְְְֱִֵֵֶַַָאמר
זמנא   מע רי אמר . דיל ְְְְִִִִִִִַָָָָממתיבא 
  מ ונפק זמנא  לי  יהב .לי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָיתייהיב 
רי  אזעזע  .דמעי עינ י וזלגי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָמזעזע 
  לקהח זאה  ואמר בכה ְְְִַַַָָָָָח יא 
לקי ח וזאה  עלמא, בהה א ְְְְִֵַַַַָָָָָָצ יקייא 

תיב , עלי .לכ זכה  יחאי (משליבר ְְְְֲִֵַָָָָ
אמא .ח ) תיהצר וא י א הבי  ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַלהנחיל

עטרת הייב ת מריח ת  [ְֲִֵֵֵַַָֹמרא
ְֶעלי נ ת.

תא, החברי תא ל  קמ עה ְֲִֵַָָָָָָ
עלה והיה ,מע רי  ְְְִִֶַָָָוק
רי , , ל אמר [הרקיע]. ר עד ר ִִַַַַָָָא
מא ת ל עלה   רת  רי ְְְִֵֶֶַָָֹא
ל נפרד וא ר א ר וכל א רת, בעי ְְְְְְִִִֵָָו

 עלימא ת טעמי ער לה  ְְִִֵֶָָָָֹ
טה ר. אפרסמ נהרת חציְְְְֲֲֲִַַָור
רה מאר ְְֵַַָָָוהד רה א
 מל החזק ל יבתמי , יבת ְְִִִִִִֶֶֶָָָמי
הילני . אחה ל יבתי מ ְְֲִִִִִֶַָָָֹיהדה,
א א ,יבת מי לאר באתי לא  ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹואני 
ידעי הרי ,לכא א  נפיה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָעל
א א האחר ת הייבת לת י נס  ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹא

.יבתְִִָלי

ת את א מע רי  ל סר עה ְְִִִֵַָָָָ
.נפיה על  ע ְְְִִֶַַַַַַָָהב עה
,ל ק והרי ה יח  הז עזע ְְֲִִִֵַַַַָָאז
הדל ,   ה והזעזע ,הרקיעי עזעְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָוהז
.להתה להע וח ב  ,ויתה ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָוהזעזע
רי לרגלי ח יא רי את ראה  יְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
 ב  אד א נת מי אמר, . מעְִִֶַַָָָָָָ
,מע רי  ל אמר  ?להע תא ְִִֵַַַָָָמי 
מאר ל הא ר חיא , רי  הא ְִִֶֶַָָזה
ויהי בניו ה א  ית ס  ,ל אמר ְְְִִֵַַַָָָָה רה .
 זמ ,מע רי אמר . ְְְְִִִֵֶַַַַָָמהייבה
מזעזע  מ ויצא ,זמ ל נתנ . ל ת ְְְְְִִֵַָָָָָָֻי
ח יא רי הזעזע מעת. זלגת ְְְְֲִִִֵַַַָָָועיניו
יקי ה ל  חלק ארי  ואמר, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָבכה,
י חאי ר ל  חלק וארי  ,להע ת אְְְְֵֶֶַַַָָ

ת ב  עליו . לכ ח )כה להנחיל(משלי ְְְִֶַָָָָָָ
אמא. ואצרתיה י ְְֲֲֵֵֵֶַַֹֹֹאהבי

הזֹוהר עאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ליל הרה  סדת עסק ְְְִֵֵַַָר"י
ָבע ת

א) ח, הזוהר (הקדמת
בא רייתארי  ולעי יתיב הוה  מע ְְְְִִִִֵַָָָָָ

  א ל תנינ ,'וכ כה  ְְְְְִֵֵַָָָָָבליליא 
אצטריכ דכה היכלא  בני ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָחבריא 
למהוי  אז מנת  דכה  ליליא ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָבההיא 
למהוי  בבעל ח ה  ג אחרא  ְְְֱֲֲֵֶַַָָָָלי מא 
 ע למחדי ליליא , הה א  ל   ְְֱִִֵֵֶַָָָָע
למלעי  אתנת  דאיהי ְְְְְִִִִִֵַַָָָת נהא
מנביאי לנביאי מרה ְְְְִִִִִִִַָָבא רייתא 
ברזי  קראי במדרת ביְְְְְִִִִֵֵָָָלכת
יל  ניי  א י א גי ְְְְְִִִִִִֵָָָדחכמתא.
עאלת וע למתהא  ואיהי ְְְְְִִִֵַַָָָָָותכיטהא.
וחדת  ה ואתנת   יהרי על ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָוקיימת 
לא אחרא  לימא  ליליא . הה א כל   הְְְֲֵַַָָָָָ
 אקר י וא .בהדייה א א  לח ה  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָעאלת 
לחתא עאלת וכיו חתא . ְְְְֵֵַָָָָָָני
מבר  עלייה איל ה א רי ְְְְֲִִֵַָָָֻקדא
זאה כה. ע רהא   ל מע ר  ְְְְִֵַַַָָָָָל

.לקה ְַח

מר ני והוה חברייא  וכלה  מע רי ְְְְְְְֲִִִִַַַָָֻ
 ימ  מח דא רייתא  ְְְְְִִִַַָָָרה
חדי  והוה .ייהמ וחד חד כל  ְְְְְֲִֵַַַַַָָָדא רייתא 
  ל אמר חברייא . אר וכל   מע ְְְְִִִַַַַָָָרי
 גי לקכ ח ז אה ני , מע ְְְִִִִַַַָָָרי
אא לחה ה תיע ל לא  ְִֵֶַַָָָָָָלמחר
נהא  דמתקני  כלה  גי .ְְְְְְֲִִִִַַַָָֻבהדייכ
 ימיר  יה  לה  וחדא ליליא  ְְְְְְִִֵַָָָָֻבהאי
ברי וקדא דדכרניא  ספרא  כתיביְְְְְְְְִִִִַָָָָֻֻ
 רי וע רכא בעי  ל מבר ְְְְְְִִִִִֵָָה א 

ע אה . ְְִָָָָעלמא 

ליל הרה  סדת עסק ְְְִֵֵַַָר"י
ָבע ת

א) ח, הזוהר (הקדמת
רהרי  ועסק יב  היה מע ְְִִֵֵַַָָָ

ל ,נינ .' וכ הה ְְִֶֶַַַַָָָָילה
הצטרכ ה ה , היכל ני  החברי  ת ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָא
להי ת עתידה ה ה לילה  ת אְְְֲִִֶַַַָָָ
להי ת על ע הח ה ת ְְְֳִִַַַָָָָֻל חרת
ע ולמח  ה ילה, תא ל  ְְְִִִַַַָָָָֹע

מת נ היא רה ,תניה  לעסק  ת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
, בילכת ביאימ , לנביאי ְְְִִִִִִִִִָמרה
החכמה , בסדת  קי סה ְְְְִִַַָָָבדרת 
והיא ותכ יטיה, ניה ה א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָגלל
יהרא על וע מדת  נכנסת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָועלמתיה 
ת א ל  בה מחה ,ה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָמתנת
א א לח ה  נכנסת לא  ולחרת  ְְְֳִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻה ילה,
 וכיו החה . ני  נקראי וא ה .א ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻיחד 
אל ה א ר  דה לחה , ְִֵֶֶֶַַָָָֻכנסת
ת א מער ,ת א מבר ְְֲֵֵֵֶַָָָעליה

.חלק ארי  ה ה . ְְֲֵֶֶֶַַַַָָעטרת 

מרניוהיה  החברי וכל  מע רי ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
ברי  ימח הרה ְְְְִִִֵַַַָרת
מח והיה  ,מה ואחד  אחד  ל ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָת רה
לה אמר .החברי אר וכל  מע ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָרי 
גלל ,חלקכ ארי ני, ,מע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָרי 
יחד אא לחה ה ה  תנס לא  ִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻחר
ניה תקני  גלל  .כ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֻא
יהי  , מחי הה  ְְְִִֵֶַַַָָָֻילה 
הכר נת , ספר  ביכת  מיְְְְִִִֵֶַר
בעי מברכ הא  ר  דְְְְְִִַָָָָוה

. העלי לע ל ועטרת ְְֲֶֶַָָָָרכת 



הזֹוהרע  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

מ מתע ר  ריי)מ יח  מתיב י (נ"א ריחי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָ
.אי ע עטריְְִִִִָ

חברייאהה א    א כל קמ עתא ְְֲִַַַַָָָָ
סליק  והוה  מע רי  ְְְֲִִִִָָָוק
זאה רי  לי אמר רקיע , ר עד ריְִִִֵֵַַַַָָָָנה
מאה בתלת  סלקא   ריית א  ְְְְְְְִַַַָָָָאנ
נה רא נה רא  וכל ,רי נה בעיְְְְְְִִִָָָו
 טעמי תליסר מאה ל ית  ְְְְְֲִִִֵַַַַָאת ר ת 
אפרסמנא נהרי ואסתחיי ְְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָסלקי
חתי איה הא  ברי וקדא ְְְְִִִַָָָדכיא .
דחזקה ממתיבא   תיבמ ְְְְְְְִִִִִִַָָָָא רייתא
דאחה מתיבא  מ יהדה  ְְְְֲִִִֶֶָָָמל
למח אתינא  לא  ואנא  ְְְֲִִִֵַַָָָָה יל ני.
הכא , אתי דגדפי מארי אלא  ,ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָממתיב
מתיב י   ייע ל  דלא ידענא  ְְְְְְִֵֵַָָָהא 

. מתיב א א  ְְְִִִִֶַָָאחריי 

מע  ההיא רי לי סח עתא ְְֲִִִִֵַַָָ
מארי  דא מי  א מאה  ְֵֵַָָָהה א
קלי  וארי מ יח אזעזע  די . פיְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָדג
רא יא  ואזעזע  רקיעי  עזעְְְְְְְְִִִִַַַַַָָואז
לאתהכא . עלמא  וחיב  לוית ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָואזעזע 
דרי  לרגלי חיא  לרי חמא  ְְְְְִִִִִִַַָָָָאדהכי
לבי  נ בר הכא יהיב  מא אמר . מעְִִִַַָָָָָָָ
א  מע ר י אמר עלמא . דההא  ְְְִִִַַַָָָָָמ א
דא רייתא . דבצינא  נהיר חיא  ר י  ְְְְִִִִִִַָָָאיה
 וליהו בנ י  הא   ית לי ְְְֱִֵֵֶַַָאמר
זמנא   מע רי אמר . דיל ְְְְִִִִִִִַָָָָממתיבא 
  מ ונפק זמנא  לי  יהב .לי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָיתייהיב 
רי  אזעזע  .דמעי עינ י וזלגי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָמזעזע 
  לקהח זאה  ואמר בכה ְְְִַַַָָָָָח יא 
לקי ח וזאה  עלמא, בהה א ְְְְִֵַַַַָָָָָָצ יקייא 

תיב , עלי .לכ זכה  יחאי (משליבר ְְְְֲִֵַָָָָ
אמא .ח ) תיהצר וא י א הבי  ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַלהנחיל

עטרת הייב ת מריח ת  [ְֲִֵֵֵַַָֹמרא
ְֶעלי נ ת.

תא, החברי תא ל  קמ עה ְֲִֵַָָָָָָ
עלה והיה ,מע רי  ְְְִִֶַָָָוק
רי , , ל אמר [הרקיע]. ר עד ר ִִַַַַָָָא
מא ת ל עלה   רת  רי ְְְִֵֶֶַָָֹא
ל נפרד וא ר א ר וכל א רת, בעי ְְְְְְִִִֵָָו

 עלימא ת טעמי ער לה  ְְִִֵֶָָָָֹ
טה ר. אפרסמ נהרת חציְְְְֲֲֲִַַָור
רה מאר ְְֵַַָָָוהד רה א
 מל החזק ל יבתמי , יבת ְְִִִִִִֶֶֶָָָמי
הילני . אחה ל יבתי מ ְְֲִִִִִֶַָָָֹיהדה,
א א ,יבת מי לאר באתי לא  ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹואני 
ידעי הרי ,לכא א  נפיה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָעל
א א האחר ת הייבת לת י נס  ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹא

.יבתְִִָלי

ת את א מע רי  ל סר עה ְְִִִֵַָָָָ
.נפיה על  ע ְְְִִֶַַַַַַָָהב עה
,ל ק והרי ה יח  הז עזע ְְֲִִִֵַַַַָָאז
הדל ,   ה והזעזע ,הרקיעי עזעְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָוהז
.להתה להע וח ב  ,ויתה ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָוהזעזע
רי לרגלי ח יא רי את ראה  יְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
 ב  אד א נת מי אמר, . מעְִִֶַַָָָָָָ
,מע רי  ל אמר  ?להע תא ְִִֵַַַָָָמי 
מאר ל הא ר חיא , רי  הא ְִִֶֶַָָזה
ויהי בניו ה א  ית ס  ,ל אמר ְְְִִֵַַַָָָָה רה .
 זמ ,מע רי אמר . ְְְְִִִֵֶַַַַָָמהייבה
מזעזע  מ ויצא ,זמ ל נתנ . ל ת ְְְְְִִֵַָָָָָָֻי
ח יא רי הזעזע מעת. זלגת ְְְְֲִִִֵַַַָָָועיניו
יקי ה ל  חלק ארי  ואמר, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָבכה,
י חאי ר ל  חלק וארי  ,להע ת אְְְְֵֶֶַַַָָ

ת ב  עליו . לכ ח )כה להנחיל(משלי ְְְִֶַָָָָָָ
אמא. ואצרתיה י ְְֲֲֵֵֵֶַַֹֹֹאהבי

הזֹוהר עאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ליל הרה  סדת עסק ְְְִֵֵַַָר"י
ָבע ת

א) ח, הזוהר (הקדמת
בא רייתארי  ולעי יתיב הוה  מע ְְְְִִִִֵַָָָָָ

  א ל תנינ ,'וכ כה  ְְְְְִֵֵַָָָָָבליליא 
אצטריכ דכה היכלא  בני ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָחבריא 
למהוי  אז מנת  דכה  ליליא ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָבההיא 
למהוי  בבעל ח ה  ג אחרא  ְְְֱֲֲֵֶַַָָָָלי מא 
 ע למחדי ליליא , הה א  ל   ְְֱִִֵֵֶַָָָָע
למלעי  אתנת  דאיהי ְְְְְִִִִִֵַַָָָת נהא
מנביאי לנביאי מרה ְְְְִִִִִִִַָָבא רייתא 
ברזי  קראי במדרת ביְְְְְִִִִֵֵָָָלכת
יל  ניי  א י א גי ְְְְְִִִִִִֵָָָדחכמתא.
עאלת וע למתהא  ואיהי ְְְְְִִִֵַַָָָָָותכיטהא.
וחדת  ה ואתנת   יהרי על ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָוקיימת 
לא אחרא  לימא  ליליא . הה א כל   הְְְֲֵַַָָָָָ
 אקר י וא .בהדייה א א  לח ה  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָעאלת 
לחתא עאלת וכיו חתא . ְְְְֵֵַָָָָָָני
מבר  עלייה איל ה א רי ְְְְֲִִֵַָָָֻקדא
זאה כה. ע רהא   ל מע ר  ְְְְִֵַַַָָָָָל

.לקה ְַח

מר ני והוה חברייא  וכלה  מע רי ְְְְְְְֲִִִִַַַָָֻ
 ימ  מח דא רייתא  ְְְְְִִִַַָָָרה
חדי  והוה .ייהמ וחד חד כל  ְְְְְֲִֵַַַַַָָָדא רייתא 
  ל אמר חברייא . אר וכל   מע ְְְְִִִַַַַָָָרי
 גי לקכ ח ז אה ני , מע ְְְִִִִַַַָָָרי
אא לחה ה תיע ל לא  ְִֵֶַַָָָָָָלמחר
נהא  דמתקני  כלה  גי .ְְְְְְֲִִִִַַַָָֻבהדייכ
 ימיר  יה  לה  וחדא ליליא  ְְְְְְִִֵַָָָָֻבהאי
ברי וקדא דדכרניא  ספרא  כתיביְְְְְְְְִִִִַָָָָֻֻ
 רי וע רכא בעי  ל מבר ְְְְְְִִִִִֵָָה א 

ע אה . ְְִָָָָעלמא 

ליל הרה  סדת עסק ְְְִֵֵַַָר"י
ָבע ת

א) ח, הזוהר (הקדמת
רהרי  ועסק יב  היה מע ְְִִֵֵַַָָָ

ל ,נינ .' וכ הה ְְִֶֶַַַַָָָָילה
הצטרכ ה ה , היכל ני  החברי  ת ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָא
להי ת עתידה ה ה לילה  ת אְְְֲִִֶַַַָָָ
להי ת על ע הח ה ת ְְְֳִִַַַָָָָֻל חרת
ע ולמח  ה ילה, תא ל  ְְְִִִַַַָָָָֹע

מת נ היא רה ,תניה  לעסק  ת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
, בילכת ביאימ , לנביאי ְְְִִִִִִִִִָמרה
החכמה , בסדת  קי סה ְְְְִִַַָָָבדרת 
והיא ותכ יטיה, ניה ה א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָגלל
יהרא על וע מדת  נכנסת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָועלמתיה 
ת א ל  בה מחה ,ה ְְִֵֶֶֶֶַָָָָמתנת
א א לח ה  נכנסת לא  ולחרת  ְְְֳִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻה ילה,
 וכיו החה . ני  נקראי וא ה .א ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻיחד 
אל ה א ר  דה לחה , ְִֵֶֶֶַַָָָֻכנסת
ת א מער ,ת א מבר ְְֲֵֵֵֶַָָָעליה

.חלק ארי  ה ה . ְְֲֵֶֶֶַַַַָָעטרת 

מרניוהיה  החברי וכל  מע רי ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
ברי  ימח הרה ְְְְִִִֵַַַָרת
מח והיה  ,מה ואחד  אחד  ל ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָת רה
לה אמר .החברי אר וכל  מע ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָרי 
גלל ,חלקכ ארי ני, ,מע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָרי 
יחד אא לחה ה ה  תנס לא  ִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻחר
ניה תקני  גלל  .כ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֻא
יהי  , מחי הה  ְְְִִֵֶַַַָָָֻילה 
הכר נת , ספר  ביכת  מיְְְְִִִֵֶַר
בעי מברכ הא  ר  דְְְְְִִַָָָָוה

. העלי לע ל ועטרת ְְֲֶֶַָָָָרכת 



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרעב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ואמרתח  מע יט)רי תהלי)מיה ְְִִִִַַַַָָָ
הומס עד 'וג אל בד  רי ְְְְְֲִֵַַ

א א . ורי  רי אלעזר ר י עאל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָיתבי
ועל , אתיי כינ א  אנ י ואי  ל ְְְְְִֵַַַַַָָָָאמר
אנ י  חמי הא  ,לכ קרינא פני"אל ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָא 

.'וכ י א י א ְְְְִִִַַָכינא 

 יבה כ  נח  יב  ריי ְְִִִִִֵַַַָ
 א מא כל  ליליא . ְְְְְִֵַַַָָָבהאי 
ות א עילא  נטיר  יהא  ליליא  האי הדְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ
.ל ב א  וייק א  ההיא  ְְִִֵַַַַָָָָכל 

כתיב  לד )עלייה יי (תהלי  מלא חנה  ְְְְֲִֶַַַָ
ט ב כי  רא טעמ  צויח ליראיו ְְְֲִִִֵֵַַַָָסביב 

ְָיי:

הלאאמר  בני  לחברייא מע רי ְְְְִִִִֵַַַָָָ
קטא יקט  כמ חד ל  ְְִִֵַַָָָדא ,
. רי אלעזר לרי אמר לה. ְְְְִִֵֶַַַָָָָחד
למחר דהא  לה  חד נבז זא הב  ְְְְְְְֶַַַַָָָָָָָא עזר

הא)אסל רי ב )(קדא יע ל(נ"א ד ְְְִִֵַַַָָֻ
ני  ל  יהב בחי ירי  בא ְְְְֲִִִִֵַַָָָלחה
אלעזר רי תח .יק לקימא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהיכלא 

.'וכ ְְַָואמר

ואמר,תח  מע יט)רי תהלי)מי ה ְְִִִַַַַַָָָ
דע .' וכ אל בד רי ְְְְְִֵַָמס
א א. ורי  נ אלעזר רי   נכנס ,בי ְְְְְְִִִִֶַַַָָָי
 ולכ , א הכינה ני ואי  , לה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָאמר
את ראית הרי ניא "ל, לכ ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָקראנ

.'וכ פני  ני ְְְִִִַָָָהכינה 

 בהה   נח ב , די נכ ְְְְִִִֵַַַָָ
 מי  ל ה ה. ְְִִֵֶֶֶַַַַָָילה
למעלה מר יהיה הה , ילה  א ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָיחד 
נת וי ציא  ההיא הנה ל  ְְְִִַַַָָָָָלמה

ת ב  עליה .ל לד )ב נה(תהלי ח ְֲֵֶֶָָ
טעמ צויח ליראיו סביב  ה' ְְְֲִִֵֵַַַַַָָמלא

ה '. ט ב  י   ראְִ

ז,אמר  הלא  ני ,לחברי מע ר י  ְְֲִִִִֵֵַַַָָ
אחד ק ט יקט  מ אחד ְִִֵֶֶֶַָָָל

אלעזר לרי אמר  ל ה . אלעזר, ,נ ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
יסל מחר הרי  ל ה , אחת ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָמנה
נס [ [נ"א הא ] ר דה]ְִֵֶַָָָָ

בחי ירי  ת א (אצעדתלח ה ְְְִִִֶַָָָָֻ

( צמידילעמד ההיכל  ני  ל תני ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ
.'וכ ואמר אלעזר  רי  תח  ְְְְִֶַַַָָָָָָלפניו .
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ואמרתח  מע יט)רי תהלי)מיה ְְִִִִַַַַָָָ
הומס עד 'וג אל בד  רי ְְְְְֲִֵַַ

א א . ורי  רי אלעזר ר י עאל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָיתבי
ועל , אתיי כינ א  אנ י ואי  ל ְְְְְִֵַַַַַָָָָאמר
אנ י  חמי הא  ,לכ קרינא פני"אל ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָא 

.'וכ י א י א ְְְְִִִַַָכינא 

 יבה כ  נח  יב  ריי ְְִִִִִֵַַַָ
 א מא כל  ליליא . ְְְְְִֵַַַָָָבהאי 
ות א עילא  נטיר  יהא  ליליא  האי הדְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ
.ל ב א  וייק א  ההיא  ְְִִֵַַַַָָָָכל 

כתיב  לד )עלייה יי (תהלי  מלא חנה  ְְְְֲִֶַַַָ
ט ב כי  רא טעמ  צויח ליראיו ְְְֲִִִֵֵַַַָָסביב 

ְָיי:

הלאאמר  בני  לחברייא מע רי ְְְְִִִִֵַַַָָָ
קטא יקט  כמ חד ל  ְְִִֵַַָָָדא ,
. רי אלעזר לרי אמר לה. ְְְְִִֵֶַַַָָָָחד
למחר דהא  לה  חד נבז זא הב  ְְְְְְְֶַַַַָָָָָָָא עזר

הא)אסל רי ב )(קדא יע ל(נ"א ד ְְְִִֵַַַָָֻ
ני  ל  יהב בחי ירי  בא ְְְְֲִִִִֵַַָָָלחה
אלעזר רי תח .יק לקימא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהיכלא 

.'וכ ְְַָואמר

ואמר,תח  מע יט)רי תהלי)מי ה ְְִִִַַַַַָָָ
דע .' וכ אל בד רי ְְְְְִֵַָמס
א א. ורי  נ אלעזר רי   נכנס ,בי ְְְְְְִִִִֶַַַָָָי
 ולכ , א הכינה ני ואי  , לה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָאמר
את ראית הרי ניא "ל, לכ ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָקראנ

.'וכ פני  ני ְְְִִִַָָָהכינה 

 בהה   נח ב , די נכ ְְְְִִִֵַַַָָ
 מי  ל ה ה. ְְִִֵֶֶֶַַַַָָילה
למעלה מר יהיה הה , ילה  א ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָיחד 
נת וי ציא  ההיא הנה ל  ְְְִִַַַָָָָָלמה

ת ב  עליה .ל לד )ב נה(תהלי ח ְֲֵֶֶָָ
טעמ צויח ליראיו סביב  ה' ְְְֲִִֵֵַַַַַָָמלא

ה '. ט ב  י   ראְִ

ז,אמר  הלא  ני ,לחברי מע ר י  ְְֲִִִִֵֵַַַָָ
אחד ק ט יקט  מ אחד ְִִֵֶֶֶַָָָל

אלעזר לרי אמר  ל ה . אלעזר, ,נ ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
יסל מחר הרי  ל ה , אחת ְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָמנה
נס [ [נ"א הא ] ר דה]ְִֵֶַָָָָ

בחי ירי  ת א (אצעדתלח ה ְְְִִִֶַָָָָֻ

( צמידילעמד ההיכל  ני  ל תני ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ
.'וכ ואמר אלעזר  רי  תח  ְְְְִֶַַַָָָָָָלפניו .

ֶּפֶרק ז'
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ַוֵּיֵצא - ָנֹׂשא



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםדע הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר עהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

האדמה רעידת ְֲִִַַָָָס ת
ב) יז, ח"ב (זוהר 

חד רי וחמא  ט רא , ההא  גע  יצחק ְְְִִִַַַָָָָָ
.איל חד חת   נאי הוה   נ ְְֲִִַַָָָָר 
ארעא חמא  יתיב , אדהוה , ְְֲִִַַַָָָָָָָיתיב
ונפל , אילנא , ההא  ואר ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָדמתחלחלא,
וארעא ארעא , י קיעי ְְְְְְִִִַַָָָָוחמא 

ונח א . ְְְַַָָסקא 

רי א ער לקבלי צווח גברא , הה א  ְְְְֳִִִֵַַַַָָָ
ידאי, ידאי לי ואמר ְְִֵַָָָָיצחק,
חד  רקיעא  מקימי האינא  , ונהי ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָכי
 זמי וה א ע אה , לטנא  ממנא ְְְְְִִַַָָָָָָָֻרברבא 
רגא והאי סי, י כ ע ְְְְְִִִִֶַַַָלמע ד
דרגא זמנא כל  הוה.  בגיניכ ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָדארעא 
 כ ע יעביד ממנא , ק ד ְְְְֲִֵַַַָָָָארעא ,

ִָיא .

כתיב ,ווה ואי  ואמר, יצחק (משליר י ְְְִִִִַַָָָָָ
כתיבל') ,אר רגזה ל ְְִֶֶַַָָָֹחת 

הוה  ממנא  .ימל י  עבד (ממנא)חת ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָ

לי ויהבי ,מלי אחרא , לטנא ְְְֲֲִִֵַָָָָָֻחת 
יראל. ליט ד  ול ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻלטנא ,

רחנית ְִַָיתמת
וע"ב) ע"א כג ח"ב (זוהר

ורי ר י  חד, ימא , יתיב הוה  מע ְְִִִִִִַָָָָ
,רי ע י .(עי)אלעזר א א  ורי  ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

וארא כיב, קרא  האי אלעזר, ר י ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאמר
 מה .'וג יעקב  ואל  יצחק אל  אברה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹאל
,לי אמר .לי מיבעי ואדר ְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָוארא ,

.איה ע אה רזא  רי, ְְִִִֶָָָָָָאלעזר

האדמה רעידת ְֲִִַַָָָס ת
ב) יז, ח"ב (זוהר 

אירי וראה  הר,  תא ג יצחק ְְְִִִַַַָָָָ
עד . יב  .האיל חת  י ִֵֶַַַַָָָָָָאחד 
ונ ר מתחלחלת,  האר ראה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָב ,
וגת  קיעי וראה ונפל , איל ת ְְְְִִִַָָָָֻא

וי רדת. ע לה והאר ,ארְְֶֶֶֶָָָָָ

ריהתערר נגד וצוח  ,האי  תא ְְְִִִֵֶֶַַָָ
יהדי , יהדי  : ל ואמר  ְְְְִִִַָָיצחק 
רקיע  מעמידי עכ ו ,ותנה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָבה
עתיד והא , עלי יט  אחד ממה  ְְְִִֶֶֶַָָָֻדל 
האדמה רעידת רע, הרה כע ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָלעת
ע ל  .גללכ היתה ְְְִֶֶַַַַָָָֹה את
עה ממה  ,האר ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻרעדת

רע. כִֶַָע

מ בת ו אי ואמר, יצחק (משלירי  ְְִִַַַַַָָָָ
וכתבל ) ,אר רגזה ל ְְֶֶֶַַָָָחת

[ממה ] היה ממה  .ימל י  עבד ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֻֻחת
,לט  ל  ונתנ ,מל אחר  לט ְְְְִִֵַַַַָָחת

י ראל. לט  ְְְְִֵֵֵֶֶָָוכל

רחנית ְִַָיתמת
וע"ב) ע"א כג ח"ב (זוהר

ורירי  אחד , י י ב  היה  מע ְְִִִֵֶַַָָָ
.ע אא ורי ,[ע]  נ ְְְִִִֶַַָָָאלעזר
וארא תב  זה  סק אלעזר, רי  ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָאמר
מה ,'וג יעקב  ואל יצחק אל  אברה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹאל

 צרי היה ואד ר  ל,(לכ ב)וארא ? אמר ! ְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ
. עלי ס ד זה ני , ְְְִֶֶֶָָאלעזר
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ַיְתמּות רּוָחִנית............................................................................................................................. עה

ֲאָבִנים ְוקֹורֹות ַהַּבִית ְמִעיִדים ַעל ָהָאָדם........................................................ עו

ֵלְך ֱאכֹול ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמָך ּוְׁשֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנָך...................................... עח

ְּבֵלב ֶאָחד......................................................................................................................................... עט

ִׂשְמַחת ַהַּמְלָאִכים ָהֶעְליֹוִנים...................................................................................... עט

סֹוד ֵׁשיַנת ָדִוד ַהֶּמֶלְך......................................................................................................... עט

ְּתִפָּלה ַעל ַהְּמזֹונֹות ִלְפֵני ַהְּסעּוָדה...................................................................... פא

h
ָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה

הּוא  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ֶהָעצּום  ַהּגֹוֵאל  ֶׁשל  ֶׁשּכֹחֹו  ָּכַתב,  יא(,  )מט  ַוְיִחי  ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  ֵבאֹור 
ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוֵבאּור ַהְּדָבִרים, ֶׁשִּיְלְמדּו ֶאת ְּפִניִמּיֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה 

ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה )ַּגם ַיִין ִּגיַמְטִרָּיה "סֹוד"(.
ְּבָיֵדינּו ַהָּדָבר ְלָהִחיׁש ֶאת ַהְּגאּוָלה ְוִלְזּכֹות ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ְּבַרֲחִמים. ּכּוָלנּו ֲחֵפֵצי 
מתוך קונטרס "שמחת הזוהר" ַחִּיים!!! ּכּוָלנּו לֹוְמִדים זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש!!! 



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר עהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

האדמה רעידת ְֲִִַַָָָס ת
ב) יז, ח"ב (זוהר 

חד רי וחמא  ט רא , ההא  גע  יצחק ְְְִִִַַַָָָָָ
.איל חד חת   נאי הוה   נ ְְֲִִַַָָָָר 
ארעא חמא  יתיב , אדהוה , ְְֲִִַַַָָָָָָָיתיב
ונפל , אילנא , ההא  ואר ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָדמתחלחלא,
וארעא ארעא , י קיעי ְְְְְְִִִַַָָָָוחמא 

ונח א . ְְְַַָָסקא 

רי א ער לקבלי צווח גברא , הה א  ְְְְֳִִִֵַַַַָָָ
ידאי, ידאי לי ואמר ְְִֵַָָָָיצחק,
חד  רקיעא  מקימי האינא  , ונהי ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָכי
 זמי וה א ע אה , לטנא  ממנא ְְְְְִִַַָָָָָָָֻרברבא 
רגא והאי סי, י כ ע ְְְְְִִִִֶַַַָלמע ד
דרגא זמנא כל  הוה.  בגיניכ ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָדארעא 
 כ ע יעביד ממנא , ק ד ְְְְֲִֵַַַָָָָארעא ,

ִָיא .

כתיב ,ווה ואי  ואמר, יצחק (משליר י ְְְִִִִַַָָָָָ
כתיבל') ,אר רגזה ל ְְִֶֶַַָָָֹחת 

הוה  ממנא  .ימל י  עבד (ממנא)חת ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָ

לי ויהבי ,מלי אחרא , לטנא ְְְֲֲִִֵַָָָָָֻחת 
יראל. ליט ד  ול ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻלטנא ,

רחנית ְִַָיתמת
וע"ב) ע"א כג ח"ב (זוהר

ורי ר י  חד, ימא , יתיב הוה  מע ְְִִִִִִַָָָָ
,רי ע י .(עי)אלעזר א א  ורי  ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

וארא כיב, קרא  האי אלעזר, ר י ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאמר
 מה .'וג יעקב  ואל  יצחק אל  אברה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹאל
,לי אמר .לי מיבעי ואדר ְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָוארא ,

.איה ע אה רזא  רי, ְְִִִֶָָָָָָאלעזר

האדמה רעידת ְֲִִַַָָָס ת
ב) יז, ח"ב (זוהר 

אירי וראה  הר,  תא ג יצחק ְְְִִִַַַָָָָ
עד . יב  .האיל חת  י ִֵֶַַַַָָָָָָאחד 
ונ ר מתחלחלת,  האר ראה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָב ,
וגת  קיעי וראה ונפל , איל ת ְְְְִִִַָָָָֻא

וי רדת. ע לה והאר ,ארְְֶֶֶֶָָָָָ

ריהתערר נגד וצוח  ,האי  תא ְְְִִִֵֶֶַַָָ
יהדי , יהדי  : ל ואמר  ְְְְִִִַָָיצחק 
רקיע  מעמידי עכ ו ,ותנה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָבה
עתיד והא , עלי יט  אחד ממה  ְְְִִֶֶֶַָָָֻדל 
האדמה רעידת רע, הרה כע ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָלעת
ע ל  .גללכ היתה ְְְִֶֶַַַַָָָֹה את
עה ממה  ,האר ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻרעדת

רע. כִֶַָע

מ בת ו אי ואמר, יצחק (משלירי  ְְִִַַַַַָָָָ
וכתבל ) ,אר רגזה ל ְְֶֶֶַַָָָחת

[ממה ] היה ממה  .ימל י  עבד ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֻֻחת
,לט  ל  ונתנ ,מל אחר  לט ְְְְִִֵַַַַָָחת

י ראל. לט  ְְְְִֵֵֵֶֶָָוכל

רחנית ְִַָיתמת
וע"ב) ע"א כג ח"ב (זוהר

ורירי  אחד , י י ב  היה  מע ְְִִִֵֶַַָָָ
.ע אא ורי ,[ע]  נ ְְְִִִֶַַָָָאלעזר
וארא תב  זה  סק אלעזר, רי  ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָאמר
מה ,'וג יעקב  ואל יצחק אל  אברה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹאל

 צרי היה ואד ר  ל,(לכ ב)וארא ? אמר ! ְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ
. עלי ס ד זה ני , ְְְִֶֶֶָָאלעזר



הזֹוהרעו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 י.אתיד קונ א א  ורי אלעזר רי ְְְְְִִִִֶַָָָָָ
כד  ווי ואמר , א א , רי ְִִַַַַָָָָכה
ית עלמא וי אר  מעלמא , ְְְְְְִִֵַַַָָָָָסק
א רייתא . י מ לאנהרא  יכיל מא ,ְְְְְִִִִַַָָָָָמינ

 האד על מעידי ה ית  וקרת ְְֲִִִִַַַָָָָאבני
וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 

אבבאר י  חדא , ימא יתיב  הוה  ח יא, ֲִִִִָָָָָָָָָ
לרי  לי חמא  דא א . ְְְְִִֵַָָָָדתרעא 
אמר ,יג טאסא  קטפירא  חד ְְִֵֶַַַָָָָָָָאלעזר
אפי מ מע , אלעזר, לרי  ְְְְֲִִִֵֶַַָָלי
.אבתר למה איבי א  רח ְְְְֲִִִֵַַָָָֹבא
ואי  אמר, . לי וחמא  ריא ְְֵֵַַַָָָָָָאה ר
ברי קדא  הא  .י אית  ְְְְִִִֵַָָָֻליחתא 
וכמה ,תי ליח עביד בכא ְְְִִֵַָָָֹה א 
ה א ,  ברי לקדא לי אית  ליחיְְְְִִִִֵָ
רחא ה אית  י מ תימא  ְְְִִִֵָָָלא 

ל  ימ אי אפי א א  ,דייהיתבלח ְְְֲִִִִִֵֶַָ
רחא . הְָ

ב')ואמר,תח זעק (חבקוק  מיר אב י  ְְִִִִֶֶַַָָָ
לי אית  ה יענ ה . מע ְֲִִֵֵֵֶַַָָָוכפיס
יחטא לא  מחב י, לאזהרא   נ ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָלבר
 מא יימא ואי  ה א.  ברי קד א  ְְְִִֵֵָָָָֻקמי
ביתי ואעי  ביתי אבני הא  .י ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַָָיסהיד
ה א  ברי קד א  לזמני . בי ְְְְְְִִִִֵַָיסהיד
חטרא חזי א  ליח תא . ה ְְְִִֵָָָָָעביד 
ברי קדא  יביא , אעא   איה ,אהרְְְְְֲִִֵַָָָָֹֻ
תרי  ,י עבד י נ ירתא  ְְִִֵֵֵֵָָה א 
אעא  איה חד .אתעביד  בי ְְְֲִִִִֵֵַָָליחתי
וחד  .  דילה ינייא  לאינ בלע  ְְְְִִִֵַַַַָָָיביא 
ואתעביד  ר חא  אתהר לעתא  ְְְְְְֲִִִַַַָָָָהא 

ְִָריה .

א.ידיו קונ א א  ורי  אלעזר רי ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ
א י ואמר, אא רי  ְִַַַָָָָכה
להע וי אר  להע מ ְְְִִִֵֵֶַָָָָָס ק
ת רה? ברי  להאיר יכל  מי ,מ ְְְִִִִֵָָָָית

 האד על מעידי ה ית  וקרת ְְֲִִִִַַַָָָָאבני
וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 

לתרי על אחד   י יב היה  ח יא ִִֵֶֶֶַַָָָָ
רי את ראה אא . ל  ִֶֶַַַָָָער

קטפירא  ע)אלעזר אמר(סג  אליו. טס  ְְִֵֶַַָָָָָָ
דר אפ ממע אלעזר, לרי  ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָל
החזיר .אחרי ללכת קקימ ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָֹה ל
אצל י ואי אמר, .ת א וראה  ְְֵֶַַַָָָֹרא
עה הא  ר  דה הרי  ְֲִֵֶַָָָָליח ת,
דל י חיל וכ ה ל , ְְְִִֵַַַָָֹליח ת
ה  ברי תאמר א  הא , רְִֵֶֶֶַָָָֹֹ
 אי ברי ת א אפ א א  לבד , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָרח

רח . הֶַָ

ב)ואמר,תח  זעק(חבקוק  מיר אב י ְְִִִִֶֶַַָָָ
לאד  י ה יענה.  מע ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָוכפיס 
דה לפני  יחטא  א  מחטאיו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלההר
הרי ? יעיד  מי  יאמר  וא הא . רְֲִִִֵַָָֹ
. ב  יעיד ית ל   ועצי בית ְְִִֵֵֵֵֶַָאבני
בה עה הא  ר דה ְְִִֶֶַָָָָולפעמי
ע הא אהר מה ראה, א ְְֲִֵֵֵֶַַֹֹליח ת.
את  עה הא ר ד ה , ֵֶַָָָָָיב
. ב נע ליח ת  י  ,י ה ְְֲִִִִֵֵַַֻרא ית
ת א את בלע  יב ע הא ֵֵֶֶֶַָָָָאחד 
אחת לעה  הרי ואחד  ,ה יני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה

רה. ונעה  רח ְְְֲִַַַָָָחזר

הזֹוהר עז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ח אמר אלעזר , ע"ב)רי  כ "ח  ד) ְִִִֶַַָָָ
לא ,אמרי אי ,חיה ְְְְִִֵַָר
מת יא , לאחייא ה א  ברי קד א  ְְְֲִִֵַַַָָָֻזמי
  יית חד א . בריה ייהמ יתעביד ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָוהי
 רחיקי חיב א, איט אי  ְְְֱִִִִִֶַַָָָויחמ
 אהר ידי ,ימ רחיקי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָֹמא רייתא ,
רי וק דא  יביא , אעא  חטרא , ְְְְְִֵָָָָָָָהוה
ריה , לי אהר עתא   לפ ְְְֲִֵַַָָָה א 
הו , פי אי וגפא . ברחא ְְְְִִַַַָָָמ ניא
פ די   ונטר ,י יק מתי ונ חיר הְְְְְִִִִִִֵַָָ
יממא בא רייתא  ל וא ְְְְְְִַַַָָָָָא רייתא,
  ל טמיר הא  ברי וקדא  ְְְְִִֵֵָָולילי,
על עלמא , דיחדי זמנא  לבתר, ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָעפרא,
חדא . ריה לה דיעבד  וכה ה ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָאחת 

דהה אאמר א א  ע ד, ולא  חיא , רי ְְִִִֶַַָָָֹ
כ יב , ממע  .יק דהוה , ְְְֲִִַַָָָגפא 

כ "ו) יברא ,(ישעיה  תיב  ולא  ,מתי ְְְְִִִֵֶָָיחי
הא .יחי אבל אי בריי ְְְְְֲִִִַַָָָמ מע 
ארעא , תחת  פא מ יאר חד, ְְְְְִִַַַַָָָרמא 
בעפרא אתלי ולא  אתרקב  לא ְְְְְְְְִִֵַַַָָָוההא 
ה א  ברי קדא  זמנא , בהה א ,ְְְְְְִִִַָָָֻלעלמי

וי  ,לי עיסה ,יר חמירא לי עביד ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ
י מ  זויי לארע  וית ט ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָויס לק
ברי וקדא  ייפ י. וכל פא  ְְְְְְְִִַַַָָָיכלל
רי  לי אמר לבתר. ר חא  י יהיב ְִִִֵֵַָָָָָה א 
רמא הה א חזי, ותא  הא . הכי ְְְִֵֶַַָָָָָָאלעזר

כיב , ל . .אתרכ כ "ו)במה  י (ישעיה ְְְְִִִִַַָָ
.'וג ט א רת ְֶַַטל

א תאמר ל חר ח אלעזר , רי ְִִֶֶַַַָָָָָ
דה עתיד א  ,מרי אְִִֶֶַָָֹ
יעה ואי , מתי להחית הא רְְֲֲִֵֵֶַַָ

חד ר ה  מהת א  ירא יבא ה. ְְֲִִֵֶָָָָָֹ
 מ  קיהרח , עיהר את  י ְְְִִִִִֶַָָָה
היה אהר יד  ,מ קירח ְְֲִִֶַַַָָָֹה רה ,
לפי הא  ר  דוה , יב  ע ְְִֵֵֶַַָָָמה,
. וג רח  מה לברה תא  הפ ְְְִִַַָָָָָָֻעה 
נמת רחת בה  הי  פי  ת ְִֶֶָָָָא
ה רה מצות  את  מר ו ְְְְִֶַָָקדת
דוה ולילה, מ י רה לְְְְְִַַַַָָָָָוה
 אחר  עפר תא טמ הא  רְַַַָָָָָָ
ה אחת על  להע את  ח מְְֵֶֶַַַַַַַָָָ

חד ה. רה  ת א עה  ְְֲֲִֶֶַַָָָָָוכ ה

א תאמר א א  עד, ולא  ח יא, רי  ְִִֶֶַַָָָֹ
תב מ מע . יק היה,   ְֶֶַָָָָָג

כו) יברא ,(ישעיה  כת ב  ולא  מתי  ְְְִִֵֶָָֹיחי
עצ הרי  . יחי אבל רת ה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָממע
האדמה , חת   ה מ נארת ְֲִִֶֶַַַַַָָָאחת 
עפר תבלה  ולא נרקבת לא  ְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֹוהיא 
ה א ר  ד ה זמ ת בא ,למיְְְִַַָָָלע
אר מ תא ויעה  ,ת א ְְְְֲֵֶַָיבר
ת , לארע ותת ט ותעלה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָעה,
איבריו , וכל  ה יכלל  ְְְִִֵֵֶַַָָָָמה
. אחר רח   י הא ר  דְִֵַַַַָָָוה
ראה , בא  הא .  אלעזר, רי  ל ְְִֵֶַַָָָָֹאמר
תב טל, התרכה? ה  עצ ת ְְְִֶֶֶַַַָָָָא

.'וג ט ארת טל ְִֶַַי 



הזֹוהרעו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 י.אתיד קונ א א  ורי אלעזר רי ְְְְְִִִִֶַָָָָָ
כד  ווי ואמר , א א , רי ְִִַַַַָָָָכה
ית עלמא וי אר  מעלמא , ְְְְְְִִֵַַַָָָָָסק
א רייתא . י מ לאנהרא  יכיל מא ,ְְְְְִִִִַַָָָָָמינ

 האד על מעידי ה ית  וקרת ְְֲִִִִַַַָָָָאבני
וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 

אבבאר י  חדא , ימא יתיב  הוה  ח יא, ֲִִִִָָָָָָָָָ
לרי  לי חמא  דא א . ְְְְִִֵַָָָָדתרעא 
אמר ,יג טאסא  קטפירא  חד ְְִֵֶַַַָָָָָָָאלעזר
אפי מ מע , אלעזר, לרי  ְְְְֲִִִֵֶַַָָלי
.אבתר למה איבי א  רח ְְְְֲִִִֵַַָָָֹבא
ואי  אמר, . לי וחמא  ריא ְְֵֵַַַָָָָָָאה ר
ברי קדא  הא  .י אית  ְְְְִִִֵַָָָֻליחתא 
וכמה ,תי ליח עביד בכא ְְְִִֵַָָָֹה א 
ה א ,  ברי לקדא לי אית  ליחיְְְְִִִִֵָ
רחא ה אית  י מ תימא  ְְְִִִֵָָָלא 

ל  ימ אי אפי א א  ,דייהיתבלח ְְְֲִִִִִֵֶַָ
רחא . הְָ

ב')ואמר,תח זעק (חבקוק  מיר אב י  ְְִִִִֶֶַַָָָ
לי אית  ה יענ ה . מע ְֲִִֵֵֵֶַַָָָוכפיס
יחטא לא  מחב י, לאזהרא   נ ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָלבר
 מא יימא ואי  ה א.  ברי קד א  ְְְִִֵֵָָָָֻקמי
ביתי ואעי  ביתי אבני הא  .י ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַָָיסהיד
ה א  ברי קד א  לזמני . בי ְְְְְְִִִִֵַָיסהיד
חטרא חזי א  ליח תא . ה ְְְִִֵָָָָָעביד 
ברי קדא  יביא , אעא   איה ,אהרְְְְְֲִִֵַָָָָֹֻ
תרי  ,י עבד י נ ירתא  ְְִִֵֵֵֵָָה א 
אעא  איה חד .אתעביד  בי ְְְֲִִִִֵֵַָָליחתי
וחד  .  דילה ינייא  לאינ בלע  ְְְְִִִֵַַַַָָָיביא 
ואתעביד  ר חא  אתהר לעתא  ְְְְְְֲִִִַַַָָָָהא 

ְִָריה .

א.ידיו קונ א א  ורי  אלעזר רי ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ
א י ואמר, אא רי  ְִַַַָָָָכה
להע וי אר  להע מ ְְְִִִֵֵֶַָָָָָס ק
ת רה? ברי  להאיר יכל  מי ,מ ְְְִִִִֵָָָָית

 האד על מעידי ה ית  וקרת ְְֲִִִִַַַָָָָאבני
וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 

לתרי על אחד   י יב היה  ח יא ִִֵֶֶֶַַָָָָ
רי את ראה אא . ל  ִֶֶַַַָָָער

קטפירא  ע)אלעזר אמר(סג  אליו. טס  ְְִֵֶַַָָָָָָ
דר אפ ממע אלעזר, לרי  ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָל
החזיר .אחרי ללכת קקימ ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָֹה ל
אצל י ואי אמר, .ת א וראה  ְְֵֶַַַָָָֹרא
עה הא  ר  דה הרי  ְֲִֵֶַָָָָליח ת,
דל י חיל וכ ה ל , ְְְִִֵַַַָָֹליח ת
ה  ברי תאמר א  הא , רְִֵֶֶֶַָָָֹֹ
 אי ברי ת א אפ א א  לבד , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָרח

רח . הֶַָ

ב)ואמר,תח  זעק(חבקוק  מיר אב י ְְִִִִֶֶַַָָָ
לאד  י ה יענה.  מע ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָוכפיס 
דה לפני  יחטא  א  מחטאיו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלההר
הרי ? יעיד  מי  יאמר  וא הא . רְֲִִִֵַָָֹ
. ב  יעיד ית ל   ועצי בית ְְִִֵֵֵֵֶַָאבני
בה עה הא  ר דה ְְִִֶֶַָָָָולפעמי
ע הא אהר מה ראה, א ְְֲִֵֵֵֶַַֹֹליח ת.
את  עה הא ר ד ה , ֵֶַָָָָָיב
. ב נע ליח ת  י  ,י ה ְְֲִִִִֵֵַַֻרא ית
ת א את בלע  יב ע הא ֵֵֶֶֶַָָָָאחד 
אחת לעה  הרי ואחד  ,ה יני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה

רה. ונעה  רח ְְְֲִַַַָָָחזר

הזֹוהר עז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ח אמר אלעזר , ע"ב)רי  כ "ח  ד) ְִִִֶַַָָָ
לא ,אמרי אי ,חיה ְְְְִִֵַָר
מת יא , לאחייא ה א  ברי קד א  ְְְֲִִֵַַַָָָֻזמי
  יית חד א . בריה ייהמ יתעביד ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָוהי
 רחיקי חיב א, איט אי  ְְְֱִִִִִֶַַָָָויחמ
 אהר ידי ,ימ רחיקי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָֹמא רייתא ,
רי וק דא  יביא , אעא  חטרא , ְְְְְִֵָָָָָָָהוה
ריה , לי אהר עתא   לפ ְְְֲִֵַַָָָה א 
הו , פי אי וגפא . ברחא ְְְְִִַַַָָָמ ניא
פ די   ונטר ,י יק מתי ונ חיר הְְְְְִִִִִִֵַָָ
יממא בא רייתא  ל וא ְְְְְְִַַַָָָָָא רייתא,
  ל טמיר הא  ברי וקדא  ְְְְִִֵֵָָולילי,
על עלמא , דיחדי זמנא  לבתר, ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָעפרא,
חדא . ריה לה דיעבד  וכה ה ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָאחת 

דהה אאמר א א  ע ד, ולא  חיא , רי ְְִִִֶַַָָָֹ
כ יב , ממע  .יק דהוה , ְְְֲִִַַָָָגפא 

כ "ו) יברא ,(ישעיה  תיב  ולא  ,מתי ְְְְִִִֵֶָָיחי
הא .יחי אבל אי בריי ְְְְְֲִִִַַָָָמ מע 
ארעא , תחת  פא מ יאר חד, ְְְְְִִַַַַָָָרמא 
בעפרא אתלי ולא  אתרקב  לא ְְְְְְְְִִֵַַַָָָוההא 
ה א  ברי קדא  זמנא , בהה א ,ְְְְְְִִִַָָָֻלעלמי

וי  ,לי עיסה ,יר חמירא לי עביד ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ
י מ  זויי לארע  וית ט ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָויס לק
ברי וקדא  ייפ י. וכל פא  ְְְְְְְִִַַַָָָיכלל
רי  לי אמר לבתר. ר חא  י יהיב ְִִִֵֵַָָָָָה א 
רמא הה א חזי, ותא  הא . הכי ְְְִֵֶַַָָָָָָאלעזר

כיב , ל . .אתרכ כ "ו)במה  י (ישעיה ְְְְִִִִַַָָ
.'וג ט א רת ְֶַַטל

א תאמר ל חר ח אלעזר , רי ְִִֶֶַַַָָָָָ
דה עתיד א  ,מרי אְִִֶֶַָָֹ
יעה ואי , מתי להחית הא רְְֲֲִֵֵֶַַָ

חד ר ה  מהת א  ירא יבא ה. ְְֲִִֵֶָָָָָֹ
 מ  קיהרח , עיהר את  י ְְְִִִִִֶַָָָה
היה אהר יד  ,מ קירח ְְֲִִֶַַַָָָֹה רה ,
לפי הא  ר  דוה , יב  ע ְְִֵֵֶַַָָָמה,
. וג רח  מה לברה תא  הפ ְְְִִַַָָָָָָֻעה 
נמת רחת בה  הי  פי  ת ְִֶֶָָָָא
ה רה מצות  את  מר ו ְְְְִֶַָָקדת
דוה ולילה, מ י רה לְְְְְִַַַַָָָָָוה
 אחר  עפר תא טמ הא  רְַַַָָָָָָ
ה אחת על  להע את  ח מְְֵֶֶַַַַַַַָָָ

חד ה. רה  ת א עה  ְְֲֲִֶֶַַָָָָָוכ ה

א תאמר א א  עד, ולא  ח יא, רי  ְִִֶֶַַָָָֹ
תב מ מע . יק היה,   ְֶֶַָָָָָג

כו) יברא ,(ישעיה  כת ב  ולא  מתי  ְְְִִֵֶָָֹיחי
עצ הרי  . יחי אבל רת ה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָממע
האדמה , חת   ה מ נארת ְֲִִֶֶַַַַַָָָאחת 
עפר תבלה  ולא נרקבת לא  ְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֹוהיא 
ה א ר  ד ה זמ ת בא ,למיְְְִַַָָָלע
אר מ תא ויעה  ,ת א ְְְְֲֵֶַָיבר
ת , לארע ותת ט ותעלה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָעה,
איבריו , וכל  ה יכלל  ְְְִִֵֵֶַַָָָָמה
. אחר רח   י הא ר  דְִֵַַַַָָָוה
ראה , בא  הא .  אלעזר, רי  ל ְְִֵֶַַָָָָֹאמר
תב טל, התרכה? ה  עצ ת ְְְִֶֶֶַַַָָָָא

.'וג ט ארת טל ְִֶַַי 



הזֹוהרעח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ט ב  בלב תה לחמ מחה אכל ְְְְְֱִֵֵֶֶַָל
ֵֶיינ

וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 
למלעי רי  חד ליליא   ק ח יא  ְְְִִִֵֵַַַָָ

יסי  ר' י ע והוה ְְֲִֵֵַַָָבא רייתא ,
ואמר , חיא  ר ' תח  רביא . הוה ְְְֲִַַַָָָָָָז טא ,

ט') תה(קהלת  לחמ מחה אכל ְְְְֱִֵֵֶַָל
את  האלהי רצה  כבר  י יינ ט ב ְְֱִִֵֶֶֶָָָָֹבלב 
האי  דאמר  למה  חמא קא  מאי .י ְְֲֶַַַָָָָָֹֹמע

ְָקרא .

והאי א א  ,הו בחכמה מ י כל למה ְְְְֲִֶַָָָָֹֹ
,לחמ מחה אכל  ל ְְְְֱִֵֶַַָָדאמר 
קדא א רחי אזיל  נ דבר ְְְְְְֲִַַָָָָעתא 
לי מקרב  ה א  ברי קדא  הא , ְְְְִִֵֵָָֻברי
 די ונייחא, לוה  לי ויהיב  ,יְְְְְְִֵֵֵַַַָָָלג
חדוה ושתי, אכיל וחמרא  ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָנהמא 
אתרעי  ה א  ברי קד א  גי ְְְְְְְִִִִֵָָדלא ,

ְָבע בדי.

אמראמר  הא  הכי, אי רביא , ההא  לי ְְְֲִִֵַַַַָָָָ
,הו בחכמתא  למה  מ י ְְְְְֲִֶָָָֹֹכל
רי   לי אמר הכא . חכמא ה א  ְְֲִֵַָָָָָָא
אמר קרא . האי ותחמי , ל ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָתב ל
לי אמר ידענא. ב ילנא  לא עד  ְְֲִֵֵַַַָָָָָלי

.ל ֵָָמא

הוהאמר  מא א, מענא חד קלא  ,לי ְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָ
חיא ר' אתא  .'וכ קרא  האי ְְְִַַָָָָָאמר

ר י ח אמר, ,קינה מ האי י ְְִִֵֶַַַָָָ
דקדא ידענא , וה א  , בגינ ְְְְְְְִַַַָָָָָָָבקנא 
א רייתא . ל לאע רא  בעי הא  ְְְְְְִֵַַָָָָברי

ט ב  בלב תה לחמ מחה אכל ְְְְְֱִֵֵֶֶַָל
ֵֶיינ

וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 
רה ,רי לעסק  אחד  לילה   ק חיא  ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

היה ,טה י סי  רי  ע ְִִֵֶַַָָָָָָוהיה
ואמר, חיא רי  תח  ט)ינק. ל (קהלת ְִִִֵַַַָָָ

 יינ טב  בלב  תה לחמ מחה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָֹאכל 
מה .ימע את האלהי רצה כבר ְֱֲִִֶֶַָָָָָֹי

זה? ס ק אמר  לה למה ְֶֶֶֶַַָָָָֹֹראה 

וזהא א  חכמה,  הי בריו ל  למה, ְְְְְֶֶָָָָָָָֹֹ
.לחמ מחה  אכל  ל ְְְֱִֵֶֶַַָָֹאמר
ר  דה דרכי  לה אד ְְְֵֵֶַַָָָָָָעה
אליו ת א מקרב  ה א ר  ד ה ְֵֵַָָָָה א,
 יוה ח ה ואז מנ חה , לוה  ל תְְְְְִֵֶֶַַַַָָָונ
גלל הב , מחת ותה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַא כל

מעיו. מרה  הא  ר דהְְֲֶֶַַָָָֻ

אמראמר  הרי  , א ינק , תא  ל ְֲִִֵַַָָָָ
חכמה ,  הי למה  ברי  ְְְְִֵֶָָָָֹֹל
ל ני , ,ל אמר החכמה? א ְְִֵֵַַַָָָָֹאיפה
אמר ה ה . הס ק  את ותראה ל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָאת
 ימ , ל אמר  ידעי . לי  טר , ְְְִִִִִֶֶַַַַָָל

?ְל

היהאמר מאבי  מעי אחד  קל ,ל ְִִֵֶֶַַָָָָָָ
רי א 'וכ ה ה , ס ק ְִֵֶַַַָָאמר
זה בר ני,  י ח אמר, . קנ ְְִֵֶֶַַָָָָָח יא 
רצה ידעי ועכ ו ,ביל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָה ארי
רה.  תא לער ה א   ר  דְְֵַַַָָָה

הזֹוהר עטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אחד ְֵֶָלב
ע"א) לא ע"ב ל ; ח "ב  (זוהר

בא רחא .רי אזלי הו חיא , ורי יהדה  ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ
 אי כד חבריא ח יא , רי ְִִִִַַַַָָָאמר

ע"א)א רחא , ל"א א(דל  למה עיי ְְְְְִֵַַָָָ
חיבי  בגווייה אזלי  א , איערע ואי ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָחד.
מהיכלא אי דלאו נ א  ני  א ְְְִֵֵֵָָָָָָָעלמא ,
.ל מא . ייה מ לאת ר א   ע ְְְְְְִִֵַַָָָָָָדמלא ,

כ יב , י"ד )מ לב , עקב(במדבר כלב  ועבי ְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
מאי  אחרי. וימ א   ע אחרת רח ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָהיתה 
,לי מא  מאינ ר את אחרת. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַרח 

י"ד )כיב , עד (במדבר ובא  בגב עלו ְֲִִֶֶַַַַַָֹ
ואתא לי מא מאינ ראת .ְְְְְְְִִִֵֶַַָָחבר
על לא חא  , לחבר בלחדי  ְְְְְְִִִֶַַָאיה

.אבה ְֲִֵָָקברי

 ניהעלי לאכיה ְְְִִִֶַַַָָמחת
ב) קלו, תרומה  (זוהר 

מהרארב  סליק הוה  ד סבא, המנ נא  ְֲִִַַַָָָָָָָָ
חדא , רגעא  יתיב  הוה  א , ְְֲִִֵַַַָָָָָָָבמעלי
הוה אמר, והוה חי, והוה עיני, ְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָוזקי
 יא ע אי. דמלאכי חדוה למחמי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָיתיב,
א , מעלי  בכל .י נח י וא ,קי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָס
 איה ז אה ה מת .  ל ע  נ ר ְִִַַַָָָָָָָיתיב

. מארי רזי ידע  ְְְִֵַָָָָמא

לה דוד  ינת ִֵֶֶַַָסד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי בכפר   אערע יסי ורי יהדה  ְְְְִִִִִִֵֵַָָָ
אתא ,יזייה א י יתבי הו ְְְְֲִֵֵַַָָָעד 
קמי דחמרא  מט לא  וחד נ ר ְְְֵַַַַַָָָָחד

א הכי  ביתא. יהדהועאל רי אמר , ְְְְִִִֵַַָָָָָ
הוה מלא  דוד ,תנינ הא  י סי, ְְְִִִֵֵַָָָָָָָלרי

אחד ְֵֶָלב
ע"א) לא ע"ב ל ; ח "ב  (זוהר

ר.רי  לכי ה הי ח יא ור י  יהדה ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
לכי ה חברי חיא , רי  ְְֲִִִִֵֶַַָָאמר
וא אחד , לב  ללכת צריכי ,רְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
ל עיהר ע לכיה  א ְְְְִִִִֶֶָָָנפ
מהיכל אינ אד ני  א ,לְֵֵֵֵֶַָָָָָהע
?לנ ימ . מה לה רד  צריכי ,ל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָה

תב  יד )מלב , עקב(במדבר כלב ועב י  ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
מה אחרי. וימא ע אחרת רח ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהיתה 
, לימר תמא פרד אחרת? רח  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָה 

יג)תב  ש).חבר עד  ובא  ב גב  על ו ְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
 לב בא  לימר  ת מא ְְְְִִֵֶַַַָָפרד

האב ת. קברי על לה ח  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָלחבר

 ניהעלי לאכיה ְְְִִִֶַַַָָמחת
ב) קלו, תרומה  (זוהר 

מההרהמנרב עלה היה  סבא , נא ְְֵֶֶַַַָָָָָָָ
אחד רגע י ב  היה  ת, ְֵֶֶֶֶַַָָָָערב 
היה אמר והיה  מח  והיה עיניו,  מריְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ
לאכיה מחת את  לראת  ְְְִִִֵֶַַַָי ב 
בכל .רדי י ואה ליע אה ,ני ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָהעלי
המ ת. לע אד י ב  ת ְְֵֶֶַַַָָָָערב 

.נ ר ס ד  דע מי  ְְִִֵֵֶַַא רי 

לה דוד  ינת ִֵֶֶַַָסד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי  לכפר נפ י סי ורי יהדה ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
א ,נמל בית בי י  דעְְְְִֵָָָ
ונכנס לפניו, חמר ל מא אחד, ְְְֲִִֶֶַַָָָָאי
י סי , לר י  יהדה רי  אמר  י ְְִִִִֵַַַַַָָָל ית.
מ מתנמנ היה  לה וד   נינ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָה ה



הזֹוהרעח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ט ב  בלב תה לחמ מחה אכל ְְְְְֱִֵֵֶֶַָל
ֵֶיינ

וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 
למלעי רי  חד ליליא   ק ח יא  ְְְִִִֵֵַַַָָ

יסי  ר' י ע והוה ְְֲִֵֵַַָָבא רייתא ,
ואמר , חיא  ר ' תח  רביא . הוה ְְְֲִַַַָָָָָָז טא ,

ט') תה(קהלת  לחמ מחה אכל ְְְְֱִֵֵֶַָל
את  האלהי רצה  כבר  י יינ ט ב ְְֱִִֵֶֶֶָָָָֹבלב 
האי  דאמר  למה  חמא קא  מאי .י ְְֲֶַַַָָָָָֹֹמע

ְָקרא .

והאי א א  ,הו בחכמה מ י כל למה ְְְְֲִֶַָָָָֹֹ
,לחמ מחה אכל  ל ְְְְֱִֵֶַַָָדאמר 
קדא א רחי אזיל  נ דבר ְְְְְְֲִַַָָָָעתא 
לי מקרב  ה א  ברי קדא  הא , ְְְְִִֵֵָָֻברי
 די ונייחא, לוה  לי ויהיב  ,יְְְְְְִֵֵֵַַַָָָלג
חדוה ושתי, אכיל וחמרא  ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָנהמא 
אתרעי  ה א  ברי קד א  גי ְְְְְְְִִִִֵָָדלא ,

ְָבע בדי.

אמראמר  הא  הכי, אי רביא , ההא  לי ְְְֲִִֵַַַַָָָָ
,הו בחכמתא  למה  מ י ְְְְְֲִֶָָָֹֹכל
רי   לי אמר הכא . חכמא ה א  ְְֲִֵַָָָָָָא
אמר קרא . האי ותחמי , ל ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָתב ל
לי אמר ידענא. ב ילנא  לא עד  ְְֲִֵֵַַַָָָָָלי

.ל ֵָָמא

הוהאמר  מא א, מענא חד קלא  ,לי ְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָ
חיא ר' אתא  .'וכ קרא  האי ְְְִַַָָָָָאמר

ר י ח אמר, ,קינה מ האי י ְְִִֵֶַַַָָָ
דקדא ידענא , וה א  , בגינ ְְְְְְְִַַַָָָָָָָבקנא 
א רייתא . ל לאע רא  בעי הא  ְְְְְְִֵַַָָָָברי

ט ב  בלב תה לחמ מחה אכל ְְְְְֱִֵֵֶֶַָל
ֵֶיינ

וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 
רה ,רי לעסק  אחד  לילה   ק חיא  ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

היה ,טה י סי  רי  ע ְִִֵֶַַָָָָָָוהיה
ואמר, חיא רי  תח  ט)ינק. ל (קהלת ְִִִֵַַַָָָ

 יינ טב  בלב  תה לחמ מחה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָֹאכל 
מה .ימע את האלהי רצה כבר ְֱֲִִֶֶַָָָָָֹי

זה? ס ק אמר  לה למה ְֶֶֶֶַַָָָָֹֹראה 

וזהא א  חכמה,  הי בריו ל  למה, ְְְְְֶֶָָָָָָָֹֹ
.לחמ מחה  אכל  ל ְְְֱִֵֶֶַַָָֹאמר
ר  דה דרכי  לה אד ְְְֵֵֶַַָָָָָָעה
אליו ת א מקרב  ה א ר  ד ה ְֵֵַָָָָה א,
 יוה ח ה ואז מנ חה , לוה  ל תְְְְְִֵֶֶַַַַָָָונ
גלל הב , מחת ותה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַא כל

מעיו. מרה  הא  ר דהְְֲֶֶַַָָָֻ

אמראמר  הרי  , א ינק , תא  ל ְֲִִֵַַָָָָ
חכמה ,  הי למה  ברי  ְְְְִֵֶָָָָֹֹל
ל ני , ,ל אמר החכמה? א ְְִֵֵַַַָָָָֹאיפה
אמר ה ה . הס ק  את ותראה ל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָאת
 ימ , ל אמר  ידעי . לי  טר , ְְְִִִִִֶֶַַַַָָל

?ְל

היהאמר מאבי  מעי אחד  קל ,ל ְִִֵֶֶַַָָָָָָ
רי א 'וכ ה ה , ס ק ְִֵֶַַַָָאמר
זה בר ני,  י ח אמר, . קנ ְְִֵֶֶַַָָָָָח יא 
רצה ידעי ועכ ו ,ביל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָה ארי
רה.  תא לער ה א   ר  דְְֵַַַָָָה

הזֹוהר עטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אחד ְֵֶָלב
ע"א) לא ע"ב ל ; ח "ב  (זוהר

בא רחא .רי אזלי הו חיא , ורי יהדה  ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ
 אי כד חבריא ח יא , רי ְִִִִַַַַָָָאמר

ע"א)א רחא , ל"א א(דל  למה עיי ְְְְְִֵַַָָָ
חיבי  בגווייה אזלי  א , איערע ואי ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָחד.
מהיכלא אי דלאו נ א  ני  א ְְְִֵֵֵָָָָָָָעלמא ,
.ל מא . ייה מ לאת ר א   ע ְְְְְְִִֵַַָָָָָָדמלא ,

כ יב , י"ד )מ לב , עקב(במדבר כלב  ועבי ְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
מאי  אחרי. וימ א   ע אחרת רח ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָהיתה 
,לי מא  מאינ ר את אחרת. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַרח 

י"ד )כיב , עד (במדבר ובא  בגב עלו ְֲִִֶֶַַַַַָֹ
ואתא לי מא מאינ ראת .ְְְְְְְִִִֵֶַַָָחבר
על לא חא  , לחבר בלחדי  ְְְְְְִִִֶַַָאיה

.אבה ְֲִֵָָקברי

 ניהעלי לאכיה ְְְִִִֶַַַָָמחת
ב) קלו, תרומה  (זוהר 

מהרארב  סליק הוה  ד סבא, המנ נא  ְֲִִַַַָָָָָָָָ
חדא , רגעא  יתיב  הוה  א , ְְֲִִֵַַַָָָָָָָבמעלי
הוה אמר, והוה חי, והוה עיני, ְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָוזקי
 יא ע אי. דמלאכי חדוה למחמי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָיתיב,
א , מעלי  בכל .י נח י וא ,קי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָס
 איה ז אה ה מת .  ל ע  נ ר ְִִַַַָָָָָָָיתיב

. מארי רזי ידע  ְְְִֵַָָָָמא

לה דוד  ינת ִֵֶֶַַָסד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי בכפר   אערע יסי ורי יהדה  ְְְְִִִִִִֵֵַָָָ
אתא ,יזייה א י יתבי הו ְְְְֲִֵֵַַָָָעד 
קמי דחמרא  מט לא  וחד נ ר ְְְֵַַַַַָָָָחד

א הכי  ביתא. יהדהועאל רי אמר , ְְְְִִִֵַַָָָָָ
הוה מלא  דוד ,תנינ הא  י סי, ְְְִִִֵֵַָָָָָָָלרי

אחד ְֵֶָלב
ע"א) לא ע"ב ל ; ח "ב  (זוהר

ר.רי  לכי ה הי ח יא ור י  יהדה ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
לכי ה חברי חיא , רי  ְְֲִִִִֵֶַַָָאמר
וא אחד , לב  ללכת צריכי ,רְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
ל עיהר ע לכיה  א ְְְְִִִִֶֶָָָנפ
מהיכל אינ אד ני  א ,לְֵֵֵֵֶַָָָָָהע
?לנ ימ . מה לה רד  צריכי ,ל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָה

תב  יד )מלב , עקב(במדבר כלב ועב י  ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
מה אחרי. וימא ע אחרת רח ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהיתה 
, לימר תמא פרד אחרת? רח  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָה 

יג)תב  ש).חבר עד  ובא  ב גב  על ו ְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
 לב בא  לימר  ת מא ְְְְִִֵֶַַַָָפרד

האב ת. קברי על לה ח  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָלחבר

 ניהעלי לאכיה ְְְִִִֶַַַָָמחת
ב) קלו, תרומה  (זוהר 

מההרהמנרב עלה היה  סבא , נא ְְֵֶֶַַַָָָָָָָ
אחד רגע י ב  היה  ת, ְֵֶֶֶֶַַָָָָערב 
היה אמר והיה  מח  והיה עיניו,  מריְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ
לאכיה מחת את  לראת  ְְְִִִֵֶַַַָי ב 
בכל .רדי י ואה ליע אה ,ני ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָהעלי
המ ת. לע אד י ב  ת ְְֵֶֶַַַָָָָערב 

.נ ר ס ד  דע מי  ְְִִֵֵֶַַא רי 

לה דוד  ינת ִֵֶֶַַָסד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי  לכפר נפ י סי ורי יהדה ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
א ,נמל בית בי י  דעְְְְִֵָָָ
ונכנס לפניו, חמר ל מא אחד, ְְְֲִִֶֶַַָָָָאי
י סי , לר י  יהדה רי  אמר  י ְְִִִִֵַַַַַָָָל ית.
מ מתנמנ היה  לה וד   נינ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָה ה



הזֹוהרפ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הוה  הי זעיר, ינתיו סס, ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָמתנמנ
זעיר ע רא  האי ליליא . פל ת  ְְְְִֵֵַַָָָק
בתלת ת אפי אתער  הוה ולא   ְְְֲִִִִַָָָָאיה

ְֵָליליא .

הוהאמר ליליא , דעאל  ע א  ,לי ְְְְֵֵַַָָָָָָ
 ודאי ביתי רברבי ל ע ְְְִִִֵֵֵַָָָיתיב 
הוה לבתר  דא רייתא . מ י ועסיק ְְְְְִִִֵַַָָָָָָינא,
וק ליליא , לגת עד ינתי ְְְְִֵֵֵַַָָָנאי
וא ל ואתער, ליליא  ְְְְְְְְִִֵַַָָפלגת

.ח ות ירי ,דמארי ְְְְְְְִִֵָָָָפ לחנא 

ע"א)אמראדהכי רז  וכי (ד ,נ בר הה א ְְִִַַַַָָָ
הא . הכי ,דקאמרי מ ה  ְְִִִַַָָָהאי 
חי  מלא  דוד הא  הכא , דמה  ְְְִִַָָָָָָָָָרזא 
מל א ודוד .עלמי לעלמי לעל יְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָוק
טע יטע דלא  י מ י  ל נטיר ְְִִַַַָָָָָהוה
מיתה י מ חד  ינתא גי ְְְְִִִִִִֵַָָָמיתה .
לא חי,  איה יכ גי ודוד . ְְְְִִִִֵָָָאיה
 י עד נ מי. יי א א  נאי ְְִִִִִִֵֶַָָָָהוה
להלאה , מ חי. איה חד, חסר ְְְִִִֵֵַַָָָָָנ מי
י ויט  דמ תא , טעמא   נ ר  ְְְִִֵַַַָָָָטעי
וד  נטיר הוה ודא  מסאבא . דר ח  ְְְְֲִִִַָָָָָָָָסטרא
ויט דמ תא , טעמא   יטע לא  ְְְְְְִִַַַַָָָָמלא ,

ייט) דלא אחרא(ס "א דרחא סטרא י ְְְְֲִִֵַַָָָָ
.'ְוכ

 את אמר נקה , יסי ורי יה דה  רי ְְְְִִִִֵָָָָָ
חזקה . , לה אמר . מ מה ,ְְְִִֵַַָָָלי
 וית  חיל יתיי ר ,לי ְְְְִִֵֵֵַַַָָאמר
ה איל יה דה, רי אמר  . יתיב . ריית ְְְִִִִַַָָָא
 אי ע רזי מה י ל אימא  ְִִִִִֵֵַָָָָָורית,

.'וכ  קאמרְְְְֲַָ

חצ ת ק היה  אי מעטת , נת ְֲֵֶֶַָָָָס ס 
היה ולא ,קט ה א  הה ה ער ְְִֶַַַַָָָָָֹה ילה,

הילה?. לי אפ ְְְֲִִִִֵַַָמתערר

יבאמר היה הילה, כנס  עה  ,ל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
 יה את  וד בית ד לי  ל  ְְִִֵֵֶַָָע
 י היה  ואחר תרה , דברי ְְְְִֵֵֵַַָָָָָועסק
חצ ת וק הילה , חצת עד נתְְְֲֲַַַַָָָ
נר עב דת מל מתערר, ְְְֲִִִֵֵַַַַַָה ילה

ותח ת. יריְְְִִִָ

ינתיהה הבר וכי  ההא,  האי אמר ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
ס ד ? הא מרי א  אְִֶֶַָ
 וק חי  לה וד ה ה ,א י ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה בר
היה לה ודוד  ,למיע לעלמי   לְְְְִִֵֶֶַָָָָָלע
מיתה , טע  יטע א ימיו ל  ְִִֵֶַַַָָָָֹמר
מיתה ימ אחד הנה ְִִִִִֵֶֶַָָָמ
לא חי, הא ממק  מ ודוד, ְְִִִֶַָֹהיא ,
עד נימת, י אא  י ְִִִֵֶֶַָָָָהיה 
מ חי , הא  אחת חסר נימת יְִִִִֵַַַָָ
 ולט מיתה טע אד עט ְְִֵֵַַָָָָָָוהלאה
וד מר היה וזה המאה. רח ל ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻה ד 

מיתה ,המל ל   טע יטע א  , ְִִֶֶֶֶַַַַָֹ
ילט)ו לט  אחרת(א רח ל צד   ְְִֵֶֶֶֶַַַֹֹ

.'ְוכ

 אאמר . הק נ יסי  ורי  יה דה רי  ְְְְִִֵַַָָָָ
חזקה. ,לה אמר  ?מ מה  , ְְִִִֶַַָָָל
.רת ותתח ק  ח יי ר ,ל ְְְְֲִִֵַַָָֹאמר
,והתחל ה איל  יה דה , רי  אמר . ב ְְְְְִִִַַַָָָָי
אמר ני עלי ס ד ת מעה  לנ ְְֱִֵֶֶַַָָָָֹאמר

.'ְוכ

הזֹוהר פאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ל  אדהכי  חמא  יו אלעזר, ר י אתא  ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
ו אמראמר , הכא. כינא אי ְְִַַַָָָָָָ

לי אמר . עסקית מאי  ע"ב)לה רז  ד) ְְְְִֵַַָ
קאמר. יר ואי אמר, ע בדא . ֲִַַַַָָָָָָל

העדה לפני הזנ ת על  ְְְְִִֵַַַָָפה
ע"ב) סב ח "ב (זוהר

בכלרי סע דתא  אתקי לא  סבא , ייסא  ְְְִִִֵַָָָָָָָ
קדא קמי תי בע בעא עד ְְֵֵַָָָָָָֻימא ,
 נתקי לא  אמר, מז ני. על ה א , ְְְִִֵַַַָָברי
לבתר מל א . מ י תתיהיב  עד ְְְְְְִִִֵַַָָָָָסע דתא ,
הוה ה א , ברי קדא  קמי תי בע ְְְִֵֵֵָָָָָָֻבעי 
 עיד הא  אמר חדא , עתא ְֲִֶַַַָָָָָָמחה 
להלאה אמ מלא , מ י ְְְְְְִִִִֵַָָָָתתיהיב
 אי ארחא , הא  ודא  סע דתא . ְְְְְִִַָָָָָאתקינ

חאה . חלי ה א , ברי קדא ְְֲֲִֵֵַַַָָָֻחלי

  ארחי אי עקימי דאזלי חיב א ְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
.ה תיב מה ה )א רייתא, (ישעיה ְְְִַַָ

א ועל  . פיר כר ב קר מימי ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹה י
.לחס המיחלי את  יראיו  את  יי' ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָרצה 

ייקא . בהא)לחס אי (ס "א דעמ א ְְְְְְְִִַַָָָ
הדא וימא , ימא  כל מהימנתא  ְְְְְֵֵָָָָָָני
י בר  ולקט הע ויצא  דכיב , ְְְְְִִַָָָָָה א 
י דבר ולא  קאמר, מי  י .מיְְְְַַָָֹ

אחר. ְֵַלי

ת רתי וכל היל אנ למע לה .  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ני  אי דעמ א בכא לא ְְְְְִִִֵָָֹא
אזלי  אי וימא  ימא כל ְְְְְִֵֵַָָָָמהימנתא,

א רייתא . מיר ְְְֵַַָָֹבארח

לחברי,ימי אמר  נ בר הוה קדמאי , ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָ
דארייתא , חדא מה  לי ְְִִִַָָָָָאימא

ינתיראה יו אלעזר. רי א ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
הכינה ו אי אמר, ,ת ְִֶַַַַָָָא
ל אמר ?עסק ה ,לה אמר .אְְֲֶֶַַַָָָָָ
אמר. פה  ואי  אמר, העה. ל  ֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָאת

העדה לפני הזנ ת על  ְְְְִִֵַַַָָפה
ע"ב) סב ח "ב (זוהר

כלרי  סעדה התקי לא  סבא ייסא ְְְִִִֵַָָָָָֹ
דה לפני ת  עד ְִִֵֵֶַַַָָָי
 נתקי לא  אמר, מזנ ת. על  הא  רְְִַַַָָֹ
אחר . לה מית  ת עד  ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָסעדה
הא , ר  דה לפני   ת ְִִֵֵֶַַָָָָ
 זמ הרי ואמר: אחת , עה  מח ה  ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָהיה 
התקינ והלאה אמ , לה מית ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יראי תא ל  רה וזהי  ְְְִִֵֶֶֶַַָָה עדה!

חטא. יראי  הא , ר דְְִֵֵַָָה

תדרכיא יעק לכי ה עיהר ְְְְֲִִִֵֶַָָָֻ
?ה תב מה ה )ה רה , (ישעיה  ֶַַָָָ

זה ועל  .פיר כר  ב קר מימי  ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹה י
.לחס המיחלי את יראיו את  ה' ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָרצה 

. לחס האמנה(בזה )וקא ני  דעינ ְְְְֱִֵֶַַָָָָָ
הע ויצא תב  זה . וי  י ְְֶֶָָָָָָָכל
אמר,  מי י .מ י  י בר  ְְְְְַַָָולקט

אחר.  לי  י בר  ְְְֵַַֹולא 

תרתיוכל   היל אנ למע לה ?  ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ
ני תא  דעינ כא לא .  ְְִִֵָָָֹא
 דר לכיה  וי  י ל ְְֱִֶֶֶָָָָהאמנה,

רה.י ְַָָָרה 

מימר א  אד היה ניהרא ִִִֵַָָָָָָ
אחד בר לי אמר :ֱֲִֵֶַָָָֹלחבר



הזֹוהרפ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הוה  הי זעיר, ינתיו סס, ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָמתנמנ
זעיר ע רא  האי ליליא . פל ת  ְְְְִֵֵַַָָָק
בתלת ת אפי אתער  הוה ולא   ְְְֲִִִִַָָָָאיה

ְֵָליליא .

הוהאמר ליליא , דעאל  ע א  ,לי ְְְְֵֵַַָָָָָָ
 ודאי ביתי רברבי ל ע ְְְִִִֵֵֵַָָָיתיב 
הוה לבתר  דא רייתא . מ י ועסיק ְְְְְִִִֵַַָָָָָָינא,
וק ליליא , לגת עד ינתי ְְְְִֵֵֵַַָָָנאי
וא ל ואתער, ליליא  ְְְְְְְְִִֵַַָָפלגת

.ח ות ירי ,דמארי ְְְְְְְִִֵָָָָפ לחנא 

ע"א)אמראדהכי רז  וכי (ד ,נ בר הה א ְְִִַַַַָָָ
הא . הכי ,דקאמרי מ ה  ְְִִִַַָָָהאי 
חי  מלא  דוד הא  הכא , דמה  ְְְִִַָָָָָָָָָרזא 
מל א ודוד .עלמי לעלמי לעל יְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָוק
טע יטע דלא  י מ י  ל נטיר ְְִִַַַָָָָָהוה
מיתה י מ חד  ינתא גי ְְְְִִִִִִֵַָָָמיתה .
לא חי,  איה יכ גי ודוד . ְְְְִִִִֵָָָאיה
 י עד נ מי. יי א א  נאי ְְִִִִִִֵֶַָָָָהוה
להלאה , מ חי. איה חד, חסר ְְְִִִֵֵַַָָָָָנ מי
י ויט  דמ תא , טעמא   נ ר  ְְְִִֵַַַָָָָטעי
וד  נטיר הוה ודא  מסאבא . דר ח  ְְְְֲִִִַָָָָָָָָסטרא
ויט דמ תא , טעמא   יטע לא  ְְְְְְִִַַַַָָָָמלא ,

ייט) דלא אחרא(ס "א דרחא סטרא י ְְְְֲִִֵַַָָָָ
.'ְוכ

 את אמר נקה , יסי ורי יה דה  רי ְְְְִִִִֵָָָָָ
חזקה . , לה אמר . מ מה ,ְְְִִֵַַָָָלי
 וית  חיל יתיי ר ,לי ְְְְִִֵֵֵַַַָָאמר
ה איל יה דה, רי אמר  . יתיב . ריית ְְְִִִִַַָָָא
 אי ע רזי מה י ל אימא  ְִִִִִֵֵַָָָָָורית,

.'וכ  קאמרְְְְֲַָ

חצ ת ק היה  אי מעטת , נת ְֲֵֶֶַָָָָס ס 
היה ולא ,קט ה א  הה ה ער ְְִֶַַַַָָָָָֹה ילה,

הילה?. לי אפ ְְְֲִִִִֵַַָמתערר

יבאמר היה הילה, כנס  עה  ,ל ְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
 יה את  וד בית ד לי  ל  ְְִִֵֵֶַָָע
 י היה  ואחר תרה , דברי ְְְְִֵֵֵַַָָָָָועסק
חצ ת וק הילה , חצת עד נתְְְֲֲַַַַָָָ
נר עב דת מל מתערר, ְְְֲִִִֵֵַַַַַָה ילה

ותח ת. יריְְְִִִָ

ינתיהה הבר וכי  ההא,  האי אמר ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
ס ד ? הא מרי א  אְִֶֶַָ
 וק חי  לה וד ה ה ,א י ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה בר
היה לה ודוד  ,למיע לעלמי   לְְְְִִֵֶֶַָָָָָלע
מיתה , טע  יטע א ימיו ל  ְִִֵֶַַַָָָָֹמר
מיתה ימ אחד הנה ְִִִִִֵֶֶַָָָמ
לא חי, הא ממק  מ ודוד, ְְִִִֶַָֹהיא ,
עד נימת, י אא  י ְִִִֵֶֶַָָָָהיה 
מ חי , הא  אחת חסר נימת יְִִִִֵַַַָָ
 ולט מיתה טע אד עט ְְִֵֵַַָָָָָָוהלאה
וד מר היה וזה המאה. רח ל ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻה ד 

מיתה ,המל ל   טע יטע א  , ְִִֶֶֶֶַַַַָֹ
ילט)ו לט  אחרת(א רח ל צד   ְְִֵֶֶֶֶַַַֹֹ

.'ְוכ

 אאמר . הק נ יסי  ורי  יה דה רי  ְְְְִִֵַַָָָָ
חזקה. ,לה אמר  ?מ מה  , ְְִִִֶַַָָָל
.רת ותתח ק  ח יי ר ,ל ְְְְֲִִֵַַָָֹאמר
,והתחל ה איל  יה דה , רי  אמר . ב ְְְְְִִִַַַָָָָי
אמר ני עלי ס ד ת מעה  לנ ְְֱִֵֶֶַַָָָָֹאמר

.'ְוכ

הזֹוהר פאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ל  אדהכי  חמא  יו אלעזר, ר י אתא  ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
ו אמראמר , הכא. כינא אי ְְִַַַָָָָָָ

לי אמר . עסקית מאי  ע"ב)לה רז  ד) ְְְְִֵַַָ
קאמר. יר ואי אמר, ע בדא . ֲִַַַַָָָָָָל

העדה לפני הזנ ת על  ְְְְִִֵַַַָָפה
ע"ב) סב ח "ב (זוהר

בכלרי סע דתא  אתקי לא  סבא , ייסא  ְְְִִִֵַָָָָָָָ
קדא קמי תי בע בעא עד ְְֵֵַָָָָָָֻימא ,
 נתקי לא  אמר, מז ני. על ה א , ְְְִִֵַַַָָברי
לבתר מל א . מ י תתיהיב  עד ְְְְְְִִִֵַַָָָָָסע דתא ,
הוה ה א , ברי קדא  קמי תי בע ְְְִֵֵֵָָָָָָֻבעי 
 עיד הא  אמר חדא , עתא ְֲִֶַַַָָָָָָמחה 
להלאה אמ מלא , מ י ְְְְְְִִִִֵַָָָָתתיהיב
 אי ארחא , הא  ודא  סע דתא . ְְְְְִִַָָָָָאתקינ

חאה . חלי ה א , ברי קדא ְְֲֲִֵֵַַַָָָֻחלי

  ארחי אי עקימי דאזלי חיב א ְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
.ה תיב מה ה )א רייתא, (ישעיה ְְְִַַָ

א ועל  . פיר כר ב קר מימי ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹה י
.לחס המיחלי את  יראיו  את  יי' ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָרצה 

ייקא . בהא)לחס אי (ס "א דעמ א ְְְְְְְִִַַָָָ
הדא וימא , ימא  כל מהימנתא  ְְְְְֵֵָָָָָָני
י בר  ולקט הע ויצא  דכיב , ְְְְְִִַָָָָָה א 
י דבר ולא  קאמר, מי  י .מיְְְְַַָָֹ

אחר. ְֵַלי

ת רתי וכל היל אנ למע לה .  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ני  אי דעמ א בכא לא ְְְְְִִִֵָָֹא
אזלי  אי וימא  ימא כל ְְְְְִֵֵַָָָָמהימנתא,

א רייתא . מיר ְְְֵַַָָֹבארח

לחברי,ימי אמר  נ בר הוה קדמאי , ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָ
דארייתא , חדא מה  לי ְְִִִַָָָָָאימא

ינתיראה יו אלעזר. רי א ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
הכינה ו אי אמר, ,ת ְִֶַַַַָָָא
ל אמר ?עסק ה ,לה אמר .אְְֲֶֶַַַָָָָָ
אמר. פה  ואי  אמר, העה. ל  ֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָאת

העדה לפני הזנ ת על  ְְְְִִֵַַַָָפה
ע"ב) סב ח "ב (זוהר

כלרי  סעדה התקי לא  סבא ייסא ְְְִִִֵַָָָָָֹ
דה לפני ת  עד ְִִֵֵֶַַַָָָי
 נתקי לא  אמר, מזנ ת. על  הא  רְְִַַַָָֹ
אחר . לה מית  ת עד  ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָסעדה
הא , ר  דה לפני   ת ְִִֵֵֶַַָָָָ
 זמ הרי ואמר: אחת , עה  מח ה  ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָהיה 
התקינ והלאה אמ , לה מית ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יראי תא ל  רה וזהי  ְְְִִֵֶֶֶַַָָה עדה!

חטא. יראי  הא , ר דְְִֵֵַָָה

תדרכיא יעק לכי ה עיהר ְְְְֲִִִֵֶַָָָֻ
?ה תב מה ה )ה רה , (ישעיה  ֶַַָָָ

זה ועל  .פיר כר  ב קר מימי  ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹה י
.לחס המיחלי את יראיו את  ה' ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָרצה 

. לחס האמנה(בזה )וקא ני  דעינ ְְְְֱִֵֶַַָָָָָ
הע ויצא תב  זה . וי  י ְְֶֶָָָָָָָכל
אמר,  מי י .מ י  י בר  ְְְְְַַָָולקט

אחר.  לי  י בר  ְְְֵַַֹולא 

תרתיוכל   היל אנ למע לה ?  ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ
ני תא  דעינ כא לא .  ְְִִֵָָָֹא
 דר לכיה  וי  י ל ְְֱִֶֶֶָָָָהאמנה,

רה.י ְַָָָרה 

מימר א  אד היה ניהרא ִִִֵַָָָָָָ
אחד בר לי אמר :ֱֲִֵֶַָָָֹלחבר



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרפב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 נ ר  אמר ה א  .כס מנה ְְְֶַַַַָָָָוט ל
וא ל כס מנה ט ל ,ְְְְְְִֵֶַַַָלחברי
 מא ולית יח,  מא ולית ְְְְְְִֵֵַַָָָא רייתא ,

זעירי אי ר ,דני א י יר(זרעי (נ"א ְְְְְִִִִִֵַַַ

קד  ,ניעלי ה אקיי ברי א  ְְְְִִִֵֶַָ
כיב, ,ה ס)מ ח (ישעיה  וע ְְְְְִִִֵַַָֻ

מעי  נצר אר יר ל לע יקי ְְִִִֵֶֶֶַַַָָצ
להתאר. ידי ְְֲִֵֵַַָָמע ה 

אד א מר  עכו  . ס מנה וטל  ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמה רה 
 ואי רה . ועסק   ס מנה טל :ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלחבר
רט ,אזנ יר מי  ואי יח , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמי 

ימע ת לא( זרעי)ניעלי י קד ְְְְְִִִִֶַָָ
, ה מח  הא  ר ד הְִֵֶֶַַַָָָ

ס)תב  ש)ללע  יקיצ  וע ְְִִֵֶַַָָָֻ
ידי מעה מ עי  נצר   אר  ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָייר

ְְִֵָלהתאר.

ֶנֶגד ּכּוָלם  ּכְ ְוִלּמּוד ּתֹוָרה  ְתֵריַסר ֶאֶלף.  ּכִ ָעה,  ׁשָ ּבְ ים!  ָמאַתִים ִמּלִ ּכְ ה ַאַחת ֶנֱאָמרֹות  ַדּקָ ים, "ּבְ ָאַמר ֶהָחֵפץ ַחּיִ
 ]7,356,000[ ִמְצוֹות,  ִמְליֹון  ַבע  ֶ ִמּשׁ ְליֹוֵתר  ֶעֶרְך  ָוה  ׁשָ ָעה  ׁשָ ל  ּכָ ה  ַעּתָ  ,613 ב  ל  ִנְכּפַ ּתֹוָרה  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ יֹוֵצא 
ֵרה ִמְליֹון.  ע ֶעׂשְ ּבֹון עֹוֶלה ִלְכֵדי ַאְרּבַ ָעַתִים, ֲהֵרי ַהֶחׁשְ ׁשְ עֹוֶנה'...". ְוִאם ּבִ ּבֹו 'ׁשֹוֵמַע ּכְ עּור ּתֹוָרה ֶאָחד ׁשֶ ׁשִ ּבְ

מֹוָנה ִמְליֹון. ִרים ּוׁשְ עֹות, ֶעׂשְ ע ׁשָ ַאְרּבַ
ה  ּקָ ּדַ ׁשֶ ֹאֵמר,  ֱהֵוי  ִמּיֹום חֹול.  ֶאֶלף  י  ּפִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַכר  ּשְׂ ׁשֶ ִלים,  ֻקּבָ ַהּמְ ם  ׁשֵ ּבְ ַתב  ּכָ ַחי"  ִאיׁש  ן  ְוַה"ּבֵ
ֵרה ַוֲחִצי  ׁש ֶעׂשְ ל ׁשֵ ִלּמּוד ָרצּוף ׁשֶ ָכָרּה ּכְ ת, ׂשְ ּבָ ַ ְלָחן ַהּשׁ ׁשֻ בּוַע ּבְ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ת, ִאְמָרה ַעל ּפָ ּבָ ׁשַ ל ִלּמּוד ּבְ ַאַחת ׁשֶ
ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ ְלהֹוִסיף  ְוָצִריְך   - ִמְצוֹות!  ִמְליֹון  ַוֲחִצי  ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ְלֵמָאה  ֵעֶרְך  וֹות  ְוׁשָ חֹול,  יֹום  ּבְ עֹות  ׁשָ
ָנה ּתֹוָרה  -28.000 ׁשָ ְלַבד זֹוִכים ְלּכְ ה ַאַחת ּבִ ִנּיָ ׁשְ ּבְ דֹוׁש, ׁשֶ ִלימּוד זֹוַהר ַהּקָ "י ּבְ ּבִ ה ּוִבְפָרט ּתֹוַרת ָהַרׁשְ דֹוׁשָ ַהּקְ
ים  ִ ּשׁ ק ְלׁשִ ִליׁש, ְלַחּלֵ ֵני ׁשְ לֹוַמר ִמְליֹון ּוׁשְ וֶוה 1,666,666, ּכְ ים, ׁשָ ִ ּשׁ ק ְלׁשִ ָנה ּתֹוָרה ְלַחּלֵ יאּור: ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ]ַהּבִ
ל ִמיָלה ּתֹוָרה  נֹוָסף ּכָ ָנה ּתֹוָרה, ּבְ מֹוֶנה ֶאֶלף ׁשָ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ לֹוַמר ּכְ ה ַאַחת 27,777.777, ּכְ ִנּיָ ׁשְ ּבִ וֶוה  ִנּיֹות, ׁשָ ׁשְ
ים ִמְליֹון  ִ ֲחִמּשׁ ים ּתֹוָרה, ְלִפיָכְך יֹוֵצא ּכַ לֹשׁ ִמּלִ ר לֹוַמר ׁשָ ִנָיה ַאַחת ֶאְפׁשָ ֵרה, ּוִבׁשְ לֹשׁ ֶעׂשְ ׁש ֵמאֹות ׁשְ ׁשֵ ל ּבְ ִנְכּפַ

ה ֶאָחת[. ִנּיָ ׁשְ ִמְצוֹות ּבִ
ְועֹוד  ְך,  ִמּכָ ַמח ַרק  ְוִתׂשְ ֶאֶלף,  י  ּפִ ִלים  ְמַקּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִמְצָוה  ַעל  ֶ ּשׁ יִקים,  ַצּדִ ָאַמר ַהאֹוְרחֹות  ׁשֶ ַוֲחׁשֹב ַמה  ֵצא 
ֵדי  ּכְ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ְלַמד  ּתִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ַווְדַאי  ּבְ ָנה,  ׁשָ ּכְ הּוא  דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  יּמּוד  ּלִ ָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶמֶלְך  א  ּסֵ ַהּכִ ְבֵרי  ּדִ
ר  ּבֵ ְתּגַ ן ְלָך ְמנּוָחה, ְוָאז ּתִ ֶצר לֹא ִיּתֵ ַווְדַאי ַהּיֵ ָנה ּתֹוָרה, ּוּבְ ָעה ַיֲעֶלה ְלִמְליֹון ׁשָ ל ׁשָ ּכָ ף ְלטֹוָבה, ׁשֶ ְלַהְכִריַע ֶאת ַהּכַ
ֶרַגע,  ַרק  ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ְלָך  ְוִיְהֶיה  ָנָתן,  י  ַרּבִ ּדְ ָאבֹות  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמָאה,  פּול  ּכָ ֶזה עֹוד  ּבָ ְותֹוִסיף  ָעָליו, 
לֹות  מּוְכּפָ ׁשֶ ָעה,  ׁשָ ּבְ ּתֹוָרה  ים  ִמּלִ ֶזה 12,000  ּקֹות,  ּדַ  60 פּול  ּכָ ּתֹוָרה,  ים  ִמּלִ ָמאַתִים  אֹוְמִרים  ה  ּקָ ּדַ ָכל  ּבְ ֲהֵרי 
ָנה?  ׁשָ עֹות ֵיׁש ּבְ ה ׁשָ ּמָ ּבֹון: ּכַ ָנה, ֶרַגע, ּבֹואּו ֶחׁשְ ל ׁשָ ֵעֶרְך ׁשֶ ֵמָאה, ְוַהּכֹל ּבְ ַעם ּבְ ֶאֶלף, ְועֹוד ּפַ ַעם ּבְ ֶאֶלף, ְועֹוד ּפַ ּבְ
ָעה,  ָכל ׁשָ ׁש ּבְ ּיֵ ים ּתֹוָרה ׁשֶ פּול 12,000 ִמּלִ עֹות ּכָ וֶוה 8,760 ׁשָ ָנה, ׁשָ ׁשָ פּול 365 יֹום ּבְ יֹום ּכָ עֹות ּבְ יל 24 ׁשָ ַנְכּפִ
י  ֶלת ּבְ - 613 ּכִ ים ּתֹוָרה )105,120,000(, ְוָכל ִמיָלה ּתֹוָרה ֻמְכּפֶ ִרים ֶאֶלף ִמּלִ וֶוה ֵמָאה ְוָחֵמׁש ִמְליֹון ֵמָאה ֶעׂשְ ׁשָ
ע  ְוַאְרּבַ ים  יׁשִ ׁשִ ]ּכְ וֶוה 64,438,560,000  ׁשָ פּול 613  ּכָ ּבֹון הּוא: 105,120,000  ְוַהֶחׁשְ ּכּוָלם,  ֶנֶגד  ּכְ ְלמּוד ּתֹוָרה  ּתַ

יֹום חֹול. דֹוׁש ּבְ יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ָעה ּלִ ׁשָ ַוֲחִצי ִמְלָיאְרד ִמְצוֹות[, ְוֶזה ַרק ּבְ
רּות ַעל  ּבְ ְמָחה, ּוְבִהְתּגַ ׂשִ פּול ֶאֶלף ּבְ ת, ְועֹוד ּכָ ּבָ ׁשַ פּול ֶאֶלף ּבְ לֹוַמר, ּכָ ְלנּו, ּכְ ִהְכּפַ ָאה ִמְליֹון ׁשֶ ְוֶזה עֹוד ִלְפֵני ַהּמֵ
ל  ֻיְכּפַ ִמְנָיין, ׁשּוב  ּבְ ְלַמד  ּתִ ָך  ּלְ ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ַמְרנּו!!! ֲחׁשֹב עֹוד ֶרַגע! ִאם  ּגָ פּול ֵמָאה, עֹוד לֹא  ּכָ ַער עֹוד  ַהּצַ
ה  ִמְנָיין, ְוִאם ַאּתָ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ֵצא(, ַוֲהֵרי ַהּשׁ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ֶאֶלף )זֹוַהר ּפָ ַמִים נֹוְתִנים ּבְ ָ ּנֹוְתִנים ִמּשׁ ל ַמה ׁשֶ י ּכָ ֶאֶלף, ּכִ ּבְ

ָכר!!! ל ֶאת ַהּשָׂ ַקּבֵ ל ֶאָחד ּתְ ֶנֶגד ּכָ יעּור, ֲהֵרי ּכְ ִ ן ֶאת ַהּשׁ ַאְרּגֵ ּתְ
ָכר,  ׂשָ ֶאת אֹותֹו  ל  ַקּבֵ ּתְ ם  ּגַ ְנָין,  ַהּמִ ֶאת  ץ  ְלַקּבֵ ְלּתָ  ּדַ ּתַ ִהׁשְ ה  ַאּתָ ֲאָבל  ְלָך,  ְמעּו  ׁשָ לֹא  ִאם  ם  ּגַ ַמה?  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ
ָרֵאל  ֵלי, ְואֹוֵהב ִיׂשְ ָר"א ִמׁשְ ְלּגּוִלים, ַהּגְ ַער ַהּגִ ִדְבֵרי ַהַמַהְרח"ּו ׁשַ ֲחקּו ]ּכְ ָך ִיּמָ ּלְ ל ָהֲעוֹונֹות ׁשֶ ּכָ א ׁשֶ ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ
עֹוָלם  ּבָ דֹול  ַהּגָ ֲהִכי  יר  ֶהָעׁשִ ִנְהֵייָת  ֲהֵרי  ָיַדִים?  ִחּבּוק  ּבְ ב  ֵתׁשֵ ַהִאם  ַלְחשֹוב?  ַמה  עֹוד  ֵיׁש  נּו!  ֹקַרח[,  ת  ָרׁשַ ּפָ
ֹוֵאָבה  ַהּשׁ ית  ּבֵ ְמַחת  ׂשִ ּבְ מֹו  ּכְ ְיָלה  ַהּלַ ְוָכל  ַהּיֹום  ל  ּכָ ְוִלְרֹקד  יר  ָלׁשִ ָצִריְך  ה  ַאּתָ ֲהֵרי  ִזיְליֹוֶנר!!!  ִמְצוֹות, מֹוְלִטי  ּבְ
ֹוֵאָבה לֹא ָרָאה  ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ּלֹא ָרָאה ׂשִ ָנן, ִמי ׁשֶ נּו ַרּבָ ף נא ע"ב(: ּתָ ה ּדַ ְמָחה )ֻסּכָ בּוַע ֵמֹרב ׂשִ ָ ל ַהּשׁ נּו ּכָ ּלֹא ָיׁשְ ׁשֶ
מתוך קונטרס "שמחת הזוהר" ָמיו.  ְמָחה ִמּיָ ׂשִ



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרפב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 נ ר  אמר ה א  .כס מנה ְְְֶַַַַָָָָוט ל
וא ל כס מנה ט ל ,ְְְְְְִֵֶַַַָלחברי
 מא ולית יח,  מא ולית ְְְְְְִֵֵַַָָָא רייתא ,

זעירי אי ר ,דני א י יר(זרעי (נ"א ְְְְְִִִִִֵַַַ

קד  ,ניעלי ה אקיי ברי א  ְְְְִִִֵֶַָ
כיב, ,ה ס)מ ח (ישעיה  וע ְְְְְִִִֵַַָֻ

מעי  נצר אר יר ל לע יקי ְְִִִֵֶֶֶַַַָָצ
להתאר. ידי ְְֲִֵֵַַָָמע ה 

אד א מר  עכו  . ס מנה וטל  ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמה רה 
 ואי רה . ועסק   ס מנה טל :ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלחבר
רט ,אזנ יר מי  ואי יח , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמי 

ימע ת לא( זרעי)ניעלי י קד ְְְְְִִִִֶַָָ
, ה מח  הא  ר ד הְִֵֶֶַַַָָָ

ס)תב  ש)ללע  יקיצ  וע ְְִִֵֶַַָָָֻ
ידי מעה מ עי  נצר   אר  ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָייר

ֶּפֶרק ח'ְְִֵָלהתאר.
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ַוִּיְׁשַלח - ְּבַהֲעלֹוְתָך



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםפע הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר פהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 בי הע ֲֲִַָָחכ
וע"ב) ע"א פ ח"ב (זוהר

הוינאניא , חדא  זמנא  י סי, ר' אמר ְְֲִִֵַַָָָָָָ
ברי  חיא  ר' והוה  ארחא, ְְְֲִִִַָָָָָאזיל 
בר , חד  א חנא  ,אזלי הוינא  עד ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָע י .
לאסוותא . בי ע חקלא, לקיט  ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָהוה
,נ ר ,לי אמינא  ,ילג ְְֲִֵֵֵַַָָָָקריבנא 
זקי לא  ל ה . בי דע קטרי ְְְֲִִֵַָָָָָָקטרא 
זמנא אהדרנא מידי . אמר ולא  ,יְְְֲִִִֵֵַַַָָָָרי
מידי. אמר ולא  האי, ואמינא  ְֲֲִִֵַַַַָָָָאחרא
בר האי  א ברי, חיא לרי לי ְְֲִִִֵֵַַַָָאמינא 
ח ימא .  א טיא , א ,דני א  אטי  ְְִִִַַָָָָנ
,בי ע אי לקיט לבתר  גי. ְְֲִִִִַָָָָָָיתיבנא 

.פניג טרי  עליה וחפא  , ל ְְְְֲִִֵֵַָָָואחיד

את ,אמר דאידי חמינא  אנא  ,ל ְֲֲִֵַָָָָָָ
 אי , עלייה אמרי דאיְְְְִִֵַַָָוי
ה א , עלייכ דחיסנא  לא  אי ,ימי ְְְְִִִִַַַַָָָָח
דא , כסגירא נא  מני רחיק  הוְְְֱִִִִִֵֶָָָָ
חמינא , אנא  הא  מא ,  לי מרחקיְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹ
,יכ קריב דהוה  ע א  דחד ְְְְֲִִֵֵַָָָָָריחא
לתא רחיקי ותהו ,פייכג ְְְְְֱִִֶַָָָעאל
ברא מי י א  אכיל אא  .מיֲִִִֵֵֶָָָי

.ְְִותתס

ק,אכלנא  כיחי דהו  ייהמ ְְְֲִִִַַַַַָָ
בזיעא , ואתקטרנא  ְְְְְְְִֵַַַָָָָואדמכנא ,
 ל אמר  א ערנא , לבתר סי. עי ְְְִִִַַַַָָָָָָעד
,כ ע אלהכ ה א  גברא , ְְְֱֲִַַַָָָהה א 
על  פיכדג אסוותא  הא  לי, ח אְְְְְְִֵַַַַָָָ

.ליא ְְְִִִידי

עד ,ל אמר  , אזלי עי הוינא  נ ר ל  ְֲִֵֵַַַַַַָָָָָ
פ אחרא , נ בר ְְְְְֲִֵַַָָלא עי

 בי הע ֲֲִַָָחכ
וע"ב) ע"א פ ח"ב (זוהר

, נינהייתי אחת ע י סי, רי אמר ִִִִֵַַַַַַָָָ
ח יא רי  עי והיה   ר ל ְִִִִֵֶֶַַָָָה
אי מצאתי ,לכיה  היינ עד  ְְִִִִִֶַָָָני .
ביע דה לקט היה ֲִֵֶֶֶַָָָָָאחד 
  :ל ואמרי  אליו קרב י ְְְְִִִֵֶַַָָָָלרפאה.
ל לה הרת  האגת ל  , ְֲֶַַָָָָָֻאד
אמר ולא רא הרי לא לה ? ביְֲִִֵַָָָָָֹֹֹהע
זה את  ואמרי  נספת   ע חזרי ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָבר.
ני : ח יא לר י  אמרי  בר. אמר ולא ְְְְִִִִַַַָָָָָֹ
טה , א אטמת, אזניו הה  האי  ְֲִֶֶֶַָָָא
ל ט  אחר .אצל י ב י  . חכ  ְְִִֵֶַַַָָָָא
עליה וכ ה תא ואחז  ,ביע  ת ְְֲֲִִֵֶַָָָָָא

.גפ ֲֵֶֶַעלי 

ועלאמר ,דייה   א ראיתי  אני : לנ ְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
א .חכמי ה מרי א  דיהְְֲִִִִֵֶַָה
הי עכ ו , עליכ חס  הייתי  ְֲִִִִֵֶַָָָֹלא
הה ה צרע מ אד מני  ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻמרחקי
ראה אני  הרי מהל, ת א רחיקיְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹ
אליכ קרב היה  אחד  עב  ל ֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָריח 
לה מרחקי  ותהי ,פכג ְְְְְְְִִִֶַָָֹֻנכנס 
לה ה ר מי   אכל א א  ,ְִִֵֶַַָָָָימי

. אְְְִַותתר

ונרמנכלנ א  , יימצ הי ,מה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
אחר רב . זמ עד זעה  רנְְְְְִֵַַַַַַָונק
: האי ת א לנ אמר .ררנהתע ְְִִַַָָָָ
א תי , צאת כע אלהיכ ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֹעכ ו

נלמה. ידי על פכ רפאת ְְְְֲִִֵֶֶַַָָהרי

אדעד  ל  :לנ אמר ,לכי ה היינ ְִִֶַַָָָָָָ
פי אחר אד ע לד ר   ְְִִִֵֵַַָָָצרי

ֲחַכם ָהֲעָׂשִבים............................................................................................................................ פה

ַהָּצָלה ִמֶּדֶרְך ְמֻסֶּכֶנת.......................................................................................................... פח

h
ּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה ָנה ְלֵאּלּו ׁשֶ ר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִנּתְ ִעּקַ

ְבֵרי  "י ּדִ ן!!! )ַרׁשִ א ְלאֹוְכֵלי ַהּמָ ָנה ּתֹוָרה ֶאּלָ ָאְמרּו ֲחַז"ל, לֹא ִנּתְ
תּוב,  ף סב( ּכָ ח ּדַ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ דֹוׁש )ּפָ ִמים ב' ל"א ד'( - ּוַבּזַֹהר ַהּקָ ַהּיָ

ֵרְך  ן ָהָיה ִמְתּבָ ר ָאְכלּו ֶאת ַהּמָ ֲאׁשֶ ּכַ ן? ׁשֶ אֹוְכֵלי ַהּמָ ַמה ְמֻיָחד ּבְ
ַמְעָלה ְוָזכּו ַלָחְכָמה  ּלְ לּו אֹור רּוָחִני ְוָראּו ַמה ׁשֶ ַעִים ְוִקּבְ ּמֵ ּבַ
ֵני ָהֱאמּוָנה  ָעה", ְוֵהם ָהיּו ּבְ ֶעְליֹוָנה. ְוַעל ֶזה ִנְקְראּו "ּדֹור ּדֵ
ָרֶכיָה.  ְפִניִמּיּוָתּה ְוָלַדַעת ּדְ ּה ּבִ ל ּבָ ּכֵ ָנה ַהּתֹוָרה ְלִהְסּתַ ְוָלֶהם ִנּתְ
ָנה ְלֵאּלּו  ר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִנּתְ ִעּקַ דֹוׁש, ׁשֶ רֹוִאים ְמַהזֹוַהר ַהּקָ
מתוך קונ' "שמחת הזוהר" ּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה.  ׁשֶ



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר פהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 בי הע ֲֲִַָָחכ
וע"ב) ע"א פ ח"ב (זוהר

הוינאניא , חדא  זמנא  י סי, ר' אמר ְְֲִִֵַַָָָָָָ
ברי  חיא  ר' והוה  ארחא, ְְְֲִִִַָָָָָאזיל 
בר , חד  א חנא  ,אזלי הוינא  עד ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָע י .
לאסוותא . בי ע חקלא, לקיט  ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָהוה
,נ ר ,לי אמינא  ,ילג ְְֲִֵֵֵַַָָָָקריבנא 
זקי לא  ל ה . בי דע קטרי ְְְֲִִֵַָָָָָָקטרא 
זמנא אהדרנא מידי . אמר ולא  ,יְְְֲִִִֵֵַַַָָָָרי
מידי. אמר ולא  האי, ואמינא  ְֲֲִִֵַַַַָָָָאחרא
בר האי  א ברי, חיא לרי לי ְְֲִִִֵֵַַַָָאמינא 
ח ימא .  א טיא , א ,דני א  אטי  ְְִִִַַָָָָנ
,בי ע אי לקיט לבתר  גי. ְְֲִִִִַָָָָָָיתיבנא 

.פניג טרי  עליה וחפא  , ל ְְְְֲִִֵֵַָָָואחיד

את ,אמר דאידי חמינא  אנא  ,ל ְֲֲִֵַָָָָָָ
 אי , עלייה אמרי דאיְְְְִִֵַַָָוי
ה א , עלייכ דחיסנא  לא  אי ,ימי ְְְְִִִִַַַַָָָָח
דא , כסגירא נא  מני רחיק  הוְְְֱִִִִִֵֶָָָָ
חמינא , אנא  הא  מא ,  לי מרחקיְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹ
,יכ קריב דהוה  ע א  דחד ְְְְֲִִֵֵַָָָָָריחא
לתא רחיקי ותהו ,פייכג ְְְְְֱִִֶַָָָעאל
ברא מי י א  אכיל אא  .מיֲִִִֵֵֶָָָי

.ְְִותתס

ק,אכלנא  כיחי דהו  ייהמ ְְְֲִִִַַַַַָָ
בזיעא , ואתקטרנא  ְְְְְְְִֵַַַָָָָואדמכנא ,
 ל אמר  א ערנא , לבתר סי. עי ְְְִִִַַַַָָָָָָעד
,כ ע אלהכ ה א  גברא , ְְְֱֲִַַַָָָהה א 
על  פיכדג אסוותא  הא  לי, ח אְְְְְְִֵַַַַָָָ

.ליא ְְְִִִידי

עד ,ל אמר  , אזלי עי הוינא  נ ר ל  ְֲִֵֵַַַַַַָָָָָ
פ אחרא , נ בר ְְְְְֲִֵַַָָלא עי

 בי הע ֲֲִַָָחכ
וע"ב) ע"א פ ח"ב (זוהר

, נינהייתי אחת ע י סי, רי אמר ִִִִֵַַַַַַָָָ
ח יא רי  עי והיה   ר ל ְִִִִֵֶֶַַָָָה
אי מצאתי ,לכיה  היינ עד  ְְִִִִִֶַָָָני .
ביע דה לקט היה ֲִֵֶֶֶַָָָָָאחד 
  :ל ואמרי  אליו קרב י ְְְְִִִֵֶַַָָָָלרפאה.
ל לה הרת  האגת ל  , ְֲֶַַָָָָָֻאד
אמר ולא רא הרי לא לה ? ביְֲִִֵַָָָָָֹֹֹהע
זה את  ואמרי  נספת   ע חזרי ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָבר.
ני : ח יא לר י  אמרי  בר. אמר ולא ְְְְִִִִַַַָָָָָֹ
טה , א אטמת, אזניו הה  האי  ְֲִֶֶֶַָָָא
ל ט  אחר .אצל י ב י  . חכ  ְְִִֵֶַַַָָָָא
עליה וכ ה תא ואחז  ,ביע  ת ְְֲֲִִֵֶַָָָָָא

.גפ ֲֵֶֶַעלי 

ועלאמר ,דייה   א ראיתי  אני : לנ ְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
א .חכמי ה מרי א  דיהְְֲִִִִֵֶַָה
הי עכ ו , עליכ חס  הייתי  ְֲִִִִֵֶַָָָֹלא
הה ה צרע מ אד מני  ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻמרחקי
ראה אני  הרי מהל, ת א רחיקיְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹ
אליכ קרב היה  אחד  עב  ל ֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָריח 
לה מרחקי  ותהי ,פכג ְְְְְְְִִִֶַָָֹֻנכנס 
לה ה ר מי   אכל א א  ,ְִִֵֶַַָָָָימי

. אְְְִַותתר

ונרמנכלנ א  , יימצ הי ,מה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
אחר רב . זמ עד זעה  רנְְְְְִֵַַַַַַָונק
: האי ת א לנ אמר .ררנהתע ְְִִַַָָָָ
א תי , צאת כע אלהיכ ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֹעכ ו

נלמה. ידי על פכ רפאת ְְְְֲִִֵֶֶַַָָהרי

אדעד  ל  :לנ אמר ,לכי ה היינ ְִִֶַַָָָָָָ
פי אחר אד ע לד ר   ְְִִִֵֵַַָָָצרי
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לגברא ארח י.  כפ לנ קא  הא  ְְְְְְְְַָָָָָארח י ,
ארחי.  כפ דגברי  לגברא  ארח י.  ְְְְְְְְֵַַָָָכפ
ה דכיב ,  היינ ברי, חיא  לרי ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹאמינא 
יראל. לבני ות יד יעקב לבית  ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹֹתאמר
. לה דאתחזי אתר בההא  יעקב לבית  תאמר כה ְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַֹֹֹ(ס "א

דהא . לה דאתחזי לי אתר בההא יראל לבני ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָותיד 

אא סלקי חד בדרא  אי  י דר תרי ויראל  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיעקב

אקרי) דכלא לימ תא  .יראל ְְְְִִֵֵֵַָָֹ

רי אי,אמר  זקיפנא  לא   חמית ,ל ְְֲִִֵַָָָָָָ
 מ ,הדייכ א עינא  ְְְֲִִֵַַָָָולא 
רא ני מ ל בי בע חימא ְְֲִִִֵַַַָָָָָָא א,
,בי ע דכל  ארחי מאא  וא ליפנא  ְְְְֲִִֵַָָָָָָָהוה.
מדראי  א  בכל  ואנא  קט , הְְְֲִַַָָָָָ

.ְֵַבינייה

ליוהאי  חפינא ,דחמית ע א  ְְֲֲִִֵֵַַַָָ
ביתאי  ,י א פנידג ְְְְְִִֵֵֵַָטר י
בהה א ,צפ לסטר והא  חד, אתר ְְְֲִִַַַָָאית 
דהה א מעינא  ריחא , חד נעי ְֲִֵֵֵַַַָָָָאתר
וחרא ,י רי  תרי בר חד נפיק ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָריח א,
.ל מצער קא  י מא בכל  בידי ְְִִֵֵַָָָָָָיננא 
אבתראי, וזיל ע א , האי לקיטנא ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָואנא
די  מה ע א , האי  חילי  ְְְֱִִֵֵֶַַָותחמ
ידע מא ולית  בעלמא , גי ע אה  ְְְְֱִֵֵֵַַָָָָָָָאלהא 

בכא . ְְָָֹארח י

אזלי אזילנא  הוינא  עד ,אבתרי ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָ
נקא לחד מאי ְְְְִַָָָָבארחא,
נפק  בנ קבא , ע א מהה א ו י ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָבעפרא,
חד  נטל סי. דילי וריא חויא  ְְִִִֵֵַַַַָָָחד

סדרא)סנטירא , דיא .(נ"א  חד   לי וקטיר ְְְְִִֵַַַָָָָָ
אבתראי.  זיל  ל אמר ְְֲִִַַָָָָחילנא.

לאי ,דר פי  לקבה הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָדרכיו.
דרכיו. פי   ברי ולבר  דרכיו , ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָפי
ה תב זה ני, ח יא  לרי ְְְִִִִֶֶַַָָָֹאמרי 
י ראל. לבית ות יד  יעקב  לבית  ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָֹֹתאמר
ותיד  .לה ראי מק תא יעקב , לבית תאמר  ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ(ה 

הרי ,לה רא י ל מק תא יראל, לבני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָותיד 

אא ,ליע אחת בדר ה ה דרג ת י ויראל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹיעקב

נקרא) הל למ ת .יראל  ְְְִִֵֵַָָֹ

רא יאמר הרמי א   ראית :לנ ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹ
אבי מ ,כע ד רי ְְִִִִִֶֶַָָֹולא
ולמד י ,רד ני  מל  ביהע חכ ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָהיה 
אמת , ה  ביהע ל רכי ְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָמאבי

.יניה מד רי  הנה  כל ְְֲִִֵֵֶַַָָָואני 

א תוהעב יתי  ראית הה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָ
י ביתי    ל ה פ ה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָעלי
ת בא , צפ לצד  והא  אחד,  ְְְֶַָָָמק
ת א ל מהעי אחד,  רחי נע  ִִֵֵֶֶַַָָָָמק
י רא ני  ע אחד   אי יצא  ְִִִִֵֵֵֶַָָרחי
מצער הא   י בכל ,ביד ננה ְְְְְֵֶֶַָָָוחרב 
לכ הה , העב  את לט י ואני  , תנ ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָא
מה הה העב  ל ח את  ותרא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹאחרי 
מי ואי ,לע ה  העלי אלְְֱִִֵֶֶַָָָָ

ל. רכיו ְֵֶַַָָֹדע

 הלכנ,ר לכיה היינ עד אחריו. ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ
ו עפר, אחד לנקב   פְְְִֵֶֶֶֶָָָָהת
אחד  נח יצא  קב. העב   ת ֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמא

חבל לקח ד ל .  ורא(דר ס)רוק אחד  ְְֶֶֶַַָָָָָֹ
  תאלכ :לנ אמר  .חדנ אחד . גדי מ ְְְְִֶַַָָָָ

ֲַַאחרי .

הזֹוהר פז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אתרעד ההא  חמינא  .לביתי מטינא  ְְֲֲֵֵֵֵַַָָָָ
חד  נטל תלא . חד תר ְַַַַָָָָָָחכא ,
אתר הה א  סחרני ליקא  ודליק ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָרא 

,ל אמר לאריח א . ,דתחמ מ ה  ְְֱִֵֶַַַָָָ
מידי.   ע ת ולא דחלְְְִִִִָָָ

וכת אדהכי, מ טר י, חויא  רי ְְְְִִִִֵַַָָָָ
וי  ע א . מההא  ְְְְִִֵֵַַָָקיסטא 
עינא בהה א חויא  עאל חויא .  יְְְְְִִֵֵֵַָָָָברי
אתר דכל קלא מענא  ְְְְֲֵַַָָָָָָרח יא ,
ידנא אחיד למיפק, עינ ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָמזעזעא .
 קריב תדחל לא אמר , גברא , ְְְִִַַַָָָָהה א 

ַָגאי.

נקיטאדהכי , מא, תית חויא נפק ְְִִִִַַָָָָָָָ
ע א , מהה א  גברא ְְִֵַַַָָההא 
הה א עאל  בקדמיתא . י ברי ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָוי 
חמינא , זעירא, לעתא  דרחא . ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָעינא
 בתרי ברא  חד עינא  מהה א ְְְִִֵֵֵַַַָָָנפיק
קדלי. סחרני רייא  וחויא  ,יְְְְְֲִִִֵֵַַָָָרי
זמני. לת  ונפק דרחא  עינא  ההא  ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָעאל
לאימי ווי זקיטא , זקיטא אמר, ְְְִִִֵַַָָָָָהוה

. לי א ביל  אתר  ְֲִִֵַָלהה א

ונפק,אדהכי, , מאתרי ריחא  א עקר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
 מית  ונפל וחויא , ְְְְְִִַָָָברא 
 ל אמר סי. חילנא  ואנ .ְְְֲִִַַַַַָָָָָתרווייה
דאנא דע א  חילא  הא  א  גברא , ְְְֲִֵַַַָָָָָהה א 
א עינא לא  כ בגיני ,קמייכ ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָלקיטנא
עתא ריאי, זקיפנא  ולא ,ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָבהדייכ

אי.  ְְִַַָדקריב

אילאמר  ע"ב)ל פ'  א(דנ ני  ידעי ְְִִֵַַָָָ
קדא נטע  מה כל ְְְְַַָָָָָָֻחכמ א ,
מה דכל וחילא  בארעא , הא  ְְְְְִֵַַָָָברי

מקעד  תא  ראינ ,לבית  ענה ְְִִֵֶַַָָ
נר לקח אחד . תל אחר ֲֵֵֶֶַַַַָָָֹחכה
מק ת א סביב  א והדליק ְְְְִִִֵֶָאחד 
לא   רא מה  : לנ אמר .ְִִִֵֶַַַָָָֹהרחי

דבר. ר תד ולא  ְְְְֲִַָָֹתפחד

 יוכת מריו ,  חה את היר  ְְִִִֵֶַַָָָָָָ
רא ו העב  ת מא ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹמכ ת
, הרחי עי ת א  ח ה נכנס .ח ְְִִֵֵַַַַָָָָָה
רצינ הזעזע.  קה ל ק ל מענ ְְְֲִִֶַַַַָָָָו
אל ואמר:  האי ת א ידינ אחז ְְִֵֵַַַָָָָָלצאת,

אלי .  קרב , פחדְְֲִִֵַ

ית א לקח  . תת  חה יצא  ֵֵַַָָָָָָָ
רא  ו העב   תמא ְְִֵֵֶָָָֹהאי
לעה .הרחי עי ת לא נכנס ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָבחה.
אחד  אי העי תמא צא ראינ ְִִִֵֶֶַַָָָָָָקטה 
.אר צ סביב  רי  ונח  י רא ני  ְְְִִִֵַָָָָָע
ל ויצא  הרחי עי ת לא ְְְִִֵֵַַָָָָֹנכנס 

זקיטא  זקיטא אמר: וה א .עמימי) ְְְְִִִִַָָָָ

( רת לא תא ה בילה לא א י  ! ְְִִֶֶֶָ
!ָמק

יויצא , מקמ הרחי נעקר   ְְְֱִִֵֵֶַַָָָ
.ניה מת ונפל , חוה ְְְְִֵֵֶַָָָָהאי
: האי  תא  לנ אמר מאד .  חדנ ְְְִַַָָָָָֹואנ
לקט י אני  עב  ת א ל   ח ְֲִִֵֶֶֶֶַָֹזה
ולא כע ד רי  לא ולכ ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹלפניכ

אלי . רב עה  ראי  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהרמי

לאמר  חכמה, אד ני  ידע א :לנ ְְְִֵֶַָָָָָָָָ
אר הא  ר  דה טע ֶֶַַַָָָָָמה
ח את ידע ,לע מצא  מה ל  ְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹוכח 
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לגברא ארח י.  כפ לנ קא  הא  ְְְְְְְְַָָָָָארח י ,
ארחי.  כפ דגברי  לגברא  ארח י.  ְְְְְְְְֵַַָָָכפ
ה דכיב ,  היינ ברי, חיא  לרי ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹאמינא 
יראל. לבני ות יד יעקב לבית  ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹֹתאמר
. לה דאתחזי אתר בההא  יעקב לבית  תאמר כה ְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַֹֹֹ(ס "א

דהא . לה דאתחזי לי אתר בההא יראל לבני ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָותיד 

אא סלקי חד בדרא  אי  י דר תרי ויראל  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיעקב

אקרי) דכלא לימ תא  .יראל ְְְְִִֵֵֵַָָֹ

רי אי,אמר  זקיפנא  לא   חמית ,ל ְְֲִִֵַָָָָָָ
 מ ,הדייכ א עינא  ְְְֲִִֵַַָָָולא 
רא ני מ ל בי בע חימא ְְֲִִִֵַַַָָָָָָא א,
,בי ע דכל  ארחי מאא  וא ליפנא  ְְְְֲִִֵַָָָָָָָהוה.
מדראי  א  בכל  ואנא  קט , הְְְֲִַַָָָָָ

.ְֵַבינייה

ליוהאי  חפינא ,דחמית ע א  ְְֲֲִִֵֵַַַָָ
ביתאי  ,י א פנידג ְְְְְִִֵֵֵַָטר י
בהה א ,צפ לסטר והא  חד, אתר ְְְֲִִַַַָָאית 
דהה א מעינא  ריחא , חד נעי ְֲִֵֵֵַַַָָָָאתר
וחרא ,י רי  תרי בר חד נפיק ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָריח א,
.ל מצער קא  י מא בכל  בידי ְְִִֵֵַָָָָָָיננא 
אבתראי, וזיל ע א , האי לקיטנא ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָואנא
די  מה ע א , האי  חילי  ְְְֱִִֵֵֶַַָותחמ
ידע מא ולית  בעלמא , גי ע אה  ְְְְֱִֵֵֵַַָָָָָָָאלהא 

בכא . ְְָָֹארח י

אזלי אזילנא  הוינא  עד ,אבתרי ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָ
נקא לחד מאי ְְְְִַָָָָבארחא,
נפק  בנ קבא , ע א מהה א ו י ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָבעפרא,
חד  נטל סי. דילי וריא חויא  ְְִִִֵֵַַַַָָָחד

סדרא)סנטירא , דיא .(נ"א  חד   לי וקטיר ְְְְִִֵַַַָָָָָ
אבתראי.  זיל  ל אמר ְְֲִִַַָָָָחילנא.

לאי ,דר פי  לקבה הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָדרכיו.
דרכיו. פי   ברי ולבר  דרכיו , ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָפי
ה תב זה ני, ח יא  לרי ְְְִִִִֶֶַַָָָֹאמרי 
י ראל. לבית ות יד  יעקב  לבית  ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָֹֹתאמר
ותיד  .לה ראי מק תא יעקב , לבית תאמר  ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ(ה 

הרי ,לה רא י ל מק תא יראל, לבני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָותיד 

אא ,ליע אחת בדר ה ה דרג ת י ויראל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹיעקב

נקרא) הל למ ת .יראל  ְְְִִֵֵַָָֹ

רא יאמר הרמי א   ראית :לנ ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹ
אבי מ ,כע ד רי ְְִִִִִֶֶַָָֹולא
ולמד י ,רד ני  מל  ביהע חכ ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָהיה 
אמת , ה  ביהע ל רכי ְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָמאבי

.יניה מד רי  הנה  כל ְְֲִִֵֵֶַַָָָואני 

א תוהעב יתי  ראית הה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָ
י ביתי    ל ה פ ה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָעלי
ת בא , צפ לצד  והא  אחד,  ְְְֶַָָָמק
ת א ל מהעי אחד,  רחי נע  ִִֵֵֶֶַַָָָָמק
י רא ני  ע אחד   אי יצא  ְִִִִֵֵֵֶַָָרחי
מצער הא   י בכל ,ביד ננה ְְְְְֵֶֶַָָָוחרב 
לכ הה , העב  את לט י ואני  , תנ ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָא
מה הה העב  ל ח את  ותרא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹאחרי 
מי ואי ,לע ה  העלי אלְְֱִִֵֶֶַָָָָ

ל. רכיו ְֵֶַַָָֹדע

 הלכנ,ר לכיה היינ עד אחריו. ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ
ו עפר, אחד לנקב   פְְְִֵֶֶֶֶָָָָהת
אחד  נח יצא  קב. העב   ת ֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמא

חבל לקח ד ל .  ורא(דר ס)רוק אחד  ְְֶֶֶַַָָָָָֹ
  תאלכ :לנ אמר  .חדנ אחד . גדי מ ְְְְִֶַַָָָָ

ֲַַאחרי .

הזֹוהר פז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אתרעד ההא  חמינא  .לביתי מטינא  ְְֲֲֵֵֵֵַַָָָָ
חד  נטל תלא . חד תר ְַַַַָָָָָָחכא ,
אתר הה א  סחרני ליקא  ודליק ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָרא 

,ל אמר לאריח א . ,דתחמ מ ה  ְְֱִֵֶַַַָָָ
מידי.   ע ת ולא דחלְְְִִִִָָָ

וכת אדהכי, מ טר י, חויא  רי ְְְְִִִִֵַַָָָָ
וי  ע א . מההא  ְְְְִִֵֵַַָָקיסטא 
עינא בהה א חויא  עאל חויא .  יְְְְְִִֵֵֵַָָָָברי
אתר דכל קלא מענא  ְְְְֲֵַַָָָָָָרח יא ,
ידנא אחיד למיפק, עינ ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָמזעזעא .
 קריב תדחל לא אמר , גברא , ְְְִִַַַָָָָהה א 

ַָגאי.

נקיטאדהכי , מא, תית חויא נפק ְְִִִִַַָָָָָָָ
ע א , מהה א  גברא ְְִֵַַַָָההא 
הה א עאל  בקדמיתא . י ברי ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָוי 
חמינא , זעירא, לעתא  דרחא . ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָעינא
 בתרי ברא  חד עינא  מהה א ְְְִִֵֵֵַַַָָָנפיק
קדלי. סחרני רייא  וחויא  ,יְְְְְֲִִִֵֵַַָָָרי
זמני. לת  ונפק דרחא  עינא  ההא  ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָעאל
לאימי ווי זקיטא , זקיטא אמר, ְְְִִִֵַַָָָָָהוה

. לי א ביל  אתר  ְֲִִֵַָלהה א

ונפק,אדהכי, , מאתרי ריחא  א עקר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
 מית  ונפל וחויא , ְְְְְִִַָָָברא 
 ל אמר סי. חילנא  ואנ .ְְְֲִִַַַַַָָָָָתרווייה
דאנא דע א  חילא  הא  א  גברא , ְְְֲִֵַַַָָָָָהה א 
א עינא לא  כ בגיני ,קמייכ ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָלקיטנא
עתא ריאי, זקיפנא  ולא ,ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָבהדייכ

אי.  ְְִַַָדקריב

אילאמר  ע"ב)ל פ'  א(דנ ני  ידעי ְְִִֵַַָָָ
קדא נטע  מה כל ְְְְַַָָָָָָֻחכמ א ,
מה דכל וחילא  בארעא , הא  ְְְְְִֵַַָָָברי

מקעד  תא  ראינ ,לבית  ענה ְְִִֵֶַַָָ
נר לקח אחד . תל אחר ֲֵֵֶֶַַַַָָָֹחכה
מק ת א סביב  א והדליק ְְְְִִִֵֶָאחד 
לא   רא מה  : לנ אמר .ְִִִֵֶַַַָָָֹהרחי

דבר. ר תד ולא  ְְְְֲִַָָֹתפחד

 יוכת מריו ,  חה את היר  ְְִִִֵֶַַָָָָָָ
רא ו העב  ת מא ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹמכ ת
, הרחי עי ת א  ח ה נכנס .ח ְְִִֵֵַַַַָָָָָה
רצינ הזעזע.  קה ל ק ל מענ ְְְֲִִֶַַַַָָָָו
אל ואמר:  האי ת א ידינ אחז ְְִֵֵַַַָָָָָלצאת,

אלי .  קרב , פחדְְֲִִֵַ

ית א לקח  . תת  חה יצא  ֵֵַַָָָָָָָ
רא  ו העב   תמא ְְִֵֵֶָָָֹהאי
לעה .הרחי עי ת לא נכנס ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָבחה.
אחד  אי העי תמא צא ראינ ְִִִֵֶֶַַָָָָָָקטה 
.אר צ סביב  רי  ונח  י רא ני  ְְְִִִֵַָָָָָע
ל ויצא  הרחי עי ת לא ְְְִִֵֵַַָָָָֹנכנס 

זקיטא  זקיטא אמר: וה א .עמימי) ְְְְִִִִַָָָָ

( רת לא תא ה בילה לא א י  ! ְְִִֶֶֶָ
!ָמק

יויצא , מקמ הרחי נעקר   ְְְֱִִֵֵֶַַָָָ
.ניה מת ונפל , חוה ְְְְִֵֵֶַָָָָהאי
: האי  תא  לנ אמר מאד .  חדנ ְְְִַַָָָָָֹואנ
לקט י אני  עב  ת א ל   ח ְֲִִֵֶֶֶֶַָֹזה
ולא כע ד רי  לא ולכ ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹלפניכ

אלי . רב עה  ראי  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהרמי

לאמר  חכמה, אד ני  ידע א :לנ ְְְִֵֶַָָָָָָָָ
אר הא  ר  דה טע ֶֶַַַָָָָָמה
ח את ידע ,לע מצא  מה ל  ְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹוכח 



הזֹוהרפח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

חילא  דעמי עלמא , ְְְְְְְְִִֵַָָָא כח 
לא אבל ס יאה . חכמתי , ְְְֲִֵֵַָָָָָָדמאריה
מ ני  דא  חכמא  הא  ברי קד א  ְְְְִִִֵָָָָָָֻטמיר
ולא מארחי,  יסט לא בגי א א  ְְְְְִִֵֶָָָָָָנ א ,

. לי וינ חכמא בההיא  ְְְְְְִִִִֵַָָָיתרחיצ

רי ד  קמי מ י הני  ואמינא אתינא , ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
וא הוה . ח ימא  ואי אמר ,מעְְִִַַַָָָָָָ
אתייליד  ועא ע א  לית  ְְְְְְִִִִֵֵָָָחזי,
סיאה , חכמ א  בי הוה לא ְְְְִֵַַָָָָָָָָארעא ,
אז בא . מ חזי, א  סגיא . מ א  ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוחילי
ה א ברי קדא  בעי אתר ְְְְֲִִֵָָָָֻבכל
מאי  מתכי. אזבא ,נ לר ְְְְְִֵֵַַָָָָָלד אה 
לעיא חילי יער מ ְְְְִִִֵֵֵַַָָטעמא .
חילא ההא  הא  עלי, ְְְְֲִֵַָָָָדאת דא 
רח מבערא  אערא , כד עלי ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָדאת דא 
אמינא  ועל . נ בר  ואתדי ְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָמסאבא,

.זבד רחמנא ְְְֲִֵַָָָברי

מסנת רמ ְִֶֶֶֶַָָֻה לה 
וע"ב) ע"א מט ח "ב  (זוהר

במדרא ,רי אזלי הו יסי , ורי חיא  ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ
א יסי, לרי ח יא  רי ְִִִִִֵַָָָאמר
עי  הא  ברי קד א  כד , ל ְְְְִֵֵַָָָָֻואימא 
עביד, לא  דארעא , לטנתא  ְְְְְְִַַָָָָָָלאע רא 
רקיעא ,  דלה לטנ תא  אע ר ְְְְְִִִַַַָָָֻעד
מני  עד , לה לטנא  אע ר ְְְְְִֵַַָָָָָֻולא 

יגרע  לא  גי , באתרי (לטנתא)אחרא  ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָ

  דלה ע"ב)א  מ"ט   ד) גי רקיעא , ְְְִִִִִָָ
דכיב , מה ד )לקימא  י (דניאל למ ְְְְִִִַַַָ

הכי  ואי  יסי, רי אמר .ניי ְְִִִִִִֵֵַַַָָָיצ א
הא .

הס יר לא אבל  הרה. חכמת נְְְֲִִִַָָָָָָֹר
, אד מני  ז חכמה ה א  ר ד ְְִֵַָָָָָָה

יס א  די  יבטחא א  ולא מרכיו   ט ְְְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹ
.תא  ח וי חכמה תאְְְְְִָָָ

הלאתי   ברי ה את ואמרי  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
ואי אמר , ,מע ר י  ְְִִִֵַַַַָלפני
ועב ע ב אי ראה, בא היה.  חכְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
רה חכמה  היתה  א אר ְְֶֶֶַַָָָָָָָֹלד 
האז ב , מ ראה  א  רב . מי  ְְִִֵֵַַַָָֹֹוכח
ה א ר דה רצה מק ְֶֶַָָָָָָכל
מה אזב . נטהר ה א ,האד את ְְְִֵֵֶַָָָָָלטהר 
מעלה  ח תערר  מ ?ע ְְְִִֵֶֶַַַַָֹה
ת א תערר הרי עליו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָפקד 
רח מבער ה א  עליו, פקד ְְִֵֶַַַַָָָֹה ח 
אמר, אני  ועלי . האד ונטהר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻה מאה

!ילה הרחמ רְֲִִֶַָָָ

מסנת רמ ְִֶֶֶֶַָָֻה לה 
וע"ב) ע"א מט ח "ב  (זוהר

דר.רי  לכיה  הי י סי ורי  חיא ְְְִִִִִֵַַַָָָ
ואמר א יסי , לרי  ח יא  רי ְְִִִֵַַַַָָֹֹאמר
להעביר הא  ר  דה רצה , ְְְֲִֶֶֶַַָָל
עד עה  אינ , האר ל  לטְִֵֶֶֶַָָ
ולא רקיע, ה היט ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹעביר
מה עד  ה היט את  ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָמעביר
[לט ה] י רע א די ,ממק ְְְִִִֵֵֶַַַָֹאחר 
מה  לק די רקיע, ה  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָה

ד )תב  אמר(דניאל י נה .  ח למי ְְְִִֶֶֶַַָָָֹ
הא.  ואי יסי, ִֵַַַָרי

הזֹוהר פטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ואמר ,תח יסי ח )ר' תהלי) נינאד יי' ְְֲֵֵַַָָָ
יי' .האר כל  מ א יר  ְְְִִֶַַָָָָמה 
לתברא ה א  ברי קדא  עי ד : נינְְְְֲִֵֵַַָָָֻאד
כבי עב דת ע בדי י דע ְְֲִִֵֵַַָָחילא 
,ל ותבר , עלייה  יני אתקי ְְְִִֵַַַַָָָמ לת ,

.דלה לטנ תא  מימ ְְְְִִֵַָָָָואע ר

נת אר א ר  ,מי ה על  ד ה נה  ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָ
 מה ,ד ה נה  א ,לי ְְְִֵֵַָמיבעי
רזא הא  דא אא  . ד ה נה  ְְֲֶֶָָָָָא ר
,תי בע עא  ודוד דכא , עמיקא  ְְְֲֲִִֵָָָָָָָָֹדנהרא 

ה על  ימ אר.למנד הא  ודא  , מי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
אמר,  דא ג)מה א ר(שמות אהיה  ְְְְֲֵֶֶֶַָָ

ְֶֶאהיה .

כ א ,עתא  עמיקתא  נהרא  האי ְְְְֲֲֲִַַָָָָָֹ
 די ,מיה על ונפיק ְְִִִִַַַָָָנגיד
אתע רת מטרניתא  ,חיד ְְְְִִִַַָָָֹא 
,חיד  ה עלמי וכל ְְְְְְִִַָָָֻמל א ,
כבי עב דת ע בדי י דע ְְְְֲִִֵַַָָָֻולטנתא
 כדי מטרניתא , ממי אתעבר  ְְְֲִִִֵֵַַָָָָמ לת ,

.ב  דאחיד מא ל ריא ְֲִִֵַַָָָָזקפי

וחד אהכי אתי, הוה  , נ ר חד  חמ ְְְֲִֵַַַַָָָָָ
חיא , רי אמר .קמי ִִִֵַָָָָָמט לא 
עבדת עבד  נ בר האי למא  ְֲִִֵֵַַַָָנזיל,
ה א , האר  ע  א הא , מל ת  כביִֶַַָָָָ
אמר ארחא. בהדי לא פא ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָואסיר
גברא למא  ונחמי, הכא , ניתיב  יסי, ְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָרי

הא . ַָרא 

לי,אהכי, אמר ,קמייה אע ר  ְְְֲִֵַַַַָָָ
קטיפא דמע רא  ְְְְִִַָָָָדקפא 
ארחא ידענא  ואנא אבעי, חברתא  ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָדהאי ,

ואמר,תח  יסי  ח )רי תהלי)אדנינ ה' ְֲִֵֵַַַָָֹ
ה' .האר כל   מ א יר ְְִִֶַָָָָמה
ה א ר  ד ה רצה  ְֲֵֶֶַָָֹאדנינ
כביכ עבדי  יהע ח  את  ְְִִִֵֶַַָָֹֹל ר
, ת א ובר עליה ינ מח ק ְְֲִֵֵֵֶַַָָמלת ,

.ה היט את מפניו ְֲִִִֶֶֶַַַָָָמעביר

נתא ר א ר ,מיה על   דה נה ְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
אר מה . דה נה  א ,צרי ְְֲִֶַָָָָהיה
ההר ל סד  זה א א  ? דה ְְֶֶֶַָָָָנה
ת  ודוד הל, ל ְִִֵֶֶַַָָָָֹֹהעמק
א ר, וזה , מי ה על  מ ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָלהיע

ג)מרא אהיה.(שמות א ר אהיה ְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַ

ה לעה  ל  העמק  הה ההר ְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אז ,מיה על  ויצא ְִֵֵַַַַָָפע
, ל מתערת  והבירה מחה, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹה ל
ל  לטוה מחה. העלמ ת ְְְְְִִֶַָָָָוכל
מ לת כבי עב דת עבדי   יְֲִִֵַַַָָָהע
רא קפיז ואז ה בירה, מפני  ְְְְֳִִִִֵַָָָָֹמעבר

. זיהאח ֲִָָָל

יאמ א , היה אחד  אי  רא  ִֵֶֶַָָָָָָָ
אלי , נל חיא , רי אמר לפניו. ְִִֵֵֶַַַָָָָָאחד
מ לת כביכ עב דת עבד הה  ֲִִֵֶַַַָָָהאי
לה ואס ר  הא , האר ע  א ְְְִֵֶַַָָָה א,
 א נ ב יסי, רי  אמר .ר ִִֵֵֵֶֶַַַָָע

דל.  אי ה א אלי  ְְִִֶַָונראה,

 יב ,לה ואמר ,לפניה עבר   ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ל י ,  צרי ה ה  המס העבר ְֲִִֶֶַַַַָָָֻל 
ואני ,אמ ונסטה אחרת , ר י דע ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָואני 
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חילא  דעמי עלמא , ְְְְְְְְִִֵַָָָא כח 
לא אבל ס יאה . חכמתי , ְְְֲִֵֵַָָָָָָדמאריה
מ ני  דא  חכמא  הא  ברי קד א  ְְְְִִִֵָָָָָָֻטמיר
ולא מארחי,  יסט לא בגי א א  ְְְְְִִֵֶָָָָָָנ א ,

. לי וינ חכמא בההיא  ְְְְְְִִִִֵַָָָיתרחיצ

רי ד  קמי מ י הני  ואמינא אתינא , ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
וא הוה . ח ימא  ואי אמר ,מעְְִִַַַָָָָָָ
אתייליד  ועא ע א  לית  ְְְְְְִִִִֵֵָָָחזי,
סיאה , חכמ א  בי הוה לא ְְְְִֵַַָָָָָָָָארעא ,
אז בא . מ חזי, א  סגיא . מ א  ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוחילי
ה א ברי קדא  בעי אתר ְְְְֲִִֵָָָָֻבכל
מאי  מתכי. אזבא ,נ לר ְְְְְִֵֵַַָָָָָלד אה 
לעיא חילי יער מ ְְְְִִִֵֵֵַַָָטעמא .
חילא ההא  הא  עלי, ְְְְֲִֵַָָָָדאת דא 
רח מבערא  אערא , כד עלי ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָדאת דא 
אמינא  ועל . נ בר  ואתדי ְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָמסאבא,

.זבד רחמנא ְְְֲִֵַָָָברי

מסנת רמ ְִֶֶֶֶַָָֻה לה 
וע"ב) ע"א מט ח "ב  (זוהר

במדרא ,רי אזלי הו יסי , ורי חיא  ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ
א יסי, לרי ח יא  רי ְִִִִִֵַָָָאמר
עי  הא  ברי קד א  כד , ל ְְְְִֵֵַָָָָֻואימא 
עביד, לא  דארעא , לטנתא  ְְְְְְִַַָָָָָָלאע רא 
רקיעא ,  דלה לטנ תא  אע ר ְְְְְִִִַַַָָָֻעד
מני  עד , לה לטנא  אע ר ְְְְְִֵַַָָָָָֻולא 

יגרע  לא  גי , באתרי (לטנתא)אחרא  ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָ

  דלה ע"ב)א  מ"ט   ד) גי רקיעא , ְְְִִִִִָָ
דכיב , מה ד )לקימא  י (דניאל למ ְְְְִִִַַַָ

הכי  ואי  יסי, רי אמר .ניי ְְִִִִִִֵֵַַַָָָיצ א
הא .

הס יר לא אבל  הרה. חכמת נְְְֲִִִַָָָָָָֹר
, אד מני  ז חכמה ה א  ר ד ְְִֵַָָָָָָה

יס א  די  יבטחא א  ולא מרכיו   ט ְְְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹ
.תא  ח וי חכמה תאְְְְְִָָָ

הלאתי   ברי ה את ואמרי  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
ואי אמר , ,מע ר י  ְְִִִֵַַַַָלפני
ועב ע ב אי ראה, בא היה.  חכְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
רה חכמה  היתה  א אר ְְֶֶֶַַָָָָָָָֹלד 
האז ב , מ ראה  א  רב . מי  ְְִִֵֵַַַָָֹֹוכח
ה א ר דה רצה מק ְֶֶַָָָָָָכל
מה אזב . נטהר ה א ,האד את ְְְִֵֵֶַָָָָָלטהר 
מעלה  ח תערר  מ ?ע ְְְִִֵֶֶַַַַָֹה
ת א תערר הרי עליו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָפקד 
רח מבער ה א  עליו, פקד ְְִֵֶַַַַָָָֹה ח 
אמר, אני  ועלי . האד ונטהר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻה מאה

!ילה הרחמ רְֲִִֶַָָָ

מסנת רמ ְִֶֶֶֶַָָֻה לה 
וע"ב) ע"א מט ח "ב  (זוהר

דר.רי  לכיה  הי י סי ורי  חיא ְְְִִִִִֵַַַָָָ
ואמר א יסי , לרי  ח יא  רי ְְִִִֵַַַַָָֹֹאמר
להעביר הא  ר  דה רצה , ְְְֲִֶֶֶַַָָל
עד עה  אינ , האר ל  לטְִֵֶֶֶַָָ
ולא רקיע, ה היט ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹעביר
מה עד  ה היט את  ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָמעביר
[לט ה] י רע א די ,ממק ְְְִִִֵֵֶַַַָֹאחר 
מה  לק די רקיע, ה  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָה

ד )תב  אמר(דניאל י נה .  ח למי ְְְִִֶֶֶַַָָָֹ
הא.  ואי יסי, ִֵַַַָרי

הזֹוהר פטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ואמר ,תח יסי ח )ר' תהלי) נינאד יי' ְְֲֵֵַַָָָ
יי' .האר כל  מ א יר  ְְְִִֶַַָָָָמה 
לתברא ה א  ברי קדא  עי ד : נינְְְְֲִֵֵַַָָָֻאד
כבי עב דת ע בדי י דע ְְֲִִֵֵַַָָחילא 
,ל ותבר , עלייה  יני אתקי ְְְִִֵַַַַָָָמ לת ,

.דלה לטנ תא  מימ ְְְְִִֵַָָָָואע ר

נת אר א ר  ,מי ה על  ד ה נה  ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָ
 מה ,ד ה נה  א ,לי ְְְִֵֵַָמיבעי
רזא הא  דא אא  . ד ה נה  ְְֲֶֶָָָָָא ר
,תי בע עא  ודוד דכא , עמיקא  ְְְֲֲִִֵָָָָָָָָֹדנהרא 

ה על  ימ אר.למנד הא  ודא  , מי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
אמר,  דא ג)מה א ר(שמות אהיה  ְְְְֲֵֶֶֶַָָ

ְֶֶאהיה .

כ א ,עתא  עמיקתא  נהרא  האי ְְְְֲֲֲִַַָָָָָֹ
 די ,מיה על ונפיק ְְִִִִַַַָָָנגיד
אתע רת מטרניתא  ,חיד ְְְְִִִַַָָָֹא 
,חיד  ה עלמי וכל ְְְְְְִִַָָָֻמל א ,
כבי עב דת ע בדי י דע ְְְְֲִִֵַַָָָֻולטנתא
 כדי מטרניתא , ממי אתעבר  ְְְֲִִִֵֵַַָָָָמ לת ,

.ב  דאחיד מא ל ריא ְֲִִֵַַָָָָזקפי

וחד אהכי אתי, הוה  , נ ר חד  חמ ְְְֲִֵַַַַָָָָָ
חיא , רי אמר .קמי ִִִֵַָָָָָמט לא 
עבדת עבד  נ בר האי למא  ְֲִִֵֵַַַָָנזיל,
ה א , האר  ע  א הא , מל ת  כביִֶַַָָָָ
אמר ארחא. בהדי לא פא ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָואסיר
גברא למא  ונחמי, הכא , ניתיב  יסי, ְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָרי

הא . ַָרא 

לי,אהכי, אמר ,קמייה אע ר  ְְְֲִֵַַַַָָָ
קטיפא דמע רא  ְְְְִִַָָָָדקפא 
ארחא ידענא  ואנא אבעי, חברתא  ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָדהאי ,

ואמר,תח  יסי  ח )רי תהלי)אדנינ ה' ְֲִֵֵַַַָָֹ
ה' .האר כל   מ א יר ְְִִֶַָָָָמה
ה א ר  ד ה רצה  ְֲֵֶֶַָָֹאדנינ
כביכ עבדי  יהע ח  את  ְְִִִֵֶַַָָֹֹל ר
, ת א ובר עליה ינ מח ק ְְֲִֵֵֵֶַַָָמלת ,

.ה היט את מפניו ְֲִִִֶֶֶַַַָָָמעביר

נתא ר א ר ,מיה על   דה נה ְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
אר מה . דה נה  א ,צרי ְְֲִֶַָָָָהיה
ההר ל סד  זה א א  ? דה ְְֶֶֶַָָָָנה
ת  ודוד הל, ל ְִִֵֶֶַַָָָָֹֹהעמק
א ר, וזה , מי ה על  מ ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָלהיע

ג)מרא אהיה.(שמות א ר אהיה ְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַ

ה לעה  ל  העמק  הה ההר ְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אז ,מיה על  ויצא ְִֵֵַַַַָָפע
, ל מתערת  והבירה מחה, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹה ל
ל  לטוה מחה. העלמ ת ְְְְְִִֶַָָָָוכל
מ לת כבי עב דת עבדי   יְֲִִֵַַַָָָהע
רא קפיז ואז ה בירה, מפני  ְְְְֳִִִִֵַָָָָֹמעבר

. זיהאח ֲִָָָל

יאמ א , היה אחד  אי  רא  ִֵֶֶַָָָָָָָ
אלי , נל חיא , רי אמר לפניו. ְִִֵֵֶַַַָָָָָאחד
מ לת כביכ עב דת עבד הה  ֲִִֵֶַַַָָָהאי
לה ואס ר  הא , האר ע  א ְְְִֵֶַַָָָה א,
 א נ ב יסי, רי  אמר .ר ִִֵֵֵֶֶַַַָָע

דל.  אי ה א אלי  ְְִִֶַָונראה,

 יב ,לה ואמר ,לפניה עבר   ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ל י ,  צרי ה ה  המס העבר ְֲִִֶֶַַַַָָָֻל 
ואני ,אמ ונסטה אחרת , ר י דע ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָואני 
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דאימא בעינא  ואנא  מהאי, ונסטי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאחרא,
על אע ר ולא ,בכ אתח יבנא ולא  ,ְְְְְְְִַַַַָָָָלכ

דכיב, יט)מה  ת  (ויקרא  לא  ע ר ולפני ְְְִִִִִֵֵֵַֹ
ולא דא , ארחא מי ס  וא ְְְְְְִִַָָָָמכל ,
רי יסי, רי אמר .ייכ בנפ  נְְְְְְִִִִֵַַַַָתס
. בהדי ראתח הכא , א ריכנא  ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָרחמנא 
עד  הכא , מידי  עת לא ,ל ְִִִַַָָָָָאמר

אחרא . בארחא   סט האי. ְְְְֲֲַַַָָָָֹנעבר 

ל,תר אמר אתר, מהה א  נפק ְְֲֵַַַָָָָ
אזלי  הו אחרא , ארחא  ְְְֲֲֵַַַָָָההא 
ע ה וחד  ,חכ ה חד חדא , ְְִֵֵַַַָָָָָֹֹזמנא
הה א האר ע ההא   ק ,הדי ְֲֵֶֶַַַַָָָָָהאר
 מא כל ימא  מהה א  .וקטלי עלי ְְֲֵֵֵַַָָָָָאתר

אתר , ההא  נפ י .אע ר מס ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָ
ט ריא , מדי מ רימתח ְְְְְִִֵַַַַָָָוהא 
ידעי  ואי נא , לבני חיוק ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָוקטלי
ה א ברי קדא בעי ,  עברי ְְְִֵֵַַָָָָֻלא

ימא . ל  כהנא דההא  ְֲַַָָָָָדמא 

י)ואמר,תח נב(ישעיה ה ע ד ְְַַַָָ
 אי א קמה  הא  'וג ְְֲִַָָלעמד
לכ אמינא לא  אנא  אבל מתיב א. ְְְֲֲֲִֵֵָָָָָָמארי
ע ד  אליפנא . דמ ה  דרזא  אא  ְְְִִִֶָָָָָָהכי,
כתיב , הכי א א , .די ימא  מא , ְִִֵֶַָָָָה

ו) ת(שמות  אליבע  את  אהר ֱֲִִֶֶַַַַַֹוח
יראל , נסת על ה א, ורזא  ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָע ינדב.
לתנא , דיל בינא  ה א  אהרְְְְֲִִַַָָָֹ
למל א ל למיעל ,ל לא  ְְְְְֵֵַַַָָָָָביתה 
 ה ל  להלאה, א מ כחדא, ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹלאז וגא 

.דאהר גוונא  מקא , מְְְְְְְֲִֵַַַַָָֹ

וכלאחימל הוה, ע אה  רא  הנא  ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָ
הו  ה ,הדי הני  ְֲֲֲִֵֵַַֻאי

ולא בכ אחטא א ,לכ למר ְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹֹרציתי
תב  מה על יט)אעבר ער(ויקרא ולפני  ְְֱִִֵֵֶֶַַָֹ

 ר מי ס מ  וא מכל,  ת ְְְִִִֵֶֶֶַַֹלא
רי אמר . כבנפ נ תס ולא , ְְְְְְִִֶַַַַַָֹה
רהתח .א ינ ח הרחמ ר ְְֲִִִֵֶַַָָָָי סי ,
 א בר   לד ר לא  , לה אמר .ְִֵֶַַָָָָָֹע

אחרת. לדר סט זה. עבר ְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָֹעד

לה ,אחר אמר , מק  תמא  צא ְֵֶֶַַַָָָָ
לכי ה  הי האחרת ר ה תאְְִֶֶֶֶַַָָָ
אחד האר ע וכה ,חכ ה אחד   עְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ת א עליו  האר ע ת א ק .ְִֶַָָָָָע
עבר מי ל , י  תמא .והרג  ֲִֵֵֶַָָָמק
והרי ,נפ את  מס ,מק ת אְְְֲֵֵֶַַַָ
רגיוה  הרי דדי   ריְְְְְִִִִֵַָָמתח
דעי וא ה  , האד ני את  חימקְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

ע  רלא  דה  מב , ברי ְְִֵַַָָָֹ
. י כל הה ת א   ְֵַַָֹה א

י)תח  לעמד(ישעיה  נב  ה עד  ואמר, ְְֲַַַַָָֹֹ
רא י תא ארה  הרי  .' ְֲֲֵֵֵָָָוג
,  לכ אמר לא  אני אבל ְֲֲִִֵֶַָָָָֹהייבה,
   ה עד  .למדנ הבר ד  ְֶֶַַַָָָָא א 

ת ב ,  אא זה ?  י ו)איזה וח(שמות ִֵֶֶֶַַָָָ
וס ד עינדב . ת  אלי בע את ְֱֲִִֶֶַַַַָָֹאהר
ה א אהר יראל, נסת על ְְֲִֵֶֶֶַַָֹה א
ת א  ל ית את  לת ,בינְְְִֵֵֵֶַַָָָ
 א מ אחד . להזג  לל להכניסְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ה א ,ק  ה ל  ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹוהלאה,

.אהר מְֲַֹ

אחימלת א וכל ,עלי ד ל ה היה ְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹ
ביני  הי ע הניְֲִִִֵַָֹה

הזֹוהר צאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

, אתקטיל יו מטרניתא , ביניְְְְְִִִִִֵַַָָ
בלח דהא , מטרניתא  ְְְִִִַַַָָָָא ארת 
א כח ולא  ,דיל בינא  ְְְְְְֲִִִִִַָָָואתאביד
ויח י  יתה , וית ,קמ  מ  ְִִִֵֵֵֵַַַָָָָמא

מלא .  ע לאז וגא  ְְְְִִַַָָָל

די, מאלאל אתע רא  י מא , מההא  ְְְְִִֵֵַַָָָָ
א , על  מי עלמא , על ְְְִַַַָָָָָֹוקימא
 מינייה אתאביד ולבני, לא ל ְְְְְֲִִִִִַָָקטיל
וכ ה אלפי ה מראל  מית ,ְְְְִִִִֵַַַַָָָמלכ
עד  תלי , הוה ח בה  ההא  ,ע ועד .ְְְִֵַַַַָָָָָרבוו

א . ואריז סנחריב  ְְְְִִֵַַָָָֹאתא 

י מאודא  ה א א  נ ב,  ה ע ד הא  ְְַָָָ
כנסת א  . איה מא ְִִֶֶַָָָע אה,
ההיא ,יל ביני אבדת ְְְְִִִִִֵַַַָָיראל,

ימינא , לא לי)דא ארת (הוי ְְְְְְִִֵֵַַָָֹ

הא . ימינא  כהנא  מאלא . ְְְְְְֲִִִַַָָָָָלאת קא 
ב מאלא) לאתקא לי הוה  בגי),  בגי ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

 ה לעמד.ע ד נ ב  ְֲַַ

אלא נסה, אל  בעת  תיב  חזי, ְְִִֵַָָָָָָ
קטיל ה א בגי א א  הכא . ְְֲִִֶַָָָָאמאי
לאתעקרא ימינא , רעא  וגרי ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָלכהני,
לא ימא , מההא  הכא ,  א ְֵֵַָָָָָָמעלמא .
לא גי דכא, ההא  נ ר  ְְְְְִַַַָָָָאע ר
לרי  יסי ר י לי אמר .י נפ  ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָאס
רא גברא  למא  ל אמרית ולא  ְְְֲִִִַַָָָָָָָח יא ,

הא .

ג)ואמר,תח מצא(משלי אד א רי ְְֵַַַָָָָָָ
,אד ארי ע"א)חכמה . נ' ד) ג ְְְֵַָָָָ

מ ה  מינ וידענא  , ל א חנא ,ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָאנ
,אנ ג בנה, יפיק ואד ְְְְְְֲִָָָָָָָדחכמתא.

הבירה נארה  ,הרג יו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָה בירה .
נמצא ולא , בי ה ואבד  ,ְְְְְִִֶַַַָָָָֹלב
וי ח  ית  וית לפניה  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי 

.ל ה  ע להזג תְְִִֵֶֶַַָא

ל מאל ,ואז עברה היא   י  תמא ְְְִִֵָָָֹ
לל. ארבת  ,להע על ְֶֶֶֶַַָָֹועמדת
את מה וא דה  בניו, אל  את ְְְִֵֶֶֶָָָָָָהרגה
אלפי ה  מראל   מת ְְֲִִִֵֵַַָָָָה לכה,
החטא תא היה  עכ ו ועד  רבב ת. ְְְְְֵַַַַָָָָָוכה
הל. את והריז סנחריב  א  עד  ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלי ,

וזה?מיה ,עלי י זה נב, ה עד ְְְִֶֶֶַֹ
את אדה  י ראל  נסת ְְְִִֵֶֶֶֶָָז
ללא ארה ת א , ביני ְְְֲִִִֶֶַָָָֹה
 ה ה מאל , להבק  [ל [היה  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹימי
להתק  ל היה  מ] ,ימי ְְִִִֵַָָָָה א
לעמד. נב  ה עד   מ ְְֲִַַַָֹֹֹמאל]

להא נסה. אל בעת  תב  ראה, ְְִֵַָָָָָָֹ
הרג הא   מ א א  א ל? אִֶֶַָָָָ
להע מ עקר וגר הני ה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹאת
עבר לא  י תמא א  א  ימי ְִֵַַַָָָֹזרע
  יס א די  , מק  תא ְְְִִֵֵֶַָֹאי

חי לר י  י סי רי  ל אמר .נפולא א , ְְְְִִִֵַַַַָָֹ
ד ל? אי הא  א לי   ל ְְִִַַָָאמרי 

ג)ואמר,תח  מצא(משלי אד ארי  ְְֵַַַָָָָָָ
אנ מ   אד ארי  ְְְֵַָָָָָחכמה .
חכמה. בר מ וידענ  ת א צאנְְְְְְִֶַַָָָָָ
 ל  ינח אנ מ  ב נה  יפיק  ְְְְִִִֶָָָָָואד
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דאימא בעינא  ואנא  מהאי, ונסטי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאחרא,
על אע ר ולא ,בכ אתח יבנא ולא  ,ְְְְְְְִַַַַָָָָלכ

דכיב, יט)מה  ת  (ויקרא  לא  ע ר ולפני ְְְִִִִִֵֵֵַֹ
ולא דא , ארחא מי ס  וא ְְְְְְִִַָָָָמכל ,
רי יסי, רי אמר .ייכ בנפ  נְְְְְְִִִִֵַַַַָתס
. בהדי ראתח הכא , א ריכנא  ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָרחמנא 
עד  הכא , מידי  עת לא ,ל ְִִִַַָָָָָאמר

אחרא . בארחא   סט האי. ְְְְֲֲַַַָָָָֹנעבר 

ל,תר אמר אתר, מהה א  נפק ְְֲֵַַַָָָָ
אזלי  הו אחרא , ארחא  ְְְֲֲֵַַַָָָההא 
ע ה וחד  ,חכ ה חד חדא , ְְִֵֵַַַָָָָָֹֹזמנא
הה א האר ע ההא   ק ,הדי ְֲֵֶֶַַַַָָָָָהאר
 מא כל ימא  מהה א  .וקטלי עלי ְְֲֵֵֵַַָָָָָאתר

אתר , ההא  נפ י .אע ר מס ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָ
ט ריא , מדי מ רימתח ְְְְְִִֵַַַַָָָוהא 
ידעי  ואי נא , לבני חיוק ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָוקטלי
ה א ברי קדא בעי ,  עברי ְְְִֵֵַַָָָָֻלא

ימא . ל  כהנא דההא  ְֲַַָָָָָדמא 

י)ואמר,תח נב(ישעיה ה ע ד ְְַַַָָ
 אי א קמה  הא  'וג ְְֲִַָָלעמד
לכ אמינא לא  אנא  אבל מתיב א. ְְְֲֲֲִֵֵָָָָָָמארי
ע ד  אליפנא . דמ ה  דרזא  אא  ְְְִִִֶָָָָָָהכי,
כתיב , הכי א א , .די ימא  מא , ְִִֵֶַָָָָה

ו) ת(שמות  אליבע  את  אהר ֱֲִִֶֶַַַַַֹוח
יראל , נסת על ה א, ורזא  ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָע ינדב.
לתנא , דיל בינא  ה א  אהרְְְְֲִִַַָָָֹ
למל א ל למיעל ,ל לא  ְְְְְֵֵַַַָָָָָביתה 
 ה ל  להלאה, א מ כחדא, ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹלאז וגא 

.דאהר גוונא  מקא , מְְְְְְְֲִֵַַַַָָֹ

וכלאחימל הוה, ע אה  רא  הנא  ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָ
הו  ה ,הדי הני  ְֲֲֲִֵֵַַֻאי

ולא בכ אחטא א ,לכ למר ְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹֹרציתי
תב  מה על יט)אעבר ער(ויקרא ולפני  ְְֱִִֵֵֶֶַַָֹ

 ר מי ס מ  וא מכל,  ת ְְְִִִֵֶֶֶַַֹלא
רי אמר . כבנפ נ תס ולא , ְְְְְְִִֶַַַַַָֹה
רהתח .א ינ ח הרחמ ר ְְֲִִִֵֶַַָָָָי סי ,
 א בר   לד ר לא  , לה אמר .ְִֵֶַַָָָָָֹע

אחרת. לדר סט זה. עבר ְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָֹעד

לה ,אחר אמר , מק  תמא  צא ְֵֶֶַַַָָָָ
לכי ה  הי האחרת ר ה תאְְִֶֶֶֶַַָָָ
אחד האר ע וכה ,חכ ה אחד   עְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ת א עליו  האר ע ת א ק .ְִֶַָָָָָע
עבר מי ל , י  תמא .והרג  ֲִֵֵֶַָָָמק
והרי ,נפ את  מס ,מק ת אְְְֲֵֵֶַַַָ
רגיוה  הרי דדי   ריְְְְְִִִִֵַָָמתח
דעי וא ה  , האד ני את  חימקְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

ע  רלא  דה  מב , ברי ְְִֵַַָָָֹ
. י כל הה ת א   ְֵַַָֹה א

י)תח  לעמד(ישעיה  נב  ה עד  ואמר, ְְֲַַַַָָֹֹ
רא י תא ארה  הרי  .' ְֲֲֵֵֵָָָוג
,  לכ אמר לא  אני אבל ְֲֲִִֵֶַָָָָֹהייבה,
   ה עד  .למדנ הבר ד  ְֶֶַַַָָָָא א 

ת ב ,  אא זה ?  י ו)איזה וח(שמות ִֵֶֶֶַַָָָ
וס ד עינדב . ת  אלי בע את ְֱֲִִֶֶַַַַָָֹאהר
ה א אהר יראל, נסת על ְְֲִֵֶֶֶַַָֹה א
ת א  ל ית את  לת ,בינְְְִֵֵֵֶַַָָָ
 א מ אחד . להזג  לל להכניסְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ה א ,ק  ה ל  ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹוהלאה,

.אהר מְֲַֹ

אחימלת א וכל ,עלי ד ל ה היה ְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹ
ביני  הי ע הניְֲִִִֵַָֹה

הזֹוהר צאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

, אתקטיל יו מטרניתא , ביניְְְְְִִִִִֵַַָָ
בלח דהא , מטרניתא  ְְְִִִַַַָָָָא ארת 
א כח ולא  ,דיל בינא  ְְְְְְֲִִִִִַָָָואתאביד
ויח י  יתה , וית ,קמ  מ  ְִִִֵֵֵֵַַַָָָָמא

מלא .  ע לאז וגא  ְְְְִִַַָָָל

די, מאלאל אתע רא  י מא , מההא  ְְְְִִֵֵַַָָָָ
א , על  מי עלמא , על ְְְִַַַָָָָָֹוקימא
 מינייה אתאביד ולבני, לא ל ְְְְְֲִִִִִַָָקטיל
וכ ה אלפי ה מראל  מית ,ְְְְִִִִֵַַַַָָָמלכ
עד  תלי , הוה ח בה  ההא  ,ע ועד .ְְְִֵַַַַָָָָָרבוו

א . ואריז סנחריב  ְְְְִִֵַַָָָֹאתא 

י מאודא  ה א א  נ ב,  ה ע ד הא  ְְַָָָ
כנסת א  . איה מא ְִִֶֶַָָָע אה,
ההיא ,יל ביני אבדת ְְְְִִִִִֵַַַָָיראל,

ימינא , לא לי)דא ארת (הוי ְְְְְְִִֵֵַַָָֹ

הא . ימינא  כהנא  מאלא . ְְְְְְֲִִִַַָָָָָלאת קא 
ב מאלא) לאתקא לי הוה  בגי),  בגי ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

 ה לעמד.ע ד נ ב  ְֲַַ

אלא נסה, אל  בעת  תיב  חזי, ְְִִֵַָָָָָָ
קטיל ה א בגי א א  הכא . ְְֲִִֶַָָָָאמאי
לאתעקרא ימינא , רעא  וגרי ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָלכהני,
לא ימא , מההא  הכא ,  א ְֵֵַָָָָָָמעלמא .
לא גי דכא, ההא  נ ר  ְְְְְִַַַָָָָאע ר
לרי  יסי ר י לי אמר .י נפ  ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָאס
רא גברא  למא  ל אמרית ולא  ְְְֲִִִַַָָָָָָָח יא ,

הא .

ג)ואמר,תח מצא(משלי אד א רי ְְֵַַַָָָָָָ
,אד ארי ע"א)חכמה . נ' ד) ג ְְְֵַָָָָ

מ ה  מינ וידענא  , ל א חנא ,ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָאנ
,אנ ג בנה, יפיק ואד ְְְְְְֲִָָָָָָָדחכמתא.

הבירה נארה  ,הרג יו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָה בירה .
נמצא ולא , בי ה ואבד  ,ְְְְְִִֶַַַָָָָֹלב
וי ח  ית  וית לפניה  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי 

.ל ה  ע להזג תְְִִֵֶֶַַָא

ל מאל ,ואז עברה היא   י  תמא ְְְִִֵָָָֹ
לל. ארבת  ,להע על ְֶֶֶֶַַָָֹועמדת
את מה וא דה  בניו, אל  את ְְְִֵֶֶֶָָָָָָהרגה
אלפי ה  מראל   מת ְְֲִִִֵֵַַָָָָה לכה,
החטא תא היה  עכ ו ועד  רבב ת. ְְְְְֵַַַַָָָָָוכה
הל. את והריז סנחריב  א  עד  ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלי ,

וזה?מיה ,עלי י זה נב, ה עד ְְְִֶֶֶַֹ
את אדה  י ראל  נסת ְְְִִֵֶֶֶֶָָז
ללא ארה ת א , ביני ְְְֲִִִֶֶַָָָֹה
 ה ה מאל , להבק  [ל [היה  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹימי
להתק  ל היה  מ] ,ימי ְְִִִֵַָָָָה א
לעמד. נב  ה עד   מ ְְֲִַַַָֹֹֹמאל]

להא נסה. אל בעת  תב  ראה, ְְִֵַָָָָָָֹ
הרג הא   מ א א  א ל? אִֶֶַָָָָ
להע מ עקר וגר הני ה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹאת
עבר לא  י תמא א  א  ימי ְִֵַַַָָָֹזרע
  יס א די  , מק  תא ְְְִִֵֵֶַָֹאי

חי לר י  י סי רי  ל אמר .נפולא א , ְְְְִִִֵַַַַָָֹ
ד ל? אי הא  א לי   ל ְְִִַַָָאמרי 

ג)ואמר,תח  מצא(משלי אד ארי  ְְֵַַַָָָָָָ
אנ מ   אד ארי  ְְְֵַָָָָָחכמה .
חכמה. בר מ וידענ  ת א צאנְְְְְְִֶַַָָָָָ
 ל  ינח אנ מ  ב נה  יפיק  ְְְְִִִֶָָָָָואד



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרצב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ה א ודא  .בהד לאתחרא  ל ְְְְְְֲִִַַָָָָָא ריכנא 
ה א  רי קד א  לי יז  נ ְְְִִֵַַָָֻבר
א ועל ד כינא , אנ י בארחא , ְְְְְְְְְִִִַַָָָָָנבז זא 

ד )תיב , נג .(משלי א ר  יקי צ וארח ְְְִִִַַַֹֹ
.ְָאזל

ל ז אד וזה ,ע ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלהתח ר
ני ,ר מנה  הא  ר ד ְֵֶֶַַַָָָָה

תב  זה  ועל ד )ה כינה, וארח(משלי ְְְִֶַַַָָֹ
. הלכ .נג א ר יקיְְִִַַָֹצ

גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].
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ה א  רי קד א  לי יז  נ ְְְִִֵַַָָֻבר
א ועל ד כינא , אנ י בארחא , ְְְְְְְְְִִִַַָָָָָנבז זא 

ד )תיב , נג .(משלי א ר  יקי צ וארח ְְְִִִַַַֹֹ
.ְָאזל

ל ז אד וזה ,ע ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלהתח ר
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ֶּפֶרק ט'
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ַוֵּיֶׁשב  - ְׁשַלח



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםדע הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר צהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

הילה ְִַָזכת 
ע"א) לב ח"ב (זוהר

בא רחא .רי אזלי הו חיא  ורי יסי ְְְְֲִִִִִֵֵַָָ
 א אמאי ח יא , לרי יסי רי ְְֲִִִִִֵַַַָָאמר
אא ,קאת לא  ארחא  הא  ְְְִִֶַָָָָָתיק,
בכה , ח יא , רי אתנגיד  דא רייתא . ְְְְְִִִִִִֵַָָָָבמי

ואמר, י"א)תח  עקרה(בראשית  רי  והי ְְֲִַַַַָָָָָ
זמנא הה א על ווי א , על ווי ולד ל ְִֵַַַַַָָָָָאי

לימעאל. הגר ְְְִִֵַָָָדאלידת 

א לידתאמר והא אמאי. יסי, רי   לי ְֲִִִֵֵַַַָָ
קיא . גזעא  רא  ל והוה  ְְְֲִִַַָָָָָָָלבתר,
והכי  חמינא , ואנא  חמי , א ,לי ְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָאמר

 מ מ מ ה ,מענא   מע דרי י ְְְְִִִִַַָָ
וכ ('בכינא  ווי ליה אמר היא מאי ליה אמר  ווי (ס "א ְִֵֵֵַַַַָָָָָ

אתע בת , רה  בגי זמנא, ההא  ְְְְְִִִִַַַַָָָעל 
ט"ז)תיב, אבר(בראשית אל רי ואמר ְְִֶֶַַַָָֹ

א , ועל .'וג פחתי אל נא  א 'ְְְְִִֶַָָָֹוג
לרה למירת  להגר, עתא  ְְְְֲֵַַַָָָָָָקימא 

.מאברה רא   ל והוה  ,ְְְְֲִֵַַָָָָָָגביר

י"ז)אמר,ואברה ימעאל(בראשית  ל ְְְִֵַַָָָָ
ב על וא ,לפני ְְְִֶֶַַַָיחיה
על לי מבר הוה הא  ברי ְְְְִֵֵַַָָָדקדא 
עד  ימעאל, אברה אתבק ְְְְְְִִִֵַַַָָָָיצחק,

,לי אתיב  ה א ברי י"ז)דקד א  (בראשית ְְְִִֵָָ
אתזר , לבתר .'וג י מע ְְְְְְְְִִִֵַַָָָלימעאל
יק  לא  עד קי א , קימא  ְְְִִַַַָָָָועאל

לעלמא . ְְְִָָָיצחק

הה אוא  קימא  ,ני מאה  ארע  חזי, ְְְְְִֵַַַַָָָָ
קמי  בעא  ימעאל, דבני ְְְִִֵֵֵָָָָָָממנא 
את זר מא ,לי אמר  ה א, ברי ְְְְְֲִִֵַַָָֻקדא
.אי לי אמר .מב חלקא לי ְֲִִִֵֵַָָָאית 

הילה ְִַָזכת 
ע"א) לב ח"ב (זוהר

ר.רי לכיה הי ח יא  ור י  י סי  ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
א ה לה חיא , לרי  י סי  רי  ְִִִֵַַַַָָָָָאמר
רק אא מתנת לא  רה הרי  ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻתק,

בכה . ח יא  רי נאנח ת רה? (אמרדברי ְְֱִִִֵֶַַַָָָָָ

(' וכ אי ,ל אמר מהי? ,ואמרל יא)תח  (בראשית ְְִַַַַָָָ
זה! על  אי  ולד . ל אי עקרה רי  ְֲִֵֶַַַָָָָָָו הי 
את הגר ה לידה  זמ ת א על  ְִֶֶַַָָָא י 

ְִֵָי מעאל.

הלידהאמר  והרי  לה ? יסי, רי  ל ֲִִֵֵַַַָָָָ
?קד זע  ל והיה , ְֵֶַַַָָָָָאחר
 וכ ראה . ואני  ראה  אה ,ל ְֲִֶֶַַַָָָאמר
בכיתי . בר, מע רי  מי ְְִִִִִִִַַָָָָמע י
['וכ ווי  ל אמר היא מה ל אמר ְִַַַָָ[ס "א
רה גלל מה ת א על ְְִֶֶַַַַָָא י 

תב  טז)התעבה , רי(בראשית ואמר ְְִֶַַַָָָֹ
.'וג פחתי אל  נא א  'וג  אבר ְְְְִִֶֶַָָָֹאל
את לרת  להגר ה עה עמדה זה ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָועל

.מאברה   ל והיה  ,בר ְְְְִֵֵַָָָָָָָָרה

מע ואברהי ל לפני.אמר, יחיה  אל  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ה א ר דה ב על  ְֶַַַַָָוא
אברה נדק יצחק, על   ל מב ר ְְְְִִֵַַַַָָָָָהיה 
היב הא  ר דה עד ְְִִֵֵֶַַָָָי מעאל ,
 אחר .'וג  ימע לי מעאל  , ְְְְְִִֵַַַָָל
ר עד , דה לרית ונכנס  ְְְִִִֶֶֶַַַַָנ ל

.ללע יצחק ְִָָָָָיצא 

א תבא  עמד  ני מאת  ארע ראה, ְְִֵֵַַַָָֹ
לפני ב י מעאל ני  ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָֻממה
י ל  מי ,ל אמר ה א. ר ד ִִֵֶַַָָָה
,ל אמר . ,ל אמר ? מ חלק  ְְִֵֵֶַַָָל

ְזכּות ַהִּמיָלה................................................................................................................................... צה
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h
המקובל האלקי הצדיק הקדוש רבינו יעקב אבוחצירא זצוקללה"ה 
)בספרו גנזי המלך דף קפ"ה( אומר בשם רבי שמעון בר יוחאי 
הקדוש: דמי שלא למד תורת אמת שהם סודות התורה טוב לו שלא 
ואהבתו,  ויראתו  יתברך,  אלהותו  יודע  אדם  אין  זה  דבלא  נברא 
ועבודתו. והרב פתיה זי"ע אומר בשם רבי חיים ויטאל זי"ע שכתב 
בתחלת שער המצוות: ואם לא עשה כן הרי חסר מצוה אחד של 
תלמוד תורה שהיא גדולה ושקולה ככל המצוות וצריך שיתגלגל עד 
שיטרח בד' בחינות של הפרד"ס הנזכר, עד כאן לשונו. ועוד אמר 
הרב יהודה פתיה זי"ע שעוד בשעת הלויה כאשר בוכים עליו, יתכן 
מתוך 'זוהר מגנא ומצלא' שכבר חזר לעולם הזה בגלגול, השם ירחם. 



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 
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הילה ְִַָזכת 
ע"א) לב ח"ב (זוהר

בא רחא .רי אזלי הו חיא  ורי יסי ְְְְֲִִִִִֵֵַָָ
 א אמאי ח יא , לרי יסי רי ְְֲִִִִִֵַַַָָאמר
אא ,קאת לא  ארחא  הא  ְְְִִֶַָָָָָתיק,
בכה , ח יא , רי אתנגיד  דא רייתא . ְְְְְִִִִִִֵַָָָָבמי

ואמר, י"א)תח  עקרה(בראשית  רי  והי ְְֲִַַַַָָָָָ
זמנא הה א על ווי א , על ווי ולד ל ְִֵַַַַַָָָָָאי

לימעאל. הגר ְְְִִֵַָָָדאלידת 

א לידתאמר והא אמאי. יסי, רי   לי ְֲִִִֵֵַַַָָ
קיא . גזעא  רא  ל והוה  ְְְֲִִַַָָָָָָָלבתר,
והכי  חמינא , ואנא  חמי , א ,לי ְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָאמר

 מ מ מ ה ,מענא   מע דרי י ְְְְִִִִַַָָ
וכ ('בכינא  ווי ליה אמר היא מאי ליה אמר  ווי (ס "א ְִֵֵֵַַַַָָָָָ

אתע בת , רה  בגי זמנא, ההא  ְְְְְִִִִַַַַָָָעל 
ט"ז)תיב, אבר(בראשית אל רי ואמר ְְִֶֶַַַָָֹ

א , ועל .'וג פחתי אל נא  א 'ְְְְִִֶַָָָֹוג
לרה למירת  להגר, עתא  ְְְְֲֵַַַָָָָָָקימא 

.מאברה רא   ל והוה  ,ְְְְֲִֵַַָָָָָָגביר

י"ז)אמר,ואברה ימעאל(בראשית  ל ְְְִֵַַָָָָ
ב על וא ,לפני ְְְִֶֶַַַָיחיה
על לי מבר הוה הא  ברי ְְְְִֵֵַַָָָדקדא 
עד  ימעאל, אברה אתבק ְְְְְְִִִֵַַַָָָָיצחק,

,לי אתיב  ה א ברי י"ז)דקד א  (בראשית ְְְִִֵָָ
אתזר , לבתר .'וג י מע ְְְְְְְְִִִֵַַָָָלימעאל
יק  לא  עד קי א , קימא  ְְְִִַַַָָָָועאל

לעלמא . ְְְִָָָיצחק

הה אוא  קימא  ,ני מאה  ארע  חזי, ְְְְְִֵַַַַָָָָ
קמי  בעא  ימעאל, דבני ְְְִִֵֵֵָָָָָָממנא 
את זר מא ,לי אמר  ה א, ברי ְְְְְֲִִֵַַָָֻקדא
.אי לי אמר .מב חלקא לי ְֲִִִֵֵַָָָאית 

הילה ְִַָזכת 
ע"א) לב ח"ב (זוהר

ר.רי לכיה הי ח יא  ור י  י סי  ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
א ה לה חיא , לרי  י סי  רי  ְִִִֵַַַַָָָָָאמר
רק אא מתנת לא  רה הרי  ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻתק,

בכה . ח יא  רי נאנח ת רה? (אמרדברי ְְֱִִִֵֶַַַָָָָָ

(' וכ אי ,ל אמר מהי? ,ואמרל יא)תח  (בראשית ְְִַַַַָָָ
זה! על  אי  ולד . ל אי עקרה רי  ְֲִֵֶַַַָָָָָָו הי 
את הגר ה לידה  זמ ת א על  ְִֶֶַַָָָא י 

ְִֵָי מעאל.

הלידהאמר  והרי  לה ? יסי, רי  ל ֲִִֵֵַַַָָָָ
?קד זע  ל והיה , ְֵֶַַַָָָָָאחר
 וכ ראה . ואני  ראה  אה ,ל ְֲִֶֶַַַָָָאמר
בכיתי . בר, מע רי  מי ְְִִִִִִִַַָָָָמע י
['וכ ווי  ל אמר היא מה ל אמר ְִַַַָָ[ס "א
רה גלל מה ת א על ְְִֶֶַַַַָָא י 

תב  טז)התעבה , רי(בראשית ואמר ְְִֶַַַָָָֹ
.'וג פחתי אל  נא א  'וג  אבר ְְְְִִֶֶַָָָֹאל
את לרת  להגר ה עה עמדה זה ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָועל

.מאברה   ל והיה  ,בר ְְְְִֵֵַָָָָָָָָרה

מע ואברהי ל לפני.אמר, יחיה  אל  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ה א ר דה ב על  ְֶַַַַָָוא
אברה נדק יצחק, על   ל מב ר ְְְְִִֵַַַַָָָָָהיה 
היב הא  ר דה עד ְְִִֵֵֶַַָָָי מעאל ,
 אחר .'וג  ימע לי מעאל  , ְְְְְִִֵַַַָָל
ר עד , דה לרית ונכנס  ְְְִִִֶֶֶַַַַָנ ל

.ללע יצחק ְִָָָָָיצא 

א תבא  עמד  ני מאת  ארע ראה, ְְִֵֵַַַָָֹ
לפני ב י מעאל ני  ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָֻממה
י ל  מי ,ל אמר ה א. ר ד ִִֵֶַַָָָה
,ל אמר . ,ל אמר ? מ חלק  ְְִֵֵֶַַָָל



הזֹוהרצו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

את זר , ימעאל  והא  לי עד אמר  (ולא  ְְְְְְֲִִֵֵַַָָֹ

(ני תליסר  ר דאתגזר  ליאא  לית  אמאי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
א ,לי אמר יצחק.  מ  ב ְְֲִֵַָָָָָח לקא 
לאו  ודא  כתיני, יא ת  דקא ְְְְְְִִֵַָָָאת זר
י  קימת י דא א א  ע ד, ולא  ְְְְִִִִִֵֶַָָֹהכי.
 רחיקי י וא מיי לתמניא יא ת , ְְְְְְִִִִִֵֵַָָכדקא 
א , ל וע ,לי אמר  . ימי ה  עד ְֲִִִִֵַַַָָָָמ י
. גיני טב אגר לי יהא  לא את זר יוְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָ

ימעאלווי אתיליד זמנא , ההא  על ְְְְְִִִִֵַַַָָ
קדא עבד מה ואתזר. ְְְְְְִֵַַָָָָֻעלמא ,
ימעאל , לבני   לה ארחיק ה א , ְְְְְִִִִֵֵַָברי
ח לקא  לה ויהב דלעיא , ְְְְִִֵֵַָָָָָמ בקתא
 גזיר הה א  גי קיא , בארעא  ְְְְְִִִַַַַָָָלתא 

.הְִד

זמיניל למ ימעאל, ארעאני ט ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָ
מא , ריקניא  איהי ד ְִִִִֵַַַָָָֹקיא ,
ריקנ א  לה  דגזיר מה ס י, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָזמנא
לבני    לה ביע ואי .לימ ְְְְְְְִִִֵַֹבלא 
עד  ,כתייהלד לאתבא  ְְְְְִֵַַָָָָיראל
ימעאל. בני זכתא  ההא  לי אְְְְְְִִִִֵֵַָָ

זמיני קרבי לאתערא  ימעאל, ני ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָ
בני  לאת א  עלמא , יפיְְְְְְִִִֵַַָָָ
על חד , ה קרבא   ויתער , עלייה ְְְְְֱִַַַָָָָאד
סמ וחד יא על וחד ְְְֶַַַַַָָָיא,
וארעא ,י א י א לטוי , לי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָליר

.אד לבני יתמסר לא  ְְְֱִִִֵַָָָקי א 

מ ייפי הה א חד ע א  י ער זמנא , ְְְְִִִֵַַַַַָָ
 ויח חיבא, ר מי על ְְִִַַַָָָָָעלמא,
עממא ,   וית ,ירחי תלת  ְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָקרבא 
ני  ל  ית עד , ידייה לְְְְְְְִִִֵַַַָוי

א א עד, [ולא  נל, י מעאל ְְֲִִֵֵֶַָָֹוהרי 
 אי לה  אז נה] ערה  ל  ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹל
נ ל זה , ל אמר  יצחק ? מ  חלק  ְְְִִֵֶֶַָָל
א א עד, ולא . לא  וזה ,נכת ְְְִֶֶָָָָֹֹראי
, ימי למנה רא י  י  קינד ְְִִִִִֵֶֶָָָָָא ה 
אמר .ימי ה עד  מי  קי רח ְְִִִִֵֶֶַַַָָָואה
ל יהיה  לא  ל, יו זה, ל וע , ְְִִִֵֶֶֶָָֹל

זה? ביל טב  ְִִֶָָכר

עלאי י מעאל  לד זמ ת א ְְִֵֶַַַָָָעל
ה א? ר  דה עה מה ְִֶַָָָָונל,
הבקת מ ימעאל ני  את  ְְְְִִִִֵֵֵֶַָהרחיק
אר למה  חלק לה ונת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהעלי נה,

.ה ה ילה ת א ביל  ְְִִִֶֶַַָָָָהדה 

ועתידיאר ללט י מעאל ני ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹ
מה ל ריקה היא ְְִֵֵֶַַָָֹהדה 
לי ריקה ה הילה  מ רב , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָזמ
לב י ראל ני את  ביע וה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָלמת,
ל זכת ת א  עד ,מְְְִִֵֶֶַַָָלמק

י מעאל. ְְִֵֵָני 

תועתידי קרב לערר י מעאל ני ְְְְֲִִִֵֵֵַָָ
ני להתס ת לע  ְְְְֲִִֵַָָָחזקי
על אחד  קרב , בה ררויע , עליה ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָאד
סמ ואחד הה , על  ואחד , ְְֶֶַַַַָָָָָָה
ואר אה, אה לטוי ,ליְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָליר

. אד לבני  תסר לא ְְֱִִֵֵַָָֹהדה

תא מ אחד ע יתערר זמ ְְְִִֵֶַַָ
 ויער הרעה, רמי  על  לְְֲִַַָָָָָֹהע

וי ,י חד ל ה קרב    סת ְְְְְֳִִַָָָָָֹ
ני ל  סת עד  ,בידיה לוי ,יְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָע

הזֹוהר צז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 כדי עלמא . סייפי  מל עה, ְְְֱִֵֵַָָָָָאד
ה א הדא  , עלייה ה א  ברי קד א  ְְְְִִַַָָָָֻיער

ל"ד )דכתיב , וג'.(ישעיה  בצרה ליי ' זבח  י  ְְְְְִִִֶַַָָָ
כנפ ת לאחז כתיב, מה  א  ְְְְֱִֶַַַָָלבתר
,מינ ימעאל לבני וייצי  'וג ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָהאר
יאר ולא לעיא חילי ל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָוית ר
אא דעלמא , ע א  על לעיא ְְְֵֵֶַַָָָָָָחילא 
ה א הדא  לח ד י. דיראל ְְְִִֵֵָָָָחילא 

קכ "א)דכתיב , תהלי).ימינ יד על   צ יי' ְְְְִִִִֶַַָ

גירייתא וא בימינא , קיא  מא ְְְְִִִִִַַָָָָ
כא תליא  בימינא א  ועל ְְִִִִַַָָָָָֹבימינא ,
מאלא , על ימינא  לזקפא  בעי ,ְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָותנינ

כיב, דאקמ ה. ל"ג)מה דברי) מימינ ְְְְִִִִָָ
דאתי, בזמנא  .למ ת   ס')א תהלי) ְְְִֵֵָָָָ

 בהה וענני. ימינ כתיב ,ה יעה זמנא  א  ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ
ג') פה(צפניה   י ע אל  אה אז  ְִִֶֶַָָָי

כ לעבד יי '  כ לקרא  ְְְְְְְִֵֶָָָָֹֻבררה 
כתיב , י"ד )אחד. ה'(זכריה  יהיה  הה א   ְְִִֶֶַַָ

אחד.  מ ְֶֶָָאחד

נפרד א ,מע מרי פרד  ְְְְִִִִִִֵֶַָָמי
ֵַֹמה ל

ע"א) פו ח "ב (זוהר
ללד,רי  מטקא  אזיל הוה יה דה  ְְְִִִִִַָָָָָ

, הוה , מע לרי ְְְְֱֲִִֵֵַַָָלמחמי 
רי  אמר .י ע אזיל חזקה רי ְֲִִִִִִִִֵַַָָָָוהוה
ר' קמי ,דתנינ הא  חזקה , לר' ְְְְִִֵֵַָָָָָָיה דה 

יהיה והא  , מע(ע"ב פ"ו  ד), אד רא ְְְִִֶֶֶָָ
דמה . רירא  הא  ודא ה א . כ ְְְִִַַָָָָואי
אחיו  כל  ני ועל דכיב, קרא  פי ְְְְִִִֵֵֶַָָָס

.י אחיו כל  ני ועל מה .ְְְְִִֵֶַַָָי

ואז , להע ל מפי עליה ְֱִֵֶָָָָָָאד
זה ה א .  ר  דה עליה ְֲִֵֵֶֶַָָיתערר

לד )ת ב  וג'.(ישעיה בצרה לה' זבח  י ְְְִֶֶַַָָָ
האר כנפת  לאחז תב? מה זה  ְְֱֶֶֶַַַַָָָֹאחר 
מה , ימעאל ני  את ויכ ה .'ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָוג
ולא מעלה , החילת חת ל  ְְְְְֲִֶַַָָָֹֹֹויר
, להע ל הע על  למעלה ח ְְִֵֶַַַָָָָָָֹי אר 

ת ב  זה , לב יראל ח  (תהלי אא ְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
ימינ.קכא) יד  על  צ ְְִִֶַַה'

רהמות ,ימי ד ה ה ְְִִֵֶַַָָָ
הל , ל י  ימי זה ועל ,ְְְִִֶַַָָָֹבימי
על מיה את לזק  רי  נינ ְְִִִִֶֶַַָָָֹו
מימינ ת ב  ר ה, מ ְְְִִֵֶֶַָָֹה מאל ,

בא , מב .למ ת  ס)א תהלי) ְֵֶַַָָָֹ
י ת ב , זמ  תבא וענני. ימינ ְְְְֲִִִִֵַַָָה יעה 
לקרא בררה פה  יע אל אה ְְְִִֶֶַָָָָֹֹאז
וכתב אחד . כ לעבד ה'    ְְְְְֵֶֶָָָָֻכ

אחד.  מ אחד  ה' יהיה ההא  ְְִֶֶֶַַָָ

נפרד א ,מע מרי פרד  ְְְְִִִִִִֵֶַָָמי
ֵַֹמה ל

ע"א) פו ח "ב (זוהר
לל דר י מטקא ל ה היה יהדה ְְְִִִֵַַָָָָ

,  היה מע רי  את  ְְִִִֶֶַָָָלראת
רי אמר .ע ל ה חזקה רי ְְִִִִִֵַַַָָָָוהיה 
רי לפני  נינ זה חזקה , לרי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָיהדה
 ואי   אד רא יהיה והא   מעְְְִִֶֶֶַַָָָ
הס ק ,   ס  הבר  רר וזה ְֵֶַַָָָה א.
ה מה .י אחיו כל ני ועל  ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹתב 

? י אחיו כל ני  ְְְִֵֶַָָֹועל
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את זר , ימעאל  והא  לי עד אמר  (ולא  ְְְְְְֲִִֵֵַַָָֹ

(ני תליסר  ר דאתגזר  ליאא  לית  אמאי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
א ,לי אמר יצחק.  מ  ב ְְֲִֵַָָָָָח לקא 
לאו  ודא  כתיני, יא ת  דקא ְְְְְְִִֵַָָָאת זר
י  קימת י דא א א  ע ד, ולא  ְְְְִִִִִֵֶַָָֹהכי.
 רחיקי י וא מיי לתמניא יא ת , ְְְְְְִִִִִֵֵַָָכדקא 
א , ל וע ,לי אמר  . ימי ה  עד ְֲִִִִֵַַַָָָָמ י
. גיני טב אגר לי יהא  לא את זר יוְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָ

ימעאלווי אתיליד זמנא , ההא  על ְְְְְִִִִֵַַַָָ
קדא עבד מה ואתזר. ְְְְְְִֵַַָָָָֻעלמא ,
ימעאל , לבני   לה ארחיק ה א , ְְְְְִִִִֵֵַָברי
ח לקא  לה ויהב דלעיא , ְְְְִִֵֵַָָָָָמ בקתא
 גזיר הה א  גי קיא , בארעא  ְְְְְִִִַַַַָָָלתא 

.הְִד

זמיניל למ ימעאל, ארעאני ט ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָ
מא , ריקניא  איהי ד ְִִִִֵַַַָָָֹקיא ,
ריקנ א  לה  דגזיר מה ס י, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָזמנא
לבני    לה ביע ואי .לימ ְְְְְְְִִִֵַֹבלא 
עד  ,כתייהלד לאתבא  ְְְְְִֵַַָָָָיראל
ימעאל. בני זכתא  ההא  לי אְְְְְְִִִִֵֵַָָ

זמיני קרבי לאתערא  ימעאל, ני ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָ
בני  לאת א  עלמא , יפיְְְְְְִִִֵַַָָָ
על חד , ה קרבא   ויתער , עלייה ְְְְְֱִַַַָָָָאד
סמ וחד יא על וחד ְְְֶַַַַַָָָיא,
וארעא ,י א י א לטוי , לי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָליר

.אד לבני יתמסר לא  ְְְֱִִִֵַָָָקי א 

מ ייפי הה א חד ע א  י ער זמנא , ְְְְִִִֵַַַַַָָ
 ויח חיבא, ר מי על ְְִִַַַָָָָָעלמא,
עממא ,   וית ,ירחי תלת  ְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָקרבא 
ני  ל  ית עד , ידייה לְְְְְְְִִִֵַַַָוי

א א עד, [ולא  נל, י מעאל ְְֲִִֵֵֶַָָֹוהרי 
 אי לה  אז נה] ערה  ל  ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹל
נ ל זה , ל אמר  יצחק ? מ  חלק  ְְְִִֵֶֶַָָל
א א עד, ולא . לא  וזה ,נכת ְְְִֶֶָָָָֹֹראי
, ימי למנה רא י  י  קינד ְְִִִִִֵֶֶָָָָָא ה 
אמר .ימי ה עד  מי  קי רח ְְִִִִֵֶֶַַַָָָואה
ל יהיה  לא  ל, יו זה, ל וע , ְְִִִֵֶֶֶָָֹל

זה? ביל טב  ְִִֶָָכר

עלאי י מעאל  לד זמ ת א ְְִֵֶַַַָָָעל
ה א? ר  דה עה מה ְִֶַָָָָונל,
הבקת מ ימעאל ני  את  ְְְְִִִִֵֵֵֶַָהרחיק
אר למה  חלק לה ונת ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהעלי נה,

.ה ה ילה ת א ביל  ְְִִִֶֶַַָָָָהדה 

ועתידיאר ללט י מעאל ני ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹ
מה ל ריקה היא ְְִֵֵֶַַָָֹהדה 
לי ריקה ה הילה  מ רב , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָזמ
לב י ראל ני את  ביע וה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָלמת,
ל זכת ת א  עד ,מְְְִִֵֶֶַַָָלמק

י מעאל. ְְִֵֵָני 

תועתידי קרב לערר י מעאל ני ְְְְֲִִִֵֵֵַָָ
ני להתס ת לע  ְְְְֲִִֵַָָָחזקי
על אחד  קרב , בה ררויע , עליה ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָאד
סמ ואחד הה , על  ואחד , ְְֶֶַַַַָָָָָָה
ואר אה, אה לטוי ,ליְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָליר

. אד לבני  תסר לא ְְֱִִֵֵַָָֹהדה

תא מ אחד ע יתערר זמ ְְְִִֵֶַַָ
 ויער הרעה, רמי  על  לְְֲִַַָָָָָֹהע

וי ,י חד ל ה קרב    סת ְְְְְֳִִַָָָָָֹ
ני ל  סת עד  ,בידיה לוי ,יְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָע

הזֹוהר צז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 כדי עלמא . סייפי  מל עה, ְְְֱִֵֵַָָָָָאד
ה א הדא  , עלייה ה א  ברי קד א  ְְְְִִַַָָָָֻיער

ל"ד )דכתיב , וג'.(ישעיה  בצרה ליי ' זבח  י  ְְְְְִִִֶַַָָָ
כנפ ת לאחז כתיב, מה  א  ְְְְֱִֶַַַָָלבתר
,מינ ימעאל לבני וייצי  'וג ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָהאר
יאר ולא לעיא חילי ל ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָוית ר
אא דעלמא , ע א  על לעיא ְְְֵֵֶַַָָָָָָחילא 
ה א הדא  לח ד י. דיראל ְְְִִֵֵָָָָחילא 

קכ "א)דכתיב , תהלי).ימינ יד על   צ יי' ְְְְִִִִֶַַָ

גירייתא וא בימינא , קיא  מא ְְְְִִִִִַַָָָָ
כא תליא  בימינא א  ועל ְְִִִִַַָָָָָֹבימינא ,
מאלא , על ימינא  לזקפא  בעי ,ְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָותנינ

כיב, דאקמ ה. ל"ג)מה דברי) מימינ ְְְְִִִִָָ
דאתי, בזמנא  .למ ת   ס')א תהלי) ְְְִֵֵָָָָ

 בהה וענני. ימינ כתיב ,ה יעה זמנא  א  ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ
ג') פה(צפניה   י ע אל  אה אז  ְִִֶֶַָָָי

כ לעבד יי '  כ לקרא  ְְְְְְְִֵֶָָָָֹֻבררה 
כתיב , י"ד )אחד. ה'(זכריה  יהיה  הה א   ְְִִֶֶַַָ

אחד.  מ ְֶֶָָאחד

נפרד א ,מע מרי פרד  ְְְְִִִִִִֵֶַָָמי
ֵַֹמה ל

ע"א) פו ח "ב (זוהר
ללד,רי  מטקא  אזיל הוה יה דה  ְְְִִִִִַָָָָָ

, הוה , מע לרי ְְְְֱֲִִֵֵַַָָלמחמי 
רי  אמר .י ע אזיל חזקה רי ְֲִִִִִִִִֵַַָָָָוהוה
ר' קמי ,דתנינ הא  חזקה , לר' ְְְְִִֵֵַָָָָָָיה דה 

יהיה והא  , מע(ע"ב פ"ו  ד), אד רא ְְְִִֶֶֶָָ
דמה . רירא  הא  ודא ה א . כ ְְְִִַַָָָָואי
אחיו  כל  ני ועל דכיב, קרא  פי ְְְְִִִֵֵֶַָָָס

.י אחיו כל  ני ועל מה .ְְְְִִֵֶַַָָי

ואז , להע ל מפי עליה ְֱִֵֶָָָָָָאד
זה ה א .  ר  דה עליה ְֲִֵֵֶֶַָָיתערר

לד )ת ב  וג'.(ישעיה בצרה לה' זבח  י ְְְִֶֶַַָָָ
האר כנפת  לאחז תב? מה זה  ְְֱֶֶֶַַַַָָָֹאחר 
מה , ימעאל ני  את ויכ ה .'ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָוג
ולא מעלה , החילת חת ל  ְְְְְֲִֶַַָָָֹֹֹויר
, להע ל הע על  למעלה ח ְְִֵֶַַַָָָָָָֹי אר 

ת ב  זה , לב יראל ח  (תהלי אא ְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
ימינ.קכא) יד  על  צ ְְִִֶַַה'

רהמות ,ימי ד ה ה ְְִִֵֶַַָָָ
הל , ל י  ימי זה ועל ,ְְְִִֶַַָָָֹבימי
על מיה את לזק  רי  נינ ְְִִִִֶֶַַָָָֹו
מימינ ת ב  ר ה, מ ְְְִִֵֶֶַָָֹה מאל ,

בא , מב .למ ת  ס)א תהלי) ְֵֶַַָָָֹ
י ת ב , זמ  תבא וענני. ימינ ְְְְֲִִִִֵַַָָה יעה 
לקרא בררה פה  יע אל אה ְְְִִֶֶַָָָָֹֹאז
וכתב אחד . כ לעבד ה'    ְְְְְֵֶֶָָָָֻכ

אחד.  מ אחד  ה' יהיה ההא  ְְִֶֶֶַַָָ

נפרד א ,מע מרי פרד  ְְְְִִִִִִֵֶַָָמי
ֵַֹמה ל

ע"א) פו ח "ב (זוהר
לל דר י מטקא ל ה היה יהדה ְְְִִִֵַַָָָָ

,  היה מע רי  את  ְְִִִֶֶַָָָלראת
רי אמר .ע ל ה חזקה רי ְְִִִִִֵַַַָָָָוהיה 
רי לפני  נינ זה חזקה , לרי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָיהדה
 ואי   אד רא יהיה והא   מעְְְִִֶֶֶַַָָָ
הס ק ,   ס  הבר  רר וזה ְֵֶַַָָָה א.
ה מה .י אחיו כל ני ועל  ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹתב 

? י אחיו כל ני  ְְְִֵֶַָָֹועל
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האאמר אימא. ולא  מענא , לא  ,לי ְְְְִֵַַָָָָָָ
תיב  ד )א ליפנא , וזאת(דברי ְְְִִָֹ

מ ה ,  אר מה.   א ר ֲֲֶֶֶֶַָָָֹֹה רה
א ה אי  מ ה ,  לא  ל מר. יכל ְִֶַַַָָָָָֹא ה

ל מר. ַָיכ ל 

ואמר,תח יה דה  ל )ר' א(דברי ה י ְְִַַָָָ
זכי  מא . ימי ואר י ְְֵֶֶֶַָָָֹח
 לתרי זכי , מינ ראת ולא  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָבא רייתא ,
דאתי. עלמא  וחד ,די עלמא  חד ,י ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָח
ר ית  מא וכל רי. ,יח ְְְְְְִִִֵֶַַָָכיב
 מא חי, מ ר מת  מא ,ְְְְִִִֵַַַַָמינ
ר מת אי , מע מר' רמתְְְְְְְִִִִֵַַ

ִָֹמ א .

לאמה תחא , פתח  דאיה קרא  האי ְְְְִִַַַָָָָ
תמי  . למיעאל ְְְִִֵֵָָָָָיכילנא 
וכה . ה  אחת על ,ימידס ְְְִִִַַַַַַָָָא רייתא
יס ליק  יחאי    מע ר' לדרא , ְְְְְִִִֶַָָָווי
, מע דר ' קמי קיימי אנ כד .י ְְְְֲִִִֵֵַַָָמ
וכא עיבר, לכל פתיחי לא  עי ְְְְִִִִִַָָָָֹמ

ידענאמ לא .י מ אתרנא  וכד תליא . ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
.סתימי עימ וכל ְְִִִִִַָמידי ,

דכיב ,אמר היינ חזק ה , יא)ר' (במדבר ְְְִִִִַַָָ
על וי עליו א ר הרח מ ְֲִִֵֶֶַַַָָָָואצל
 נהרי דא , ב צינא ,קניה אי  בעיְְְְֲִִִִִִֵַָָָ
כיח. מי בקי והא  ,ציניב ה  ְְְִִִִִֵֵַַָמי
,ציני דב מארי יחאי,   מע ר' ְְִִִֵֶַָָ
,י מ אע י לא  נה רא  לכא , נהיר ְְְִִֵֵַָָָָֹה א 
 מט עד אזל .מיקי ְְְְְְִִֵַַָָוא כח 

. יְֵַלג

יתיבד הוה  , ה חא ,יג  מט ְְְֲִֵַַַָָָ
אמר, והוה בא רייתא , (תהלי ולעי ְְְֲֵַַַָָָָ

הריאמר אמר, ולא  מעי לא  ,ל ְְֲִֵֶַַַָָֹֹֹ
תב  ,ד )למדנ רה(דברי ה וזאת ְְַַָָָֹ

א ה  מה  אר מה.  ֲֲֶֶֶֶַָָָֹֹא ר
 אינ  מה   א  אבל למר. ְֲֵֶֶַָָָֹֹיכל

ל מר. ַָיכ ל

ואמר,תח  יהדה חי (ש )רי  ה א י  ְְִִֶַַַַָָָ
ולא רה  כה מי  . ימי ְְִֶֶֶֶַָָֹֹואר
אחד  י ח ל ני זכה מה, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָנפרד
תב הא ,  לע ואחד  ה ה , לעְֶֶֶַַָָָָָָָ
מי מה , פרד  מי  וכל .ני , י ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָח
מרי פרד מי  , יהח מ ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָפרד

מהל. נפרד  א , מעְְְִִִֵַָֹ

לאמה  תח תח  הא  הה ס ק ֵֶֶֶַַַַַָֹ
תרה ברי  אליו  להנס  ְְְִִֵֵֵָָָָֹיכלנ
ל ר א י  וכ ה. ה אחת על  רי ס ְְִִַַַַַַַָָָה
.מ יס ק  י חאי  מע ְְִִִִֵֶֶֶַַַרי 
,מע רי  לפני מדי ע  אנְְְְִִִִֵֶֶַָ
וה ל עבר לכל  חית הב  ְְְְִֵֵֶַַַַָֹמעינת
דעי י לא ,מ פרדי כ ְְְְִִִִִֶֶֶַָֹמת ה .

.מי נס ה עינ ת וכל  ְְְִִַַָָָָָבר,

ת ב אמר הינ חזקה, יא)רי  (במדבר  ְְִִִֶַַַָָָ
על  ו עליו  אר  הרח מ ֲִִֵֶֶַַַַָָָָואצל
ה נרה .קניה  אי בעיְְְִִִִֵַַַָ
והיא מנ רת , ה מה  איריְְְִִִִֶֶַָָ
י חאי ר מע רי   .מבק ְְְִִִַַַָָָמצ יה
לא והא ר לל, מאיר ה א הנרת  ְְִֵַַַַָֹֹעל
יעה עד   הלכ .מבק ונמצא מ ְְְְִִִִִֶֶַָָָזז

ֵָאליו.

יעהבי היה  המצא אליו, ְְִִֵֵֶֶָָָָ
א מר והיה  רה, ְְֵֵַָָָועסק

הזֹוהר צטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

יקב) יי' ולפני יעט כי לעני ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָֹפ ה
צלתא , דיראל צל תא  ל .יחְְְְִִֵָָָָ
טעמא . מאי . ה מ ע אה דעני ְְְֲִִִַָָָָָָֻצלתא 
יקרא רסי עד  ס קא  האי    ְְְְִֵַַַָָָֻמ
ברי וקד א  . ירי ואתע ר ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָדמלא ,

מ ח  מתעט)ה א  צלתא(נ"א  ההיא ְְְְֲִִִֶַַָָ
אקרי. פ ה  דעני, פ ה ְְְְִִִִֵַָָָָואי.

דכס י ע פא  לאו  דא , ע פא  .יעט ְֲִִִַַָָָָֹ
הכא תיב  א א , .לי לית הא ְְִֵֵֶָָָָה א ,

,הת כתיב .יעט ב)כי העט פי(איכה ְֲֲִִִַָָָֹ
קי  יקל ,יח י יי' ולפני ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹרעב .
ברי קד א  קי לי ניחא  ודא  ,ְְְִִֵֵֵַָָָָֻמארי
ד  ,בי מתקימא  עלמא  מ ְְְְִִֵַַָָָה א ,
בעלמא . עלמא קיימי אר   כח א ְְְְְְְִֵַַָָָָָָלא
עלהי  יקל  מסנא  הה א למא ְְְְְֲִִֵַַַַָווי
למל א קריב  מסנא  מ ,ְְְְְְִִִֵַָָָָלמארי

כיב , ,המ כב)י יר כי (שמות  והיה  ְְְִִִִִַָָֻ
אני. ח כי ומע י אלי  ְְְֲִִִִֵַַַַָיצעק

ארול זמני מע ,  זמני עלמא , ני ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָ
 מ טעמא . מאי מע . ְְִַַָָָָלא 
בירי, מאני בהני מלא  רידיְְְְְִִֵֵֵֵַָָָ

נז)כיב , רח.(ישעיה פל א  ואת  ְְְִִֶַַַָ
לד )כתיב לב .(תהלי לנ רי יי ' קרב ְְְְְִִֵֵָָ

נא) לא(תהלי אלהי ונדה  נר ְְְֱִִִֵֶָֹֹלב
ְִֶתבזה .

 אמנזי מסנא , נזי מא , נינ ְְְְִִִִֵָָָָָָָ
א ואת כיב ְְְְִִִִֶַָָכינ א ,

כתיב ר ח . כב)פל יריב(משלי יי' י ְְְִִִַַָָ
  דלה אטרא  גי .'וג ְְְְְִִִַָָריב
אצטרי לא  א , על  ויטא  ְְְְִִִִַַַָָָָֹיפא,
ולא אחרא , לדינא  אצטרי ולא  ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָסהדי,

קב) ה'(תהלי ולפני   יעט כי לעני  ְְְְֲִִִִֵַָָֹפה 
היא י ראל  פת ל  . יח  ְְְִִִִִֵַָָֹי
מה .  מ עלי נה  העני  תפת  ְְְִִִִֶֶַָָָָָֻתפה ,
ה ב ד א עד עלה    מ ?ע ִִֵֶַַַַַָָה
דוה .רא מתערת  לה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָֹל 

מ ח הא  ר(מתע)הפ  תא ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
פה. נקראת העני פת ְְְִִִִֵֶַַַָָואי ,

י ,י ל  ע  אינ זה ע . יעט ֲִִִִֵֶֶַֹ
י א תב א א  .ל אי ֲִֵֵֶֶָָָהרי 

  וכתב , ב)יעט רעב .(איכה  פיהעט ְְֲֲִַָָָָָֹ
.נ ר לפני בל  , יח י ה' ְְְְִִִִִֵֵֵֶֹולפני 
מ הא, ר דה לפני נח  ְְִִֵֶַַָָוזה
אר נמצאי א    מת  להעְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ת א למי אי . לע להע ְְְִֵֶַָָָָמק מי
העני מ , נלר עליו  יקל ְְִִִִִֶֶֶָָָָֹהעני

ת ב  ,מ י תר ל ל כב)קרב (שמות ִֵֶֶֶַָָָֻ
אני .  ח י ומעי  אלי  יצעק י  ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָוהיה

מע ולאר  לפעמי  להע ני ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
מה מע. א  ְְִִֵֶַָָֹולפעמי
לי ה א  לה ר  מ ?ע ִִִֵֶֶֶַַַַַה

תב  , לה רי בנז)ה ואת(ישעיה ְְִֶֶַַָָ
וכתב רח . פל  לד )א  ה'(תהלי קרב  ְְַַַָָָ

לב . נה )לנרי  ה(ש ונד נר לב ְְְְְְִִִֵֵֵֶָ
תבזה. לא  ְֱִִֶֹֹאלהי

 א מזנ  עני   ז מי  ,נינ ְִִִִֵֵֶָָָ
פל א ואת ת ב  ְְְִֶֶַַַָָָכינה ,

וכתב  כב)רח, וג'.(משלי ריב יריב  ה' י  ְְִִִַָָָ
ולט חזק  ה הא טרס  ְְִֵֶֶֶַָָָָמ
   צרי ולא  עדי  צרי א ה ל , ְִִִֵֶַַַָָָֹֹֹעל 
.ניה אר מ נטל ולא ְְְִִֵֵַַַַָָֹאחר ,



הזֹוהרצח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

האאמר אימא. ולא  מענא , לא  ,לי ְְְְִֵַַָָָָָָ
תיב  ד )א ליפנא , וזאת(דברי ְְְִִָֹ

מ ה ,  אר מה.   א ר ֲֲֶֶֶֶַָָָֹֹה רה
א ה אי  מ ה ,  לא  ל מר. יכל ְִֶַַַָָָָָֹא ה

ל מר. ַָיכ ל 

ואמר,תח יה דה  ל )ר' א(דברי ה י ְְִַַָָָ
זכי  מא . ימי ואר י ְְֵֶֶֶַָָָֹח
 לתרי זכי , מינ ראת ולא  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָבא רייתא ,
דאתי. עלמא  וחד ,די עלמא  חד ,י ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָח
ר ית  מא וכל רי. ,יח ְְְְְְִִִֵֶַַָָכיב
 מא חי, מ ר מת  מא ,ְְְְִִִֵַַַַָמינ
ר מת אי , מע מר' רמתְְְְְְְִִִִֵַַ

ִָֹמ א .

לאמה תחא , פתח  דאיה קרא  האי ְְְְִִַַַָָָָ
תמי  . למיעאל ְְְִִֵֵָָָָָיכילנא 
וכה . ה  אחת על ,ימידס ְְְִִִַַַַַַָָָא רייתא
יס ליק  יחאי    מע ר' לדרא , ְְְְְִִִֶַָָָווי
, מע דר ' קמי קיימי אנ כד .י ְְְְֲִִִֵֵַַָָמ
וכא עיבר, לכל פתיחי לא  עי ְְְְִִִִִַָָָָֹמ

ידענאמ לא .י מ אתרנא  וכד תליא . ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
.סתימי עימ וכל ְְִִִִִַָמידי ,

דכיב ,אמר היינ חזק ה , יא)ר' (במדבר ְְְִִִִַַָָ
על וי עליו א ר הרח מ ְֲִִֵֶֶַַַָָָָואצל
 נהרי דא , ב צינא ,קניה אי  בעיְְְְֲִִִִִִֵַָָָ
כיח. מי בקי והא  ,ציניב ה  ְְְִִִִִֵֵַַָמי
,ציני דב מארי יחאי,   מע ר' ְְִִִֵֶַָָ
,י מ אע י לא  נה רא  לכא , נהיר ְְְִִֵֵַָָָָֹה א 
 מט עד אזל .מיקי ְְְְְְִִֵַַָָוא כח 

. יְֵַלג

יתיבד הוה  , ה חא ,יג  מט ְְְֲִֵַַַָָָ
אמר, והוה בא רייתא , (תהלי ולעי ְְְֲֵַַַָָָָ

הריאמר אמר, ולא  מעי לא  ,ל ְְֲִֵֶַַַָָֹֹֹ
תב  ,ד )למדנ רה(דברי ה וזאת ְְַַָָָֹ

א ה  מה  אר מה.  ֲֲֶֶֶֶַָָָֹֹא ר
 אינ  מה   א  אבל למר. ְֲֵֶֶַָָָֹֹיכל

ל מר. ַָיכ ל

ואמר,תח  יהדה חי (ש )רי  ה א י  ְְִִֶַַַַָָָ
ולא רה  כה מי  . ימי ְְִֶֶֶֶַָָֹֹואר
אחד  י ח ל ני זכה מה, ְְִִִִֵֶֶֶַָָָנפרד
תב הא ,  לע ואחד  ה ה , לעְֶֶֶַַָָָָָָָ
מי מה , פרד  מי  וכל .ני , י ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָח
מרי פרד מי  , יהח מ ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָפרד

מהל. נפרד  א , מעְְְִִִֵַָֹ

לאמה  תח תח  הא  הה ס ק ֵֶֶֶַַַַַָֹ
תרה ברי  אליו  להנס  ְְְִִֵֵֵָָָָֹיכלנ
ל ר א י  וכ ה. ה אחת על  רי ס ְְִִַַַַַַַָָָה
.מ יס ק  י חאי  מע ְְִִִִֵֶֶֶַַַרי 
,מע רי  לפני מדי ע  אנְְְְִִִִֵֶֶַָ
וה ל עבר לכל  חית הב  ְְְְִֵֵֶַַַַָֹמעינת
דעי י לא ,מ פרדי כ ְְְְִִִִִֶֶֶַָֹמת ה .

.מי נס ה עינ ת וכל  ְְְִִַַָָָָָבר,

ת ב אמר הינ חזקה, יא)רי  (במדבר  ְְִִִֶַַַָָָ
על  ו עליו  אר  הרח מ ֲִִֵֶֶַַַַָָָָואצל
ה נרה .קניה  אי בעיְְְִִִִֵַַַָ
והיא מנ רת , ה מה  איריְְְִִִִֶֶַָָ
י חאי ר מע רי   .מבק ְְְִִִַַַָָָמצ יה
לא והא ר לל, מאיר ה א הנרת  ְְִֵַַַַָֹֹעל
יעה עד   הלכ .מבק ונמצא מ ְְְְִִִִִֶֶַָָָזז

ֵָאליו.

יעהבי היה  המצא אליו, ְְִִֵֵֶֶָָָָ
א מר והיה  רה, ְְֵֵַָָָועסק

הזֹוהר צטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

יקב) יי' ולפני יעט כי לעני ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָֹפ ה
צלתא , דיראל צל תא  ל .יחְְְְִִֵָָָָ
טעמא . מאי . ה מ ע אה דעני ְְְֲִִִַָָָָָָֻצלתא 
יקרא רסי עד  ס קא  האי    ְְְְִֵַַַָָָֻמ
ברי וקד א  . ירי ואתע ר ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָדמלא ,

מ ח  מתעט)ה א  צלתא(נ"א  ההיא ְְְְֲִִִֶַַָָ
אקרי. פ ה  דעני, פ ה ְְְְִִִִֵַָָָָואי.

דכס י ע פא  לאו  דא , ע פא  .יעט ְֲִִִַַָָָָֹ
הכא תיב  א א , .לי לית הא ְְִֵֵֶָָָָה א ,

,הת כתיב .יעט ב)כי העט פי(איכה ְֲֲִִִַָָָֹ
קי  יקל ,יח י יי' ולפני ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹרעב .
ברי קד א  קי לי ניחא  ודא  ,ְְְִִֵֵֵַָָָָֻמארי
ד  ,בי מתקימא  עלמא  מ ְְְְִִֵַַָָָה א ,
בעלמא . עלמא קיימי אר   כח א ְְְְְְְִֵַַָָָָָָלא
עלהי  יקל  מסנא  הה א למא ְְְְְֲִִֵַַַַָווי
למל א קריב  מסנא  מ ,ְְְְְְִִִֵַָָָָלמארי

כיב , ,המ כב)י יר כי (שמות  והיה  ְְְִִִִִַָָֻ
אני. ח כי ומע י אלי  ְְְֲִִִִֵַַַַָיצעק

ארול זמני מע ,  זמני עלמא , ני ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָ
 מ טעמא . מאי מע . ְְִַַָָָָלא 
בירי, מאני בהני מלא  רידיְְְְְִִֵֵֵֵַָָָ

נז)כיב , רח.(ישעיה פל א  ואת  ְְְִִֶַַַָ
לד )כתיב לב .(תהלי לנ רי יי ' קרב ְְְְְִִֵֵָָ

נא) לא(תהלי אלהי ונדה  נר ְְְֱִִִֵֶָֹֹלב
ְִֶתבזה .

 אמנזי מסנא , נזי מא , נינ ְְְְִִִִֵָָָָָָָ
א ואת כיב ְְְְִִִִֶַָָכינ א ,

כתיב ר ח . כב)פל יריב(משלי יי' י ְְְִִִַַָָ
  דלה אטרא  גי .'וג ְְְְְִִִַָָריב
אצטרי לא  א , על  ויטא  ְְְְִִִִַַַָָָָֹיפא,
ולא אחרא , לדינא  אצטרי ולא  ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָסהדי,

קב) ה'(תהלי ולפני   יעט כי לעני  ְְְְֲִִִִֵַָָֹפה 
היא י ראל  פת ל  . יח  ְְְִִִִִֵַָָֹי
מה .  מ עלי נה  העני  תפת  ְְְִִִִֶֶַָָָָָֻתפה ,
ה ב ד א עד עלה    מ ?ע ִִֵֶַַַַַָָה
דוה .רא מתערת  לה ְְְִֶֶֶֶֶַַַָֹל 

מ ח הא  ר(מתע)הפ  תא ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
פה. נקראת העני פת ְְְִִִִֵֶַַַָָואי ,

י ,י ל  ע  אינ זה ע . יעט ֲִִִִֵֶֶַֹ
י א תב א א  .ל אי ֲִֵֵֶֶָָָהרי 

  וכתב , ב)יעט רעב .(איכה  פיהעט ְְֲֲִַָָָָָֹ
.נ ר לפני בל  , יח י ה' ְְְְִִִִִֵֵֵֶֹולפני 
מ הא, ר דה לפני נח  ְְִִֵֶַַָָוזה
אר נמצאי א    מת  להעְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
ת א למי אי . לע להע ְְְִֵֶַָָָָמק מי
העני מ , נלר עליו  יקל ְְִִִִִֶֶֶָָָָֹהעני

ת ב  ,מ י תר ל ל כב)קרב (שמות ִֵֶֶֶַָָָֻ
אני .  ח י ומעי  אלי  יצעק י  ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָוהיה

מע ולאר  לפעמי  להע ני ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
מה מע. א  ְְִִֵֶַָָֹולפעמי
לי ה א  לה ר  מ ?ע ִִִֵֶֶֶַַַַַה

תב  , לה רי בנז)ה ואת(ישעיה ְְִֶֶַַָָ
וכתב רח . פל  לד )א  ה'(תהלי קרב  ְְַַַָָָ

לב . נה )לנרי  ה(ש ונד נר לב ְְְְְְִִִֵֵֵֶָ
תבזה. לא  ְֱִִֶֹֹאלהי

 א מזנ  עני   ז מי  ,נינ ְִִִִֵֵֶָָָ
פל א ואת ת ב  ְְְִֶֶַַַָָָכינה ,

וכתב  כב)רח, וג'.(משלי ריב יריב  ה' י  ְְִִִַָָָ
ולט חזק  ה הא טרס  ְְִֵֶֶֶַָָָָמ
   צרי ולא  עדי  צרי א ה ל , ְִִִֵֶַַַָָָֹֹֹעל 
.ניה אר מ נטל ולא ְְְִִֵֵַַַַָָֹאחר ,
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מה ינא . אר מנא, ְְִִַַַַָָָָנטיל 
כיב , נ בר מתי נ נטיל, ְְְְִִִִִַַָָָָמ נא 

. נפ  בעיהק את  ְְֵֶֶֶַָָוקבע 

 אקרי אתר ל לעני , פ ה  ְְְְֲִִִֵַָָָָָאמר
סקא היא היא , ע אה  מה  ְְְִִִִִַָָָָָתפה,

אחד )לאתר ה א ברי פ ה(קדא ע אה . ְְְְֲִִִֶַָָָָָָ
.לה אנח  דמל א , פלי אי ְְְְְְִִֵֵַַָָָדריא ,

לר'רי וחמא  ,ירי אסחר  מע ְְְְִִִֵֵַַַָָ
. יג מט חזקה, לר' ְְְְִִֵַָָָיהדה
, לה אמר .ה אסל  י ס ְְְְִִֵַַַָָָתר
 אמר .ייכמ ואתאביד לכ הוה ְְְְְֲִִִִַָָָָסימא 
ולא מר, פתח  ע אה פתחא  ו אי , ְְְִִֵַַָָָָָָֹלי

. למיעאל ְְִֵָָָָיכילנא 

לי,אמר, אמר היא . טז)מאי (בראשית ְִֵַָָָ
וסיפי , אד פרא  יהיה  ְְְִֵֵֶֶֶָָוה א 
כל ני ועל  כיב  למנע , בעינא ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקרא 
הא אחיו. כל ני על  מה , י ְְְִֵֶֶַַָָָָאחיו
לא והאי  ידענא, קרא ליכ ְְְְְְִֵַַָָָָברירא 
אתחזי  לא  קרא , סיפי ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָידענא ,

. יְֵֵכרי

היא ,אמר מ ה  חד  א  , יכ ח ,ל ִִֵַַַָָָֹ
ה אנא, ס קא . רא  ְְְַַַַָָָָָבחד
ברי לקדא  לי אית  , ניל  ְְְִִִִֵַָָָפני
ני .נהרי לא  ני .נהרי  ני ְְֲֲִִִִִַַָָָָה א .

ני .אי(ע"א פ"ז ד)ני .רחיקי ְִִִִִַָָָ
ני לבר. ני לגו. ני .ְְְִִִִִִִַַָָָקריבי

מאלא .  ני ְִִִִָָָָימינא .

קמיא יראל אי  אי ז חזי, ְִִִֵֵֵַָָָָָ
 אחיד ה א, ברי ְְְֲִִַָָקדא 

, אד ני  נמ ת נטל? מ ְְְְִֵֵֵֶַָָואיזה
.נפ קבעיה את וקבע ְְֵֶֶֶֶַָָָֹתב 

מקע ד  ל  לעני פה  ְְִִַָָָָָאמר,
הא , עלי בר תפה , ְְְִִֶֶָָָָקרא 

למק עלה הא)הא  ר ד ה). עלי ְְֶֶֶֶַָָָ
הפ י ה הרא הל פת ל  ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ
.תא ִֵֶַָניח

רירי את וראה ,רא ס בב  מע ְְִִִֵֶַַָָֹ
אליו. יעה חזקה רי  ואת ְְְִִִִִֵֶֶַָָָיהדה
, לה אמר .ה הס ל , ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר 
ואי ,ל אמר .מ ואבד לכ היה ְְִֶֶַַַָָָָָָא צר
יכלנ ולא ,רנ מ תח   עלי ְְְֵֶֶֶַַָָֹֹתח

. ְִֵָלהנס

ל,אמר, אמר ה א ? טז)מה וה א(בראשית ְְַַָָ
אנ ה ס ק   וס .אד רא ְְִֶֶֶַָָָָיהיה
אחיו כל ני ועל תב  לדעת, ציְְִֵֶֶַַַָָָָר
הרי אחיו? כל ני על ה  מה . ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹי
לא זה  ואת ,ידענ ה ס ק ל  ל  ְְֵֶֶֶַַָָָֹרר 
. כרא נראה לא הת ב    ,ְְְִֶֶַַָָֹֹידענ

אחד ,אמר בר הא  הל ,יכח ,לה ֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ה ,נינ עלה. אחת ְְִֶַַַַָָָבדרה
ני לדרהא : י ני ל  ִִִֵַַָָָָָפני
ני . מאירי א ני .אירי ְְִִִִִִֶַָָֹה
.ביקר ני .קי רח ני .ניחְְְִִִִִַָָ
ל ני . ח ני .פני  ניְִִִִֶֶֶַָָָָ

מאל. ל ני .ְִִֶָָֹימי

הדא לפני  יראל  ריהא ראה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹ
ניהעלי ני זי אח הא ,  רְֲִִִֶֶַָָָ
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ה א ני אי מלא . אי ע יאנְְְְְְִִִִִַַָָָ
חד  מי ואי , ה אחיד מיְְְְֲִִֵֵַָ
ני אי אחיד י ע אר ְְֲִִִִַַָָה א .
 בגיני . אי  ני אי ,ְְְִִִִִִֵַַָָרחיקי
חמינא הא  דמלא , מפא  רחיקי ְְְְֲִִִִֵַָָָָאי
דימעאל , קריב י ,מצרי אי ְְְְְִִִִִֵַָָכל 
הו  הוכ ,לי הו קריבי אחי ְְְֲֲִִִֵַַָֻמה

.רחיקי ני אי ,אי יאנְְְְִִִִִִַַָָ

 בגיני, מעאלי אתזר ד ,אברה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָ
לקי וח רימד י ְְֵֵֵַָָָָזכה ,
 רחיקי  ני אי ל על ליטא  ְְֲִִִִִַַַָָָָאתר 
.י ע אר   ני  אי ל על  ,אי ְְִִִִִַַַַָָָות
על כ בגיני  ב ל, יד דכתיב  ה א ְְִִִֵַַַָָָֹהדא 
רימד יי ל מר, ,י אחיו  כל  ְְְְִֵֵֵֶַַָָָני 
בל , יד כיב , ה מ לעיא לקי ְְְְִִִֵֵַָָָֹֻוח
 בגי לת א . ני אר ל  על ְְְְְִִִַַַַָָָָלטא
זכ לא  ואי, אחיו כל ני על ְְֵֶַַָָָָָָ

. ְֵָכוותי

 י.אתיד קונ חזקה , ור' יה דה רי ְְְְְְִִִִָָָָ
דאמרי   היינ יה דה , ר י ְְְְִִִַַַָָאמר
דבירא , נביעא  בדרדיא, חמרא ְְְְְְֲִִֵֵָָָָָֻאינ י,
ד  לעלמא , ווי אתע ר. דקיזרא  ְְְְְְִִִִַַַָָָָָקטירא 
יערע לדרא , ווי .י מ מר ְְְְִִִֵַַַַָָָֹיס ק

דא מ דרא  זאה  זמנא . דע  ההא  ְְְְְְִִַַָָָָָ
. יבג רי דאיה דרא  ז אה למר. ְְְִֵֵֵַַָָָָָֹלי

 חברי ת לא אא  ל ע ְֲִֵֵֶָָָאי
נס רת  דעיוי רה ליְְְְְְִִִִֶַַָ

ַָהרה
ע"א) פט ח "ב (זוהר 

י מארי , מע לר ' לי איל י דאי ְְִִִֵַַָָָ
,לי אמר  ארחא , י ע אערע  ְְְְִֵֵַַַַָָָחד

מ הא ני תא לה ְְִֶֶֶֶַָָל 
אר ה א, אחד מ וה ,ה  זיְְְֲִֵֶֶָָָאח
, קירח ני תא זי אח  יְְֲִִִִַָָָהע
קירח ה ולכ ,ניח  ני ת אְְְְִִִֵֵַָָָ
ל ת א ל  ראינ הרי  ,ל ה  ֲִִֵֶֶֶֶַָָָמ
אחי מ י מעאל , קרבי  ,ְְְְִִִִֵֵַַָמצרי
פני הי  וכ ,ל  הי ביקרְְְִִָָָָֻ

.קי רח ני  ת בא  ני חְְְִִִַָָ

זכהבגלל ימעאל, ל , אברה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
מק וחלק רמד ְְְְֶֶָָ
קירח ני תא ל על ְִִֵֶַָָָלט
אר ל ני ת א ל על  ,ניְְְִִֶַַָָָָותח
 מ ב ל.  יד תב זה . יִִֶֶַַָָָָֹהע
י י למר , . י אחיו כל  ני ְְְִִֵֶַַָָָֹעל 
יד תב  ,מ למעלה  וחלק ר ְְְְְִֶֶַָָָָֻמד
ניה אר ל על לט ְִֵֶַַַָָָֹב ל ,

אחיומ כל  ני  על  מ ה , ְְִֵֶֶַַָָָָ
.תכמ  זכ א  ְֶַַָֹו אי,

 א. יד קונ חזקה ורי  יהדה ר י  ְְְְְִִִִַַָָָָָ
י אנ מה   הינ יהדה, רי  ְְֲִִֶַַַַָָָאמר
האר, נביעת מריו יי ,מרי ְְְְִִִִֵַַַָָא
ללע א י  מתער. קימא ל ְְְִֵֶֶֶַָָָָקר 
ה לר אי  !רנמ מ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַס ק
ירי הר א רי !מ ה  תא ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַיארע
רי הא הר ארי !רנ מ ְֵֵֶֶַַָאת

!כ תְ

 חברי ת לא אא  ל ע ְֲִֵֵֶָָָאי
נס רת  דעיוי רה ליְְְְְְִִִִֶַַָ

ַָהרה
ע"א) פט ח "ב (זוהר 

אחדרי   י מע ר י  את  אל  ידאי ְִִִֶֶַַַַָָ
הרי ר י , ,ל אמר ,ר ע פְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ



הזֹוהרק   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

מה ינא . אר מנא, ְְִִַַַַָָָָנטיל 
כיב , נ בר מתי נ נטיל, ְְְְִִִִִַַָָָָמ נא 

. נפ  בעיהק את  ְְֵֶֶֶַָָוקבע 

 אקרי אתר ל לעני , פ ה  ְְְְֲִִִֵַָָָָָאמר
סקא היא היא , ע אה  מה  ְְְִִִִִַָָָָָתפה,

אחד )לאתר ה א ברי פ ה(קדא ע אה . ְְְְֲִִִֶַָָָָָָ
.לה אנח  דמל א , פלי אי ְְְְְְִִֵֵַַָָָדריא ,

לר'רי וחמא  ,ירי אסחר  מע ְְְְִִִֵֵַַַָָ
. יג מט חזקה, לר' ְְְְִִֵַָָָיהדה
, לה אמר .ה אסל  י ס ְְְְִִֵַַַָָָתר
 אמר .ייכמ ואתאביד לכ הוה ְְְְְֲִִִִַָָָָסימא 
ולא מר, פתח  ע אה פתחא  ו אי , ְְְִִֵַַָָָָָָֹלי

. למיעאל ְְִֵָָָָיכילנא 

לי,אמר, אמר היא . טז)מאי (בראשית ְִֵַָָָ
וסיפי , אד פרא  יהיה  ְְְִֵֵֶֶֶָָוה א 
כל ני ועל  כיב  למנע , בעינא ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקרא 
הא אחיו. כל ני על  מה , י ְְְִֵֶֶַַָָָָאחיו
לא והאי  ידענא, קרא ליכ ְְְְְְִֵַַָָָָברירא 
אתחזי  לא  קרא , סיפי ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָידענא ,

. יְֵֵכרי

היא ,אמר מ ה  חד  א  , יכ ח ,ל ִִֵַַַָָָֹ
ה אנא, ס קא . רא  ְְְַַַַָָָָָבחד
ברי לקדא  לי אית  , ניל  ְְְִִִִֵַָָָפני
ני .נהרי לא  ני .נהרי  ני ְְֲֲִִִִִַַָָָָה א .

ני .אי(ע"א פ"ז ד)ני .רחיקי ְִִִִִַָָָ
ני לבר. ני לגו. ני .ְְְִִִִִִִַַָָָקריבי

מאלא .  ני ְִִִִָָָָימינא .

קמיא יראל אי  אי ז חזי, ְִִִֵֵֵַָָָָָ
 אחיד ה א, ברי ְְְֲִִַָָקדא 

, אד ני  נמ ת נטל? מ ְְְְִֵֵֵֶַָָואיזה
.נפ קבעיה את וקבע ְְֵֶֶֶֶַָָָֹתב 

מקע ד  ל  לעני פה  ְְִִַָָָָָאמר,
הא , עלי בר תפה , ְְְִִֶֶָָָָקרא 

למק עלה הא)הא  ר ד ה). עלי ְְֶֶֶֶַָָָ
הפ י ה הרא הל פת ל  ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ
.תא ִֵֶַָניח

רירי את וראה ,רא ס בב  מע ְְִִִֵֶַַָָֹ
אליו. יעה חזקה רי  ואת ְְְִִִִִֵֶֶַָָָיהדה
, לה אמר .ה הס ל , ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר 
ואי ,ל אמר .מ ואבד לכ היה ְְִֶֶַַַָָָָָָא צר
יכלנ ולא ,רנ מ תח   עלי ְְְֵֶֶֶַַָָֹֹתח

. ְִֵָלהנס

ל,אמר, אמר ה א ? טז)מה וה א(בראשית ְְַַָָ
אנ ה ס ק   וס .אד רא ְְִֶֶֶַָָָָיהיה
אחיו כל ני ועל תב  לדעת, ציְְִֵֶֶַַַָָָָר
הרי אחיו? כל ני על ה  מה . ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹי
לא זה  ואת ,ידענ ה ס ק ל  ל  ְְֵֶֶֶַַָָָֹרר 
. כרא נראה לא הת ב    ,ְְְִֶֶַַָָֹֹידענ

אחד ,אמר בר הא  הל ,יכח ,לה ֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ה ,נינ עלה. אחת ְְִֶַַַַָָָבדרה
ני לדרהא : י ני ל  ִִִֵַַָָָָָפני
ני . מאירי א ני .אירי ְְִִִִִִֶַָָֹה
.ביקר ני .קי רח ני .ניחְְְִִִִִַָָ
ל ני . ח ני .פני  ניְִִִִֶֶֶַָָָָ

מאל. ל ני .ְִִֶָָֹימי

הדא לפני  יראל  ריהא ראה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹ
ניהעלי ני זי אח הא ,  רְֲִִִֶֶַָָָ

הזֹוהר קאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ה א ני אי מלא . אי ע יאנְְְְְְִִִִִַַָָָ
חד  מי ואי , ה אחיד מיְְְְֲִִֵֵַָ
ני אי אחיד י ע אר ְְֲִִִִַַָָה א .
 בגיני . אי  ני אי ,ְְְִִִִִִֵַַָָרחיקי
חמינא הא  דמלא , מפא  רחיקי ְְְְֲִִִִֵַָָָָאי
דימעאל , קריב י ,מצרי אי ְְְְְִִִִִֵַָָכל 
הו  הוכ ,לי הו קריבי אחי ְְְֲֲִִִֵַַָֻמה

.רחיקי ני אי ,אי יאנְְְְִִִִִִַַָָ

 בגיני, מעאלי אתזר ד ,אברה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָ
לקי וח רימד י ְְֵֵֵַָָָָזכה ,
 רחיקי  ני אי ל על ליטא  ְְֲִִִִִַַַָָָָאתר 
.י ע אר   ני  אי ל על  ,אי ְְִִִִִַַַַָָָות
על כ בגיני  ב ל, יד דכתיב  ה א ְְִִִֵַַַָָָֹהדא 
רימד יי ל מר, ,י אחיו  כל  ְְְְִֵֵֵֶַַָָָני 
בל , יד כיב , ה מ לעיא לקי ְְְְִִִֵֵַָָָֹֻוח
 בגי לת א . ני אר ל  על ְְְְְִִִַַַַָָָָלטא
זכ לא  ואי, אחיו כל ני על ְְֵֶַַָָָָָָ

. ְֵָכוותי

 י.אתיד קונ חזקה , ור' יה דה רי ְְְְְְִִִִָָָָ
דאמרי   היינ יה דה , ר י ְְְְִִִַַַָָאמר
דבירא , נביעא  בדרדיא, חמרא ְְְְְְֲִִֵֵָָָָָֻאינ י,
ד  לעלמא , ווי אתע ר. דקיזרא  ְְְְְְִִִִַַַָָָָָקטירא 
יערע לדרא , ווי .י מ מר ְְְְִִִֵַַַַָָָֹיס ק

דא מ דרא  זאה  זמנא . דע  ההא  ְְְְְְִִַַָָָָָ
. יבג רי דאיה דרא  ז אה למר. ְְְִֵֵֵַַָָָָָֹלי

 חברי ת לא אא  ל ע ְֲִֵֵֶָָָאי
נס רת  דעיוי רה ליְְְְְְִִִִֶַַָ

ַָהרה
ע"א) פט ח "ב (זוהר 

י מארי , מע לר ' לי איל י דאי ְְִִִֵַַָָָ
,לי אמר  ארחא , י ע אערע  ְְְְִֵֵַַַַָָָחד

מ הא ני תא לה ְְִֶֶֶֶַָָל 
אר ה א, אחד מ וה ,ה  זיְְְֲִֵֶֶָָָאח
, קירח ני תא זי אח  יְְֲִִִִַָָָהע
קירח ה ולכ ,ניח  ני ת אְְְְִִִֵֵַָָָ
ל ת א ל  ראינ הרי  ,ל ה  ֲִִֵֶֶֶֶַָָָמ
אחי מ י מעאל , קרבי  ,ְְְְִִִִֵֵַַָמצרי
פני הי  וכ ,ל  הי ביקרְְְִִָָָָֻ

.קי רח ני  ת בא  ני חְְְִִִַָָ

זכהבגלל ימעאל, ל , אברה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
מק וחלק רמד ְְְְֶֶָָ
קירח ני תא ל על ְִִֵֶַָָָלט
אר ל ני ת א ל על  ,ניְְְִִֶַַָָָָותח
 מ ב ל.  יד תב זה . יִִֶֶַַָָָָֹהע
י י למר , . י אחיו כל  ני ְְְִִֵֶַַָָָֹעל 
יד תב  ,מ למעלה  וחלק ר ְְְְְִֶֶַָָָָֻמד
ניה אר ל על לט ְִֵֶַַַָָָֹב ל ,

אחיומ כל  ני  על  מ ה , ְְִֵֶֶַַָָָָ
.תכמ  זכ א  ְֶַַָֹו אי,

 א. יד קונ חזקה ורי  יהדה ר י  ְְְְְִִִִַַָָָָָ
י אנ מה   הינ יהדה, רי  ְְֲִִֶַַַַָָָאמר
האר, נביעת מריו יי ,מרי ְְְְִִִִֵַַַָָא
ללע א י  מתער. קימא ל ְְְִֵֶֶֶַָָָָקר 
ה לר אי  !רנמ מ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַס ק
ירי הר א רי !מ ה  תא ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַיארע
רי הא הר ארי !רנ מ ְֵֵֶֶַַָאת

!כ תְ

 חברי ת לא אא  ל ע ְֲִֵֵֶָָָאי
נס רת  דעיוי רה ליְְְְְְִִִִֶַַָ

ַָהרה
ע"א) פט ח "ב (זוהר 

אחדרי   י מע ר י  את  אל  ידאי ְִִִֶֶַַַַָָ
הרי ר י , ,ל אמר ,ר ע פְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
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כתיב הא  דת)ר ', בר תא פר א(ס "א  ְְְְְְִַַַָָָָָָ
כיב , יעיה , אמר ת , נו)דא  (ישעיה ְְְְִִַַַָָָָ

את  מר י א ר  ריסי ל יי ' אמר ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹכה 
ביתי  לה ונתי ,'וג ְְְְִִֵֶַַַָָת תי 

מיירי. קא  מה  .'וג ְְְֵַַַָבח מ תי

קטרי אמר  חמר קטקאה , , לי ְְֲֲִֵֵַַָָָָ
מ ה נחית, ְְְְִִִָָבטיפסא ,
,רלאח אפכי  א צח תא . בעי ְְְֲֵֵַַַָָָָָדא רייתא 
,לי אמר .ל ותכ אבתראי, ְְְֲֲִִֵֵַַַָָוזיל 
מר בתרי ארחא , עבידנא  מר גיניְְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֹ

כינ א . ְְְִִֵֶָָאסל

א קמהאמר הא  דא  מה  חזי, א  ,לי ְֲִֵֵַָָָָָָ
אמר כה מה. רי ולא ְְְִִַַַָָָָֹחבריא ,
 אי י א . סריסי מא .ריסיל ְִִִִִִֵַָָָָיי'
מסרסי  בארייתא , מלי ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָחבריא ,
 ולעא תא , מיי יתא  כל רמייהְְְְְִִַַַָָָָָ
מזרזי  דתא  בליליא  ְְְְְְְְֵֵַַָָָָא רייתא ,
רזא ידעי מ , דלה בזגא  ְְְְְְִִִֵַַַָָָגרמייה
אזוגת דמטרניתא  עתא ְְְְְֲִִִַַַַָָָָע אה ,

ְְַָמלא .

 ואי ונימכ דא , רזא דידעי חבריא  ְְְְְְִִִַַַַָָָָ
  דמאריה למהימנתא ייה ְְְִִֵֵַָָָל
הה א  מעיה איא  רכאמתְְְְְִִִֵַָָָ
,מרי א ר דכיב, ה א  ודא  ְְְְְֲִִִֵֶָָליליא.

אמר, דא לז)מה מר(בראשית ואביו ְְְְִֵַַָָָָ
הבר. ֶַָָאת

אהואקרלח גי ואי,  סריסי ְְְְִִִִַַָָָָ
רעוא לא חא  ְְְְְֲַַַָָָל תא 

חפצ י.דמא אר ובחר כיב , ריה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
זגא א  חפצ י. באר ְֲִִֶַָָָָָמאי 
חד, א  בריתי, מחזיקי ְְְֲִִִִִִַַַָָֹדמטרניתא .

הת)ת ב  ת(פרת ז פרה ְְַַַַָָָָָָָָ
ה' אמר ה תב  י עיה , ְְֶֶַַַָָָָֹאמר
,'וג תתי  את  מרי א ר ריסי ְְְְֲִִִֶֶַַַָל
ה מה  .' וג בחמתי  ביתי  לה ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹונתי 

ֵא מר?

חמר אמר את קר ק טקאי , ,ל ְְְֲִֶַַָָֹ
 צרי רה בר ורד, ְְִֵֵֶַַָָָדר
 תכ אחרי ול  רי לאח הפ א ְְֲֲֲֵֵֶַַַַַֹצחת,
את עיתי  מ רי   מ , ל אמר  . ְִִִִִֶַָָל

כינה. אס ל מרי ואחרי ,רְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָה

רהאמר הרי זה בר ראה , א , ל ְְֲֵֵֵֶַָָָֹ
אמר ה דבר . פר ולא ְְֲִֵֵַַָָָֹֹהחברי
ה א ?ריסיה ה מי  ,ריסיל ִִִִִֵֵֵַַָָה '
מסרסי רה  לי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָהחברי
סקיוע הת ימי  ת ל ְְְְִֵֵֶַַַָָָעצמ
עצמ את מזרזי הת בליל  ְְְְִֵֶַַַַָָָָרה,
 העלי הד דעי  מ גזְְְִִִֶֶַָָ

.ל מזגת הבירה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָעה

תואנימכ זה , סד  דעי  חברי ְְְְֲִִִֵֶֶַָ
רכימת ,נר לאמנת  ְְֱִִִִֶַָָָל
תב וזה ה ילה. תא מעיה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָפרי 
את מר  ואביו אמר מ ,מר י ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָא ר

ַָָה בר.

 תונקראי לח ביל ואי, סריסי ְְְְִִִִִִַַַָָ
, נר  רצ את למצא ְְְִִֶַָָֹלת 
ה מה  חפצי. אר  בחר ְֲֲִֶֶֶַַָָָָתב 
הבירה. זג זה  חפצ י? ְְֲִִִֶֶַַָָָא ר
בריתי אחד . הל  בריתי , מחזיקיְְֲִִִִִִִִֶַַָֹ

הזֹוהר קגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 מא לקיח ז אה .סת ְְְִִִֵַַָָָָבריתי
דא . רזא  וידע  דא , קדה  אתקְְְְִִַַָָָָָָָ

ועיתא עבד ימי ת  תיב  חזי, ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ע"ב)ל פ"ט ביעי (ד ה וי  מלאכ ְְְְִִֶַַָ

,מלאכ ל  ,'וג אלהי ליי' ְְְְֱֶֶַַַָָָֹת 
נא דבני   ייהעביד ימי יתא  איְְְְֲִִִִֵֵַָָָ
ר חבר יא , מזוגי לא  מ ה . האי בגיְְְְִִִֵַַַַַָָָ
דבני  ייה מעביד יח דלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָזמנא 
הא .  רי דקדא  עביד יה  א א  ְְְְֲִִֵֶָָָָנ א ,
דמטרניתא , ז גא  עבידיה. ְְְֲִִִֵַַָָמאי

לעלמא . י יק מתי נ ְְְְִִִִַַָָָָָלא קא 

 בגי ימתק חבריא  ליליא האי , ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
מכוני  , מאריה ְְְְִֵֵַָָבקדה
,ייק ני מעלי, בני  ונפקי , ייה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַל
 ני ול מאלא , לימינא  סטא ְְְְִִִִָָָָָָלא 
תיב , י א ועל  מטרניתא . ְְְְְִִִֵַַַָָמלא 

יד ) ליי'(דברי ,אלהיכ ליי'   א  ניְְֱִֵֶֶַַַָָָֹ
 ני  אקר יא גי ו אי. ְְְְֱִִִִֵֵֶַָֹאלהיכ

למטרניתא . למל א ני ,ְְְְְִִִֵַָָָדילי

דא ,והא  רזא  דידעי דחבר יא  ייה ע ְְְְְְְִַַַַַָָָָָ
 ני אקר  בגי .ק מתד ְְְְְְִִִִַַָָדא 
עלמא  אי והני ה א. ברי ְְְְְְִִֵָָָָלקדא 
עלמא סליק וכד . בגינייה ְְְְְְִִִַַַָָָָמתקימא 
 באי ה א ברי קדא אס ל  ְְְְְִִִִַָָָֻדינא ,
כתיב א ועל עלמא. על מרח ְְְְְִֵַַַָָָני,

ב) ואי.(ירמיה אמת  זרע  אמת . זרע  ֱֱֶֶֶֶַַַָֹֻה 
מה לימתא . קי א  עזקא  אמת . ְְְֱִִֵֶַַָָָָָמה

אמר  ז)דא ליעקב .(מיכה אמת  אמת) ְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָֹ

הא) ברי קדא זרעא ,כ בגיני חד. וכא  ְְְְִִֵֶַַַָָָֹֻ
ואי. ֱֶַָאמת 

תק מי ל  חלק א רי . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָסת
הה. הד  וי דע ה ְְֵֶַַַַַָֻד ה

עבדא  ימי ת  תב  ראה , ְֲִֵֵֶַָָֹֹ
ה ביעי  וי  מלאכ ל ְְְְְִִִֶַַָָָועית 
 מלאכ ל .' וג אלהי לה ' ְְְֱֶֶַַַָָֹת
, האד ני מלאכת מי ה ת  ת אְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
, החברי גימז לא  הה  ה בר מְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
, אד ני  מ עי נמצא  א זמ ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹרק 
מה הא . ר ד ה מעה  ֲֵֶַַַָָָא א 
נמת להציא  ה בירה  זג ? העְְְֲִִִֵַַָָ

.ללע ְָָקדת

מהחברי הה  ילה  ְֲִִֵֶַַַַָָ
נר קדת י ְְְִִִִַַָֻמתק
ני ,ימע ני  צאי וי , ל נימכְְְְְִִִִִִַָָָֻ
מאלה , ימינה  טי ס א  ,יְְִִִֶָָָֹֹקד

ת ב  אה ועל  והבירה,  לה (דברי ני  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
אלהיכיד ) לה' .אלהיכ לה '  א  ניֱֱִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

, ני נקראי אה  מ ְִִִִֵֶֶֶַַָָו אי.
ולבירה.  לל ניְְִִֶֶַַָָ

 זהוז זה, ס ד דעי  החברי דעת  ְְֲִִֵֶֶֶַַַָ
ני נקראי   מ , קי ְְִִִִִִָָָָנד
להע ה וא ה  ְֵֵֶֶַָָָָל ד רהא.
,די ל הע כ עלה  .ביל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָמתק
לה  ני ה א  ר דה ְִִֵַַַַָָָָמס ל
זרע  ה ת ב  זה ועל , להע על  מרחְְֵֶֶַַַַָָָֹֻ
אמת? ה מה  ואי . אמת  זרע ֱֱֱֶֶֶֶֶַַַַאמת.

אמר מ למה , קדה  (מיכה טעת ְְְֱֵֶֶַַַַָָ
ליעקב .ז) אמת (אה ר דה זה (אמת ְֱֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ו אי . אמת  זרע   מ אחד. ְֱִֶֶֶַַַַָָֹוהל



הזֹוהרקב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

כתיב הא  דת)ר ', בר תא פר א(ס "א  ְְְְְְִַַַָָָָָָ
כיב , יעיה , אמר ת , נו)דא  (ישעיה ְְְְִִַַַָָָָ

את  מר י א ר  ריסי ל יי ' אמר ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹכה 
ביתי  לה ונתי ,'וג ְְְְִִֵֶַַַָָת תי 

מיירי. קא  מה  .'וג ְְְֵַַַָבח מ תי

קטרי אמר  חמר קטקאה , , לי ְְֲֲִֵֵַַָָָָ
מ ה נחית, ְְְְִִִָָבטיפסא ,
,רלאח אפכי  א צח תא . בעי ְְְֲֵֵַַַָָָָָדא רייתא 
,לי אמר .ל ותכ אבתראי, ְְְֲֲִִֵֵַַַָָוזיל 
מר בתרי ארחא , עבידנא  מר גיניְְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֹ

כינ א . ְְְִִֵֶָָאסל

א קמהאמר הא  דא  מה  חזי, א  ,לי ְֲִֵֵַָָָָָָ
אמר כה מה. רי ולא ְְְִִַַַָָָָֹחבריא ,
 אי י א . סריסי מא .ריסיל ְִִִִִִֵַָָָָיי'
מסרסי  בארייתא , מלי ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָחבריא ,
 ולעא תא , מיי יתא  כל רמייהְְְְְִִַַַָָָָָ
מזרזי  דתא  בליליא  ְְְְְְְְֵֵַַָָָָא רייתא ,
רזא ידעי מ , דלה בזגא  ְְְְְְִִִֵַַַָָָגרמייה
אזוגת דמטרניתא  עתא ְְְְְֲִִִַַַַָָָָע אה ,

ְְַָמלא .

 ואי ונימכ דא , רזא דידעי חבריא  ְְְְְְִִִַַַַָָָָ
  דמאריה למהימנתא ייה ְְְִִֵֵַָָָל
הה א  מעיה איא  רכאמתְְְְְִִִֵַָָָ
,מרי א ר דכיב, ה א  ודא  ְְְְְֲִִִֵֶָָליליא.

אמר, דא לז)מה מר(בראשית ואביו ְְְְִֵַַָָָָ
הבר. ֶַָָאת

אהואקרלח גי ואי,  סריסי ְְְְִִִִַַָָָָ
רעוא לא חא  ְְְְְֲַַַָָָל תא 

חפצ י.דמא אר ובחר כיב , ריה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
זגא א  חפצ י. באר ְֲִִֶַָָָָָמאי 
חד, א  בריתי, מחזיקי ְְְֲִִִִִִַַַָָֹדמטרניתא .

הת)ת ב  ת(פרת ז פרה ְְַַַַָָָָָָָָ
ה' אמר ה תב  י עיה , ְְֶֶַַַָָָָֹאמר
,'וג תתי  את  מרי א ר ריסי ְְְְֲִִִֶֶַַַָל
ה מה  .' וג בחמתי  ביתי  לה ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹונתי 

ֵא מר?

חמר אמר את קר ק טקאי , ,ל ְְְֲִֶַַָָֹ
 צרי רה בר ורד, ְְִֵֵֶַַָָָדר
 תכ אחרי ול  רי לאח הפ א ְְֲֲֲֵֵֶַַַַַֹצחת,
את עיתי  מ רי   מ , ל אמר  . ְִִִִִֶַָָל

כינה. אס ל מרי ואחרי ,רְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָה

רהאמר הרי זה בר ראה , א , ל ְְֲֵֵֵֶַָָָֹ
אמר ה דבר . פר ולא ְְֲִֵֵַַָָָֹֹהחברי
ה א ?ריסיה ה מי  ,ריסיל ִִִִִֵֵֵַַָָה '
מסרסי רה  לי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָהחברי
סקיוע הת ימי  ת ל ְְְְִֵֵֶַַַָָָעצמ
עצמ את מזרזי הת בליל  ְְְְִֵֶַַַַָָָָרה,
 העלי הד דעי  מ גזְְְִִִֶֶַָָ

.ל מזגת הבירה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָעה

תואנימכ זה , סד  דעי  חברי ְְְְֲִִִֵֶֶַָ
רכימת ,נר לאמנת  ְְֱִִִִֶַָָָל
תב וזה ה ילה. תא מעיה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָפרי 
את מר  ואביו אמר מ ,מר י ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָא ר

ַָָה בר.

 תונקראי לח ביל ואי, סריסי ְְְְִִִִִִַַַָָ
, נר  רצ את למצא ְְְִִֶַָָֹלת 
ה מה  חפצי. אר  בחר ְֲֲִֶֶֶַַָָָָתב 
הבירה. זג זה  חפצ י? ְְֲִִִֶֶַַָָָא ר
בריתי אחד . הל  בריתי , מחזיקיְְֲִִִִִִִִֶַַָֹ

הזֹוהר קגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 מא לקיח ז אה .סת ְְְִִִֵַַָָָָבריתי
דא . רזא  וידע  דא , קדה  אתקְְְְִִַַָָָָָָָ

ועיתא עבד ימי ת  תיב  חזי, ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ע"ב)ל פ"ט ביעי (ד ה וי  מלאכ ְְְְִִֶַַָ

,מלאכ ל  ,'וג אלהי ליי' ְְְְֱֶֶַַַָָָֹת 
נא דבני   ייהעביד ימי יתא  איְְְְֲִִִִֵֵַָָָ
ר חבר יא , מזוגי לא  מ ה . האי בגיְְְְִִִֵַַַַַָָָ
דבני  ייה מעביד יח דלא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָזמנא 
הא .  רי דקדא  עביד יה  א א  ְְְְֲִִֵֶָָָָנ א ,
דמטרניתא , ז גא  עבידיה. ְְְֲִִִֵַַָָמאי

לעלמא . י יק מתי נ ְְְְִִִִַַָָָָָלא קא 

 בגי ימתק חבריא  ליליא האי , ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
מכוני  , מאריה ְְְְִֵֵַָָבקדה
,ייק ני מעלי, בני  ונפקי , ייה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַל
 ני ול מאלא , לימינא  סטא ְְְְִִִִָָָָָָלא 
תיב , י א ועל  מטרניתא . ְְְְְִִִֵַַַָָמלא 

יד ) ליי'(דברי ,אלהיכ ליי'   א  ניְְֱִֵֶֶַַַָָָֹ
 ני  אקר יא גי ו אי. ְְְְֱִִִִֵֵֶַָֹאלהיכ

למטרניתא . למל א ני ,ְְְְְִִִֵַָָָדילי

דא ,והא  רזא  דידעי דחבר יא  ייה ע ְְְְְְְִַַַַַָָָָָ
 ני אקר  בגי .ק מתד ְְְְְְִִִִַַָָדא 
עלמא  אי והני ה א. ברי ְְְְְְִִֵָָָָלקדא 
עלמא סליק וכד . בגינייה ְְְְְְִִִַַַָָָָמתקימא 
 באי ה א ברי קדא אס ל  ְְְְְִִִִַָָָֻדינא ,
כתיב א ועל עלמא. על מרח ְְְְְִֵַַַָָָני,

ב) ואי.(ירמיה אמת  זרע  אמת . זרע  ֱֱֶֶֶֶַַַָֹֻה 
מה לימתא . קי א  עזקא  אמת . ְְְֱִִֵֶַַָָָָָמה
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תק מי ל  חלק א רי . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָסת
הה. הד  וי דע ה ְְֵֶַַַַַָֻד ה

עבדא  ימי ת  תב  ראה , ְֲִֵֵֶַָָֹֹ
ה ביעי  וי  מלאכ ל ְְְְְִִִֶַַָָָועית 
 מלאכ ל .' וג אלהי לה ' ְְְֱֶֶַַַָָֹת
, האד ני מלאכת מי ה ת  ת אְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
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.ללע ְָָקדת

מהחברי הה  ילה  ְֲִִֵֶַַַַָָ
נר קדת י ְְְִִִִַַָֻמתק
ני ,ימע ני  צאי וי , ל נימכְְְְְִִִִִִַָָָֻ
מאלה , ימינה  טי ס א  ,יְְִִִֶָָָֹֹקד

ת ב  אה ועל  והבירה,  לה (דברי ני  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
אלהיכיד ) לה' .אלהיכ לה '  א  ניֱֱִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

, ני נקראי אה  מ ְִִִִֵֶֶֶַַָָו אי.
ולבירה.  לל ניְְִִֶֶַַָָ

 זהוז זה, ס ד דעי  החברי דעת  ְְֲִִֵֶֶֶַַַָ
ני נקראי   מ , קי ְְִִִִִִָָָָנד
להע ה וא ה  ְֵֵֶֶַָָָָל ד רהא.
,די ל הע כ עלה  .ביל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָמתק
לה  ני ה א  ר דה ְִִֵַַַַָָָָמס ל
זרע  ה ת ב  זה ועל , להע על  מרחְְֵֶֶַַַַָָָֹֻ
אמת? ה מה  ואי . אמת  זרע ֱֱֱֶֶֶֶֶַַַַאמת.

אמר מ למה , קדה  (מיכה טעת ְְְֱֵֶֶַַַַָָ
ליעקב .ז) אמת (אה ר דה זה (אמת ְֱֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ו אי . אמת  זרע   מ אחד. ְֱִֶֶֶַַַַָָֹוהל
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דדרני אמר  רחמנא  רי ידאי, ר' לי ְְְֲִִֵַַַָָָָָ
דא מ ה  הא  רחמנא , רי ְְֲִִַָָָָָָָהכא,
אמר ידאי . רי כה  .ממ ְְִִִַַָָָָָָמענא
אמר בכית. קא  אמאי , מע ר '  ְֲִִֵַַָָָלי
ני   לאינ דווי אמינא  כינא , , ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָלי
ולא ידעי ולא בעירי,  ארחיה ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָעלמא ,
ווי  . ריאאת לא  ל טב  ְְְְְְִִִֵַַָָמסלי,
יכיל מא ,ימ מר  יק כד ְְְְִִִֵַַָָֹלעלמא 
יסל מא ,ל ינע  מא ,רזי ְְְִִִַַַַַָָָָלגאה

א רייתא . ְְְֵַָָארחי 

לאינ  אמר א א עלמא  לית ,י ח ,לי ְְִֵֵֶֶַַָָָָ
בא רייתא מלי ְְְְְְִֵַַַַָָחבריא ,
בק ט ואי א רייתא. סתימי ְְְְְִִִֵַַַָָוידעי
 לי מח דארעא, ע א  על  חבריא זרְְְְְְִִַַַַַַָָָָ
למאלא , ימינא י ידעי ולא  , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָארחייה
 ה למע ד יא ת  בעירי,  אי ְְְְְְִִִֵֵֶַָהא 
 נייה ועל .רי ה בי אפי ְְְְֲִִִִַַַָדינא,

ב)כתיב , בני (הושע ה ה ,  ני זנ בני י  ְְְְִִִֵֵֵָ
.מ ניְִַָזנ

לחניאמר הרחמ ר ידאי , רי   ל ְֲִִֶַַַַַָָָָָ
זה בר הרי ,הרחמ  ר .ְֲֲֵֶֶַָָָָָָלכא
ל אמר  ידאי. רי כה  . ימ ְִִִִַַַַָָָָמע י
כיתי , ,ל אמר כית? לה ,מע ְִִִִִַַָָָָָָרי 
להע ני תלא אי ְְְִֵֶַָָָָאמרי 
ולא דעיי ולא  המת רכיהְְְְְִֵֵֶֶַַֹֹ
א י . נברא א לה ב ,לי ְְְְִִִֶֶֶַָֹמס
יכ ל י  ,מ  רנמ צא   לְִִֵֶֶֶָָָָָלע
יסל מי  ,תא י דע מי ס ד ת, ְְִִִֵֵַַַָלגת

הרה? ְְֵַַָדרכי 

לא תאמר א א  לע אי ,יח ,ל ְֵֶֶַַָָָָ
רה לי ְְֲִִִֵֶַַָחברי
אמת ואי  ה רה . נס רת   דעיְְְְֱִִֶֶַַַָוי
הארצ ת עי על החברי זרְֲֲִֵֵַַַָָָ
 ימי י דעי י ולא  ר חיתיְְְְִִִִֵֶַַָָֹ
אה בהמת ה הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָֹל מאל ,
.ריה י אפ י ה ְֲֲִִִִֶַַָלעת

תב  ניה ב)ועל זנני(הושע בני  י  ְְְְִִֵֵֶַָ
.מ ניזנ ני  ְְִֵֵַָָה ה.
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ֶּפֶרק י'
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ִמֵּקץ - ֹקַרח



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםוק הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר קז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

קד נקרא ְְְִִֵֶָֹיראל
ע"א) קכב ח "ב (זוהר

אי אנא, בגי ,קד אקר יראל ְְְְִִִִֵֶָָָֹ
למקרי  , לאינ לי אסיר ,ְְֱִִֵֵֶֶָָֹקד
מא לכאה ולא  דגנאי, מא  ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָלחברי
 ימ  וכל  סי. יוענ ,ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹלחברי

תיב אנא , .לד )אחרני ר(תהלינצ ְְֲִִַָָָ
לינא בגי מרע .  מה .'וג מרע   נ ְְְְִִִֵֵַָָָָל

לעלמא . ינח מרעי ְְְְִִִַַָָָביא ,

לחבריאמר קרי מא כל  יסי רי ְְְִִִֵֵַַָָָָ
א ס ,לי וגי ,י דלית  ְְְְִִֵֵֵֵַָָמא 
אמר חיא רי אמר  ,י דלית ְְְִִִֵֵַַָָָָמה 

ל חזקה , רע ,רי לחברי קרי מא ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָ
לעלע י, לי יונח . יהל לי יְְְְְִִִִֵֵֵַַַָנח
לי רי א רייתא, חציפי אי ְְְֲִִִִֵֵַַָר

ר ע .  לה למקרי  ְְְְִִִֵָָלאיני

רי ההא אע ר  , לחברי לייט  ברא , ְְְְְִִִֵַַַַָָָ
. עבד רע  לי אמר ְְְֵֵַַָָָָָייסא ,
לי אמר יה דה, רי לקמי ְְְְֲִִֵֵֵַַָָאתיי
כרע , א א  ,לי קאמינא  לא  ְֵֵֶָָָָָָָָרע 
 דאיה אמינא  ולא  כרע , מ י ְְְְְֲִִֵֵַָָָָאחזי
לעבדא ואיל יה דה , רי אתא  ְְְִִִָָָָָָָָרע .
לא ואי ,לי אמר אלעזר, רי  ְְִֵֵֶַַַָָָָָָקמי

כיב , .מנל ב)אתחיב . יי'(איכה היה  ְְְְִִִַָָָָָָ
לא הכי, לאו אי איב . ולא  ְְְִִֵֵָָָָא יב ,
גוונא עלמא . זעי מראל  ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָא אר

ב)דא , אלמנה ,(איכה  ולא  כאלמנה , היתה ְְְְְַַָָָָָָָָ
די א , לעברא   על דאזיל ְְְְְְְִִַַַָָָָָָאלמנה 

. לי ְֵַָמחאת 

מהתאמר מ מע , מהכא חיא , ר י ְִִִֵֵַַַָָָָָָ
דכ א , עקרא  ה א  ְְְִַַָָָֹמ מע ,

קד נקרא ְְְִִֵֶָֹיראל
ע"א) קכב ח "ב (זוהר

,נינה  מ ,קד נקרא יראל ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹ
לחבר לקרא  לאד אסר  ְְֲִֵֶַָָָֹֹקד
וענ ,לחבר  לכ ת  ולא  נאי ְְְְְְֲֵֵֵַַַָֹ
,נינ .אחרי דברי  וכל  ְְֲִִִִֵֵֶָָָָדל ,

לד )תב תהלי)מה .' וג מרע נל נצר ְְְְֵַָָֹ
ירד ת מחלת  הרע  ל גלל ְְֲִֵֶַַָָָָמרע?

.לָָלע

לחבראמר רא  מי ל יסי , רי  ֲִִֵֵֵֶַַַָָ
נתס ,ת א מג ה  אי  ְְְִֵֵֶֶַָ

אמ . אי רימה אמר ח א  רי ר ְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
רע,  לחבר רא מי ל  ְֲִִִֵֵֶַָָָָחזקה,
ללחייו , ל רדיוי ,יה ל תא  רידיְְְִִִִִֵַָָֹמ
ר הרה ל  פי חצ  ת לא ְְֲִֶֶַָָָָֻרט

רע. לה לקרא  ְִֶָָָָָָֹלאד

ת יאר עבר  ,חבר את ל ֲִִִֵֵֶֶַַָאי
עית. רע מ ,ל אמר ְִֵַָָָָָָייסא ,
לא רע , ל אמר יהדה. רי לפני  ְְִִֵַַָָָָָֹא 
דבריו ראה רע, אא , ל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָאמרי 
רי א רע. ה א אמר י ולא  ְְְִִֶַַָָָָָָֹרע,
אלעזר. רי  לפני  ל עה ואל  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָיהדה
?לנ ימ התחב . א  ואי  ,ל ְִִִֵֶַַַַַָָֹאמר

ב)ת ב  איב .(איכה ולא א יב , ה ' היה ְְֵֵֶָָָֹ
זעי מראל נאר לא  , לא  אְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ

זה , מ .לע(א אלמנה ,(ש היתה  ְְְְֶַָָָָָָ
לעבר על  הל אלמנה  אלמנה . ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא

. ל מח ה   ְַַָָה

מאמר ממע? א מ חיא, רי  ְִִִִַַַָָָָָ
תב ה ל, ער הא ְִֶֶַַַָָֹמ מע,

ִיְׂשָרֵאל ִנְקְראּו קֶֹדׁש............................................................................................................... קז
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h
ָהַרִּבי ִמָקאַמאְרָנא ָאַמר: ֵיׁש ַהְרֵּבה ׁשֹוִטים ֶׁשּבֹוְרִחים ִמִּלְלמֹד ָרִזין ֶׁשל 
ָמָרן ָהֲאִר"י ְוֵסֶפר ַהזֹוַהר, ֲאֶׁשר ֵהם ַחֵּיינּו, ְולּו ַעִּמי 
ׁשֹוֵמַע ִלי, ְּבִעְקבֹות ְמִׁשיָחא ֲאֶׁשר ָהַרע ְוַהִּמינּות ּגֹוֵבר, ָהיּו ׁשֹוְקִדים 
ְתֵבי ָהַאר"י ז"ל, ָּבלּול ִעם ֲחִסידּות  ְוִכּ ְיֵמיֶהם ִלְלמֹוד ֵסֶפר ַהזֹוַהר  ָּכל 
ַעִּמי  ְולּו  ָרעֹות...  ְּגֵזרֹות  ָּכל  ְמַבְּטִלים  ְוָהיּו  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ָמָרן  ֶׁשל 
ֶּבן  ְלֵמִדים ִעם ִּתינֹוק  ִלי, ַּבּדֹור ָהַרע ַהֶּזה ַׁשַהִמינּות ּגֹוֵבר, ָהיּו  ׁשֹוֵמַע 
קֹוֶדֶמת  ִיְרָאתֹו  ְוָהָיה  ָּבּה,  ְוַלֲהגֹות  ְוִּתיקּוִנים  ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ָׁשִנים  ֵּתַׁשע 

ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקֵיים. 
מתוך 'זוהר מגנא ומצלא'  



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 
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קד נקרא ְְְִִֵֶָֹיראל
ע"א) קכב ח "ב (זוהר

אי אנא, בגי ,קד אקר יראל ְְְְִִִִֵֶָָָֹ
למקרי  , לאינ לי אסיר ,ְְֱִִֵֵֶֶָָֹקד
מא לכאה ולא  דגנאי, מא  ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָלחברי
 ימ  וכל  סי. יוענ ,ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹלחברי

תיב אנא , .לד )אחרני ר(תהלינצ ְְֲִִַָָָ
לינא בגי מרע .  מה .'וג מרע   נ ְְְְִִִֵֵַָָָָל

לעלמא . ינח מרעי ְְְְִִִַַָָָביא ,

לחבריאמר קרי מא כל  יסי רי ְְְִִִֵֵַַָָָָ
א ס ,לי וגי ,י דלית  ְְְְִִֵֵֵֵַָָמא 
אמר חיא רי אמר  ,י דלית ְְְִִִֵֵַַָָָָמה 

ל חזקה , רע ,רי לחברי קרי מא ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָ
לעלע י, לי יונח . יהל לי יְְְְְִִִִֵֵֵַַַָנח
לי רי א רייתא, חציפי אי ְְְֲִִִִֵֵַַָר

ר ע .  לה למקרי  ְְְְִִִֵָָלאיני

רי ההא אע ר  , לחברי לייט  ברא , ְְְְְִִִֵַַַַָָָ
. עבד רע  לי אמר ְְְֵֵַַָָָָָייסא ,
לי אמר יה דה, רי לקמי ְְְְֲִִֵֵֵַַָָאתיי
כרע , א א  ,לי קאמינא  לא  ְֵֵֶָָָָָָָָרע 
 דאיה אמינא  ולא  כרע , מ י ְְְְְֲִִֵֵַָָָָאחזי
לעבדא ואיל יה דה , רי אתא  ְְְִִִָָָָָָָָרע .
לא ואי ,לי אמר אלעזר, רי  ְְִֵֵֶַַַָָָָָָקמי

כיב , .מנל ב)אתחיב . יי'(איכה היה  ְְְְִִִַָָָָָָ
לא הכי, לאו אי איב . ולא  ְְְִִֵֵָָָָא יב ,
גוונא עלמא . זעי מראל  ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָא אר

ב)דא , אלמנה ,(איכה  ולא  כאלמנה , היתה ְְְְְַַָָָָָָָָ
די א , לעברא   על דאזיל ְְְְְְְִִַַַָָָָָָאלמנה 

. לי ְֵַָמחאת 

מהתאמר מ מע , מהכא חיא , ר י ְִִִֵֵַַַָָָָָָ
דכ א , עקרא  ה א  ְְְִַַָָָֹמ מע ,

קד נקרא ְְְִִֵֶָֹיראל
ע"א) קכב ח "ב (זוהר

,נינה  מ ,קד נקרא יראל ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹ
לחבר לקרא  לאד אסר  ְְֲִֵֶַָָָֹֹקד
וענ ,לחבר  לכ ת  ולא  נאי ְְְְְְֲֵֵֵַַַָֹ
,נינ .אחרי דברי  וכל  ְְֲִִִִֵֵֶָָָָדל ,

לד )תב תהלי)מה .' וג מרע נל נצר ְְְְֵַָָֹ
ירד ת מחלת  הרע  ל גלל ְְֲִֵֶַַָָָָמרע?

.לָָלע

לחבראמר רא  מי ל יסי , רי  ֲִִֵֵֵֶַַַָָ
נתס ,ת א מג ה  אי  ְְְִֵֵֶֶַָ

אמ . אי רימה אמר ח א  רי ר ְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
רע,  לחבר רא מי ל  ְֲִִִֵֵֶַָָָָחזקה,
ללחייו , ל רדיוי ,יה ל תא  רידיְְְִִִִִֵַָָֹמ
ר הרה ל  פי חצ  ת לא ְְֲִֶֶַָָָָֻרט

רע. לה לקרא  ְִֶָָָָָָֹלאד

ת יאר עבר  ,חבר את ל ֲִִִֵֵֶֶַַָאי
עית. רע מ ,ל אמר ְִֵַָָָָָָייסא ,
לא רע , ל אמר יהדה. רי לפני  ְְִִֵַַָָָָָֹא 
דבריו ראה רע, אא , ל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָאמרי 
רי א רע. ה א אמר י ולא  ְְְִִֶַַָָָָָָֹרע,
אלעזר. רי  לפני  ל עה ואל  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָיהדה
?לנ ימ התחב . א  ואי  ,ל ְִִִֵֶַַַַַָָֹאמר

ב)ת ב  איב .(איכה ולא א יב , ה ' היה ְְֵֵֶָָָֹ
זעי מראל נאר לא  , לא  אְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ

זה , מ .לע(א אלמנה ,(ש היתה  ְְְְֶַָָָָָָ
לעבר על  הל אלמנה  אלמנה . ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹולא

. ל מח ה   ְַַָָה

מאמר ממע? א מ חיא, רי  ְִִִִַַַָָָָָ
תב ה ל, ער הא ְִֶֶַַַָָֹמ מע,



הזֹוהרקח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

א)כיב, מת(יחזקאל הא  מת ועל  ְְְְִִִֵַַ
מראה ולא  , אד מראה  .אד ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָמראה

תיב , יצחק, רי אמר  . ב)אד השירי (שיר ְְִִִִַָָָָ
ולא ת ח  ,'וג הער עצי ְְְְֲֵַַַַַַַַָת ח
בגוונ י, מתרא ת ח : ְְְְְְִַַַַַָָת ח.
יהדה , רי אמר מ ה . אתאחדא  בגווניְְְֲִִִִִִַַָָָָָ
 ימ למ מע  א א  הכא  אתינא  לא   ְְֲִִִִֵֶַָָָָָא

י. ,י ִֵַא

יב)תיב ,אנא ה(זכריה הכל והיה  ְְְִִֶַָָָָָָ
דוד. ולא  דוד, דוד. ההא  ְְְִִִַַָָָָ

אמר, כב)דוד, א  הימי בעניי (דברי והה ְְְְְִִִֵַָָָ
כתיב , יי'. לבית  עני פו)(תהליהכינ תי  י ְְְֲִִִִִֵָָ

הוה , ימל על  מלא  וה א אני.  ְְְְְִִֶַַַָָָָואבי
א א , רי אמר  הכי. לגרמי קרי ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָוהוה
ה א ברי קד א  יראל, אי אי ְְְְִִִִֵַָָָז
, מ קד אא , קד ל קרא  ְְֶֶֶַָָָָֹֹלא
ל   בגי ליי', י ראל קד ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹכיב

.'וג  מ יא ְְְֶָָֹאכליו

היה הדה, אר יראל  הי זמְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
עלי  ק מ  מז לה ְִֵֶֶָָָירד 

ע"ב) קנד ח "ב (זוהר 
תח,רי  ח )יצחק דברי) בעו  ואכל ְְְְְִִִַַָָָָָָָ

מה ,'וג אלהי יי' את  ברכְְְֱֵֶֶַַָָָֹ
ה א ברי קד א  יראל, אי אי ְְְְִִִִֵַָָָז
,יע מל  ילג  ל וקריב , ה ְְְְְִִִִֵֵַַָָאתרעי
ובעא , מזנא  יהיב יראל,  בגינהְְְְְְִִִֵֵַָָָָ
יהיב לא  יראל , ואלמלא  עלמא. ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָלכל
וה א לעלמא , מזנא ה א  ברי ְְְְְְְִַָָָָָֻקדא
ה אחת  על גלתא, אי ְְְִִֵַַַַָָָָדיראל

.רי חד על מזנא  דנטלי ְְְְְֵֵַַַַָָוכה 

א) מראה(יחזקאל מ ת הא מ ת ְְְְְִֵֵַַַועל
.אד מראה ולא ,אד מראה . ְְְְֵֵַַָָָָָָֹאד
הער עצי תח תב  יצחק, ר י  ְְֲִִֵַַַַַַַַָָָאמר
פרד תח, תח . ולא תח , .'ְְְְְִֶַַַַַַָֹוג
רי אמר הבר. אח ז בגוני ְְִִִִַַַָָָָָָָגוניו ,
למע  א א  לכא באת לא   א ְְְִִֶַָָָָָֹֹיהדה,

י .  לה בריְִַַַָָה

, נינ בת(יב ה(זכריה  ה כל  והיה  ְְִִֶַָָָָָָ
דוד. ולא דוד, דוד . הה א ְְְִִִַַָָָֹ
ה '. לבית הכינתי בעניי  וה ה אמר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָדוד 

פו)וכתב  א(תהלי וה אני. ואבי עני  י  ְְְְִִִֶָָָ
לעצמ קרא והיה מלכי על  מל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָהיה 
יראל ריהא א א, רי  אמר  .ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
, קד  לה קרא  לא ה א  ר ד הְֶֶֶַָָָָָֹֹ
יראל קד ת ב  ,מ קד ְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹא א 

.'וג מ יא אכליו ל  מ ְְְִֶַָָָָֹלה',

זמהיה הדה, אר יראל  הי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
עלי  ק מ  מז לה ְִֵֶֶָָָירד 

ע"ב) קנד ח "ב (זוהר 
תח,רי  ח )יצחק  דברי)בעו ואכל ְְְְְִִַַַָָָָָָָ

ה .' וג אלהי ה' את   ברכְְֱֵֶֶַַָָֹ
ה א ר  דה יראל  ה יקי ְִִִֵֵֶַַָָָצ
, יהע מל אליו  וקרב בה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהתרה
לכל ו בע מז נת י ראל  ְְְְִִִֵַַָָָָֹבביל
 נת לא   י ראל  ואלמלא  , לְְְִִֵֵַָָָָָֹהע
ועכו ,ללע מז הא   ר ד ְְַַָָָָָָה
וכה ה אחת  על ל ת, ְְִֵֶַַַַַַָָָָראל

.ני י אחד על   מז  טליְְִִִֶֶַַָָ

הזֹוהר קטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

קיא ,זמנא  ארעא  יראל  דהו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
מאתר מזנא  ל נחית  ְֲִֵָָָָָהוה 
 י לע מצית ח לק יהבי  ואי ְְְֲִִִִֵַַָָָָע אה ,
 זנ א לא  ה י וע ,כבי כ ְְְְִִִֵַָָָֻע בדי
 אי דיראל וה א  מ מצית . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָא א 

אחרא . גוונא   אתה ְְְְֲִַַַַָָָָגלתא ,

לבני מתל סעדתא  אתקי למלא , ְְְְְְְִִֵַַָָָָ
עבדי   אי זמנא  ל  ,ְְְִִֵֵֵַָָביתי
ויהבי  מל א ,  ע סע דתא  אכלי ,תי ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָרע
דבני  עתא  למגרר. רמי ח לק ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלכלי 
מל א דמל א, רע תא עבדי  לא  ְְְְְֵֵֵַַַָָָָביתי
  ל וסליק לכלי , סע דתא  ל ְְְְִִֵַָָָָָיהיב

ְֵַרמי.

עבדי גוונא  דיראל זמנא  ל  א , ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
על הא  ,מאריה ְְֵַָָָרע תא 
סע דתא וכל אכלי,  אי דמל א  ְְְְְִֵַַָָָָָָת רא 

וא . לה  את, לה חדוה מההא  ,י ְְְְְִִִֵֶַַָָ
.כביכ לע בדי תמצית דאיה גרמי  ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָיהבי
רע תא עבדי  לא דיראל  זמנא ְְְְְְִִֵֵַָָָָָוכל 
סע דתא והא גלתא, אזלי , ְְְְְֵֵַָָָָָָדמאריה

מצית ל ואס ק ד )לכלי , (יחזקאל ְְְְְִִֵַַַָ
טמא לחמ את  יראל בני  יאכל ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹכה
ווי  אכלי.  ליה גע תמצית  הא  ,י ְְְְִִִֵֵַַַַָב
לפת רא מצ ה  יתיב דמל א , ְְְְְְִִֶַַָָָָָלברא 
 איה ת רא   מ דא אר מה ְְְְְִִִַַַָָָדעבדא ,

ִָאכיל.

אמר,וד  כג)מלא לפני (תהלי ער ְְֲִַַַַָָָָֹ
 מ ב  נ צ ררי נגד לחְְְִֶֶֶֶַַָָָֻ
א ,לח לפני  ער רויה . כסי ְְְֲִִַַָָָָָֹֻרא י
לי   אי צררי , נגד  דמל א. ְְְְְִֵֶֶַַָָָָסע דתא 
,רמי לחלק א מצ ת רא, קמי ְְְְְִֵֵַַַָָָָָדיתבי

 זמהיה הדה, אר יראל  הי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
וה , עלי  קמ מז לה ְְִֵֵֶֶָָָירד
עבדי ילע מצית  חלק  תני ְְְִִִֵֵֶַַָנ
א א ננ לא  יהע וכל  ,כביְִִִֶַָָָָֹ
לת , ה ראל ועכ ו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמה מצית ,

אחר. לגו  ְְִֵֵֶַַָהתה

בית.מ ל לבני סעדה התקי  למל ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ
,נ רצ את  יע ה זמ ְְִֵֶֶַָל
תניונ , לה ע סעדה  כלי ְְְְִִִֶֶַָא
עה לגרר. העצמת חלק לבי ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹל
, לה רצ את יע לא  בית ְְִֵֵֶֶֶֶַֹני 
, לביל העדה ל את תנ ל ְְִֵֶֶֶַַַָָָה

העצמ ת. את לה ֲֲֶֶֶַָָָמעלה

מ רצ יע ראל זמ ל זה, ְְְְִִֵֶֶַָָ
הה לחה על כלי א  ה ,נְְִִֵֶַַַָָֻר
.לה מתנת העד ת וכל ,ל ה ְְְֶֶֶֶַַָָָֻל 
תנינ ,ה מחה תמא ,ְְְִִֵֵֶֶָָָוה
וכל .כבי לעבדי  מצית ה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָעצמת 
ה , נר רצ יע לא ראל  ְְְִִִֵֵֶַָָֹזמ
, לביל ה לכת והעדה  ל לת, לכי ְְְְִִֶֶַַַָָָה
בני  יאכל כה  המצית.  לה ְְְְִֵֶַַָָָָֹועלה 

 טמא לחמ את הרייראל ,י ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
 לב אי  . כלי א ה ה העל  ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹמצית
מה העבד, לחל מצ ה ב ל ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻה

א כל. הא  לחה מ ְְִִֵֶַָָֻאר

אמר,וד ל כג)ה לפני(תהלי ער ְֲִֶֶַַַַָָָֹ
רא י מב  נ צררי נגד לחְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
סעדת ז  לח לפני  ער רויה. ְְְְֲִַַַָָָָֹֻסי
לביה ת א  צררי  נגד .ל ְְִֶֶֶֶַַָָָֹה
לחל ת י מצ לח ה לפני  ביְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻֻ



הזֹוהרקח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

א)כיב, מת(יחזקאל הא  מת ועל  ְְְְִִִֵַַ
מראה ולא  , אד מראה  .אד ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָמראה

תיב , יצחק, רי אמר  . ב)אד השירי (שיר ְְִִִִַָָָָ
ולא ת ח  ,'וג הער עצי ְְְְֲֵַַַַַַַַָת ח
בגוונ י, מתרא ת ח : ְְְְְְִַַַַַָָת ח.
יהדה , רי אמר מ ה . אתאחדא  בגווניְְְֲִִִִִִַַָָָָָ
 ימ למ מע  א א  הכא  אתינא  לא   ְְֲִִִִֵֶַָָָָָא

י. ,י ִֵַא

יב)תיב ,אנא ה(זכריה הכל והיה  ְְְִִֶַָָָָָָ
דוד. ולא  דוד, דוד. ההא  ְְְִִִַַָָָָ

אמר, כב)דוד, א  הימי בעניי (דברי והה ְְְְְִִִֵַָָָ
כתיב , יי'. לבית  עני פו)(תהליהכינ תי  י ְְְֲִִִִִֵָָ

הוה , ימל על  מלא  וה א אני.  ְְְְְִִֶַַַָָָָואבי
א א , רי אמר  הכי. לגרמי קרי ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָוהוה
ה א ברי קד א  יראל, אי אי ְְְְִִִִֵַָָָז
, מ קד אא , קד ל קרא  ְְֶֶֶַָָָָֹֹלא
ל   בגי ליי', י ראל קד ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹכיב

.'וג  מ יא ְְְֶָָֹאכליו

היה הדה, אר יראל  הי זמְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
עלי  ק מ  מז לה ְִֵֶֶָָָירד 

ע"ב) קנד ח "ב (זוהר 
תח,רי  ח )יצחק דברי) בעו  ואכל ְְְְְִִִַַָָָָָָָ

מה ,'וג אלהי יי' את  ברכְְְֱֵֶֶַַָָָֹ
ה א ברי קד א  יראל, אי אי ְְְְִִִִֵַָָָז
,יע מל  ילג  ל וקריב , ה ְְְְְִִִִֵֵַַָָאתרעי
ובעא , מזנא  יהיב יראל,  בגינהְְְְְְִִִֵֵַָָָָ
יהיב לא  יראל , ואלמלא  עלמא. ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָלכל
וה א לעלמא , מזנא ה א  ברי ְְְְְְְִַָָָָָֻקדא
ה אחת  על גלתא, אי ְְְִִֵַַַַָָָָדיראל

.רי חד על מזנא  דנטלי ְְְְְֵֵַַַַָָוכה 

א) מראה(יחזקאל מ ת הא מ ת ְְְְְִֵֵַַַועל
.אד מראה ולא ,אד מראה . ְְְְֵֵַַָָָָָָֹאד
הער עצי תח תב  יצחק, ר י  ְְֲִִֵַַַַַַַַָָָאמר
פרד תח, תח . ולא תח , .'ְְְְְִֶַַַַַַָֹוג
רי אמר הבר. אח ז בגוני ְְִִִִַַַָָָָָָָגוניו ,
למע  א א  לכא באת לא   א ְְְִִֶַָָָָָֹֹיהדה,

י .  לה בריְִַַַָָה

, נינ בת(יב ה(זכריה  ה כל  והיה  ְְִִֶַָָָָָָ
דוד. ולא דוד, דוד . הה א ְְְִִִַַָָָֹ
ה '. לבית הכינתי בעניי  וה ה אמר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָדוד 

פו)וכתב  א(תהלי וה אני. ואבי עני  י  ְְְְִִִֶָָָ
לעצמ קרא והיה מלכי על  מל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָהיה 
יראל ריהא א א, רי  אמר  .ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
, קד  לה קרא  לא ה א  ר ד הְֶֶֶַָָָָָֹֹ
יראל קד ת ב  ,מ קד ְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹא א 

.'וג מ יא אכליו ל  מ ְְְִֶַָָָָֹלה',

זמהיה הדה, אר יראל  הי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
עלי  ק מ  מז לה ְִֵֶֶָָָירד 

ע"ב) קנד ח "ב (זוהר 
תח,רי  ח )יצחק  דברי)בעו ואכל ְְְְְִִַַַָָָָָָָ

ה .' וג אלהי ה' את   ברכְְֱֵֶֶַַָָֹ
ה א ר  דה יראל  ה יקי ְִִִֵֵֶַַָָָצ
, יהע מל אליו  וקרב בה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהתרה
לכל ו בע מז נת י ראל  ְְְְִִִֵַַָָָָֹבביל
 נת לא   י ראל  ואלמלא  , לְְְִִֵֵַָָָָָֹהע
ועכו ,ללע מז הא   ר ד ְְַַָָָָָָה
וכה ה אחת  על ל ת, ְְִֵֶַַַַַַָָָָראל

.ני י אחד על   מז  טליְְִִִֶֶַַָָ

הזֹוהר קטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

קיא ,זמנא  ארעא  יראל  דהו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
מאתר מזנא  ל נחית  ְֲִֵָָָָָהוה 
 י לע מצית ח לק יהבי  ואי ְְְֲִִִִֵַַָָָָע אה ,
 זנ א לא  ה י וע ,כבי כ ְְְְִִִֵַָָָֻע בדי
 אי דיראל וה א  מ מצית . ְְְְְִִִִֵֶַַָָָא א 

אחרא . גוונא   אתה ְְְְֲִַַַַָָָָגלתא ,

לבני מתל סעדתא  אתקי למלא , ְְְְְְְִִֵַַָָָָ
עבדי   אי זמנא  ל  ,ְְְִִֵֵֵַָָביתי
ויהבי  מל א ,  ע סע דתא  אכלי ,תי ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָרע
דבני  עתא  למגרר. רמי ח לק ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלכלי 
מל א דמל א, רע תא עבדי  לא  ְְְְְֵֵֵַַַָָָָביתי
  ל וסליק לכלי , סע דתא  ל ְְְְִִֵַָָָָָיהיב

ְֵַרמי.

עבדי גוונא  דיראל זמנא  ל  א , ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
על הא  ,מאריה ְְֵַָָָרע תא 
סע דתא וכל אכלי,  אי דמל א  ְְְְְִֵַַָָָָָָת רא 

וא . לה  את, לה חדוה מההא  ,י ְְְְְִִִֵֶַַָָ
.כביכ לע בדי תמצית דאיה גרמי  ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָיהבי
רע תא עבדי  לא דיראל  זמנא ְְְְְְִִֵֵַָָָָָוכל 
סע דתא והא גלתא, אזלי , ְְְְְֵֵַָָָָָָדמאריה

מצית ל ואס ק ד )לכלי , (יחזקאל ְְְְְִִֵַַַָ
טמא לחמ את  יראל בני  יאכל ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹכה
ווי  אכלי.  ליה גע תמצית  הא  ,י ְְְְִִִֵֵַַַַָב
לפת רא מצ ה  יתיב דמל א , ְְְְְְִִֶַַָָָָָלברא 
 איה ת רא   מ דא אר מה ְְְְְִִִַַַָָָדעבדא ,

ִָאכיל.

אמר,וד  כג)מלא לפני (תהלי ער ְְֲִַַַַָָָָֹ
 מ ב  נ צ ררי נגד לחְְְִֶֶֶֶַַָָָֻ
א ,לח לפני  ער רויה . כסי ְְְֲִִַַָָָָָֹֻרא י
לי   אי צררי , נגד  דמל א. ְְְְְִֵֶֶַַָָָָסע דתא 
,רמי לחלק א מצ ת רא, קמי ְְְְְִֵֵַַַָָָָָדיתבי

 זמהיה הדה, אר יראל  הי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
וה , עלי  קמ מז לה ְְִֵֵֶֶָָָירד
עבדי ילע מצית  חלק  תני ְְְִִִֵֵֶַַָנ
א א ננ לא  יהע וכל  ,כביְִִִֶַָָָָֹ
לת , ה ראל ועכ ו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמה מצית ,

אחר. לגו  ְְִֵֵֶַַָהתה

בית.מ ל לבני סעדה התקי  למל ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ
,נ רצ את  יע ה זמ ְְִֵֶֶַָל
תניונ , לה ע סעדה  כלי ְְְְִִִֶֶַָא
עה לגרר. העצמת חלק לבי ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹל
, לה רצ את יע לא  בית ְְִֵֵֶֶֶֶַֹני 
, לביל העדה ל את תנ ל ְְִֵֶֶֶַַַָָָה

העצמ ת. את לה ֲֲֶֶֶַָָָמעלה

מ רצ יע ראל זמ ל זה, ְְְְִִֵֶֶַָָ
הה לחה על כלי א  ה ,נְְִִֵֶַַַָָֻר
.לה מתנת העד ת וכל ,ל ה ְְְֶֶֶֶַַָָָֻל 
תנינ ,ה מחה תמא ,ְְְִִֵֵֶֶָָָוה
וכל .כבי לעבדי  מצית ה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָעצמת 
ה , נר רצ יע לא ראל  ְְְִִִֵֵֶַָָֹזמ
, לביל ה לכת והעדה  ל לת, לכי ְְְְִִֶֶַַַָָָה
בני  יאכל כה  המצית.  לה ְְְְִֵֶַַָָָָֹועלה 

 טמא לחמ את הרייראל ,י ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
 לב אי  . כלי א ה ה העל  ְְְִִֵֶֶֶַַַָֹמצית
מה העבד, לחל מצ ה ב ל ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻה

א כל. הא  לחה מ ְְִִֵֶַָָֻאר

אמר,וד ל כג)ה לפני(תהלי ער ְֲִֶֶַַַַָָָֹ
רא י מב  נ צררי נגד לחְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
סעדת ז  לח לפני  ער רויה. ְְְְֲִַַַָָָָֹֻסי
לביה ת א  צררי  נגד .ל ְְִֶֶֶֶַַָָָֹה
לחל ת י מצ לח ה לפני  ביְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻֻ
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דסע דתא ענגא  מל א  ע יתיב ְְְְִִִִִַָָָָָואיה
ְָָבפתרא .

 נארי א  רא י, מ ב ְִִֵֶֶַַָָָֹ
מחא , כל ְְְִִָָָָדסעדתא ,
אתייהיב סע דתא , ותק ְְְְְְִִִַָָָומנ נא ,
מה דמל א . לרחימא  ְְְְְִִִַַַָָָקדמיתא
 לאי לכלי, אתייהיב  לבתר ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָדא אר,
קמי  כ א  מליא  רויה, סי  פתרא . ְְְִֵֵַַַָָָָָָָלחי
יצטרי לא  תדיר, מלא  ְְְְְְִִִִַָָָָרחימא 
דיר , יראל הו דא , רזא  ועל ְְְְֲִִִֵַַָָָָָלמאל .

.י ע אר ְִִַַע

ר רה ְִֵֶֶַָברי
ע"ב) קנב ח"ב (זוהר

מע  רי דרי לגי  אזיל הוה חיא  ְְְִִִִִִֵַַָָָָ
ר יעקב רי  י ע והו ְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹלטבריה ,
אזלי, הו עד  זעירא , ייסא  ורי ְְְִִִִֵֵַַַַַָָאידי,
מה ימה  חיא, לרי ייסא  רי ְִִִִֵֵַַָָָָָאמר

ב)דכיב, א לעדי ו (מלכי ה ברז לי לבני ְְְְְִִִִִִַַַַָ
אי  .'וג  לחנ בא כלי והי חסד ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָֻתע ה 
רי ת על למיכל  קט, טיב כל  ְְִִֵֵַַָָָהכי
באכלי  והי הכא  מקאמר ייר, ְְְְְִִֵַַָָָָָָולא 
, איה דמל א  יקרא  לאו , ות .לחנְְְְְִֶַָָָָָֻ

אחרא  נ ר ע"א)למיכל  קנ"ג   על(ד ְֲֵַַַַָָ
אא א , אצטרי ולא  מלא , רי תְְְְְִִֵֶַָָָָָ
,סחרני רברבנהי הוכ לחדי, ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֻמלא 

. ימ ְִֵַָלת א 

מידי,אמר בהאי מענא  לא  חיא  רי ְְְִִִִִַַַָָָָ
יעקב לרי  לי אמר אימא . ְְֲֲִִֵַַַָָֹולא 
אמר מידי. האי  מע  וא אידי , ְְְְֲִִִִַַַַַָָר
מ בא ימא  כל ינקי  א , ְְְְִִֵַַָָָֻלי
  ל  , מע לא עאה, ְְְְִִֵֶַָָָָָמ חא 

ל ענג לה ע י ב  והא  ְֲִֵֶֶֶֶָָָֹעצמת ,
.לח ְְַַָָֻהעדה 

נ.דהעה רא זה  רא י מ ב ְְִִֶֶֶַַַָָֹֹ
 ות ומננית  מ ְְְִִֶֶֶַָל 
.ל ה לאהב ראנה ני נ ְֲִִִֶֶַַַָָָָה עדה
לביל  אחר  נ אר ְְִִִֶַַַַָָָָמה 
 רויה סי .לחה עבדי  ת לאְְְְִֵַָָָָֻ
מיד ל ה אה ב  לפני ה ס  ְְֲִִֵֵֶֶַַָָמלאה 
הי זה ס ד  ועל , לב יצטר ְְְִֵֵֶֶַַָָֹא

.יהע אר ע מיד ְְִִִִֵַָָָָי ראל

ר רה ְִֵֶֶַָברי
ע"ב) קנב ח"ב (זוהר

מע רי לרי  לה היה  ח יא  ְְִִִִֵַַָָָ
ר יעקב  רי  ע  והי ְְְֲִִִֶַַַָָֹלטבריה,
, לכי ה הי עד . טה ייסא  ורי ְְִִִִֵֶַַַָָָָאידי
מה מ חיא , לר י  ייסא רי ְִִִֵַַַַַָָָָאמר

ב)ת ב  הלעדי(מלכיא  ברזי  ולבני ְְְְִִִִֵֶַַַָָ
א .'וג  לחנ אכלי   והי חסד ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָֹֻעה
ולא לחנ על לאכל  ואמת  טב  ל  ,ְְֱֱֶֶֶַָָָֹֹֻ
.לחנ אכלי   והי א מאמר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻי תר ,
אי אכל הא  ל ה ב ד  לא ְְִֶֶֶַַֹֹועד,
א א זה   צרי ולא , לה לח על ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻאחר
 סביב  ליד ה וכל  , לב ל ְְְְִִֶֶֶַַַָה

.מ ְִֶַָלמה 

דבר,אמר בזה מעי  לא ח יא, רי  ְִִִֶַַַָָָָָָֹ
ר יעקב  לרי  ל אמר אמר. ְְֲִַַַַַָֹֹֹולא 
,ל אמר הבר? זה מע ואה ְְְִִֶַַַַָָָָָָאידי,

כ נקי א מ  במ  י ל ְְְִִֶֶֶֶַַָ
אל אני .  ל ,מע לא  ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹהעלי

הזֹוהר קיאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 מע  וא ייסא , לרי  לי אמר ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאנא.
אנא ב על  א לי אמר בהאי. ְֲֲִִֵַַַַַַָמידי
ולא ,ייכלג אתינא  זעירי מי מ ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָרביא 
תח מענא . אנא  נא , מדמת  ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָזכינא 

.'וכ ְְַָואמר

אמראתא  ,י רי על  קי נ חיא , רי ְִִִֵֵֵַַָָָָָ
ע אה וחכמתא  ,אנ רביא  ְְְְְְִֵַַָָָָָלי
לרי  לי חמ א הכי , . בל ְְְְִִִֵַַַָָָָריא 
חיא , רי לי אמר אתי. דהוה  ְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָחזקה 
ה א ברי קדא דא , בחברתא ְְְְִַַָָָָֻואי
 יחד ימ הא עלנא , ְְְִִִִַַָָָָָיתחר

הכא .  יתחד ְְְְִַַָָָא רייתא 

לימאיתב וחד חד ל ,אמר למיכל. ְְְְֵֵַַַָָָָ
סע דתא . האי דא רייתא ְְְְִֵַַָָָמ י

תיב ר י  אמר, י)יעקב א  כל(שמואל ויהי ְְֲִִִִַַַָָֹ
הג ,'וג  ל מאתמל  דעְְְְֲִִֵַֹי
יי' חיר  א ל  וכי  .נביאי ְְְְִִִִַָָָא ל

כיב , הוה , נא  י)מדמת  א (שמואל ְְְִִִַַָָָ
 חר א ר  יי',  חר א ר   ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָהראית
מ דמת  חר א ר א א  כתיב , ְְֲִִֶֶַַַָָָלא
נביאי  י ועאל דאתא בעתא ְְְְְֲִֵֵַָָָָָנא.

.תווה אמאי ,ינייה ְְְְֲִֵֵַַַַואתנ י 

בי,א א, אתרעי ה א ברי קדא  ד ְְְְִִֵֵֶַָָֻ
אבל ,למלכ א א  י אתרעי ְְְְֲִֵֵֶַָָָלא 
לא ,י א תרי הא  לא . ְְְִִֵֵָָָֹלנב אה 
ר עלמא , נ בבר כחדא  ְְְְְֲִַַַָָָָָאתמסר
לנבאה זכה  ע אה, מהימנא  ְְְִִִֵֶָָָָָָָֹמ ה
 נ לבר אתייהיב ולא  כחדא , ְְְְְֲִִַַַָָָומלכ

כחדא . תרווייה ְְֲַַַַָָָאחרא 

דבר? זה  מע וא ה ייסא , ר י  ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָאת
מפני תינק אני ב על  א ,ל ְֲִִִִֵֶַַַַָאמר
זכיתי ולא אליכ אתי  ימי ְְֲִִִִִֵֶַָָָֹמס ר 
ואמר תח מעי .  אני  לזה דְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹמ

.'ְוכ

ל,א  אמר  . רא על   קנ ח יא ר י  ְִִַַַָָָָֹ
רה עלי נה וחכמה א ה , ְְְִֶַָָָָָינ ק
היה חזק ה  רי  את רא ינתי .ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָבל
ז חברת  ו אי חיא, רי ל אמר ֲִִֵַַַַַָָָא .
הרי ,עלינ יתח ר ה א ר ד ְֲִֵֵֵֶַַָָָה

.כא  יתח תרה  ח י  בריְְְִִִֵַָָָ

ב יאמרי ואחד אחד ל  , אמר לאכל. ְְְֱֶֶֶַָָָָָֹֹ
.ה עדה תרה  ְְִֵַַָָברי

ת ב רי אמר, י)יעקב  ל(שמואלא ויהי  ְֲִִַַַַָָָֹ
הג ,'וג ל מא מל  דעְְְְֲִִֵַֹי
דמ ה' חיר א ל וכי .ביאי ְְְִִִִִֶַָָֹא ל 
 חר אר   הראית תב היה , ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָלכ
אר אא , חר א ר כתב  לא ֲֲֵֶֶֶָָֹה '.
ונכנס א ב עה .לכ דמ , ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹחר
לה ,ביניה והתנא ביאיה יְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ

?מהְָ

,אא התרה  ה א ר דה ְְִֶֶַַָָָָ
אבל למלכת, אא  התרה  ְְְֲִֶַַָָָֹלא
נמסר לא  אה  ני הרי לנב אה. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָֹֹלא
 אמ ה למה רט ,לע אד ְְְְֱֶֶֶַָָָָָָָֹכאחד
ולא אחד , מלכת  לנב אה כה  ְְְְְִֶֶֶַָָָָָֹהעלי

אחד. ניה אחר  אד ל ְְְִֵֵֶֶַַָָָנ



הזֹוהרקי   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

דסע דתא ענגא  מל א  ע יתיב ְְְְִִִִִַָָָָָואיה
ְָָבפתרא .

 נארי א  רא י, מ ב ְִִֵֶֶַַָָָֹ
מחא , כל ְְְִִָָָָדסעדתא ,
אתייהיב סע דתא , ותק ְְְְְְִִִַָָָומנ נא ,
מה דמל א . לרחימא  ְְְְְִִִַַַָָָקדמיתא
 לאי לכלי, אתייהיב  לבתר ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָדא אר,
קמי  כ א  מליא  רויה, סי  פתרא . ְְְִֵֵַַַָָָָָָָלחי
יצטרי לא  תדיר, מלא  ְְְְְְִִִִַָָָָרחימא 
דיר , יראל הו דא , רזא  ועל ְְְְֲִִִֵַַָָָָָלמאל .

.י ע אר ְִִַַע

ר רה ְִֵֶֶַָברי
ע"ב) קנב ח"ב (זוהר

מע  רי דרי לגי  אזיל הוה חיא  ְְְִִִִִִֵַַָָָָ
ר יעקב רי  י ע והו ְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹלטבריה ,
אזלי, הו עד  זעירא , ייסא  ורי ְְְִִִִֵֵַַַַַָָאידי,
מה ימה  חיא, לרי ייסא  רי ְִִִִֵֵַַָָָָָאמר

ב)דכיב, א לעדי ו (מלכי ה ברז לי לבני ְְְְְִִִִִִַַַַָ
אי  .'וג  לחנ בא כלי והי חסד ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָֻתע ה 
רי ת על למיכל  קט, טיב כל  ְְִִֵֵַַָָָהכי
באכלי  והי הכא  מקאמר ייר, ְְְְְִִֵַַָָָָָָולא 
, איה דמל א  יקרא  לאו , ות .לחנְְְְְִֶַָָָָָֻ

אחרא  נ ר ע"א)למיכל  קנ"ג   על(ד ְֲֵַַַַָָ
אא א , אצטרי ולא  מלא , רי תְְְְְִִֵֶַָָָָָ
,סחרני רברבנהי הוכ לחדי, ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֻמלא 

. ימ ְִֵַָלת א 

מידי,אמר בהאי מענא  לא  חיא  רי ְְְִִִִִַַַָָָָ
יעקב לרי  לי אמר אימא . ְְֲֲִִֵַַַָָֹולא 
אמר מידי. האי  מע  וא אידי , ְְְְֲִִִִַַַַַָָר
מ בא ימא  כל ינקי  א , ְְְְִִֵַַָָָֻלי
  ל  , מע לא עאה, ְְְְִִֵֶַָָָָָמ חא 

ל ענג לה ע י ב  והא  ְֲִֵֶֶֶֶָָָֹעצמת ,
.לח ְְַַָָֻהעדה 

נ.דהעה רא זה  רא י מ ב ְְִִֶֶֶַַַָָֹֹ
 ות ומננית  מ ְְְִִֶֶֶַָל 
.ל ה לאהב ראנה ני נ ְֲִִִֶֶַַַָָָָה עדה
לביל  אחר  נ אר ְְִִִֶַַַַָָָָמה 
 רויה סי .לחה עבדי  ת לאְְְְִֵַָָָָֻ
מיד ל ה אה ב  לפני ה ס  ְְֲִִֵֵֶֶַַָָמלאה 
הי זה ס ד  ועל , לב יצטר ְְְִֵֵֶֶַַָָֹא

.יהע אר ע מיד ְְִִִִֵַָָָָי ראל

ר רה ְִֵֶֶַָברי
ע"ב) קנב ח"ב (זוהר

מע רי לרי  לה היה  ח יא  ְְִִִִֵַַָָָ
ר יעקב  רי  ע  והי ְְְֲִִִֶַַַָָֹלטבריה,
, לכי ה הי עד . טה ייסא  ורי ְְִִִִֵֶַַַָָָָאידי
מה מ חיא , לר י  ייסא רי ְִִִֵַַַַַָָָָאמר

ב)ת ב  הלעדי(מלכיא  ברזי  ולבני ְְְְִִִִֵֶַַַָָ
א .'וג  לחנ אכלי   והי חסד ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָֹֻעה
ולא לחנ על לאכל  ואמת  טב  ל  ,ְְֱֱֶֶֶַָָָֹֹֻ
.לחנ אכלי   והי א מאמר ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֻי תר ,
אי אכל הא  ל ה ב ד  לא ְְִֶֶֶַַֹֹועד,
א א זה   צרי ולא , לה לח על ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻאחר
 סביב  ליד ה וכל  , לב ל ְְְְִִֶֶֶַַַָה

.מ ְִֶַָלמה 

דבר,אמר בזה מעי  לא ח יא, רי  ְִִִֶַַַָָָָָָֹ
ר יעקב  לרי  ל אמר אמר. ְְֲִַַַַַָֹֹֹולא 
,ל אמר הבר? זה מע ואה ְְְִִֶַַַַָָָָָָאידי,

כ נקי א מ  במ  י ל ְְְִִֶֶֶֶַַָ
אל אני .  ל ,מע לא  ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹהעלי

הזֹוהר קיאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 מע  וא ייסא , לרי  לי אמר ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאנא.
אנא ב על  א לי אמר בהאי. ְֲֲִִֵַַַַַַָמידי
ולא ,ייכלג אתינא  זעירי מי מ ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָרביא 
תח מענא . אנא  נא , מדמת  ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָזכינא 

.'וכ ְְַָואמר

אמראתא  ,י רי על  קי נ חיא , רי ְִִִֵֵֵַַָָָָָ
ע אה וחכמתא  ,אנ רביא  ְְְְְְִֵַַָָָָָלי
לרי  לי חמ א הכי , . בל ְְְְִִִֵַַַָָָָריא 
חיא , רי לי אמר אתי. דהוה  ְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָחזקה 
ה א ברי קדא דא , בחברתא ְְְְִַַָָָָֻואי
 יחד ימ הא עלנא , ְְְִִִִַַָָָָָיתחר

הכא .  יתחד ְְְְִַַָָָא רייתא 

לימאיתב וחד חד ל ,אמר למיכל. ְְְְֵֵַַַָָָָ
סע דתא . האי דא רייתא ְְְְִֵַַָָָמ י

תיב ר י  אמר, י)יעקב א  כל(שמואל ויהי ְְֲִִִִַַַָָֹ
הג ,'וג  ל מאתמל  דעְְְְֲִִֵַֹי
יי' חיר  א ל  וכי  .נביאי ְְְְִִִִַָָָא ל

כיב , הוה , נא  י)מדמת  א (שמואל ְְְִִִַַָָָ
 חר א ר  יי',  חר א ר   ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָהראית
מ דמת  חר א ר א א  כתיב , ְְֲִִֶֶַַַָָָלא
נביאי  י ועאל דאתא בעתא ְְְְְֲִֵֵַָָָָָנא.

.תווה אמאי ,ינייה ְְְְֲִֵֵַַַַואתנ י 

בי,א א, אתרעי ה א ברי קדא  ד ְְְְִִֵֵֶַָָֻ
אבל ,למלכ א א  י אתרעי ְְְְֲִֵֵֶַָָָלא 
לא ,י א תרי הא  לא . ְְְִִֵֵָָָֹלנב אה 
ר עלמא , נ בבר כחדא  ְְְְְֲִַַַָָָָָאתמסר
לנבאה זכה  ע אה, מהימנא  ְְְִִִֵֶָָָָָָָֹמ ה
 נ לבר אתייהיב ולא  כחדא , ְְְְְֲִִַַַָָָומלכ

כחדא . תרווייה ְְֲַַַַָָָאחרא 

דבר? זה  מע וא ה ייסא , ר י  ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָאת
מפני תינק אני ב על  א ,ל ְֲִִִִֵֶַַַַָאמר
זכיתי ולא אליכ אתי  ימי ְְֲִִִִִֵֶַָָָֹמס ר 
ואמר תח מעי .  אני  לזה דְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹמ

.'ְוכ

ל,א  אמר  . רא על   קנ ח יא ר י  ְִִַַַָָָָֹ
רה עלי נה וחכמה א ה , ְְְִֶַָָָָָינ ק
היה חזק ה  רי  את רא ינתי .ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָבל
ז חברת  ו אי חיא, רי ל אמר ֲִִֵַַַַַָָָא .
הרי ,עלינ יתח ר ה א ר ד ְֲִֵֵֵֶַַָָָה

.כא  יתח תרה  ח י  בריְְְִִִֵַָָָ

ב יאמרי ואחד אחד ל  , אמר לאכל. ְְְֱֶֶֶַָָָָָֹֹ
.ה עדה תרה  ְְִֵַַָָברי

ת ב רי אמר, י)יעקב  ל(שמואלא ויהי  ְֲִִַַַַָָָֹ
הג ,'וג ל מא מל  דעְְְְֲִִֵַֹי
דמ ה' חיר א ל וכי .ביאי ְְְִִִִִֶַָָֹא ל 
 חר אר   הראית תב היה , ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָלכ
אר אא , חר א ר כתב  לא ֲֲֵֶֶֶָָֹה '.
ונכנס א ב עה .לכ דמ , ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹחר
לה ,ביניה והתנא ביאיה יְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ

?מהְָ

,אא התרה  ה א ר דה ְְִֶֶַַָָָָ
אבל למלכת, אא  התרה  ְְְֲִֶַַָָָֹלא
נמסר לא  אה  ני הרי לנב אה. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָֹֹלא
 אמ ה למה רט ,לע אד ְְְְֱֶֶֶַָָָָָָָֹכאחד
ולא אחד , מלכת  לנב אה כה  ְְְְְִֶֶֶַָָָָָֹהעלי

אחד. ניה אחר  אד ל ְְְִֵֵֶֶַַָָָנ
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לתרוו יה ,ואי זכה מ אל  הא ימא , ְְְְְְִֵֵַַָָָָ
לנבאה הכי. לאו .ומלכ ְְְִִִַָָָָלנבאה 

כיב , ג)זכה, א יראל(שמואל ל ו דע  ְְִִִֵֵַַָָָָ
מ אל נאמ י בע  אר ועד    ְְְֱִִֵֵֶַַָָָמ
הוה , יוד נביא  .למל ולא  לנביא  ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָלנביא.
.מל יראל  אל לא הוה , מל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָאי
מהימנא , נביאה  א א  הוה  לא   איה ְְֲִִֵֶָָָָָָָָאבל

כיב, יראל, ינה דאי (שמואל והוה ְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
ז) הוהא  כד א  ועל יראל. את ְְְִֵֶַַַָָָָָופט

. עלי  ווה באה, ְְֵַַָָָא ל

נבאה ,ואי עלי רא  אמאי ימא , ְְֲִֵֵַָָָָָ
 תרווייה א א  .למלכ וזכה  ְְְְְִֶַַַָָָהאיל

כחדא.  בה זכה  דנב אה )לא  (נ"א בגי) דמלכ ְְְְְֲִִַָָָָָָ

מלא) הוי לא  עד על לי וא די הא ברי קדא לי ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָֻיהב

דרח א ערתא  על אתיב  מלכ בגיְְְְְְִִַַַַָָָָ
.לכ קד נב אה באתער הוה  ְְְְִִֵֶָָָָָָֹֻקדא,
בי הוה  לא ,למלכ סליק ד  ְְֲִֵַַָָָָָאבל
 למיד , סכלתנ דרח ער א א א  ְְְְְְִֵֶַָָָָָָנבאה ,
אתחזי  הכי ,עלי א ער ְְְְֲִִִֵֵַָָקט,
רא נביאי,  אי ג הוה  בע ד ְְְְְֲִִֵַָָָָלמלא .
לא , ייה מ ר את לבתר נב אה,  ְְְְְְִִֵַַָָָָָעלי

נב אה .  בי ְֵָָָהוה

דרחואנא, אתערתא  לי יהיב  מא ְְֲִִִַַָָָָָ
מהימני, נביאי בג למהוי ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶָֻקדא ,
 אי ע י חאי,   מע דרי ְְְְִִִִִִֵֶַָָלמידי
למהוי  אנא ,   ל ,י מ זעי אי ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָות

.ינייכְֵַ

וא, ניהל כה מאל הרי  אמר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ
לנבאה ! לא   מלכת  ְְְִִַָָָֹלנב אה

תב  ג)זכה, ש) מ יראל ל ודע ְִִֵֵֶַַָָָָָָ
לנביא.וע  מאל  נאמ י בע אר ד ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָ

א היה. וד נביא .למל ולא ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹלנביא 
אבל .מל יראל אל לא היה,  ְֲֲִֵֶֶֶֶָָָָָֹמל
את  והיה ,נאמ נביא  א א  היה  לא  ְֱִֶֶֶָָָָָָָָֹה א

תב  י ראל , ז)יני  את(ש ו פט ְְִִֵֵֶֶַָָָ
נב אה , אל היה ולכ ְְְְִִֵֵֶָָָָָָי ראל.

עליו. מהְָָָ

אה ,וא נב עליו רתה לה אמר, ְְְִַָָָָָָָֹ
א א  למלכ ת? וזכה  ְְְִֶַָָָהאיל

אחד, בה זכה לא ניה  מ) ְְִֵֶֶֶָָָָֹ

ל וה דה  ה א ר  דה ל נת ה לכ ת ְְְֶֶַַַַַָָָָָ(הבאה)

(מל היה  טר לכתעליו מ ְְִֶֶֶֶֶַָָָָ
, דה רח  ל  התעררת  על ְְְְִִֶֶַַַַָֹהתיבה 
אבל .לכ קד ה ב אה  התעררת  ְְְְֲִֵֶַָָָָָֹהיה 
נב אה ,  היתה לא  ל לכ ת, ְְְְֶַַָָָָָֹעלה
 לד הכל  רח ל  התעררת ְְִֵֶֶֶַַָָא א 
.למל ראי  עליו , התעררה  ְְְֱִֶֶֶֶָָָָָאמת
רתה  נביאי ת א  ת היה ְְְְִִֶָָָָָבעד
לא מה פרד לאחר נב אה, ְְְִֵֶֶַַַָָָֹעליו 

נב אה.  ְְָָָהיתה 

רחואני, ל התעררת  לי  נת מי  ְְֲִִִִֶַַַָ
נביאי ת להי ת דְְְִִִֶַֹה
י חאי ,  מע רי  למידי ,ְְֱִִִִֵֶֶַַַָנאמני
ל מניו, חרדי ניותח  ניעליְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

.יניכ להית  אני ְֲִִֵֵֵֶֶ
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לתרוו יה ,ואי זכה מ אל  הא ימא , ְְְְְְִֵֵַַָָָָ
לנבאה הכי. לאו .ומלכ ְְְִִִַָָָָלנבאה 

כיב , ג)זכה, א יראל(שמואל ל ו דע  ְְִִִֵֵַַָָָָ
מ אל נאמ י בע  אר ועד    ְְְֱִִֵֵֶַַָָָמ
הוה , יוד נביא  .למל ולא  לנביא  ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָלנביא.
.מל יראל  אל לא הוה , מל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָאי
מהימנא , נביאה  א א  הוה  לא   איה ְְֲִִֵֶָָָָָָָָאבל

כיב, יראל, ינה דאי (שמואל והוה ְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
ז) הוהא  כד א  ועל יראל. את ְְְִֵֶַַַָָָָָופט

. עלי  ווה באה, ְְֵַַָָָא ל

נבאה ,ואי עלי רא  אמאי ימא , ְְֲִֵֵַָָָָָ
 תרווייה א א  .למלכ וזכה  ְְְְְִֶַַַָָָהאיל

כחדא.  בה זכה  דנב אה )לא  (נ"א בגי) דמלכ ְְְְְֲִִַָָָָָָ

מלא) הוי לא  עד על לי וא די הא ברי קדא לי ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָֻיהב

דרח א ערתא  על אתיב  מלכ בגיְְְְְְִִַַַַָָָָ
.לכ קד נב אה באתער הוה  ְְְְִִֵֶָָָָָָֹֻקדא,
בי הוה  לא ,למלכ סליק ד  ְְֲִֵַַָָָָָאבל
 למיד , סכלתנ דרח ער א א א  ְְְְְְִֵֶַָָָָָָנבאה ,
אתחזי  הכי ,עלי א ער ְְְְֲִִִֵֵַָָקט,
רא נביאי,  אי ג הוה  בע ד ְְְְְֲִִֵַָָָָלמלא .
לא , ייה מ ר את לבתר נב אה,  ְְְְְְִִֵַַָָָָָעלי

נב אה .  בי ְֵָָָהוה

דרחואנא, אתערתא  לי יהיב  מא ְְֲִִִַַָָָָָ
מהימני, נביאי בג למהוי ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶָֻקדא ,
 אי ע י חאי,   מע דרי ְְְְִִִִִִֵֶַָָלמידי
למהוי  אנא ,   ל ,י מ זעי אי ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָות

.ינייכְֵַ

וא, ניהל כה מאל הרי  אמר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ
לנבאה ! לא   מלכת  ְְְִִַָָָֹלנב אה

תב  ג)זכה, ש) מ יראל ל ודע ְִִֵֵֶַַָָָָָָ
לנביא.וע  מאל  נאמ י בע אר ד ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָ

א היה. וד נביא .למל ולא ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹלנביא 
אבל .מל יראל אל לא היה,  ְֲֲִֵֶֶֶֶָָָָָֹמל
את  והיה ,נאמ נביא  א א  היה  לא  ְֱִֶֶֶָָָָָָָָֹה א

תב  י ראל , ז)יני  את(ש ו פט ְְִִֵֵֶֶַָָָ
נב אה , אל היה ולכ ְְְְִִֵֵֶָָָָָָי ראל.

עליו. מהְָָָ

אה ,וא נב עליו רתה לה אמר, ְְְִַָָָָָָָֹ
א א  למלכ ת? וזכה  ְְְִֶַָָָהאיל

אחד, בה זכה לא ניה  מ) ְְִֵֶֶֶָָָָֹ

ל וה דה  ה א ר  דה ל נת ה לכ ת ְְְֶֶַַַַַָָָָָ(הבאה)

(מל היה  טר לכתעליו מ ְְִֶֶֶֶֶַָָָָ
, דה רח  ל  התעררת  על ְְְְִִֶֶַַַַָֹהתיבה 
אבל .לכ קד ה ב אה  התעררת  ְְְְֲִֵֶַָָָָָֹהיה 
נב אה ,  היתה לא  ל לכ ת, ְְְְֶַַָָָָָֹעלה
 לד הכל  רח ל  התעררת ְְִֵֶֶֶַַָָא א 
.למל ראי  עליו , התעררה  ְְְֱִֶֶֶֶָָָָָאמת
רתה  נביאי ת א  ת היה ְְְְִִֶָָָָָבעד
לא מה פרד לאחר נב אה, ְְְִֵֶֶַַַָָָֹעליו 

נב אה.  ְְָָָהיתה 

רחואני, ל התעררת  לי  נת מי  ְְֲִִִִֶַַַָ
נביאי ת להי ת דְְְִִִֶַֹה
י חאי ,  מע רי  למידי ,ְְֱִִִִֵֶֶַַַָנאמני
ל מניו, חרדי ניותח  ניעליְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

.יניכ להית  אני ְֲִִֵֵֵֶֶ

ֶּפֶרק י"א
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ַוִּיַּגׁש - ֻחַּקת



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםויע הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר קטוסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ונס רת עמת  מג ה ה א ר ד ְְְֲִֶַַָָָֻה
ע"ב) קצג  ע "ב  קפג ח "ב  (זוהר

אזלי רי הו ,רי אלעזר ורי  מע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ
א א רי  ,ה ע אזלי והו ְְְְֲִִִִַַַָָָבארחא,
חד   אערע אזלי הו עד  יסי , ְְְֲִִִֵֵַַַַַָורי
זק יקא , חד ידי אחיד והוה  ֲִִֵַַַַָָָָָָסבא ,
לי אמר ,לי וחמא   מע רי ְְִִִֵֵֵַָָָעינ י
  אית   יחד י מ ואי א א  ְְִִִִִִַַַַָָָלרי

סבא . ְַָָהאי

מטלד , מע רי אמר  ,ילג מט ְְְִִִֵַַַָָָ
.אנ מא אתית , קא  ג פטרְְְְְְִַַָָָָָ
 יחד ימ אמר, אנא . ידאי ,לי ְֲִִִֵַַַָָָָאמר
ה א לא לי אמר ,לג דא  ימא  ְְֵַַַָָָָָָואי
ריי  באי הוה ירי ,לי אמר . ְְְִִִִֵֵַַָָָָארע
ארייתא , מל  הוינא , ְְְְְֲִֵַַַַָָָָמדרא ,
צא למיתב  ליבא, אתינא  ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָוה א 
דירחא ימי י א הא ,  ברי ְְְְְְִִֵֵַָָדקדא 

דא . ְִָָָביעאה 

ואי חי נתיב , אמר, ,מע רי ְְִִִִֵֵַַַַָ
אמר .לג דר הא  ברי ְְְְִַַַָָָָֻקדא 
 מאי ,ממ מ ה  נמע  י ח , ְְִִִִֵֵֶַַָָלי
   נטע ,יקי ע יחד י ְְְִִִִִִַַַַָמ
ואמאי  ביעאה . ירחא  מהאי ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָמדרא ,
למיתי  מ דרא , הא   ר ְְְְְְְִִֵֵַַַָָאת
אלא סבא , הה א לי אמר ְְְִִֵֶַַָָָָָלי בא .
 מט מי ,ג דחכמתא  ידענא  ְְְְְִַַָָָָָָָדא ,

דחכמתא. דחכמתא)לרקיעי לתקיע  נט .(ס"א  ְְְְְְְְְִִִֵָָָָָ

ואמר,תח סבא  א)הה א  ר(דבריד ב ְְִַַַַָָָָָ
אלהי יי '  אנ א ר ראית ְְֱֲֲֲִֶֶֶָָָָֹא ר

.'וכ ,'וג  נ את אי יא ְְְֲִִֶֶַָא ר

ונס רת עמת  מג ה ה א ר ד ְְְֲִֶַַָָָֻה
ע"ב) קצג  ע "ב  קפג ח "ב  (זוהר

ה לכירי  הי נ אלעזר ורי  מע ְְְְְִִִִֶַַָָָ
אא רי  הע לכיה והי ,רְְִִִֶֶֶַַַָָָ
 בזק ג ,לכיה הי עד  יסי . ְְְְִִֵֵֶַַָָָורי 
הרי אחד . ינק  יד אחז והיה ְְִִֵֵֶֶָָָָָאחד ,
ל אמר .ת א וראה מע רי ְְִִֵַַָָָָעיניו
לנ  י  י חד ברי ו אי אא , ְְֲִִִֵַַַַָָָָלרי

.קה ֵֵֶַָאצל

מע,א ר רי  אמר אליו , יעה ְֲִִִִֵֶַַַָָ
א? א ה ג הר ְְְַַַַָָָָמא

,ל אמר  א ה? אמר,מי אני. יהדי  ְִִִַַַָָָָ
אמר .אצל זה   י ו אי י חד בריְְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ירתי ,ל אמר ?ר ה א להיכ , ְְְִִֵַַָָָל
הייתי הד ר, רי   א ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהיתה 
ליב אתי ועה רה, ְְְִִִֵַַַָָָמל 
 א ימי הא ר  ד ה צל  ְְִֵֵֶֶַָָָָל בת

הה. הביעי  החד ְִִֶֶֶַַַֹל

ואימח נ ב, אמר, ,מע רי ְְִִֵֵַַַַַָָ
 ת א לח  הא  ר  דְַַָָָה
, ימ בר מע יח , ל אמר .ְִִִֵֵֶֶַַַָָָאלינ
יקיע יהחד ברי ה  ְֲִִִִֵֵַַַָָמא
ה ביעי מחד דר   טעְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
לבא מהד ר עה  נפרד מע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹה ה,
ז אלה ,קה  תא ל אמר ְְִִֵֵַַָָָליב?
יעימ  דברי אצל חכמה  ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָידעי

החכמה החכמה )לרקיעי  לתקיעת טינ). ְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

ואמר,תח  ההא  קא)ה ר(דברי ד ב ְְִֵַַַַַָָָָ
 אלהי ה'  אנ אר  ראית ְֱֲֲֲִֶֶֶָָָֹאר

.'וג נ את  אי י א ְְֲִִֶֶַָאר

............................................ קטו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַגֶּלה ֲעֻמּקֹות ְוִנְסָּתרֹות

ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קּום ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל זוהר.............................................. קיז
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h
 ספר הזוהר הוא כמו תבת נח

ואפלו אם יהיה רשע אין חשש אם יכנס

מינים  היו  שבו  נח,  תבת  כמו  הוא  הזוהר"  "ספר  זה שנקרא  חבור  כי 
ידי  ולא היה קיום לאותן המינים והמשפחות כלם אלא על  הרבה 
כניסתם להתבה כן הוא ממש... כן יכנסו הצדיקים אל סוד אור חבור הזה 
ישאבנו  וכך סגלת החבור שמיד שעוסק בחשקו אהבת השם  להתקים, 
ורוחו  נפשו  להצלת  אליו  ויכנס  הברזל  את  השואבת  האבן  כשאיבת 
ונשמתו ותקונו, ואפלו אם יהיה רשע אין חשש אם יכנס )אור יקר, שער א' 
מתוך 'זוהר מגנא ומצלא'     סימן ה'(. 



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר קטוסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ונס רת עמת  מג ה ה א ר ד ְְְֲִֶַַָָָֻה
ע"ב) קצג  ע "ב  קפג ח "ב  (זוהר

אזלי רי הו ,רי אלעזר ורי  מע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ
א א רי  ,ה ע אזלי והו ְְְְֲִִִִַַַָָָבארחא,
חד   אערע אזלי הו עד  יסי , ְְְֲִִִֵֵַַַַַָורי
זק יקא , חד ידי אחיד והוה  ֲִִֵַַַַָָָָָָסבא ,
לי אמר ,לי וחמא   מע רי ְְִִִֵֵֵַָָָעינ י
  אית   יחד י מ ואי א א  ְְִִִִִִַַַַָָָלרי

סבא . ְַָָהאי

מטלד , מע רי אמר  ,ילג מט ְְְִִִֵַַַָָָ
.אנ מא אתית , קא  ג פטרְְְְְְִַַָָָָָ
 יחד ימ אמר, אנא . ידאי ,לי ְֲִִִֵַַַָָָָאמר
ה א לא לי אמר ,לג דא  ימא  ְְֵַַַָָָָָָואי
ריי  באי הוה ירי ,לי אמר . ְְְִִִִֵֵַַָָָָארע
ארייתא , מל  הוינא , ְְְְְֲִֵַַַַָָָָמדרא ,
צא למיתב  ליבא, אתינא  ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָוה א 
דירחא ימי י א הא ,  ברי ְְְְְְִִֵֵַָָדקדא 

דא . ְִָָָביעאה 

ואי חי נתיב , אמר, ,מע רי ְְִִִִֵֵַַַַָ
אמר .לג דר הא  ברי ְְְְִַַַָָָָֻקדא 
 מאי ,ממ מ ה  נמע  י ח , ְְִִִִֵֵֶַַָָלי
   נטע ,יקי ע יחד י ְְְִִִִִִַַַַָמ
ואמאי  ביעאה . ירחא  מהאי ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָמדרא ,
למיתי  מ דרא , הא   ר ְְְְְְְִִֵֵַַַָָאת
אלא סבא , הה א לי אמר ְְְִִֵֶַַָָָָָלי בא .
 מט מי ,ג דחכמתא  ידענא  ְְְְְִַַָָָָָָָדא ,

דחכמתא. דחכמתא)לרקיעי לתקיע  נט .(ס"א  ְְְְְְְְְִִִֵָָָָָ

ואמר,תח סבא  א)הה א  ר(דבריד ב ְְִַַַַָָָָָ
אלהי יי '  אנ א ר ראית ְְֱֲֲֲִֶֶֶָָָָֹא ר

.'וכ ,'וג  נ את אי יא ְְְֲִִֶֶַָא ר

ונס רת עמת  מג ה ה א ר ד ְְְֲִֶַַָָָֻה
ע"ב) קצג  ע "ב  קפג ח "ב  (זוהר

ה לכירי  הי נ אלעזר ורי  מע ְְְְְִִִִֶַַָָָ
אא רי  הע לכיה והי ,רְְִִִֶֶֶַַַָָָ
 בזק ג ,לכיה הי עד  יסי . ְְְְִִֵֵֶַַָָָורי 
הרי אחד . ינק  יד אחז והיה ְְִִֵֵֶֶָָָָָאחד ,
ל אמר .ת א וראה מע רי ְְִִֵַַָָָָעיניו
לנ  י  י חד ברי ו אי אא , ְְֲִִִֵַַַַָָָָלרי

.קה ֵֵֶַָאצל

מע,א ר רי  אמר אליו , יעה ְֲִִִִֵֶַַַָָ
א? א ה ג הר ְְְַַַַָָָָמא

,ל אמר  א ה? אמר,מי אני. יהדי  ְִִִַַַָָָָ
אמר .אצל זה   י ו אי י חד בריְְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ירתי ,ל אמר ?ר ה א להיכ , ְְְִִֵַַָָָל
הייתי הד ר, רי   א ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהיתה 
ליב אתי ועה רה, ְְְִִִֵַַַָָָמל 
 א ימי הא ר  ד ה צל  ְְִֵֵֶֶַָָָָל בת

הה. הביעי  החד ְִִֶֶֶַַַֹל

ואימח נ ב, אמר, ,מע רי ְְִִֵֵַַַַַָָ
 ת א לח  הא  ר  דְַַָָָה
, ימ בר מע יח , ל אמר .ְִִִֵֵֶֶַַַָָָאלינ
יקיע יהחד ברי ה  ְֲִִִִֵֵַַַָָמא
ה ביעי מחד דר   טעְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
לבא מהד ר עה  נפרד מע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹה ה,
ז אלה ,קה  תא ל אמר ְְִִֵֵַַָָָליב?
יעימ  דברי אצל חכמה  ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָידעי

החכמה החכמה )לרקיעי  לתקיעת טינ). ְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

ואמר,תח  ההא  קא)ה ר(דברי ד ב ְְִֵַַַַַָָָָ
 אלהי ה'  אנ אר  ראית ְֱֲֲֲִֶֶֶָָָֹאר

.'וג נ את  אי י א ְְֲִִֶֶַָאר
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.מתי לא  א א  דארייתא , מ י  ב ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
 מ דנפיק הה א  א א  נהרא  ְְְִִֵֶַָָָלית 
דא , סטרא  את פיא כד ְְְְֲִִַַָָָָח כא ,
לעיא , הא   ברי קדא  ְְְְִִֵַָָָֻאס ק
דקדא לחנא  ולית  .יקרי ְְְְְְִִֵֵָָָָָָואתייר 
טבא ולית  ח כא ,  מ א א  ה א, ְְֲִִֵֶָָָברי
א רח  נ ר עאל וכד  יא . מ ְְִִֶַַַָָָָא א 
קדא אס ק די ,לי ו ביק ְְְְִִִֵֵַָָָָֻיא ,
דכא לימ א  ועל ,ביקרי הא  ריְְְְִִִֵַָָָֹ
טב , לבתר לאס קא חדא, ורע  ְְְְְֲִַַָָָָָָט ב
יא . מ נפק הה א א א ט ב ְְִִֵֶַַָָָולית 
 איה ודא  ,יקרי אסק ט ב, ְְְְִִֵַַָָָבהאי

.לי ְְִָָלחנא

, מי ואני ל , יתיבנא  ה א  עד ְְֲִֵַַַַָָָָָָ
במדרא לאכיא  גי ְְְְְְְִַַַָָָא,
זמנא דמטא ה א  סטרא . ְְְְְִִַַָָָָָלהה א
דקד א , סטרא קיא , ְְְְְִִִַָָָָָדפ לחנא 
פ לחנא  איה  דת לי בא  ְְְְֲִִַַַָָָָָאהדרנא 
מטא הנה   ברא ה א  , ות .ְְְְִֵַַָָָָָֹדילי
ממי  ינא  למת ע  חויא , דהה א  ְְְְְִִִִִֵַַָָָָזמנא
 בגי יט.  איה  ות הא , ברי ְְְְִִִִַַָָֻקדא
.'וכ לי בא  ואתינא   מ נפקנא  ְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

זקפ אהכי וח י. כי  מע רי הוה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
 מאי חמה  וחמ ,ְְֲִִִֵַָָעייני
למת ע ,אבתרי אזלי הו , ירְְְְְֲִִֵֵַַַַַ
 א מ , מע רי אמר .קמ . ְִִִִֵַָָָלי
סבא , נה ראי אמר, .מ מה ְְְְַָָָָָָָָלהלאה 
רי  אזל . אית  אחרא  נהראי גיְְְֲִִִִִַַַָָָ
,מילי לת  יע חבריא  ואי  מעְְְְִִִִִֵַַַָ
מה ,אחרני לאי , מע רי ְְֲִִִִִַַַָָאמר
לי למתע  , אמר .ייכג דא  ְְְְְִֵַַַָָָָארחא
מדרא . תא אנ מימ י סבא, ְְְְְֲֵַַָָָָָָלהאי

א אועד, תרה ברי  בימתי א ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
ה צא ת א אא א ר אי ,ֵֵֶֶַָָ
זה , צד  נכנע אר  .הח ְֲִִֶֶֶֶַַַָֹמ
למעלה הא  ר  דה ְְְִֶַַַָָָמתעה
דה עב דת  ואי , ד כב ְְְֲִִֵֵַַַָמתד 
הב ואי ,הח מ אא הא רְִֵֶֶַַָָֹ
אד  נכנס וכאר הרע. מ ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָא א 
מתעה אז  ,תא ועזב  רעה דרְְְִֶֶֶַַָָָָָ
למת זה ועל  , ד כב הא ר ד ְְְִֵֶַַָָה
 אחר ולעלת  אחד, ורע ט ב   ְְֲֶַַַַַָָָֹה ל
מ צא ההא  א א  טב ואי ְְִֵֶֶַָָָטב,
וזהי ,ד כב מתע ה זה  בטב  ְְְְִִֶֶַָָהרע.

למה. ְֲֵָָעבדה 

ימיואנחנ ל  בי י עכו  עד ְְְְֲִֵַַַַָָָ
 להכניע כדי  לדהנה דר ְְְְִִִֵַַַַַַָָָ

ד ה עב דת זמ ה יע עכ ו ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹהאחר.
היא  ליב , חזרנ הד ה, צד  ְְְִִֶֶַַַָָָֻל 
ה יע  הנה   רא עה  ועד , .דת ְְֲִִֶַַַָָָָֹעב
מפני י לתע הה א   ח ה ל  ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹזמ
מ ני לט, הא   ו הא, ר ד ְְִֵֵַָָָה

.'וכ ליב  באנ  מ  יצאנ ְְִִָָָָָ

 ת. מחו כה  מע רי  היה   ְְְִִֵֶַַָָָָ
מא ה חמה  ורא עיני  אְְֲִִֵֵֵֶַָָָנ
אחריו לכי ה  הי יר ה יְְֲֲִִִֶַַָָָָהאנ
,מע רי אמר . עמד . תא ְְְִִֵַַַָָלב
נהראי אמר, ?מ מה והלאה  אְְְִִַַַָָָָָמ
.אצלנ אחר נה ראי  מ ְְִֵֵֵֶֶַַָָסבא,
ע האה והחברי מע רי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָהלכ
 לא מע רי אמר .מילי ְְְִִִִֵַַָָֹל ה
,אמר ?אצלכ  ז ר מה , ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָהאחרי
אנ ימיו  הה, ק ה את  ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלב

הזֹוהר קיז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

,לי אמר ,קינ  מע רי ְְִִִֵֵַָָָָאתא 
ע נה רא ,אנ נה רא  ,מ ְְְְְְִַָָָָָנהראי

ֵָרי.

ואמר,תח   מע ב)רי גל(דניאל אה א  ְְִִִֵַַָָָ
מה ידע  מ רתא ְְֲִַַָָָָָָעמיקתא
גלה ה א רא .  ע נה רא  ְְֲִֵֵֵַָָָבחכא 
ה א ברי קדא מרתא , ְְְְֲִִַָָָָָֻעמיקתא 
 עמיקי כל מ רתא , עמיקתא  ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָגי 
טעמא מאי . ל י  איה אי ע  ְֲִִִִִֵַַַָָסתימי
בח כא . מה ידע  גי .ל ְְֲִֵַַַָָָגי
נהרא . אתידע לא  ח כא  ְְְְְֲִִֵַָָָָאלמלא 
י   בגי בחכא . מה ידע  ְְֲִִֵַַַַָָָואיה
חכא לאו אי  מרתא , ְְְֲֲִִַָָָָָָעמיקתא 
נה רא .רא מס עמיקי ליי ית ְְְְְֲִִִַַָָָָָלא

נה רא דא . נהרא מא רא .  קפ"זע  ד) ְְְִֵֵָָָָ
ח כא .ע"ב)  מ ְְְֲִִַָָאת לייא 

לי ואנאת במדרא , דהוה  ח כא  מ ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָ
ע ירי רחמנא דא. נה רא ְְֲִֵַַָָָָָָל
אזלי  אתי. בעלמא  ,די עלמא ְְְְְְְֵֵֵָָָָָָָנהרא ,
 מילי לת  י א וחבריא ,  מע ְְְְִִִִִִֵַַַָרי
 יא אזלי לא אמאי  ,לי אמר , ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָאבתרי
בעינא לא ,לי אמר קדמיתא.  ְְְֲִִֵֵַַָָָָע
נזיל דאת ה א  עי,  נ לבר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָלאטרחא
. לארחי אזל   מע ור י , אזל ְְְְְֲִִֵַַַָָָָחדא.
,מי ידענא אנ הא א א , רי ְְְֲִִֵַַַָָָָָאמר
,לי אמר מר, מי ידע  לא ְְְִֵֵַַָָָֹואיה

לאתחזאה . דלא  ידענא  י ְְְְֲִִֵַָָָָָמ

זוהר  יראל  ת לת ק סית לא ְְְִִֵַָָָֹנפלה
ע"א)( וח' וע"ב ע"א ו' ויקרא

ע ירי  והוה ארחא, אזיל הוה  אחא  ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָ
רי  אמר אזלי, הו עד יה דה , ְְִִִִֵַַַַַָָרי

. קנ מע רי א  דר.  תיְְְִִִִַַָָָ
ואר א ה , ואר  נהראי , מ ,ל ְְְְִַַַָָאמר

נמצא. ְְִִָע

ואמר,תח  מע ב)רי  ה א(דניאל ְְִִַַַָָ
מה ידע ונסרת, עמת ְְְֲִֵֶַַַָֻמג ה
לא הא  .ע רה  והאר  , חְִֵֶֶַָָֹ
ה א ר דה  מס רתא  ְְִַַַָָָָָָעיקתא
בריה ל  ונס רת, עמת  ְְְְֲִִֶֶַַָָָֻמג ה
מגה הא ני העלי מית וה יְְְְֲִִִֶֶַַָָֻהעמ
מ ?לה מג ה  עה מה .ְִֶֶֶַַַַָָָלה
היה לא א בחכא . מה ֲִֶֶַַָָָָָֹדע
מה ידע והא  הא ר. נ דע לא  ,ְֶַַַַָָֹֹהח
ונס ר ת. עמת מג ה  מ ני  , חְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֻ
בריה ית לא  ,הח לא  אְְִִִֶֶַַַָֹֹֹ
 רא ע נהרא .רי סוה יְְְְֲִִִִֵֵַָָָֻהעמ
. הח מ תה אר זה? אר  ְִִֶֶֶֶַַַֹמה

, הואנ מת דר, היה  הח מ ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
י רה הא  ר ד ה זה. אר   ְֶֶַַָָָלנ
הלכ הא . לבע ה ה לע אר ְְִֶַַָָָָָָע
 א מילי ל ה והחברי מע ְְְֲִִִִִֵֵַַָֹרי 
 א לכיה לא מע , ל אמר ְֲִֵַַַַָָֹאחריו.
רציתי לא ,ל אמר בראנה? ְְִִִִַָָָָֹע

נ ,א עכו עי. אד לב ל להטריח  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.לדר הל מע ורי ,הלכ ְְְְְְִִֶַַַָָָאחד.
,מ את דעיי אנ הרי א א , ר י  ְְֲִִֵֶַַַָָָאמר
,ל אמר מר? ל מ את י דע לא ְְֵֶֶַַָֹֹוהא 

להתרא ת. א ידעי   ְְְִִִֶֶַָָֹמ

זוהר  יראל  ת לת ק סית לא ְְְִִֵַָָָֹנפלה
ע"א) וח ' וע"ב ע"א ו' (ויקרא

רירי ע והי , ר ל ה היה אחא ְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
רי אמר ,לכיה  הי עד  ְְִִֶַַַָָָיהדה .
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.מתי לא  א א  דארייתא , מ י  ב ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
 מ דנפיק הה א  א א  נהרא  ְְְִִֵֶַָָָלית 
דא , סטרא  את פיא כד ְְְְֲִִַַָָָָח כא ,
לעיא , הא   ברי קדא  ְְְְִִֵַָָָֻאס ק
דקדא לחנא  ולית  .יקרי ְְְְְְִִֵֵָָָָָָואתייר 
טבא ולית  ח כא ,  מ א א  ה א, ְְֲִִֵֶָָָברי
א רח  נ ר עאל וכד  יא . מ ְְִִֶַַַָָָָא א 
קדא אס ק די ,לי ו ביק ְְְְִִִֵֵַָָָָֻיא ,
דכא לימ א  ועל ,ביקרי הא  ריְְְְִִִֵַָָָֹ
טב , לבתר לאס קא חדא, ורע  ְְְְְֲִַַָָָָָָט ב
יא . מ נפק הה א א א ט ב ְְִִֵֶַַָָָולית 
 איה ודא  ,יקרי אסק ט ב, ְְְְִִֵַַָָָבהאי

.לי ְְִָָלחנא

, מי ואני ל , יתיבנא  ה א  עד ְְֲִֵַַַַָָָָָָ
במדרא לאכיא  גי ְְְְְְְִַַַָָָא,
זמנא דמטא ה א  סטרא . ְְְְְִִַַָָָָָלהה א
דקד א , סטרא קיא , ְְְְְִִִַָָָָָדפ לחנא 
פ לחנא  איה  דת לי בא  ְְְְֲִִַַַָָָָָאהדרנא 
מטא הנה   ברא ה א  , ות .ְְְְִֵַַָָָָָֹדילי
ממי  ינא  למת ע  חויא , דהה א  ְְְְְִִִִִֵַַָָָָזמנא
 בגי יט.  איה  ות הא , ברי ְְְְִִִִַַָָֻקדא
.'וכ לי בא  ואתינא   מ נפקנא  ְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

זקפ אהכי וח י. כי  מע רי הוה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
 מאי חמה  וחמ ,ְְֲִִִֵַָָעייני
למת ע ,אבתרי אזלי הו , ירְְְְְֲִִֵֵַַַַַ
 א מ , מע רי אמר .קמ . ְִִִִֵַָָָלי
סבא , נה ראי אמר, .מ מה ְְְְַָָָָָָָָלהלאה 
רי  אזל . אית  אחרא  נהראי גיְְְֲִִִִִַַַָָָ
,מילי לת  יע חבריא  ואי  מעְְְְִִִִִֵַַַָ
מה ,אחרני לאי , מע רי ְְֲִִִִִַַַָָאמר
לי למתע  , אמר .ייכג דא  ְְְְְִֵַַַָָָָארחא
מדרא . תא אנ מימ י סבא, ְְְְְֲֵַַָָָָָָלהאי

א אועד, תרה ברי  בימתי א ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
ה צא ת א אא א ר אי ,ֵֵֶֶַָָ
זה , צד  נכנע אר  .הח ְֲִִֶֶֶֶַַַָֹמ
למעלה הא  ר  דה ְְְִֶַַַָָָמתעה
דה עב דת  ואי , ד כב ְְְֲִִֵֵַַַָמתד 
הב ואי ,הח מ אא הא רְִֵֶֶַַָָֹ
אד  נכנס וכאר הרע. מ ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָא א 
מתעה אז  ,תא ועזב  רעה דרְְְִֶֶֶַַָָָָָ
למת זה ועל  , ד כב הא ר ד ְְְִֵֶַַָָה
 אחר ולעלת  אחד, ורע ט ב   ְְֲֶַַַַַָָָֹה ל
מ צא ההא  א א  טב ואי ְְִֵֶֶַָָָטב,
וזהי ,ד כב מתע ה זה  בטב  ְְְְִִֶֶַָָהרע.

למה. ְֲֵָָעבדה 

ימיואנחנ ל  בי י עכו  עד ְְְְֲִֵַַַַָָָ
 להכניע כדי  לדהנה דר ְְְְִִִֵַַַַַַָָָ

ד ה עב דת זמ ה יע עכ ו ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹהאחר.
היא  ליב , חזרנ הד ה, צד  ְְְִִֶֶַַַָָָֻל 
ה יע  הנה   רא עה  ועד , .דת ְְֲִִֶַַַָָָָֹעב
מפני י לתע הה א   ח ה ל  ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹזמ
מ ני לט, הא   ו הא, ר ד ְְִֵֵַָָָה

.'וכ ליב  באנ  מ  יצאנ ְְִִָָָָָ

 ת. מחו כה  מע רי  היה   ְְְִִֵֶַַָָָָ
מא ה חמה  ורא עיני  אְְֲִִֵֵֵֶַָָָנ
אחריו לכי ה  הי יר ה יְְֲֲִִִֶַַָָָָהאנ
,מע רי אמר . עמד . תא ְְְִִֵַַַָָלב
נהראי אמר, ?מ מה והלאה  אְְְִִַַַָָָָָמ
.אצלנ אחר נה ראי  מ ְְִֵֵֵֶֶַַָָסבא,
ע האה והחברי מע רי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָהלכ
 לא מע רי אמר .מילי ְְְִִִִֵַַָָֹל ה
,אמר ?אצלכ  ז ר מה , ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָהאחרי
אנ ימיו  הה, ק ה את  ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלב

הזֹוהר קיז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

,לי אמר ,קינ  מע רי ְְִִִֵֵַָָָָאתא 
ע נה רא ,אנ נה רא  ,מ ְְְְְְִַָָָָָנהראי

ֵָרי.

ואמר,תח   מע ב)רי גל(דניאל אה א  ְְִִִֵַַָָָ
מה ידע  מ רתא ְְֲִַַָָָָָָעמיקתא
גלה ה א רא .  ע נה רא  ְְֲִֵֵֵַָָָבחכא 
ה א ברי קדא מרתא , ְְְְֲִִַָָָָָֻעמיקתא 
 עמיקי כל מ רתא , עמיקתא  ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָגי 
טעמא מאי . ל י  איה אי ע  ְֲִִִִִֵַַַָָסתימי
בח כא . מה ידע  גי .ל ְְֲִֵַַַָָָגי
נהרא . אתידע לא  ח כא  ְְְְְֲִִֵַָָָָאלמלא 
י   בגי בחכא . מה ידע  ְְֲִִֵַַַַָָָואיה
חכא לאו אי  מרתא , ְְְֲֲִִַָָָָָָעמיקתא 
נה רא .רא מס עמיקי ליי ית ְְְְְֲִִִַַָָָָָלא

נה רא דא . נהרא מא רא .  קפ"זע  ד) ְְְִֵֵָָָָ
ח כא .ע"ב)  מ ְְְֲִִַָָאת לייא 

לי ואנאת במדרא , דהוה  ח כא  מ ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָ
ע ירי רחמנא דא. נה רא ְְֲִֵַַָָָָָָל
אזלי  אתי. בעלמא  ,די עלמא ְְְְְְְֵֵֵָָָָָָָנהרא ,
 מילי לת  י א וחבריא ,  מע ְְְְִִִִִִֵַַַָרי
 יא אזלי לא אמאי  ,לי אמר , ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָאבתרי
בעינא לא ,לי אמר קדמיתא.  ְְְֲִִֵֵַַָָָָע
נזיל דאת ה א  עי,  נ לבר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָלאטרחא
. לארחי אזל   מע ור י , אזל ְְְְְֲִִֵַַַָָָָחדא.
,מי ידענא אנ הא א א , רי ְְְֲִִֵַַַָָָָָאמר
,לי אמר מר, מי ידע  לא ְְְִֵֵַַָָָֹואיה

לאתחזאה . דלא  ידענא  י ְְְְֲִִֵַָָָָָמ

זוהר  יראל  ת לת ק סית לא ְְְִִֵַָָָֹנפלה
ע"א)( וח' וע"ב ע"א ו' ויקרא

ע ירי  והוה ארחא, אזיל הוה  אחא  ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָ
רי  אמר אזלי, הו עד יה דה , ְְִִִִֵַַַַַָָרי

. קנ מע רי א  דר.  תיְְְִִִִַַָָָ
ואר א ה , ואר  נהראי , מ ,ל ְְְְִַַַָָאמר

נמצא. ְְִִָע

ואמר,תח  מע ב)רי  ה א(דניאל ְְִִַַַָָ
מה ידע ונסרת, עמת ְְְֲִֵֶַַַָֻמג ה
לא הא  .ע רה  והאר  , חְִֵֶֶַָָֹ
ה א ר דה  מס רתא  ְְִַַַָָָָָָעיקתא
בריה ל  ונס רת, עמת  ְְְְֲִִֶֶַַָָָֻמג ה
מגה הא ני העלי מית וה יְְְְֲִִִֶֶַַָָֻהעמ
מ ?לה מג ה  עה מה .ְִֶֶֶַַַַָָָלה
היה לא א בחכא . מה ֲִֶֶַַָָָָָֹדע
מה ידע והא  הא ר. נ דע לא  ,ְֶַַַַָָֹֹהח
ונס ר ת. עמת מג ה  מ ני  , חְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹֻ
בריה ית לא  ,הח לא  אְְִִִֶֶַַַָֹֹֹ
 רא ע נהרא .רי סוה יְְְְֲִִִִֵֵַָָָֻהעמ
. הח מ תה אר זה? אר  ְִִֶֶֶֶַַַֹמה

, הואנ מת דר, היה  הח מ ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
י רה הא  ר ד ה זה. אר   ְֶֶַַָָָלנ
הלכ הא . לבע ה ה לע אר ְְִֶַַָָָָָָע
 א מילי ל ה והחברי מע ְְְֲִִִִִֵֵַַָֹרי 
 א לכיה לא מע , ל אמר ְֲִֵַַַַָָֹאחריו.
רציתי לא ,ל אמר בראנה? ְְִִִִַָָָָֹע

נ ,א עכו עי. אד לב ל להטריח  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.לדר הל מע ורי ,הלכ ְְְְְְִִֶַַַָָָאחד.
,מ את דעיי אנ הרי א א , ר י  ְְֲִִֵֶַַַָָָאמר
,ל אמר מר? ל מ את י דע לא ְְֵֶֶַַָֹֹוהא 

להתרא ת. א ידעי   ְְְִִִֶֶַָָֹמ

זוהר  יראל  ת לת ק סית לא ְְְִִֵַָָָֹנפלה
ע"א) וח ' וע"ב ע"א ו' (ויקרא

רירי ע והי , ר ל ה היה אחא ְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
רי אמר ,לכיה  הי עד  ְְִִֶַַַָָָיהדה .



הזֹוהרקיח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ת לה י ראל, תלת  דתנינ הא  ְְְְְִֵֵַָָָָָָיה דה ,
בע  מ מ ראל )דאת רכא  אקרי (ס"א  , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

בת לה אתר. כה  וא קמה בע , ְְְְֲֶַַַַָָָת 
כתיב והא .גינ רכת  ז' ירתא  ְְְְְְִִַָָָָָָלתא ,
ת לת על קינה  א  אד ב ְְִֶַַַָָָָָוא ה
נסת על אתמר ,  על ואי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָיראל,

כיב  מ א , קיא  ודא  ה )י ראל. (עמוס  ְְְְִִִִֵַָָָָֹ
יראל. תלת   ק סי ת לא  ְְְִִֵַָָָֹנפלה
דא במה חבריא  הכ אמרי דקא  ְְְְְְִֵַַַַָָָָֻוהאי 
ארח אתמר  פר א  אי אבל הא . ְְְְֲִִִַַַַָָֹיר 
קינה האי אבל  הכי. אמרי  הוינ ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָנחמה

הכי. אכח  קרא  והא  ְְְִִַַָָָאתמר,

קיאאמר הוה  והא הא , הכי ואי לי ְְִֵַַַָָָָָָָ
 ואתינ מ א , ייר מה  הה א  ְֲִִִִֵַַָָָֹלי
אמר .י אנ כ ח , מע דר י ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָלגי
. דבל מה  א מדע  , דאנ מחיז ְְְְְִִִִֵֵַַַָָלי ,
אמר .וי ולי אני ו אי, לי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָאמינא 
תיב ,לי אמינא  .מל לי איא ְֲִִִִֵֵֵָָָלי 
יראל , תלת  ק סי ת לא ְְְִִֵַָָָֹנפלה
ונפקא ,בדביתה רגזא  לי אית   ְְְְְְִִִֵָָָָמא
 לבני ווי הכי אי ,לעלמי תהדר לא  ,י ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָמ
מה  ל ס י  ולא  לי, אמר . ע רכ אתְְְְִִִֵַַַָָָָָ
מענא הא  אמינא , חבריא.  הכ  ְְְְְְֲֵַַַָָָָָֻדאמר
 ב מתי ולא מרחמי , הוה ,ייה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָמ

ְִָלאי.

יראמר, כא  חבריא  דאמר מה ל ְְְִַַַַַָָָָָֹ
לא רעיי כד לדרא  ווי אבל ְְְֲַַַָָָָָָויא ת,
 ידעי ולא  ,ואזלי סאט וענא  ,חי ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָמ
ולא לימינא  לא  אזלי, אתר ְְְֲִִֵַַָָָָלא
למנ ע , בעיא  קרא  האי ואי ְְְְְִִַַַַָָָָָל מאלא.
ארחא  חמא לאי גליי הְְְְְְְִַָָָָָֻוכ

קט . בארח ְְְְַַָֹדא רייתא 

ת לה י ראל , תלת נינ זה ְְְְִִֵֶֶַָָָָיהדה,
בע מ קראת(מ ראל )הת רכה , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מקמ ת. כה פרה  בע, ְְְֵֶַַַָָת

. גלל רכ ת בע יר ה למה ְְְְְִֶַַָָָָָָָבת לה 
על קינה א אד  ואה ת ב , ְֲִֵֶַַַָָָָָָוהרי 
על נאמר, עליה  ו אי יראל, ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָתלת
תב מהל , קה וזה י ראל . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנסת

ה ) ת לת(עמוס  ק סית לא  ְְִַָָֹנפלה
זה דבר החברי ל  אמר וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָי ראל.
 דר נאמרה הרה א אבל יפה. ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָה א
ינה אבל  ,  מריא היינ נחמה , ְֲִִִֶֶַָָָָָָל 

. מכיח  ה תב והרי  נאמר, ֱֲִֵֶַַַַַָָה

ליאמר  קה היה והרי  זה ,  ו אי ,ל ֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
אל באנ מהל , י תר דבר  תֵֵֶַָָָֹא
לי , אמר .ני חכ ת מע ְְְִִִִַַַָָרי 
אמרי .ל מה נדע  פני ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמראה 
אמר לי , אמר .וי ול י ני ואי  , ְֱִִִִֶַַַַָָָֹל
לא נפלה  ת ב  , ל אמרי  . בר ְְְִִֶַָָָָָֹלי
ל  מי י ראל . תלת  ק  סי ְְִִִֵֵֶַָת
תחזר לא  ,מ ויצאה  א ְְְְֲִִֶֶַָָֹֹֹרגז
ר ניל אי , א .למיְְִִִֶַָָָֹלע
מה  ל מס יק ולא  לי, אמר .ְְְִִִַַַָָֹע
הרי אמר י, ?החברי ל  אמרְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
ולא מאהבה,  הי ,דבריה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹמע י

ל י . ביְְְִִִִַמתי

ונאה ,אמר, יפה החברי אמר מה ל  ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
 אי עיהר לדר אי ְְֲִֵֶָָאבל 
ולא ,לכיוה  טי ס אוה , ְְְְְִִִִַָֹֹנמצאי
ימינה לא ,לכיה מק לאיזה דעי ְְְִִִֵֶָָָֹי
 צרי זה ס ק ואי  מאלה . ְְִֶֶַַָָָֹֹולא 
איר ת לא יי ל  וכ ְְְְִִִֶַָָֻלהיר,

אמת.  דר ה רה  דרְְֱֶֶֶֶֶַָ

הזֹוהר קיטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

יראל ,א  דגל גלוותא   הכ חזי, ְְְְְִֵֵַָָָָָָֻ
הו הבכ וקצא , זמנא  י  הְְְְְְֲִִֵַָָֻֻלכ
ה א , ברי קדא  ייבי ְְְְְִִִֵַָָיראל
לאתרהא , תבת  הוה יראל  ְְְְִֵַַַָָָָָָבתלת
בגלתא והא .על גזר זמנא  ְְְְְְִַַַָָָָָָָהה א 
תית ב לא היא  הא  הכי, לאו בתראה ְְִִִַָָָָָָָדא 
א כח , קרא  והאי , יאחר  כזמני ְְְְֲִִִִַַַַָָהכי
ת לת ק סי ת לא  נפלה  ְְְִִִַָָֹכיב
לא להקימה  סי א ולא נפלה  ְְְֲִִִֵַָָָָָֹיראל,

תיב .כ ְִ

מטרניתא ,מתל על  דרגז למלא  ְְְְְִַַַַָָָָ
לזמנא ,מהיכלי ל ְְְְִֵֵֵֵַָָָוא י
מ ד  זמנא, הה א  מטי הוה ד ְְִִִֵַַַָָָָָידיעא .
מלא . קמי ותבת  עאלת  הות ְְְֲִֵַַַַָָָָָָמטרניתא 
לזמנא .זמני תלת ,תרי חד, זמנא  ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָוכ
מל א , מהיכלא  אתרחקת  ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָבתרייתא ,
לזמנא מהיכלי מל א  ל ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָוא י
ה א לאו זמנא  האי מל א , אמר ְְְִִַַַָָָָָרחיקא .
אא הכי, קמאי תיתי היא זמני ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָכאר
.על ואת ע  היכלי ני ל ע איזיל ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָאנא

כיבתד הוה  ל חמא  ,לג מטא  ְְְֲִַַַָָָָָָָ
יקרא חמא  מא ְְְַָָָָָָלעפרא .

בההיא  ע"ב)דמטרניתא  ו '  זמנא ,(ד ְְְְִִִַַָָ
ל אחיד עד  לקבל מלא  תי בעְְְְֳִִַַָָָָָָ
ל ואייתי ,ל  קי וא בידי, ְְְְִִֵַַָָָמלא 
 מי רית לא  ל וא מי , ְְְְְִִֵֵֵַָָָָלהיכלי

.מי יתרחיק ולא  ,ְְְְְִִִִָָָלעלמי

כנסת זמני ל ה א ,  ברי קדא  ְְְְִִִִֶֶַָָֻ
זמנא , מטי  הוה ד גלתא, ְְְִִֵֵַָָָָָָָיראל
וה א מלא . קמי והדרת אתיאת  ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָהיא 
רי קדא  א א  הכי , לאו דא  ְְְִִֶָָָָָָָֻבגלתא

לכ א יראל, ל ה לת כל ראה , ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻֻ
בי י ראל   הי בכ , וק זמ ְְְְִִֵֵַָָָָָֻ
היתה יראל בתלת ְְְִֵַַָָָָָל ד רהא,
עליה. זר זמ ת א ,מ למק ְְְִֶֶַַָָָָָָבה
, אינ ה האחרנה ל ת ְְֲֵַַַַָָָָָועכו
עמי מ  תב  לא לא  ְְֲִֵֶַָָָֹֹהרי
תב מכיח , ה ה  וה ס ק ְֲִֵֶֶַַַָָָהאחרת.
י ראל. תלת  ק סית לא ְְְִִֵַָָָֹנפלה

כתב . לא  להקימ סיא ולא  ְְֲִִַָָָָֹֹנפלה

א תמ ל וזרק הבירה על רגז  למל ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָ
מיע  היה ידע. לזמ ְְִִֵֵֶַַַַָָָָמהיכל
נכנסת היתה ה בירה  מד ,זמ ת ְְְְִִִֶֶַַָָָָא
י אחת ע וכ ,ל ה לפני  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָו בה 
התרחקה האחר נה על .עמי ל ְְְֲֲִִַַַַַָָָָָֹו
 לה ת א  ליוה ,ל ה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָמהיכל
עה ,ל ה אמר רחק. לזמ ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָמהיכל
תחזר היא עמיה אר אינ  ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹה
היכלי ני ל  ע אל אני אא , ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלפני 

. תא  ֲֵַַָואב

היתההיע  תא ראה  אליה, ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ
את ראה מי עפר. ִֶֶֶֶָָָָכבת
ת ואת זמ ת א הבירה ְְְְְִֶַַַָָב ד
ת א א חז   לה עד , נג ל ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָה
,להיכל ת א מביא  ,תא מקי ידְְִִֵֵֵָָָָ
למילע מה  ירד א   ל ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹונע

.מ יתרחק  ְְִִֵֶַֹולא

נסת זמ ל  הא ר ד ה ְְֶֶֶַַָָָָ
,מ ה מיע היה לת , ְְְִִֵֶַַַַַָָָָי ראל 
ועכו .לה לפני  וחזרת אה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָהיא 
ה א  ר  דה א א  , לא  ה ֶַַַָָָָָֹל ת



הזֹוהרקיח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ת לה י ראל, תלת  דתנינ הא  ְְְְְִֵֵַָָָָָָיה דה ,
בע  מ מ ראל )דאת רכא  אקרי (ס"א  , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

בת לה אתר. כה  וא קמה בע , ְְְְֲֶַַַַָָָת 
כתיב והא .גינ רכת  ז' ירתא  ְְְְְְִִַָָָָָָלתא ,
ת לת על קינה  א  אד ב ְְִֶַַַָָָָָוא ה
נסת על אתמר ,  על ואי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָיראל,

כיב  מ א , קיא  ודא  ה )י ראל. (עמוס  ְְְְִִִִֵַָָָָֹ
יראל. תלת   ק סי ת לא  ְְְִִֵַָָָֹנפלה
דא במה חבריא  הכ אמרי דקא  ְְְְְְִֵַַַַָָָָֻוהאי 
ארח אתמר  פר א  אי אבל הא . ְְְְֲִִִַַַַָָֹיר 
קינה האי אבל  הכי. אמרי  הוינ ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָנחמה

הכי. אכח  קרא  והא  ְְְִִַַָָָאתמר,

קיאאמר הוה  והא הא , הכי ואי לי ְְִֵַַַָָָָָָָ
 ואתינ מ א , ייר מה  הה א  ְֲִִִִֵַַָָָֹלי
אמר .י אנ כ ח , מע דר י ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָלגי
. דבל מה  א מדע  , דאנ מחיז ְְְְְִִִִֵֵַַַָָלי ,
אמר .וי ולי אני ו אי, לי ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָאמינא 
תיב ,לי אמינא  .מל לי איא ְֲִִִִֵֵֵָָָלי 
יראל , תלת  ק סי ת לא ְְְִִֵַָָָֹנפלה
ונפקא ,בדביתה רגזא  לי אית   ְְְְְְִִִֵָָָָמא
 לבני ווי הכי אי ,לעלמי תהדר לא  ,י ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָמ
מה  ל ס י  ולא  לי, אמר . ע רכ אתְְְְִִִֵַַַָָָָָ
מענא הא  אמינא , חבריא.  הכ  ְְְְְְֲֵַַַָָָָָֻדאמר
 ב מתי ולא מרחמי , הוה ,ייה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָמ

ְִָלאי.

יראמר, כא  חבריא  דאמר מה ל ְְְִַַַַַָָָָָֹ
לא רעיי כד לדרא  ווי אבל ְְְֲַַַָָָָָָויא ת,
 ידעי ולא  ,ואזלי סאט וענא  ,חי ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָמ
ולא לימינא  לא  אזלי, אתר ְְְֲִִֵַַָָָָלא
למנ ע , בעיא  קרא  האי ואי ְְְְְִִַַַַָָָָָל מאלא.
ארחא  חמא לאי גליי הְְְְְְְִַָָָָָֻוכ

קט . בארח ְְְְַַָֹדא רייתא 

ת לה י ראל , תלת נינ זה ְְְְִִֵֶֶַָָָָיהדה,
בע מ קראת(מ ראל )הת רכה , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מקמ ת. כה פרה  בע, ְְְֵֶַַַָָת

. גלל רכ ת בע יר ה למה ְְְְְִֶַַָָָָָָָבת לה 
על קינה א אד  ואה ת ב , ְֲִֵֶַַַָָָָָָוהרי 
על נאמר, עליה  ו אי יראל, ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָתלת
תב מהל , קה וזה י ראל . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנסת

ה ) ת לת(עמוס  ק סית לא  ְְִַָָֹנפלה
זה דבר החברי ל  אמר וזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָי ראל.
 דר נאמרה הרה א אבל יפה. ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָה א
ינה אבל  ,  מריא היינ נחמה , ְֲִִִֶֶַָָָָָָל 

. מכיח  ה תב והרי  נאמר, ֱֲִֵֶַַַַַָָה

ליאמר  קה היה והרי  זה ,  ו אי ,ל ֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
אל באנ מהל , י תר דבר  תֵֵֶַָָָֹא
לי , אמר .ני חכ ת מע ְְְִִִִַַַָָרי 
אמרי .ל מה נדע  פני ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמראה 
אמר לי , אמר .וי ול י ני ואי  , ְֱִִִִֶַַַַָָָֹל
לא נפלה  ת ב  , ל אמרי  . בר ְְְִִֶַָָָָָֹלי
ל  מי י ראל . תלת  ק  סי ְְִִִֵֵֶַָת
תחזר לא  ,מ ויצאה  א ְְְְֲִִֶֶַָָֹֹֹרגז
ר ניל אי , א .למיְְִִִֶַָָָֹלע
מה  ל מס יק ולא  לי, אמר .ְְְִִִַַַָָֹע
הרי אמר י, ?החברי ל  אמרְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
ולא מאהבה,  הי ,דבריה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹמע י

ל י . ביְְְִִִִַמתי

ונאה ,אמר, יפה החברי אמר מה ל  ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ
 אי עיהר לדר אי ְְֲִֵֶָָאבל 
ולא ,לכיוה  טי ס אוה , ְְְְְִִִִַָֹֹנמצאי
ימינה לא ,לכיה מק לאיזה דעי ְְְִִִֵֶָָָֹי
 צרי זה ס ק ואי  מאלה . ְְִֶֶַַָָָֹֹולא 
איר ת לא יי ל  וכ ְְְְִִִֶַָָֻלהיר,

אמת.  דר ה רה  דרְְֱֶֶֶֶֶַָ

הזֹוהר קיטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

יראל ,א  דגל גלוותא   הכ חזי, ְְְְְִֵֵַָָָָָָֻ
הו הבכ וקצא , זמנא  י  הְְְְְְֲִִֵַָָֻֻלכ
ה א , ברי קדא  ייבי ְְְְְִִִֵַָָיראל
לאתרהא , תבת  הוה יראל  ְְְְִֵַַַָָָָָָבתלת
בגלתא והא .על גזר זמנא  ְְְְְְִַַַָָָָָָָהה א 
תית ב לא היא  הא  הכי, לאו בתראה ְְִִִַָָָָָָָדא 
א כח , קרא  והאי , יאחר  כזמני ְְְְֲִִִִַַַַָָהכי
ת לת ק סי ת לא  נפלה  ְְְִִִַָָֹכיב
לא להקימה  סי א ולא נפלה  ְְְֲִִִֵַָָָָָֹיראל,

תיב .כ ְִ

מטרניתא ,מתל על  דרגז למלא  ְְְְְִַַַַָָָָ
לזמנא ,מהיכלי ל ְְְְִֵֵֵֵַָָָוא י
מ ד  זמנא, הה א  מטי הוה ד ְְִִִֵַַַָָָָָידיעא .
מלא . קמי ותבת  עאלת  הות ְְְֲִֵַַַַָָָָָָמטרניתא 
לזמנא .זמני תלת ,תרי חד, זמנא  ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָוכ
מל א , מהיכלא  אתרחקת  ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָבתרייתא ,
לזמנא מהיכלי מל א  ל ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָוא י
ה א לאו זמנא  האי מל א , אמר ְְְִִַַַָָָָָרחיקא .
אא הכי, קמאי תיתי היא זמני ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָכאר
.על ואת ע  היכלי ני ל ע איזיל ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָאנא

כיבתד הוה  ל חמא  ,לג מטא  ְְְֲִַַַָָָָָָָ
יקרא חמא  מא ְְְַָָָָָָלעפרא .

בההיא  ע"ב)דמטרניתא  ו '  זמנא ,(ד ְְְְִִִַַָָ
ל אחיד עד  לקבל מלא  תי בעְְְְֳִִַַָָָָָָ
ל ואייתי ,ל  קי וא בידי, ְְְְִִֵַַָָָמלא 
 מי רית לא  ל וא מי , ְְְְְִִֵֵֵַָָָָלהיכלי

.מי יתרחיק ולא  ,ְְְְְִִִִָָָלעלמי

כנסת זמני ל ה א ,  ברי קדא  ְְְְִִִִֶֶַָָֻ
זמנא , מטי  הוה ד גלתא, ְְְִִֵֵַָָָָָָָיראל
וה א מלא . קמי והדרת אתיאת  ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָהיא 
רי קדא  א א  הכי , לאו דא  ְְְִִֶָָָָָָָֻבגלתא

לכ א יראל, ל ה לת כל ראה , ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻֻ
בי י ראל   הי בכ , וק זמ ְְְְִִֵֵַָָָָָֻ
היתה יראל בתלת ְְְִֵַַָָָָָל ד רהא,
עליה. זר זמ ת א ,מ למק ְְְִֶֶַַָָָָָָבה
, אינ ה האחרנה ל ת ְְֲֵַַַַָָָָָועכו
עמי מ  תב  לא לא  ְְֲִֵֶַָָָֹֹהרי
תב מכיח , ה ה  וה ס ק ְֲִֵֶֶַַַָָָהאחרת.
י ראל. תלת  ק סית לא ְְְִִֵַָָָֹנפלה

כתב . לא  להקימ סיא ולא  ְְֲִִַָָָָֹֹנפלה

א תמ ל וזרק הבירה על רגז  למל ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָ
מיע  היה ידע. לזמ ְְִִֵֵֶַַַַָָָָמהיכל
נכנסת היתה ה בירה  מד ,זמ ת ְְְְִִִֶֶַַָָָָא
י אחת ע וכ ,ל ה לפני  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָו בה 
התרחקה האחר נה על .עמי ל ְְְֲֲִִַַַַַָָָָָֹו
 לה ת א  ליוה ,ל ה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָמהיכל
עה ,ל ה אמר רחק. לזמ ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָמהיכל
תחזר היא עמיה אר אינ  ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹה
היכלי ני ל  ע אל אני אא , ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלפני 

. תא  ֲֵַַָואב

היתההיע  תא ראה  אליה, ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ
את ראה מי עפר. ִֶֶֶֶָָָָכבת
ת ואת זמ ת א הבירה ְְְְְִֶַַַָָב ד
ת א א חז   לה עד , נג ל ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָה
,להיכל ת א מביא  ,תא מקי ידְְִִֵֵֵָָָָ
למילע מה  ירד א   ל ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹונע

.מ יתרחק  ְְִִֵֶַֹולא

נסת זמ ל  הא ר ד ה ְְֶֶֶַַָָָָ
,מ ה מיע היה לת , ְְְִִֵֶַַַַַָָָָי ראל 
ועכו .לה לפני  וחזרת אה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָהיא 
ה א  ר  דה א א  , לא  ה ֶַַַָָָָָֹל ת



הזֹוהרקכ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

וית ייס ,ל קיוי ידהא , יחיד ְְְְִִִִַָָָה א 
דהכי  חזי ותא .להיכלי ל ויתיב  הדְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָ
, ק סי ת לא נפלה  כתיב  הא  ְְְִִָָָֹה א ,

כתיב  א  ט)ועל אקי(עמוס  הה א   ְְִִַַַָָ
סית לא  היא  הנפלת, ויד ס ת  ִִִֶֶֶַַָֹֹֻאת 
.ל קיא אנא  אבל ,יאחר  זמני  ְְֲֲֲִִִִַַָָָק
ס ת את  אקי ההא   כתיב א  ְְִִֶַַַַָָֻועל
 מא וד. סת  את  אקי אני ה פלת , ֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוד
ה פלת : יראל. בת לת א  וד. ְְִִֵֶֶַַַָָָֻס ת 
יקרא היא  ודא  נפלה. דכיב ְְְְְִִִָָָָָָמה
ודא .יל ות חא  יראל , ְְְְְְִִִֵַַָָָָדב לת

עתא . בההיא  ְְֲִִַַָָאליפנא

עלאמר מלילא ואי יה דה, רי  ְְִִִַַַָָָָָ
 בריר ודא  ואתיבא , ְְְְְִִִִָָָלאי,

מל האי, ואזלא  מענאדמ ה. חדא ה ְְְְְְִִַַַָָָָָָָ
,תנינ ,ל רווחנא  וה א  ְְְְְְֵַַַָָָָָָָָוכחנא ,
ה א ברי קדא  יז יסי, רי  ְְִִִִֵַַָָֻאמר

ויימא , יראל נסת  על נב)לאכרזא  (ישעיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
 מא ,ליר בי קמי מעפר ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָהתנערי
, ק התנער, ויימא   דחברי ידא ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָאחיד
ויימא  יחיד ה א  ברי קדא ְְְִִֵַָָָֻ

קמי. ְֲִִִַהתנערי ,

ני אמר  אי ל וכ אחא , רי לי ְְִִִֵֵֵַָָָָ
דא לי נא דמלא  ְְְִֵַָָָָָָהיכלא 

דכתיב  ה א הדא  ,ס)פתחי קמי (ישעיה  ְְִִִִַָָ
ואי  הכא, מלא  הא  ,ר א בא  כי ְִִֵַַָָָָָָא רי
ד  דכא, וחדוותא  ,דיל יקרא  ה א  ְְְְְִֵֶַָָָָָָֹכדי

תיב .הד את ייס א)מלא  א  מלכי) ְְְְֲִִַַַָָ
כגוונא החדרה  ל אל־ה בת ־בע  ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹובא 
לגי  אתת איהי זמני אי כל ְְְִִִִִֵַַָָָדא ,
דכתיב ה א  הדא  ,קמי וקמת ְְְְִִֵַַָָָָָדמלא ,

א) א מלכי),לה לפני ְִֵֶֶַַָֹו בא

י עיאחז וית ס  ת א ויקי דיה  ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹ
זה ,  תראה בא . להיכל תא ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹוייב 
זה ועל  ,ק  סית לא  נפלה  תב ְְֲִֵֶֶַָָָֹהרי

ט)תב  ס ת(עמוס  את  אקי הה א   ִֶַַַָָֻ
מ  ק  סית לא  היא  ה פלת . ְִִִֶֶַָֹֹויד
. תא אקי אני  אבל האחרת, עמיֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָ
ס ת את אקי הה א  תב, זה  ְִֶֶַַַַָָֻועל
מי וד . סת את אקי אני  הפלת, ֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻויד
ה פלת , י ראל . תלת ז וד ? ס ת   ְְִִֵֶֶַַַָָֹֻז
ל  ד ב וזה נפלה . ת ב  מְְְְֶֶֶָָָָ
למדנ וזה ,חות י ראל  ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָתלת

עה. תאְָָָ

ליאמר על ר ואי  יה דה , רי ְְִִִִַַַַַַָָָ
וזה הבר. ר ר  וזה ְְְְִֵֵֶֶַַָָוהתיב ,
וכח י , מעי אחד דבר מ ל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָה
רי אמר ,נינ .ת א הרוח י ְְְְִִִִֶַַַַָָָועכו
על להכריז ה א ר ד ה עתיד ְְִִֵַַַָָָי סי ,

ויאמר, י ראל נב)נסת התנערי(ישעיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
אחז מי  . ליר בי קמי  ְְְִִִִֵֵֶָָָָמעפר
 ! ק התנער, ויאמר:  חבר ְְֲִִֵֵֵַַָֹידי 
ויאמר:  יאחז הא  ר ד ְַַַָָָֹֹה

קמי! ְֲִִִַהתנערי ,

ניאמר  ת א ל   וכ אחא , רי  ל ְְִֵַַָָָָָָ
זה זה.  ל תחי  לה ְְִֵֶֶֶֶַַָהיכל 

ט)ת ב  הרי(ש ,רא בא י ארי קמי ֲִִִֵֵֶָָ
, ה ב ד  הא  אז  ואי ,א ל ֶֶֶֶַַַַָָָָה
.ע מתס ל ה הל  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹו מחת 

א)תב הל (מלכיא אל בע בת ו בא ֶֶֶֶַַַַָָֹ
היא עמיה תא כל  זה, מ ְְְְִִֶַַַָָָָהחדרה,
זה לפניו . ועמדת ל ה אל  ְְֶֶֶֶֶֶַָָָָאה

א)תב  הל ,(מלכיא לפני ו בא ְִֵֶֶֶַַָָֹ
לא ה ע אבל . לה לפני  ְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָֹֹו עמד

הזֹוהר קכאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

לאו  דא  זמנא  אבל  .ל ה לפני ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָועמד
וית ייס ,לג ייתי מל א א א  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהכי,
ה א הדא  . להיכלי ל ויתיב  , הדְְֲִֵֵֵַָָָָָ

ט)דכתיב ואי,(זכריה ל יבא   מל הה  ְְִִִֵֵַַָָָֹ
.ל לפיסא ,ל יבא  , ילג אנ ְְְְְְֵַַַָָָָָֹולא 
לאלמא ,ל יבא  .ל לא מא  , ל ְְְְַַָָָָָָָָֹֹיבא 
,להיכלי  ל לאעלאה ,ל יבא כא .  ְְְְֵֵַָָָָָָָָֹֹל
 דא מה  ,דעלמי ז גא  ע ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָלאז וגא 

ב)אמר באמנה .(הושע לי יואר ְְֱִִֵֵֶַָָ

אמר,עד א א . ר י ה פגע  אזלי הו ְְְִִֵַַַַַַָָָ
נקל אתי, חכמתא  מארי ְְְְֵֵֵַָָָָָהא
,יה  קריב ד כינ א . ְְְְֲִִֵֵַַַָאנ י
ונחת דקפטרא , מסטרא  ְְְְְְְִִִַַָָָא מיט

ואמר תח ..'וכ ְְַַַָָ

קמ.ימי ג ' אא , רי אבתרי ואזל ְְְְֲִִִִֵַַַָָ

רה לעסק החל  עיר ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹמע ה
וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר

כהנאעבדא קמי קריב  עתירא , הה א  ְְֲֲִִֵַַָָָָָָ
הנא , לי חמא  ד ,ניי ְֲִֵֵַַָָָתרי
קרנא . האי הא  דיד לאו ,לי ְְִֵַַָָָָָאמר
אח י  לי אמר עציב . והוה לביתי ְְֲֲִֵֵֵַָָָָָאתא 
לי  קריב לא  ,לה אמר עציב .  א ְְְֲִִִַַַָָָָאמאי
.איה מאי לי אמר ילי. קרנא  ְְְֲִִִֵַַָָָָכהנא
 מ והא  ,לי אמר .ניי תרי  לה ְְְְִִֵֵַָָָאמר
וא כתיב, הא  . דיד ולאו , איה ְְְְְְִִִִִָָָָמסנא 
קריב א א  .'וג מ גת   יד ואי הא  ְְִֵֶֶֶַַָָָל
לי אמר . איה מאי  לה אמר . נְְְְִֵַָָָָָקר

רא . ַָחד

מח בהאמר חמירא   כל מה ,לה ְֲֲִַַַַָָָָָ
על אסק לא  נדרנא , ְְְְַַַַַָָָָָדח אה .

ע וית ס  אליה  יל לה א א  ,ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
להי  תא ההוי יב תב זה . כל ְְִִֵֵֶֶָָָָ

יבא אליו. א ולא  ו אי, ,ל יבא  ְְְֵֵַַַַָָָָֹֹֹמל
.ת א להקי ,ל יבא . תא לפ ס  , ְְִֵַָָָָָָֹל
, ל יבא  ל. ת א לי לה ,ל ְְִַַָָָָָֹֹֹיבא
ז ג ע להזג  להיכל תא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָלהכניס 
לי יואר אמר  מ ,למיְְְֱִִִֵֶֶַַָע

ֱֶָאמנה.

א א.עד ר י  ה ג ,לכי ה  הי ְִִֶֶַַַַָָָָ
נקל א, החכמה על הרי ,ְְְֲֵֵַַַַָָָָאמר
ה ט אליו,  רב הכינה. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָני
.אליה וירד עליו, י ב  היה   ְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻמהא

.'וכ ואמר ְְַַָָתח 

קמ.מילי לה  א א  רי אחרי  והלכ ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

רה לעסק החל  עיר ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹמע ה
וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר

ה ה מעה  לפני הקריב  עיר תבא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹ
,הה ת א ראה .ני י ְְִֵֵֶַָָֹני 
 הל . אינ הה  רה ,ל ְְֵֶֶַַַַָָָָאמר
לה אחיו,  ל אמר עצ ב . והיה  ְְְֵֶָָָָָָָלבית
לא הה , לה אמר עצ ב ? ֵֶֶַַַָָָָֹֹא ה
ה א? מה , ל אמר קרני . את  ְְְִִִֶַָָָהקריב
זה והרי ,ל אמר .ני י ני  , לה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָאמר
ל וא ת ב , הרי ! ולא  עני, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹל 
הקרב א א  ,' וג מגת  יד ואי ְְְֵֵֶֶֶַַָָה א
,ל אמר הא ? מה ,לה אמר  .נְְְֶַַָָָָָקר

אחד. ֶָר

מחבתאמר חמרה  ל מה ,לה ֲֲֶֶֶַַַָָָָָ
לי על  אעלה א נדרי ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹהחטא ?



הזֹוהרקכ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

וית ייס ,ל קיוי ידהא , יחיד ְְְְִִִִַָָָה א 
דהכי  חזי ותא .להיכלי ל ויתיב  הדְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָ
, ק סי ת לא נפלה  כתיב  הא  ְְְִִָָָֹה א ,

כתיב  א  ט)ועל אקי(עמוס  הה א   ְְִִַַַָָ
סית לא  היא  הנפלת, ויד ס ת  ִִִֶֶֶַַָֹֹֻאת 
.ל קיא אנא  אבל ,יאחר  זמני  ְְֲֲֲִִִִַַָָָק
ס ת את  אקי ההא   כתיב א  ְְִִֶַַַַָָֻועל
 מא וד. סת  את  אקי אני ה פלת , ֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻוד
ה פלת : יראל. בת לת א  וד. ְְִִֵֶֶַַַָָָֻס ת 
יקרא היא  ודא  נפלה. דכיב ְְְְְִִִָָָָָָמה
ודא .יל ות חא  יראל , ְְְְְְִִִֵַַָָָָדב לת

עתא . בההיא  ְְֲִִַַָָאליפנא

עלאמר מלילא ואי יה דה, רי  ְְִִִַַַָָָָָ
 בריר ודא  ואתיבא , ְְְְְִִִִָָָלאי,

מל האי, ואזלא  מענאדמ ה. חדא ה ְְְְְְִִַַַָָָָָָָ
,תנינ ,ל רווחנא  וה א  ְְְְְְֵַַַָָָָָָָָוכחנא ,
ה א ברי קדא  יז יסי, רי  ְְִִִִֵַַָָֻאמר

ויימא , יראל נסת  על נב)לאכרזא  (ישעיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
 מא ,ליר בי קמי מעפר ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָהתנערי
, ק התנער, ויימא   דחברי ידא ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָאחיד
ויימא  יחיד ה א  ברי קדא ְְְִִֵַָָָֻ

קמי. ְֲִִִַהתנערי ,

ני אמר  אי ל וכ אחא , רי לי ְְִִִֵֵֵַָָָָ
דא לי נא דמלא  ְְְִֵַָָָָָָהיכלא 

דכתיב  ה א הדא  ,ס)פתחי קמי (ישעיה  ְְִִִִַָָ
ואי  הכא, מלא  הא  ,ר א בא  כי ְִִֵַַָָָָָָא רי
ד  דכא, וחדוותא  ,דיל יקרא  ה א  ְְְְְִֵֶַָָָָָָֹכדי

תיב .הד את ייס א)מלא  א  מלכי) ְְְְֲִִַַַָָ
כגוונא החדרה  ל אל־ה בת ־בע  ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹובא 
לגי  אתת איהי זמני אי כל ְְְִִִִִֵַַָָָדא ,
דכתיב ה א  הדא  ,קמי וקמת ְְְְִִֵַַָָָָָדמלא ,

א) א מלכי),לה לפני ְִֵֶֶַַָֹו בא

י עיאחז וית ס  ת א ויקי דיה  ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹ
זה ,  תראה בא . להיכל תא ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹוייב 
זה ועל  ,ק  סית לא  נפלה  תב ְְֲִֵֶֶַָָָֹהרי

ט)תב  ס ת(עמוס  את  אקי הה א   ִֶַַַָָֻ
מ  ק  סית לא  היא  ה פלת . ְִִִֶֶַָֹֹויד
. תא אקי אני  אבל האחרת, עמיֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָ
ס ת את אקי הה א  תב, זה  ְִֶֶַַַַָָֻועל
מי וד . סת את אקי אני  הפלת, ֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻויד
ה פלת , י ראל . תלת ז וד ? ס ת   ְְִִֵֶֶַַַָָֹֻז
ל  ד ב וזה נפלה . ת ב  מְְְְֶֶֶָָָָ
למדנ וזה ,חות י ראל  ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָתלת

עה. תאְָָָ

ליאמר על ר ואי  יה דה , רי ְְִִִִַַַַַַָָָ
וזה הבר. ר ר  וזה ְְְְִֵֵֶֶַַָָוהתיב ,
וכח י , מעי אחד דבר מ ל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָה
רי אמר ,נינ .ת א הרוח י ְְְְִִִִֶַַַַָָָועכו
על להכריז ה א ר ד ה עתיד ְְִִֵַַַָָָי סי ,

ויאמר, י ראל נב)נסת התנערי(ישעיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
אחז מי  . ליר בי קמי  ְְְִִִִֵֵֶָָָָמעפר
 ! ק התנער, ויאמר:  חבר ְְֲִִֵֵֵַַָֹידי 
ויאמר:  יאחז הא  ר ד ְַַַָָָֹֹה

קמי! ְֲִִִַהתנערי ,

ניאמר  ת א ל   וכ אחא , רי  ל ְְִֵַַָָָָָָ
זה זה.  ל תחי  לה ְְִֵֶֶֶֶַַָהיכל 

ט)ת ב  הרי(ש ,רא בא י ארי קמי ֲִִִֵֵֶָָ
, ה ב ד  הא  אז  ואי ,א ל ֶֶֶֶַַַַָָָָה
.ע מתס ל ה הל  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹו מחת 

א)תב הל (מלכיא אל בע בת ו בא ֶֶֶֶַַַַָָֹ
היא עמיה תא כל  זה, מ ְְְְִִֶַַַָָָָהחדרה,
זה לפניו . ועמדת ל ה אל  ְְֶֶֶֶֶֶַָָָָאה

א)תב  הל ,(מלכיא לפני ו בא ְִֵֶֶֶַַָָֹ
לא ה ע אבל . לה לפני  ְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָֹֹו עמד

הזֹוהר קכאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

לאו  דא  זמנא  אבל  .ל ה לפני ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָועמד
וית ייס ,לג ייתי מל א א א  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהכי,
ה א הדא  . להיכלי ל ויתיב  , הדְְֲִֵֵֵַָָָָָ

ט)דכתיב ואי,(זכריה ל יבא   מל הה  ְְִִִֵֵַַָָָֹ
.ל לפיסא ,ל יבא  , ילג אנ ְְְְְְֵַַַָָָָָֹולא 
לאלמא ,ל יבא  .ל לא מא  , ל ְְְְַַָָָָָָָָֹֹיבא 
,להיכלי  ל לאעלאה ,ל יבא כא .  ְְְְֵֵַָָָָָָָָֹֹל
 דא מה  ,דעלמי ז גא  ע ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָלאז וגא 

ב)אמר באמנה .(הושע לי יואר ְְֱִִֵֵֶַָָ

אמר,עד א א . ר י ה פגע  אזלי הו ְְְִִֵַַַַַַָָָ
נקל אתי, חכמתא  מארי ְְְְֵֵֵַָָָָָהא
,יה  קריב ד כינ א . ְְְְֲִִֵֵַַַָאנ י
ונחת דקפטרא , מסטרא  ְְְְְְְִִִַַָָָא מיט

ואמר תח ..'וכ ְְַַַָָ

קמ.ימי ג ' אא , רי אבתרי ואזל ְְְְֲִִִִֵַַַָָ

רה לעסק החל  עיר ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹמע ה
וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר

כהנאעבדא קמי קריב  עתירא , הה א  ְְֲֲִִֵַַָָָָָָ
הנא , לי חמא  ד ,ניי ְֲִֵֵַַָָָתרי
קרנא . האי הא  דיד לאו ,לי ְְִֵַַָָָָָאמר
אח י  לי אמר עציב . והוה לביתי ְְֲֲִֵֵֵַָָָָָאתא 
לי  קריב לא  ,לה אמר עציב .  א ְְְֲִִִַַַָָָָאמאי
.איה מאי לי אמר ילי. קרנא  ְְְֲִִִֵַַָָָָכהנא
 מ והא  ,לי אמר .ניי תרי  לה ְְְְִִֵֵַָָָאמר
וא כתיב, הא  . דיד ולאו , איה ְְְְְְִִִִִָָָָמסנא 
קריב א א  .'וג מ גת   יד ואי הא  ְְִֵֶֶֶַַָָָל
לי אמר . איה מאי  לה אמר . נְְְְִֵַָָָָָקר

רא . ַָחד

מח בהאמר חמירא   כל מה ,לה ְֲֲִַַַַָָָָָ
על אסק לא  נדרנא , ְְְְַַַַַָָָָָדח אה .

ע וית ס  אליה  יל לה א א  ,ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
להי  תא ההוי יב תב זה . כל ְְִִֵֵֶֶָָָָ

יבא אליו. א ולא  ו אי, ,ל יבא  ְְְֵֵַַַַָָָָֹֹֹמל
.ת א להקי ,ל יבא . תא לפ ס  , ְְִֵַָָָָָָֹל
, ל יבא  ל. ת א לי לה ,ל ְְִַַָָָָָֹֹֹיבא
ז ג ע להזג  להיכל תא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָלהכניס 
לי יואר אמר  מ ,למיְְְֱִִִֵֶֶַַָע

ֱֶָאמנה.

א א.עד ר י  ה ג ,לכי ה  הי ְִִֶֶַַַַָָָָ
נקל א, החכמה על הרי ,ְְְֲֵֵַַַַָָָָאמר
ה ט אליו,  רב הכינה. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָני
.אליה וירד עליו, י ב  היה   ְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻמהא

.'וכ ואמר ְְַַָָתח 

קמ.מילי לה  א א  רי אחרי  והלכ ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

רה לעסק החל  עיר ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹמע ה
וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר

ה ה מעה  לפני הקריב  עיר תבא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹ
,הה ת א ראה .ני י ְְִֵֵֶַָָֹני 
 הל . אינ הה  רה ,ל ְְֵֶֶַַַַָָָָאמר
לה אחיו,  ל אמר עצ ב . והיה  ְְְֵֶָָָָָָָלבית
לא הה , לה אמר עצ ב ? ֵֶֶַַַָָָָֹֹא ה
ה א? מה , ל אמר קרני . את  ְְְִִִֶַָָָהקריב
זה והרי ,ל אמר .ני י ני  , לה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָאמר
ל וא ת ב , הרי ! ולא  עני, ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹל 
הקרב א א  ,' וג מגת  יד ואי ְְְֵֵֶֶֶַַָָה א
,ל אמר הא ? מה ,לה אמר  .נְְְֶַַָָָָָקר

אחד. ֶָר

מחבתאמר חמרה  ל מה ,לה ֲֲֶֶֶַַַָָָָָ
לי על  אעלה א נדרי ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹהחטא ?



הזֹוהרקכב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

להלאה מ דחאה . מחבה  ְְְֲִִַַַָָָָָָָָל אי
סחרתא , א ל  ימא  ל עבד. ְְֲִִַַָָָָָָמה
קרי  הוה  אתער, ד ,נאי הוה  ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָבליליא 
דארייתא , מילי לי  ליפ וא ְְְֲִִֵֵַַָלאח י,
וא כח יממא . סליק עד  לעי  ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָוהוה
יהדה לי קארי  והוה א רייתא, לי אְְְֲִֵֵַַָָָָ
ייסא רי  י איערע  חד ימא  ְֲִִִֵֵַַַָָָאחרא.
למסני   ל נכס י, פרי והוה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָסבא ,
 ברי אי יא , על  לסחרתא  פלְְְְִִִַַַַָָָ
בא רייתא . ולעי יתיב והוה  .ימי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָריי

טו)ואמר,תח א  אל(שמואל א ל ואמר ְֶֶַַַָָָֹ
ני  י א קני. הא   מא ְִִִֵֵֵֵַָהיני.
מדרא , קא  עבד דמ ה , חמ י  ְְְְְְְִִֶַָָָָֹיתר

אמר,  דא מה  דר ר , פד )האי תהלי) ְְְְְֵַַָָ
בא רייתא . למלעי גי . ל ק ְְְְְְִִֵֵַָָדרר
ולא ,קיפנ בעיא  לא  ְְְְְִַַַָָָָא רייתא 
ולילי. יממא  ב לאעמלא  א א  ְְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָסחרא ,

, דיריח מע גא למדרא ,  נטל  גי ְְְְְִִִִֵַַָָָ
דכתיב  ה א א)הדא  שופטי) תח קיני בני ְְִִִֵֵֵָָ

.'וג מרי ה מעיר על ְְִִֵֶַָָֹמה

יראל.ואה  ני  ל  ע חסד עית  ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
. בביתי למ ה  אהני גיְְְְֲִֵֵֵֶַֹ
 גי , ות הוה . י ראל דכל כללא  ְְְְְִִֵֶָָָָָָֹמ ה 
ארייתא , ייר חדא  רתא  לי אְְְְְִִַַַָָָָ

יראל.  ע חסד עביד ְְִִִֵֶֶָָָבדא 

דאאמאי  מה  הכא אתא  קא  ֲִַָָָָָָָ
אמר אא דעמלק. ְְְֲִֵֶַַַָָָָבמלחמא
מל ,צרי מ יראל נפק ד ְְְִִִִִֵַַַָָָא ל,
אזוג  מא הוה לא  עלמא  מי א ְְְְְְִִַַָָָָָָאר
עמלק, א א  , לה לקטרגא  ליראל ְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָלה
, בה קרבא  ואגח ליראל י עבד ְְְְְְִִֵֵַָָָָָוה א

עה? מה והלאה  מ חטא. ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָמח בת
היה בילה סח רה, התעק  י ְְְִִֵַַַָָָָָל
ד ול לאחיו , ק רא  היה התערר, . ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָי
עלה עד  למד  והיה ת רה, ברי  ת ְְֲִֵֵֶֶַַָָָא
ראי ק והי רה , מד  ונמצא ,  ְְְְִִֶַַָָָָה
רי  ג אחד  י האחר. יהדה  ְִֵֶַַַָָָָל
חצי נכסיו,  מפרי והיה סבא, ְְְֲִִֵַָָָָָָָייסא 
ת א  ע ה על לסחרה וחצי  יְֲֲִִִִִַַַַָָָלענ

י והיה , יל יר  יבאנ ְְֲִִִֵֶַַָָָ
רה. ְֵָול מד

טו)ואמר ,תח  אל(שמואלא  א ל ו אמר ְֶֶַַַָָָֹ
ני א ה יני? הא מי  ְִִִֵֵֵֵַַהיני .
ד ר ק ע מה, ל חמיו ,ְְִִִֵֶֶֶַָָָֹיתר

אמר מ הה, הרר מ(פב תהלי) ְְְֱֶֶֶַַַ
רה רה. ללמד  די  , ל  ק ְְְִֵֵֶָָָֹדרר 
א א סחרה, ולא   קיתפנ צריכה ְְְְִִֶַָָָֹֹלא
נסע   מ ולילה. מ י  ְְֲִַַָָָָָָֹלעמל
תב  זה . יריח ל מהענג ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹל דר

א) מעיר(שופטי על מה חת קיני  ְִִֵֵֵֵֶָֹֹבני 
.'וג מריְְִַָה

י ראל.ואה  ני ל ע חסד עית ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
,בית להנת  למ ה ת  ְְִֵֵֶֶַָָֹמ
ועד , י ראל . ל  ל לל היה  ְְְִֵֶֶָָָָָֹמה
רה , י תר אחת  רה  ד  ִִֵֵֶַַַָָָָמ

י ראל. ע חסד עה  ְִִֵֶֶֶָָָָבזה 

מלחמתל ה  א הה ה בר א  ְְִֶֶֶַַָָָָָָ
צא א ל, אמר אא ְְֲֵֶֶַָָָָָעמלק?
א ת אר מל ,צרימ ְְְִִִִִֵַָָָֻי ראל
יראל ע ז ג  מי  היה  לא לְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹהע
עה והא  עמלק, רק  א א  ,לה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָלקטרג
וא ה קרב , ה וער לי ראל ְְְְְִֵֶַַַָָָָָרע

הזֹוהר קכגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ע חסד ועבדת ,ל  לה אקמת   ְְְְְְְְְִֶֶַַַַַָואנ
דאי  אנ לית  כ בגיני ,הְְְְְִֵֵַַַֻ

.בה ְְְְִַָלאתח רא

יתר,ולא  י כתיב  מה  א א  ע ד , ְְְְִִֵֶַָֹ
יח ) מה(שמות תח יתר ְִִֵֶַַֹוח

אקריב ה א  ,לאלהי זבחי ְְְִִִֵַָָֹע לה 
ואתא ה א , ברי קדא  ְְְְְְִָָָָָקרנא

ניקר מיירי. קא  מאי (דלאת ירא . ְְְְְְְִֵֵַַָָָָ
ע"ב) בגי ט' ה א. ברי קדא  קמי ְְְִִִֵָָָֻחיב 

ה א , ברי קדא  קר נא  אקריב  איהְְְְְְְִִִַָָָ
יב)תיב זקני (שמות וכל אהר ובא  ְְְֲִִֵַַָֹֹֹ

לפני  מה  תח ע  לח לאכל ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹיראל
 א מ ייקא .  האלהי לפני . ְְֱֱִִִִֵַָָָָֹֹהאלהי
קר נא אקריב  מא דכל ְְְְְְִִַָָָָָא ליפנא 
 מאז ה א  ברי קד א  דלא , ְְְְְְִִִִַָָָֻברע תא 

. ְֳֵָלקבלי

קמי א ח יב  דמסנא  קרנא  חזי, ְְְְְִִֵֵָָָָָָָ
 הא , ברי קריבקדא הא  הא  ְְְִִָָָֻ

. ודמי יחל חד .לקמי ניקר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָרי
למיכל , לי לית הא  דקריב. הה א  ְְְְִֵֵֵַַַָָוחד 
קליל דעני קרנא  קר נא . אייתי  ְְְְְְְִִֵַָָָָָָוה א
ואי  ינה , ני רי  א ,רי תרי ְְְְִִִֵֵֵָָֹמ א 
והה א י מת ר קמחא , זעיר ְְְְִִֵֵֵַַָָלאו,
ולא בזה לא י ואמרי, מכריזי ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹעתא 
 גי לה .  ל עני. ענת  ְֱִִִַַָָָָ
ה א הא  מא. עדי דעני ְְְְְִִִָָָָָָֹקרנא 
ברי דקדא  בעדבי למהוי לי  ְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָגרי
בח לקא למהוי לי  גרי ה א  ְְֱִִֵֶָָָה א ,

נכסי ל ליגנא    גי (ס "אדא רייתא . ְְְְְְִִַַָָָָָ
לגא) נכסי, רמ פליגנא אי הא למס ני , ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָ

האי. לי ִֵַלי 

ע חסד ועית ל לה  מְְְִִִֶֶֶַָָָָָהק
להתח ר דאי אה אי   מ ,ְְְִִֵֵַַַָָָֻ

.הִֶָע

יתר ?ולא תב  מה א א  יח )עד , (שמות ְְְִֶַָָֹ
זבחי עלה מה חת יתר ְְִִִֵֶַַָָֹֹֹוח
 קר הקריב  הא ,ְְִִִֵֶָָֹלאלהי
ה מה להת ר . בא  ְְִֵֶַַַָָָל ד רהא
ר  דה לפני  ח ב  נר ְְִֵֵֶַָָָָָא מר?
 קר הקריב ה א   מ ְְִִִֶָָה א.
וכל אהר ובא תב ְֲַַַָָָָֹֹֹל ד רהא,

מ חת  ע לח לאכל י ראל הזקני  ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ
 א מ וקא . האלהי לפני .האלהי ְְְֱֱִִִִִֵֵַָָָָֹֹלפני 
 רצ  קר קריב  מי ל , ְְְְִִִֶֶַַָָָָלמדנ
.תלע מז הא  ר  דה ְְִֵֵַַַָָָֻהב,

הדא לפני ח ב  העני קר ראה , ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ני הקריב הא  הרי הא, רְְֲִִֵֵֶָ
ואחד ,ודמ חל אחד  לפניו , ְְְְְֶֶֶָָָָָָָקרנת
וה א לאכל,  ל אי הרי  הקריב . ת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֹא
ני  מהל קל העני קר .קר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהביא
מעט  לא   וא י נה , ני  ני   א רי ְְְְִִֵֵַָֹת
מכריזי עה ת בא , מתר ְְְִִִֵֶַַַָָָקמח,
עני . ענ ת  ולא  בזה לא י :מריְְְֱִִִִַָָָֹֹוא
מהל ,  עדי העני  קר י לה?  ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹל
ל רל ג להי ת לי גר הא  ְְֲִִֵֶֶַָָהרי
להי ת לי  רג וה א  הא, ר ד ְְִִֵַָָה
ל חקי   מ הרה. ל ְִִִֵֶֶַַַָָָחלק

חצי)נכסי  נכסי, ה(חקי הרי  ,ילענ ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ
זה. ל  לי  רמְִֶָָ



הזֹוהרקכב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

להלאה מ דחאה . מחבה  ְְְֲִִַַַָָָָָָָָל אי
סחרתא , א ל  ימא  ל עבד. ְְֲִִַַָָָָָָמה
קרי  הוה  אתער, ד ,נאי הוה  ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָבליליא 
דארייתא , מילי לי  ליפ וא ְְְֲִִֵֵַַָלאח י,
וא כח יממא . סליק עד  לעי  ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָוהוה
יהדה לי קארי  והוה א רייתא, לי אְְְֲִֵֵַַָָָָ
ייסא רי  י איערע  חד ימא  ְֲִִִֵֵַַַָָָאחרא.
למסני   ל נכס י, פרי והוה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָסבא ,
 ברי אי יא , על  לסחרתא  פלְְְְִִִַַַַָָָ
בא רייתא . ולעי יתיב והוה  .ימי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָריי

טו)ואמר,תח א  אל(שמואל א ל ואמר ְֶֶַַַָָָֹ
ני  י א קני. הא   מא ְִִִֵֵֵֵַָהיני.
מדרא , קא  עבד דמ ה , חמ י  ְְְְְְְִִֶַָָָָֹיתר

אמר,  דא מה  דר ר , פד )האי תהלי) ְְְְְֵַַָָ
בא רייתא . למלעי גי . ל ק ְְְְְְִִֵֵַָָדרר
ולא ,קיפנ בעיא  לא  ְְְְְִַַַָָָָא רייתא 
ולילי. יממא  ב לאעמלא  א א  ְְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָסחרא ,

, דיריח מע גא למדרא ,  נטל  גי ְְְְְִִִִֵַַָָָ
דכתיב  ה א א)הדא  שופטי) תח קיני בני ְְִִִֵֵֵָָ

.'וג מרי ה מעיר על ְְִִֵֶַָָֹמה

יראל.ואה  ני  ל  ע חסד עית  ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
. בביתי למ ה  אהני גיְְְְֲִֵֵֵֶַֹ
 גי , ות הוה . י ראל דכל כללא  ְְְְְִִֵֶָָָָָָֹמ ה 
ארייתא , ייר חדא  רתא  לי אְְְְְִִַַַָָָָ

יראל.  ע חסד עביד ְְִִִֵֶֶָָָבדא 

דאאמאי  מה  הכא אתא  קא  ֲִַָָָָָָָ
אמר אא דעמלק. ְְְֲִֵֶַַַָָָָבמלחמא
מל ,צרי מ יראל נפק ד ְְְִִִִִֵַַַָָָא ל,
אזוג  מא הוה לא  עלמא  מי א ְְְְְְִִַַָָָָָָאר
עמלק, א א  , לה לקטרגא  ליראל ְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָלה
, בה קרבא  ואגח ליראל י עבד ְְְְְְִִֵֵַָָָָָוה א

עה? מה והלאה  מ חטא. ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָמח בת
היה בילה סח רה, התעק  י ְְְִִֵַַַָָָָָל
ד ול לאחיו , ק רא  היה התערר, . ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָי
עלה עד  למד  והיה ת רה, ברי  ת ְְֲִֵֵֶֶַַָָָא
ראי ק והי רה , מד  ונמצא ,  ְְְְִִֶַַָָָָה
רי  ג אחד  י האחר. יהדה  ְִֵֶַַַָָָָל
חצי נכסיו,  מפרי והיה סבא, ְְְֲִִֵַָָָָָָָייסא 
ת א  ע ה על לסחרה וחצי  יְֲֲִִִִִַַַַָָָלענ

י והיה , יל יר  יבאנ ְְֲִִִֵֶַַָָָ
רה. ְֵָול מד

טו)ואמר ,תח  אל(שמואלא  א ל ו אמר ְֶֶַַַָָָֹ
ני א ה יני? הא מי  ְִִִֵֵֵֵַַהיני .
ד ר ק ע מה, ל חמיו ,ְְִִִֵֶֶֶַָָָֹיתר

אמר מ הה, הרר מ(פב תהלי) ְְְֱֶֶֶַַַ
רה רה. ללמד  די  , ל  ק ְְְִֵֵֶָָָֹדרר 
א א סחרה, ולא   קיתפנ צריכה ְְְְִִֶַָָָֹֹלא
נסע   מ ולילה. מ י  ְְֲִַַָָָָָָֹלעמל
תב  זה . יריח ל מהענג ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹל דר

א) מעיר(שופטי על מה חת קיני  ְִִֵֵֵֵֶָֹֹבני 
.'וג מריְְִַָה

י ראל.ואה  ני ל ע חסד עית ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
,בית להנת  למ ה ת  ְְִֵֵֶֶַָָֹמ
ועד , י ראל . ל  ל לל היה  ְְְִֵֶֶָָָָָֹמה
רה , י תר אחת  רה  ד  ִִֵֵֶַַַָָָָמ

י ראל. ע חסד עה  ְִִֵֶֶֶָָָָבזה 

מלחמתל ה  א הה ה בר א  ְְִֶֶֶַַָָָָָָ
צא א ל, אמר אא ְְֲֵֶֶַָָָָָעמלק?
א ת אר מל ,צרימ ְְְִִִִִֵַָָָֻי ראל
יראל ע ז ג  מי  היה  לא לְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹהע
עה והא  עמלק, רק  א א  ,לה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָלקטרג
וא ה קרב , ה וער לי ראל ְְְְְִֵֶַַַָָָָָרע
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ע חסד ועבדת ,ל  לה אקמת   ְְְְְְְְְִֶֶַַַַַָואנ
דאי  אנ לית  כ בגיני ,הְְְְְִֵֵַַַֻ

.בה ְְְְִַָלאתח רא

יתר,ולא  י כתיב  מה  א א  ע ד , ְְְְִִֵֶַָֹ
יח ) מה(שמות תח יתר ְִִֵֶַַֹוח

אקריב ה א  ,לאלהי זבחי ְְְִִִֵַָָֹע לה 
ואתא ה א , ברי קדא  ְְְְְְִָָָָָקרנא

ניקר מיירי. קא  מאי (דלאת ירא . ְְְְְְְִֵֵַַָָָָ
ע"ב) בגי ט' ה א. ברי קדא  קמי ְְְִִִֵָָָֻחיב 

ה א , ברי קדא  קר נא  אקריב  איהְְְְְְְִִִַָָָ
יב)תיב זקני (שמות וכל אהר ובא  ְְְֲִִֵַַָֹֹֹ

לפני  מה  תח ע  לח לאכל ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹיראל
 א מ ייקא .  האלהי לפני . ְְֱֱִִִִֵַָָָָֹֹהאלהי
קר נא אקריב  מא דכל ְְְְְְִִַָָָָָא ליפנא 
 מאז ה א  ברי קד א  דלא , ְְְְְְִִִִַָָָֻברע תא 

. ְֳֵָלקבלי

קמי א ח יב  דמסנא  קרנא  חזי, ְְְְְִִֵֵָָָָָָָ
 הא , ברי קריבקדא הא  הא  ְְְִִָָָֻ

. ודמי יחל חד .לקמי ניקר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָרי
למיכל , לי לית הא  דקריב. הה א  ְְְְִֵֵֵַַַָָוחד 
קליל דעני קרנא  קר נא . אייתי  ְְְְְְְִִֵַָָָָָָוה א
ואי  ינה , ני רי  א ,רי תרי ְְְְִִִֵֵֵָָֹמ א 
והה א י מת ר קמחא , זעיר ְְְְִִֵֵֵַַָָלאו,
ולא בזה לא י ואמרי, מכריזי ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹעתא 
 גי לה .  ל עני. ענת  ְֱִִִַַָָָָ
ה א הא  מא. עדי דעני ְְְְְִִִָָָָָָֹקרנא 
ברי דקדא  בעדבי למהוי לי  ְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָגרי
בח לקא למהוי לי  גרי ה א  ְְֱִִֵֶָָָה א ,

נכסי ל ליגנא    גי (ס "אדא רייתא . ְְְְְְִִַַָָָָָ
לגא) נכסי, רמ פליגנא אי הא למס ני , ְְְְְְְְְִִִֵַָָָָָָ

האי. לי ִֵַלי 

ע חסד ועית ל לה  מְְְִִִֶֶֶַָָָָָהק
להתח ר דאי אה אי   מ ,ְְְִִֵֵַַַָָָֻ

.הִֶָע

יתר ?ולא תב  מה א א  יח )עד , (שמות ְְְִֶַָָֹ
זבחי עלה מה חת יתר ְְִִִֵֶַַָָֹֹֹוח
 קר הקריב  הא ,ְְִִִֵֶָָֹלאלהי
ה מה להת ר . בא  ְְִֵֶַַַָָָל ד רהא
ר  דה לפני  ח ב  נר ְְִֵֵֶַָָָָָא מר?
 קר הקריב ה א   מ ְְִִִֶָָה א.
וכל אהר ובא תב ְֲַַַָָָָֹֹֹל ד רהא,

מ חת  ע לח לאכל י ראל הזקני  ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ
 א מ וקא . האלהי לפני .האלהי ְְְֱֱִִִִִֵֵַָָָָֹֹלפני 
 רצ  קר קריב  מי ל , ְְְְִִִֶֶַַָָָָלמדנ
.תלע מז הא  ר  דה ְְִֵֵַַַָָָֻהב,

הדא לפני ח ב  העני קר ראה , ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ני הקריב הא  הרי הא, רְְֲִִֵֵֶָ
ואחד ,ודמ חל אחד  לפניו , ְְְְְֶֶֶָָָָָָָקרנת
וה א לאכל,  ל אי הרי  הקריב . ת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֹא
ני  מהל קל העני קר .קר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהביא
מעט  לא   וא י נה , ני  ני   א רי ְְְְִִֵֵַָֹת
מכריזי עה ת בא , מתר ְְְִִִֵֶַַַָָָקמח,
עני . ענ ת  ולא  בזה לא י :מריְְְֱִִִִַָָָֹֹוא
מהל ,  עדי העני  קר י לה?  ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹל
ל רל ג להי ת לי גר הא  ְְֲִִֵֶֶַָָהרי
להי ת לי  רג וה א  הא, ר ד ְְִִֵַָָה
ל חקי   מ הרה. ל ְִִִֵֶֶַַַָָָחלק

חצי)נכסי  נכסי, ה(חקי הרי  ,ילענ ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ
זה. ל  לי  רמְִֶָָ
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מה  ,ודמי יחל ארח  מסנא  ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
מ ח לי חימר קמחא  ְְְְִִִֵַַַָהה א 
 נ ר  ל אפי א ליפנא , והכי ְְְְֲִִִַָָָָרב ת .
מנחת החבת על מנחה  האי ְְְֲִִֵַַַַַַָָמקרב
ארח דחאה כה  ,גי ְְְְְִִֶֶַַַַָָָמרחת.
וכל הרע , דיצר א א  ודמי  יְְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָחל
דא , קרנא   בא א , רתחי ְְְְְֵֶַַַָָָָייפי
דקר נא ועקרא  .מ וונא  ְְְְְְִַַַָָָָָָהאי
קדא קמי לקרבא  דחאה, ְְְְְְֵַַָָָָָָָֻכגוונא
,י ונפ חיור , ידל רע תא  הא , ְְְְְְִִֵֵֵַָברי

. קמי א  מ חביבא  ְֲִִֵַָָָֹהאי

אי זאה  צ יקיא ,  לקיהח ְְִִֵַַַָָָָ
האי  וימא  ימא  כל ְְְְִַָָָָמקרבי
מאי  הא . ברי קדא  לקמי ְְְְְִֵַָָָָֻקרנא
. קמי דמקרבי ייהונפ רמייה , ְְְְְְְִִִֵַַַַָָאיה

קרנא  האי לקרבא  בעינא  ,(מ )ואנא  ְְְְֲֵַַַָָָָָָָָ

האי   נ מר ה א ברי קדא  בעי ְְְְִִֵַַָָָָֻודא 
דכא  קרנא  א  ל וע (ס "אעלמא. ְְְְְִָָָָָָָֹ

( מ.ה עלמי רכ ית גי ,עדי ְְְְְְִִִִַָָָָֻ

,ואמר קלה )תח תהלי) מ יי'  ר ְְִִַַָָָָ
ה א מ וכי .יהלל ליר כְְְְִִִֵֵַָ

עמיק  מהרא והא  ,בר איה ע אה א  ְֲֲִִִִָָָָָָָ
סיהרא נהיר ד יי', בר א א  .ְֲִִֶַָָָָָָבר
ולא בדא , דא  מתקרבי  דמ א , היר ְְְְְְְִִִִֵָָָָָמ
 לזמני א . מ דא  נהרא   יא ְְְְִִִִַָָָאע
מה מלא , ב מא אתקרי ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָסיהרא 
נקראת היא   יה "ה , אקרי ְְְְִִִִֵֵַָדאיה

אמר,  דא מה יט)יה "ה . ויי'(בראשית  ְְְְְֵַַָָָָ
 וא גפרית  עמ רה ועל סד על ְְְְֲִִִֵַַָָָהמטיר
לח דהי, דא  ולא . מי ה מ ה ' ְְִִִִֵֵַָָָָמאת

 לזמני ליחא , חד אפי (מ )א א  ְְְֲִִִִֶַַָָָ

דמלא . מא  ְְְְְִִֵַָָאתקרי

 מת א  ,ודמ  חל הר יח  העני ְְְְִִִֶֶֶַָָָ
 וכ מחה . מ יחימר ְְְְִִִֶֶֶַַַָָה מח 
את מקריב אד ל  אפ , ְְֲִִֶֶַַָָָָלמדנ
מרחת , מנחת החבת על   ה ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָה נחה
חל את  הר יח  החטא מ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַמ
רתח איבריו וכל הרע ה צר א ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָודמ
,מ כ מ הה ר ה    ְְֵֵֶַַַָָָָָבא
לפני להקריב  החטא, מ רה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָוער
,ונפ  חור  ל רצ ה א  ר ד ְְְְִַַָָה

לפניו. מהל  חביב  ְִֵֶֶַָָָֹה 

קריביארי  יקיה ל  חלק ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ
הה  רה את וי י ְְֶֶַַָָָָכל
עצמ הא ? מה ה א. ר ד ה ְְִֵַַַָָָלפני 
רצה ואני  לפניו.  קריבי ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָונפ

הה רה את רצה(מ )להקריב  וזה , ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ
הה.  לע מאד הא   ר ד ֵֶַַָָָָָָה

הל  ל  קר זה, ל  וע( מ), עדי ְְִִֶֶַַָָָָָֹ
העלמ ת. ל  רכ ת ְְְִֵֶָָָָדי

ואע ד קלה )מר,תח  תהלי) מ ה ' ר ְִִַַָָָ
ה א  מ וכי  .י הלל ליר כְְְִִִִֵַָָָֹ
ה א העלי העמק מההר והרי  ?רְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ה בנה אירה  ה', ר א א  !רְְְִֶֶַָָָָָָ
ולא ,לז זה מתקרבי מה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹמא ר
ה בנה ולפעמי מ ה. ה ה  האר  ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָמסר
נקרא הא  מ ,לה  ְְְְִִֵֵֶֶֶַָנקראת
אמר מ יהו "ה, נקראת  היא  ְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹֹיהו"ה ,

יט) עמרה(בראשית ועל  סד על  המטיר ְְְֲִִַַַָֹֹוה'
זה ולא .מיה מ ה' מאת וא ְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹפרית 
לפעמי אחד ליח אפ א א  , ְְֲִִִִֶֶַַָָָָלב

( מ).ל ה   נקרא  ְְִֵֶֶַַָָ
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אתרבר מא .מ יי' ר אחר  ְֲִִֵֵַַָָָָָ
ה א , רי דקדא ְְְְְִִַָא מ דע 
  צ מאתר ,מ ואמר הדר . בר ְְֲִִִֵַָָָָָה א 
 גי טעמא . מאי .בר הא  ְְְְֲִִַַָָָא מ דע 

קלג )כיב את(תהלי יי' צ ה   י ְְִִִִֶָָָ
.'וג ְְַָָה רכה

זכיתאמר  לקח ז אה ייסא  ר י לי ְִִִֵֵַַָָָָָָָ
 לימ אי איז האי . ְְְְִִִִֵַַַָלכלי
א דל מא כל ְְְְְְִַַָָָא רייתא ,
ברי קדא אחיד א ְְְְְְִִִַָָָא רייתא ,

דכתיב  הא  הדא  ד )ה א, דברי)וא ְְִִֶַָָ
. ה  לכ יח אלהיכ יי' בקיְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֻה

היק ל   ֲִֶַַַָמעלת
ע"ב) וט"ו ע"ב יד ויקרא (זוהר

אמר,רי  נד )יסי לי (ישעיה זאת  נח מי  י  ִִִִֵֵַַָֹֹ
האי  נח. מי מעב ר נ ע י ְְֲֲִִֵֵֶַַַֹא ר

תיב  קיא , ז)קרא הל(בראשית מי ְְְִֵַַַָָ
כתיב  .האר על ט)הי ירת(בראשית ולא  ְְִִֵֶַָָָָֹ

הל מי ה ל. מי ע ד ר ִֵֵַַַַָָָל 
נח מי י כתיב והכא נח , מי ולא  ְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹתיב ,

. לי מיבעי לי   ה לי, זאת לי. ְִִִִֵֵֵֹֹזאת 

סגיא א א  אי ז ד תאנא , הכי ְִִִֶַַָָָָָ
ח י  הא  רי קדא  ְְְְִֵַָָָֻבעלמא,
זאה ארי ד תנינ .ה ְְְְִֵֵַַַָָָָָמ ח 
א יל ביכל  ,י וא כח ְְְְְְִִֵַַַָָָבעלמא ,
מת רכא עלמא  וכל עלמא , ְְְְְְְִָָָָָָָָָלמא
ל פמליא  למא  וא יל  ,ְְְְְִִֵֶַַָָָָבגיני

כ יב  .ל מא כז)מעלה. יחזק (ישעיה  א ְֲֲִִֵֵַַָָָ
י. יע ה  ל לי ל יע ה ְֲֲִִִֶֶַַָָָֻמע י

בעלמא ,אנא  ארי דזאה  זמנא  ְְְְְִֵַָָָָָָָָ
 לטי ולא  ,מתערי לא   יניְְְִִִִִַָָָ

מקבר מאיזה  מ ה' ר אחר ִִֵֵֵֶַָָָָ
?ר הא  ה א  ר ד ה ֶַָָָָנדע
נדע   צ ל   קמ ,מ ואמר ְִִִִֶַַָָָָחזר
תב מ ? עה מה .ר ִֶֶַַַָָָה א

קלד ) תהלי).'וג הרכה את ה' צ ה   ְְִִֶַָָָָי

כיתאמר חלק ארי  ייסא , רי  ל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
סקיע תא ארי  זה. ְְְִֵֶֶַָָלכל
 א רה עסק מי  ל ְִִֵֶֶַַָָָרה.

תב זה ד רה א. (דברי א חז ֵֶֶַָָָ
חיד )  אלהיכ ה' בקי ה  ְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹוא

.ה כְֶַֻ

היק ל   ֲִֶַַַָמעלת
ע"ב) וט"ו ע"ב יד ויקרא (זוהר

אמר,רי  נד )י סי לי(ישעיה זאת  נח  מי י  ִִִֵֵַַַָֹֹ
הס ק נח . מי מעבר נעי  ְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹֹאר 

תב קה , ז)הה  הי(בראשית המל מי  ֵֶֶַַַָָָ
וכת ב  ,האר ט)על ל(ש ירת ולא  ְְִֵֶַָָָָָֹ

הל , מי  תב  הל . מי  עד  ִֵֵַַַַָָָר
לי . זאת  נח ימי תב  וכא נח , מי  ְְִִֵֵַַָָֹֹֹֹולא 

להי ת!  צרי היה לי ה לי?! ְִִִִֵָָָֹזאת

מתריאא יקי ,נינ  ְְִִִִִֶֶַַָָָ
מח הא  ר  דה ,לעֵַַָָָָָ
ציק רי  ,נינ . ה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמח
מיל הא  ביכ ל , ב ונמצא  לעְְְִִִַָָָָ
,גלל  ר מת להע וכל  ,לע  לְְְִִֵָָָָָָָָ
 ימ מעלה. ל  פמליא  ל ְְְִִִֶַַַַָָָָמיל

ת ב  ?כז)לנ מעי(ישעיה יחזק  א ְֲִֵֶַָָָֻ
י . יעה  ל לי ל ֲֲִִֶֶַַָָיעה

,ניניניה ,לע רי  יק זמ ְִִִִִֶַַַָָָָ
לטי ולא ררימתע ְְְְִִִֹֹלא



הזֹוהרקכד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

מה  ,ודמי יחל ארח  מסנא  ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ
מ ח לי חימר קמחא  ְְְְִִִֵַַַָהה א 
 נ ר  ל אפי א ליפנא , והכי ְְְְֲִִִַָָָָרב ת .
מנחת החבת על מנחה  האי ְְְֲִִֵַַַַַַָָמקרב
ארח דחאה כה  ,גי ְְְְְִִֶֶַַַַָָָמרחת.
וכל הרע , דיצר א א  ודמי  יְְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָחל
דא , קרנא   בא א , רתחי ְְְְְֵֶַַַָָָָייפי
דקר נא ועקרא  .מ וונא  ְְְְְְִַַַָָָָָָהאי
קדא קמי לקרבא  דחאה, ְְְְְְֵַַָָָָָָָֻכגוונא
,י ונפ חיור , ידל רע תא  הא , ְְְְְְִִֵֵֵַָברי

. קמי א  מ חביבא  ְֲִִֵַָָָֹהאי

אי זאה  צ יקיא ,  לקיהח ְְִִֵַַַָָָָ
האי  וימא  ימא  כל ְְְְִַָָָָמקרבי
מאי  הא . ברי קדא  לקמי ְְְְְִֵַָָָָֻקרנא
. קמי דמקרבי ייהונפ רמייה , ְְְְְְְִִִֵַַַַָָאיה

קרנא  האי לקרבא  בעינא  ,(מ )ואנא  ְְְְֲֵַַַָָָָָָָָ

האי   נ מר ה א ברי קדא  בעי ְְְְִִֵַַָָָָֻודא 
דכא  קרנא  א  ל וע (ס "אעלמא. ְְְְְִָָָָָָָֹ

( מ.ה עלמי רכ ית גי ,עדי ְְְְְְִִִִַָָָָֻ

,ואמר קלה )תח תהלי) מ יי'  ר ְְִִַַָָָָ
ה א מ וכי .יהלל ליר כְְְְִִִֵֵַָ

עמיק  מהרא והא  ,בר איה ע אה א  ְֲֲִִִִָָָָָָָ
סיהרא נהיר ד יי', בר א א  .ְֲִִֶַָָָָָָבר
ולא בדא , דא  מתקרבי  דמ א , היר ְְְְְְְִִִִֵָָָָָמ
 לזמני א . מ דא  נהרא   יא ְְְְִִִִַָָָאע
מה מלא , ב מא אתקרי ְְְְְְְֲִִִֵַָָָָסיהרא 
נקראת היא   יה "ה , אקרי ְְְְִִִִֵֵַָדאיה

אמר,  דא מה יט)יה "ה . ויי'(בראשית  ְְְְְֵַַָָָָ
 וא גפרית  עמ רה ועל סד על ְְְְֲִִִֵַַָָָהמטיר
לח דהי, דא  ולא . מי ה מ ה ' ְְִִִִֵֵַָָָָמאת

 לזמני ליחא , חד אפי (מ )א א  ְְְֲִִִִֶַַָָָ

דמלא . מא  ְְְְְִִֵַָָאתקרי

 מת א  ,ודמ  חל הר יח  העני ְְְְִִִֶֶֶַָָָ
 וכ מחה . מ יחימר ְְְְִִִֶֶֶַַַָָה מח 
את מקריב אד ל  אפ , ְְֲִִֶֶַַָָָָלמדנ
מרחת , מנחת החבת על   ה ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָה נחה
חל את  הר יח  החטא מ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַמ
רתח איבריו וכל הרע ה צר א ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָודמ
,מ כ מ הה ר ה    ְְֵֵֶַַַָָָָָבא
לפני להקריב  החטא, מ רה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָוער
,ונפ  חור  ל רצ ה א  ר ד ְְְְִַַָָה

לפניו. מהל  חביב  ְִֵֶֶַָָָֹה 

קריביארי  יקיה ל  חלק ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ
הה  רה את וי י ְְֶֶַַָָָָכל
עצמ הא ? מה ה א. ר ד ה ְְִֵַַַָָָלפני 
רצה ואני  לפניו.  קריבי ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָונפ

הה רה את רצה(מ )להקריב  וזה , ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ
הה.  לע מאד הא   ר ד ֵֶַַָָָָָָה

הל  ל  קר זה, ל  וע( מ), עדי ְְִִֶֶַַָָָָָֹ
העלמ ת. ל  רכ ת ְְְִֵֶָָָָדי

ואע ד קלה )מר,תח  תהלי) מ ה ' ר ְִִַַָָָ
ה א  מ וכי  .י הלל ליר כְְְִִִִֵַָָָֹ
ה א העלי העמק מההר והרי  ?רְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ה בנה אירה  ה', ר א א  !רְְְִֶֶַָָָָָָ
ולא ,לז זה מתקרבי מה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹמא ר
ה בנה ולפעמי מ ה. ה ה  האר  ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָמסר
נקרא הא  מ ,לה  ְְְְִִֵֵֶֶֶַָנקראת
אמר מ יהו "ה, נקראת  היא  ְְְְֱִִֵֶֶַָָָֹֹיהו"ה ,

יט) עמרה(בראשית ועל  סד על  המטיר ְְְֲִִַַַָֹֹוה'
זה ולא .מיה מ ה' מאת וא ְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹפרית 
לפעמי אחד ליח אפ א א  , ְְֲִִִִֶֶַַָָָָלב

( מ).ל ה   נקרא  ְְִֵֶֶַַָָ

הזֹוהר קכהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אתרבר מא .מ יי' ר אחר  ְֲִִֵֵַַָָָָָ
ה א , רי דקדא ְְְְְִִַָא מ דע 
  צ מאתר ,מ ואמר הדר . בר ְְֲִִִֵַָָָָָה א 
 גי טעמא . מאי .בר הא  ְְְְֲִִַַָָָא מ דע 

קלג )כיב את(תהלי יי' צ ה   י ְְִִִִֶָָָ
.'וג ְְַָָה רכה

זכיתאמר  לקח ז אה ייסא  ר י לי ְִִִֵֵַַָָָָָָָ
 לימ אי איז האי . ְְְְִִִִֵַַַָלכלי
א דל מא כל ְְְְְְִַַָָָא רייתא ,
ברי קדא אחיד א ְְְְְְִִִַָָָא רייתא ,

דכתיב  הא  הדא  ד )ה א, דברי)וא ְְִִֶַָָ
. ה  לכ יח אלהיכ יי' בקיְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֻה

היק ל   ֲִֶַַַָמעלת
ע"ב) וט"ו ע"ב יד ויקרא (זוהר

אמר,רי  נד )יסי לי (ישעיה זאת  נח מי  י  ִִִִֵֵַַָֹֹ
האי  נח. מי מעב ר נ ע י ְְֲֲִִֵֵֶַַַֹא ר

תיב  קיא , ז)קרא הל(בראשית מי ְְְִֵַַַָָ
כתיב  .האר על ט)הי ירת(בראשית ולא  ְְִִֵֶַָָָָֹ

הל מי ה ל. מי ע ד ר ִֵֵַַַַָָָל 
נח מי י כתיב והכא נח , מי ולא  ְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹתיב ,

. לי מיבעי לי   ה לי, זאת לי. ְִִִִֵֵֵֹֹזאת 

סגיא א א  אי ז ד תאנא , הכי ְִִִֶַַָָָָָ
ח י  הא  רי קדא  ְְְְִֵַָָָֻבעלמא,
זאה ארי ד תנינ .ה ְְְְִֵֵַַַָָָָָמ ח 
א יל ביכל  ,י וא כח ְְְְְְִִֵַַַָָָבעלמא ,
מת רכא עלמא  וכל עלמא , ְְְְְְְִָָָָָָָָָלמא
ל פמליא  למא  וא יל  ,ְְְְְִִֵֶַַָָָָבגיני

כ יב  .ל מא כז)מעלה. יחזק (ישעיה  א ְֲֲִִֵֵַַָָָ
י. יע ה  ל לי ל יע ה ְֲֲִִִֶֶַַָָָֻמע י

בעלמא ,אנא  ארי דזאה  זמנא  ְְְְְִֵַָָָָָָָָ
 לטי ולא  ,מתערי לא   יניְְְִִִִִַָָָ

מקבר מאיזה  מ ה' ר אחר ִִֵֵֵֶַָָָָ
?ר הא  ה א  ר ד ה ֶַָָָָנדע
נדע   צ ל   קמ ,מ ואמר ְִִִִֶַַָָָָחזר
תב מ ? עה מה .ר ִֶֶַַַָָָה א

קלד ) תהלי).'וג הרכה את ה' צ ה   ְְִִֶַָָָָי

כיתאמר חלק ארי  ייסא , רי  ל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
סקיע תא ארי  זה. ְְְִֵֶֶַָָלכל
 א רה עסק מי  ל ְִִֵֶֶַַָָָרה.

תב זה ד רה א. (דברי א חז ֵֶֶַָָָ
חיד )  אלהיכ ה' בקי ה  ְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹוא

.ה כְֶַֻ

היק ל   ֲִֶַַַָמעלת
ע"ב) וט"ו ע"ב יד ויקרא (זוהר

אמר,רי  נד )י סי לי(ישעיה זאת  נח  מי י  ִִִֵֵַַַָֹֹ
הס ק נח . מי מעבר נעי  ְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹֹאר 

תב קה , ז)הה  הי(בראשית המל מי  ֵֶֶַַַָָָ
וכת ב  ,האר ט)על ל(ש ירת ולא  ְְִֵֶַָָָָָֹ

הל , מי  תב  הל . מי  עד  ִֵֵַַַַָָָר
לי . זאת  נח ימי תב  וכא נח , מי  ְְִִֵֵַַָָֹֹֹֹולא 

להי ת!  צרי היה לי ה לי?! ְִִִִֵָָָֹזאת

מתריאא יקי ,נינ  ְְִִִִִֶֶַַָָָ
מח הא  ר  דה ,לעֵַַָָָָָ
ציק רי  ,נינ . ה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמח
מיל הא  ביכ ל , ב ונמצא  לעְְְִִִַָָָָ
,גלל  ר מת להע וכל  ,לע  לְְְִִֵָָָָָָָָ
 ימ מעלה. ל  פמליא  ל ְְְִִִֶַַַַָָָָמיל

ת ב  ?כז)לנ מעי(ישעיה יחזק  א ְֲִֵֶַָָָֻ
י . יעה  ל לי ל ֲֲִִֶֶַַָָיעה

,ניניניה ,לע רי  יק זמ ְִִִִִֶַַַָָָָ
לטי ולא ררימתע ְְְְִִִֹֹלא



הזֹוהרקכו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ה א זאה   נ בר  הה א  מ ְְְִַַַָָָָָעלמא ,
בעי  ה א  ברי וקדא  עלמא , ְְְְְִֵָָָָא ת 

.'וכ גיני ימתק ועלמא ,ְְְְְִִִֵֵֵַָָָביקרי

עלמאניא דבני זמנא  יסי, רי  אמר ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ברי קדא  קמי יביח כחְְְְִִִֵַָָָָֻא

עלמא, א כח זאה  הה א  (עי)ה א , ְְְְְִֵַַַָָָָָ

 גי היה , א עי ה א  ברי ְְְְֲִִִֵֵַָָֻקדא
וית ייס עלמא, על רחמי ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָיבעי
ה א , ברי קד א  עבד מה . הדייהְְְֲִֵֶַַָָֻ
עלמא . חיבי אי על   בהדי ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָא עי
לחדי, לי לא טבא  לי ְְִֵֵַָָָאמר
בר הה א  ארחי מה  . ה לכ ְְְְְֵֵַַַָָָֻליצאה 
לד לי  ונסיב ,ידי ביק ז אה.  ְְִִִִֵֵַָָָָָנ
ה א  ברי קד א  ית ייס  בדיל ְְְְְְְִִִָָָָֻעלמא 

.הדייהְֲַַ

ברימ א  קד א  לי אמר מ ה. . ל ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻ
יראל,  חב לב)ה א , ע (שמות ְִֵָָָ

אמר  'וג ל  חווי מ כה  עגל  ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָלה
האי  ,'וג  מיד וא מי הר , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַלי
דידי  יקרא  בגי אי  מה אמר ְְֲִִִִֶַַָָָָֹעתא 
מתא , לי טב מעלמא , יראל  צְְְִִִֵֵֵַָָָָי
עלמא , דכלי האי ביקנא  יימר ְְְְְְִֵֵַָָָָָולא 

ד  יקרא  גי ני את  מה ויחל מד ילי. ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
בכ ה ליתה רמי וא יט  אלהיו. ְְְְֱִִֵַַַָָָָֹיי'
א וע ה  כיב  י ראל,  בגיניה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָאתרי
פרמ נא  מחני אי  וא אתח ְְְְִִִִִִֵַַָָָָת א
מחל עד  , מ מה זז  לא  ותאנא , .'ְְְִֶַַַָָָָָָֹוג
ה א הדא  ליראל, הא  ברי ְְְְִִֵָָָָֻקדא
ר א ר הרעה  על יי'  ח ו ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָדכיב

כתיב  .לע יד )לע ת  ה'(במדבר  ואמר ְְֲִֶַַַֹ
.כדבר ְְִִֶַָָסלח י

ה א צ יק  אי ת א מ ,לעִִִֶַָָ
רצה ה א ר דוה ,לע ְֶַָָָָא ת

.'וכ ביל מתק  לוהע ,ד ְְְְְִִִִֵַָָבכב

,נינלהע ני  זמ י סי, רי  אמר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
דה לפני עיר ְְְִִִִֵַָָָנמצאי
, לבע מצא  ה יק   ת א הא, רְִִֶַַָָָָ

די(רצה ) ,ע מד ר הא  ר  דה ְְִֵֵֶַַָָ
.ע ויתס   להע על רחמי  בְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
ע מדר הא ? ר ד ה עה ְִֵֶַַָָָמה 
ל א מר .להע ל  עיהר ת א ְִֵֶַָָָָָעל 
. את להמיד  לב ע ְְְְִִִֵֶַַָֻלהיטיב
 את  עזב  ציק ? ת א ל ר ְִִֵֶֶֶַַַמהי
תס די  להע ל  ל  את ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָולקח

.ע הא ר ד ִַָָָה

ימר דה  ל אמר מה , ? לנ ִִִֶֶַַַָָָָֹ
י ראל, חטא לב)ה א, ע(שמות ְְִֵָָָ

עד .'וג ל חוו מכה עגל ְְֲִֵֵֶֶַַַָָלה
ת א .' וג מיד וא מי הר ,ל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָאמר
ב די ביל א מה, אמר ְְִִִִֶַָָָֹעה 
מות , לי  טב   להע מ יראל  מד ְְְִִִֵֶָָָָֻי
ל ל  זה  את עזב י  יאמר ְְְִֶֶֶֶַָָֹֹולא 
מה ויחל  מד  בדי . ביל   לְְְִִִִֶַַָָָֹהע

אל ה' ני למיתהאת עצמ והיט היו . ְְְְֱִִֵֶַָָֹ
תב י ראל , ביל מק מת  ְְְְִִִֵֶַָָָכה
מחני אי וא אתח א א ְְְִִִִִֵַַַָָָָועה
מ מה  זז לא ,נינו .'וג פרמ ְְְְִִִִֶָָָָֹֹנא
לי ראל. ה א  ר דה חל ְְִֵֶַַַָָָָעד 
אר הרעה על ה ' חו ת ב , ֲִֶֶֶֶַַָָָָָזה

וכת ב , .לע לעת  יד )ר (במדבר ְְֲִֶַַָ
.דבר סלח י  ה' ְְִִֶֶַַָָֹואמר

הזֹוהר קכז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

תיב ,וא ו)נח אלהי(בראשית ואמר ְְְֱִִִֶַַֹֹֹ
א  ר ל ק ע"א)לנח ט"ו   ד) ְֵַָָָָֹ

עביד.  א מה ולי  נח, לי אמר .'וג ְְְְִִֵַַַַַָָָֹלפני
'וג  א ריתי את  והקימתי לי ְְֲִִִִִֵֶַַָָאמר
רחמי  בעא  ולא  גפר. עצי יבת  ל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹע ה
בני  בידוא מא ,  נחית עלמא , ְְְְִִֵַַָָָעל 
ואי, נח מי תיב . נח מי  בגי ְְְִִֵֵַַַַָָָֹֹעלמא ,
על רחמי בעא  לא  ,ליי הו ביְְְֲֲֵֵַַַָָָָ

ְָָעלמא .

איבמדכ מאי יסי, ר י אמר ְִִִִִֵַָָָ
ט) האדמה .(בראשית  אי נח  ֲִֶַַָָָָֹוחל 

אמר,  דא מה ל )וחל: יחל(במדבר  לא  ְְְֵֵֶַַָָָָֹ
האדמה , אי ח ל . אתעביד ,ברְְְֲִִִָָָָָ
בעא לא  עלמא , ני ציא א בגיניְְְְְְִִִִֵֵָָָָָ
האדמה , אי אחר בר .עלייה ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָרחמי
 ציא א לבתר אתקימת  בגיניְְְְְְֲִִִִִֵַָָָ
את ע ד  לקל סי א לא  כיב  ְְְִִִֵֵֶַַָֹקדמאי,

.'וג האד בעבר ְֲֲַָָָָָָהאדמה

אקר אנא גרי ה א ,אקר נח מי ְְְְִִִֵַָָָֹ
לי  זאת יסי, רי אמר .מי ְִִִֵֵַַָֹעל
ברי קדא  אמר א א  מיירי. קא  ְְְִֵֶַַָָָָָֻמאי 
עלמא . זאת  אלי לי, רמ נח מי ְְְְְִֵֵַַָָָֹֹה א ,

ואנ א תכ יב  זאת  . ת א ריתי זאת  י ְְֲִִִִִַָֹֹ
למר .בענ נת י  קי את  .'וג ְְְְִִִֶֶַַַַָָָה רית
דמי  ליקרא א א  א ח  מא ְְְִִִֵֶַַָָָָלית 
נח. מי ,לי רי  מא בזאת. ְְִִִֵֵַַָָֹֹדרמיזא

אלאמ זאה , לחסידא  סימנא  ְֲִִִַַָָָָָָָ
ולא ימי, קת האי ְְְְִֶֶַַָָאת לייא 

להאי בימ י עלמא  ת .(זאת)אצטרי א ְְְְְִִַָָֹ

עלמא , על רחמי דבעי הה א  . איה מאְְֲִֵֵַַַַָָָ
   מע ר י ג עלי. לאנא  ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָואתחי

ואק לנח  אלהי ו אמר תב , נח ְְְֱִִֵֶַַַָֹֹֹֹ
נח , ל אמר .'וג לפני א ר ְְַַַָָָָָָֹל
והקמתי , ל אמר עה? אה מה ְֲִִִֶַַַָָָֹולי 
עצי בת ל עה  ' וג  א ריתי  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָאת
וירד ,להע על  רחמי ב ולא ְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹגפר.
 מ .להע ני  את והאביד  י ְְֱִִִֵֶֶַַָָָה
הי  ה  ואי, נח  מי נח. מי  ֵֵֵֶַַַַָָֹֹתב 
.להע על רחמי  ב א ,ייְֲִִִֵֶַַָָֹתל

 אב מת מה י סי, רי  (בראשיתאמר ִִֵֶַַַָָָ
וחל ,ט) האדמה . אי נח ֲִֶֶַַַָָָָָֹוחל

אמר מ( ל בר,(במדבר  יחל לא ְְֱֵֶֶַָָֹ
גלל האדמה ,  אי חל . ְֲֲִִֶֶַָָָָָֹעה
עליה ב לא י  ,להע ני מד ְְְֲִִֵֵֵֶָָֹֻה
 האדמה   אי אחר בר .ֲֲִִֵַַָָָָָרחמי
מד ה לאחר התקמה  בילְְְְְְִִִֶֶַַַָֻ
עד לק ל   אס לא תב , ניְִִִֵֶַָָֹֹהרא

.'וג האד עב ר האדמה  ְֲֲֶַָָָָָָאת

, נינר ה א  נח, מי   נקרא ה ְְִִֵֵֶַַָָֹ
י סי , רי אמר . מ על  קראְְְִִֵֶַַַָ
דה אמר א א  אמר? ה מה לי , ִֵֶֶַַַָָָֹזאת
זאת אגה לי  רמ נח מי הא, רְֲִֵֶֶַַָָֹֹ
.תא ריתי  "זאת " ואני  תב ,לעְֲִִִֶַָָָָֹ
נת י ק י את  .'וג הרית  את ְְְִִִֶַַַָֹ"זאת"
לכב ד אא יח  מי  אי ל מר ,ענְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נ מי  ?ל גר מי  זאת . רמז ח .מי  ְְִִֵֶַַָָֹֹ

 אהמ מת א צ יק לחסיד  סימ ְְִִִִִֶַַָָָָֹ
 צרי ולא ימיו,  ה ְְִֶֶַַָָָֹה ת
ת א ה א? מי  ה את. לאת  ימיו  לְִַָָָָָֹהע
 להג ורא י  להע על  רחמי בְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
א יחאי ,  מע רי מ ְְִִֶֶַַָָֹעליו ,
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ה א זאה   נ בר  הה א  מ ְְְִַַַָָָָָעלמא ,
בעי  ה א  ברי וקדא  עלמא , ְְְְְִֵָָָָא ת 

.'וכ גיני ימתק ועלמא ,ְְְְְִִִֵֵֵַָָָביקרי

עלמאניא דבני זמנא  יסי, רי  אמר ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ברי קדא  קמי יביח כחְְְְִִִֵַָָָָֻא

עלמא, א כח זאה  הה א  (עי)ה א , ְְְְְִֵַַַָָָָָ

 גי היה , א עי ה א  ברי ְְְְֲִִִֵֵַָָֻקדא
וית ייס עלמא, על רחמי ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָיבעי
ה א , ברי קד א  עבד מה . הדייהְְְֲִֵֶַַָָֻ
עלמא . חיבי אי על   בהדי ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָא עי
לחדי, לי לא טבא  לי ְְִֵֵַָָָאמר
בר הה א  ארחי מה  . ה לכ ְְְְְֵֵַַַָָָֻליצאה 
לד לי  ונסיב ,ידי ביק ז אה.  ְְִִִִֵֵַָָָָָנ
ה א  ברי קד א  ית ייס  בדיל ְְְְְְְִִִָָָָֻעלמא 

.הדייהְֲַַ

ברימ א  קד א  לי אמר מ ה. . ל ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֻ
יראל,  חב לב)ה א , ע (שמות ְִֵָָָ

אמר  'וג ל  חווי מ כה  עגל  ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָלה
האי  ,'וג  מיד וא מי הר , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַלי
דידי  יקרא  בגי אי  מה אמר ְְֲִִִִֶַַָָָָֹעתא 
מתא , לי טב מעלמא , יראל  צְְְִִִֵֵֵַָָָָי
עלמא , דכלי האי ביקנא  יימר ְְְְְְִֵֵַָָָָָולא 

ד  יקרא  גי ני את  מה ויחל מד ילי. ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
בכ ה ליתה רמי וא יט  אלהיו. ְְְְֱִִֵַַַָָָָֹיי'
א וע ה  כיב  י ראל,  בגיניה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָאתרי
פרמ נא  מחני אי  וא אתח ְְְְִִִִִִֵַַָָָָת א
מחל עד  , מ מה זז  לא  ותאנא , .'ְְְִֶַַַָָָָָָֹוג
ה א הדא  ליראל, הא  ברי ְְְְִִֵָָָָֻקדא
ר א ר הרעה  על יי'  ח ו ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָדכיב

כתיב  .לע יד )לע ת  ה'(במדבר  ואמר ְְֲִֶַַַֹ
.כדבר ְְִִֶַָָסלח י

ה א צ יק  אי ת א מ ,לעִִִֶַָָ
רצה ה א ר דוה ,לע ְֶַָָָָא ת

.'וכ ביל מתק  לוהע ,ד ְְְְְִִִִֵַָָבכב

,נינלהע ני  זמ י סי, רי  אמר ְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
דה לפני עיר ְְְִִִִֵַָָָנמצאי
, לבע מצא  ה יק   ת א הא, רְִִֶַַָָָָ

די(רצה ) ,ע מד ר הא  ר  דה ְְִֵֵֶַַָָ
.ע ויתס   להע על רחמי  בְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
ע מדר הא ? ר ד ה עה ְִֵֶַַָָָמה 
ל א מר .להע ל  עיהר ת א ְִֵֶַָָָָָעל 
. את להמיד  לב ע ְְְְִִִֵֶַַָֻלהיטיב
 את  עזב  ציק ? ת א ל ר ְִִֵֶֶֶַַַמהי
תס די  להע ל  ל  את ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָולקח

.ע הא ר ד ִַָָָה

ימר דה  ל אמר מה , ? לנ ִִִֶֶַַַָָָָֹ
י ראל, חטא לב)ה א, ע(שמות ְְִֵָָָ

עד .'וג ל חוו מכה עגל ְְֲִֵֵֶֶַַַָָלה
ת א .' וג מיד וא מי הר ,ל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָאמר
ב די ביל א מה, אמר ְְִִִִֶַָָָֹעה 
מות , לי  טב   להע מ יראל  מד ְְְִִִֵֶָָָָֻי
ל ל  זה  את עזב י  יאמר ְְְִֶֶֶֶַָָֹֹולא 
מה ויחל  מד  בדי . ביל   לְְְִִִִֶַַָָָֹהע

אל ה' ני למיתהאת עצמ והיט היו . ְְְְֱִִֵֶַָָֹ
תב י ראל , ביל מק מת  ְְְְִִִֵֶַָָָכה
מחני אי וא אתח א א ְְְִִִִִֵַַַָָָָועה
מ מה  זז לא ,נינו .'וג פרמ ְְְְִִִִֶָָָָֹֹנא
לי ראל. ה א  ר דה חל ְְִֵֶַַַָָָָעד 
אר הרעה על ה ' חו ת ב , ֲִֶֶֶֶַַָָָָָזה

וכת ב , .לע לעת  יד )ר (במדבר ְְֲִֶַַָ
.דבר סלח י  ה' ְְִִֶֶַַָָֹואמר

הזֹוהר קכז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

תיב ,וא ו)נח אלהי(בראשית ואמר ְְְֱִִִֶַַֹֹֹ
א  ר ל ק ע"א)לנח ט"ו   ד) ְֵַָָָָֹ

עביד.  א מה ולי  נח, לי אמר .'וג ְְְְִִֵַַַַַָָָֹלפני
'וג  א ריתי את  והקימתי לי ְְֲִִִִִֵֶַַָָאמר
רחמי  בעא  ולא  גפר. עצי יבת  ל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֹע ה
בני  בידוא מא ,  נחית עלמא , ְְְְִִֵַַָָָעל 
ואי, נח מי תיב . נח מי  בגי ְְְִִֵֵַַַַָָָֹֹעלמא ,
על רחמי בעא  לא  ,ליי הו ביְְְֲֲֵֵַַַָָָָ

ְָָעלמא .

איבמדכ מאי יסי, ר י אמר ְִִִִִֵַָָָ
ט) האדמה .(בראשית  אי נח  ֲִֶַַָָָָֹוחל 

אמר,  דא מה ל )וחל: יחל(במדבר  לא  ְְְֵֵֶַַָָָָֹ
האדמה , אי ח ל . אתעביד ,ברְְְֲִִִָָָָָ
בעא לא  עלמא , ני ציא א בגיניְְְְְְִִִִֵֵָָָָָ
האדמה , אי אחר בר .עלייה ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָרחמי
 ציא א לבתר אתקימת  בגיניְְְְְְֲִִִִִֵַָָָ
את ע ד  לקל סי א לא  כיב  ְְְִִִֵֵֶַַָֹקדמאי,

.'וג האד בעבר ְֲֲַָָָָָָהאדמה

אקר אנא גרי ה א ,אקר נח מי ְְְְִִִֵַָָָֹ
לי  זאת יסי, רי אמר .מי ְִִִֵֵַַָֹעל
ברי קדא  אמר א א  מיירי. קא  ְְְִֵֶַַָָָָָֻמאי 
עלמא . זאת  אלי לי, רמ נח מי ְְְְְִֵֵַַָָָֹֹה א ,

ואנ א תכ יב  זאת  . ת א ריתי זאת  י ְְֲִִִִִַָֹֹ
למר .בענ נת י  קי את  .'וג ְְְְִִִֶֶַַַַָָָה רית
דמי  ליקרא א א  א ח  מא ְְְִִִֵֶַַָָָָלית 
נח. מי ,לי רי  מא בזאת. ְְִִִֵֵַַָָֹֹדרמיזא

אלאמ זאה , לחסידא  סימנא  ְֲִִִַַָָָָָָָ
ולא ימי, קת האי ְְְְִֶֶַַָָאת לייא 

להאי בימ י עלמא  ת .(זאת)אצטרי א ְְְְְִִַָָֹ

עלמא , על רחמי דבעי הה א  . איה מאְְֲִֵֵַַַַָָָ
   מע ר י ג עלי. לאנא  ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָואתחי

ואק לנח  אלהי ו אמר תב , נח ְְְֱִִֵֶַַַָֹֹֹֹ
נח , ל אמר .'וג לפני א ר ְְַַַָָָָָָֹל
והקמתי , ל אמר עה? אה מה ְֲִִִֶַַַָָָֹולי 
עצי בת ל עה  ' וג  א ריתי  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָאת
וירד ,להע על  רחמי ב ולא ְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹגפר.
 מ .להע ני  את והאביד  י ְְֱִִִֵֶֶַַָָָה
הי  ה  ואי, נח  מי נח. מי  ֵֵֵֶַַַַָָֹֹתב 
.להע על רחמי  ב א ,ייְֲִִִֵֶַַָָֹתל

 אב מת מה י סי, רי  (בראשיתאמר ִִֵֶַַַָָָ
וחל ,ט) האדמה . אי נח ֲִֶֶַַַָָָָָֹוחל

אמר מ( ל בר,(במדבר  יחל לא ְְֱֵֶֶַָָֹ
גלל האדמה ,  אי חל . ְֲֲִִֶֶַָָָָָֹעה
עליה ב לא י  ,להע ני מד ְְְֲִִֵֵֵֶָָֹֻה
 האדמה   אי אחר בר .ֲֲִִֵַַָָָָָרחמי
מד ה לאחר התקמה  בילְְְְְְִִִֶֶַַַָֻ
עד לק ל   אס לא תב , ניְִִִֵֶַָָֹֹהרא

.'וג האד עב ר האדמה  ְֲֲֶַָָָָָָאת

, נינר ה א  נח, מי   נקרא ה ְְִִֵֵֶַַָָֹ
י סי , רי אמר . מ על  קראְְְִִֵֶַַַָ
דה אמר א א  אמר? ה מה לי , ִֵֶֶַַַָָָֹזאת
זאת אגה לי  רמ נח מי הא, רְֲִֵֶֶַַָָֹֹ
.תא ריתי  "זאת " ואני  תב ,לעְֲִִִֶַָָָָֹ
נת י ק י את  .'וג הרית  את ְְְִִִֶַַַָֹ"זאת"
לכב ד אא יח  מי  אי ל מר ,ענְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נ מי  ?ל גר מי  זאת . רמז ח .מי  ְְִִֵֶַַָָֹֹ

 אהמ מת א צ יק לחסיד  סימ ְְִִִִִֶַַָָָָֹ
 צרי ולא ימיו,  ה ְְִֶֶַַָָָֹה ת
ת א ה א? מי  ה את. לאת  ימיו  לְִַָָָָָֹהע
 להג ורא י  להע על  רחמי בְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
א יחאי ,  מע רי מ ְְִִֶֶַַָָֹעליו ,



הזֹוהרקכח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

להאי  בי מ י  עלמא  אצטרי לא ְְְְְְִִַָָָָיחאי,
הוה . בעלמא  סימנא א ת  ה א  הא  ְְְִָָָָָָָא ת ,

עלמאלא  על דאת זר גזרה הוה ְְְְְְִֵַַָָָָָָ
 והיינ .ל מב ל לא  ְְְְְֵֵַַָָָלעיא,

כג)דכיב  ב קדא(שמואל ,אד מל ְְִִֵָָָָֻ
מ ל מי . אד מל הא  ריְִִֵֵָָָ
ציק. ביכל. הא  ברי ְְְְִִַַָָקדא 
מבל.  ואיה גזיר, הא  ברי ְְְְְִִִֵַָָקדא

 גהוה חד  ימא  י חאי,    מע ר י ְְְִִִֶַָָָָ
תרעא  א בא  דמער א)יתיב (נ"א  ְְְְִִַַַָָָָָ

נהיר , מ א  חזא  עיני, זק ְְְִִֵַָָָָָדלד,
אתח אהכי ,זמני ג' נה רא  יְְְְְְֲִִִִִַַָָָואס
אכמא מא  בי ואתחי ְְְְְִִֵֵַָָָָנהרא ,
א ,רי אלעזר  לרי  לי אמר ְְְִִִֵֵֶַָָָָָוירקא .
גזרה ואי  דהא  ונחמי ברי, ְְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָאבתראי
בעי  ה א ברי וק דא  לעיא , ְְְְְְִִֵֵַָָָאת זר
ליא מיי תלתי ואי לי, ְְְְִִִַַַָָָָלאדעא 
עביד  ולא  לעיא . דאתזר מתא  ְְְְְְִִִֵַַָָָָהה א 
דעיא עד הא , ברי ְְְְִֵַָֻקדא

דכתיב  ה א הדא  ג)לצ יקיא , י (עמוס  ְְִִִִַַָָָ
לה א י בר אלהי יי' יע ה  ְֱֲִִִֶַָָָָָֹֹלא

.ביאי ה עבדיו אל ד ְֲִִֶַָָס

חד עד   חמ . כר בההא  עאל אזלי הו ְְֵֶֶַַַַַַָָ
תיחא  מי פ אתי, דהוה  (נ"אחויא  ְְְֲִִֵֵָָָָ

(נילי לחי בעפרא .והוה ארעא  מלהטא  , ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָ
ידי  וקטפר  , מע רי ְְְְְְִִִִִַָא ניק
,מי מאי חויא, כי חויא , יריְְְְִִִִֵֵֵָָָָ
חויא לי אמר  .מרחי נילי ְְְִִִֵֵַַָָָָָוחמא 
ע אה , חויא  לההא  ואימא זיל ְְְְִִִִֵַָָָָָחויא ,
כיח. בעלמא  יחאי   מע רי ְְְְְִִִִֶַָָָָהא 
אמר דעפרא . נ קא  לחד ילרי ְְְְְְֵֵֵַַַַָָָעיילי

האת , האת  את ימיו להע  ְִֶַָָָָָָֹצרי
.לע סימ את  היה הא ֲִֵֶָָָָָהרי

העלא על  גזרה גזרה היתה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
והינ , תא מב ל א  ְְְְְֵֶַַַָָֹלמעלה 

ת ב  כג)מה אד.(שמואלב מ ל ֵֶַָָָָ
מי .אד מל הא ר ד ִֵַָָָָָה
צ יק. ביכ ל? דרהא ְִִֵַַָָָמל

מבל. והא  זר, ה א  ר  דהְְֵֵֶַַָָ

מהיה אחד    יחאי  מע רי  ְְִִֶֶֶַַָָָ
ער ל הלת על  לד ,(מערת)י ב  ְֵֶֶֶַַַַַָ

מאירה , מ ה וראה עיניו  ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָהרי
ינתי .עמי ל ר א ְְְְִִִִֵַָָָָֹוהס ירה
וירק. חר מ ב ונראה הא ר, ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹנח
ני , אחרי  א , נ אלעזר לרי  ל ְְְְֲִִֶַַַַָָָֹאמר
למעלה , גזרה נגזרה  ו אי הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָונראה 
לי , להדיע רצה הא  ר  דְְִִֶַַָָוה
הבר ת א לי  י  י ל ְִֶַַַָָָֹאי
אינ הא ר דוה למעלה, ְְְְִֵֶַַַָָָגזר
תב  זה .יקיל דיע עד ִִִֶֶֶֶַַַַָעה

ג) י(עמוס  בר  אלהי ה ' יעה לא  ֱֲִִִֶַָָֹֹי
.ביאיה עבדיו אל   ד ס לה  ְֲִִִֶַָָָָא

ראעד .ר תלא  נכנס , לכי ה  הי ְְְְִִֶֶֶַָָ
ת ח, פיו  א, היה  אחד והיה נח) ְִֶֶַָָָָָָָָָ

(נל חגדיול נער  עפר.  אר ולהט ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
 כ , חה  רא  יד והה  מע ְְְִִִַַַָָָָָֹרי 
נ ל וראה  יו את הנמי ,ח ְְְִִִֶַָָָָה
ואמר ל , נח  נח : ל אמר ֱֵֶֶֶַָָָָָֹרחת .
  מע רי  הרי  העלי  ח ה  תְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָלא
רא את הכניס .ל ע מצ י  ְִִֶַָָָֹי חאי 

ז ואמר: אחד, עפר ל אני ,לנקב ר ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ

הזֹוהר קכטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

לנקא אתחזר ת אה    אנא, ְְְְְֲֲִֵֵַָָָָָזר
לנקא יתחזר ע אה  ְְְְְִִֵֵַַָָָָדעפרא ,

רא . ְִַָָדתה מא 

רחיהו עד צלתא ,  מע רי ְְִִִִִַַַָָ
טקרא קלא, חד  מע ְְְְֵַַָָָָמצי
קטפירא ,לאתרייכ  ל ע ְְְְְְִִַַַָָדקיטפא 
רי  הא , עלמא , רא לא  ְְְְְִִֵָָָָָָָדב רייני
 אנ ז אה . ל בטיל יחאי   מעְְְִִֶַַָָָָ
ל על  יקר עי  מאר , מע ְְִִִִֵַָָָָָָרי

כתיב  מ ה  עלמא . לב)ני ויחל(שמות ְְְְְִֵֶַַָָֹ
רדא , לי אחיד  ממע  ,'וג ְְְְְִֵֶַַַָָֹמ ה 
ה א ברי וקדא זר,  מע רי  ְְְְְְְִִִִֵַָואנ

מבל.  ואנ גזר, ה א .יְְְְְֵֵֵַַַמק

ואתעבראדהכי מא, דנהיר חמא  ְְְְְֲִִִִַָָָָָָ
, מע רי אמר א כמא , ְִִִַַָָָההא 
לביתי עאל , את עלמא  הא ְְְְִֵֵַָָָָָָואי

,יא)ודר אהב(תהלי צדקת יי' צ יק י ְְְִִֵַַָָָָ
יי' צ יק כי טעמא  מאי .פנימ יחז ְְֱִִֵֶַַָָָָָָיר
.פנימ  יחז יר מ אהב , ְְֱִֵֵֶָָָָָצדקת
  ע עלמא , בני אי ע  ני .פנימ ְְִִִִֵֵָָָָָָָמאי 
מה ל על ,י מ רחמי ְְֲִִֵֵֵַַַָלמבעי

.אצטריכְְְִִָ

 העפר , לנקב חזר  חה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָ
רה.  ה לנקב  יחזר  ְְְֲֶֶֶַַָָֹהעלי

 רחהי עד תפה . מע רי ְְִִִִֶַַַָָָ
ממי אחד : קל  מע ,לליְְְְִִֵֶַָָֻמת
ל הת  .מכלמק נסה ְְְִִֶֶֶַַַָָה ות,
רי הרי  ,לע ר ת לא חיתי ְֲִִִֵֶַַַָָֹה
רי  ריא .ת א ל יחאי   מעְְִִִֵֶֶַַַָ
ני ל  על  ד בכב רצה נר ,מעְְְְְִִִֵֶֶַָ

תב מה  .ללב)הע מה(שמות  ויחל  ְְֶֶַַָָָֹֹ
וא ה רד , תא אחז  מע ,'ְְְְֶֶַַַַָָָוג
ה א ר  דוה זר, מע ְְִִֵַַָָרי 

מבל. ואה  זר, ה א . ְְְֵֵֵַַַָמק

 ית א ועבר  מה האיר ראה  ְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ואי ,מע רי אמר ְְִִַַַַַָה חר .
,ודר לבית נכנס .הת  להעְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

יא) ר(תהליי אהב  צדקת ה' צ יק ְִִֵַָָָָי
צדקת ה ' ציק י עה מה . פנימ  ְֱִִֵֶַַַַָָָיחז
ה מה  .פנימ יחז ר  מ ֱִֵֵֶֶֶַָָָָאהב ?
, להע ל ל  ני העלי ניה ?ְִִֵֶֶַָָָָָָפנימ
מה ל על  מ רחמי  לב ריכיְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ

.ריכיְִִֶ



הזֹוהרקכח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

להאי  בי מ י  עלמא  אצטרי לא ְְְְְְִִַָָָָיחאי,
הוה . בעלמא  סימנא א ת  ה א  הא  ְְְִָָָָָָָא ת ,

עלמאלא  על דאת זר גזרה הוה ְְְְְְִֵַַָָָָָָ
 והיינ .ל מב ל לא  ְְְְְֵֵַַָָָלעיא,

כג)דכיב  ב קדא(שמואל ,אד מל ְְִִֵָָָָֻ
מ ל מי . אד מל הא  ריְִִֵֵָָָ
ציק. ביכל. הא  ברי ְְְְִִַַָָקדא 
מבל.  ואיה גזיר, הא  ברי ְְְְְִִִֵַָָקדא

 גהוה חד  ימא  י חאי,    מע ר י ְְְִִִֶַָָָָ
תרעא  א בא  דמער א)יתיב (נ"א  ְְְְִִַַַָָָָָ

נהיר , מ א  חזא  עיני, זק ְְְִִֵַָָָָָדלד,
אתח אהכי ,זמני ג' נה רא  יְְְְְְֲִִִִִַַָָָואס
אכמא מא  בי ואתחי ְְְְְִִֵֵַָָָָנהרא ,
א ,רי אלעזר  לרי  לי אמר ְְְִִִֵֵֶַָָָָָוירקא .
גזרה ואי  דהא  ונחמי ברי, ְְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָאבתראי
בעי  ה א ברי וק דא  לעיא , ְְְְְְִִֵֵַָָָאת זר
ליא מיי תלתי ואי לי, ְְְְִִִַַַָָָָלאדעא 
עביד  ולא  לעיא . דאתזר מתא  ְְְְְְִִִֵַַָָָָהה א 
דעיא עד הא , ברי ְְְְִֵַָֻקדא

דכתיב  ה א הדא  ג)לצ יקיא , י (עמוס  ְְִִִִַַָָָ
לה א י בר אלהי יי' יע ה  ְֱֲִִִֶַָָָָָֹֹלא

.ביאי ה עבדיו אל ד ְֲִִֶַָָס

חד עד   חמ . כר בההא  עאל אזלי הו ְְֵֶֶַַַַַַָָ
תיחא  מי פ אתי, דהוה  (נ"אחויא  ְְְֲִִֵֵָָָָ

(נילי לחי בעפרא .והוה ארעא  מלהטא  , ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָ
ידי  וקטפר  , מע רי ְְְְְְִִִִִַָא ניק
,מי מאי חויא, כי חויא , יריְְְְִִִִֵֵֵָָָָ
חויא לי אמר  .מרחי נילי ְְְִִִֵֵַַָָָָָוחמא 
ע אה , חויא  לההא  ואימא זיל ְְְְִִִִֵַָָָָָחויא ,
כיח. בעלמא  יחאי   מע רי ְְְְְִִִִֶַָָָָהא 
אמר דעפרא . נ קא  לחד ילרי ְְְְְְֵֵֵַַַַָָָעיילי

האת , האת  את ימיו להע  ְִֶַָָָָָָֹצרי
.לע סימ את  היה הא ֲִֵֶָָָָָהרי

העלא על  גזרה גזרה היתה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
והינ , תא מב ל א  ְְְְְֵֶַַַָָֹלמעלה 

ת ב  כג)מה אד.(שמואלב מ ל ֵֶַָָָָ
מי .אד מל הא ר ד ִֵַָָָָָה
צ יק. ביכ ל? דרהא ְִִֵַַָָָמל

מבל. והא  זר, ה א  ר  דהְְֵֵֶַַָָ

מהיה אחד    יחאי  מע רי  ְְִִֶֶֶַַָָָ
ער ל הלת על  לד ,(מערת)י ב  ְֵֶֶֶַַַַַָ

מאירה , מ ה וראה עיניו  ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָהרי
ינתי .עמי ל ר א ְְְְִִִִֵַָָָָֹוהס ירה
וירק. חר מ ב ונראה הא ר, ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹנח
ני , אחרי  א , נ אלעזר לרי  ל ְְְְֲִִֶַַַַָָָֹאמר
למעלה , גזרה נגזרה  ו אי הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָונראה 
לי , להדיע רצה הא  ר  דְְִִֶַַָָוה
הבר ת א לי  י  י ל ְִֶַַַָָָֹאי
אינ הא ר דוה למעלה, ְְְְִֵֶַַַָָָגזר
תב  זה .יקיל דיע עד ִִִֶֶֶֶַַַַָעה

ג) י(עמוס  בר  אלהי ה ' יעה לא  ֱֲִִִֶַָָֹֹי
.ביאיה עבדיו אל   ד ס לה  ְֲִִִֶַָָָָא

ראעד .ר תלא  נכנס , לכי ה  הי ְְְְִִֶֶֶַָָ
ת ח, פיו  א, היה  אחד והיה נח) ְִֶֶַָָָָָָָָָ

(נל חגדיול נער  עפר.  אר ולהט ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
 כ , חה  רא  יד והה  מע ְְְִִִַַַָָָָָֹרי 
נ ל וראה  יו את הנמי ,ח ְְְִִִֶַָָָָה
ואמר ל , נח  נח : ל אמר ֱֵֶֶֶַָָָָָֹרחת .
  מע רי  הרי  העלי  ח ה  תְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָלא
רא את הכניס .ל ע מצ י  ְִִֶַָָָֹי חאי 

ז ואמר: אחד, עפר ל אני ,לנקב ר ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָ

הזֹוהר קכטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

לנקא אתחזר ת אה    אנא, ְְְְְֲֲִֵֵַָָָָָזר
לנקא יתחזר ע אה  ְְְְְִִֵֵַַָָָָדעפרא ,

רא . ְִַָָדתה מא 

רחיהו עד צלתא ,  מע רי ְְִִִִִַַַָָ
טקרא קלא, חד  מע ְְְְֵַַָָָָמצי
קטפירא ,לאתרייכ  ל ע ְְְְְְִִַַַָָדקיטפא 
רי  הא , עלמא , רא לא  ְְְְְִִֵָָָָָָָדב רייני
 אנ ז אה . ל בטיל יחאי   מעְְְִִֶַַָָָָ
ל על  יקר עי  מאר , מע ְְִִִִֵַָָָָָָרי

כתיב  מ ה  עלמא . לב)ני ויחל(שמות ְְְְְִֵֶַַָָֹ
רדא , לי אחיד  ממע  ,'וג ְְְְְִֵֶַַַָָֹמ ה 
ה א ברי וקדא זר,  מע רי  ְְְְְְְִִִִֵַָואנ

מבל.  ואנ גזר, ה א .יְְְְְֵֵֵַַַמק

ואתעבראדהכי מא, דנהיר חמא  ְְְְְֲִִִִַָָָָָָ
, מע רי אמר א כמא , ְִִִַַָָָההא 
לביתי עאל , את עלמא  הא ְְְְִֵֵַָָָָָָואי

,יא)ודר אהב(תהלי צדקת יי' צ יק י ְְְִִֵַַָָָָ
יי' צ יק כי טעמא  מאי .פנימ יחז ְְֱִִֵֶַַָָָָָָיר
.פנימ  יחז יר מ אהב , ְְֱִֵֵֶָָָָָצדקת
  ע עלמא , בני אי ע  ני .פנימ ְְִִִִֵֵָָָָָָָמאי 
מה ל על ,י מ רחמי ְְֲִִֵֵֵַַַָלמבעי

.אצטריכְְְִִָ

 העפר , לנקב חזר  חה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָ
רה.  ה לנקב  יחזר  ְְְֲֶֶֶַַָָֹהעלי

 רחהי עד תפה . מע רי ְְִִִִֶַַַָָָ
ממי אחד : קל  מע ,לליְְְְִִֵֶַָָֻמת
ל הת  .מכלמק נסה ְְְִִֶֶֶַַַָָה ות,
רי הרי  ,לע ר ת לא חיתי ְֲִִִֵֶַַַָָֹה
רי  ריא .ת א ל יחאי   מעְְִִִֵֶֶַַַָ
ני ל  על  ד בכב רצה נר ,מעְְְְְִִִֵֶֶַָ

תב מה  .ללב)הע מה(שמות  ויחל  ְְֶֶַַָָָֹֹ
וא ה רד , תא אחז  מע ,'ְְְְֶֶַַַַָָָוג
ה א ר  דוה זר, מע ְְִִֵַַָָרי 

מבל. ואה  זר, ה א . ְְְֵֵֵַַַָמק

 ית א ועבר  מה האיר ראה  ְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ואי ,מע רי אמר ְְִִַַַַַָה חר .
,ודר לבית נכנס .הת  להעְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

יא) ר(תהליי אהב  צדקת ה' צ יק ְִִֵַָָָָי
צדקת ה ' ציק י עה מה . פנימ  ְֱִִֵֶַַַַָָָיחז
ה מה  .פנימ יחז ר  מ ֱִֵֵֶֶֶַָָָָאהב ?
, להע ל ל  ני העלי ניה ?ְִִֵֶֶַָָָָָָפנימ
מה ל על  מ רחמי  לב ריכיְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ

.ריכיְִִֶ



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרקל   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ִמְכַּתב ְּבָרָכה ְוִחיּוק ֵמֵאת ַהָּגאֹון ָהַאִּדיר ַּבִּנְגֶלה ּוַבִּנְסָּתר ַהְּמֻקָּבל ַּבַעל "ַים ַהָחְכָמה" ְׁשִליָט"א
ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנְׁשֶטעְרן

ֹראׁש ְיִׁשיַבת "ּתֹוַרת ֲחַכם", ְלתֹוַרת ַהִּנְגֶלה ְוַהִּנְסָּתר
פעיה"ק ְירּוָׁשַלִים תובב"א

ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ֵׁשִני ַּבְתָרא כ"ז ְלַמְטמֹוִני"ם תש"ע לפ"ק, פעיה"ק תובב"א.
ְגָראס  ְיהּוָדה  ַהְּמֻפְרָסם לשו"ת הגה"צ מוה"ר ָׁשלֹום  ַהָּגדֹול  ָגדֹול ְׁשמֹו ֶׁשל ָכ"ק ַהָּמאֹור  ּוְבִיְׂשָרֵאל  ִּביהּוָדה  ֵהן נֹוַדע 
ַּבּתֹוָרה,  ּוְגבּוָרתֹו  ָתְקּפֹו  ַמֲעֵׂשה  ַעל  ַהְּמִעיִדים  ִחּבּוָריו  ַעְׂשרֹות  ְיִעידּון  ְוַכֲאֶׁשר  ְׁשִליָט"א,  ֵמָהאְלִמין  ַאְדמֹו"ר  ְׁשִליָט"א 
ִנים ֵּכן ִיְרּבּו, ְוִהֵּנה ֶזה ַעָּתה ְיהּוָד'ה ַיֲעֶלה  ְוַעל ְּפֻעַּלת ַצִּדיק ְלַחִּיים ִלְגֹּדר ִּפְרֵצי ַהחֹוָמה ְּבֶּכֶרם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶזה ַרּבֹות ַּבּׁשָ
ְלַהְרּבֹות ָּפֳעִלים ְּבֶקֶרב ָהָעם ַעל ְּדַבר ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ְוִהְגִּדיל ַלֲעׂשֹות ְּבָיְסדֹו ִׁשעּוִרים ַרִּבים ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּבַכָּמה ָעִרים, 
ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ִמָּכל ִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַקָּמֵאי ּוַבְתָרִאי ַהְמַדְּבִרים ִּבְסֻגַּלת ִלּמּוד ַהֹּזַהר ּוְקָראֹו ְּבֵׁשם ֵסֶפר 'אֹור ַהֹּזַהר', ַּגם 
ְדִאיְתַמֵחי  ָּדא  ְּכגֹון  ַרָּבא  ַּגְבָרא  ַעל  ְּבַהְסָּכָמה  ַלֲעלֹות  ּוְלמֹוָתר  ְוַהִּתּקּוִנים,  ַהֹּזַהר  ִסְפֵרי  ֵמָחָדׁש  ּוְלַהְדִּפיס  ְלַהֲהִדיר  ָזָכה 
ָעִרים ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל, ַּגם ִמן ַהּמֹוָתר ְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ַהָּדָבר ַהּטֹוב ֶׁשָעָׂשה ְּבַעָּמיו ְּבֵקרּוב ַנְפׁשֹות  ַּגְבָרא ִויַהְללּוהּו ַּבּׁשְ
ִיְׂשָרֵאל ְלֵעֶסק ַהָּקדֹוׁש ְּדִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ּוִמַקְדַמת ְּדָנא ָּמִצינּו ְלַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ז"ל ַעְצמֹו ְּבַׁשַער רּוַח ַהֹּקֶדׁש )ַּדף י"ב( 
ֶׁשָאַמר ַלַּמֲהַר"א ַהֵּלִוי "ֶׁשִּיְלֹמד ְּבֹזַהר ֶּדֶרְך ְּבִקיאּות ִּבְלָבד ְּבִלי ֶׁשַּיֲעִמיק ְּבִעּיּון מ' אֹו נ' ָעִלים ְּבָכל יֹום ְוֶׁשִּיְקָרא ְּבֵסֶפר 
ַהֹּזַהר ְּפָעִמים ַרִּבים", ּוְבֵסֶפר ִׁשְבֵחי ָהֲאִר"י )הנד"מ ַעּמּוד נ"א( ָּכַתב ֶׁשָּנַתן ִּתּקּון ְלַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶאָחד לֹוַמר ְּבָכל יֹום 
ֲעָׂשָרה ַּדִּפים ִמֵּסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּלׁשֹון ְלַבד ִּבְלִּתי ׁשּום ֲהָבָנה, ְוֵהן הּוָבא ְּבֵסֶפר ִׁשְבֵחי ָהֲאִר"י ְּדפּוס ָיָׁשן ֶׁשָּנַתן ִּתּקּון ְלַּבַעל 

־ְּתׁשּוָבה ֶאָחד ְלַלְּמדֹו ְּבָכל יֹום ד' אֹו ה' ַּדִּפים, ְוַהִחיָד"א ְּבֵׁשם ַהְּגדֹוִלים )ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ֵעֶרְך ֵסֶפר ַהָּבִהיר( ֵהִביא ִמּׁשְ
ֵמיּה ְּדַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ֶׁשָּנַתן ִּתּקּון ְלַּבַעל ְּתׁשּוָבה לֹוַמר ָּכל יֹום ה' ַּדִּפים ֹּזַהר, ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ָּכַתב הגה"ק ִמָקאַמְרָנא ְּבֵסֶפר ְנִתיב 
ִמְצֹוֶתיָך )ְנִתיב ַהּתֹוָרה ְׁשִביל א' אֹות ל"א(, ְוָּכַתב ָׁשם ֶׁשַּגם הגה"ק מֹוֵרנּו ָהַרב ְצִבי ִהיְרׁש ִמִזיְדְטׁשֹוב ָנַהג ֵּכן, ְוֵכן ָמִצינּו 
להגה"ק מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָקאִריץ )ִאְמֵרי ִּפְנָחס הנמ"ח ח"א ַעּמּוד רס"ד( ֶׁשָּצִריְך לֹוַמר ב' אֹו ג' ַּדִּפין ְּבָכל יֹום, 

ְוַעֵּין עֹוד ַהַּמֲעֶׂשה ַהּנֹוָרא ַהּמּוָבא ְּבֵסֶפר ֶּבן ֵּביִתי ַעל ָאבֹות, ְוֵאין ַּכאן ְמקֹומֹו ְלַהֲאִריְך.
ְוַהַּגם ְדִּבְהיֹותֹו קֹוֵרא ֵסֶפר ַהֹּזַהר ֹלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר, ְּכָבר ָּכַתב ָהַרב ִחיָד"א ְּבֵסֶפר מֹוֶרה ְּבֶאְצַּבע אֹות מ"ד "ִלּמּוד 
ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְמרֹוָמם ַעל ָּכל ִלּמּוד ְּבֶׁשַּגם ֹלא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר, ְוַאף ֶׁשִּיְטֶעה ִּבְקִריָאתֹו הּוא ִּתּקּון ָּגדֹול ַלְּנָׁשָמה". ְוֵכן ָּכַתב 
ְּבִסְפרֹו ֵׁשם ַהְּגדֹוִלים ַמֲעֶרֶכת ְסָפִרים ָׁשם, ְועֹוד ְּבׁשּו"ת ַחִּיים ָׁשַאל ח"א ִסיָמן ע"ה סֹוף אֹות ב', ּוִמַקְדַמת ְּדָנא ְּכָבר 
ַמִים ְּבֵסֶדר ַהִּלּמּוד ְדֵליל ָׁשבּועֹות )ַּדף ל"א ֵריׁש ע"ב(, ְוָהַרְמַח"ל ְּבִׁשְלֵהי  ָּכַתב ֵמֵעין ֶזה ַמֲהִר"י ֶצַמח ְּבִסְפרֹו ֶלֶחם ִמן ַהּׁשָ
ְּבִגיְרָסא  ְוַהִּמְקַּדׁש ֶמֶלְך ְּבִסְפרֹו ִּכֵּסא ֶמֶלְך ַעל ַהִּתּקּוִנים )ִּתּקּון מ"ג אֹות ס'( ִּכי "ִלּמּוד ַהֹּזַהר  קּוְנְטֵרס ֶּדֶרְך ֵעץ ַחִּיים, 
ְּבָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ִּיְזֶּכה ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ֵּפרּוׁש ַמֲאַמר ֶאָחד ַיֲעֶׂשה ּבֹו ִּתּקּון ְלַמְעָלה ְּבָׁשָעה ַאַחת ֶׁשֹּלא 
ַיֲעֶׂשה ִלּמּוד ַהְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה", ְוַעֵּין עֹוד ַּבֵּסֶפר ְזִכיָרה ְלַחִּיים ְלַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ַפַלאִג'י ח"ב דף ע' ע"ד, ובשו"ת 

ַאַפְרַקְסָּתא ְדַעְנָיא ִסיָמן ע"ד.
ִאיְבָרא, ְּכָבר ֵהִעיד הגה"ק ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי זיע"א ְּבִאֶּגֶרת ַהֹּקֶדׁש )ִנְדַּפס ְּבֵריׁש ֵסֶפר ֵּבאּוֵרי ַהֹּזַהר להגה"ק ַהַּנ"ל( 
"ָׁשַמְעִּתי ִמִּפי ָקְדׁשֹו ז"ל ]דהגה"ק ַּבַעל ַהַּתְנָיא זיע"א[ ֹלא ַּפַעם ּוְׁשַּתִים, ֶׁשָּכל ָיָמיו ָעָׂשה ֶקַבע ְלִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ֵּביּה  ַהֹּזַהר  ְּדֵסֶפר  ִּדְבַהאי ִחּבּוָרא  ָנֹׂשא  ָּפָרַׁשת  ְּבֹזַהר  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרֲעָיא  ֶׁשָאַמר  ְּדַמה  ָאַמר  ְוֹכה  ָּגדֹול,  ְּבִעּיּון  ְוכּו'  ְּבַׁשָּבת 
ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא כּו', ַהְינּו ְּבִלּמּוד ְּבִעּיּון ָּגדֹול ַּדְוָקא ְוכּו', ְּבִדְקּדּוק ַהָּלׁשֹון ְּבָכל ִמָּלה ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻכָּון ַעל ִּפי ֲאִמּתּות ָחְכַמת 
ָגה ֹיֵתר ַעל ָּכל ְּבֵני  ַהַּקָּבָלה". ְוַעֵּין ָׁשם ֶׁשֶהְרָאה ְמקֹורֹו ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ְּבַׁשַער רּוַח ַהֹּקֶדׁש )ָׁשם( ֶׁשַּמה ֶׁשָּזָכה ְלַהּׂשָ

ה ֵלילֹות ֶׁשל ְיֵמי ַהחֹול ֶׁשְּב ־ּדֹורֹו "ִּכי ַּכָּמה ֵלילֹות ָהָיה ִנְׁשָאר ִּבְלִּתי ֵׁשָנה ַעל ַמֲאַמר ֶאָחד ֶׁשל ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ְוִלְפָעִמים ִׁשּׁשָ
ָׁשבּוַע ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ְויֹוֵׁשב ַעל ִעּיּון ַמֲאַמר ֶאָחד ַּבֹּזַהר ִּבְלָבד, ֹלא ָהָיה ָיָׁשן ָּכל ַהֵּלילֹות ָהֵהם". ְוָאֵכן ְיֵרא ָׁשַמִים יֹוֵצא ְיֵדי 

ְׁשֵניֶהם, ִמֶּזה ְוַגם ִמֶּזה ַּבל ַיִּניַח ָידֹו, ְוַאְׁשֵרי לֹו ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו ָּבֶזה ּוַבָּבא.
ְוַעל ָּכל ֵאֶּלה ְועֹוד טּוָבא ֵיׁש לֹוַמר ִּכי ַּכָּמה ְּגדֹוִלים ַמֲעֵׂשי כ"ק הגה"צ ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א ֲאֶׁשר ָּגדֹול ְזכּותֹו ַעד ְמֹאד 
ְּבִזּכּוי ָהַרִּבים, ִויֵהא ַרֲעָוא ְדֵּתירֹום ֵריֵׁשיּה ַאּכֹוָלא ְּכָרָכא, ְוִיְזֶּכה ְלַהְגִּדיל ּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה ְּכַאַוות ַנְפׁשֹו ַהְּטהֹוָרה, ְוַיֲאִריְך 
ֶצֶדק  ּגֹוֵאל  ְּבִביַאת  ְמַכִּסים  ַלָּים  ַּכַּמִים  ה'  ֶאת  ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי  ַעד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶקֶרב  ּוָבָניו  ַמְמַלְכּתֹו הּוא  ַעל  ָיִמים 

ִּבְמֵהָרה ִּדיָדן, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
ְוִהְנִני ָּבֶזה ּדֹוֵרׁש ְׁשלֹומֹו ּוְׁשלֹום ּתֹוָרתֹו ְּבַאֲהָבה ַרָּבה:
הק' ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנְׁשֶטעְרן



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרקל   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ֶּפֶרק י"ב
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ַוְיִחי - ָּבָלק



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםוחנ הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר קלגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

כנה פר ְְִַַַָָקיעת
ע"ב) יח ויקרא (זוהר

תיב רי אמר, עה )א א  תהלי)אלהי י ְֱִִִִִַַָָֹ
אלהי י . ירי וזה  ייל זה  ְְֱִִִִֵֶֶַָֹפט

דיצחק,פט , ינא  דאעבר אלמלא  ְְְְְִִִֵֵַָָָָ
ארי , יעקב  ואתסי)אתר  ואת סי (ס "א ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָֹ

( ס ואת (ס "א ואתסחי) לעלמא(ס "א ווי , ְְְְְְְִִֵַַָָָָָ
מ ה, ורזא  ,גיני סו)דיערע  י (ישעיה ְְְְְִִִֵֶַָָָ

את סמתא ה א ודא  נ ט. יי'  ְְְְְִִֵַָָָָָבא
ְְָָעלמא .

אחיד וכיו ויעקב  דיעקב , אתרא עאל ְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָֹֹ
ע"ב) יח  א ,(דא כי די ,יְִֵֵֵָָ

רגיז , הוה  ,נ ל ר .מריג ְְְְְְֲִִֵַָָָָואצטננ
לקטלא  גזיר ונפק ,רמי וזיי ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָוחגר
תחא , על ק חימא  חד נא. ְְִִִֵַַַָָָָָלבני
י  אחיד  לא  אלמלא  אמר ,י ְְִִִִֵֵַָָָָָואחיד
נא בבני קט לא  הא  י, ק ְְְְִִִֵַָָָָָואת
בדא , דא   קפ את ע ד ְְְְְְִִַָָָָא כח .
נפק  על גזי ר אצטנ בדא , א  ְְְְְְִִֵַַָָָָָואחיד
ר גזא סביל מא לא כחא , נפק ְְְְִַָָָָָָָָלקטלא .
אימא , הוי . נ בר דהה א  דדינא  ְְְְֱִִֵַַָָָָוקא 

א תחא . דקאי ְְֲִִָָָא 

,ני ליראל, ה א  ברי קדא  אמר ְְְְִִֵַַַָָָָֻ
על קאי אנא  הא  ,  תדחל ְֲִִַָָָָָלא 
לי   והב י מא בהאי  רזאז אבל ְְְְְֲִִִַָָָָָתחא ,
קל א כח אי פר. במה . ְְְְְִִֵַָָָחילא .
לתא , בי מכוני יא ת, דקא  ְְְְְֵֵֵַַָָָפר 
,אבה מתע רי בי סליק, קלא  ְְֲִִֵֵַַָָָָָהה א 
בעי  א  ועל  יעקב . ני במ ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹוקיימי
קלא ההא  למנ ע  בפרא , ְְְְְְֲִִַַַָָָָָלאז הרא 

.(י)לכונא  ְְֵַָ

כנה פר ְְִַַַָָקיעת
ע"ב) יח ויקרא (זוהר

תב ר י אמר , עה )א א תהלי)אלהי י  ֱִִִַַַָָָֹ
אלהי י  . ירי וזה י יל זה ְְֱִִִִֵֶֶַָֹפט
יצחק ל  יה עבר אלמלא  ְְִִִֵֵֶֶַַָָָפט,

רה עקב   ק(א ונר)הוהת ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ
( חור)( והת)ג ללע א י  , ְְְִִֵֵֵֶַָָָָ

 ה בר וסד .דינ(סו ה'(ישעיה בא י  ְְִִֵַָָָ
.להע ל הת מת וזהי ְְְְִִִֶַָָָנט .

ויעקבוכיו יעקב , ל  מלמק כנס ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹ
ככת  הא אזי  , ֲֵֵֶֶַָאחז
רגז , היה לאד .ני מצט חליְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוה
להרג מרז ויצא  ,זי לי עליו  ו ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֻוחגר 
ואחז התח  על  עמד  אחד  חכ .יְֲִֶֶַַַַַָָָָָָאנ
ותפס י החזיק לא  אלמלא אמר: .ְְֱִִִֵֶַַָָָֹ
.יאנ ל הרג נמצא  היה הרי  ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָא תי ,
בזה , זה  ואחז בזה זה  החזיק ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶָָָעד 
לה כיח יצא להרג. צא על רגז  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹהצט
ת א ל יה וחזק הרגז את ס בל מי ְִִֵֶֶֶֶַָֹֹ
התח . על עמד זה אמר, הוה ? ֱֵֵֶֶֶַַַַָָָאד

, ני ליראל: הא  ר דה אמר ְְִֵַַַָָָָָָ
ה תח , על עמד אני הרי ,פחד ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַאל
ה? ח. לי  תנ הה    רזהז ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹאבל
רא י הפר קל נמצא א ְִִֶַַָָָָָפר.
 ב עלה, הל ת א למה,  נימכְְְִֶַַַָ
ל נמ  מדיוע האבת, ריְְְְְְִִִִֶַָָָמתע
ולדעת פר לההר צרי ולכ ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹיעקב .

. לכ הל ת א ְֵֶַַאת 
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h
ְכבֹו  ׁשָ ה ִיְצָחק זיע"א, ְבּ י ִחְזִקּיָ דֹוׁש, ָאַמר ִלְבנֹו ַרּבִ "ׁש ַהּקָ ָהַרׁשַ

ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ֲאִני  ִטיָרתֹו: "יֹוֵדַע  ִלְפּ ָוי, ָסמּוְך  ּדְ ַעל ֶעֶרׂש 

ְלֵחרּות,  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֵיֵצא  ָלה,  ּבָ ַהּקַ ְתֵבי  ְוִכּ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר 

יַח ִצְדֵקינּו"..."ְוּתֹוַרת  לּוי ְגאּוָלֵתינּו, ּוִביַאת ְמׁשִ ּוְבִלּמּוד ֶזה ּתָ

מתוך 'זוהר מגנא ומצלא'     "ש עמ' 158(.  ַהּסֹוד ַמה ְיֵהא ָעֶליָה"? )ֵסֶפר ָהַרׁשַ



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר קלגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

כנה פר ְְִַַַָָקיעת
ע"ב) יח ויקרא (זוהר

תיב רי אמר, עה )א א  תהלי)אלהי י ְֱִִִִִַַָָֹ
אלהי י . ירי וזה  ייל זה  ְְֱִִִִֵֶֶַָֹפט

דיצחק,פט , ינא  דאעבר אלמלא  ְְְְְִִִֵֵַָָָָ
ארי , יעקב  ואתסי)אתר  ואת סי (ס "א ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָֹ

( ס ואת (ס "א ואתסחי) לעלמא(ס "א ווי , ְְְְְְְִִֵַַָָָָָ
מ ה, ורזא  ,גיני סו)דיערע  י (ישעיה ְְְְְִִִֵֶַָָָ

את סמתא ה א ודא  נ ט. יי'  ְְְְְִִֵַָָָָָבא
ְְָָעלמא .

אחיד וכיו ויעקב  דיעקב , אתרא עאל ְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָֹֹ
ע"ב) יח  א ,(דא כי די ,יְִֵֵֵָָ

רגיז , הוה  ,נ ל ר .מריג ְְְְְְֲִִֵַָָָָואצטננ
לקטלא  גזיר ונפק ,רמי וזיי ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָוחגר
תחא , על ק חימא  חד נא. ְְִִִֵַַַָָָָָלבני
י  אחיד  לא  אלמלא  אמר ,י ְְִִִִֵֵַָָָָָואחיד
נא בבני קט לא  הא  י, ק ְְְְִִִֵַָָָָָואת
בדא , דא   קפ את ע ד ְְְְְְִִַָָָָא כח .
נפק  על גזי ר אצטנ בדא , א  ְְְְְְִִֵַַָָָָָואחיד
ר גזא סביל מא לא כחא , נפק ְְְְִַָָָָָָָָלקטלא .
אימא , הוי . נ בר דהה א  דדינא  ְְְְֱִִֵַַָָָָוקא 

א תחא . דקאי ְְֲִִָָָא 

,ני ליראל, ה א  ברי קדא  אמר ְְְְִִֵַַַָָָָֻ
על קאי אנא  הא  ,  תדחל ְֲִִַָָָָָלא 
לי   והב י מא בהאי  רזאז אבל ְְְְְֲִִִַָָָָָתחא ,
קל א כח אי פר. במה . ְְְְְִִֵַָָָחילא .
לתא , בי מכוני יא ת, דקא  ְְְְְֵֵֵַַָָָפר 
,אבה מתע רי בי סליק, קלא  ְְֲִִֵֵַַָָָָָהה א 
בעי  א  ועל  יעקב . ני במ ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹוקיימי
קלא ההא  למנ ע  בפרא , ְְְְְְֲִִַַַָָָָָלאז הרא 

.(י)לכונא  ְְֵַָ

כנה פר ְְִַַַָָקיעת
ע"ב) יח ויקרא (זוהר

תב ר י אמר , עה )א א תהלי)אלהי י  ֱִִִַַַָָָֹ
אלהי י  . ירי וזה י יל זה ְְֱִִִִֵֶֶַָֹפט
יצחק ל  יה עבר אלמלא  ְְִִִֵֵֶֶַַָָָפט,

רה עקב   ק(א ונר)הוהת ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ
( חור)( והת)ג ללע א י  , ְְְִִֵֵֵֶַָָָָ

 ה בר וסד .דינ(סו ה'(ישעיה בא י  ְְִִֵַָָָ
.להע ל הת מת וזהי ְְְְִִִֶַָָָנט .

ויעקבוכיו יעקב , ל  מלמק כנס ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹ
ככת  הא אזי  , ֲֵֵֶֶַָאחז
רגז , היה לאד .ני מצט חליְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוה
להרג מרז ויצא  ,זי לי עליו  ו ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֻוחגר 
ואחז התח  על  עמד  אחד  חכ .יְֲִֶֶַַַַַָָָָָָאנ
ותפס י החזיק לא  אלמלא אמר: .ְְֱִִִֵֶַַָָָֹ
.יאנ ל הרג נמצא  היה הרי  ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָא תי ,
בזה , זה  ואחז בזה זה  החזיק ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶָָָעד 
לה כיח יצא להרג. צא על רגז  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹהצט
ת א ל יה וחזק הרגז את ס בל מי ְִִֵֶֶֶֶַָֹֹ
התח . על עמד זה אמר, הוה ? ֱֵֵֶֶֶַַַַָָָאד

, ני ליראל: הא  ר דה אמר ְְִֵַַַָָָָָָ
ה תח , על עמד אני הרי ,פחד ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַאל
ה? ח. לי  תנ הה    רזהז ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹאבל
רא י הפר קל נמצא א ְִִֶַַָָָָָפר.
 ב עלה, הל ת א למה,  נימכְְְִֶַַַָ
ל נמ  מדיוע האבת, ריְְְְְְִִִִֶַָָָמתע
ולדעת פר לההר צרי ולכ ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹיעקב .

. לכ הל ת א ְֵֶַַאת 



הזֹוהרקלד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

סליק ולית לא  ב פרא , קלא ל ְְְִֵָָָָָָָ
 סיכל א  אי וכל  חד. ְְְִִִַָָרקיעא 
קלא , לההא  אתר יהבי רקיעא, ְְְֲֲִִַַַָָָָההא 

אמרי. קא  ב)מאי לפני (יואל  לק נת ויי' ְְְִֵֵַַַָָָָ
בהה א קלא  ההא  וקאי .'וג ְְְִֵַַָָָחיל

ק  אתי עד  ואתע דרקיע , אחרא , לא  ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ
(ואתער לרקיעא(ס "א  ז גא  קיוס חדא, ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָ

סליק  קל אית  ,תנינ א ועל ְְֲִִֵַַָָָָָאחרא.
דתקיעתא קלא  ההא  .איה מאי ְִִִַַָָָָקל,

ת א . ְְְִֵַָָדיראל 

 א ,וכיולת קלי  אי ל רמתח ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
ע אה רקיעא  להה א  קיְְְְִִִַַָָָוס

ר מתע ,בי ארי קי א  (ס "אדמל א  ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
(מתעתד רסוו כדי מלא , קמי  ה ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֻ

קאי דיעקב אחרא  וכרסייא  ְְְְְֲֲִִַַָָָֹרמי
. ְְִַָואת

המננאעל דרב  בספרא  א חנא  א  ְְְְְְִַַַַַָָָָ
ה נה ,  דרא צלתי אי ְְְִֵַָָָָֹסבא ,

פרא וקל צלתא  אמר, קל )הוה (ההא ְְְְֲַַָָָָָֹ

חימר אכח זאה , הה א  ְְְְִִִֵַַַַָָא יק
קל הה א  פרא , ההא  י מנפְְְִֵַַַָָ
 קיימי ימא  בהה א  לעי א . ְְְִִֵַַָָָסליק
סליק  וכד לעיא . מקטרגי ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָמ כחי
 חיי את ה דפרא, קלא ְְְְִַַָָָָָֻהה א 
זאה לקימא . יכלי ולא  ,ְְְְִֵַַַָָָָָקמי
לכונא ידעי צ יקיא , לקיה ְְְְְִִֵַַַַָָָח
לתנא וידעי ,מאריה לקמי ְְְְְְִֵֵַַָָָָרע תא 
א ועל פרא . קל ימא , האי ְְְְַַָָָָָָָעלמא 

פט)כתיב  עה .(תהליתר ידעי   הע א רי ְְְְִֵֵַָָָ
תקעי. ולא  ְְְֵֵָידעי,

 רקיע ואי עלה לא פר קל  ל ְְִֵֶֶַַָָֹ
ל  סי כל הא תא וכל ְְִֶֶָָָָאחד ,
קל.  תלא מק  תנינ רקיע, ת ְְִִַָָא

? מריא ב)מה לפני(יואל לק נת וה' ְְִִֵַַָָ
ת א הל תא ועמד  .'וג  ְְְֵֵַחיל
עד ונ אחר, ק ל א  עד ְִֵֶַַַָָָָהרקיע,

(ררוהתע).אחר לרקיע זג ליוע יחו, ְְְְְְְִִִִֵַַַָָ
מה קל, עלה קל י ,נינ זה ְֲִֵֶֶֶַַַָועל
ל קיעת ל  ה ל  ת א ְִֶֶַָָה א?

מה. ְְִֵֶַָָיראל

וכיולה ה ל ת ל  ריתח ְְְִִֵֶַַַָָָ
רקיע   תלא ליוע ְְְִִֶַַָָמה 
, רה   ד ה לה ְֶֶֶֶֶַַָעלי

רימתע( עדינ)ואז ,ל ה לפני   ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ
יעקב ל אחר  וכ א ,ליע ְְֲִִִֵֵֶַַַֹה סאת

.מת ְִֵֵַעמד

המננאועל רב ל ספר מצאנ זה ְְְְִֶֶַַַָָָ
רא ל  פת תא ְְִֶָָָֹסבא 
הפר וק ל הפה אמר, היה  ְְִֵֶַַַָָָָָָה נה

קל ) ת א)מצא היק, תא ציא  ְִִִֶֶֶַַָ
ת א ל  הפר   תא ונפ ח ְְְֵֶַַָמר
 י תבא למעלה. עלה  ְְְֶֶַַָה ל 
למעלה. מקטרגי ונמצאי מדיְְְְְְְְִִִִַַָָע
נדחי   הפר, קל תא ְְִִֶֶַָָֻכעלה
חלק ארי  לעמד. לייכ ולא ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹֹלפניו
 הרצ את  לכ דעי יקיה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָל 
 לע  לת  דעי וי נר ְְְְִִִֵֵַַָָלפני 

תב זה ועל  פר. קל  פט)ה ה  תהלי) ְְֶֶַַָָ
ולא י דעי , תרעה. י דעי  הע ְְְְְֵֵֵַָָָֹא רי 

ְֵתקעי .

הזֹוהר קלהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 יקי צ ל  נמת גת  יקיה ְְִִִִֶַַַָָל
 לת לה ְְִֵֶַָָָלפניה

וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר
אזלי ר י  הו חמי, יסי ורי אלעזר, ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ

לרי  י סי רי אמר ללד. ְְִִִִֵֵַָָמא א 
מאי   מאב מעת אפ ר ְְְֵֶֶַַָָָָָאלעזר,
לי אמר .'וג  לדר הל ויעקב  ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹדכיב,

 מט אזלי הו עד ידענא. למעראלא  ְְְְְִֵַַַַַָָָָָ
רי  דאמר, קלא  ההא   מע ְְְְֵַַָָָָדלד.
רע תא קמאי עבד אילא  זלי ְְְְְִַַַָָָָע
קיא מריתא   הו  ואי לי, ְְְֲִִִִִַַָָָָדניחא 
אלעזר , ר י אתרגי .יק יעקב  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹדערע 
כ עלמא מרי ואמר, נפ י, ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָואסתער
ולא מענא  נמע , לא  ל טב ְְְְְְִַַַָָָָא רח י,

ְְַָידענא .

 קלאאתרחי ההא  ומע  ניסא ,  לי ְְְִִִֵַַָָָָ
,הו ויצחק אברה ְְְְֲִַַָָָָדאמר,
אמר דאב י , דקנא  וחמא  אני על ְְְֲִַַַַַָָָָָנפל
אברה ואתיבנא , אילנא  אא , , ְְְֲִִֵַַַָָָָָָלי
א זיב ד ליעקב   ערע ,הו ְְְְְְְֲֲִִִַַָָֹויצחק

ק  רי, לי אמר  .במ( פסק (ס"א ְְִִִֵַָָָָ

 רברב ממל    , סבת וסב  ,תקְְְְְְִֵֵַַָָָָ
לכל א א  לחדי, היא  דא  ולא  ְְְִִֶָָָָָָהוה.
 מערעי צ יקא  מתהנ ְְְְְִִִִַַַַַָָָצ יקא
מלאכיא ואי ,תי יזבל ְְְֲֳִִֵֵַַָָָקדמ הי

ע אי. ִִֵֵַָקדיי

עתא ,וא  ההיא  הוה יק יצחק חזי, ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָ
אתנסיבת קיא מתי נ ְְְֲִִִִֵַַָָָאבל 
על אתעקד ד ,דמארי יקרא  ְְְְְְֲִֵַַָָָָָכרסיא 
.מחיז עיני מאס ימ מדחא . ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָי

דכיב   לא)היינ פחד (בראשית 'וג ללא  ְְְִִֵַַַ
לי היה  תוספתא)יצחק .(ע"כ  ְִִָָָ

 יקי צ ל  נמת גת  יקיה ְְִִִִֶַַַָָל
 לת לה ְְִֵֶַָָָלפניה

וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר
ה לכירי הי חמיו יסי  ורי אלעזר ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

לרי יסי  רי אמר לל ד. ְְִִֵֵַַַָָמאא
מה מאבי מע אפ ר ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָאלעזר ,
,ל אמר  ?' וג לדר  הל ויעקב ְְְְֲֶַַַַָָָֹתב 
יעה , לכיה  הי עד ידעי . ְְִִִִֶַַָָֹלא
ק ל ת א מע ל ד . ל  ְְֶַָָָל ערה
ע האלת  ל עפרי ני ְֳִֵֵֶֶֶֶַָָָא מר:
החנה  הי וה לי , נחת ל  רצ ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָלפני 
רי התר לפניו. יעקב ג ד ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹה
 ר ואמר: ,נפ והס ער ְְְְְְִִֵֶַַַָָָאלעזר 
נ מע, א לנ טב ,ר  לְְִֶַַָָָָֹהע

ידעי . ולא  ְְְִִַַָָֹמעי 

 מר:התרחא קל  תא ומע נס , ל ְְִֵֵֵֶַַָ
ניו על נפל  .הי ויצחק ְְְִַַַָָָָָָָאברה
אא , , ל אמר אביו . ק י את  ְְִֶַַַָָָָָוראה 
ה ויצחק  אברה והיב ני, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָאלי
,ל אמר .במ ל  יעקב  את גְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹ

את הצא  אתסק )(ני, וקח  , תק ְְְְְְִִֵֶֶַָ
היה. דל ת מדר ה ,קה אבי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָברי
יקי ה ל את אא לבד , זה רק ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹולא
לפניה יקיצ ל נמת ְְְִִִֵֶֶַָגת 
.ני עלי יקד  מלאכי וה ,לתְְְְְִִִֵֶַַָָָָלה

עה ,בא  תא ק היה  יצחק ראה, ְְְִֵַָָָָָָָֹ
לכא נלקחה הד ה  מת נ ְְְְְֲִִִֵַָָָָאבל 
י על עקד ,נאד ל  ְֱֲֵֶֶֶַַַַָה ב ד 
הינ מראת . עיניו  מ נס ואז ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָה זח,

לי  היה  יצחק  פחד  ' וג ללא (עד ת ב  ְְִִֵֶַַָָָָ
התוספתא) כא.



הזֹוהרקלד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

סליק ולית לא  ב פרא , קלא ל ְְְִֵָָָָָָָ
 סיכל א  אי וכל  חד. ְְְִִִַָָרקיעא 
קלא , לההא  אתר יהבי רקיעא, ְְְֲֲִִַַַָָָָההא 

אמרי. קא  ב)מאי לפני (יואל  לק נת ויי' ְְְִֵֵַַַָָָָ
בהה א קלא  ההא  וקאי .'וג ְְְִֵַַָָָחיל

ק  אתי עד  ואתע דרקיע , אחרא , לא  ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ
(ואתער לרקיעא(ס "א  ז גא  קיוס חדא, ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָ

סליק  קל אית  ,תנינ א ועל ְְֲִִֵַַָָָָָאחרא.
דתקיעתא קלא  ההא  .איה מאי ְִִִַַָָָָקל,

ת א . ְְְִֵַָָדיראל 

 א ,וכיולת קלי  אי ל רמתח ְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
ע אה רקיעא  להה א  קיְְְְִִִַַָָָוס

ר מתע ,בי ארי קי א  (ס "אדמל א  ְְְְִִֵֵַַַָָָָ
(מתעתד רסוו כדי מלא , קמי  ה ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֻ

קאי דיעקב אחרא  וכרסייא  ְְְְְֲֲִִַַָָָֹרמי
. ְְִַָואת

המננאעל דרב  בספרא  א חנא  א  ְְְְְְִַַַַַָָָָ
ה נה ,  דרא צלתי אי ְְְִֵַָָָָֹסבא ,

פרא וקל צלתא  אמר, קל )הוה (ההא ְְְְֲַַָָָָָֹ

חימר אכח זאה , הה א  ְְְְִִִֵַַַַָָא יק
קל הה א  פרא , ההא  י מנפְְְִֵַַַָָ
 קיימי ימא  בהה א  לעי א . ְְְִִֵַַָָָסליק
סליק  וכד לעיא . מקטרגי ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָמ כחי
 חיי את ה דפרא, קלא ְְְְִַַָָָָָֻהה א 
זאה לקימא . יכלי ולא  ,ְְְְִֵַַַָָָָָקמי
לכונא ידעי צ יקיא , לקיה ְְְְְִִֵַַַַָָָח
לתנא וידעי ,מאריה לקמי ְְְְְְִֵֵַַָָָָרע תא 
א ועל פרא . קל ימא , האי ְְְְַַָָָָָָָעלמא 

פט)כתיב  עה .(תהליתר ידעי   הע א רי ְְְְִֵֵַָָָ
תקעי. ולא  ְְְֵֵָידעי,

 רקיע ואי עלה לא פר קל  ל ְְִֵֶֶַַָָֹ
ל  סי כל הא תא וכל ְְִֶֶָָָָאחד ,
קל.  תלא מק  תנינ רקיע, ת ְְִִַָָא

? מריא ב)מה לפני(יואל לק נת וה' ְְִִֵַַָָ
ת א הל תא ועמד  .'וג  ְְְֵֵַחיל
עד ונ אחר, ק ל א  עד ְִֵֶַַַָָָָהרקיע,

(ררוהתע).אחר לרקיע זג ליוע יחו, ְְְְְְְִִִִֵַַַָָ
מה קל, עלה קל י ,נינ זה ְֲִֵֶֶֶַַַָועל
ל קיעת ל  ה ל  ת א ְִֶֶַָָה א?

מה. ְְִֵֶַָָיראל

וכיולה ה ל ת ל  ריתח ְְְִִֵֶַַַָָָ
רקיע   תלא ליוע ְְְִִֶַַָָמה 
, רה   ד ה לה ְֶֶֶֶֶַַָעלי

רימתע( עדינ)ואז ,ל ה לפני   ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻ
יעקב ל אחר  וכ א ,ליע ְְֲִִִֵֵֶַַַֹה סאת

.מת ְִֵֵַעמד

המננאועל רב ל ספר מצאנ זה ְְְְִֶֶַַַָָָ
רא ל  פת תא ְְִֶָָָֹסבא 
הפר וק ל הפה אמר, היה  ְְִֵֶַַַָָָָָָה נה

קל ) ת א)מצא היק, תא ציא  ְִִִֶֶֶַַָ
ת א ל  הפר   תא ונפ ח ְְְֵֶַַָמר
 י תבא למעלה. עלה  ְְְֶֶַַָה ל 
למעלה. מקטרגי ונמצאי מדיְְְְְְְְִִִִַַָָע
נדחי   הפר, קל תא ְְִִֶֶַָָֻכעלה
חלק ארי  לעמד. לייכ ולא ְְְְְֲִֵֶַַָָָֹֹלפניו
 הרצ את  לכ דעי יקיה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָל 
 לע  לת  דעי וי נר ְְְְִִִֵֵַַָָלפני 

תב זה ועל  פר. קל  פט)ה ה  תהלי) ְְֶֶַַָָ
ולא י דעי , תרעה. י דעי  הע ְְְְְֵֵֵַָָָֹא רי 

ְֵתקעי .

הזֹוהר קלהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 יקי צ ל  נמת גת  יקיה ְְִִִִֶַַַָָל
 לת לה ְְִֵֶַָָָלפניה

וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר
אזלי ר י  הו חמי, יסי ורי אלעזר, ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָ

לרי  י סי רי אמר ללד. ְְִִִִֵֵַָָמא א 
מאי   מאב מעת אפ ר ְְְֵֶֶַַָָָָָאלעזר,
לי אמר .'וג  לדר הל ויעקב  ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹדכיב,

 מט אזלי הו עד ידענא. למעראלא  ְְְְְִֵַַַַַָָָָָ
רי  דאמר, קלא  ההא   מע ְְְְֵַַָָָָדלד.
רע תא קמאי עבד אילא  זלי ְְְְְִַַַָָָָע
קיא מריתא   הו  ואי לי, ְְְֲִִִִִַַָָָָדניחא 
אלעזר , ר י אתרגי .יק יעקב  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹדערע 
כ עלמא מרי ואמר, נפ י, ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָואסתער
ולא מענא  נמע , לא  ל טב ְְְְְְִַַַָָָָא רח י,

ְְַָידענא .

 קלאאתרחי ההא  ומע  ניסא ,  לי ְְְִִִֵַַָָָָ
,הו ויצחק אברה ְְְְֲִַַָָָָדאמר,
אמר דאב י , דקנא  וחמא  אני על ְְְֲִַַַַַָָָָָנפל
אברה ואתיבנא , אילנא  אא , , ְְְֲִִֵַַַָָָָָָלי
א זיב ד ליעקב   ערע ,הו ְְְְְְְֲֲִִִַַָָֹויצחק

ק  רי, לי אמר  .במ( פסק (ס"א ְְִִִֵַָָָָ

 רברב ממל    , סבת וסב  ,תקְְְְְְִֵֵַַָָָָ
לכל א א  לחדי, היא  דא  ולא  ְְְִִֶָָָָָָהוה.
 מערעי צ יקא  מתהנ ְְְְְִִִִַַַַַָָָצ יקא
מלאכיא ואי ,תי יזבל ְְְֲֳִִֵֵַַָָָקדמ הי

ע אי. ִִֵֵַָקדיי

עתא ,וא  ההיא  הוה יק יצחק חזי, ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָ
אתנסיבת קיא מתי נ ְְְֲִִִִֵַַָָָאבל 
על אתעקד ד ,דמארי יקרא  ְְְְְְֲִֵַַָָָָָכרסיא 
.מחיז עיני מאס ימ מדחא . ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָי

דכיב   לא)היינ פחד (בראשית 'וג ללא  ְְְִִֵַַַ
לי היה  תוספתא)יצחק .(ע"כ  ְִִָָָ

 יקי צ ל  נמת גת  יקיה ְְִִִִֶַַַָָל
 לת לה ְְִֵֶַָָָלפניה

וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר
ה לכירי הי חמיו יסי  ורי אלעזר ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

לרי יסי  רי אמר לל ד. ְְִִֵֵַַַָָמאא
מה מאבי מע אפ ר ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָאלעזר ,
,ל אמר  ?' וג לדר  הל ויעקב ְְְְֲֶַַַַָָָֹתב 
יעה , לכיה  הי עד ידעי . ְְִִִִֶַַָָֹלא
ק ל ת א מע ל ד . ל  ְְֶַָָָל ערה
ע האלת  ל עפרי ני ְֳִֵֵֶֶֶֶַָָָא מר:
החנה  הי וה לי , נחת ל  רצ ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָלפני 
רי התר לפניו. יעקב ג ד ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹה
 ר ואמר: ,נפ והס ער ְְְְְְִִֵֶַַַָָָאלעזר 
נ מע, א לנ טב ,ר  לְְִֶַַָָָָֹהע

ידעי . ולא  ְְְִִַַָָֹמעי 

 מר:התרחא קל  תא ומע נס , ל ְְִֵֵֵֶַַָ
ניו על נפל  .הי ויצחק ְְְִַַַָָָָָָָאברה
אא , , ל אמר אביו . ק י את  ְְִֶַַַָָָָָוראה 
ה ויצחק  אברה והיב ני, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָאלי
,ל אמר .במ ל  יעקב  את גְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹ

את הצא  אתסק )(ני, וקח  , תק ְְְְְְִִֵֶֶַָ
היה. דל ת מדר ה ,קה אבי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָברי
יקי ה ל את אא לבד , זה רק ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹולא
לפניה יקיצ ל נמת ְְְִִִֵֶֶַָגת 
.ני עלי יקד  מלאכי וה ,לתְְְְְִִִֵֶַַָָָָלה

עה ,בא  תא ק היה  יצחק ראה, ְְְִֵַָָָָָָָֹ
לכא נלקחה הד ה  מת נ ְְְְְֲִִִֵַָָָָאבל 
י על עקד ,נאד ל  ְֱֲֵֶֶֶַַַַָה ב ד 
הינ מראת . עיניו  מ נס ואז ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָה זח,

לי  היה  יצחק  פחד  ' וג ללא (עד ת ב  ְְִִֵֶַַָָָָ
התוספתא) כא.
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רעה ִַָָעי
ע"ב) סג מות אחרי (זוהר

גאתר בכל , נ בר הוה חלבא  ְְֲֲִַַָָָָָָ
הו ולא  מית, הוה בידי , ְְֲִִֵָָָָמחי 
בר הוה  ס רא .הדי מקרבי נא  ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָני
לטב , אפי אסל אתר בכל , ְְְְֲֲִִִַַָָָָנ
ר חד הוה  חד ימא .לבי  אתה ְְִִַַַַָָָָָֹא 
אתא .נהירי אני והו קא , אזיל   ְְְֲִִִַַָָָָָנ
ואת קע ,י ואסל נ בר ְְְְִִֵַַַַָָָהה א 
,יז נ בר הוה  כ א  , גי . ְְִִֵֵַַָָָָָֹעיני

 ה  עי ט ב כתיב  א  ועל  להאי. אלהאי ְְְְִִַַַַָ
.יבר א א  ר יב קרי אל ,רְְְְִֵֵֶַָָָָיב

הרה ל ד  ֲִַַַָמעלת
ע"ב) סז מות אחרי (זוהר

מע ,רי  רי קמי יתיב  הוה א א ְְִִִִִִֵַָָָָָ
ליליא ,  פל  מע רי  ְְְְִִִֵַָָק
ורי  אלעזר רי  קמ בא רייתא . ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָלמלעי

ואמר  מע ר י תח  .י ע (תהלי אא  ְְִִִִֵַַַָָָ
נפ י מב)  מי אפיקי על  ערג ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָא ל

א קמה קרא  האי . אלהי אלי ְְֱֲִֵֶַַָָֹתערג
,יע מ ל יראל אי אי ז ְְִִִִִֵַַַַָָָָחבריא ,
א רייתא ל יהב  ה א ברי ְְְְִַַָָָקדא 
 ייק מתי נ ל וא רית  ְְִִִִִִַַָָקיא,
די, למע ד גי קיא , ְְְֲִִִֵֶַַַָמאתר
 מא כל א רייתא , ְְְְְְֲִַַָָָָלא ע עא 
מ א . חיל לא  ארייתא , ְְְְֲִִִַַָָָָָֹא ע ע

קיט)כיב  עי (תהלי ע  רת ת ל לי ְְֲִִֵַָָ
בעניי. אבדי ְְְִִַָָָאז

רייתאמא א א רייתא . ע עי.  אי ְְְֲִַַַָָָָ
כיב  אקרי, עיע( ה (משלי ְְֲִִִִֵַ

ה א ודא .  י  י  עי ע ְְֲִֶֶַָָואהיה 
אתי  ה א  ברי קדא  ,תנינְְְִֵֵָָָָֻ

רעה ִַָָעי
ע"ב) סג מות אחרי (זוהר

גמק כל  ,אד היה חלב  ְְֶָָָָָָָָ
הי ולא מת , היה ,יד ְְֵֶֶַָָָָֹה
היה ס ריה  אליו . מתקרבי יְְְְֲִִִֵָָָָָָאנ
אפ הס ל ,  מק כל , ְְֲִִֵֶֶַָָָָאד
היה אחד י לרע . התה הל ְְְִֵֶַַַָָָֹלטב ,
מאיר ת. פניו והי ק, ל ה אחד ְְִִֵֶַָָָָאי
.עינ ונבקעה , והס ל אי ת א ְְְְְִִִֵֵַָָא 
ולזה. לזה ,כמ אד היה  לל   ְִֶֶַָָָָָָָָֹמ
אל ,יבר הא עי טב תב זה ְְִֶַַַָָֹועל

.יבר אא יבר ְְְִֵֵֶָָָֹקרי 

הרה ל ד  ֲִַַַָמעלת
ע"ב) סז מות אחרי (זוהר

קר י .מע רי  לפני  יב היה א א ְְִִִִֵֵַַַָָָָ
לעסק ה ילה חצת מע ְְֲֲִִַַַַַָֹר י 
.ע א א ורי  אלעזר  רי   קמ ְְִִִֶַַַַָָָָָרה.

ואמר, מע רי מב)תח ל(תהלי א ְְְִִַַַַָָָ
תערג נפי  מי אפיקי על  ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָֹֹערג
הר הה הס ק .אלהי  ְֱִֵֵֶֶַַָֹאלי
, יהע מ ל יראל  ריהא ,ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהחברי
רה לה נת ה א ר ד הֶֶַַָָָָָ
קד ת נמ ת  לה  ריוה ְְְְִֶָָָקדה 
מצותיו לעת די  קד קְְֲִִֵַָָָמ

מילהעע  ל  רה. ְְֲִִֵֶַַַָָ
מל , פחד לא  רה , ְֲִִֵֵֶַַַָֹֹעע

קיט)ת ב  אז(תהלי עעי  רת ת ללי ְֲֵֶַָָָָֻ
בעניי . ְְְִִַָָאבדי

נקראתמי  הרה רה . עעי ?  ה ְֲִִֵֵֶַַָָָֻ
תב , עיע( ח ואהיה(משלי ְֲִֶֶֶַָָ

דה  נינ וזה .י  י עיעְֲִִֶֶֶַַָָ
יקי ה ע לה עע א הא רְְֲִִִִֵַַַַָָ

הזֹוהר קלז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

.דעד בגנתא ציקיא  ע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלאעעא 

.ה למחי גי לא ע עא . ְְְְְְְְִִֵֶַָָמאי 
, ה כיב צ יקא , אי איז ,תנינְְְִִִִִֵַַַָָָָ

נח ) לאתע גא(ישעיה גי יי ', על  תע ג ְְְְְְִִִַַַַָָָאז
אמר  דא מה  נחלא ,  קי ְְְְְֲֵֵַַַַָָָמהה א 

נח ) נפ .(ישעיה צחצח ת ְְְְְִִֶַַַָוה יע 
, ה מ ע ע ה א רי קדא ְְְְְֲִִַַָָָֻביכל,
 בה מתע גי  דנחלא , קי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָמהה א 
ע לא ע עא  אתי א ועל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָצ יקיא.
ארייתא , א דל מא וכל  ְְְְְְִִַַַַָָָָצ יקיא.

לא ע עא ע"א)עזכי ס"ח  יא ,(דיקצ ְְְְִִִֵַַַָָָ
נחלא . קי ְְֲֵַַַָמהה א 

יאיר   נחס  רי ל  רְֲִִִֶֶַָָחמ
ע"א) ול"ז ע"א ל"ו שמיני (זוהר

א חירי א רחא , אזיל הוה  אלעזר ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
עא אתי, הוה יאיר  פנחס  ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָלרי
טקלא ואי פנחס , רי אמר .ְְֲִִִֵַַַָָָָָחמרי

בקלא) חמינא (נ"א  דחמרא , (חמית)חדוותא ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָ

נפק  יו הכא,  חי יחד י ְְְְְִִִֵַַַַַָָָאנ
לרי  לי חמא דט רא , ענ י ְְְִִִֵַַָָָָמ תר

טקלא  ו אי אמר אתי, הוה (נ"אאלעזר ְְֲֵֶַַַָָָָָָָ
אלעזרקלא) רי נחת .ליא חדוותא  ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

ט פסא אי לי אמר ,לי ונ יק ,יְְְִִֵֵֵַַָָָלג
חדא . ונתח ר נזיל  ,לג חד ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָדארחא ,
ואי  , לי אמר וזיל.  ארח ט ל לאו ְְְִִֵַַָָָָָואי
איזיל ,ל אחנא  יו אזילנא , ְְְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָלקבל

חדא . ונתח ר ְְְֲֲִַַַָָָאבתר

ואמרתח פנחס קכח )רי תהלי)יברכ ְְְְִִִֶַַָָָָ
יברכ .'וג טב  ראה  מ ְְְְְְִִֵֶָָיי'
הא גי . מ טעמא  מאי  , מצ ְְְְִִִִִַָָָָיי'

לא פא  רכא רא   ס "אמת) ְְְְִִִַַָָָָָ
יי'לאחא) צ ה  י דכתיב  הא  הדא  . ְְְְְִִִִִַָָָָָָ

ל מח די  לה עע? ה מה  .עד גְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹ
תב ,יקי ה א רי  , נינ ,הְִִִִֵֶֶֶַַַָָָע

 ה( נח די(ישעיה ה', על  תעג אז  ְְִֵֶַַַָָ
מ החל, ל הקאה  ת מא ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהתעג
ביכ ל .נפ צחצח ת וה יע ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָאמר
ה ה א  ר  ד ה ְֲִֵֶַַַָָָמעע
גימתע  ה חל  הקאת  ת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָמא
ע להעע א  ועל ,יקי ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָה
ז כה רה, ל  מי וכל  .יקי ְְִִִִֵֶֶַַַַָָה
ת מא יקיה ע ְְֲִִִִֵֵַַַַָלהעע

החל. ְַַַַַָה קית

יאיר   נחס  רי ל  רְֲִִִֶֶַָָחמ
ע"א) ול"ז ע"א ל"ו שמיני (זוהר

אתרי  מצא .ר  לה היה אלעזר ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
עה א . היה יאיר  נחס  ְִִִֶֶַָָָָָָָרי
מקל ואי  נחס , רי  אמר .רְְְֲִִִַַַַַָָחמ

ני(קל ) ר אה  אני  החמ ר מחת ְְֲֲִִִֶֶַַָ
מאחר צא יו פה. צאי ְֲִֵֵֶַַָָָָָֹחדת
היה אלעזר רי את  ראה ההר, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָענפי

מקל ואי  אמר, המחה(קל )א . ְְִִַַַַַָָָ
. ל ונק אליו אלעזר רי ירד .ל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָנ
, אלי האחת   רה צרת א ,ל ִֵֶֶֶַַַַַָָאמר
את קח לא , וא אחד. ונתח ר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹנל

אמר .ול ר, לה אני   נג ו י  ,ל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ונתח ר  אחרי  אל , ת א צאתי  יוְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ְֶָאחד.

ואמר,תח נחס  קכח )רי תהלי) יברכ ְְְְִִֶַַַָָָָ
ה'  יברכ .'וג טב  ראה מ ְְְְְִִֵֶָה '
הרי  מ ?מ  עה מה ,ֲִִִִִֵֶַַַָמ

לה רכ ת יצא ת  מ(צא לה). ְְְְְִִִֵֵַָָָ

הרכה את ה' צה  י ת ב , ְִִֶֶֶַָָָָָזה



הזֹוהרקלו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

רעה ִַָָעי
ע"ב) סג מות אחרי (זוהר

גאתר בכל , נ בר הוה חלבא  ְְֲֲִַַָָָָָָ
הו ולא  מית, הוה בידי , ְְֲִִֵָָָָמחי 
בר הוה  ס רא .הדי מקרבי נא  ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָני
לטב , אפי אסל אתר בכל , ְְְְֲֲִִִַַָָָָנ
ר חד הוה  חד ימא .לבי  אתה ְְִִַַַַָָָָָֹא 
אתא .נהירי אני והו קא , אזיל   ְְְֲִִִַַָָָָָנ
ואת קע ,י ואסל נ בר ְְְְִִֵַַַַָָָהה א 
,יז נ בר הוה  כ א  , גי . ְְִִֵֵַַָָָָָֹעיני

 ה  עי ט ב כתיב  א  ועל  להאי. אלהאי ְְְְִִַַַַָ
.יבר א א  ר יב קרי אל ,רְְְְִֵֵֶַָָָָיב

הרה ל ד  ֲִַַַָמעלת
ע"ב) סז מות אחרי (זוהר

מע ,רי  רי קמי יתיב  הוה א א ְְִִִִִִֵַָָָָָ
ליליא ,  פל  מע רי  ְְְְִִִֵַָָק
ורי  אלעזר רי  קמ בא רייתא . ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָלמלעי

ואמר  מע ר י תח  .י ע (תהלי אא  ְְִִִִֵַַַָָָ
נפ י מב)  מי אפיקי על  ערג ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָא ל

א קמה קרא  האי . אלהי אלי ְְֱֲִֵֶַַָָֹתערג
,יע מ ל יראל אי אי ז ְְִִִִִֵַַַַָָָָחבריא ,
א רייתא ל יהב  ה א ברי ְְְְִַַָָָקדא 
 ייק מתי נ ל וא רית  ְְִִִִִִַַָָקיא,
די, למע ד גי קיא , ְְְֲִִִֵֶַַַָמאתר
 מא כל א רייתא , ְְְְְְֲִַַָָָָלא ע עא 
מ א . חיל לא  ארייתא , ְְְְֲִִִַַָָָָָֹא ע ע

קיט)כיב  עי (תהלי ע  רת ת ל לי ְְֲִִֵַָָ
בעניי. אבדי ְְְִִַָָָאז

רייתאמא א א רייתא . ע עי.  אי ְְְֲִַַַָָָָ
כיב  אקרי, עיע( ה (משלי ְְֲִִִִֵַ

ה א ודא .  י  י  עי ע ְְֲִֶֶַָָואהיה 
אתי  ה א  ברי קדא  ,תנינְְְִֵֵָָָָֻ

רעה ִַָָעי
ע"ב) סג מות אחרי (זוהר

גמק כל  ,אד היה חלב  ְְֶָָָָָָָָ
הי ולא מת , היה ,יד ְְֵֶֶַָָָָֹה
היה ס ריה  אליו . מתקרבי יְְְְֲִִִֵָָָָָָאנ
אפ הס ל ,  מק כל , ְְֲִִֵֶֶַָָָָאד
היה אחד י לרע . התה הל ְְְִֵֶַַַָָָֹלטב ,
מאיר ת. פניו והי ק, ל ה אחד ְְִִֵֶַָָָָאי
.עינ ונבקעה , והס ל אי ת א ְְְְְִִִֵֵַָָא 
ולזה. לזה ,כמ אד היה  לל   ְִֶֶַָָָָָָָָֹמ
אל ,יבר הא עי טב תב זה ְְִֶַַַָָֹועל

.יבר אא יבר ְְְִֵֵֶָָָֹקרי 

הרה ל ד  ֲִַַַָמעלת
ע"ב) סז מות אחרי (זוהר

קר י .מע רי  לפני  יב היה א א ְְִִִִֵֵַַַָָָָ
לעסק ה ילה חצת מע ְְֲֲִִַַַַַָֹר י 
.ע א א ורי  אלעזר  רי   קמ ְְִִִֶַַַַָָָָָרה.

ואמר, מע רי מב)תח ל(תהלי א ְְְִִַַַַָָָ
תערג נפי  מי אפיקי על  ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָֹֹערג
הר הה הס ק .אלהי  ְֱִֵֵֶֶַַָֹאלי
, יהע מ ל יראל  ריהא ,ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהחברי
רה לה נת ה א ר ד הֶֶַַָָָָָ
קד ת נמ ת  לה  ריוה ְְְְִֶָָָקדה 
מצותיו לעת די  קד קְְֲִִֵַָָָמ

מילהעע  ל  רה. ְְֲִִֵֶַַַָָ
מל , פחד לא  רה , ְֲִִֵֵֶַַַָֹֹעע

קיט)ת ב  אז(תהלי עעי  רת ת ללי ְֲֵֶַָָָָֻ
בעניי . ְְְִִַָָאבדי

נקראתמי  הרה רה . עעי ?  ה ְֲִִֵֵֶַַָָָֻ
תב , עיע( ח ואהיה(משלי ְֲִֶֶֶַָָ

דה  נינ וזה .י  י עיעְֲִִֶֶֶַַָָ
יקי ה ע לה עע א הא רְְֲִִִִֵַַַַָָ

הזֹוהר קלז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

.דעד בגנתא ציקיא  ע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלאעעא 

.ה למחי גי לא ע עא . ְְְְְְְְִִֵֶַָָמאי 
, ה כיב צ יקא , אי איז ,תנינְְְִִִִִֵַַַָָָָ

נח ) לאתע גא(ישעיה גי יי ', על  תע ג ְְְְְְִִִַַַַָָָאז
אמר  דא מה  נחלא ,  קי ְְְְְֲֵֵַַַַָָָמהה א 

נח ) נפ .(ישעיה צחצח ת ְְְְְִִֶַַַָוה יע 
, ה מ ע ע ה א רי קדא ְְְְְֲִִַַָָָֻביכל,
 בה מתע גי  דנחלא , קי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָמהה א 
ע לא ע עא  אתי א ועל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָצ יקיא.
ארייתא , א דל מא וכל  ְְְְְְִִַַַַָָָָצ יקיא.

לא ע עא ע"א)עזכי ס"ח  יא ,(דיקצ ְְְְִִִֵַַַָָָ
נחלא . קי ְְֲֵַַַָמהה א 

יאיר   נחס  רי ל  רְֲִִִֶֶַָָחמ
ע"א) ול"ז ע"א ל"ו שמיני (זוהר

א חירי א רחא , אזיל הוה  אלעזר ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
עא אתי, הוה יאיר  פנחס  ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָלרי
טקלא ואי פנחס , רי אמר .ְְֲִִִֵַַַָָָָָחמרי

בקלא) חמינא (נ"א  דחמרא , (חמית)חדוותא ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָ

נפק  יו הכא,  חי יחד י ְְְְְִִִֵַַַַַָָָאנ
לרי  לי חמא דט רא , ענ י ְְְִִִֵַַָָָָמ תר

טקלא  ו אי אמר אתי, הוה (נ"אאלעזר ְְֲֵֶַַַָָָָָָָ
אלעזרקלא) רי נחת .ליא חדוותא  ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

ט פסא אי לי אמר ,לי ונ יק ,יְְְִִֵֵֵַַָָָלג
חדא . ונתח ר נזיל  ,לג חד ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָדארחא ,
ואי  , לי אמר וזיל.  ארח ט ל לאו ְְְִִֵַַָָָָָואי
איזיל ,ל אחנא  יו אזילנא , ְְְְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָלקבל

חדא . ונתח ר ְְְֲֲִַַַָָָאבתר

ואמרתח פנחס קכח )רי תהלי)יברכ ְְְְִִִֶַַָָָָ
יברכ .'וג טב  ראה  מ ְְְְְְִִֵֶָָיי'
הא גי . מ טעמא  מאי  , מצ ְְְְִִִִִַָָָָיי'

לא פא  רכא רא   ס "אמת) ְְְְִִִַַָָָָָ
יי'לאחא) צ ה  י דכתיב  הא  הדא  . ְְְְְִִִִִַָָָָָָ

ל מח די  לה עע? ה מה  .עד גְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹ
תב ,יקי ה א רי  , נינ ,הְִִִִֵֶֶֶַַַָָָע

 ה( נח די(ישעיה ה', על  תעג אז  ְְִֵֶַַַָָ
מ החל, ל הקאה  ת מא ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהתעג
ביכ ל .נפ צחצח ת וה יע ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָאמר
ה ה א  ר  ד ה ְֲִֵֶַַַָָָמעע
גימתע  ה חל  הקאת  ת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָמא
ע להעע א  ועל ,יקי ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָה
ז כה רה, ל  מי וכל  .יקי ְְִִִִֵֶֶַַַַָָה
ת מא יקיה ע ְְֲִִִִֵֵַַַַָלהעע

החל. ְַַַַַָה קית

יאיר   נחס  רי ל  רְֲִִִֶֶַָָחמ
ע"א) ול"ז ע"א ל"ו שמיני (זוהר

אתרי  מצא .ר  לה היה אלעזר ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
עה א . היה יאיר  נחס  ְִִִֶֶַָָָָָָָרי
מקל ואי  נחס , רי  אמר .רְְְֲִִִַַַַַָָחמ

ני(קל ) ר אה  אני  החמ ר מחת ְְֲֲִִִֶֶַַָ
מאחר צא יו פה. צאי ְֲִֵֵֶַַָָָָָֹחדת
היה אלעזר רי את  ראה ההר, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָענפי

מקל ואי  אמר, המחה(קל )א . ְְִִַַַַַָָָ
. ל ונק אליו אלעזר רי ירד .ל ְְְִִֵֶַַַָָָָָָנ
, אלי האחת   רה צרת א ,ל ִֵֶֶֶַַַַַָָאמר
את קח לא , וא אחד. ונתח ר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹנל

אמר .ול ר, לה אני   נג ו י  ,ל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ונתח ר  אחרי  אל , ת א צאתי  יוְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ְֶָאחד.

ואמר,תח נחס  קכח )רי תהלי) יברכ ְְְְִִֶַַַָָָָ
ה'  יברכ .'וג טב  ראה מ ְְְְְִִֵֶָה '
הרי  מ ?מ  עה מה ,ֲִִִִִֵֶַַַָמ

לה רכ ת יצא ת  מ(צא לה). ְְְְְִִִֵֵַָָָ

הרכה את ה' צה  י ת ב , ְִִֶֶֶַָָָָָזה



הזֹוהרקלח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 בגי . ל הע עד  י ח ה רכה  ְְִִֶַַַָָָָָאת 
 רכא נפקי מ הא   מצ יי' ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָיברכ
  צ בגיני ,ליר בטב  ראה  ְְְְְְִִִֵֵֵָֹלכא .
אתמלי   צ כיו את רכא, לְְְְְְְְִִִֵֵֵָָָיר
 כח וא את רכא , ליר די ,ְְְְְְְְְִִִֵֵָָָָברכא
ל את רכא,  ליר וכד . רחמי  ְְְְְֲִִֵַַָָָָב

אתרכא . ְְִַָָָע א

ימ,ל קת  יתחזי לא  ,יח ימי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָ
א ועל . לאב בט במה ראה ְְְְְֵַָָָ

,לבני בני ראה . י ח ימי ל לְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹיר
ל די ,ייק ,חסידי חאה, ְֲֲִִִִֵֵַַַָָָחלי
א א , יראל . על ל מאי יראל. ְְִִֵֵֶַַָָָָָעל 
מל א , ירי על למא  אמר מאְְְְְֵֵַַַַָָָָ
יראל , על ל  א . יחסר ְְְִֵֶַַַָָָָֹלא 

עלמא .   חי דציקיא  ְְְְְְְִִִַַַָָָָזמנא 

ואמרתח אלעזר יז)רי עטרת(משלי ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
ני ותפארת   בני ני  ְְְְִִִִֵֵֶֶָָזקני
, בני ני אקימנא . הא  ני . ְְֲִִִֵָָָָָֹאבת
אמר  דא מה  מל א , תרי  אר י ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָא

נד ) כתיב(ישעיה  יי'. לדי ני (איכה וכל  ְְְִִִֵַָָָ
אמרד )  דא מה ,היקרי צ ְְְְְִִֵֵַַָָָני 

 ני ר מתע לא  ,אבת  ני ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹותפארת
לא בני א ליפנא ,  א מ .אבה ְְֲִִִִֶַָָָָָָא א 
דנחלא ,  קימ קיימ ולא  ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָמתע רי,
 רא מתע דאבה בזמנא ְְְְֲִִֶַַָָָָָא א 

דכיב  הא  הדא  ,רכא מת(ע"ב ל"ו  ד) ְְְִִִָָָָ
.אבת ני ְְֲִִֶֶָָֹותפארת 

נחעד  צלתא ,  ע מטא  אזלי, הו ְְְִֵַַַַָָָָָ
חויא חד קפטר מצלי, הו עד .ְְְְִֵַַַַַַָָָוצ

קסטא  פנחס. רי דחמרא , (ס "אברגלי ְְְְְְֲִִִִַָָָָ
סימ קפטא) תר זמני. תרי וגעא  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

ה' יברכ , מ . להע עד  י ְְִִֶַַָָָָח
לל. רכ ת יצאת מ הרי ,ְְֲִִִֵֶַָָֹמ
  צ גלל ,ליר ט ב  ְְְְִִִֵֶַָָראה 
התמ א  יו מתרכת. ליְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיר
ונמצאי מתרכת, לייר אז  ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָברכת,
ל מתרכת, לי ר כ .רחמי ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

.רמת ְִֵָָָהע

ימי ל קת תראה א  , י ח ימי ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
טב ראה  זה ועל .לאבי מְְְְְִֵֶַָ
, לבני  בני ראה  . י ח ימי ל  לְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹיר
ל  אז . יקד ,חסידי חטא , ְְְֲִִִִֵֵָָיראי 
יראל? על  ל ה מה יראל. ְְִִֵֵֶַַַָָָעל 
, לה  רא על   ל א מר: מי ְִֵֶֶֶֶַַָָֹא א 
י ראל , על   ל  ל . יחסר ְְִֵֶֶַַָָָֹֹא

.לבע  צאי יקי זמְְִִִִֶַַָָָ

ואמרתח  אלעזר יז)רי  עטרת(משלי ְְֲִֶֶֶַַַָָָָ
ני ותפארת  בני ני ְְְְִִִִֵֵֶֶָָזקני
  בני ני  .ארנ הרי   ני .ת ְְֲֲִִֵֵֵַָָָאב

אמר  מ , לה תרי  אר  ישעיה א) ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָ
וכת ב יד ) ה'. ל די  ני ד )וכל ני(איכה ְְְִִֵֵַָָָ

ני ותפארת אמר  מ ,היקרי  ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָצ
א א  ניה רימתע אי .ת ְְֲִִִֵֶַַָָָאב
לא  ני  למדנ אמ ְִִֶַָָָָָֹאבת.
החל , מהקית  קימ ולא  ריְְְְְִִִֵַַַַַַָֹֻמתע
.מברכי רימתע האבת זמ ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָא א 

.תאב ני ותפארת ת ב  ְְֲִִֶֶֶֶָָָזה

זמעד היע ,לכיה  היירד פה. ְְְְִִִִֶַַַָָָ
, ללימת הי עד . ללְְְְְְִִִֶַַָוהת
רי ל רחמ רגלי  אחד   נח ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָנכר

עט  אחר(נבהל )נחס . .עמי וגעה ְְְֲִִִַַַַַַָָָָ

הזֹוהר קלטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ה א צערא  ו אי פנחס, ר י אמר ְְֲִִִַַַָָָָָצלתא ,
אקימנא , דא  ימא  הא  דילי, ְְְְִִִִִַָָָָָלבעירא 
לי  ואע ר א רייתא , מרחי ְְְְְֲִִֵַַַַַָָוהוינא 
מצערי  וה א  ריא , לכל כא  ְְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָבאתר 
,ארגלי קטיר חויא חד וחמ קמ . ְְְֲִִֵַַָָָָָל
זיל חויא , חויא  פנחס , רי ְְְִִִִִִַָָָָאמר

ואסטר)ואסחר קטפ רא(ס "א ,טרק ְְְְְְְִַַַַָָ
חוי  אתנר א הכי  ונפלדח רא . א , ְְְְְְִִִַַַָָָָ

קפסירי. ְְִִֵֵַַקפסירי 

מדקדק אמר  כל מה  אלעזר, רי ְְְִִֵֶַַַַָָָָ
אמר צ יקיא . ה א  ברי ְְְִִַַַָָָֻקדא 
 ה מדקדק ה א  ברי קדא  ואי , ְְְְְִֵֵַַָָֻלי
  ל לא ספא בעא  ,ל ונטיר ְְְְִִַַָָָָָבצ יקיא ,
האי  וה א  תייהקד על  ְְְְְַַַַָָָֻקדה
דילי  קדתא  נטר לא  על ְְֲִִַַָָָָָָחמרא ,
וכ ה הויא , ליחא  חויא  ודא ְְְְְְִִִַַַָָָָָָאצטער .
ה א ברי קדא  לי אית  חילְְְְִִִֵָ
חיות  ואפי ,תיליח עביד   הבכְְְְֲִִִֵֵַַָֻ

דכתיב הא  הדא כו)רא. וה לחי (ויקרא  ְְְְִִִִַָָָָ
.אתכ ולה ה דה  חת את  ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָבכ

דכתיב הא  הדא  י, יד  כח )ואפי דברי) ְְֲִִִַַָָ
.האר מקצה  מרחק י עלי יי' ְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹיא

עביד אמר דיראל  בידא  אלעזר , רי ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ
 ג .אי ,לי אמר  ְְִִֵַָָליח תא .
ידא רע  אבל דצ יק. ידא  ְֲִִִַָָָָָָָרע 
י עביד לא  אחרא , רע  ְְֲִִֵֵַָָָָָָדיראל
 ומכ לא   דאיה בזמנא  א א ְְְְְְִִִֶַָָָָליחתא ,

דכתיב הא  הדא  .י(כא לא(שמות ואר ְֲִִֵֶַָָֹ
צדה לא  וא ר  .ליד א ה והאלהי ְְֱֲִִֶַָָָָָָָֹֹצדה 
והאלהי א , .לי לקטלא לא ְְְְֱִֵַַָָָָָָֹדייקא ,
.'וכ יהלתרוו לאענא  גי , ליד ְְְְְְְְְִִַַַָָָא ה 

נחס : רי אמר ה פה, את  מְְְִִִִֶֶַַַָָָ
ה הרי  י , להמה  ה א צער ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָו אי
רה ,  מרח והייתי הקמי , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָה ה
,לכל רה  מק א תי  ְְְֱִִִֶֶֶָוהעביר
נח  ורא קמ .ת א מצערי ְְְְֲִַַָָָָָועכו
נחס : רי אמר רגליו. על  קר ְְִִֶַַַַָָָָָאחד 

וס בב  ל ,נח  נח( דוצ) רק את ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ
ונפל חה נ ר ינתי החר. מדרְְְְִִֵַַַַַָָָָ

חתיכ ת. ֲֲִִחתיכ ת

מדק קאמר  ל  מה אלעזר, רי  ְְְִֵֶַַַַָָָָָ
אמר ?יקי ה א  ר ד ִִַַַַָָָה
ע מדקק  ה א  ר  דה ו אי , ְְִֵֶַַַַָָל
סילה ור צה  , ת א ומר יקי ְְְִִִֵֶַַָה
החמר ועכו  ,ת קד על  קדה ְְְְֲֶַַַָָָָָֻֻלה
ה א י, הד ה את מר א  ְִֶֶֶֶַַַָָֹֻה ה,
וכה ליח , היה הה חוה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהצטער .
 בכ הא , ר ד ל י  ליחיְְִִֵַָָָֻ
חת ואפ , תליח את עה ְְֲִִֶֶַַה א

ת ב  זה כו)הדה. וה לח י(ויקרא ְְְִִֶֶֶַַָָ
.אתכ ולה  הדה חת את  ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָבכ

תב  זה י, יד   כח )ואפ א(דברי י ְֲִִֶֶַַָָ
.האר מקצה מרחק י   עלי ְִֵֵֶֶָָָָֹה'

עהאמר י ראל  ביד  אלעזר, רי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ר ע  מ , ,ל אמר ְְִֵַָָָליחת?
ר ע  י ראל יד רע אבל  צ יק. ְְְֲִִֵַַַָָָָָָיד
 זמ א א  ליח ת,  עה  לא ְְִִֵֶֶַַָֹאחר ,

תב   זה .  מכ  אינ(כא (שמות ְֵֵֶֶֶַָ
ואר . ליד א ה והאלהי צדה  לא ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָֹֹואר
זה .תא להרג א וקא , צדה ְֲֶֶַַָָָֹֹֹלא
את להעני די ,ליד א ה ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָֹוהאלהי

ניה. ְֵֶ



הזֹוהרקלח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 בגי . ל הע עד  י ח ה רכה  ְְִִֶַַַָָָָָאת 
 רכא נפקי מ הא   מצ יי' ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָיברכ
  צ בגיני ,ליר בטב  ראה  ְְְְְְִִִֵֵֵָֹלכא .
אתמלי   צ כיו את רכא, לְְְְְְְְִִִֵֵֵָָָיר
 כח וא את רכא , ליר די ,ְְְְְְְְְִִִֵֵָָָָברכא
ל את רכא,  ליר וכד . רחמי  ְְְְְֲִִֵַַָָָָב

אתרכא . ְְִַָָָע א

ימ,ל קת  יתחזי לא  ,יח ימי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָ
א ועל . לאב בט במה ראה ְְְְְֵַָָָ

,לבני בני ראה . י ח ימי ל לְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹיר
ל די ,ייק ,חסידי חאה, ְֲֲִִִִֵֵַַַָָָחלי
א א , יראל . על ל מאי יראל. ְְִִֵֵֶַַָָָָָעל 
מל א , ירי על למא  אמר מאְְְְְֵֵַַַַָָָָ
יראל , על ל  א . יחסר ְְְִֵֶַַַָָָָֹלא 

עלמא .   חי דציקיא  ְְְְְְְִִִַַַָָָָזמנא 

ואמרתח אלעזר יז)רי עטרת(משלי ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
ני ותפארת   בני ני  ְְְְִִִִֵֵֶֶָָזקני
, בני ני אקימנא . הא  ני . ְְֲִִִֵָָָָָֹאבת
אמר  דא מה  מל א , תרי  אר י ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָא

נד ) כתיב(ישעיה  יי'. לדי ני (איכה וכל  ְְְִִִֵַָָָ
אמרד )  דא מה ,היקרי צ ְְְְְִִֵֵַַָָָני 

 ני ר מתע לא  ,אבת  ני ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹותפארת
לא בני א ליפנא ,  א מ .אבה ְְֲִִִִֶַָָָָָָא א 
דנחלא ,  קימ קיימ ולא  ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָמתע רי,
 רא מתע דאבה בזמנא ְְְְֲִִֶַַָָָָָא א 

דכיב  הא  הדא  ,רכא מת(ע"ב ל"ו  ד) ְְְִִִָָָָ
.אבת ני ְְֲִִֶֶָָֹותפארת 

נחעד  צלתא ,  ע מטא  אזלי, הו ְְְִֵַַַַָָָָָ
חויא חד קפטר מצלי, הו עד .ְְְְִֵַַַַַַָָָוצ

קסטא  פנחס. רי דחמרא , (ס "אברגלי ְְְְְְֲִִִִַָָָָ
סימ קפטא) תר זמני. תרי וגעא  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

ה' יברכ , מ . להע עד  י ְְִִֶַַָָָָח
לל. רכ ת יצאת מ הרי ,ְְֲִִִֵֶַָָֹמ
  צ גלל ,ליר ט ב  ְְְְִִִֵֶַָָראה 
התמ א  יו מתרכת. ליְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיר
ונמצאי מתרכת, לייר אז  ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָברכת,
ל מתרכת, לי ר כ .רחמי ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

.רמת ְִֵָָָהע

ימי ל קת תראה א  , י ח ימי ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
טב ראה  זה ועל .לאבי מְְְְְִֵֶַָ
, לבני  בני ראה  . י ח ימי ל  לְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹיר
ל  אז . יקד ,חסידי חטא , ְְְֲִִִִֵֵָָיראי 
יראל? על  ל ה מה יראל. ְְִִֵֵֶַַַָָָעל 
, לה  רא על   ל א מר: מי ְִֵֶֶֶֶַַָָֹא א 
י ראל , על   ל  ל . יחסר ְְִֵֶֶַַָָָֹֹא

.לבע  צאי יקי זמְְִִִִֶַַָָָ

ואמרתח  אלעזר יז)רי  עטרת(משלי ְְֲִֶֶֶַַַָָָָ
ני ותפארת  בני ני ְְְְִִִִֵֵֶֶָָזקני
  בני ני  .ארנ הרי   ני .ת ְְֲֲִִֵֵֵַָָָאב

אמר  מ , לה תרי  אר  ישעיה א) ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָ
וכת ב יד ) ה'. ל די  ני ד )וכל ני(איכה ְְְִִֵֵַָָָ

ני ותפארת אמר  מ ,היקרי  ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָצ
א א  ניה רימתע אי .ת ְְֲִִִֵֶַַָָָאב
לא  ני  למדנ אמ ְִִֶַָָָָָֹאבת.
החל , מהקית  קימ ולא  ריְְְְְִִִֵַַַַַַָֹֻמתע
.מברכי רימתע האבת זמ ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָא א 

.תאב ני ותפארת ת ב  ְְֲִִֶֶֶֶָָָזה

זמעד היע ,לכיה  היירד פה. ְְְְִִִִֶַַַָָָ
, ללימת הי עד . ללְְְְְְִִִֶַַָוהת
רי ל רחמ רגלי  אחד   נח ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָנכר

עט  אחר(נבהל )נחס . .עמי וגעה ְְְֲִִִַַַַַַָָָָ

הזֹוהר קלטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ה א צערא  ו אי פנחס, ר י אמר ְְֲִִִַַַָָָָָצלתא ,
אקימנא , דא  ימא  הא  דילי, ְְְְִִִִִַָָָָָלבעירא 
לי  ואע ר א רייתא , מרחי ְְְְְֲִִֵַַַַַָָוהוינא 
מצערי  וה א  ריא , לכל כא  ְְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָבאתר 
,ארגלי קטיר חויא חד וחמ קמ . ְְְֲִִֵַַָָָָָל
זיל חויא , חויא  פנחס , רי ְְְִִִִִִַָָָָאמר

ואסטר)ואסחר קטפ רא(ס "א ,טרק ְְְְְְְִַַַַָָ
חוי  אתנר א הכי  ונפלדח רא . א , ְְְְְְִִִַַַָָָָ

קפסירי. ְְִִֵֵַַקפסירי 

מדקדק אמר  כל מה  אלעזר, רי ְְְִִֵֶַַַַָָָָ
אמר צ יקיא . ה א  ברי ְְְִִַַַָָָֻקדא 
 ה מדקדק ה א  ברי קדא  ואי , ְְְְְִֵֵַַָָֻלי
  ל לא ספא בעא  ,ל ונטיר ְְְְִִַַָָָָָבצ יקיא ,
האי  וה א  תייהקד על  ְְְְְַַַַָָָֻקדה
דילי  קדתא  נטר לא  על ְְֲִִַַָָָָָָחמרא ,
וכ ה הויא , ליחא  חויא  ודא ְְְְְְִִִַַַָָָָָָאצטער .
ה א ברי קדא  לי אית  חילְְְְִִִֵָ
חיות  ואפי ,תיליח עביד   הבכְְְְֲִִִֵֵַַָֻ

דכתיב הא  הדא כו)רא. וה לחי (ויקרא  ְְְְִִִִַָָָָ
.אתכ ולה ה דה  חת את  ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָבכ

דכתיב הא  הדא  י, יד  כח )ואפי דברי) ְְֲִִִַַָָ
.האר מקצה  מרחק י עלי יי' ְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹיא

עביד אמר דיראל  בידא  אלעזר , רי ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ
 ג .אי ,לי אמר  ְְִִֵַָָליח תא .
ידא רע  אבל דצ יק. ידא  ְֲִִִַָָָָָָָרע 
י עביד לא  אחרא , רע  ְְֲִִֵֵַָָָָָָדיראל
 ומכ לא   דאיה בזמנא  א א ְְְְְְִִִֶַָָָָליחתא ,

דכתיב הא  הדא  .י(כא לא(שמות ואר ְֲִִֵֶַָָֹ
צדה לא  וא ר  .ליד א ה והאלהי ְְֱֲִִֶַָָָָָָָֹֹצדה 
והאלהי א , .לי לקטלא לא ְְְְֱִֵַַָָָָָָֹדייקא ,
.'וכ יהלתרוו לאענא  גי , ליד ְְְְְְְְְִִַַַָָָא ה 

נחס : רי אמר ה פה, את  מְְְִִִִֶֶַַַָָָ
ה הרי  י , להמה  ה א צער ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָו אי
רה ,  מרח והייתי הקמי , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָה ה
,לכל רה  מק א תי  ְְְֱִִִֶֶֶָוהעביר
נח  ורא קמ .ת א מצערי ְְְְֲִַַָָָָָועכו
נחס : רי אמר רגליו. על  קר ְְִִֶַַַַָָָָָאחד 

וס בב  ל ,נח  נח( דוצ) רק את ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ
ונפל חה נ ר ינתי החר. מדרְְְְִִֵַַַַַָָָָ

חתיכ ת. ֲֲִִחתיכ ת

מדק קאמר  ל  מה אלעזר, רי  ְְְִֵֶַַַַָָָָָ
אמר ?יקי ה א  ר ד ִִַַַַָָָה
ע מדקק  ה א  ר  דה ו אי , ְְִֵֶַַַַָָל
סילה ור צה  , ת א ומר יקי ְְְִִִֵֶַַָה
החמר ועכו  ,ת קד על  קדה ְְְְֲֶַַַָָָָָֻֻלה
ה א י, הד ה את מר א  ְִֶֶֶֶַַַָָֹֻה ה,
וכה ליח , היה הה חוה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהצטער .
 בכ הא , ר ד ל י  ליחיְְִִֵַָָָֻ
חת ואפ , תליח את עה ְְֲִִֶֶַַה א

ת ב  זה כו)הדה. וה לח י(ויקרא ְְְִִֶֶֶַַָָ
.אתכ ולה  הדה חת את  ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָבכ

תב  זה י, יד   כח )ואפ א(דברי י ְֲִִֶֶַַָָ
.האר מקצה מרחק י   עלי ְִֵֵֶֶָָָָֹה'

עהאמר י ראל  ביד  אלעזר, רי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ר ע  מ , ,ל אמר ְְִֵַָָָליחת?
ר ע  י ראל יד רע אבל  צ יק. ְְְֲִִֵַַַָָָָָָיד
 זמ א א  ליח ת,  עה  לא ְְִִֵֶֶַַָֹאחר ,

תב   זה .  מכ  אינ(כא (שמות ְֵֵֶֶֶַָ
ואר . ליד א ה והאלהי צדה  לא ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָֹֹואר
זה .תא להרג א וקא , צדה ְֲֶֶַַָָָֹֹֹלא
את להעני די ,ליד א ה ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָֹוהאלהי

ניה. ְֵֶ



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרקמ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

א ערמתל למלא,  דחב נ א  לבני ְְְְְְִִֵַַָָָָָ
,ל לתפ א , ייהלג ְְְְְִַַַַָָסנטירא
ק למלא . חב  לאי ,ל ְְְְְְְִַַָָָָלאענ א 
בני  הדי ואתערב  , ייה מ חד י ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַח
. לי וחמא  עיני סנטירא זק ְְְִִֵֵַַַָָָָָסנטירא ,
 אנ ולאו ,לג  יהב מא לי ְְְְֲֵַַַָָָָָָאמר
אתע אנ הא  למל א ,  חב  ְְְְְְִִֵַַַָָָָמאי

.ה וקטל לי קיל ְְְְְִִֵַַָקדמיתא ,

,אתיי קא  דימינא  מ טרא  יראל  ְְְִִִִִֵַַָָָָָ
ולא מאלא , קאת ְְְְִִַָָָָָולא 
 רמי אי וכד  .לעלמי בהד ְְְְְְֲִִִִַַַָָָאתערב

את פי  ,בייה חער וא ימינא , א  ְְְְְְְְִִִַַַָָ
חד  אי ,טרימ  את  אי וכל ְְְְִִִִֵַָָָָמאלא 
, הדייה לאתערבא  ק ְְְְְֲִִִֵַַָָָָמיראל
 אנ לאו לי אמרי ,י דע מ ְְְְְְִֵֵֵַַָָא
דימינא , מ טרא  אתיי קא   ְְְִִִִִֵַָָָָמאי
 מאי  אנ ולאו ,בייה מח ְְְְְְְִִֵֵַַַָָאת פיא 
א כח .לג יהב מא למל א  חבְְְְְְֲִַַַָָָָָָ
מל א למה  קדמיתא .  אתע איהְְְְְְִִִַַַָָָֹֹ

ואמר  , לקבלייה ח )צווח א ר(קהלת עת  ְְְֲֳֵֶַַַָָָ
ואי,  ל לרע .ל לרע   אד האד ְְְַַַַָָָָָָָלט 
ולא , איה דמלא  ליחא  לאו גיְְְְְְִִִַָָָָ

סטרא . מהה א ְִֵֵַָָאתי

התעררמל .לל  חטא אד לבני  ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ת א לת  אליה ְֲִֵֵֶַָֹהטר
.ל ל  חטא תלא , ת א להעניְְְֲִֶֶֶַַָָָ
ני ע והתערב  מה אחד  חכ ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָק
וראה עיניו את הטר הרי ְִֵֵֵֵֶַַָָָה טר.
והרי ?ינינ  תא נת מי  ,ל אמר .ת ְֲִֵֵֵַַַָָא
א ה הרי  .ל ל חטא  ת מא  ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָאינ
.תא והרג תא  לקח ראנה! ענְְְִֵֵָָָָָ

קנד ולא  ,מיה מד אי יראל ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
.למילע ע  התערב ולא ְְְְְִִִַָָֹֹמאל ,
,מיה כנע תיה נעו רמי  הכְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אי  ת א וכל  מתערר ְְְְִִֵֶַָָָֹוהמאל
להתערב עמד  מראל אחד   א  ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָמ
 אינ : ל מריוא ת א  ירימ ה , ְְְִִִִֵֵַָע
כנע  ,מיה מד אי ת ְִִִִֵֶֶַַָָָָמא
חטא תמא ואינ ,ה ְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָמהעונ ת
ה א נמצא ?אצלנ  תא נת מי  ,ל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָל
צוח  לה למה רא נה. ְֱִֵֶֶֶַַָָָֹֹנענ

ואמר נג( ח לט(קהלת  אר עת ְְְֲֵֵֶֶַָָ
 יומ ואי , ל לרע .ל לרע אד ְְְִֵַַַַָָָָָָהאד
הד. ת מא בא ולא  , לה ליח   אינְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹ



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרקמ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

א ערמתל למלא,  דחב נ א  לבני ְְְְְְִִֵַַָָָָָ
,ל לתפ א , ייהלג ְְְְְִַַַַָָסנטירא
ק למלא . חב  לאי ,ל ְְְְְְְִַַָָָָלאענ א 
בני  הדי ואתערב  , ייה מ חד י ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַח
. לי וחמא  עיני סנטירא זק ְְְִִֵֵַַַָָָָָסנטירא ,
 אנ ולאו ,לג  יהב מא לי ְְְְֲֵַַַָָָָָָאמר
אתע אנ הא  למל א ,  חב  ְְְְְְִִֵַַַָָָָמאי

.ה וקטל לי קיל ְְְְְִִֵַַָקדמיתא ,

,אתיי קא  דימינא  מ טרא  יראל  ְְְִִִִִֵַַָָָָָ
ולא מאלא , קאת ְְְְִִַָָָָָולא 
 רמי אי וכד  .לעלמי בהד ְְְְְְֲִִִִַַַָָָאתערב

את פי  ,בייה חער וא ימינא , א  ְְְְְְְְִִִַַַָָ
חד  אי ,טרימ  את  אי וכל ְְְְִִִִֵַָָָָמאלא 
, הדייה לאתערבא  ק ְְְְְֲִִִֵַַָָָָמיראל
 אנ לאו לי אמרי ,י דע מ ְְְְְְִֵֵֵַַָָא
דימינא , מ טרא  אתיי קא   ְְְִִִִִֵַָָָָמאי
 מאי  אנ ולאו ,בייה מח ְְְְְְְִִֵֵַַַָָאת פיא 
א כח .לג יהב מא למל א  חבְְְְְְֲִַַַָָָָָָ
מל א למה  קדמיתא .  אתע איהְְְְְְִִִַַַָָָֹֹ

ואמר  , לקבלייה ח )צווח א ר(קהלת עת  ְְְֲֳֵֶַַַָָָ
ואי,  ל לרע .ל לרע   אד האד ְְְַַַַָָָָָָָלט 
ולא , איה דמלא  ליחא  לאו גיְְְְְְִִִַָָָָ

סטרא . מהה א ְִֵֵַָָאתי

התעררמל .לל  חטא אד לבני  ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ת א לת  אליה ְֲִֵֵֶַָֹהטר
.ל ל  חטא תלא , ת א להעניְְְֲִֶֶֶַַָָָ
ני ע והתערב  מה אחד  חכ ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָק
וראה עיניו את הטר הרי ְִֵֵֵֵֶַַָָָה טר.
והרי ?ינינ  תא נת מי  ,ל אמר .ת ְֲִֵֵֵַַַָָא
א ה הרי  .ל ל חטא  ת מא  ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָאינ
.תא והרג תא  לקח ראנה! ענְְְִֵֵָָָָָ

קנד ולא  ,מיה מד אי יראל ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
.למילע ע  התערב ולא ְְְְְִִִַָָֹֹמאל ,
,מיה כנע תיה נעו רמי  הכְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אי  ת א וכל  מתערר ְְְְִִֵֶַָָָֹוהמאל
להתערב עמד  מראל אחד   א  ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָמ
 אינ : ל מריוא ת א  ירימ ה , ְְְִִִִֵֵַָע
כנע  ,מיה מד אי ת ְִִִִֵֶֶַַָָָָמא
חטא תמא ואינ ,ה ְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָמהעונ ת
ה א נמצא ?אצלנ  תא נת מי  ,ל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָל
צוח  לה למה רא נה. ְֱִֵֶֶֶַַָָָֹֹנענ

ואמר נג( ח לט(קהלת  אר עת ְְְֲֵֵֶֶַָָ
 יומ ואי , ל לרע .ל לרע אד ְְְִֵַַַַָָָָָָהאד
הד. ת מא בא ולא  , לה ליח   אינְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ֶּפֶרק י"ג
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ְׁשמֹות - ִּפיְנָחס



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםומנ הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
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 ני   מע דר י רא יהדה, רי ְְְִִִִִֵֶָָָָ
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רי  . פ מס ידעי  ואי ְְְְְְִִִֵַַַָָָלגאה,
קרא , דהאי רזא  אמר הוה ד  מעְְְִַַַָָָָָָ
 וכלה ,מעי נבעי  עיניה  הכ ְְְְְְִִִֵֵַַַָֻֻחבריא 
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ה כתיב  הא  חל , קד , מע ְְְְִִִֶֶַָֹרי
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רנה מע רי  ר יה דה , רי ְְִִִֶַַַָָָ
, יקי צ  ,כ ת ר י ְִִַַָָֻיחאי
כינה חטא, יראי  ה  , ְְְֲִִִִֵֵֵָָֻחסידי
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לא ני עלי סדת  ל  דברי ,כ ְְִִֵֶֶָֹֹלא
.חדי דעי ת וא לגת, ליְְְְֲִִִֶַָיכ
ס ד אמר מע רי  היה ְֲִִֵֶֶַַָָאר
נבע החברי ל עיני  הה, ְֲִֵֵֵֶַַַָָָה ס ק
בעיניה הי אמר בריה וכל  ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָדמעת,

ת ב  מ , ייל(יב ה(במדבר אל ה ְְִֶֶֶֶָ
מראה  בחידת.אדר ולא  ְְְֲִֶֶַַֹֹ

יצה אמר, ייסא, רי אל אחד ִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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, מתנ ואחד  , מה  ליע ני , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָצדדי

מר בר ה עי)ואחד ה (מ עי ל  ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
רי לפני עית א א, רי  אמר ְִִִִֵַַַַַָָָָָה דל.
ה אל ה תב הרי  חל ,  קד מעְֲִֵֶֶֶֶֶָֹֹ
טר ,מע רי  ל אמר . ְֲִִֶֶֶַַַָאדר
.להע מ ס ק ה יצה, ְְִִִֵֵֶַַַַָָָתע
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משה רבנו ע"ה הבטיח!

"והמשכילים  ב(:  קכד,  )דף  נשא  פרשת  במדבר  ספר  מהימנא  הרעיא  לשון  זה 
יזהירו כזוהר הרקיע", בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזוהר, מן זוהרא דאימא 
מאילנא  למטעם  ישראל  דעתידין  ובגין  נסיון  צריך  לא  באלין  תשובה.  עלאה 
דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי ויתקים בהון "ה' בדד 
ינחנו ואין עמו אל נכר". משה רבינו עליו השלום הבטיח: "ובגין דעתידין ישראל 
"למטעם" מאילנא דחיי, דאיהו ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי". פרוש: 
משום שעתידים ישראל לטעם מאילן החיים שהוא ספר הזוהר, על ידו יצאו מן 
מתוך 'זוהר מגנא ומצלא'     הגלות ברחמים. 
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ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר קמגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מע ר י ל רְִִֶַ
וע"ב) ע"א ע"ט מות  אחרי  (זוהר 

 ני   מע דר י רא יהדה, רי ְְְִִִִִֵֶָָָָ
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ה כתיב  הא  חל , קד , מע ְְְְִִִֶֶַָֹרי
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הזֹוהרקמד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

תיב  עלי .איי)ות אר(קהלת רי א ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
זקי .רי ח  ב מה .רי ח   לְְִִִֵֶֶֶַַָ
דחיל. ולא ימ לפרא לגאה , ְְְְִִִֵַָָָָָָָריא 
דבעיא מאי וייא  ,רי ח ב  דאיה ְְְְְִִֵֶַַָָָהאי
רי  ה א  א  . מל  מה דחיל. ְְִִִֵַַָָָולא 
ארייתא , מארי יחאי,   מעְְְִֵֶַָָָ
א א רי הוה  כד חכמתא. ְְְְִִֵַַָָָָָָמארי
רהטי   הו , מע לרי חמא ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָוחבריא 

ואמרי ,י)אבתרי ילכ(הושע יי' אחרי ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַָ
יאג. ְְְִֵַָאריה

ה' י י לנהג ְְִִֵֵַָָֹאי
ע"ב) ק"ו אמור (זוהר

והוהרי ארחא , אזיל הוה מע ְְְֲִִִִַָָָָָָ
ורי  א א  ורי אלעזר רי י ְְְִִִִִִִֵֶַָָָע
לחד   מט יהדה ורי יסי ור י ְְְְִִִִִֵָָָָח יא 
בקט י  י סי רי סקרא  דמיא , ְְְְְְִִִֵֵַַָָטיקלי

אמר מא , ע"א)לג ק "ז  סטי (דדק קטרא  ְְְְֵַַָָָ
רי  לי אמר  כיח . לא לואי ְְְִִִֵַַַַָָָדמ א 
ה א , דעלמא מ א  . ל אסיר , מעְְְְִִַָָָָָ
דקדא ב מ א  קלנא לאנהגא  ְְְְְְְְִַַָָָָָָָואסיר
קט , ע בדי אי  וכל  ה א  ְְְְִִֵֵֶַָברי

דק  כיחי.נימ סי ע אה  סטירא ְְְְִִִִִֵֵָָָ

א)ואמרתח את(בראשית  אלהי ורא ְְֱִֶַַַַָָֹ
מאד. טב  וה ה  ע ה  א ר ְְֲִֵֶָָָֹל
, סת ע ה , א ר  ל את   אלהי ְְֱֲִֶֶַַָָָָֹורא 
ואפי ,יוי  יועקר  ינח ְְְֲֲִִִִִִַַַָאפי
 הכ עלמא , מחלי אתחז ְְְְְְְִִֵַָָָֻאי
עלמא , י  ה מאד טב  וה ה  ְְְְְִִֵֵַָָָֹֻכתיב 

ידעי. לא  נ א  בני עלמא, ְְְְְֵֵֵַַָָָָָמדרי 

מדרעד חויא  חד  חמ אזלי, הו ְְְִֵַַַַַַָָָ
דא ואי , מע ר י אמר , ייהְְִִִַַַָָָָק

ת ב  עליו .ניי)ותח א רי (קהלת ְְְִֵַַָָָ
?ריח  מה .רי ח   ל ְִִֵֶֶֶֶֶַַאר
ואינ ברי לפר לגת  רא  קְְְְִֵֵֵֶַָָֹ
מה ויאמר ,רי ח  הא  זה  ְִֵֶֶֶַַָֹחד .
זה ? מל זה מי  פ חד . ולא  רצה  ְְִֵֵֶֶֶֶַֹה א
ה רה , על יחאי,  מע רי  ְִִֶַַַַַָה א
אא רי  היה  החכמה. ְְִֶֶַַַַַָָָָָעל
הי ,מע ר י  את איר ְְֲִִִִֵֶַַָוהחברי

: מריוא אחריו יא)רצי ה'(הושע אחרי  ְְֲֲִִֵַַָָ
יאג. אריה ְְְְִֵֵַָילכ

ה' י י לנהג ְְִִֵֵַָָֹאי
ע"ב) ק"ו אמור (זוהר

רירי ע  והי ,ר ל ה היה מע ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
ורי חיא ורי אא  ורי ְְְְִִִִֶַַַַָָָָאלעזר
אחד. מי לחרי יע ה יהדה. ור י  ְְְִִִִִֵֶַַָָָי סי 
, י ה לת בגדיו יסי  רי  ְְֱִִִִֵֶַַַָָהחליק 
הי לא  יה חריצי  הלואי  ְֲִִֵֶַַַַַָָֹאמר,
!ל אס ר ,מע רי ל אמר . ְְְִִִִַַָָָנמצאי
 קל לנהג ואס ר הא , להע ל  ְְִֶַָָָָָֹ
  וכל  ה א,  ר  דה ל ְְֵֶֶַַָָָָ
מצאי אמת ל  ימע הְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָ

העלינה. ההחה ְְְְֶַַַָָָָָהנהגת

א)ואמר,תח  את(בראשית אלהי ורא  ְְֱִֶַַַַָָֹ
מאד. ט ב  וה ה עה אר ְְֲִֵֶָָָֹל 
, סת  עה  אר ל  את  אלהי ְְֱֲִֶֶַַָָָָֹו רא 
ואפ ,י וי  יועקר י נח ְְְְֲֲִִִִִַַַַָאפ
 כ ,ל הע מח לי  ראי  ת ְְְְִִֵֶַָָָָֻא
, להע י  מאד , טב  והה  ְְִֵֵַָָָָָֹֻתב 

.דעי י אי אד בני  , להע ְְְִִֵֵֵַָָָָמנהיגי 

הל עד  אחד נח רא ,לכיה  הי ְִֵֶֶַָָָָָ
זה ואי ,מע רי אמר . ְְִִִֵֶֶַַַַָלפניה

הזֹוהר קמהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

חויא הה א  רהט  ניסא , ל לארחא ְְְֲִִִַַַָָָָָָאזיל 
בקיטרא אפעה  חד וקטר , ייהְְְְְְִֶֶַַַַָָק

סט נצ)דא רחא ד (ס "א  . מית חד חד ְְְִַַַַָָָ
ארחא . כיבי  יהלתרוו ל חמ ,ְְְְְְִִַַָָָָמט
 ל  דרחי רחמנא   רי , מע רי ְְְֲִִִִִַַָָָָָאמר
ד  האי, אסל  מא כל  הא ְְְְִִַַַָָָָָניסא .
,נ ר יסל  איה א ,מיק  ְְְִִִִֵַַָָאיה
יקרב אי  ל  ואי, יזיב  ְְְִִִִֵֶַַָָָלא

עלי קרא  .הדי(צא ה(תהלי תא לא  ְֲֵֵֶַָָָֹ
בכא . אהל יקרב לא ונגע  רעה  ְְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאלי
,דילי ליחתא ה א רי קדא ְְְִִִִֵָָָֻעביד 
 דאיה מה בכל קלנא  לאנהגא  ל ְְְְְְִֵַַָָָָָָולית 

כתיב א  ועל  קמה )עבד. יי'(תהלי ט ב ְְְִֵַָָָ
די כתיב , מע יו, ל על ורחמיו ְְֲֲִַַַַָָָֹל ל

.י מע ל ְֲֶַָָיי'

נאמ אינ  מ ֱֵֶַַָעל
וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר

דבי רי קסטרא  יתיב  הוה  אלעזר ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָ
זילגא אמר, הוה  והא  ְְִַָָָָָחמ י ,
אעבר אדהכי , כיח. בעיטא  ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָדבקסטירא 
חמי, אמר  חד. מעיני  גי , נ ר ְִֵֵַַַַָָָָחד

ולאו נ אל הא , גי אמר, להאי. ְְְִִַַַָָָ
 איל  את . הדי נאל אמר, ְְֲִִֵֵַַַָָָָָמהימנא .
עלמא . ה א  מא ט פקא  ,לי אמר . ְְְֵֵַָָָָָלי
אנא הדי ,לי י אבל עתירא, ְְֲֲֲֲִִֵַַַָָָָאמר

. המהדי א, על ווי , ליי אבל עתירא , (ס "א  ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָֻ

(ה מ מי אנא אלעזר, רי אמר ְְְֲִִִִֶַָָָָֻ
ר ולאו ,יג מהימנ תא  לאו ְְְְְְִֵֵַַַָָָא מע ,
ה א ברי קדא חזי, א הא . ְְְִֵֵָָָָָֻמהימנא 
יקרב , לא   מ  אר אי כל  ְֲִִֶַָָָֹאמר
באתר ריא  לא  דלעיא , קדא  ְְְְֲִֵַַַָָָָָהא 

.גיִָ

נח תא ר נס . לנ  להרחי ל ְְִֵֵַָָָָה
קר אחד אפעה ונקר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָלפניה

 הסיט ,רה( נלחמ).מת זה את זה  ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַ
.ר כבי ניה את רא ,יעהְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָ
הרחי הרחמ ר ,מע רי  ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר
זה ס ל מי  ל הרי נס, ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָלנ
, אד מסל  ה א  א ,מק ְְְִִֵֶֶַָָָהא 
אליו. יקרב  א  ל  ואי . יצל  ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלא

עליו , צא)קרא  רעה(תהלי  אלי תא ה לא  ְֵֶֶָָָָָָֹֻ
עה ב ל  .אהל יקרב  לא ְְְֳִֶֶֶַַַָֹֹונגע
לנ ואי ,ת ליח את הא ר ד ְְִֵֶַָָָה
זה ועל  עה. הא  מה כל י ְְְִִֶֶֶַַָָֹלנהג 

קמה )ת ב , ל(ש על  ורחמיו ל ל ה' ט ב  ְֲַַַָָָֹ
.י מע ל  ה'  די וכתב , ְֲֲֶַַָָָמעיו ,

נאמ אינ  מ ֱֵֶַַָעל
וע ע"א ט ויקרא  "ב)(זוהר 

יתרי  ל היכל  יב  היה אלעזר ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לזליגת אמר, היה וה א ְְִִִֵַָָָחמיו,
 י למצא . עצה י היכל ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹה מעת 
אמר אחת. עי  ג אחד אי ְִִֶַַַַַָָָָעבר
ולא  ג הא אמר, זה . את נאל ְְִִֶֶַַָָָֹחמיו,
אלו א .ת א נאל אמר, .ְְֱֲִֶַַָָָָנאמ
?לע המא ר  מיה , ל אמר .ת ְִֶַַָָָָֻא
אני ע י תק, א אבל  העיר, ֲֲִִִִִֵֶַָָָָאמר,

.אנימ ע זה, על אי יתק , א אבל (העיר, ֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֻ

(  מע מנ מבריו אלעזר , רי אמר  ְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻ
א ה א . אמנה  ולא  אמ נה,  איְֱֱֵֶֶָָֹֹ
אי ל אמר, ה א ר ד ה ְִֵַַָָָָראה,
הדה הרי  יקרב , לא  מ  ְְֲֲִֵֶֶַָָֹֻא ר

. ג  מק רה אינ ְְְֵֶַָָָָָמעלה 
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תיב  עלי .איי)ות אר(קהלת רי א ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
זקי .רי ח  ב מה .רי ח   לְְִִִֵֶֶֶַַָ
דחיל. ולא ימ לפרא לגאה , ְְְְִִִֵַָָָָָָָריא 
דבעיא מאי וייא  ,רי ח ב  דאיה ְְְְְִִֵֶַַָָָהאי
רי  ה א  א  . מל  מה דחיל. ְְִִִֵַַָָָולא 
ארייתא , מארי יחאי,   מעְְְִֵֶַָָָ
א א רי הוה  כד חכמתא. ְְְְִִֵַַָָָָָָמארי
רהטי   הו , מע לרי חמא ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָוחבריא 

ואמרי ,י)אבתרי ילכ(הושע יי' אחרי ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַָ
יאג. ְְְִֵַָאריה

ה' י י לנהג ְְִִֵֵַָָֹאי
ע"ב) ק"ו אמור (זוהר

והוהרי ארחא , אזיל הוה מע ְְְֲִִִִַָָָָָָ
ורי  א א  ורי אלעזר רי י ְְְִִִִִִִֵֶַָָָע
לחד   מט יהדה ורי יסי ור י ְְְְִִִִִֵָָָָח יא 
בקט י  י סי רי סקרא  דמיא , ְְְְְְִִִֵֵַַָָטיקלי

אמר מא , ע"א)לג ק "ז  סטי (דדק קטרא  ְְְְֵַַָָָ
רי  לי אמר  כיח . לא לואי ְְְִִִֵַַַַָָָדמ א 
ה א , דעלמא מ א  . ל אסיר , מעְְְְִִַָָָָָ
דקדא ב מ א  קלנא לאנהגא  ְְְְְְְְִַַָָָָָָָואסיר
קט , ע בדי אי  וכל  ה א  ְְְְִִֵֵֶַָברי

דק  כיחי.נימ סי ע אה  סטירא ְְְְִִִִִֵֵָָָ

א)ואמרתח את(בראשית  אלהי ורא ְְֱִֶַַַַָָֹ
מאד. טב  וה ה  ע ה  א ר ְְֲִֵֶָָָֹל
, סת ע ה , א ר  ל את   אלהי ְְֱֲִֶֶַַָָָָֹורא 
ואפי ,יוי  יועקר  ינח ְְְֲֲִִִִִִַַַָאפי
 הכ עלמא , מחלי אתחז ְְְְְְְִִֵַָָָֻאי
עלמא , י  ה מאד טב  וה ה  ְְְְְִִֵֵַָָָֹֻכתיב 

ידעי. לא  נ א  בני עלמא, ְְְְְֵֵֵַַָָָָָמדרי 

מדרעד חויא  חד  חמ אזלי, הו ְְְִֵַַַַַַָָָ
דא ואי , מע ר י אמר , ייהְְִִִַַַָָָָק

ת ב  עליו .ניי)ותח א רי (קהלת ְְְִֵַַָָָ
?ריח  מה .רי ח   ל ְִִֵֶֶֶֶֶַַאר
ואינ ברי לפר לגת  רא  קְְְְִֵֵֵֶַָָֹ
מה ויאמר ,רי ח  הא  זה  ְִֵֶֶֶַַָֹחד .
זה ? מל זה מי  פ חד . ולא  רצה  ְְִֵֵֶֶֶֶַֹה א
ה רה , על יחאי,  מע רי  ְִִֶַַַַַָה א
אא רי  היה  החכמה. ְְִֶֶַַַַַָָָָָעל
הי ,מע ר י  את איר ְְֲִִִִֵֶַַָוהחברי

: מריוא אחריו יא)רצי ה'(הושע אחרי  ְְֲֲִִֵַַָָ
יאג. אריה ְְְְִֵֵַָילכ

ה' י י לנהג ְְִִֵֵַָָֹאי
ע"ב) ק"ו אמור (זוהר

רירי ע  והי ,ר ל ה היה מע ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
ורי חיא ורי אא  ורי ְְְְִִִִֶַַַַָָָָאלעזר
אחד. מי לחרי יע ה יהדה. ור י  ְְְִִִִִֵֶַַָָָי סי 
, י ה לת בגדיו יסי  רי  ְְֱִִִִֵֶַַַָָהחליק 
הי לא  יה חריצי  הלואי  ְֲִִֵֶַַַַַָָֹאמר,
!ל אס ר ,מע רי ל אמר . ְְְִִִִַַָָָנמצאי
 קל לנהג ואס ר הא , להע ל  ְְִֶַָָָָָֹ
  וכל  ה א,  ר  דה ל ְְֵֶֶַַָָָָ
מצאי אמת ל  ימע הְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָ

העלינה. ההחה ְְְְֶַַַָָָָָהנהגת

א)ואמר,תח  את(בראשית אלהי ורא  ְְֱִֶַַַַָָֹ
מאד. ט ב  וה ה עה אר ְְֲִֵֶָָָֹל 
, סת  עה  אר ל  את  אלהי ְְֱֲִֶֶַַָָָָֹו רא 
ואפ ,י וי  יועקר י נח ְְְְֲֲִִִִִַַַַָאפ
 כ ,ל הע מח לי  ראי  ת ְְְְִִֵֶַָָָָֻא
, להע י  מאד , טב  והה  ְְִֵֵַָָָָָֹֻתב 

.דעי י אי אד בני  , להע ְְְִִֵֵֵַָָָָמנהיגי 

הל עד  אחד נח רא ,לכיה  הי ְִֵֶֶַָָָָָ
זה ואי ,מע רי אמר . ְְִִִֵֶֶַַַַָלפניה

הזֹוהר קמהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

חויא הה א  רהט  ניסא , ל לארחא ְְְֲִִִַַַָָָָָָאזיל 
בקיטרא אפעה  חד וקטר , ייהְְְְְְִֶֶַַַַָָק

סט נצ)דא רחא ד (ס "א  . מית חד חד ְְְִַַַַָָָ
ארחא . כיבי  יהלתרוו ל חמ ,ְְְְְְִִַַָָָָמט
 ל  דרחי רחמנא   רי , מע רי ְְְֲִִִִִַַָָָָָאמר
ד  האי, אסל  מא כל  הא ְְְְִִַַַָָָָָניסא .
,נ ר יסל  איה א ,מיק  ְְְִִִִֵַַָָאיה
יקרב אי  ל  ואי, יזיב  ְְְִִִִֵֶַַָָָלא

עלי קרא  .הדי(צא ה(תהלי תא לא  ְֲֵֵֶַָָָֹ
בכא . אהל יקרב לא ונגע  רעה  ְְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאלי
,דילי ליחתא ה א רי קדא ְְְִִִִֵָָָֻעביד 
 דאיה מה בכל קלנא  לאנהגא  ל ְְְְְְִֵַַָָָָָָולית 

כתיב א  ועל  קמה )עבד. יי'(תהלי ט ב ְְְִֵַָָָ
די כתיב , מע יו, ל על ורחמיו ְְֲֲִַַַַָָָֹל ל

.י מע ל ְֲֶַָָיי'

נאמ אינ  מ ֱֵֶַַָעל
וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר

דבי רי קסטרא  יתיב  הוה  אלעזר ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָ
זילגא אמר, הוה  והא  ְְִַָָָָָחמ י ,
אעבר אדהכי , כיח. בעיטא  ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָדבקסטירא 
חמי, אמר  חד. מעיני  גי , נ ר ְִֵֵַַַַָָָָחד

ולאו נ אל הא , גי אמר, להאי. ְְְִִַַַָָָ
 איל  את . הדי נאל אמר, ְְֲִִֵֵַַַָָָָָמהימנא .
עלמא . ה א  מא ט פקא  ,לי אמר . ְְְֵֵַָָָָָלי
אנא הדי ,לי י אבל עתירא, ְְֲֲֲֲִִֵַַַָָָָאמר

. המהדי א, על ווי , ליי אבל עתירא , (ס "א  ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָֻ

(ה מ מי אנא אלעזר, רי אמר ְְְֲִִִִֶַָָָָֻ
ר ולאו ,יג מהימנ תא  לאו ְְְְְְִֵֵַַַָָָא מע ,
ה א ברי קדא חזי, א הא . ְְְִֵֵָָָָָֻמהימנא 
יקרב , לא   מ  אר אי כל  ְֲִִֶַָָָֹאמר
באתר ריא  לא  דלעיא , קדא  ְְְְֲִֵַַַָָָָָהא 

.גיִָ

נח תא ר נס . לנ  להרחי ל ְְִֵֵַָָָָה
קר אחד אפעה ונקר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָלפניה

 הסיט ,רה( נלחמ).מת זה את זה  ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַ
.ר כבי ניה את רא ,יעהְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָ
הרחי הרחמ ר ,מע רי  ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר
זה ס ל מי  ל הרי נס, ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָלנ
, אד מסל  ה א  א ,מק ְְְִִֵֶֶַָָָהא 
אליו. יקרב  א  ל  ואי . יצל  ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלא

עליו , צא)קרא  רעה(תהלי  אלי תא ה לא  ְֵֶֶָָָָָָֹֻ
עה ב ל  .אהל יקרב  לא ְְְֳִֶֶֶַַַָֹֹונגע
לנ ואי ,ת ליח את הא ר ד ְְִֵֶַָָָה
זה ועל  עה. הא  מה כל י ְְְִִֶֶֶַַָָֹלנהג 

קמה )ת ב , ל(ש על  ורחמיו ל ל ה' ט ב  ְֲַַַָָָֹ
.י מע ל  ה'  די וכתב , ְֲֲֶַַָָָמעיו ,

נאמ אינ  מ ֱֵֶַַָעל
וע ע"א ט ויקרא  "ב)(זוהר 

יתרי  ל היכל  יב  היה אלעזר ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לזליגת אמר, היה וה א ְְִִִֵַָָָחמיו,
 י למצא . עצה י היכל ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹה מעת 
אמר אחת. עי  ג אחד אי ְִִֶַַַַַָָָָעבר
ולא  ג הא אמר, זה . את נאל ְְִִֶֶַַָָָֹחמיו,
אלו א .ת א נאל אמר, .ְְֱֲִֶַַָָָָנאמ
?לע המא ר  מיה , ל אמר .ת ְִֶַַָָָָֻא
אני ע י תק, א אבל  העיר, ֲֲִִִִִֵֶַָָָָאמר,

.אנימ ע זה, על אי יתק , א אבל (העיר, ֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֻ

(  מע מנ מבריו אלעזר , רי אמר  ְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻ
א ה א . אמנה  ולא  אמ נה,  איְֱֱֵֶֶָָֹֹ
אי ל אמר, ה א ר ד ה ְִֵַַָָָָראה,
הדה הרי  יקרב , לא  מ  ְְֲֲִֵֶֶַָָֹֻא ר

. ג  מק רה אינ ְְְֵֶַָָָָָמעלה 



הזֹוהרקמו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הת ֲַַַַָמעלת
ע"ב) צד אמור (זוהר

נטירתאאמר חדוותא  יה דה , רי ְְְִִִֶַָָָָָ
ה א , א  על דתא  ְְְַַָָָֹדימא 
ואי א , אא  אתע ר ימא  האי בגיְְְְְֲִִִַָָָָָ
דלא מה ,תיקד על  קדה ס ְְְְִֵַַַָָָֻואת
,קד ה א  הא  ימי, אר  הכי ְְְְִִִֵֶַָָָֹא כח 
על קד ה סיוא ,ד ְְְְִִֶַַַָָֹואתע ר
חדוותא ימא  האי  גי .תיְְְִֵֶַַָָָָקד
מלי  .י חדא א  ות אי, ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹדע אי
 אתקנ י מ  ה . עלמי הכ ְְְְְְִִִִֵָָָֻֻברכא

(אתזנ דעלאי (נ"א  נייחא  ימא  האי , ְְְְִִֵַַָָָָ
דחיב א נייחא  ימא  האי ְְְְֵַַַַַָָָָָות אי.

.ְִֵָדגיהנ

יחידאי,למלא  לברי הללא  עבד  ְְְְְִִִִֵַַָָָָ
מני  ע אה, עטרא לי ְְְִִֵֵַָָָָָאע ר
חדוותא י מא האי א . על מלא  ְְְֵֶַַַָָָָָֹלי
ינא על דאתקד סנטירא  חד ְְְְְִִִַַַַָָָֹלכא .
 בעיי ברי ידי הו נא , ְְְְֲִִִֵֵַָָָדבני
 גי לאלקאה. בעיי ברי ְְְְְְִִַַָָָָָקלא ,
דמל א , דחדוותא  ימא  דהאי ְְְְְְְֶַַָָָָָיקרא 

דמלא . לחדוותא  ונטר יני, ְְְְְִִֶַַָָָָָביק

א דמל הל לא  ימא , ההא  ְְִַַַָָָ
א א חדוותא  ְְְְִֶַַָָָָבמטר ניתא,
.אי ות אי דע חדוותא  ,עלי ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָואיא 

ול ,א ח  ה דמלא , אחדוותא  ְְְְְְֶַַָָָָָֻ
כתיב א  על .י ישעיה יצטער) ְְֲִִֵַַָ

לאנח ) ענג ענג. מאי ענג. לת ְֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוקראת 
ע אה  קד באתר לעיא  א א  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹא כח 

אמר,  דא מה  נח )ארי. אז(ישעיה ְְְֵֵַָָָָ
והאי  ה א . יי' על ענג האי יי'. על ְְְְְִֶַַַַַַָָֹתעג
אתע ר דמלא, הל לא  דה א  ְְְְֲִִַָָָָימא 

הת ֲַַַַָמעלת
ע"ב) צד אמור (זוהר

לאמר והמירה  המחה יה דה , רי ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
מ הל, על  ה ה ת ִֵַַַַָֹי
בא א , אא  מתער הה   הְְְִִֵֶֶַַַַָָ
  אי מה  , תקד על קדה  ְְְֵֵֶֶֶַַָָֻֻונספת
מתער  קד ה א הרי  ,מי ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹאר
מ ,תקד על קדה  סימ , קדְְְִִֶַָָֹֻֻ
ניהעלי מחת הא  ה ה  ה ְְִִֶֶַַַָָ
ממ א , מחי  ,ני חְְְְִִֵֵַַַָֻוה

נתקנ  העלמת. כל (ננ)ברכת ְְְְִִָָָָָֻ

ניעלי מנחת ה ה  .ְְִִֶֶֶַַַמ
עיהר מנחת ה ה   .ניְְְְִִֶַַַַָָותח

. יהִֵַֹ

רלמלע החיד, לבנ הלא  עה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ת א מה עלינה, עטרה תְֲִֶַָָָָא
הל. מחת  הה  ה ל . על ל ְִֶֶֶַַַַַַַֹֹה
ני ל  ינ על  מפקד היה אחד  ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֻטר
הריגה , ריכי ברי ביד הי , ְְְֲִִִִֶָָָָָָאד

צריכ  הי גבריביל להלקאה .  י ְְְְְִִִִִֶַָָָָ
עזב ל ה מחת ל הה   ה ְְִֵֶֶֶֶַַַַב ד

.ל ה מחת  את ומר  יניו, ְְִִֵֶֶֶֶַַָאת 

, בירה ה ע  לה הלת ,  ה  תא ְִִִֶֶַַַַָָ
מחת עליו,  והא האב  ְְְִִֵַַָָָָָמחת 
 לה מחת . ניחוה ני ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָהעלי
זה על . ב יצטער ולא ,מחי ְְְֲִִֵֶַַָֹֻ

נח )תב  ה(ישעיה מה ענג. לת וקראת ְֶֶַַַָָָָָֹ
רה  מק א א  נמצא  לא  ענג ְְִֶֶֶֶֶָָָֹֹֹענג?
תעג אז אמר מ , העלי ד ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָֹה
הה וה ה'. על הא  ענג הרי  ה'. ְֲֵֶֶֶַַַַֹעל 
ת א מתער ,ל ה הלת  ְְִִֵֶֶֶַַַָה א
וקראת ת ב   זה ענג. ל  ְֲֶֶֶֶָָָָָָֹעטרה

הזֹוהר קמז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

דכתיב ה א  הדא דענג עטרא  ְְְְִִִֶַָָָֹההא 
ענג. לת  ְֶַַָָָָֹוקראת

מות יל  ְִִֶַָָָצדקה
וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר

בארחא ,רי אזלי  הו יסי ורי  חיא  ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ
תרי  ח א ט רא , בהה א  געְְְְֵַַָָָ
 נ ר חד חמ א הכי אזלי,  דהו ְְְִֵֵַַַַַַָָָָגברי
 הב ,ייכ מ מט ,ל ואמר  אתי, ְְְְֲִֵַַָָָָָהוה
 מי י תרי דהני  דנהמא , פ א  מזנא  ְְְְֲִִִֵֵַַָָָלי 
מדי. אכלנא ולא  במדרא , ְְְְְְֲִִִַַַָָָָתעינא 
וא יק  גברי, רי  מאי חד ְְְְְִִִִֵֵֵַַַא מיט
,לי ויהיב  לא רחא , אייתי איה ניְְְְְְִִֵֵֵַָָמז
מה , חברי לי אמר  .לי ואקי ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָואכיל
אכלנא . ידי אנא  הא  מז נא , מ ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָתעביד
יתיב אזיל, אנא  ,דיד עלי מה  ,לי ֲֲִִִֵֵֶַָָָָָאמר
מה ל  אכל עד מס נא , ההא  יְְְִֵַַַַַָָָ
יהב דא אר, נהמא  וההא  ,יג ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָדהוה

. לי ואזל  לא רחא , ְְְֵֵַָָלי

בריאמר  קדא  בעא  לא  ח יא , רי ְְִִִִַָָָָָָֻ
.יד על יתעביד דא  דמה  ְְְֲִִִַָָָה א 
על אתזר דינא  דילמא י סי רי ְְְִִִִִֵַַַָָָאמר
ה א ברי קדא  בעא  , נ בר  ְְִַַָָָָֻהה א 
עד  .לי ל זבא   גי האי , י ק ְְְְִֵֵֵַַַַָָָלזנא 
ארחא , גברא  ההא  לאה  אזלי, הוְְְְֵַַַַַָָָָ

ולא  ,חברי  לי ע"א)אמר  קי"א   אמינא(ד ְְֲֵֵֵַַָָָ
רי  אמר לאחרא . נהמא   לא   ְְֲֳִִִֵַָָָָָָָל

 חלי ניהב   מזנא הא  יסי, לרי יא  ְְִִִִֵֵַַָָָָ
י מ למיק תבעי  יסי ר י אמר ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָלמיכל.
בקפט רי  ודאי  הא  ונחמי, נזיל ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָזכתא ,
בעא אתאחיד, מ תא  טפסא  ְְְְֲִִִָָָָָדדא 
 גי , תיזכ לז נא ה א   ברי ְְְְְְִִֵַָָֻקדא

. זביְְֵֵל

ענג. ֶַַָֹלת

מות יל  ְִִֶַָָָצדקה
וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר

ר,רי  לכיה  הי יסי  ורי  חיא  ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
גברי ני  מצא הר, תא געְְְְְִֵַָָָ
אחד אי  רא  י . לכי ה היְִִֵֶֶָָָָ
נ ,מ ב ה :לה ואמר  א , ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָהיה 
א ה ימי ני  ,לח ת  מז ְְִִֵֵֶֶֶֶַָלי
נמט דבר. אכלי  ולא ב ד ר ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹעיתי 
נמז והציא  ,גברי ני   ת מא ְְְְִִֵֵֶָָָאחד 
והאכיל  ל ונת ,רל הביא  ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָה א
עה מה :חבר ל אמר . ת א ְְֲֲִֵֶַַַָָוהקה 
אכל? אני  י  את  אני  הרי  ,זה ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָע
י ב ? לה אני  על  מה :ל ְֲִֵֶַַַָָָאמר
היה מה ל  אכל  עד  עני ,  ת א  ְִֶֶֶַַַָָָָָאצל
,רל ל נת אר  לח  ת וא , ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָאצל

. ל  ְַָוהל

ראמר ד ה רצה  לא חיא , רי ִִַַַָָָָָָֹ
.ידינ על יעה  זה  בר ֵֵֶֶֶַָָָָהא 
ת א על   י נגזר אלי יסי, רי ְִִִֵַַַַַָאמר
 להזמי הא ר דה ורצה ,ְְְִִַַָָָָאי
,הלכ עד  .יל לה די זה את ְְְְְִֵֶֶֶַָָָלפניו
: חבר ל אמר .ר אי תא  ְֲִִֵֵֶֶַַַָהתע
לאחר? לח ת א   ל אמרי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹולא 
נע  מז הרי י סי, לרי  ח יא רי  ,אמר ְֲִִִִֵֵַַַָָָָ

התרצה יסי , רי אמר לאכל .  ל  ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָֹנ
ונראה , נל ה כת ? את מ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַלהציא 
ה פס זה, ל  ניו צ רת ו אי ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָהרי
ה א ר ד ה ורצה  נאחז, הות  ְֱֶֶֶַַָָָָָָל 

. יללה די   תזכ  ְְְְִֵֵַַלז



הזֹוהרקמו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הת ֲַַַַָמעלת
ע"ב) צד אמור (זוהר

נטירתאאמר חדוותא  יה דה , רי ְְְִִִֶַָָָָָ
ה א , א  על דתא  ְְְַַָָָֹדימא 
ואי א , אא  אתע ר ימא  האי בגיְְְְְֲִִִַָָָָָ
דלא מה ,תיקד על  קדה ס ְְְְִֵַַַָָָֻואת
,קד ה א  הא  ימי, אר  הכי ְְְְִִִֵֶַָָָֹא כח 
על קד ה סיוא ,ד ְְְְִִֶַַַָָֹואתע ר
חדוותא ימא  האי  גי .תיְְְִֵֶַַָָָָקד
מלי  .י חדא א  ות אי, ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹדע אי
 אתקנ י מ  ה . עלמי הכ ְְְְְְִִִִֵָָָֻֻברכא

(אתזנ דעלאי (נ"א  נייחא  ימא  האי , ְְְְִִֵַַָָָָ
דחיב א נייחא  ימא  האי ְְְְֵַַַַַָָָָָות אי.

.ְִֵָדגיהנ

יחידאי,למלא  לברי הללא  עבד  ְְְְְִִִִֵַַָָָָ
מני  ע אה, עטרא לי ְְְִִֵֵַָָָָָאע ר
חדוותא י מא האי א . על מלא  ְְְֵֶַַַָָָָָֹלי
ינא על דאתקד סנטירא  חד ְְְְְִִִַַַַָָָֹלכא .
 בעיי ברי ידי הו נא , ְְְְֲִִִֵֵַָָָדבני
 גי לאלקאה. בעיי ברי ְְְְְְִִַַָָָָָקלא ,
דמל א , דחדוותא  ימא  דהאי ְְְְְְְֶַַָָָָָיקרא 

דמלא . לחדוותא  ונטר יני, ְְְְְִִֶַַָָָָָביק

א דמל הל לא  ימא , ההא  ְְִַַַָָָ
א א חדוותא  ְְְְִֶַַָָָָבמטר ניתא,
.אי ות אי דע חדוותא  ,עלי ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָואיא 

ול ,א ח  ה דמלא , אחדוותא  ְְְְְְֶַַָָָָָֻ
כתיב א  על .י ישעיה יצטער) ְְֲִִֵַַָ

לאנח ) ענג ענג. מאי ענג. לת ְֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוקראת 
ע אה  קד באתר לעיא  א א  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹא כח 

אמר,  דא מה  נח )ארי. אז(ישעיה ְְְֵֵַָָָָ
והאי  ה א . יי' על ענג האי יי'. על ְְְְְִֶַַַַַַָָֹתעג
אתע ר דמלא, הל לא  דה א  ְְְְֲִִַָָָָימא 

הת ֲַַַַָמעלת
ע"ב) צד אמור (זוהר

לאמר והמירה  המחה יה דה , רי ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
מ הל, על  ה ה ת ִֵַַַַָֹי
בא א , אא  מתער הה   הְְְִִֵֶֶַַַַָָ
  אי מה  , תקד על קדה  ְְְֵֵֶֶֶַַָָֻֻונספת
מתער  קד ה א הרי  ,מי ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹאר
מ ,תקד על קדה  סימ , קדְְְִִֶַָָֹֻֻ
ניהעלי מחת הא  ה ה  ה ְְִִֶֶַַַָָ
ממ א , מחי  ,ני חְְְְִִֵֵַַַָֻוה

נתקנ  העלמת. כל (ננ)ברכת ְְְְִִָָָָָֻ

ניעלי מנחת ה ה  .ְְִִֶֶֶַַַמ
עיהר מנחת ה ה   .ניְְְְִִֶַַַַָָותח

. יהִֵַֹ

רלמלע החיד, לבנ הלא  עה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ת א מה עלינה, עטרה תְֲִֶַָָָָא
הל. מחת  הה  ה ל . על ל ְִֶֶֶַַַַַַַֹֹה
ני ל  ינ על  מפקד היה אחד  ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֻטר
הריגה , ריכי ברי ביד הי , ְְְֲִִִִֶָָָָָָאד

צריכ  הי גבריביל להלקאה .  י ְְְְְִִִִִֶַָָָָ
עזב ל ה מחת ל הה   ה ְְִֵֶֶֶֶַַַַב ד

.ל ה מחת  את ומר  יניו, ְְִִֵֶֶֶֶַַָאת 

, בירה ה ע  לה הלת ,  ה  תא ְִִִֶֶַַַַָָ
מחת עליו,  והא האב  ְְְִִֵַַָָָָָמחת 
 לה מחת . ניחוה ני ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָהעלי
זה על . ב יצטער ולא ,מחי ְְְֲִִֵֶַַָֹֻ

נח )תב  ה(ישעיה מה ענג. לת וקראת ְֶֶַַַָָָָָֹ
רה  מק א א  נמצא  לא  ענג ְְִֶֶֶֶֶָָָֹֹֹענג?
תעג אז אמר מ , העלי ד ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָֹה
הה וה ה'. על הא  ענג הרי  ה'. ְֲֵֶֶֶַַַַֹעל 
ת א מתער ,ל ה הלת  ְְִִֵֶֶֶַַַָה א
וקראת ת ב   זה ענג. ל  ְֲֶֶֶֶָָָָָָֹעטרה

הזֹוהר קמז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

דכתיב ה א  הדא דענג עטרא  ְְְְִִִֶַָָָֹההא 
ענג. לת  ְֶַַָָָָֹוקראת

מות יל  ְִִֶַָָָצדקה
וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר

בארחא ,רי אזלי  הו יסי ורי  חיא  ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ
תרי  ח א ט רא , בהה א  געְְְְֵַַָָָ
 נ ר חד חמ א הכי אזלי,  דהו ְְְִֵֵַַַַַַָָָָגברי
 הב ,ייכ מ מט ,ל ואמר  אתי, ְְְְֲִֵַַָָָָָהוה
 מי י תרי דהני  דנהמא , פ א  מזנא  ְְְְֲִִִֵֵַַָָָלי 
מדי. אכלנא ולא  במדרא , ְְְְְְֲִִִַַַָָָָתעינא 
וא יק  גברי, רי  מאי חד ְְְְְִִִִֵֵֵַַַא מיט
,לי ויהיב  לא רחא , אייתי איה ניְְְְְְִִֵֵֵַָָמז
מה , חברי לי אמר  .לי ואקי ְְְְִֵֵֵֵַַַַָָואכיל
אכלנא . ידי אנא  הא  מז נא , מ ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָתעביד
יתיב אזיל, אנא  ,דיד עלי מה  ,לי ֲֲִִִֵֵֶַָָָָָאמר
מה ל  אכל עד מס נא , ההא  יְְְִֵַַַַַָָָ
יהב דא אר, נהמא  וההא  ,יג ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָדהוה

. לי ואזל  לא רחא , ְְְֵֵַָָלי

בריאמר  קדא  בעא  לא  ח יא , רי ְְִִִִַָָָָָָֻ
.יד על יתעביד דא  דמה  ְְְֲִִִַָָָה א 
על אתזר דינא  דילמא י סי רי ְְְִִִִִֵַַַָָָאמר
ה א ברי קדא  בעא  , נ בר  ְְִַַָָָָֻהה א 
עד  .לי ל זבא   גי האי , י ק ְְְְִֵֵֵַַַַָָָלזנא 
ארחא , גברא  ההא  לאה  אזלי, הוְְְְֵַַַַַָָָָ

ולא  ,חברי  לי ע"א)אמר  קי"א   אמינא(ד ְְֲֵֵֵַַָָָ
רי  אמר לאחרא . נהמא   לא   ְְֲֳִִִֵַָָָָָָָל

 חלי ניהב   מזנא הא  יסי, לרי יא  ְְִִִִֵֵַַָָָָ
י מ למיק תבעי  יסי ר י אמר ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָלמיכל.
בקפט רי  ודאי  הא  ונחמי, נזיל ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָזכתא ,
בעא אתאחיד, מ תא  טפסא  ְְְְֲִִִָָָָָדדא 
 גי , תיזכ לז נא ה א   ברי ְְְְְְִִֵַָָֻקדא

. זביְְֵֵל

ענג. ֶַַָֹלת

מות יל  ְִִֶַָָָצדקה
וע"ב) ע"א ט ויקרא  (זוהר

ר,רי  לכיה  הי יסי  ורי  חיא  ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
גברי ני  מצא הר, תא געְְְְְִֵַָָָ
אחד אי  רא  י . לכי ה היְִִֵֶֶָָָָ
נ ,מ ב ה :לה ואמר  א , ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָהיה 
א ה ימי ני  ,לח ת  מז ְְִִֵֵֶֶֶֶַָלי
נמט דבר. אכלי  ולא ב ד ר ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹעיתי 
נמז והציא  ,גברי ני   ת מא ְְְְִִֵֵֶָָָאחד 
והאכיל  ל ונת ,רל הביא  ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָה א
עה מה :חבר ל אמר . ת א ְְֲֲִֵֶַַַָָוהקה 
אכל? אני  י  את  אני  הרי  ,זה ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָע
י ב ? לה אני  על  מה :ל ְֲִֵֶַַַָָָאמר
היה מה ל  אכל  עד  עני ,  ת א  ְִֶֶֶַַַָָָָָאצל
,רל ל נת אר  לח  ת וא , ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָאצל

. ל  ְַָוהל

ראמר ד ה רצה  לא חיא , רי ִִַַַָָָָָָֹ
.ידינ על יעה  זה  בר ֵֵֶֶֶַָָָָהא 
ת א על   י נגזר אלי יסי, רי ְִִִֵַַַַַָאמר
 להזמי הא ר דה ורצה ,ְְְִִַַָָָָאי
,הלכ עד  .יל לה די זה את ְְְְְִֵֶֶֶַָָָלפניו
: חבר ל אמר .ר אי תא  ְֲִִֵֵֶֶַַַָהתע
לאחר? לח ת א   ל אמרי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹולא 
נע  מז הרי י סי, לרי  ח יא רי  ,אמר ְֲִִִִֵֵַַַָָָָ

התרצה יסי , רי אמר לאכל .  ל  ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָֹנ
ונראה , נל ה כת ? את מ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַלהציא 
ה פס זה, ל  ניו צ רת ו אי ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָהרי
ה א ר ד ה ורצה  נאחז, הות  ְֱֶֶֶַַָָָָָָל 

. יללה די   תזכ  ְְְְִֵֵַַלז
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חתא הכי , ונאי , נ בר ההא  יתיב ְְְִִִַַַָָָָ
אתרחיק  וחברי אילנא, ְְְְִִִֵַַָָחד
יסי  רי אמר אחרא. ר ויתיב  ,י ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמ
ואי  ונחמי, ניתיב ה א  חיא , ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָלרי
ניסא , לי למרח בעי  ה א ברי ְְְְִִִֵֵָָָָֻקדא
טיפסא חד חמ א הכי . ריכ וא  ְְְִִִַַָָָָקמ
ווי  חיא , רי אמר . י  קאי ְְִִִִֵֵַַַַָָָב להבי
רי  אמר  ימת . ה א  ,נ בר  הה א  ְְְִִַַַַַָָָעל
ברי קדא  , נ בר  הה א  זאה  ְְְִֵַַַָָָָיסי ,
נחת אהכי ניסא . לי ירחי ְְִִִֵַַַָָָה א 
ק .למקטלי בעא  חויא , חד ְְְְִִִֵֵַָָָָָָמאילנא 
קס ר .וקטלי  עלי טפסא  ְְְְִִֵֵֵַַָָהה א 

. לי ואזל  טפסא , יריְְְִֵֵֵַָָ

קדאאמר ל אמינא ולא יסי, רי  ְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ניסא , לי  למרח בעא  הא   ְְְִִִֵָָָָברי
א ער א הכי .י מ תיזכ תיק ְְְְִִִִֵֵַַָָולא 
בי אחיד .לי ואזיל וק ,נ בר ְְֲִִֵֵַַָָָהה א 
למיכל.  לי ויהב יסי, ורי  חיא  ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָרי
דרחי ניסא   לי אחויא אכל , ְְְִִִֵַַַָָָָתר

הא .  ברי קדא  ְְִֵָֻלי

ואמרתח יסי לז)ר י יי'(תהלי טח ְְְִִֵַַַַָָָ
אמ נה , רעה  אר כ טב  ְְֱֲֵֵֶֶַָָוע ה
ט ב עביד נ בר  לקיח ְְִֵַַָָָָָז אה
יראל. כנסת  טב  א ער הא ,ידי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָמ
ה א צדקה, א ער כד  צדקה . ְְְְְִִַַָָָָָבמה .
ועל יראל. נסת לגי  א ער די ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָט ב

כתיב  י)א  מאי (משלי מות. ת יל צדקה  ְְִִִֶַָָָָָ
ה א , דח י אילנא  צדקה  גי ְְְְִִִֵַַָָָָָטעמא .
ונטיל דמתא , אילנא  הה א  על ְְְְִִִַַַָָָָוא ער
מ תא . מ ל וזיב  ,י אחיד ְֲִִִִֵֵַָָאי
דא ער דחי אילנא  לההא   רי  ְְְְִִִֵַַַָָָָמא

הה אימא  הוי  דאיה להאי, צדקה  יא ְְְֲִִִֵַַָָָ

 י איל חת  וי האי ת א יב   ְִִֵַַַַָָָָָ
וי ב מ התרחק  וחבר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָאחד ,
ח יא , לרי  יסי רי אמר אחרת. דרְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ר דה אי ונראה, נב  ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָעת
 י . וח קמ נס . ל להרחי רצה ְְְִִֵֵֶַָה א
עמדת להב ת ל אחת צ רה  רא ְֶֶֶַַַָָָָ
ת א על  אי חיא , רי אמר  ְִִַַַָָָָלפניו.
י סי , רי אמר ימת . עכו , ְִִֵֶַַַָָָָהאי
ה א ר  דה , האי  תא ְִֵֶַַָָָא רי 
אחד מאיל ירד   י נס.  ל ְִִֵֵֵֶַַָָָָירחי
צ רה ת א קמה .להרג ורצה אחד ְְְֶָָָָָָָָָָנח
,רא הרה ס בבה .והרג ְְֲַַַָָָָָָֹעליו 

. ל ְְָָָוהלכה 

הדאמר ל אמרי  ולא י סי, רי ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ
נס ,  ל להרחי ר צה  הא   רְְִֵֶַָ
התערר  י ?מ ת זכ תציא  ְְְִִִֵֵֶָֹולא 
רי  אחז .ל והל וק ,האי ת ְְֲִִַַָָָָא
אחר לאכל. ל ונתנ י סי, ורי  ְְְֱִִֵֶַַַָָֹח יא 
דה  ל הרחי ה ס  ל הרא ְְִִֵֶֶֶַַַָָאכל ,

הא. רָ

ואמרתח  י סי לז)רי ה'(תהלי טח  ְְִֵַַַַַָָ
אמנה. רעה  אר כ טב  ְְֱֲֵֵֶֶַָָועה 
טב עה האי ל  חלק ְְִֵֶֶֶֶַָא רי 
נסת ע טב  מערר הרי  ,ְְֲִִֵֵֶֶֶֶמ
דקה צדקה. ב ה? ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָי ראל,
אל מתערר אז טב , הא ְְִִֵֶֶֶָמתעררת ,

תב  זה  ועל  י ראל , י)נסת (משלי ְְְִֵֶֶֶַָָ
מ ? עה מה מ ות. יל ְִִִֶַַַַָָָָצדקה
על מתעררת  ,י הח ע היא  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָדקה
זיאח תא ולקח ה ות, ע ת ְֲִֵֵֶֶַַָָא

ע תלא גר מי מהות.  ילמְִִֵֵֶַַַָָָ
ת א אמר, הוה  לזה? תערר י ְֱִִֵֵֵֶֶַָָח

הזֹוהר קמטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מה לעיא ,  לי עביד ה א  ביכל ְְְֲֲִִֵֵַָָָעביד ,
אמר  קי)דא עת .(תהלי בכל צדקה  ע ה ְְְְֵֵֵַָָָָ

אתמר. ְְִַָוהא

ליראל ה ' ְְֲִֵַַָאהבת
ע"א) קטו בחוקותי (זוהר

בריא דקד א  ע אה  רחימתא חזי, ְְְְִִִֵָָָָָָ
ר  לי דהוה  למלא  ביראל , ְְְְְֲִֵֵַַָָָה א 
חד  י מא מלא , קי חטי והוה  ְְֲִֵֵַַַַָָָָָיחידאי,
הני  ל מל א, אמר  מלא , קי ְְֲֵֵַַַַַָָָָָסרח
 א מ .לק ולא  ,ל אלקינא מיְְְְִִִֵַַָָָָי
ל רי א אי , ל אע יד מאי חמי ְְִִִֵֵַַָָָָָָואיל
ילמא מ לכתא , ל וא יק ארעא , ְְְְִִִִַַַָָָָמ
חקלא , זאבי  א חקלא, י  על מְְְְֲֵֵֵַַָָָיק
מה מעלמא .  ל ויעבר ,לסטי  ְְְְִִֵַַַָָָא
מארעא . ניפ ק ואנ אנא אא  ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָאע יד.

 מארעא ניפ ק  ואנ אנא  אני, אא) ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

חדא) וניפק גלתא  נה ואנ אמראנא   . ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָ
,לכ אע יד מה  יראל ה א ,  ברי ְְְְְִִִֵַַָָֻקדא
,דנייכ א  יתאר ולא  ,לכ אלקינא  ְְְְְְִֵַַַָָָהא 
מארי  ,תריסי מארי עלייכ אייתינא  ְְְִִֵֵֵַַָָָָָהא 
אי  . מע ולא  ,לכ לאלקאה  ,ְְְְְְְִִַַַָָָטפסי
חילנא ,דכלח מארעא לכ ְְְְְִִֵַַָָָא יק
,זאבי מ ה  ,יד מ ה  ְְִִִִֵַַַָָָעלייכ
מעלמא . לכ ויעבר ,עלייכ מיקְְְְְִֵַַַָָָ
  וא אנא  א א  ,לכ אע יד מה  ְְְֲֲִֶַַַָָָאבל

גל תא .  נה מארעא , ְְְֵֵַַָָָנפ ק

למה הדא  אתכ וירי דכתיב  הא  ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
א ק   ימר ואי ְְְְְִֵֶָָגלתא .
, אתיכח על  בע  .כ ע אני א ,ְְִִֵֶֶַַַַָֹלכ

עה ה א ביכל  עה, הא  ְְִֶֶָָָָָצדקה
אמר מ למעלה , תקו)א ה(תהליע ְְְֱֵֶֶַַָֹ

נת אר. והרי  עת. בכל צדקה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָצדקה

ליראל ה ' ְְֲִֵַַָאהבת
ע"א) קטו בחוקותי (זוהר

לא  העלינה האהבה  את ראה ְְֲֵֶֶֶַָָָָֹ
 למל ליראל. ה א  ר ד ְְְִֵֶֶַָָָה
לפני ח טא והיה יחידי ,  ל ְְְִִִֵֵֵֶָָָָהיה 
אמר , לה לפני סרח  אחד   י .ל ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה
ולא ת א הלקיתי  לה מי ה ל :ל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹה
;ל אעה  מה ראה  ואיל א מ . ל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָק
 ת א ואציא האר מ תא אגר ְְְֲִִִֵֶָָָא
הדה , י  עלי מיק אלי הלכת, ְִֵֶֶַַַַָָָֻמ
 ת א ויעביר ,לסטי  א הדה, זאבי  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָא
וא ה אני אא אעה? מה .להע ְֱֲִִֶֶֶַָָָָָמ

.האר מ ִֵֵֶָָנצא 

א] האר מ נצא  וא ה אני אני ,  א ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
 יחד]. ונצא ל ת נל ואה ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָאני
מה יראל, הא: ר דה ְִֵַַָָָָָאמר
ולא אתכ הלקיתי הרי  ?לכ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֹאעה
עליה הבאתי  הרי  .אזניכ נְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָהר
להלקת ח לה, עלי  ,ימג ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָעלי 
אתכ א ציא א . מע ולא ,ְְְְְִִֶֶֶֶֶַֹאתכ
עליכ חד  אני ,כ לב  האר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָמ
מ ק זאבי מ ה ,י ד ְִִִִֵֶַַָָָֻמה
אבל .להע מ אתכ ויעביר ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָעליכ
 מ נצא   וא אני א א  ? לכ אעה ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמה 

ל ל ת.  ונל ְֵֵֶַָָָהאר

 ת.זה ל ללכת , אתכ וירי  תב  ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אני  א  אתכ אעזב אמר ְְְֱֲִִֶֶֶֶַֹֹוא
בע  ז   אתיכח על בע .כִֵֶֶֶֶַַַַָֹע
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חתא הכי , ונאי , נ בר ההא  יתיב ְְְִִִַַַָָָָ
אתרחיק  וחברי אילנא, ְְְְִִִֵַַָָחד
יסי  רי אמר אחרא. ר ויתיב  ,י ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמ
ואי  ונחמי, ניתיב ה א  חיא , ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָלרי
ניסא , לי למרח בעי  ה א ברי ְְְְִִִֵֵָָָָֻקדא
טיפסא חד חמ א הכי . ריכ וא  ְְְִִִַַָָָָקמ
ווי  חיא , רי אמר . י  קאי ְְִִִִֵֵַַַַָָָב להבי
רי  אמר  ימת . ה א  ,נ בר  הה א  ְְְִִַַַַַָָָעל
ברי קדא  , נ בר  הה א  זאה  ְְְִֵַַַָָָָיסי ,
נחת אהכי ניסא . לי ירחי ְְִִִֵַַַָָָה א 
ק .למקטלי בעא  חויא , חד ְְְְִִִֵֵַָָָָָָמאילנא 
קס ר .וקטלי  עלי טפסא  ְְְְִִֵֵֵַַָָהה א 

. לי ואזל  טפסא , יריְְְִֵֵֵַָָ

קדאאמר ל אמינא ולא יסי, רי  ְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ניסא , לי  למרח בעא  הא   ְְְִִִֵָָָָברי
א ער א הכי .י מ תיזכ תיק ְְְְִִִִֵֵַַָָולא 
בי אחיד .לי ואזיל וק ,נ בר ְְֲִִֵֵַַָָָהה א 
למיכל.  לי ויהב יסי, ורי  חיא  ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָרי
דרחי ניסא   לי אחויא אכל , ְְְִִִֵַַַָָָָתר

הא .  ברי קדא  ְְִֵָֻלי

ואמרתח יסי לז)ר י יי'(תהלי טח ְְְִִֵַַַַָָָ
אמ נה , רעה  אר כ טב  ְְֱֲֵֵֶֶַָָוע ה
ט ב עביד נ בר  לקיח ְְִֵַַָָָָָז אה
יראל. כנסת  טב  א ער הא ,ידי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָמ
ה א צדקה, א ער כד  צדקה . ְְְְְִִַַָָָָָבמה .
ועל יראל. נסת לגי  א ער די ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָט ב

כתיב  י)א  מאי (משלי מות. ת יל צדקה  ְְִִִֶַָָָָָ
ה א , דח י אילנא  צדקה  גי ְְְְִִִֵַַָָָָָטעמא .
ונטיל דמתא , אילנא  הה א  על ְְְְִִִַַַָָָָוא ער
מ תא . מ ל וזיב  ,י אחיד ְֲִִִִֵֵַָָאי
דא ער דחי אילנא  לההא   רי  ְְְְִִִֵַַַָָָָמא

הה אימא  הוי  דאיה להאי, צדקה  יא ְְְֲִִִֵַַָָָ

 י איל חת  וי האי ת א יב   ְִִֵַַַַָָָָָ
וי ב מ התרחק  וחבר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָאחד ,
ח יא , לרי  יסי רי אמר אחרת. דרְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ר דה אי ונראה, נב  ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָעת
 י . וח קמ נס . ל להרחי רצה ְְְִִֵֵֶַָה א
עמדת להב ת ל אחת צ רה  רא ְֶֶֶַַַָָָָ
ת א על  אי חיא , רי אמר  ְִִַַַָָָָלפניו.
י סי , רי אמר ימת . עכו , ְִִֵֶַַַָָָָהאי
ה א ר  דה , האי  תא ְִֵֶַַָָָא רי 
אחד מאיל ירד   י נס.  ל ְִִֵֵֵֶַַָָָָירחי
צ רה ת א קמה .להרג ורצה אחד ְְְֶָָָָָָָָָָנח
,רא הרה ס בבה .והרג ְְֲַַַָָָָָָֹעליו 

. ל ְְָָָוהלכה 

הדאמר ל אמרי  ולא י סי, רי ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ
נס ,  ל להרחי ר צה  הא   רְְִֵֶַָ
התערר  י ?מ ת זכ תציא  ְְְִִִֵֵֶָֹולא 
רי  אחז .ל והל וק ,האי ת ְְֲִִַַָָָָא
אחר לאכל. ל ונתנ י סי, ורי  ְְְֱִִֵֶַַַָָֹח יא 
דה  ל הרחי ה ס  ל הרא ְְִִֵֶֶֶַַַָָאכל ,

הא. רָ

ואמרתח  י סי לז)רי ה'(תהלי טח  ְְִֵַַַַַָָ
אמנה. רעה  אר כ טב  ְְֱֲֵֵֶֶַָָועה 
טב עה האי ל  חלק ְְִֵֶֶֶֶַָא רי 
נסת ע טב  מערר הרי  ,ְְֲִִֵֵֶֶֶֶמ
דקה צדקה. ב ה? ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָי ראל,
אל מתערר אז טב , הא ְְִִֵֶֶֶָמתעררת ,

תב  זה  ועל  י ראל , י)נסת (משלי ְְְִֵֶֶֶַָָ
מ ? עה מה מ ות. יל ְִִִֶַַַַָָָָצדקה
על מתעררת  ,י הח ע היא  ְְִִִֵֶֶֶַַַָָדקה
זיאח תא ולקח ה ות, ע ת ְֲִֵֵֶֶַַָָא

ע תלא גר מי מהות.  ילמְִִֵֵֶַַַָָָ
ת א אמר, הוה  לזה? תערר י ְֱִִֵֵֵֶֶַָָח

הזֹוהר קמטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מה לעיא ,  לי עביד ה א  ביכל ְְְֲֲִִֵֵַָָָעביד ,
אמר  קי)דא עת .(תהלי בכל צדקה  ע ה ְְְְֵֵֵַָָָָ

אתמר. ְְִַָוהא

ליראל ה ' ְְֲִֵַַָאהבת
ע"א) קטו בחוקותי (זוהר

בריא דקד א  ע אה  רחימתא חזי, ְְְְִִִֵָָָָָָ
ר  לי דהוה  למלא  ביראל , ְְְְְֲִֵֵַַָָָה א 
חד  י מא מלא , קי חטי והוה  ְְֲִֵֵַַַַָָָָָיחידאי,
הני  ל מל א, אמר  מלא , קי ְְֲֵֵַַַַַָָָָָסרח
 א מ .לק ולא  ,ל אלקינא מיְְְְִִִֵַַָָָָי
ל רי א אי , ל אע יד מאי חמי ְְִִִֵֵַַָָָָָָואיל
ילמא מ לכתא , ל וא יק ארעא , ְְְְִִִִַַַָָָָמ
חקלא , זאבי  א חקלא, י  על מְְְְֲֵֵֵַַָָָיק
מה מעלמא .  ל ויעבר ,לסטי  ְְְְִִֵַַַָָָא
מארעא . ניפ ק ואנ אנא אא  ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָאע יד.

 מארעא ניפ ק  ואנ אנא  אני, אא) ְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

חדא) וניפק גלתא  נה ואנ אמראנא   . ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָ
,לכ אע יד מה  יראל ה א ,  ברי ְְְְְִִִֵַַָָֻקדא
,דנייכ א  יתאר ולא  ,לכ אלקינא  ְְְְְְִֵַַַָָָהא 
מארי  ,תריסי מארי עלייכ אייתינא  ְְְִִֵֵֵַַָָָָָהא 
אי  . מע ולא  ,לכ לאלקאה  ,ְְְְְְְִִַַַָָָטפסי
חילנא ,דכלח מארעא לכ ְְְְְִִֵַַָָָא יק
,זאבי מ ה  ,יד מ ה  ְְִִִִֵַַַָָָעלייכ
מעלמא . לכ ויעבר ,עלייכ מיקְְְְְִֵַַַָָָ
  וא אנא  א א  ,לכ אע יד מה  ְְְֲֲִֶַַַָָָאבל

גל תא .  נה מארעא , ְְְֵֵַַָָָנפ ק

למה הדא  אתכ וירי דכתיב  הא  ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
א ק   ימר ואי ְְְְְִֵֶָָגלתא .
, אתיכח על  בע  .כ ע אני א ,ְְִִֵֶֶַַַַָֹלכ

עה ה א ביכל  עה, הא  ְְִֶֶָָָָָצדקה
אמר מ למעלה , תקו)א ה(תהליע ְְְֱֵֶֶַַָֹ

נת אר. והרי  עת. בכל צדקה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָצדקה

ליראל ה ' ְְֲִֵַַָאהבת
ע"א) קטו בחוקותי (זוהר

לא  העלינה האהבה  את ראה ְְֲֵֶֶֶַָָָָֹ
 למל ליראל. ה א  ר ד ְְְִֵֶֶַָָָה
לפני ח טא והיה יחידי ,  ל ְְְִִִֵֵֵֶָָָָהיה 
אמר , לה לפני סרח  אחד   י .ל ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה
ולא ת א הלקיתי  לה מי ה ל :ל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹה
;ל אעה  מה ראה  ואיל א מ . ל ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָק
 ת א ואציא האר מ תא אגר ְְְֲִִִֵֶָָָא
הדה , י  עלי מיק אלי הלכת, ְִֵֶֶַַַַָָָֻמ
 ת א ויעביר ,לסטי  א הדה, זאבי  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָא
וא ה אני אא אעה? מה .להע ְֱֲִִֶֶֶַָָָָָמ

.האר מ ִֵֵֶָָנצא 

א] האר מ נצא  וא ה אני אני ,  א ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
 יחד]. ונצא ל ת נל ואה ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָאני
מה יראל, הא: ר דה ְִֵַַָָָָָאמר
ולא אתכ הלקיתי הרי  ?לכ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֹאעה
עליה הבאתי  הרי  .אזניכ נְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָהר
להלקת ח לה, עלי  ,ימג ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָעלי 
אתכ א ציא א . מע ולא ,ְְְְְִִֶֶֶֶֶַֹאתכ
עליכ חד  אני ,כ לב  האר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָמ
מ ק זאבי מ ה ,י ד ְִִִִֵֶַַָָָֻמה
אבל .להע מ אתכ ויעביר ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָעליכ
 מ נצא   וא אני א א  ? לכ אעה ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמה 

ל ל ת.  ונל ְֵֵֶַָָָהאר

 ת.זה ל ללכת , אתכ וירי  תב  ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אני  א  אתכ אעזב אמר ְְְֱֲִִֶֶֶֶַֹֹוא
בע  ז   אתיכח על בע .כִֵֶֶֶֶַַַַָֹע



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרקנ   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

וא ,כע  ר ית בע  עלא  מאי. ְְְֲִִֶַַַַָָָ
דכתיב הא  הדא . אתיכנ)ח (ישעיה ְִִֵֶַָָֹ

קדא אמר . כ א חה עיכבפְְְְְִִֵֶֶַָָָֻֻ
לא  וא אנא  , רמ  א הא , ְְְְֲִַַַַָָברי

בארעא)ניד ר ס "אעלמא(ס "א  נטר ד (נ"א  ְְְְְִֵַָָָ

מעלמא)  נפקתמארעא מטרניתא  הא  . ְְְְְִֵַַַַָָָָָ
היכלא א , אתחרב הא  ,כ ע ְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹמהיכלה
לא למלא הא אתחרב . ודלכ ְְְְְְִִִִַַָָָָדילי
ע עייל  איה כד א א  היכלא , ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָאתחזי
אכח. לא  דמלא  וחדוה ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמטרניתא .

היכלאאא  דעאל עתא  ְְְֲֵֶַָָָָָ
רהא וא כח  ְְְְְְִִַַָָָדמטרניתא ,
ה א כחדא .  ה א ח היכלא ,  ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻע
הא מטרניתא , ברא  כחא ְְְְְִִַָָָָָלא 
מה אנא  א א  מ א . חריבא  ֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹהיכלא 
על א והא  .כע אנא  א ְְְְֲִִַַַַַָָאע יד.
ברי קדא  בגל תא , אינה יראל ְְְְְְִִִֵַָָָָֻב 
כד  ,ל ביק ולא  , ה ע אכח ְְְְְִִִַַָָה א 
ברי קדא לתא , מ יראל ,ְְְְִִִִֵָָָָֻיפק

כיב . ה ע יתב  ל )ה א , יי'(דברי וב ְְְְְִִִָָ
.ֱֶֹאלהי

.אתיכ ח על ול ה? .כע רתְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ת ב  נ)זה חה(ישעיה עיכבפ ְְְִֵֶֶֶָָֻ

 א ה א:  ר  דה אמר . כ ְִֶֶַַַָָָא
נד ר לא וא אני   רמ( אר) ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹ

ל ע( למהע  מהאר בירה(נגרה הרי  , ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
נחרב , ה ל  הרי  .כע  מהיכל ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיצאה
 למל הרי נחרב. כו י  ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָההיכל
ע נכנס  הא  אא  היכל ראי ְְִִֵֶֶָָָָֹלא

נמצאת. אינ  לה ומחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָה בירה .

ה בירה ,א א להיכל כנס  עה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
 היכל, ע  בנ ְְְִִֵַָָָָָֻונמצא 
  ה נמצאי אי עכו אחד. מחיְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
א א מהל. חרב ההיכל הרי  הבירה, ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹע
ועכו , .כע אני   א אעה? מה ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָאני 
דה ל ת,  ה ראל ב  על   ְִֵֵֶַַַַַָָָא
.תא עזב ולא  הע נמצא  הא רְְִִֵֶָָָָֹ
דה הל ת, מ יראל יצא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאר

תב  ,ע י ב  הא  ר( ל דברי) ִֶָָָָ
.אלהי ה' ְֱֶָֹו ב
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היכלא א , אתחרב הא  ,כ ע ְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹמהיכלה
לא למלא הא אתחרב . ודלכ ְְְְְְִִִִַַָָָָדילי
ע עייל  איה כד א א  היכלא , ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָאתחזי
אכח. לא  דמלא  וחדוה ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמטרניתא .

היכלאאא  דעאל עתא  ְְְֲֵֶַָָָָָ
רהא וא כח  ְְְְְְִִַַָָָדמטרניתא ,
ה א כחדא .  ה א ח היכלא ,  ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻע
הא מטרניתא , ברא  כחא ְְְְְִִַָָָָָלא 
מה אנא  א א  מ א . חריבא  ֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹהיכלא 
על א והא  .כע אנא  א ְְְְֲִִַַַַַָָאע יד.
ברי קדא  בגל תא , אינה יראל ְְְְְְִִִֵַָָָָֻב 
כד  ,ל ביק ולא  , ה ע אכח ְְְְְִִִַַָָה א 
ברי קדא לתא , מ יראל ,ְְְְִִִִֵָָָָֻיפק

כיב . ה ע יתב  ל )ה א , יי'(דברי וב ְְְְְִִִָָ
.ֱֶֹאלהי

.אתיכ ח על ול ה? .כע רתְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ת ב  נ)זה חה(ישעיה עיכבפ ְְְִֵֶֶֶָָֻ

 א ה א:  ר  דה אמר . כ ְִֶֶַַַָָָא
נד ר לא וא אני   רמ( אר) ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹ

ל ע( למהע  מהאר בירה(נגרה הרי  , ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
נחרב , ה ל  הרי  .כע  מהיכל ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיצאה
 למל הרי נחרב. כו י  ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָההיכל
ע נכנס  הא  אא  היכל ראי ְְִִֵֶֶָָָָֹלא

נמצאת. אינ  לה ומחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָה בירה .

ה בירה ,א א להיכל כנס  עה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
 היכל, ע  בנ ְְְִִֵַָָָָָֻונמצא 
  ה נמצאי אי עכו אחד. מחיְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
א א מהל. חרב ההיכל הרי  הבירה, ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹע
ועכו , .כע אני   א אעה? מה ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָאני 
דה ל ת,  ה ראל ב  על   ְִֵֵֶַַַַַָָָא
.תא עזב ולא  הע נמצא  הא רְְִִֵֶָָָָֹ
דה הל ת, מ יראל יצא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאר

תב  ,ע י ב  הא  ר( ל דברי) ִֶָָָָ
.אלהי ה' ְֱֶָֹו ב

ֶּפֶרק י"ד
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ָוֵאָרא - ַמּטֹות ַמְסֵעי



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםובנ הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר קנגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אהביה ל  ב  וגיל ליר את  מחְְְֲִִִֶֶַָָָָֹ
וע"ב) ע"א קיח במדבר (זוהר

תח ,רי סו)אלעזר את(ישעיה מח ְְִִִֶֶַָָָ
.'וג אהביה  ל  ב וגיל לְְְֲִִֶַָָָָֹיר
ברי קדא  קי א רייתא  חביבא  ְְְֲִִֵַַַָָָָֻמה
דא רייתא מ י אתר  בכל הא ְְְְְֲִֵַָָָָה א ,
 ילי ח וכל ה א   ברי קדא  , מע ְְְְְִִִַָָָָֻא
וקדא .לילמל צייתי  ה ְְְְְִִִֵֵַָֻדילי
ה א הדא  ,י ע לדירא  אתי ה א  ְְְִִֵֵַָָָָברי

כ)דכתיב אזיר(שמות א ר המק כל ְְְֲִִִֶַַָָ
דנא י  אא  ע ד , ולא .'וג מי ְְְְְִֶֶַָֹאת 

אקמ ה . והא  ,יק ְְְִֵַַָָנפלי

אי א אי ע א רייתא  די  חזי, ְִִִִֵֵַָָָָ
 נ בר אתי דאלעיא . ועביד ְְִִֵֵַָָָָָ

קדא קי קימא  פ דא  ההא  ְְִֵַַַָָָָָֻחדא,
ואמר ,יק מתע רא  הא , ְְְְִִֵַַַָָברי
 גי אנא , לנייא מ לי, עבד ְְְְְֲֲִִִַַַָָָלנייא
 דאיה גוונא לעיא . לי א ער איהְְְְְְִִִֵֵַַָָ
לעיא , א ער נמי הכי לת א , לי ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָא ער
 דא מה ותא , לעיא  למא  ְְְְְְְִֵַַָָָָָָועביד 

כז)אמר, יע ה(ישעיה מע י  יחזק  א ְֲֲִֵֵֶַַָָֻ
ל יע ה  לי. יע ה   ל לי לֲֲִִֶֶַַָָָ
זאה לת א. י , יע ה  ל לעיא. ְְֲִִֵֶַַַָָָָָלי ,
די  עביד , נ בר הה א  לקי ְְִִֵֵַַָָָח

ְַָא רייתא .

מחלא חדוה גי ,'וג ליר את  ְְְְְְִִִֶֶַָָָ
דיראל זמנא  א א  ְְְְְְִִִֵֶַָָָאכח,
אתחרת  ת קי א . בארעא  ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָקיימי
דכ א , חדוותא  ה א  כדי ,בבעל ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹא תא 
דיראל זמנא  ותא . דעי א  ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָחדוותא 
לי אסיר קיא , ארעא  כח א ְְְְִִִֵַַָָָָָלא
כיב . חיד לאחזאה  למחדי,  נ ְְְְְֱִִֵֵֵַַָָָל ר

אהביה ל  ב  וגיל ליר את  מחְְְֲִִִֶֶַָָָָֹ
וע"ב) ע"א קיח במדבר (זוהר

תח ,רי סו)אלעזר את(ישעיה  מח ְְִִֶֶַַָָָ
.'וג אהביה  ל  ב  וגיל לְְְֲִִֶַָָָָֹיר
לפני הרה חביבה ְֲִִֵַַָָָה
מק כל  הרי  ְֲֵֶַָָָָה דרהא,
הד ר ה א ,מעינ תרה ְְִִִֵֶַָָָָברי
לדבריו , יבימק  חיל תיו, ְְְִִִֵַָָָָָֻוכל
זה .ע לדר א ְִֶַָָָָוהד רה א

כ)תב  אזיר(שמות א ר ק ה כל  ְְֲִֶֶַַָָָ
נאיו אא עד, ולא .'וג מי ְְְְִֶֶֶָָֹאת

רה. והרי  לפניו,  פליְְְֲִֵֵַָָָנ

עלינתא ה הרה מצות ראה , ְְְִֵֵֶַָֹ
אחת מצוה  ועה אד א ְְְְִַַַָָָָָָָלמעלה.
לפני עמדת ה צוה תא ְְִִֵֶֶַָָ
לפניו מתערת  ְְִֶֶַַָָָָה דרהא,

אני .וא מ לני א תי , עה  ל ני  מרת: ְְְֲִִִִִֶֶָָ
מ למעלה. ת א ע רר ה א ְְְִֵֶַָָמ
ערר    למה, תא ערר ְֵֵֶַַָָָה א
למעלה  ל ועה למעלה, ת ְְְְְַַָָָָָָא

אמר  מ כז)למ ה, יחזק(ישעיה  א ְְֱֲֵֶֶַַַָ
י . יעה   ל לי  ל יעה ְֲֲִִִֶֶַַָָָֻמעי 
י יעה ל למעלה.  לי  ל ְְֲֲִִֶֶַַַָָָיעה
אד תא ל   חלק ארי למה. ְְְֵֶֶַַָָָ

הרה. מצו ת ְִֶֶַָעה

 מחחדוה מ ,'וג ליר את ְְְְִִִֶֶֶַָָ
ראל זמ א א  נמצאת ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹלא
מתחרת  הד ה, אר מדיְְְִִֶֶֶֶַַָָָָע
הל , מחת  זהי  ואז , בעל ְְְְִִִַַַָָָֹא ה
 זמ ומה. מעלה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָה מחה 
הדה , אר  נמצאי לא  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹראל
מחה , להרא ת ל מח  לאד ְְְְִִַַָָָָָֹאס ר

ם ְוִגילּו ָבּה ָּכל ֹאֲהֶביָה...................................................... קנג ִׂשְמחּו ֶאת ְירּוָׁשלִַ

................................................................................ קנד ַהָּדֵבק ַּבָּקָּב"ה ְמַקֵּים עֹוָלמֹות

ַהְתׁשּוָבה ְמַתֶּקֶנת ַהּכֹל................................................................................................... קנה

טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרְך.................................................................................................................... קנו

ְוֵנְדָעה ִנְרְּדָפה ָלַדַעת ֶאת ה'....................................................................................... קנו

ָהֵרי ַקְרדֹו.......................................................................................................................................... קנז

h
מלך",  "הכסא  בעל  עינינו  מאור  זי"ע  בוזגלו  בקדשו מהר"ש  דבר  "וכבר 
דלמוד הזוהר הקדוש עולה שעה אחת לערך שנה של למוד הפשט, 
והובא פסקו ב"כף החיים" )סימן קנ"ה סקי"ב(. וז"ל ה"כסא מלך" )תקון מ"ג(: 
"כי למוד הזהר הקדוש בגירסא בעלמא בונה עולמות, וכל שכן אם יזכה 
ללמד ולהבין אפלו פרוש מאמר אחד, יעשה בו תקון למעלה בשעה אחת 
מה שלא יעשה בלמוד הפשט שנה תמימה, ומובטח לו שהוא בן עולם הבא 
מבני היכלא דמלכא, ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא 
מתוך 'זוהר מגנא ומצלא'     דרקיעא". 



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר קנגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אהביה ל  ב  וגיל ליר את  מחְְְֲִִִֶֶַָָָָֹ
וע"ב) ע"א קיח במדבר (זוהר

תח ,רי סו)אלעזר את(ישעיה מח ְְִִִֶֶַָָָ
.'וג אהביה  ל  ב וגיל לְְְֲִִֶַָָָָֹיר
ברי קדא  קי א רייתא  חביבא  ְְְֲִִֵַַַָָָָֻמה
דא רייתא מ י אתר  בכל הא ְְְְְֲִֵַָָָָה א ,
 ילי ח וכל ה א   ברי קדא  , מע ְְְְְִִִַָָָָֻא
וקדא .לילמל צייתי  ה ְְְְְִִִֵֵַָֻדילי
ה א הדא  ,י ע לדירא  אתי ה א  ְְְִִֵֵַָָָָברי

כ)דכתיב אזיר(שמות א ר המק כל ְְְֲִִִֶַַָָ
דנא י  אא  ע ד , ולא .'וג מי ְְְְְִֶֶַָֹאת 

אקמ ה . והא  ,יק ְְְִֵַַָָנפלי

אי א אי ע א רייתא  די  חזי, ְִִִִֵֵַָָָָ
 נ בר אתי דאלעיא . ועביד ְְִִֵֵַָָָָָ

קדא קי קימא  פ דא  ההא  ְְִֵַַַָָָָָֻחדא,
ואמר ,יק מתע רא  הא , ְְְְִִֵַַַָָברי
 גי אנא , לנייא מ לי, עבד ְְְְְֲֲִִִַַַָָָלנייא
 דאיה גוונא לעיא . לי א ער איהְְְְְְִִִֵֵַַָָ
לעיא , א ער נמי הכי לת א , לי ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָא ער
 דא מה ותא , לעיא  למא  ְְְְְְְִֵַַָָָָָָועביד 

כז)אמר, יע ה(ישעיה מע י  יחזק  א ְֲֲִֵֵֶַַָָֻ
ל יע ה  לי. יע ה   ל לי לֲֲִִֶֶַַָָָ
זאה לת א. י , יע ה  ל לעיא. ְְֲִִֵֶַַַָָָָָלי ,
די  עביד , נ בר הה א  לקי ְְִִֵֵַַָָָח

ְַָא רייתא .

מחלא חדוה גי ,'וג ליר את  ְְְְְְִִִֶֶַָָָ
דיראל זמנא  א א  ְְְְְְִִִֵֶַָָָאכח,
אתחרת  ת קי א . בארעא  ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָקיימי
דכ א , חדוותא  ה א  כדי ,בבעל ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹא תא 
דיראל זמנא  ותא . דעי א  ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָחדוותא 
לי אסיר קיא , ארעא  כח א ְְְְִִִֵַַָָָָָלא
כיב . חיד לאחזאה  למחדי,  נ ְְְְְֱִִֵֵֵַַָָָל ר

אהביה ל  ב  וגיל ליר את  מחְְְֲִִִֶֶַָָָָֹ
וע"ב) ע"א קיח במדבר (זוהר

תח ,רי סו)אלעזר את(ישעיה  מח ְְִִֶֶַַָָָ
.'וג אהביה  ל  ב  וגיל לְְְֲִִֶַָָָָֹיר
לפני הרה חביבה ְֲִִֵַַָָָה
מק כל  הרי  ְֲֵֶַָָָָה דרהא,
הד ר ה א ,מעינ תרה ְְִִִֵֶַָָָָברי
לדבריו , יבימק  חיל תיו, ְְְִִִֵַָָָָָֻוכל
זה .ע לדר א ְִֶַָָָָוהד רה א

כ)תב  אזיר(שמות א ר ק ה כל  ְְֲִֶֶַַָָָ
נאיו אא עד, ולא .'וג מי ְְְְִֶֶֶָָֹאת

רה. והרי  לפניו,  פליְְְֲִֵֵַָָָנ

עלינתא ה הרה מצות ראה , ְְְִֵֵֶַָֹ
אחת מצוה  ועה אד א ְְְְִַַַָָָָָָָלמעלה.
לפני עמדת ה צוה תא ְְִִֵֶֶַָָ
לפניו מתערת  ְְִֶֶַַָָָָה דרהא,

אני .וא מ לני א תי , עה  ל ני  מרת: ְְְֲִִִִִֶֶָָ
מ למעלה. ת א ע רר ה א ְְְִֵֶַָָמ
ערר    למה, תא ערר ְֵֵֶַַָָָה א
למעלה  ל ועה למעלה, ת ְְְְְַַָָָָָָא

אמר  מ כז)למ ה, יחזק(ישעיה  א ְְֱֲֵֶֶַַַָ
י . יעה   ל לי  ל יעה ְֲֲִִִֶֶַַָָָֻמעי 
י יעה ל למעלה.  לי  ל ְְֲֲִִֶֶַַַָָָיעה
אד תא ל   חלק ארי למה. ְְְֵֶֶַַָָָ

הרה. מצו ת ְִֶֶַָעה

 מחחדוה מ ,'וג ליר את ְְְְִִִֶֶֶַָָ
ראל זמ א א  נמצאת ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹלא
מתחרת  הד ה, אר מדיְְְִִֶֶֶֶַַָָָָע
הל , מחת  זהי  ואז , בעל ְְְְִִִַַַָָָֹא ה
 זמ ומה. מעלה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָה מחה 
הדה , אר  נמצאי לא  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹראל
מחה , להרא ת ל מח  לאד ְְְְִִַַָָָָָֹאס ר



הזֹוהרקנד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 וגיל ,'וג ב וגיל ליר את   מחְְְְְְִִִֵֶָ
ייקא . ְַָָב

בבי ר י  ח י  הוה , נ ר חד  חמא  א א  ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ
אמר ,י  ט בבל, ְְְֵֶַַָָָָטרנייא 

תיב  ליר את מח(א א רי ,(אמר  ְְְְִִִִֵֶַַָָ

 נ בר עי חדוה, לדיר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָזמנא 
אמר ,לטעמי אלעזר רי  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלמחי.

כיב   היינ ,ליר את  מח(ק תהלי) ְְְְְִִִֵֶַ
מחה . יי את  ְְְְִִֶָָעבד

מחה ,תב  יי את עבד א מר , אחד ְְְְִִֵֶֶָָָָ
א מר, אחד  ב)ות ב  תהלי)עבד ְְִֵֶָָ

האי  בי מה  ברעדה.  וגיל יראה  יי  ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאת 
 רא די ראל זמנא  א א א , ְְְְְִִֵֶַָָָָָָלהאי.

זמ א קיא . דיראלארעא  נא  ְְְְְְִִִֵַַָָָָָ
אחרא . ארעא  רא(ד"א) יי את עבד ְְְְֲִֶַַָָָָָ

דאיהי  זמנא  יראל , כנסת  א  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָיראה,
עממא . ביני ְְֵֵַַָָָבגלתא 

עלמ ת  מק "ה ְֵֵַַַָָָָה בק
א) קכב, נשא (זוהר

בריכל קדא  י אתק מא ְְְְְִִֵַָָָָ
ביכל , א רייתא , די ועביד ְְְִִֵַַָָָה א ,
ועלמא דלעיא  עלמא  , עלמי יק ְְְְְִִִֵֵָָָָָָה א 
ת א ית וע א קמה , והא  ְְְֲִִֶַַָָָָלא .

ְִתיב .

ארייתא ,וכל די על  עבר מא ְְְִֵַַַָָָָ
לתא , גי לעיא ,  גי ְְְִִֵַַָָָָָביכל

.עלמי לכל  גי ,לגרמי גיְְְְִִִֵַָָָָ

אטימתל ימי מפריי ס "אלאי) ְְְְִִֵֵֵַָָָ
(טייאדטסרי חד   ק אר א , ְְְְְִִַַַָָָ

'וכ לנקבא עא ,רבה בינייה בויקרא  (כדאיתא  ְְְְֵַַָָָ

,'וג  ב  וגיל  ליר את  מח ְְְְִִִֶֶַָָָתב 
וקא.  ב  ְְִַָָוגיל

ביתרי  מח היה   אי ראה  א א  ְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ואמר,  ה ה בבל. ְְְְִֶֶַָָָָטרניא

תב ל יר את   מח(א א ר י ,(אמר ְְִִִֶַַַַָָָָ

אד  צרי מחה לי ר זמְְְְִִִִֶַַָָָָָ
מח אמר ,לטעמ אלעזר רי ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹל מח.

תב  הינ , ליר ק)את תהלי)עבד ְְְִִֶֶַַָָ
מחה. ה' ְְִֶָאת

מחה.תב ה' את  עבד אמר, אחד ְְְִִֵֶֶָָָ
א מר, אחד  ב)וכתב  את(ש עבד ְְִֵֶֶָָ

לזה? זה י מה  רעדה .  וגיל יראה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָה '
אר ייר ראל זמ א ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָא א ,
ייר ראל זמ א  ְְְְִִִֵֶַַָָָה דה

אחרת. אר(ד"א) יראה ה ' את  עבד ְְְְִִֶֶֶֶֶַָ
 י לת היא  זמ י ראל  נסת  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָז

.יִַָהע

עלמ ת  מק "ה ְֵֵַַַָָָָה בק
א) קכב, נשא (זוהר

ועהל ד רה א ד ק  מי  ְְִִֶֶַָָָָ
מעמיד הא ביכל  הרה, ְְֲִִִַַָָמצות 
. ח ה לוע העלי לע ְְְֶַַָָָָעלמת ,

.את יתוע תב רה, ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹוהרי 

ביכ לוכל הרה, מצות על עבר מי ְְְִִִֵֶַַָָָ
את  ג למה ,  ג למעלה , גְְְֵֵֵֶַַָָ

העלמ ת. כל   ג ,ְְֵַָָָעצמ

טילא תמל    ני ס ְִִֶֶַַָָָָָָ
יניה אחד טה ק ֳִֵֵֶֶֶָָָָאנ ה,

'וכ פינה ח ר לעת (כמבוארורצה ְְְֲִַַָָָ

הזֹוהר קנהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מה אחד נטל בספינה יושבי שהיו אד לבני משל ו  ד,

יושב אתה  מה חבריו לו  אמרו תחתיו, קודח  והתחיל  מקדח

קודח, אני תחתי לא לכ אכפת מה לה אמר ועושה,

הספינה ) את  עלינו ומציפי עולי שהמי לו  .אמרו

וג ',ועל  יע י א ה   א אי א  ְְֲִִִַַָָ
.'וג  חזי)האד ו)(א  והמה(הושע ְְֵֵָָָָָָ

דא על עבר  אד ברית. עבר ְְְִִַַָָָָָָָכאד
מיתה ,  לגרמי לי  רי א רייתא, ְְְְִִֵֵַַַָָָחד
גי לעי א , גי עלמא , לכל   ְְְְִִֵַָָָָָָָוגר
ייק עד  לייא, חבא  והה א  ְְְִֵַַַַַָָָלתא ,
,מיקכמ עלמא  ה א  ברי ְְְְְְִִִַָָָֻקדא
ה א הדא  מעלמא , פגימ הה א  ְְְְֲִִֵַָָָָָויתעבר

כה )דכתיב מחה(ישעיה לנצח הות  ע ְִִִֶֶַַַָָָָ
 בגי .'וג  ני ל מעל מעה   אלהי ְְְְֱִִִִֵַָָָָֹיי

. האד חאת מל  יע י  תיב)( ְֲִִִַַָָָָָֹ

קדמאה .  אד ,ְַָָָָָָָהאד

ה ל מתנת ְְֶֶַַַָֹהתבה
א) קכב, נשא (זוהר

מא ארי אזלי הו יה דה  ורי יצחק ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ
יהדה רי אמר נימא(יצחק)ללד, ְְְִִִֵַָָָָ

יהדה רי  תח  ונזיל. א רייתא  יְְְְִִִִִֵַַָָָמי
יצחק) כא)ואמר ,(ס "א אי(שמות יפ ח י  ְְְִִִִַַָָ

תיב מה .'וג ר  אי יכרה  י  א ְְְִִִִֶַֹר
א על מה  .'וג  י הר על ,תריְְְֵֵַַַַַַַָ
חב י  עלמא  לאבא א  גרי מא ,ְְְְְִַַָָָָָָכ
דא ת והנא  א א  וכה . ה  אחת ְְְֶַַַַַַַַָָָָעל 
לי אית  אמאי עלמא , אבאי ב ְְְֲִִֵַַַַָָעל 
כי  א ה   א אי דכ יב  מה  ְְְִִִִִָָָבה ,

וה יב . את ח את  והתו 'וג  ְְְְֲִִֵֶַַַָָיע

עביד אא  גי ,לה מהניא  דא ואי ְְְְְִִֶַַָָָָָ
לי עביד ה א ביכל ְְִֵַָָָבה,

נטל  בספינה יושבי שהיו  אד לבני משל ו  ד, רבה  בויקרא 

מה  חבריו  לו  אמרו תחתיו, קודח  והתחיל מקדח מה אחד 

אני תחתי לא לכ אכפת מה לה אמר  ועושה, יושב אתה

הספינה ) את עלינו  ומציפי עולי שהמי לו אמרו  .קודח ,

,ולכהאד ,'וג יע י  א ה א  אי ְְֲִִִֵַָָָָָ
.'ראה )וג ו)(א  אד(הושע והה  ְְְְֵֵָָָֹ

ל אחת מצוה  עבר  אד ברית. ְְְִִֶַַַָָָָָעבר
לכל וגר מיתה, לעצמ  ר  ְְְְִַַַַָָָָָה רה 
ת וא למה. ג למעלה, ג ,לְְְְַַַַָָָָָָהע
ה א ר דה עמיד עד תלי ְֲִֵֶַַַָָָחטא 
ג  תא ויעבר דמ לְְְֲִֶַָָָֹֹהע

תב זה .לכה )מהע ה ות(ישעיה ע ִֵֶֶֶַַָָָָ
ל מעל  מעה  אלהי ה' מחה ְֱִִֵֶַַָָָָָֹלנצח
חאת מל יע י  ולכ .'וג  ניְְֲִִִֵַַָָָֹ

.האד(בת). הרא אד  האד ִָָָָָָָָָָ

ה ל מתנת ְְֶֶַַַָֹהתבה
א) קכב, נשא (זוהר

ה לכירי הי יהדה ורי  יצחק ְְְְִִִִַַָָָ
יה ר י  אמר לל ד. דהמא א ְְִֵַַָָָ

רי(יצחק) תח  . ונל ת רה ברי  נאמר  , ְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ
כא)ואמר,(יצחק)יהדה אי(שמות יפח  י  ְְְְִִִִַַָָָ

תב מה .'וג ר אי יכרה י   א ְְִִִֶַָֹר
זה על  מה  .' וג   י ה ר על ְְֲֵֶַַַַַַָָאחריו?
חטאיו  להע להסריח ר מי   ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
א ,מהנ אא וכה . ה  אחת ְְֶֶַַַַַַַָָָָעל 
ל י ל ה ,להע סריח ב ְִֵֶַַַַָָָָעל 
י אה   א אי תב  מ ְְִִִֶָָָבה,

והיב? את ח את והתו 'וג ְְְְֲִִֵֶַַַָָיע

עהאא  מ לה מעיל זה ואי ִִֶֶֶֶַַָָָָ
ת א עה ה א ביכל ְְִֶָָתבה,



הזֹוהרקנד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 וגיל ,'וג ב וגיל ליר את   מחְְְְְְִִִֵֶָ
ייקא . ְַָָב

בבי ר י  ח י  הוה , נ ר חד  חמא  א א  ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ
אמר ,י  ט בבל, ְְְֵֶַַָָָָטרנייא 

תיב  ליר את מח(א א רי ,(אמר  ְְְְִִִִֵֶַַָָ

 נ בר עי חדוה, לדיר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָזמנא 
אמר ,לטעמי אלעזר רי  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלמחי.

כיב   היינ ,ליר את  מח(ק תהלי) ְְְְְִִִֵֶַ
מחה . יי את  ְְְְִִֶָָעבד

מחה ,תב  יי את עבד א מר , אחד ְְְְִִֵֶֶָָָָ
א מר, אחד  ב)ות ב  תהלי)עבד ְְִֵֶָָ

האי  בי מה  ברעדה.  וגיל יראה  יי  ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאת 
 רא די ראל זמנא  א א א , ְְְְְִִֵֶַָָָָָָלהאי.

זמ א קיא . דיראלארעא  נא  ְְְְְְִִִֵַַָָָָָ
אחרא . ארעא  רא(ד"א) יי את עבד ְְְְֲִֶַַָָָָָ

דאיהי  זמנא  יראל , כנסת  א  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָיראה,
עממא . ביני ְְֵֵַַָָָבגלתא 

עלמ ת  מק "ה ְֵֵַַַָָָָה בק
א) קכב, נשא (זוהר

בריכל קדא  י אתק מא ְְְְְִִֵַָָָָ
ביכל , א רייתא , די ועביד ְְְִִֵַַָָָה א ,
ועלמא דלעיא  עלמא  , עלמי יק ְְְְְִִִֵֵָָָָָָה א 
ת א ית וע א קמה , והא  ְְְֲִִֶַַָָָָלא .

ְִתיב .

ארייתא ,וכל די על  עבר מא ְְְִֵַַַָָָָ
לתא , גי לעיא ,  גי ְְְִִֵַַָָָָָביכל

.עלמי לכל  גי ,לגרמי גיְְְְִִִֵַָָָָ

אטימתל ימי מפריי ס "אלאי) ְְְְִִֵֵֵַָָָ
(טייאדטסרי חד   ק אר א , ְְְְְִִַַַָָָ

'וכ לנקבא עא ,רבה בינייה בויקרא  (כדאיתא  ְְְְֵַַָָָ

,'וג  ב  וגיל  ליר את  מח ְְְְִִִֶֶַָָָתב 
וקא.  ב  ְְִַָָוגיל

ביתרי  מח היה   אי ראה  א א  ְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ואמר,  ה ה בבל. ְְְְִֶֶַָָָָטרניא

תב ל יר את   מח(א א ר י ,(אמר ְְִִִֶַַַַָָָָ

אד  צרי מחה לי ר זמְְְְִִִִֶַַָָָָָ
מח אמר ,לטעמ אלעזר רי ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹל מח.

תב  הינ , ליר ק)את תהלי)עבד ְְְִִֶֶַַָָ
מחה. ה' ְְִֶָאת

מחה.תב ה' את  עבד אמר, אחד ְְְִִֵֶֶָָָ
א מר, אחד  ב)וכתב  את(ש עבד ְְִֵֶֶָָ

לזה? זה י מה  רעדה .  וגיל יראה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָה '
אר ייר ראל זמ א ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָא א ,
ייר ראל זמ א  ְְְְִִִֵֶַַָָָה דה

אחרת. אר(ד"א) יראה ה ' את  עבד ְְְְִִֶֶֶֶֶַָ
 י לת היא  זמ י ראל  נסת  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָז

.יִַָהע

עלמ ת  מק "ה ְֵֵַַַָָָָה בק
א) קכב, נשא (זוהר

ועהל ד רה א ד ק  מי  ְְִִֶֶַָָָָ
מעמיד הא ביכל  הרה, ְְֲִִִַַָָמצות 
. ח ה לוע העלי לע ְְְֶַַָָָָעלמת ,

.את יתוע תב רה, ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹוהרי 

ביכ לוכל הרה, מצות על עבר מי ְְְִִִֵֶַַָָָ
את  ג למה ,  ג למעלה , גְְְֵֵֵֶַַָָ

העלמ ת. כל   ג ,ְְֵַָָָעצמ

טילא תמל    ני ס ְִִֶֶַַָָָָָָ
יניה אחד טה ק ֳִֵֵֶֶֶָָָָאנ ה,

'וכ פינה ח ר לעת (כמבוארורצה ְְְֲִַַָָָ

הזֹוהר קנהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מה אחד נטל בספינה יושבי שהיו אד לבני משל ו  ד,

יושב אתה  מה חבריו לו  אמרו תחתיו, קודח  והתחיל  מקדח

קודח, אני תחתי לא לכ אכפת מה לה אמר ועושה,

הספינה ) את  עלינו ומציפי עולי שהמי לו  .אמרו

וג ',ועל  יע י א ה   א אי א  ְְֲִִִַַָָ
.'וג  חזי)האד ו)(א  והמה(הושע ְְֵֵָָָָָָ

דא על עבר  אד ברית. עבר ְְְִִַַָָָָָָָכאד
מיתה ,  לגרמי לי  רי א רייתא, ְְְְִִֵֵַַַָָָחד
גי לעי א , גי עלמא , לכל   ְְְְִִֵַָָָָָָָוגר
ייק עד  לייא, חבא  והה א  ְְְִֵַַַַַָָָלתא ,
,מיקכמ עלמא  ה א  ברי ְְְְְְִִִַָָָֻקדא
ה א הדא  מעלמא , פגימ הה א  ְְְְֲִִֵַָָָָָויתעבר

כה )דכתיב מחה(ישעיה לנצח הות  ע ְִִִֶֶַַַָָָָ
 בגי .'וג  ני ל מעל מעה   אלהי ְְְְֱִִִִֵַָָָָֹיי

. האד חאת מל  יע י  תיב)( ְֲִִִַַָָָָָֹ

קדמאה .  אד ,ְַָָָָָָָהאד

ה ל מתנת ְְֶֶַַַָֹהתבה
א) קכב, נשא (זוהר

מא ארי אזלי הו יה דה  ורי יצחק ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ
יהדה רי אמר נימא(יצחק)ללד, ְְְִִִֵַָָָָ

יהדה רי  תח  ונזיל. א רייתא  יְְְְִִִִִֵַַָָָמי
יצחק) כא)ואמר ,(ס "א אי(שמות יפ ח י  ְְְִִִִַַָָ

תיב מה .'וג ר  אי יכרה  י  א ְְְִִִִֶַֹר
א על מה  .'וג  י הר על ,תריְְְֵֵַַַַַַַָ
חב י  עלמא  לאבא א  גרי מא ,ְְְְְִַַָָָָָָכ
דא ת והנא  א א  וכה . ה  אחת ְְְֶַַַַַַַַָָָָעל 
לי אית  אמאי עלמא , אבאי ב ְְְֲִִֵַַַַָָעל 
כי  א ה   א אי דכ יב  מה  ְְְִִִִִָָָבה ,

וה יב . את ח את  והתו 'וג  ְְְְֲִִֵֶַַַָָיע

עביד אא  גי ,לה מהניא  דא ואי ְְְְְִִֶַַָָָָָ
לי עביד ה א ביכל ְְִֵַָָָבה,

נטל  בספינה יושבי שהיו  אד לבני משל ו  ד, רבה  בויקרא 

מה  חבריו  לו  אמרו תחתיו, קודח  והתחיל מקדח מה אחד 

אני תחתי לא לכ אכפת מה לה אמר  ועושה, יושב אתה

הספינה ) את עלינו  ומציפי עולי שהמי לו אמרו  .קודח ,

,ולכהאד ,'וג יע י  א ה א  אי ְְֲִִִֵַָָָָָ
.'ראה )וג ו)(א  אד(הושע והה  ְְְְֵֵָָָֹ

ל אחת מצוה  עבר  אד ברית. ְְְִִֶַַַָָָָָעבר
לכל וגר מיתה, לעצמ  ר  ְְְְִַַַַָָָָָה רה 
ת וא למה. ג למעלה, ג ,לְְְְַַַַָָָָָָהע
ה א ר דה עמיד עד תלי ְֲִֵֶַַַָָָחטא 
ג  תא ויעבר דמ לְְְֲִֶַָָָֹֹהע

תב זה .לכה )מהע ה ות(ישעיה ע ִֵֶֶֶַַָָָָ
ל מעל  מעה  אלהי ה' מחה ְֱִִֵֶַַָָָָָֹלנצח
חאת מל יע י  ולכ .'וג  ניְְֲִִִֵַַָָָֹ

.האד(בת). הרא אד  האד ִָָָָָָָָָָ

ה ל מתנת ְְֶֶַַַָֹהתבה
א) קכב, נשא (זוהר

ה לכירי הי יהדה ורי  יצחק ְְְְִִִִַַָָָ
יה ר י  אמר לל ד. דהמא א ְְִֵַַָָָ

רי(יצחק) תח  . ונל ת רה ברי  נאמר  , ְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹ
כא)ואמר,(יצחק)יהדה אי(שמות יפח  י  ְְְְִִִִַַָָָ

תב מה .'וג ר אי יכרה י   א ְְִִִֶַָֹר
זה על  מה  .' וג   י ה ר על ְְֲֵֶַַַַַַָָאחריו?
חטאיו  להע להסריח ר מי   ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
א ,מהנ אא וכה . ה  אחת ְְֶֶַַַַַַַָָָָעל 
ל י ל ה ,להע סריח ב ְִֵֶַַַַָָָָעל 
י אה   א אי תב  מ ְְִִִֶָָָבה,

והיב? את ח את והתו 'וג ְְְְֲִִֵֶַַַָָיע

עהאא  מ לה מעיל זה ואי ִִֶֶֶֶַַָָָָ
ת א עה ה א ביכל ְְִֶָָתבה,



הזֹוהרקנו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 אתקי לעי א ,  דפגי מה  הא  . ְְְְִִֵַַַָָָָמ
 א אי כיב  תבה . במה  , ְְְִִִִֵָָלי
אתח את והתו ,'וג  יע כי ְְְֲִִִֶַַַָָָא ה
 אתקי א , אתקי ת בה  ְְְְִִִֵַַָָֹוה יב ,
,לגרמי אתקי לתא , אתקי ְְְְְְִִֵֵַַַַָָלעי א ,

עלמא . לכל ְְְִַָָָאתקי

יבר ה א עי ְִַָֹטב
א) קמח, נשא (זוהר

לאאנא , ע א , לי רחמי לא  ה ל  ְֲִֵֵַַָָָָָָֹ
 ה חד הוה  וע בדא  ידי. ְְְְִֵַָָָָֹיפרס
, לי א לא  ועד ידי, פריס  קְְְְְִִַַָָָ
 מ טעמא. מאי דגרמי. א  ְְְְִִִִֵַַָָָָאתעביד
פריס אחר  וק חביבתא . ברי ְְְֲִִִֵַַָָָָלא 
 ה ל ימא . ההא    ואת ,ברי ְְְִִֵַַָָָָֹידי
לא ע א  א לע א , רחי לא  ְְִַַָָָָָה א

 א ,רחמילע לברכא  ידי יפר ס  לא  ,לי ְְְְְֲִִֵַַָָָָ
כב)כיב  אל(משלי ריב ה א  עי ט ב ְְִִִַַָ

.יבר א א  ,ר יב ְְְִֵֵֶָָָקרי

ה' את לדעת נרפה ְְְְִֵֶַַָָָונדעה
א) וק"נ, וב' א קמט, בהעלות (זוהר 

רי ר י  י גע לל ד , אזיל הוה א א  ְִִִִִֵַַָָָָָ
חמינא הא  לי אמר רב, בר ֲֵֵֵַַַָָָָזירא 
כינא , א י חמי מא כינ א , ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָא י
ה א הדא  בתראה. לרהטא למיזל ְְְֲֵֵַַָָָָָָָעי

ו)דכתיב  את(הושע לדעת נרפה ונדעה  ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
כתיב ב)יי. ר י(ישעיה י ע והלכ ְְְְִִִַַָָ

 מ י .'וג יי הר  אל ונעלה  לכ  ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָואמר
,תר  למה בעינא  ואנא  .'וג תרה  ְְְֲֵֵֵֵַַָָָָָָצא 
  א מע ייתא , מ י מאי למילְְְְִִֵֵֵַַַָָ

קיא . מא רא ימא , ל ֲִִִֵַַָָָָָטעמי

,  למעלה ג מה הרי .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָמ
י אה א אי תב  תבה, ְִִִִֶֶַָָָבה?
והיב ,  אתח את  והתו ,'וג ְְְְֲִִֵֶַַַָָיע
 למעלה  מתנת ה ל, מתנת ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹתבה
מת נת  עצמ מת נת למה , ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַָמת נת 

.להע ְָָָלכל

יבר ה א עי ְִַָֹטב
א) קמח, נשא (זוהר

,למדנ, הע  תא הביא א ה ל ְֲִֵֶַָָָָֹֹ
 כה היה  מעה ידיו.  יפר ְְֲִֵֶַָָָָֹֹֹלא
ליה א  ועד ידיו, פר  ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹאחד 
מ ?ע ה מה  עצמת. ל ֲֲִַַַַַָָָנעה
ידיו פר אחר   וק חביב ת . בר ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹא
אינ ה ל  .ה ת א והת ,ברְְִֵֵֵֵֶַַַָֹ
הביא לא הע א הע את ֲִֵֶָָָָֹא הב 
, הע את לבר ידיו יפר לא ,ת ְְִֵֶָָָָָֹֹא

כב)תב  אל(משלי ,יבר ה א עי ט ב  ְִֶַַָָֹ
.יבר אא ,יבר ְְְִֵֵֶָָָֹקרי

ה' את לדעת נרפה ְְְְִֵֶַַָָָונדעה
א) וק"נ, וב' א קמט, בהעלות (זוהר 

רירי  גע ללד,  לה היה א א  ְִִֵַַַַָָָָ
ני ראיתי הרי , ל אמר רב . ר ְֲִִֵֵֵַַַָָָזירא 
 צרי הכינה, ני ראה מי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָה כינה,

אחריה  ולר תב ללכת זה ו). (הושע ְֲֶֶֶֶֶַָָָָ
וכת ב  ה'. את לדעת נרפה (ישעיה ונדעה ְְְְְִֵֶַַָָָָ

אלב) ונעלה  לכ ואמר י ר  יע  ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָוהלכ
ואני .'וג תרה  צא  מ י .' וג ה' ְְֲִִִִֵֵַַָהר
ברי  ת מא וללמד  אחרי ללכת  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹרצה 
מהחדר  י ל  עמיט א  יְֲִִֵֶֶֶֶַַָֻמע

. דַָה

הזֹוהר קנז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 קרד ְֵַָהרי
א) וקנח, וב' א קנז, שלח (זוהר

הורי  יצחק, ורי יסי ורי אלעזר ְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָ
ט רי   באי  גע בא רחא, ְְְְְִֵֵָָָאזלי
רי  עיני זק אזלי , הו עד ,ְְִִֵֵַַַַַָָקרד
והו רמאי, ט רי אי וחמי ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָאלעזר,
אלעזר רי אמר .דחיל ודחל ,כְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָחש
הוה לא  הכא , א א   א חבריא , ְְִִַַַָָָָָָָלאי
מי  לתא,  אנ יו אבל ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָדחילנא ,
אכח. לא  הכא  ינא  ביננא, ְְְְִִֵַַָָָָָָָא רייתא 
ונח תיב ואמר, אלעזר רי ְְְִִִֶַַַַָָָָָתח
הרי  על ,'וג הביעי בחד ְְֲִִֵֵֶַַַַָֹה יבה 

.'וג ְֲָָאררט

ליליא ,אזל רמ ד ימא, הה א ל ְְֵַַַָָָָָ
חד  חוא אתר, לחד ְְְְֲִַַַָָסליק
 חד ליע ל אלעזר, ר י אמר ְְְִִִֶַַַָָָָמערא .
ייר איה אתר א כח אי ְְְְְֲִִִִַַַָָמערא ,

מער וחמא יסי, רי עאל . ת אמ ְְְְְִִֵַַָָָָָ
מע ,י דרגא  נה רא  ,יבג ְְְֲִֵֵַַַָָָָָאחרא
הרת את  תהעל אמר, דהוה קלא  ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָחד
הרת בעת  יאיר ה נ רה ני מ ל ְְְִִֵֵֶַַַָָאל

.'ְוכ

רי מע לגי אתא  וח י, יסי רי ְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
אלעזר , רי   לי אמר ְְִִֵֶֶַָָָָָאלעזר,
האי  ל יאק הא  ברי דקד א  ְְְְִִֵַַָָניע ל ,
 יו ,עאל .ינ ל לאתרחא ְְְֲִִִֵַָָָָָימא ,
 לעא הו נא , ני תרי  חמ ,עאלְְְֵֵַַָָָָָָ

אלעזר, רי אמר לו)ארייתא . מה(תהלי ְְְִִֶַַַָָָָ
נפי צל   אד בני  אלהי חס ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָֹיקר
 וח , הכ ויתבי ,י א קמ .ְְְְֱִֵֵֶַַָָֻיחסי
חס יקר מה אלעזר, רבי אמר ,הְְְְִִֶַַָָָָָָֻכ
 ל עבד חסד .לכ אחנא  ,ְְְְֱִֶֶַַַָָָֹאלהי

 קרד ְֵַָהרי
א) וקנח, וב' א קנז, שלח (זוהר

הירי  יצחק  ור י  י סי ורי  אלעזר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
הרי תא גע .ר לכיְְְִֵֶֶַָָָה
אלעזר ר י  הרי ,לכיה  הי עד  .ְְְִִִֵֶֶַַַָָָקרד
והי ,רמי  הרי ת א וראה  ְְִִֵָָָָָָָעיניו,
אלעזר רי אמר בפחד .  פחד ,כי ְְֲֲִִֶַַַַָָָָח
היינ לא  ,א א א   א ,חברי תְֲִִִֵַָָָָֹלא
ודברי לה  אנ יו אבל . חדי ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָֹפ
תח נמצא. לא א יה ,ינינ ְִִֵֵַַָָָָֹת רה

ת ב  ואמר, אלעזר ח )ר י  ונח(בראשית ְְִֶַַַַָָָָָ
אררט הרי על  ,' וג הביעי  חד ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹה בה

.'וכ ' ְְוג

 הלכעל ה ילה רד  .  י  תא ל ְְְֶַַַָָָָָ
אחת. מערה מצא אחד, ְְְֶַַָָָָָלמק
לת אחד  ינס  אלעזר, רי ְְִִֵֶֶַַָָָָָאמר
י תר הא מק נמצא  א ְְִִֵֶַָָָָה ערה,
אחרת מערה  וראה י סי , רי נכנס . ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻמת
אחד קל מע . הר  א ר ,כתְֵֶַַָָָָ

.'וכ ה רת את  העלת א מר: ְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹהיה 

רימע  אל א ומח . י סי  רי  ְִִֵֶַַַַָָָ
אלעזר, רי ל אמר ְְִֶֶַַָָָָָאלעזר.
ה ימנ הק ה א ר  דה ְִִִֵֶַַָָָָנ נס ,
 יו . נכנס . יבנ לנ להרחי ְְְְְִִִִֵֶַַָָה ה
סקיע הי אד ני ני   רא , כנסְְְְְִִֵֵֶֶָָָָ

אלעזר, רי  אמר לו)(רה. מהתהלי ְִֶַַַַָָָָ
 נפי צל   אד בני אלהי  חס ְְְְְֱִֵֵֶַָָָָָֹקר
מחו , כ ב וי אה, קמ . ְְְְֱֵֶֶָָָָָֻיחסי
 חס קר מה אלעזר, רי  אמר . ְְְִֶַַַַָָָָָָֻכ
לנ עה חסד . אתכ צאנ ,ְֱִֶֶֶֶֶָָָָָֹאלהי
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 אתקי לעי א ,  דפגי מה  הא  . ְְְְִִֵַַַָָָָמ
 א אי כיב  תבה . במה  , ְְְִִִִֵָָלי
אתח את והתו ,'וג  יע כי ְְְֲִִִֶַַַָָָא ה
 אתקי א , אתקי ת בה  ְְְְִִִֵַַָָֹוה יב ,
,לגרמי אתקי לתא , אתקי ְְְְְְִִֵֵַַַַָָלעי א ,

עלמא . לכל ְְְִַָָָאתקי

יבר ה א עי ְִַָֹטב
א) קמח, נשא (זוהר

לאאנא , ע א , לי רחמי לא  ה ל  ְֲִֵֵַַָָָָָָֹ
 ה חד הוה  וע בדא  ידי. ְְְְִֵַָָָָֹיפרס
, לי א לא  ועד ידי, פריס  קְְְְְִִַַָָָ
 מ טעמא. מאי דגרמי. א  ְְְְִִִִֵַַָָָָאתעביד
פריס אחר  וק חביבתא . ברי ְְְֲִִִֵַַָָָָלא 
 ה ל ימא . ההא    ואת ,ברי ְְְִִֵַַָָָָֹידי
לא ע א  א לע א , רחי לא  ְְִַַָָָָָה א

 א ,רחמילע לברכא  ידי יפר ס  לא  ,לי ְְְְְֲִִֵַַָָָָ
כב)כיב  אל(משלי ריב ה א  עי ט ב ְְִִִַַָ

.יבר א א  ,ר יב ְְְִֵֵֶָָָקרי

ה' את לדעת נרפה ְְְְִֵֶַַָָָונדעה
א) וק"נ, וב' א קמט, בהעלות (זוהר 

רי ר י  י גע לל ד , אזיל הוה א א  ְִִִִִֵַַָָָָָ
חמינא הא  לי אמר רב, בר ֲֵֵֵַַַָָָָזירא 
כינא , א י חמי מא כינ א , ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָא י
ה א הדא  בתראה. לרהטא למיזל ְְְֲֵֵַַָָָָָָָעי

ו)דכתיב  את(הושע לדעת נרפה ונדעה  ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
כתיב ב)יי. ר י(ישעיה י ע והלכ ְְְְִִִַַָָ

 מ י .'וג יי הר  אל ונעלה  לכ  ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָואמר
,תר  למה בעינא  ואנא  .'וג תרה  ְְְֲֵֵֵֵַַָָָָָָצא 
  א מע ייתא , מ י מאי למילְְְְִִֵֵֵַַַָָ

קיא . מא רא ימא , ל ֲִִִֵַַָָָָָטעמי

,  למעלה ג מה הרי .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָמ
י אה א אי תב  תבה, ְִִִִֶֶַָָָבה?
והיב ,  אתח את  והתו ,'וג ְְְְֲִִֵֶַַַָָיע
 למעלה  מתנת ה ל, מתנת ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹתבה
מת נת  עצמ מת נת למה , ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַָמת נת 

.להע ְָָָלכל

יבר ה א עי ְִַָֹטב
א) קמח, נשא (זוהר

,למדנ, הע  תא הביא א ה ל ְֲִֵֶַָָָָֹֹ
 כה היה  מעה ידיו.  יפר ְְֲִֵֶַָָָָֹֹֹלא
ליה א  ועד ידיו, פר  ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹאחד 
מ ?ע ה מה  עצמת. ל ֲֲִַַַַַָָָנעה
ידיו פר אחר   וק חביב ת . בר ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹא
אינ ה ל  .ה ת א והת ,ברְְִֵֵֵֵֶַַַָֹ
הביא לא הע א הע את ֲִֵֶָָָָֹא הב 
, הע את לבר ידיו יפר לא ,ת ְְִֵֶָָָָָֹֹא

כב)תב  אל(משלי ,יבר ה א עי ט ב  ְִֶַַָָֹ
.יבר אא ,יבר ְְְִֵֵֶָָָֹקרי

ה' את לדעת נרפה ְְְְִֵֶַַָָָונדעה
א) וק"נ, וב' א קמט, בהעלות (זוהר 

רירי  גע ללד,  לה היה א א  ְִִֵַַַַָָָָ
ני ראיתי הרי , ל אמר רב . ר ְֲִִֵֵֵַַַָָָזירא 
 צרי הכינה, ני ראה מי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָה כינה,

אחריה  ולר תב ללכת זה ו). (הושע ְֲֶֶֶֶֶַָָָָ
וכת ב  ה'. את לדעת נרפה (ישעיה ונדעה ְְְְְִֵֶַַָָָָ

אלב) ונעלה  לכ ואמר י ר  יע  ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָוהלכ
ואני .'וג תרה  צא  מ י .' וג ה' ְְֲִִִִֵֵַַָהר
ברי  ת מא וללמד  אחרי ללכת  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹרצה 
מהחדר  י ל  עמיט א  יְֲִִֵֶֶֶֶַַָֻמע

. דַָה

הזֹוהר קנז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 קרד ְֵַָהרי
א) וקנח, וב' א קנז, שלח (זוהר

הורי  יצחק, ורי יסי ורי אלעזר ְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָ
ט רי   באי  גע בא רחא, ְְְְְִֵֵָָָאזלי
רי  עיני זק אזלי , הו עד ,ְְִִֵֵַַַַַָָקרד
והו רמאי, ט רי אי וחמי ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָאלעזר,
אלעזר רי אמר .דחיל ודחל ,כְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָחש
הוה לא  הכא , א א   א חבריא , ְְִִַַַָָָָָָָלאי
מי  לתא,  אנ יו אבל ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָדחילנא ,
אכח. לא  הכא  ינא  ביננא, ְְְְִִֵַַָָָָָָָא רייתא 
ונח תיב ואמר, אלעזר רי ְְְִִִֶַַַַָָָָָתח
הרי  על ,'וג הביעי בחד ְְֲִִֵֵֶַַַַָֹה יבה 

.'וג ְֲָָאררט

ליליא ,אזל רמ ד ימא, הה א ל ְְֵַַַָָָָָ
חד  חוא אתר, לחד ְְְְֲִַַַָָסליק
 חד ליע ל אלעזר, ר י אמר ְְְִִִֶַַַָָָָמערא .
ייר איה אתר א כח אי ְְְְְֲִִִִַַַָָמערא ,

מער וחמא יסי, רי עאל . ת אמ ְְְְְִִֵַַָָָָָ
מע ,י דרגא  נה רא  ,יבג ְְְֲִֵֵַַַָָָָָאחרא
הרת את  תהעל אמר, דהוה קלא  ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָחד
הרת בעת  יאיר ה נ רה ני מ ל ְְְִִֵֵֶַַַָָאל

.'ְוכ

רי מע לגי אתא  וח י, יסי רי ְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
אלעזר , רי   לי אמר ְְִִֵֶֶַָָָָָאלעזר,
האי  ל יאק הא  ברי דקד א  ְְְְִִֵַַָָניע ל ,
 יו ,עאל .ינ ל לאתרחא ְְְֲִִִֵַָָָָָימא ,
 לעא הו נא , ני תרי  חמ ,עאלְְְֵֵַַָָָָָָ

אלעזר, רי אמר לו)ארייתא . מה(תהלי ְְְִִֶַַַָָָָ
נפי צל   אד בני  אלהי חס ְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָֹיקר
 וח , הכ ויתבי ,י א קמ .ְְְְֱִֵֵֶַַָָֻיחסי
חס יקר מה אלעזר, רבי אמר ,הְְְְִִֶַַָָָָָָֻכ
 ל עבד חסד .לכ אחנא  ,ְְְְֱִֶֶַַַָָָֹאלהי

 קרד ְֵַָהרי
א) וקנח, וב' א קנז, שלח (זוהר

הירי  יצחק  ור י  י סי ורי  אלעזר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
הרי תא גע .ר לכיְְְִֵֶֶַָָָה
אלעזר ר י  הרי ,לכיה  הי עד  .ְְְִִִֵֶֶַַַָָָקרד
והי ,רמי  הרי ת א וראה  ְְִִֵָָָָָָָעיניו,
אלעזר רי אמר בפחד .  פחד ,כי ְְֲֲִִֶַַַַָָָָח
היינ לא  ,א א א   א ,חברי תְֲִִִֵַָָָָֹלא
ודברי לה  אנ יו אבל . חדי ְְְֲֲִִֵֵֶָָָָֹפ
תח נמצא. לא א יה ,ינינ ְִִֵֵַַָָָָֹת רה

ת ב  ואמר, אלעזר ח )ר י  ונח(בראשית ְְִֶַַַַָָָָָ
אררט הרי על  ,' וג הביעי  חד ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹה בה

.'וכ ' ְְוג

 הלכעל ה ילה רד  .  י  תא ל ְְְֶַַַָָָָָ
אחת. מערה מצא אחד, ְְְֶַַָָָָָלמק
לת אחד  ינס  אלעזר, רי ְְִִֵֶֶַַָָָָָאמר
י תר הא מק נמצא  א ְְִִֵֶַָָָָה ערה,
אחרת מערה  וראה י סי , רי נכנס . ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻמת
אחד קל מע . הר  א ר ,כתְֵֶַַָָָָ

.'וכ ה רת את  העלת א מר: ְְְֲֵֵֶֶַַָָֹֹהיה 

רימע  אל א ומח . י סי  רי  ְִִֵֶַַַַָָָ
אלעזר, רי ל אמר ְְִֶֶַַָָָָָאלעזר.
ה ימנ הק ה א ר  דה ְִִִֵֶַַָָָָנ נס ,
 יו . נכנס . יבנ לנ להרחי ְְְְְִִִִֵֶַַָָה ה
סקיע הי אד ני ני   רא , כנסְְְְְִִֵֵֶֶָָָָ

אלעזר, רי  אמר לו)(רה. מהתהלי ְִֶַַַַָָָָ
 נפי צל   אד בני אלהי  חס ְְְְְֱִֵֵֶַָָָָָֹקר
מחו , כ ב וי אה, קמ . ְְְְֱֵֶֶָָָָָֻיחסי
 חס קר מה אלעזר, רי  אמר . ְְְִֶַַַַָָָָָָֻכ
לנ עה חסד . אתכ צאנ ,ְֱִֶֶֶֶֶָָָָָֹאלהי



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרקנח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ה א א , באתר  הא  ברי ְְְֲִַַָָָָֻקדא
ואמר. יסי רי תח  . ציני ְְִִִִִֵַַַָָאדליק

ח ') וכ'.(במדבר  ה רת את   ת העלְְְֲֵֶַַ

עכו זה .  מק הא ר ד ְְֶַַָָָָה
ואמר, י סי  רי תח  נרת . ְְִִֵֵַַַַָָהדליק

.'וכ ה רת את  העלתְְְֲֵֶַַֹֹ

ֶטְרן ָהַרב ֵמִאיר ׁשְ
ִליל א ֵמירֹון ְוֵאזֹור ְמרֹום ַהּגָ יׁשָ ַאְתָרא ַקּדִ ָהַרב ּדְ
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ר יֹוַחאי,  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ּום ַרּבִ י יֹוָחָנן ִמּשׁ ָאַמר ַרּבִ כֹורֹות )לא:( ּדְ יָבמֹות )צז.( ּבְ ּבִ
ְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות  ה ׂשִ עֹוָלם ַהּזֶ יו ּבָ מּוָעה ִמּפִ ַבר ׁשְ אֹוְמִרים ּדְ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ל ּתַ ּכָ
ִאּלּו ֲאִני ַחי.  ֶבר ּכְ ּקֶ ָפַתי ָנעֹות ּבַ ֵהא ׂשְ ּיְ יָבמֹות ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ׁשֶ ם ּבִ "י ׁשָ ֶבר. ְוַרׁשִ ּקֶ ּבַ
ְרׁשֹום  ּגֵ ינּו  ַרּבֵ ַחי.  ּכְ ּדֹוֶמה  ׁשֶ לֹו  ַוֲהָנָאה הּוא  ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ְבכֹורֹות  ּבִ ם  ׁשָ "י  ְוַרׁשִ
ְלָפֵרׁש  י  ְוָאַמְרּתִ א.  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ּדֹוְבבֹות  ְפתֹוָתיו  ְוׂשִ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ּדֹוְבבֹות  ם  ׁשָ
ָמעּות ּוַמה ֲהָנָאה יֹוֵצא לֹו ְוָלנּו ַעל ְיֵדי  ׁשְ ְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות", ַמהּו ַהּמַ ל "ׂשִ ּתֶֹכן ׁשֶ
ִמית,  ׁשְ תֹו ָהרּוָחִנית ְוַהּגַ ׁשָ ַבּקָ ל ֶאָחד ּבְ ים ּכָ ׁשִ "י ּוְמַבּקְ ּבִ ִאים ְלָהַרׁשְ י ָאנּו ּבָ ֶזה, ּכִ
ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ "י ׁשֶ ּבִ ה ִלְפֵני ָהַרׁשְ ה ִנְתַרּצֶ ִלי ֶזה, ּוַבּמֶ ר ֶזה ּבְ י ִאי ֶאְפׁשָ ֵניֶהם ֶאָחד, ּכִ ְ ּשׁ ׁשֶ
ָאנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרתֹו  ֵתנּו, ְוֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ׁשָ ּקָ א ּבַ ַרְך ְיַמּלֵ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֲעֵדנּו ׁשֶ ְוַיֲעִתיר ּבַ
הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  רּוַח,  ַנַחת  לֹו  ים  ְועֹוׂשִ ין ס"ז[  ּטִ ]ּגִ ּתֹוָרִתי"  "ִלְמדּו  תֹו  ׁשָ ַבּקָ ּכְ
ָאַמר ַעל ַעְצמֹו: ְיכֹוַלִני  דֹול,ּ ְכמֹו ׁשֶ ֲעֵדנּו, ְוכֹחֹו ּגָ ל ּבַ ּלֵ ַמֲחִזיר ָלנּו ַנַחת רּוַח ּוִמְתּפַ
ף קכ"ח( ְוֶזה  דֹוׁש )ֵחֶלק ג' ּדַ ּזַֹהר ַהּקָ ין. ְוַכְמבָֹאר ּבַ ל ָהעֹוָלם ִמן ַהּדִ ִלְפטֹר ֶאת ּכָ

ִגיָנן. ֵרְך ּבְ ָעְלָמא ִמְתּבָ ְלׁשֹונֹו: ֲאַנן ִקּיּוֵמי ָעְלִמין, ּדְ

"ְק ַאְדמֹו"ר  ָראס, ְכּ לֹום ְיהּוָדה ּגְ י ׁשָ יק ַרּבִ ּדִ ן ּבֹואּו ְוַנֲחִזיק טֹוָבה ְלָהַרב ַהּצַ ַעל ּכֵ
ְלָהִפיץ  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  לּותֹו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ים  ַרּבִ ה  ּוְמַזּכֶ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ִליָט"א,  ׁשְ ֵמָהאְלִמין 
ִמיִדין  ים, ַלֲעסֹק ְוִלְלמֹד ּתְ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ֵני ִיׂשְ "אֹור ַהּזַֹהר" ּוְלַהְלִהיב ֶאת ִלּבֹות ּבְ
ַמת  ׁשְ ּנִ ַבד ּגֶֹדל ַהִהְתעֹוְררּות ׁשֶ דֹוׁש, ּוִמּלְ ּזַֹהר ַהּקָ "י ּבַ ּבִ ִסְדָרן ֶאת ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ּכְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ דֹוׁש ְלִהְתָקֵרב ְלַהּקָ ִלים ַעל ְיֵדי ִלּמּוד זַֹהר ַהּקָ ָרֵאל ְמַקּבְ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ל  ׁשֶ ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁש  ּוְלִהְתַקּדֵ ֵהר  ְלִהּטָ ֱאֶמת,  ּבֶ ֵלָמה  ׁשְ ְוִלְתׁשּוָבה  ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ
ֲעֵדנּו ִלְפטֹר  ְמִליץ טֹוב ּבַ ּיַ "י ׁשֶ ּבִ דֹוׁש ָהַרׁשְ א ַהּקָ ּנָ ם ְלעֹוֵרר ַהּתַ ַמְעָלה, זֹוִכים ּגַ
ְמֵהָרה,  ֵלָמה ּבִ ה ׁשְ ה ִלְגֻאּלָ ְזּכֶ ּנִ ת ָהַרֲחִמים, ׁשֶ ין, ְוָיֹגּלּו ָעֵלינּו ִמּדַ אֹוָתנּו ִמן ַהּדִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ

ֲעבֹוָדתֹו  דֹוָלה ּבַ ַהְצָלָחה ּגְ ֶעְרּכֹו ָהָרָמה, ְמָבְרכֹו ּבְ ְבֵרי ְיִדידֹו עֹז מֹוִקירֹו ּכְ ּכֹה ּדִ
"ל: ה ַהּנַ דֹוׁשָ ַהּקְ

ֶטְרן ֵמִאיר ׁשְ



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרקנח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ה א א , באתר  הא  ברי ְְְֲִַַָָָָֻקדא
ואמר. יסי רי תח  . ציני ְְִִִִִֵַַַָָאדליק

ח ') וכ'.(במדבר  ה רת את   ת העלְְְֲֵֶַַ

עכו זה .  מק הא ר ד ְְֶַַָָָָה
ואמר, י סי  רי תח  נרת . ְְִִֵֵַַַַָָהדליק

.'וכ ה רת את  העלתְְְֲֵֶַַֹֹ

ֶּפֶרק טו
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ֹּבא - ְּדָבִרים



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםוס הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר קסאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ה נ קא  ְֲֵַַָמעה
רב) – ר בלק (זוהר

בארחא ,ר י  אזלי  הו יה דה ורי יצחק ְְְְְְֲִִִִִֵָָָָ
הוה ,סכני כפר אתר לההא  ְְְְֲֲִִִַַָָָמט
באתא  אתארח סבא , המננא  רב ְְְְֲִִַַַָָָָָָ
וכל זעירא , חדא  רא  ל הוה  ,ְְְְֲִֵֵָָָָָָָדילי
סליק  ימא  הה א  ספרא, בבי הוה  ְְִִֵַָָָָָָימא 
  ל חמא  לביתא , ואתא  ספרא , ְְְִִֵֵָָָָָָמ י
קריב ,י א לי אמרה .ימיח יְְִִִִִֵֵֵַָָָלא
 ייה מ ותרווח אי ע ברי  יא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָלגי
קריב , לא  עד ,ייהלג קריב  .ְְְִִִַַַָָָָָברכא
לא ,י לא לי אמר  לאח רא. ְֲֲִֵֵַַַָָָָאהדר
לא דא  ימא  הא  . ייהלג לקרבא  ְְְְְֵַַָָָָָָָָבעינא 
ל לי, אלפי והכי מע , קריאת ְְְְִִִֵַַָָָקר
,נתי ע מע  קריאת  קרי לא   ְְְְִֵֵַַָָָָמא

ימא . הה א  כל הא  ְִַָָנ י

מעוהות ,אי ידייה ארימ , ְְְְְִִַַָָ
הכי  ואי אמר .לי  בריכְִִֵַָָָָ
 חת בהדי א לנא  דא  וימא ְְְֲִֵַַָָָָָָה א .
והו ,צרכייה  ל הוה  לא ְְְְֲַַַָָָָָוכה,
 נ בר  הוה  ולא  לאזוגא , ְְְְְֲִִַַַָָָָָָמתאחר
, בה אנא  ואנ , עלייה ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָלאלא 
 מא ,נתי ע מע קריאת קרינ ְְְְִֵֵַַַָָָָולא 
 אמר המצוה . מ טר צוה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָאתעק
ריחא ,לי אמר ידעת . מה  רי, , ְְְְִֵֵֵַַַָָָלי
.ייכלג קריבנא  ד ידענא , ייכ ְְְְְְְִִַַַַַָָָדלב
רפתא . וכריכ  ידייה נטל ,יתב .ווהְְְְְְְִִַַַָָָ

ידי,רי  ונטיל ,כלכמל ידי הו יה דה  ְְְְְְְֲִִִָָָ
אי  ,לה אמר נטיל. לא  עד בריְִִִַַָָָָ
לא , א חסידא  מעיה דרב  ְְְְֲִִֵַַַַָָָתלמידי
 מא מזהמ ת, בידי לברכא  לכ ְְְְְֲִַַָָָָָהוה

מיתה . ח יב  מזהמת , ידי בריְְְֲִִִַַָָָָ

ה נ קא  ְֲֵַַָמעה
רב) – ר בלק (זוהר

ר.רי  לכי ה הי יהדה ורי יצחק  ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
,סכני פר ל מק  תלא יעְְְִִִִֶַָה
התארח סבא . המנ נא  רב   ְְְִֶַַָָָָָָָהיה 
וכל ,קט אחד   ל היה  , א ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָאצל 
עלה י  תא הפר. בית היה    ְֵֵֶַַָָָָה
ת א את ראה  ה יתה, בא  ה פר ְִֵֵֶֶַַַָָָָָמית
ברי ל התקרב  ,א ל אמרה . ְְְֲִִִִֵַַָָָָָהחכמי
קרב רכ ת. מה ותרויח   ל ה ני ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהעלי
אמר לאחר . חזר קרב, א ועד  ,ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹאליה
 י הרי  ,אליה לקרב  רצה איני ,ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַלא
לד ני , וכ מע, קריאת קרא לא  ְְְְְִִִֶַַָָֹזה
,נתע מע קריאת קרא  א  מי ְְְִִֶַַָָָָָֹל

.ה תא ל ני  ְִַָהא 

מע. הברכ ידיה הרימ ,ותמה ה ְְְְְִֵֵֵֵֶָָ
זה וי זה ,  ואי  , ְְֶֶַַָָאמר
הי א  וכ ה  חת ע יחד לנ ְְְִִֶַַַַַָָָָֹה
ולא להזג, מתאחרי  והי צרכיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלה
ואנ ,עליה ל אד ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָהיה 
מע  קריאת קראנ ולא  בה לנ ְְְְְִִֶַַַַָָָֹה
טר  צוה עסק מי  ,נתעְְִִֵֶַָָָָ
אמר ?ידע  אי ני , , ל אמר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָמה צוה.
רב י ידעי  כ לב ריח ,ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלה
וכרכ ידיה  נטל , ב י . מה .ְְְְְְֲֵֵֶֶָָָָאליכ

ַפת.

ידיורי  ונטל מלכלכ ת, ידיו הי יהדה ְְְְִַַָָָָָָָָֻ
א , ל אמר טל. טר ברִֵֶֶֶַַַָָ
היה לא  ,א החסיד מעיה רב  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹלמידי 
 בר מי  מזהמת, ידי לבר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹלכ

מיתה.יד ח ב  מזהמת   י ְְִִַַָָָָֹ

..................................................................................................................... קסא ַמֲעֵׂשה ַהְּינּוָקא

h
אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל בשם רבו החפץ חיים זי"ע, 
שעל למוד ספר הזוהר אין שום הגבלה, כי רובו מדרש. והיה 
החפץ חיים מעורר לכולם, שילמדו כל שבת את הזוהר של אותה 

פרשה, ואפילו לבחורים )ר' יוסף בן שלמה מפוז'ין, הוספות בנין יוסף(.
רבנו החזון איש זי"ע הורה לשואליו, ללמוד זוהר כספר מוסר, ואף 
זכר  גריינמן  שמריהו  רבי  הגאון  אחותו  בן  עם  בעצמו  למד 

צדיק לברכה. 
ישנן סוגיות שלמות  ובהזדמנות אחת התבטא, כי בחכמת הנסתר 
יותר מאלו שבנגלה, והיה מסביר, כי בשל כך  הקשות 
בקבלה,  להבינה אלא  אין  שכן  הקבלה',  'חכמת  זו  נקראת חכמה 

איש מפי איש עד אליהו, או ממי שקבל מאליהו.
ובספר "מעשה איש" )עובדות על מרן הגאון הקדוש החזון איש זצ"ל( כתב 

משמו: לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר מכל מאמרי חז"ל. 
מתוך "ערכה של שעה"  



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר קסאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ה נ קא  ְֲֵַַָמעה
רב) – ר בלק (זוהר

בארחא ,ר י  אזלי  הו יה דה ורי יצחק ְְְְְְֲִִִִִֵָָָָ
הוה ,סכני כפר אתר לההא  ְְְְֲֲִִִַַָָָמט
באתא  אתארח סבא , המננא  רב ְְְְֲִִַַַָָָָָָ
וכל זעירא , חדא  רא  ל הוה  ,ְְְְֲִֵֵָָָָָָָדילי
סליק  ימא  הה א  ספרא, בבי הוה  ְְִִֵַָָָָָָימא 
  ל חמא  לביתא , ואתא  ספרא , ְְְִִֵֵָָָָָָמ י
קריב ,י א לי אמרה .ימיח יְְִִִִִֵֵֵַָָָלא
 ייה מ ותרווח אי ע ברי  יא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָלגי
קריב , לא  עד ,ייהלג קריב  .ְְְִִִַַַָָָָָברכא
לא ,י לא לי אמר  לאח רא. ְֲֲִֵֵַַַָָָָאהדר
לא דא  ימא  הא  . ייהלג לקרבא  ְְְְְֵַַָָָָָָָָבעינא 
ל לי, אלפי והכי מע , קריאת ְְְְִִִֵַַָָָקר
,נתי ע מע  קריאת  קרי לא   ְְְְִֵֵַַָָָָמא

ימא . הה א  כל הא  ְִַָָנ י

מעוהות ,אי ידייה ארימ , ְְְְְִִַַָָ
הכי  ואי אמר .לי  בריכְִִֵַָָָָ
 חת בהדי א לנא  דא  וימא ְְְֲִֵַַָָָָָָה א .
והו ,צרכייה  ל הוה  לא ְְְְֲַַַָָָָָוכה,
 נ בר  הוה  ולא  לאזוגא , ְְְְְֲִִַַַָָָָָָמתאחר
, בה אנא  ואנ , עלייה ְְְְְְְֲִִַַַַָָָָָלאלא 
 מא ,נתי ע מע קריאת קרינ ְְְְִֵֵַַַָָָָולא 
 אמר המצוה . מ טר צוה, ְְְְְִִִִַַַָָָָָאתעק
ריחא ,לי אמר ידעת . מה  רי, , ְְְְִֵֵֵַַַָָָלי
.ייכלג קריבנא  ד ידענא , ייכ ְְְְְְְִִַַַַַָָָדלב
רפתא . וכריכ  ידייה נטל ,יתב .ווהְְְְְְְִִַַַָָָ

ידי,רי  ונטיל ,כלכמל ידי הו יה דה  ְְְְְְְֲִִִָָָ
אי  ,לה אמר נטיל. לא  עד בריְִִִַַָָָָ
לא , א חסידא  מעיה דרב  ְְְְֲִִֵַַַַָָָתלמידי
 מא מזהמ ת, בידי לברכא  לכ ְְְְְֲִַַָָָָָהוה

מיתה . ח יב  מזהמת , ידי בריְְְֲִִִַַָָָָ

ה נ קא  ְֲֵַַָמעה
רב) – ר בלק (זוהר

ר.רי  לכי ה הי יהדה ורי יצחק  ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
,סכני פר ל מק  תלא יעְְְִִִִֶַָה
התארח סבא . המנ נא  רב   ְְְִֶַַָָָָָָָהיה 
וכל ,קט אחד   ל היה  , א ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָאצל 
עלה י  תא הפר. בית היה    ְֵֵֶַַָָָָה
ת א את ראה  ה יתה, בא  ה פר ְִֵֵֶֶַַַָָָָָמית
ברי ל התקרב  ,א ל אמרה . ְְְֲִִִִֵַַָָָָָהחכמי
קרב רכ ת. מה ותרויח   ל ה ני ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהעלי
אמר לאחר . חזר קרב, א ועד  ,ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹאליה
 י הרי  ,אליה לקרב  רצה איני ,ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַלא
לד ני , וכ מע, קריאת קרא לא  ְְְְְִִִֶַַָָֹזה
,נתע מע קריאת קרא  א  מי ְְְִִֶַַָָָָָֹל

.ה תא ל ני  ְִַָהא 

מע. הברכ ידיה הרימ ,ותמה ה ְְְְְִֵֵֵֵֶָָ
זה וי זה ,  ואי  , ְְֶֶַַָָאמר
הי א  וכ ה  חת ע יחד לנ ְְְִִֶַַַַַָָָָֹה
ולא להזג, מתאחרי  והי צרכיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלה
ואנ ,עליה ל אד ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָהיה 
מע  קריאת קראנ ולא  בה לנ ְְְְְִִֶַַַַָָָֹה
טר  צוה עסק מי  ,נתעְְִִֵֶַָָָָ
אמר ?ידע  אי ני , , ל אמר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָמה צוה.
רב י ידעי  כ לב ריח ,ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלה
וכרכ ידיה  נטל , ב י . מה .ְְְְְְֲֵֵֶֶָָָָאליכ

ַפת.

ידיורי  ונטל מלכלכ ת, ידיו הי יהדה ְְְְִַַָָָָָָָָֻ
א , ל אמר טל. טר ברִֵֶֶֶַַַָָ
היה לא  ,א החסיד מעיה רב  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹלמידי 
 בר מי  מזהמת, ידי לבר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹלכ

מיתה.יד ח ב  מזהמת   י ְְִִַַָָָָֹ



הזֹוהרקסב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ואמר,תח יקא ל )הה א  בא(שמות ְְַַַַָָָָֹ
ולא מי  ירחצ מעד אהל  ְְֲִִֵֶֶַֹֹאל
לא מא קרא , מהאי  ילפינ .'וג  ת ְְְְְֵֵַַַָָָָימ
 בידי מלא קי ויתחזי  להאי,  ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָחיי
 גי טעמא . מאי מיתא . ח יב  ,המְְְֲִִַַָָָָָמז
.ל ע ל מר יתבי נ דר ְְְִִֶַַָָידי
 ואיה ,נ דר ידא  אית חדא  ְְְְִִִֶַָָָָָאצ עא 

מה . דארמא  ְְְֶֶָָָָֹאצ עא 

כו)תיב  ש)י עצי בריח וע ית ְְְֲִִִִִִֵָָ
  ה צלע  לקרי  ְְְֲִִֵֶַַַָָחמה
צלע לקרי בריח וחמה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהאחד
 יכ ה והריח כתיב  ה נית.  ְְְְִִִִִֵַַַַַָה
אל הצה  מ מבריח ירה  תְְְִִִֶֶַַַַָָ
 יכ ה בריח ההא  תימא, ואי  ְְִִִֵֶַַַַָָָה צה.
 דאי בכללא  הוה לא  ה א, ְְְֲִִַָָָָָָאחרא
בריח הה א אא  הכי. לאו ְֲִִִֶַַָָָָחמה.
,א מ  רי הוה. חמה מאי , יכ ְֲִִִִֵֵַָָָָה
הוה הא  אמצעיתא . וחד ,אמ תריְְְְִִֵֶַָָָָָָ
דמ ה , רזא  דיעקב, ע דא  , יכ ה ְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹבריח

ע"ב) קפ "ו  ד) עאאצ חמ א , ְְֳֵֵֶָָָָלקבל 
 יכ ה והריח . נ דבר ְְְִִִַַַַָָידא
י מ א , וע אה  רב ְְְִִִֵֶַָָָָָֹאמצעיתא ,

.אחרני אר ְְֲִִַַַָקיימי

מאהואי חמ  אקר ,ריחי  חמ ְְְְְִִִִֵֵָָָ
.ה אזיל חי אילנא ,ניְְְְִִִֵַָָָ

אתער קדיא  אתזר)ברית חמ(ס "א  , ְְְְְִִִִֵַַַָָ
מ ה  ידא . עאסתימא)אצ ימא(נ"א  ְְְְִִִֵֶָָָָָ

 רכא כל  א  ועל  אמרת . מה  על ְְְְִַַַַַָָָה א 
דידא  פרי .ליי ע אצ ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָכהנא ,

הוה . א על ְֶַָָָֹדמה

ואמר ,תח  ינ ק ת ל )א בא(שמות ְְִַַָָָֹ
ולא מי ירחצ מעד אהל  ְְֲִִֵֶֶַֹֹאל
א י זה , מסק למדנ .'וג ְְִִֶֶֶַָָָֹֻימת
ידי  לה לפני  ויתראה לזה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָח
מ ? עה מה מיתה. חב  ְִִַַַַָָָָֹמזהמת ,
.לע ל מר ביי  האד ְְְִֵֶֶָָָָדי 
האצ ע  והיא ,האד יד   י אחת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָאצע

מה. הריִֵֶֶֹ

כו)תב ש)י עצי בריח ועית ְְֲִִִִִֵָָָ
האחד ה צלע לקרי  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָחמה
 ה צלע לקרי  בריח ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָוחמה 
ת יכה וה ריח  וכתב  ְְְְִִִֵַַַַָֹה נית .
וא הצה. אל  ה צה מ מברח יר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָה
אחר, ה א  יכה ריח  ת א ְִִֵֶַַַַֹאמר
. לא  חמה ת א כלל היה  ְֲִִֶַָָָָָֹֹא
ת מא היה   יכ ה ריח  ת א ְִִֵֶַַָָָָא א 
ואחד אמ  ני אמ ני ְְְֲִִִִִֶַַָָָָחמה,
עד יכה ריח  היה הרי  ְְֲִִֵֶַַַַָָָאמצע.
אצעת חמ זה נגד  מה. ס ד ְְֲֵֶֶֶֶֶַָָֹֹיעקב ,
ד ל אמצע, יכה והריח .האד ְְְְִִֶַַַַַָָָָָיד
.האחרי אר מדיע  מהל,  ְְְְֲִִֵֵֶַָָֹועלי

והחמ קראי ,בריחי חמה  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָ
ע ה  לה ,ני ִֵֵֵֶֶָָמאת

מתע רר  קד ברית .י הח( לנ)חמ ְְֲִִִִֵֵֶַַַֹ
ודבר ,דיה על(נס ר)אצעת  הא  מ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

 ה ה רכ ת ל ולכ .אמר ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹמה 
על מה  ידי רי ת אצ עת. ְְְְִֵֶֶַַָָֹלי ת

היתה. ְֶָָזה

הזֹוהר קסגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

למהוי אי  ינא  לית  , ה אית  א  ל ְְֱִִִֵֵֶָָָ
ברי קדא   ה מברכי ד ,ְְְְְְְְִִַַָָבנקי
ר מת , לה בדגמא  , בה גי ְְְְְְְִִִִַָה א .
חכמי  א א ועל קדיא. ְְְְִִַַַַָָָמא 
ולא להאי.  גח א לא הי ְְְְֵַַַָָָט בא ,
 ואיה חסידא , מעיה  לרי מְְְְְְֲִִִִַַָָ
לי סליק לכל כא , וכל  ט פא , ל ְְְִִִֵַָָָָָאמר,
מהאי  אחרא  סטרא  הא אחרא , ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָלסטרא 
מי א  ועל .אתז ולכלכא  ְְְְִִִִַַָָָָט פא 

.אי וחבה ח בה ,  ניְֲִִַָָאחר

 ווה יר אמר למלא . יכיל ולא  ְְְְִִִַַַָָָָ
 מא אב מא  רי , ְְְְִָָָָיה דה,
ילג ק חדא , רגעא יקא תיק ְְִִֵַַָָָָָָה א .
א א על אי,  ל אמר ,ל ונ ק  י ְִִִֵַַַַָָָָָא
אמרה .ל אימא  ,ימי ח י א לי אילְִִִִִִֵַָָָָ
הא אמר .לה דקת רי, ,יאי  ְְְִִֵֵַַַָָלי
יא ת . קא  א חית  ולא  ְְְִִִַָָָָָָבדקית,
אמר ,ייהלג ואה ר ,י א  לי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָלחיא 
אס ק  והא  אא , על  אל  א ְְְְְִֵֶַַַַָָלה
 יקדי דחסידי ימא  בכל ְְְִִִֵֵַַָָָָמעלמא ,
.תרייהא טיעא   איה ארחא, ְְְְְֲִִַַַָָָָָאזלי
לא הי ,ני עלי קיי   א ְְִִִֵֵֶַַָואי
.תרייכ א טיעא  אזיל ,לי כח ְְְְֲִֵַַַַַָָָא

וה אאבל ,בכ חמינא קדמיתא  ְְְְְֲֲִֵַַָָָָ
חמא לא  א א  ,בכ ְְֲֵַָָָָָחמינא 

דלא  דלהוי)חמרא אבתרי(ס "א טעי ְְְֱֲֲִֵֵֶַָָָָ
 יוו דארייתא . ע לא  למס ל  ְְְְְֲִֵַַָָָָָחמרא ,
לא ,תרייכ א יטע א א זכי ְְְְְְֲִִַַַָָָלא 
יהדה ר י אמר  א א . הא  מא ְִִֵַַָָָָָאיא 
בר לאו יקא  האי  ,ל דדמי יצחק, ְְְִִִִֵַַַָָָָָלרי
אמר הוה  ינקא  והה א  . אכל ה א .  ְְְַַַָָָָָנ
,אמר א רייתא. וח י דא רייתא , ְְְְְִִֵֵַַָָָמ י

א ינ להי ת י אי ,ה י זה ל  ְְִִִִֵֵֶֶָָָ
הא , ר דה את  ברכיְְְִֶֶַָָָ

המ רמת בדגמת  ה  ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
הר ה ,  א חכמי  א ולכ .ד ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָה
את  ולא לזה?   חה לא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹאי
ט ל  אמר והא  החסיד , מעיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָרי 
הרי האחר, ל ד  ה העל לכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָוכל
הה , כלוה  מה נ האחר ְְִִִֵֵֶַַַַַַָה ד 
!?ה וח בה חבה , ניאחר מי זה ְְֲִִֵֶַַַָָועל

 מה, דה יה רי אמר לדר. יכל ולא ְְְְְִֵַַַָָָָֹ
הינק תק  ? אבי  מה ְִִִֵַַַָָני ,
אמר .ל ונק  א לפני  עמד  אחד, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָרגע
,ל ה החכמי אל אא על  אי , , ֲֲִִִַַַַָָָָָל
ני , ,א  ל אמרה ? לה אמר ְְִִִֶַַָָָֹהא
ולא דקי הרי  אמר , ? ת א דקְְְֲִֵַַַָָָָָֹ
וחזר  א  ל לחה  רא י .  ְְֲִִַָָָָָָמצאתי
על  אל א ,לה אמר .ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָאליה
 י בכל ,למהע הסק והרי ְְֲִֵֵֵַַַָָָָא א,
ה א ,ר לכיה  י קד  חסידיְְֲִִִִֶֶֶַ
יקד  א וא . אחריה ְְֲִִֵֵֶֶַַס חר
 הל , תא מצאת לא   אי , ניְְִֵֶֶַָָֹעלי

?אחריכ ֲֵֵֶַַה חר

ראיתיאבל וכעת  ,בכ ראיתי  התחלה  ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ
א חמר ראה לא  אא ,ֲֶֶֶַָָָָֹֹבכ

על(היה ) לס ל חמר אחריו טע ְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
 יטע אא  זכית א יו ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹה רה .
אמר א א . מיה לכ אמר לא  , ֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹאחריכ
ינק ,לנ נדמה יצחק, לרי  יהדה ְְְְְִִִִִֶַַָָָרי 
היה ינק  ת וא , אכל . אד   אינ ְְִֵֶֶָָָָָזה
,אמר ת רה. וח י תרה ברי ְְְִִֵֵֵָָָא מר
, אמר נאה , לה אמר .נבר ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָהבה 



הזֹוהרקסב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ואמר,תח יקא ל )הה א  בא(שמות ְְַַַַָָָָֹ
ולא מי  ירחצ מעד אהל  ְְֲִִֵֶֶַֹֹאל
לא מא קרא , מהאי  ילפינ .'וג  ת ְְְְְֵֵַַַָָָָימ
 בידי מלא קי ויתחזי  להאי,  ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָחיי
 גי טעמא . מאי מיתא . ח יב  ,המְְְֲִִַַָָָָָמז
.ל ע ל מר יתבי נ דר ְְְִִֶַַָָידי
 ואיה ,נ דר ידא  אית חדא  ְְְְִִִֶַָָָָָאצ עא 

מה . דארמא  ְְְֶֶָָָָֹאצ עא 

כו)תיב  ש)י עצי בריח וע ית ְְְֲִִִִִִֵָָ
  ה צלע  לקרי  ְְְֲִִֵֶַַַָָחמה
צלע לקרי בריח וחמה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהאחד
 יכ ה והריח כתיב  ה נית.  ְְְְִִִִִֵַַַַַָה
אל הצה  מ מבריח ירה  תְְְִִִֶֶַַַַָָ
 יכ ה בריח ההא  תימא, ואי  ְְִִִֵֶַַַַָָָה צה.
 דאי בכללא  הוה לא  ה א, ְְְֲִִַָָָָָָאחרא
בריח הה א אא  הכי. לאו ְֲִִִֶַַָָָָחמה.
,א מ  רי הוה. חמה מאי , יכ ְֲִִִִֵֵַָָָָה
הוה הא  אמצעיתא . וחד ,אמ תריְְְְִִֵֶַָָָָָָ
דמ ה , רזא  דיעקב, ע דא  , יכ ה ְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹבריח

ע"ב) קפ "ו  ד) עאאצ חמ א , ְְֳֵֵֶָָָָלקבל 
 יכ ה והריח . נ דבר ְְְִִִַַַַָָידא
י מ א , וע אה  רב ְְְִִִֵֶַָָָָָֹאמצעיתא ,

.אחרני אר ְְֲִִַַַָקיימי

מאהואי חמ  אקר ,ריחי  חמ ְְְְְִִִִֵֵָָָ
.ה אזיל חי אילנא ,ניְְְְִִִֵַָָָ

אתער קדיא  אתזר)ברית חמ(ס "א  , ְְְְְִִִִֵַַַָָ
מ ה  ידא . עאסתימא)אצ ימא(נ"א  ְְְְִִִֵֶָָָָָ

 רכא כל  א  ועל  אמרת . מה  על ְְְְִַַַַַָָָה א 
דידא  פרי .ליי ע אצ ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָכהנא ,

הוה . א על ְֶַָָָֹדמה

ואמר ,תח  ינ ק ת ל )א בא(שמות ְְִַַָָָֹ
ולא מי ירחצ מעד אהל  ְְֲִִֵֶֶַֹֹאל
א י זה , מסק למדנ .'וג ְְִִֶֶֶַָָָֹֻימת
ידי  לה לפני  ויתראה לזה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָח
מ ? עה מה מיתה. חב  ְִִַַַַָָָָֹמזהמת ,
.לע ל מר ביי  האד ְְְִֵֶֶָָָָדי 
האצ ע  והיא ,האד יד   י אחת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָאצע

מה. הריִֵֶֶֹ

כו)תב ש)י עצי בריח ועית ְְֲִִִִִֵָָָ
האחד ה צלע לקרי  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָחמה
 ה צלע לקרי  בריח ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָוחמה 
ת יכה וה ריח  וכתב  ְְְְִִִֵַַַַָֹה נית .
וא הצה. אל  ה צה מ מברח יר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָה
אחר, ה א  יכה ריח  ת א ְִִֵֶַַַַֹאמר
. לא  חמה ת א כלל היה  ְֲִִֶַָָָָָֹֹא
ת מא היה   יכ ה ריח  ת א ְִִֵֶַַָָָָא א 
ואחד אמ  ני אמ ני ְְְֲִִִִִֶַַָָָָחמה,
עד יכה ריח  היה הרי  ְְֲִִֵֶַַַַָָָאמצע.
אצעת חמ זה נגד  מה. ס ד ְְֲֵֶֶֶֶֶַָָֹֹיעקב ,
ד ל אמצע, יכה והריח .האד ְְְְִִֶַַַַַָָָָָיד
.האחרי אר מדיע  מהל,  ְְְְֲִִֵֵֶַָָֹועלי

והחמ קראי ,בריחי חמה  ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָ
ע ה  לה ,ני ִֵֵֵֶֶָָמאת

מתע רר  קד ברית .י הח( לנ)חמ ְְֲִִִִֵֵֶַַַֹ
ודבר ,דיה על(נס ר)אצעת  הא  מ ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

 ה ה רכ ת ל ולכ .אמר ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹמה 
על מה  ידי רי ת אצ עת. ְְְְִֵֶֶַַָָֹלי ת

היתה. ְֶָָזה

הזֹוהר קסגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

למהוי אי  ינא  לית  , ה אית  א  ל ְְֱִִִֵֵֶָָָ
ברי קדא   ה מברכי ד ,ְְְְְְְְִִַַָָבנקי
ר מת , לה בדגמא  , בה גי ְְְְְְְִִִִַָה א .
חכמי  א א ועל קדיא. ְְְְִִַַַַָָָמא 
ולא להאי.  גח א לא הי ְְְְֵַַַָָָט בא ,
 ואיה חסידא , מעיה  לרי מְְְְְְֲִִִִַַָָ
לי סליק לכל כא , וכל  ט פא , ל ְְְִִִֵַָָָָָאמר,
מהאי  אחרא  סטרא  הא אחרא , ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָלסטרא 
מי א  ועל .אתז ולכלכא  ְְְְִִִִַַָָָָט פא 

.אי וחבה ח בה ,  ניְֲִִַָָאחר

 ווה יר אמר למלא . יכיל ולא  ְְְְִִִַַַָָָָ
 מא אב מא  רי , ְְְְִָָָָיה דה,
ילג ק חדא , רגעא יקא תיק ְְִִֵַַָָָָָָה א .
א א על אי,  ל אמר ,ל ונ ק  י ְִִִֵַַַַָָָָָא
אמרה .ל אימא  ,ימי ח י א לי אילְִִִִִִֵַָָָָ
הא אמר .לה דקת רי, ,יאי  ְְְִִֵֵַַַָָלי
יא ת . קא  א חית  ולא  ְְְִִִַָָָָָָבדקית,
אמר ,ייהלג ואה ר ,י א  לי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָלחיא 
אס ק  והא  אא , על  אל  א ְְְְְִֵֶַַַַָָלה
 יקדי דחסידי ימא  בכל ְְְִִִֵֵַַָָָָמעלמא ,
.תרייהא טיעא   איה ארחא, ְְְְְֲִִַַַָָָָָאזלי
לא הי ,ני עלי קיי   א ְְִִִֵֵֶַַָואי
.תרייכ א טיעא  אזיל ,לי כח ְְְְֲִֵַַַַַָָָא

וה אאבל ,בכ חמינא קדמיתא  ְְְְְֲֲִֵַַָָָָ
חמא לא  א א  ,בכ ְְֲֵַָָָָָחמינא 

דלא  דלהוי)חמרא אבתרי(ס "א טעי ְְְֱֲֲִֵֵֶַָָָָ
 יוו דארייתא . ע לא  למס ל  ְְְְְֲִֵַַָָָָָחמרא ,
לא ,תרייכ א יטע א א זכי ְְְְְְֲִִַַַָָָלא 
יהדה ר י אמר  א א . הא  מא ְִִֵַַָָָָָאיא 
בר לאו יקא  האי  ,ל דדמי יצחק, ְְְִִִִֵַַַָָָָָלרי
אמר הוה  ינקא  והה א  . אכל ה א .  ְְְַַַָָָָָנ
,אמר א רייתא. וח י דא רייתא , ְְְְְִִֵֵַַָָָמ י

א ינ להי ת י אי ,ה י זה ל  ְְִִִִֵֵֶֶָָָ
הא , ר דה את  ברכיְְְִֶֶַָָָ

המ רמת בדגמת  ה  ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
הר ה ,  א חכמי  א ולכ .ד ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָה
את  ולא לזה?   חה לא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹאי
ט ל  אמר והא  החסיד , מעיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָרי 
הרי האחר, ל ד  ה העל לכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָוכל
הה , כלוה  מה נ האחר ְְִִִֵֵֶַַַַַַָה ד 
!?ה וח בה חבה , ניאחר מי זה ְְֲִִֵֶַַַָָועל

 מה, דה יה רי אמר לדר. יכל ולא ְְְְְִֵַַַָָָָֹ
הינק תק  ? אבי  מה ְִִִֵַַַָָני ,
אמר .ל ונק  א לפני  עמד  אחד, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָרגע
,ל ה החכמי אל אא על  אי , , ֲֲִִִַַַַָָָָָל
ני , ,א  ל אמרה ? לה אמר ְְִִִֶַַָָָֹהא
ולא דקי הרי  אמר , ? ת א דקְְְֲִֵַַַָָָָָֹ
וחזר  א  ל לחה  רא י .  ְְֲִִַָָָָָָמצאתי
על  אל א ,לה אמר .ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָאליה
 י בכל ,למהע הסק והרי ְְֲִֵֵֵַַַָָָָא א,
ה א ,ר לכיה  י קד  חסידיְְֲִִִִֶֶֶַ
יקד  א וא . אחריה ְְֲִִֵֵֶֶַַס חר
 הל , תא מצאת לא   אי , ניְְִֵֶֶַָָֹעלי

?אחריכ ֲֵֵֶַַה חר

ראיתיאבל וכעת  ,בכ ראיתי  התחלה  ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ
א חמר ראה לא  אא ,ֲֶֶֶַָָָָֹֹבכ

על(היה ) לס ל חמר אחריו טע ְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹ
 יטע אא  זכית א יו ְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹה רה .
אמר א א . מיה לכ אמר לא  , ֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹאחריכ
ינק ,לנ נדמה יצחק, לרי  יהדה ְְְְְִִִִִֶַַָָָרי 
היה ינק  ת וא , אכל . אד   אינ ְְִֵֶֶָָָָָזה
,אמר ת רה. וח י תרה ברי ְְְִִֵֵֵָָָא מר
, אמר נאה , לה אמר .נבר ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָהבה 
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 גי . אמרת יאת  , לה אמר .ונברי ְְְְְֲִִִַַַָָהב 
דא , ברכה ר מת לא  קי א  ְְְְִִִִַַָָָָָָמא 

הזמנה . ְְֶַָָָא א

לד )ואמר,תח כל(תהלי יי את  אברכה ְְְְֲֶַַָָָָָָ
למר דוד חמא  מה  וכי .'וג ְְִִֵַַָָָעת
בעי  דוד  חמא  א א , יי. את  ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָאברכה 
דבר ב עתא  גי אברכה. ואמר ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָהזמנה ,
קימא כינ א  תרא , על  יתיב   ְְְִִַַָָָָָָנ
ד  . קימא אחרא  וסטרא ,ְְְֲִַַַַַָָָָָ
ה א , ברי קדא לברכא   נ ר ְְְְְְִִַַָָָָאזמי

אתנת  דא)כינא  בהזמנה לגי (נ"א ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָ
אחרא וסטרא  ,רכא לקלא  ְְְְְֲִִֵַַָָָָָעיא ,

עיא ,את פייא. לגי ברתא אתנת  ואי (נ"א ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

בכללא)  איה לאו  אחרא  רוסטרא אזמי לא ואי ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָ
סטרא הא , ברי קדא לברכא   ְְְְְְִִָָָָָנ
לי למהוי מכא  מע  ְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָֹאחרא

ברכה . בההיא  ְְִַָָָָחלקא 

איתואי  לא  אמאי רכא אר  ימא , ְְְֲִִִִֵַַָָָ
דברכה , מ ה  הה א  א א  ְְִִֶַַָָָָָָהזמנה .
חזי  וא  הזמנה .  איה ,על מברכי ְְְְְִִֵַָָָָָָָָקא 
הה א רי, על   דמבר האי ה א , ְְְְִִִֵַַַָָדהכי
ולית .עלי  מברכי הזמנה ,  איה ְְְְְִִִֵֵַָָָָרי
א , דוק אחרא . לסטרא  חלקא   ְְְֲִֵֶַָָָָָלי
אחרא , סטרא  ברת פרי הה א  ְְְְְֲֲִִִַַָָָהוה

כתיב  .עלי מברכי יט)לא  לא(ויקרא ְְְִִֵָָָֹ
פרי,יאכ הה א  על   יברכ לא  גי ל, ְְְְְִִֵֵַַָָָ

נפק  יו אחרא . סטרא  ר ית ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָולא 
 ואיה .עלי מברכי יאכל , ,תיְְְְִִֵֵֵֵֵָָָמר
עלמא ימי ל וכ לברכתא . ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָהזמנא 
הזמנה  ה . עלייה מברכי ְְְְְְִַַָָָָָֻקא 
לסטרא חלקא  ה ולית  ְְְְְְִִֵָָָָָלברכתא .

ֲַָאחרא .

ברכה  ר מת לא   דה ה ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹמ
הזמנה. א א ְְֶַָָָז

לד )ואמר,תח כל(תהלי ה' את אברכה  ְְְֲֶַַָָָָָ
למר דוד ראה מה  וכי  .' וג ְְִִֵַָָָָעת
 רי דוד ראה  א א  ה '? את ְֲִִֶֶֶָָָָָָָאברכה
עה גלל אברכה. ואמר  ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָהזמנה ,
עמדת הכינה ,לחנ על  י ב   אדְְִֵֶֶֶַַָָָָֻ
 ז .  עמד  האחר  והד  , ְְְֵֵֵֶַַַַָָָ
הא , ר דה את   לבר ְֵֶַָָָָָָהאד

מתנת ז)(ה הכינה מעלהזמנה לגי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
. פמת האחר והד רכת , (וא לק ל  ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָ

לל ) אינ האחר  והד מעלה  לג י ברכ ת ואנתקנת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ר  ד ה את לבר האד מזמי ְְִֵֶַַָָָָָָֹלא
להי ת מכ מע האחר הד ְְְִֵֵֵַַַַַָה א,

רכה.  ת א חלק  ְְֵֶָָָל

ארוא הזמנה אי ל ה אמר, ְְְִִֵַַָָָָָֹ
הרכה בר  תא אא ְְְֶַַַָָָָהרכת?
ראה בא  הזמנה. הא עליו,  ברכיְְְְִֵֶַָָָָָֹ
ת א הרי , על בר ה זה, ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ל ואי עליו , מברכי הזמנה  הא  ְְְְְִִֵַָָָָָרי
ת א היה זה  וקד האחר. לד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחלק 
מברכי לא  האחר, הד רת ְְְְִִִֵַַַָָֹרי

וכת ב  יט)עליו , ביל(ויקרא  יאכל, לא ְְִִֵֵָָָָֹ
 ר ית ולא ה רי ת א על   יברכ ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹא
יאכל , ,תמר צא יו האחר. ְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָה ד 
 וכ לברכה. הזמנה והיא  עליו. מברכיְְְְְְִִִֵַָָָָָָָ
 ,עליה ברכי להע ברי ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֻל
לד חלק   ה ואי לברכה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהזמנה 

ֵַָהאחר.

הזֹוהר קסהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אואי  ז לברת  הכי  א ימא, ְְְִִִִֵַַָָָ
הב אמאי הזמנה , הוה  ְְְֲִַַַָָָָָָדברכתא 
הוה ד בקדמיתא  האיל א א , .ְְְְִִִֵֶַַָָָָונברי
הזמנה הא  .פה פרי  רא אמר ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָתי ,
י, עינ מזנא , לברת  והא ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָהוי.
קדא דא  כא  הא  אחרא , ְְְְְֲַַַָָָָָָָלהזמנה 
עי   בגי למזנא , ולאו הוי, הא  ְְְְֲִִִֵֵָָָָברי

דפ מא . ְְַָָָהזמנה 

ה אואי א  , ל מ אכלנ נבר ימא , ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ברכה . הא  דא  אכלנ ר ְְְֶַַָָָָָָָהזמנה ,
אחרא הזמנה  ,נבר אבל ואי. הא  ְְֲֲִֵַַַָָָָָָָהכי

.פה פרי דברא  הזמנה  , מא)איהדפ (ס "א ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ברכה לכס הזמנה  איהי ְְְְְִִִֵַַָָָָָקדמיתא 
 איה אנטיל יו כס , והאי . ְְְְִִֵַַָָסת
עלמא לגי דנבר במ ה  אחרא  ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָהזמנה 
,נפקי מ ברכא ני מז דכל  ְְְְִִִִִַָָָָָָע אה 
עלמא , סתי בארח   איה  בגיְְְְִִִַָָָָֹ
הזמנה . ילג ולית , איה  סתי ְְְִִִֵֵַַָָָָָע אה 

ברכה. כ ס  דא בדרא  דנבר )אא  (מ ה  ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

מ חלקנא , זאה  יהדה , רי (דאמר ְְִִִַַָָָָָָָ
ע"א) לאקפ"ז ה א , עד עלמא  ְְְַַָָָָָימא 

דדא אמינא  הא  ואי ,י א ימ ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָמענא
.איה  נ בר  ִַָָלאו

רחימאאמר דיי, מלאכא  רא , ,לי ְְְְִֵַַַָָָָָָ
ועית אמרת  האי ,ְְְִִֵַַַָָדילי

לקר חמ ה  י עצי צלעבריח י ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָ
וחמה ,'וג  בריח וחמ ה  ,'וג  ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָה
טבא  בריחי הא  יה . לירכתי  ְְְִִִִִַַַָָָָָבריח
,לי אמר .רי אי וידי הכא , ְְִִִֵֵַַָָָָָאיא 
 נ בר  מי מ ,דאמרי ה א  ְְְִִֵַַָָא 
ולא האיל אבל . איה מא ְְְֲִִִַָָָא מע 

אימא . אנא  גח ְְֲִַַָָא

סוא ז לברת    א אמר, ְְְִִִַַַָֹ
הבה מע  הזמנה, היתה ְְְַַַָָָָָָָָרכה
היה בחה ה איל אא ?נברְְְִִֵֶֶַָָָָָ
זה הרי ,"פ ה רי  "רא  אמר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָתה
צריכי  זה לברת  וכעת  הזמנה. ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָהיה 
ה א ז ס  הרי  אחרת, להזמנה ְְֲִֵֶֶֶַַָָי
זה מ ,זל ולא ְִֶַַָָָֹל ד רהא,

ה ה. הזמנת   ְִֶַַַָָצרי

 היואז  מ אכלנ נבר אמר, ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
זהי  מ אכלנ ר ְְִִֶֶַַָָָָהזמנה,
זהי נבר אבל ו אי. זה   ְְְֲִֵֶַַָָָָָרכה
רי רא  ל הזמנה אחרת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהזמנה 

.פה )הה ההזמנההד(ל היא מת  ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
 יו , ז וכ ס  .סת רכה ל ְְְְֵֶָָָָלכס 
 נבר מ ת אחרת  הזמנה היא  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָטל,
ברכת מזנ ת ל , העלי לע ְְְְֵֶֶַָָָָלגי
 דר הא  זה מ . מ ְְִִֶֶֶָי צאת 
 ואי נס ר הא   העלי לע ְְְְִִֵֶֶָָָָנסר,
רכה. ס  ז דרה אא הזמנה, ְְְְֵֶַַָָָָָָָאליו

( נבר חלקנ)מת  ארי  יה דה, רי  אמר  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מענ לא  עת עד להע  ְִֵֶַַָָָָֹ
  אינ ה אמרנ הרי ואי  , א ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָדברי

.ָָאד

מהאמר , באה ה',  מלא , ,ל ְֲֵַַַַָ
עצי בריח ועית אמרְְְֲִִִֵֶַָָָָ
,'וג ה צלע לקרי חמה  יְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
בריח וחמה ,'וג  בריח ְְְֲֲִִִִִִַַָָוחמה 
י בריחי הרה הרי   י ה רכתי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָל
זה ,ל אמר .י ה וידי ,אְְִִֵֶַַַָָָ
אבל .מיה נמע האד מי ,אמרנְְֲִִִִֶַָָָָָָ

אמר. אני     חה ולא ְְְֲִִִֶַַֹֹה איל
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 גי . אמרת יאת  , לה אמר .ונברי ְְְְְֲִִִַַַָָהב 
דא , ברכה ר מת לא  קי א  ְְְְִִִִַַָָָָָָמא 

הזמנה . ְְֶַָָָא א

לד )ואמר,תח כל(תהלי יי את  אברכה ְְְְֲֶַַָָָָָָ
למר דוד חמא  מה  וכי .'וג ְְִִֵַַָָָעת
בעי  דוד  חמא  א א , יי. את  ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָאברכה 
דבר ב עתא  גי אברכה. ואמר ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָהזמנה ,
קימא כינ א  תרא , על  יתיב   ְְְִִַַָָָָָָנ
ד  . קימא אחרא  וסטרא ,ְְְֲִַַַַַָָָָָ
ה א , ברי קדא לברכא   נ ר ְְְְְְִִַַָָָָאזמי

אתנת  דא)כינא  בהזמנה לגי (נ"א ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָ
אחרא וסטרא  ,רכא לקלא  ְְְְְֲִִֵַַָָָָָעיא ,

עיא ,את פייא. לגי ברתא אתנת  ואי (נ"א ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

בכללא)  איה לאו  אחרא  רוסטרא אזמי לא ואי ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָ
סטרא הא , ברי קדא לברכא   ְְְְְְִִָָָָָנ
לי למהוי מכא  מע  ְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָֹאחרא

ברכה . בההיא  ְְִַָָָָחלקא 

איתואי  לא  אמאי רכא אר  ימא , ְְְֲִִִִֵַַָָָ
דברכה , מ ה  הה א  א א  ְְִִֶַַָָָָָָהזמנה .
חזי  וא  הזמנה .  איה ,על מברכי ְְְְְִִֵַָָָָָָָָקא 
הה א רי, על   דמבר האי ה א , ְְְְִִִֵַַַָָדהכי
ולית .עלי  מברכי הזמנה ,  איה ְְְְְִִִֵֵַָָָָרי
א , דוק אחרא . לסטרא  חלקא   ְְְֲִֵֶַָָָָָלי
אחרא , סטרא  ברת פרי הה א  ְְְְְֲֲִִִַַָָָהוה

כתיב  .עלי מברכי יט)לא  לא(ויקרא ְְְִִֵָָָֹ
פרי,יאכ הה א  על   יברכ לא  גי ל, ְְְְְִִֵֵַַָָָ

נפק  יו אחרא . סטרא  ר ית ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָולא 
 ואיה .עלי מברכי יאכל , ,תיְְְְִִֵֵֵֵֵָָָמר
עלמא ימי ל וכ לברכתא . ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָהזמנא 
הזמנה  ה . עלייה מברכי ְְְְְְִַַָָָָָֻקא 
לסטרא חלקא  ה ולית  ְְְְְְִִֵָָָָָלברכתא .

ֲַָאחרא .

ברכה  ר מת לא   דה ה ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹמ
הזמנה. א א ְְֶַָָָז

לד )ואמר,תח כל(תהלי ה' את אברכה  ְְְֲֶַַָָָָָ
למר דוד ראה מה  וכי  .' וג ְְִִֵַָָָָעת
 רי דוד ראה  א א  ה '? את ְֲִִֶֶֶָָָָָָָאברכה
עה גלל אברכה. ואמר  ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָהזמנה ,
עמדת הכינה ,לחנ על  י ב   אדְְִֵֶֶֶַַָָָָֻ
 ז .  עמד  האחר  והד  , ְְְֵֵֵֶַַַַָָָ
הא , ר דה את   לבר ְֵֶַָָָָָָהאד

מתנת ז)(ה הכינה מעלהזמנה לגי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
. פמת האחר והד רכת , (וא לק ל  ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָ

לל ) אינ האחר  והד מעלה  לג י ברכ ת ואנתקנת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ר  ד ה את לבר האד מזמי ְְִֵֶַַָָָָָָֹלא
להי ת מכ מע האחר הד ְְְִֵֵֵַַַַַָה א,

רכה.  ת א חלק  ְְֵֶָָָל

ארוא הזמנה אי ל ה אמר, ְְְִִֵַַָָָָָֹ
הרכה בר  תא אא ְְְֶַַַָָָָהרכת?
ראה בא  הזמנה. הא עליו,  ברכיְְְְִֵֶַָָָָָֹ
ת א הרי , על בר ה זה, ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ל ואי עליו , מברכי הזמנה  הא  ְְְְְִִֵַָָָָָרי
ת א היה זה  וקד האחר. לד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחלק 
מברכי לא  האחר, הד רת ְְְְִִִֵַַַָָֹרי

וכת ב  יט)עליו , ביל(ויקרא  יאכל, לא ְְִִֵֵָָָָֹ
 ר ית ולא ה רי ת א על   יברכ ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹא
יאכל , ,תמר צא יו האחר. ְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָה ד 
 וכ לברכה. הזמנה והיא  עליו. מברכיְְְְְְִִִֵַָָָָָָָ
 ,עליה ברכי להע ברי ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֻל
לד חלק   ה ואי לברכה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהזמנה 

ֵַָהאחר.

הזֹוהר קסהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אואי  ז לברת  הכי  א ימא, ְְְִִִִֵַַָָָ
הב אמאי הזמנה , הוה  ְְְֲִַַַָָָָָָדברכתא 
הוה ד בקדמיתא  האיל א א , .ְְְְִִִֵֶַַָָָָונברי
הזמנה הא  .פה פרי  רא אמר ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָתי ,
י, עינ מזנא , לברת  והא ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָהוי.
קדא דא  כא  הא  אחרא , ְְְְְֲַַַָָָָָָָלהזמנה 
עי   בגי למזנא , ולאו הוי, הא  ְְְְֲִִִֵֵָָָָברי

דפ מא . ְְַָָָהזמנה 

ה אואי א  , ל מ אכלנ נבר ימא , ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ברכה . הא  דא  אכלנ ר ְְְֶַַָָָָָָָהזמנה ,
אחרא הזמנה  ,נבר אבל ואי. הא  ְְֲֲִֵַַַָָָָָָָהכי

.פה פרי דברא  הזמנה  , מא)איהדפ (ס "א ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ברכה לכס הזמנה  איהי ְְְְְִִִֵַַָָָָָקדמיתא 
 איה אנטיל יו כס , והאי . ְְְְִִֵַַָָסת
עלמא לגי דנבר במ ה  אחרא  ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָהזמנה 
,נפקי מ ברכא ני מז דכל  ְְְְִִִִִַָָָָָָע אה 
עלמא , סתי בארח   איה  בגיְְְְִִִַָָָָֹ
הזמנה . ילג ולית , איה  סתי ְְְִִִֵֵַַָָָָָע אה 

ברכה. כ ס  דא בדרא  דנבר )אא  (מ ה  ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

מ חלקנא , זאה  יהדה , רי (דאמר ְְִִִַַָָָָָָָ
ע"א) לאקפ"ז ה א , עד עלמא  ְְְַַָָָָָימא 

דדא אמינא  הא  ואי ,י א ימ ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָמענא
.איה  נ בר  ִַָָלאו

רחימאאמר דיי, מלאכא  רא , ,לי ְְְְִֵַַַָָָָָָ
ועית אמרת  האי ,ְְְִִֵַַַָָדילי

לקר חמ ה  י עצי צלעבריח י ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָ
וחמה ,'וג  בריח וחמ ה  ,'וג  ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָה
טבא  בריחי הא  יה . לירכתי  ְְְִִִִִַַַָָָָָבריח
,לי אמר .רי אי וידי הכא , ְְִִִֵֵַַָָָָָאיא 
 נ בר  מי מ ,דאמרי ה א  ְְְִִֵַַָָא 
ולא האיל אבל . איה מא ְְְֲִִִַָָָא מע 

אימא . אנא  גח ְְֲִַַָָא

סוא ז לברת    א אמר, ְְְִִִַַַָֹ
הבה מע  הזמנה, היתה ְְְַַַָָָָָָָָרכה
היה בחה ה איל אא ?נברְְְִִֵֶֶַָָָָָ
זה הרי ,"פ ה רי  "רא  אמר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָתה
צריכי  זה לברת  וכעת  הזמנה. ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָהיה 
ה א ז ס  הרי  אחרת, להזמנה ְְֲִֵֶֶֶַַָָי
זה מ ,זל ולא ְִֶַַָָָֹל ד רהא,

ה ה. הזמנת   ְִֶַַַָָצרי

 היואז  מ אכלנ נבר אמר, ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
זהי  מ אכלנ ר ְְִִֶֶַַָָָָהזמנה,
זהי נבר אבל ו אי. זה   ְְְֲִֵֶַַָָָָָרכה
רי רא  ל הזמנה אחרת, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהזמנה 

.פה )הה ההזמנההד(ל היא מת  ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
 יו , ז וכ ס  .סת רכה ל ְְְְֵֶָָָָלכס 
 נבר מ ת אחרת  הזמנה היא  ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָטל,
ברכת מזנ ת ל , העלי לע ְְְְֵֶֶַָָָָלגי
 דר הא  זה מ . מ ְְִִֶֶֶָי צאת 
 ואי נס ר הא   העלי לע ְְְְִִֵֶֶָָָָנסר,
רכה. ס  ז דרה אא הזמנה, ְְְְֵֶַַָָָָָָָאליו

( נבר חלקנ)מת  ארי  יה דה, רי  אמר  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
מענ לא  עת עד להע  ְִֵֶַַָָָָֹ
  אינ ה אמרנ הרי ואי  , א ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָדברי

.ָָאד

מהאמר , באה ה',  מלא , ,ל ְֲֵַַַַָ
עצי בריח ועית אמרְְְֲִִִֵֶַָָָָ
,'וג ה צלע לקרי חמה  יְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
בריח וחמה ,'וג  בריח ְְְֲֲִִִִִִַַָָוחמה 
י בריחי הרה הרי   י ה רכתי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָל
זה ,ל אמר .י ה וידי ,אְְִִֵֶַַַָָָ
אבל .מיה נמע האד מי ,אמרנְְֲִִִִֶַָָָָָָ

אמר. אני     חה ולא ְְְֲִִִֶַַֹֹה איל



הזֹוהרקסו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ב)ואמר ,תח ברא (קהלת עיניו  החכ ְְֵֶַַָָָָָֹ
,נ דר  עיני אתר בא וכי  .'ְְְְֲִֵַָָָוג
,עידר  א  פבג ילמא  , ברא ְְְְִִֵֶָָֹא א 
אא עלמא . ני  מכל יתיר  לחכ ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָא יק 
 נ ר יה לא  ,תנ ואי, ה א  הכי ְְְִִַַַָָָָָָקרא 
טעמא . מאי א ת . ד' דריא ְְְִֵַַָָָגלי
, יח וכל ,ירי על  ריא  ְְְְִִִֵֵַַַָָָכינא 
דריא הה א ,אי  ברא מי ְְְְִִֵַַָֹעינ י

. ירי על ְְֵֵַַָוקימא 

נה ראוכד הה א  לינע  , עיני ְְְְִֵַַַַָָ
אצטרי ,ירי על ְְְְִִִֵֵַַדאדליק
 איה נ דר גפא  גי ְְְְְִִִַָָָלמחא ,
למה לעיא , אדליק נהרא  ְְְְְִִֵַָָָֹֹפתילה,

ואמר, צווח  ט)מלא  על(קהלת מו ְְְֶֶַַַַָָָ
, דבראש נה רא הא  יחסר, אל  ְְְְְִֶַָָָֹֹרא
.טבא בדי ע ואי למ חא  ְְְְְִִִִִָָָָאצטרי
באתר ולא ,ברא עיניו החכ א  ְְְֲֵֶַַָָָָָָֹועל

ֲַָאחרא .

  עלא רייא  כינ א ואי ,ימיח ְְְִִִַַַַַָָָ
להאי, גח א לא  הי ,ייכְְְְֵֵַַַַָרי
צלע לקרי ,'וג  בריחי וע ית  ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָכיב
לקרי  בריחי וחמה  האחד.  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָה
אמר וה נית האחד  ה נית .  ה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָצלע 
קרא . אמר  לא  רביעית  לי ית ְְְְִִִִַָָָָקרא ,
 תרי  יב ח א  ונית , אחד ְְְִִִֵֵֶָָָָהא 
 בתרי ח בנא  עביד  בגי ,ְְְְִִִִִֵָָָָסטרי

.י ִֵא

את,הקנ אי(קדמימ) יר כה ְְְְִִִִִַָָָָ
זאה  מע ר י ואמר, ְְְִִִַַָָָָיהדה,
אפי  ת זכ הא דרא , ז אה ,לק ְְֲִִַָָָָָָָָח

רב, דבי  יפי.יקי רמאי טנרי אי ְִִִִִִֵֵַַַָָָ

ב)ואמר,תח רא(קהלת עיניו החכ ְְֵֶַַָָָָָֹ
?האד ל  עיניו איפה  וכי .'ְְִֵֵֶָָָָֹוג
,עזר א פ ג א ! רא ְְְִֶֶָָֹא א 
ני מל  י תר  החכ את  ְִִֵֵֶֶֶָָָה ציא 
ו אי . הא  ה ס ק אא !?לְֶַַַָָָָָהע
ארע  רא גי אד  יל לא  , מדנְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ
על רה כינה ?עה מה  ְִֶַַַַַָָָא ת .
, ה רא דבריו עיניו  חכ וכל  , ְְְֵֵָָָָָָֹֹרא

. רא על  ועמד  רה  ת אְְֵֶֶַֹ

לקכעיניו א ר ת א ידע , ְֵֵֵֶֶֶַָָ
מ ,מ  צרי  רא ִִֶֶַָֹעל
לק וא ר תילה , היא  האד  ְְִִֵֶָָָָ

ואמר: צוח לה למה ט)למעלה, ש) ְְְְֶֶַַַַָָָֹֹ
האר הרי  יחסר, אל  רא על מ ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָֹו
ימע תוא מ  צרי  ראְְֲִִֶֶֶַָָֹ
ולא ,רא עיניו  החכ ולכ .בי ְְְִֵֵֶָָָָֹֹט

אחר.  ְֵַָבמק

עלא רה  הכינה ואי  ,חכמי ְֲִִֶַַַַַָָָ
לזה?  חה לא אי ,יכ ְְִֵֵֶֶֶַָָֹרא

בריח ועית  צלע ת ב  לקרי  ,'וג ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
לקרי  בריח וחמה האחד .  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָה
אמר והנית האחד  הנית.  ה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָצלע
אמר לא  רביעית  ליית ְְִִִִַַָָֹה ס ק,
ל ני  בי נח ונית  אחד  הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָה ס ק.
אה. ני  הח זה מ ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַָצדדי

א.הקנ ה( החב)דהיה רי  כה  ְְְְִִֵַַָָָָָָ
!חלק ארי ,מע רי ְְְְְִִֵֶַַַָואמר,
ינקת אפ ת זכ הרי ה ר ! ְְְֲֲִִִֵֵֶַַא רי 
.יפי רמי סלעי ה  ר ית ְִִִִֵֵֶַַָָָל 

הזֹוהר קסז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 מט ר תי, ל אמרה  ,י א ְְִֵַַָָָָָאתאת
בעינא אא רי , על חת לא  ,ייכ ְְְְְִִִֵֶַַָָָמ
אתא לק ח ז אה  , ל אמר ְְִַָָָָָָָָָטבא .
,ינ אר מ ל ברירא  א תא  ְְְְִִִִֵַָָָָָכרה ,
,לק ח בריר ה א   ברי קד א  ְְְִִָָָָָֻהא 
עלמא . י נ אר ל  על  גל ְְְְְִִִַַָָָָָָוארי

מעינאאמר מס פינא  לא  אנא  יקא , ְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
אנא , ויירא רא  ננא  בר ְְֲִִַַַָָָָָביא ,
כיב יא , מעינא  דחיל לא ְְִִִִֵֵָָָָָונ נא 

מח ) מאי (בראשית ,האר קרב  לרב ְְְִֶֶֶָָָָֹויד
דגי מה  ,ותנינ עינא . על לאס אה  ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹלרב,
ביא עינא  ולית  , עליה חי מא  ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָיא ,
ני  ג , האר קרב  ואי, לרב  .'ְְְְֵֶֶֶַָָָָֹוכ
מלאכא רא , , אמר ארעא . על ְְְְֱַַַָָָָָָָאנ א 
מטרא ולא  ביא , עינא  נא  לית ְְְִִִֵֵַָָָָָָָיי,
ה א ברי וקדא  .אתינ ביא ְְְְֲִִֵֵָָָָדעינא 

גדי. על ְְֲֵַָָח י

מח )ואמרתח ה אל(בראשית  לאה ְְֵַַַַַָָָ
קרא האי .'וג  יבר רע מ ל ְְְִִֵַָָָָא תי
קדא ברח  אי קדא , רח יעקב  ְְְְֲִַַַַָָָֹֻֻאמר
. י אית  דחכמתא  רזא  ,לי ְְְִֵֵַָָָָָאמר
 מה לי וקרי . מלא לי קרי ,לא ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָָה
אא . מלא אקרי אמאי הכא , .ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָאחרני
זהרא וק ילת  מ עיא , ליחא  איה ְְְֲִִִִֵַַַָָָֹכד

דלעיא , אסקלריא  ד )מד כדי (ס "א ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ל אמרי להאי, וא א  א א  ל ְְְְְִִֵַַַָָָָָמברכי
.לביתי קידי ,ביתי נט רי זילי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַרי,
זילי, .ל וז ני זילי  .לביתי עבידי ְְֲִִִִִִִִֵֵָהכי
ני  , ל מחא  דלא  עלמא  ְְְְְִֵַַַָָָָָההא 
מה ל ל הא  , מנ מז נא  א מח ְְְִֵַַָָָָָָבית
.מלא איהי  די , ל למיהב  ְְְְְְִִִִֵֵַַָָדתצטרכי

ב ה רתי , ,לה אמרה  .א ְְִֶַַַָָָָָָָאה
 עי רק אא ני, על  יח אל  ְְְִִִִֶֶַַַַַָמ
אה חלק ארי ,ל אמר ְְְִֵֵֶַָָָָט בה.
, י ה אר מל ררה אה  ְְְִִִֵַָָָָָָרה,
 חלק רר ה א  ר ד ה ְֲֵֵֵֶֶַַָָהרי
!להע נת  אר ל על   גל ְְְְִִֵֵַָָָָוהרי

רעה ,אמר מעי פחד לא  אני  ה ינק, ֲִִִֵֵַַַָָָֹ
לא ודג אני , ונכ ד  ד ל ג ְְְֲִִֶֶָָָָֹ

תב  רעה, מעי מח )פחד  ויד(בראשית ְְִִֵֵֶַָָָ
על לרת לרב ? ה  מה .האר קרב ְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹלרב 
י מכ  י ה  ה גי  מה , נינ ו .ְְְִִִִֵַַַַַַָָָהעי
ואי , לרב  .'וכ רעה עי ואי ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹעליה
.האר על  האד ני ת ,האר ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָקרב
ולא רעה, עי נ אי ה ',  מלא , ,ְְְִֵֵַַַָָָָֹאמר
ה א ר דוה ,אנ רעה עי ְִִַַַָָָָָמד 

כנפיו.  עלי ְְִֶֶַָָָמכה

מל(ש )ואמר,תח  אתי האל   לא ה ְְִִֵַַַַַָָָָֹֹ
יעקב אמר  זה  ס ק  .'וג יבר ְְֲֵֶַַָָָָֹרע
אמר ד ה רח  א .ד ה ְְִֶֶַַַַַָֹֹרח 
ק רא , לא ה . י חכמה ס ד  ,ת ְְֵֵַַָָָא
מע  .אחרי מת  ל וקרא  , מלא  ְְֲִֵֵֵַַַָל
ליח הא אא ? מלא א ְְְִִֶֶַַָָָָָנקרא
אס קלריה  מ זהר מק ל  ְְְְְְִִֵַַַַַַָָֹמלמעלה 

וא א(אז)מעלה, אא ברכי ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ
!בית מרי  לכי  י, : ל מרי א ְְְִִִִִִֵֵֶָָלזה,
וזני לכי !לבית עי   !ית את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָקדי 
מח ה מ ה לע ת א לכי, . ת ְְְִֶֶֶַַָָָא
 ל הרי  !מ למז ימח בית ני  , ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָל
היא ואז .לה לתת צטרכי  מה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָל

.ְַָמלא



הזֹוהרקסו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ב)ואמר ,תח ברא (קהלת עיניו  החכ ְְֵֶַַָָָָָֹ
,נ דר  עיני אתר בא וכי  .'ְְְְֲִֵַָָָוג
,עידר  א  פבג ילמא  , ברא ְְְְִִֵֶָָֹא א 
אא עלמא . ני  מכל יתיר  לחכ ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָא יק 
 נ ר יה לא  ,תנ ואי, ה א  הכי ְְְִִַַַָָָָָָקרא 
טעמא . מאי א ת . ד' דריא ְְְִֵַַָָָגלי
, יח וכל ,ירי על  ריא  ְְְְִִִֵֵַַַָָָכינא 
דריא הה א ,אי  ברא מי ְְְְִִֵַַָֹעינ י

. ירי על ְְֵֵַַָוקימא 

נה ראוכד הה א  לינע  , עיני ְְְְִֵַַַַָָ
אצטרי ,ירי על ְְְְִִִֵֵַַדאדליק
 איה נ דר גפא  גי ְְְְְִִִַָָָלמחא ,
למה לעיא , אדליק נהרא  ְְְְְִִֵַָָָֹֹפתילה,

ואמר, צווח  ט)מלא  על(קהלת מו ְְְֶֶַַַַָָָ
, דבראש נה רא הא  יחסר, אל  ְְְְְִֶַָָָֹֹרא
.טבא בדי ע ואי למ חא  ְְְְְִִִִִָָָָאצטרי
באתר ולא ,ברא עיניו החכ א  ְְְֲֵֶַַָָָָָָֹועל

ֲַָאחרא .

  עלא רייא  כינ א ואי ,ימיח ְְְִִִַַַַַָָָ
להאי, גח א לא  הי ,ייכְְְְֵֵַַַַָרי
צלע לקרי ,'וג  בריחי וע ית  ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָכיב
לקרי  בריחי וחמה  האחד.  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָה
אמר וה נית האחד  ה נית .  ה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָצלע 
קרא . אמר  לא  רביעית  לי ית ְְְְִִִִַָָָָקרא ,
 תרי  יב ח א  ונית , אחד ְְְִִִֵֵֶָָָָהא 
 בתרי ח בנא  עביד  בגי ,ְְְְִִִִִֵָָָָסטרי

.י ִֵא

את,הקנ אי(קדמימ) יר כה ְְְְִִִִִַָָָָ
זאה  מע ר י ואמר, ְְְִִִַַָָָָיהדה,
אפי  ת זכ הא דרא , ז אה ,לק ְְֲִִַָָָָָָָָח

רב, דבי  יפי.יקי רמאי טנרי אי ְִִִִִִֵֵַַַָָָ

ב)ואמר,תח רא(קהלת עיניו החכ ְְֵֶַַָָָָָֹ
?האד ל  עיניו איפה  וכי .'ְְִֵֵֶָָָָֹוג
,עזר א פ ג א ! רא ְְְִֶֶָָֹא א 
ני מל  י תר  החכ את  ְִִֵֵֶֶֶָָָה ציא 
ו אי . הא  ה ס ק אא !?לְֶַַַָָָָָהע
ארע  רא גי אד  יל לא  , מדנְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ
על רה כינה ?עה מה  ְִֶַַַַַָָָא ת .
, ה רא דבריו עיניו  חכ וכל  , ְְְֵֵָָָָָָֹֹרא

. רא על  ועמד  רה  ת אְְֵֶֶַֹ

לקכעיניו א ר ת א ידע , ְֵֵֵֶֶֶַָָ
מ ,מ  צרי  רא ִִֶֶַָֹעל
לק וא ר תילה , היא  האד  ְְִִֵֶָָָָ

ואמר: צוח לה למה ט)למעלה, ש) ְְְְֶֶַַַַָָָֹֹ
האר הרי  יחסר, אל  רא על מ ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָֹו
ימע תוא מ  צרי  ראְְֲִִֶֶֶַָָֹ
ולא ,רא עיניו  החכ ולכ .בי ְְְִֵֵֶָָָָֹֹט

אחר.  ְֵַָבמק

עלא רה  הכינה ואי  ,חכמי ְֲִִֶַַַַַָָָ
לזה?  חה לא אי ,יכ ְְִֵֵֶֶֶַָָֹרא

בריח ועית  צלע ת ב  לקרי  ,'וג ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
לקרי  בריח וחמה האחד .  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָה
אמר והנית האחד  הנית.  ה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָצלע
אמר לא  רביעית  ליית ְְִִִִַַָָֹה ס ק,
ל ני  בי נח ונית  אחד  הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָה ס ק.
אה. ני  הח זה מ ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַָצדדי

א.הקנ ה( החב)דהיה רי  כה  ְְְְִִֵַַָָָָָָ
!חלק ארי ,מע רי ְְְְְִִֵֶַַַָואמר,
ינקת אפ ת זכ הרי ה ר ! ְְְֲֲִִִֵֵֶַַא רי 
.יפי רמי סלעי ה  ר ית ְִִִִֵֵֶַַָָָל 

הזֹוהר קסז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 מט ר תי, ל אמרה  ,י א ְְִֵַַָָָָָאתאת
בעינא אא רי , על חת לא  ,ייכ ְְְְְִִִֵֶַַָָָמ
אתא לק ח ז אה  , ל אמר ְְִַָָָָָָָָָטבא .
,ינ אר מ ל ברירא  א תא  ְְְְִִִִֵַָָָָָכרה ,
,לק ח בריר ה א   ברי קד א  ְְְִִָָָָָֻהא 
עלמא . י נ אר ל  על  גל ְְְְְִִִַַָָָָָָוארי

מעינאאמר מס פינא  לא  אנא  יקא , ְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
אנא , ויירא רא  ננא  בר ְְֲִִַַַָָָָָביא ,
כיב יא , מעינא  דחיל לא ְְִִִִֵֵָָָָָונ נא 

מח ) מאי (בראשית ,האר קרב  לרב ְְְִֶֶֶָָָָֹויד
דגי מה  ,ותנינ עינא . על לאס אה  ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹלרב,
ביא עינא  ולית  , עליה חי מא  ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָיא ,
ני  ג , האר קרב  ואי, לרב  .'ְְְְֵֶֶֶַָָָָֹוכ
מלאכא רא , , אמר ארעא . על ְְְְֱַַַָָָָָָָאנ א 
מטרא ולא  ביא , עינא  נא  לית ְְְִִִֵֵַָָָָָָָיי,
ה א ברי וקדא  .אתינ ביא ְְְְֲִִֵֵָָָָדעינא 

גדי. על ְְֲֵַָָח י

מח )ואמרתח ה אל(בראשית  לאה ְְֵַַַַַָָָ
קרא האי .'וג  יבר רע מ ל ְְְִִֵַָָָָא תי
קדא ברח  אי קדא , רח יעקב  ְְְְֲִַַַַָָָֹֻֻאמר
. י אית  דחכמתא  רזא  ,לי ְְְִֵֵַָָָָָאמר
 מה לי וקרי . מלא לי קרי ,לא ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָָה
אא . מלא אקרי אמאי הכא , .ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָאחרני
זהרא וק ילת  מ עיא , ליחא  איה ְְְֲִִִִֵַַַָָָֹכד

דלעיא , אסקלריא  ד )מד כדי (ס "א ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ל אמרי להאי, וא א  א א  ל ְְְְְִִֵַַַָָָָָמברכי
.לביתי קידי ,ביתי נט רי זילי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַרי,
זילי, .ל וז ני זילי  .לביתי עבידי ְְֲִִִִִִִִֵֵָהכי
ני  , ל מחא  דלא  עלמא  ְְְְְִֵַַַָָָָָההא 
מה ל ל הא  , מנ מז נא  א מח ְְְִֵַַָָָָָָבית
.מלא איהי  די , ל למיהב  ְְְְְְִִִִֵֵַַָָדתצטרכי

ב ה רתי , ,לה אמרה  .א ְְִֶַַַָָָָָָָאה
 עי רק אא ני, על  יח אל  ְְְִִִִֶֶַַַַַָמ
אה חלק ארי ,ל אמר ְְְִֵֵֶַָָָָט בה.
, י ה אר מל ררה אה  ְְְִִִֵַָָָָָָרה,
 חלק רר ה א  ר ד ה ְֲֵֵֵֶֶַַָָהרי
!להע נת  אר ל על   גל ְְְְִִֵֵַָָָָוהרי

רעה ,אמר מעי פחד לא  אני  ה ינק, ֲִִִֵֵַַַָָָֹ
לא ודג אני , ונכ ד  ד ל ג ְְְֲִִֶֶָָָָֹ

תב  רעה, מעי מח )פחד  ויד(בראשית ְְִִֵֵֶַָָָ
על לרת לרב ? ה  מה .האר קרב ְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹלרב 
י מכ  י ה  ה גי  מה , נינ ו .ְְְִִִִֵַַַַַַָָָהעי
ואי , לרב  .'וכ רעה עי ואי ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹעליה
.האר על  האד ני ת ,האר ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָקרב
ולא רעה, עי נ אי ה ',  מלא , ,ְְְִֵֵַַַָָָָֹאמר
ה א ר דוה ,אנ רעה עי ְִִַַַָָָָָמד 

כנפיו.  עלי ְְִֶֶַָָָמכה

מל(ש )ואמר,תח  אתי האל   לא ה ְְִִֵַַַַַָָָָֹֹ
יעקב אמר  זה  ס ק  .'וג יבר ְְֲֵֶַַָָָָֹרע
אמר ד ה רח  א .ד ה ְְִֶֶַַַַַָֹֹרח 
ק רא , לא ה . י חכמה ס ד  ,ת ְְֵֵַַָָָא
מע  .אחרי מת  ל וקרא  , מלא  ְְֲִֵֵֵַַַָל
ליח הא אא ? מלא א ְְְִִֶֶַַָָָָָנקרא
אס קלריה  מ זהר מק ל  ְְְְְְִִֵַַַַַַָָֹמלמעלה 

וא א(אז)מעלה, אא ברכי ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ
!בית מרי  לכי  י, : ל מרי א ְְְִִִִִִֵֵֶָָלזה,
וזני לכי !לבית עי   !ית את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָקדי 
מח ה מ ה לע ת א לכי, . ת ְְְִֶֶֶַַָָָא
 ל הרי  !מ למז ימח בית ני  , ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָל
היא ואז .לה לתת צטרכי  מה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָל

.ְַָמלא



הזֹוהרקסח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

אקרי ואי דכי בכ ה  והא ימא , ְְְְְִִֵֵֵַָָָ
וע ד, .עלמי למיז אתי ולא  , ְְְְְִֵֵַָָָָָמלא
ב מא א א  ,עלמי ז לא  דא  ְְְְִִִֶָָָָָָָב מא
א א  מ ליח ד ואי , הא  הכי ְִִִַַַַַָָָָָדיי.
על ארי  וכיו , מלא אקרי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָוא א ,

. מי יי' ביר רי על ,כתיְְְְְִִֵֵַָ

אקרי למה  קדמיתא , לי אתחזי ד  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹ
ג) אתחזי (שמות לא  ליעקב  . ְְְֲֲִֵַַָָֹמלא

כיב ד גמא, א א  כט)הכי, (בראשית ְְְִִִֶָָָ
אחרא , דרחל דקנא  א  אה, ְְְֲִֵֵַָָָָָָָורחל

לא)כיב רמה(ירמיה קל יי אמר  ה  ְְְִִַָָָָֹ
ורחל ניה . על מבה רחל .'וג ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָנ מע 
א ר .יל רגי אה ע ,סת ְְֲִִִֶַַָָָָֹאה
 דואת אתמנ  הוכ ואי. ְְְְְְְְִִִַַָָָֻלאביה
,ל מנהיגא  איהי היא, ר עה  י  ְִִִִִִַָָָָידהא .

.עלייה ְְְְִַַָָואת דא 

ע"ב)והכי  קפ"ז  כתיב ,(ד ג)מה (שמות ְְְִִֶָֹ
ואי  .א לת אליו יי מלא ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָורא
לא ,דאברה בחא  הא  יתיר ְְְְִֵַַָָָָָָתימא 

א א  , מלא י יח )כתיב  ורא(בראשית ְְִֵֵֶַַָָָ
הת .'וג ממרא  אל ני יי ְְְְֵֵֵֵַָָָָאליו
לת , אל אדני, לי אתחזי ,אברהְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מה רית, קיל זמנא  בהה א  גיְְְְִִִִִַַַָ
לי אתחזי ,ימ ע עד  אתי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָדהוה
 כדי הא  אתחזי, והכי וליט, ְְְְְֲִִִִֵֵָָָר
 בגי יתיר. ולא  אתקר, דרא  ְְְְְִִִַַַַָָָההא 

. עלי ר דאד מא  ,ְֲִִֵַָָָ

כיבאבל רדא , בי הוה  דלא  מה ְְֲִִִֵֶָָָָָֹ
ג) פסקא(שמות דלא  מה ְְֶֶָָָֹֹמה

דכיב  מה  כב)טעמא . אברה(בראשית ְְְֲִִַַָָָָ
 ה  גי טעמא . פסקא  ,אאברה ְְְְְְֲִַַַַָָָָָ

נקראוא מקמת כ ה והרי אמר, ְְְְֲִִֵַַַָָֹ
ועד , עלמת ,  לז בא  ולא , ְְְַָָָָֹמלא
א א העלמת, את ז לא זה ְֵֶֶֶֶָָָָֹ
ליח ואי . זה    ה ל  ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָב
 וכיו . מלא נקרא וא א , אא ְְְְִִִֵַַָָָָָמ
, ביכר ני על  מק מת , על ְְְִֵֶֶַַרה

ה '.  מְ

מלא.ראה  נקרא חה למ ה ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
א א , נראה לא ְְֲִֶַָָָֹֹליעקב 

תב כט)בדגמא , ש)ז אה. ורחל  ְְְֵֶָָָָָֻ
תב  אחרת , רחל  ל  לא)דמת (ירמיה ְֵֶֶֶֶַָָ

רחל ,'וג נמע רמה קל  ה' אמר ְְְִֵַָָָָָֹה
ע . סת אה, ורחל  ניה . על  ְְְִֵֶַַָָָָָָָמב ה
ו אי . לאביה, א ר . הרגת  ,א ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹה
היא , רעה  י  בידיה. דוהת נמנ  ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹֻוכ

.עליה מפקדת  ת א מנהיגה  ְְֲִִֵֶֶֶַָָֻהיא

 ה,וכמ ג)תב  ה'(שמות  מלא ורא ְְְֵֶַַַָָָֹ
בח אמר וא .א לת ְְִֵֵֶֶַַַַָֹאליו
 מלא  כתב א  י תר, ְְֵֶַַָָָָֹאברה

יח )א א  אלני(בראשית ה' אליו ורא ְֵֵֵֵֶַָָָֹ
אדני ,  ל נראה אברה  .' וג ְְְְְֲִֵַַָָָָָֹממרא
קל זמ ת א גלל  ל "ת,  "אלְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
,מ התה  עכ ו עד מה  ְְְִִִֶֶַַַַָָרית.
אז הרי  נראה, וכ ויט , ר  ל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָנראה
מ י תר. ולא רה   תא ְְְְִִֵֵַַָָֹהתקר

עליו. ר  אד ל    ְִֵֶֶָָָזה

אבל  היה  א  תבמה  פרד, ֲֵֶֶֶָָָָֹֹ
ג) טע(שמות אי מ ה, ֵֶֶֶַַֹֹמה

תב  מ כב)מפסיק, אברה(בראשית ְְְִֶַַָָָ
עת גלל ,ע ה פסיק  ,ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָאברה

הזֹוהר קסטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

רי נא . מדמת  הוה  דלא  מה ,ליְְְְְִִִַַַָָָָ
לאברה ה א , אברה י ְְְְְִֵַַַָָָָָאית 
אתייליד, מד מ ה , אבל  ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹקדמיתא .
כיב ,י ע הות דנהרא  ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָאס קלריאה 

ב) כתיב(שמות הא . טב  י   ת א ְִִֵֶַורא 
א) ט ב .(בראשית  י הא ר את   אלהי ְֱִִֶַַָֹורא 

 בגי דילי דרא  אתקר מד ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹמ ה 
טעמא . אפסיק ולא מ ה , מ ה  ְְֲִֶֶַַָָָֹֹ

רמי,ועל אזעיר דמ ה , לגי א  ְְְְְִֵֵֶַַַַָֹ
,לי קרא  יעקב יי.  מלא ְְְֲִִֵַַַָָָֹכיב
מאי  . מלא מעלמא, סליק דהוה ְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָעתא 
ירית הוה עתא  בההיא  גי ְְְֲִִִִַַַָָָָָטעמא .
לבתר יעקב , בחייו. מה לטאה. , ְְְְֲֶַַַָָָָָָֹֹל
יעקב בגפא . מה מעלמא. ְְְֲִֵֶַָָָָֹֹסליק

דמה . חלקא  ז אה ְְֶַָָָָָֹרחא .

אתקריבהאל לא  רע, מל  א תי ְְְִִִִֵַָָָ
ולא דרע , סטרא  לגי ְְְְְְִִֵַַָָָלעלמי
, ערי ה את יבר .בי לטאה  רע  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָיכיל
 נ בר ,לביתי מת הוה  יעקב  דיְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָֹ
ת נ י, ל  מת חד א , לביתא  ְְְְְִִֵֵַַָָָָאזיל
, ערי ה את  יבר קטי.  ל ְְְְִִֵֵֶַַָָָמקט 
על קד את אי ,דע מ א ְְְְְְְִִִִַָָָאי
 רי ,ברכא  ייהמ לאתמכא ְְְְְְְִִִֵַַָָָָעלמא ,
ה א מי,  בה וירא .אי בי רְְְְִִִִֵֶַָָָ
,דרגי אס ק  ואיה ,יתי ְְְְְִִִֵֵֵַַַָאתקי
את בק  פא , הוי. ביעקב  ח רא  גיְְְְְֲֲִִִֵַַָָֹ

. הדי עיר תרי ,אצטרי ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָאתר 

קאלבתר  רכ מת נערי אי ְְְְְְִִִִָָָָָָ
קרב לרב  ויד די ְְְְִֵֶֶָָֹיא ת,
ואי  ,מיי ג לאס אה נידנ ארחא  .ְְְְְִִִֶַַָָָָָָהאר
 יא .מתי מד ליא , מא  מ  ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָנפק

הפר  י .כ לפני  היה א  מה  לְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
אברה לבי הכחי אברה יְְְְִֵֵַַַָָָָ
לד , מד מה , אבל ְֲִִֶֶֶַַָָָֹח ה .
תב ,ע היתה ה אירה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָאס קלריה 

ב) וכתב(שמות ה א. ט ב  י   את ְִֵֶַָֹורא
א) טב .(בראשית י הא ר את אלהי ְֱִִֶַַָֹו רא 

זה  מ ,תדר מה נקר ְְְִִִֶֶַַָָֹמד 
.ע ה מפסיק  ולא  מה, ְְִֶֶַַַַֹֹֹמה

בולכת ,עצמ הקטי מה  לג י  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
ב עה  ל קרא  יעקב  ה'. ְְֲַַַָָָָֹמלא
מה ,מלא .להע מ מס ק ְְִִֵֶַַָָָָָָהיה 
רי היה עה תא  מ ?ע ְִֵֶַַַָָָָָה
לאחר יעקב  חיו . מה ל לט . ת ְְְֲִֶַַַַָָֹֹֹא
יעקב .  ג מה .למהע ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹהסק

מה. ל  חלק ארי  ְְְֵֶֶֶַַֹר ח.

התקרבה אל א  רע , מל  אתי  ְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ
יכל ולא  הרע, לצד  למיְְְִַָָָָֹֹלע
אז ,עריה את יבר . ל לט  ְְְִִֵֶַָָָָָֹהרע
 לה אד ית את מת היה  ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹיעקב 
טמק בתניו נמת חד ְְְְְְִִַַַָָָלבית
ת א  עריה את יבר ְְְִִֵֶַָָָָבקטיו.
להע על פקד  ת א ,דעי ְְִִֶַַָָָָה
.ביר ה ני ה רכת , מה ְְְְִִֵֵֵֶַָֹלמ
וה א ,ית התקי עת מי ,  בה ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָוירא
היה חר מ ,תדר ְְְִִִֶַַָָָָהתעה 
,הצטר  מק נדק   ה ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹיעקב .

. א זר עת ְְִֵי 

רא י ,לאחר רכימת נערי תא ְְְְִִִֶַַָָָָָ
 ר .האר קרב  לרב   ויד ְְְִֶֶֶֶֶָָָָֹאז

להתר ת גיהוא ,יה ת ְְְְִִִִַַַַָ
.מתי מד  לה, יה מ צאי ְִִִִִֵַַַַָָָי



הזֹוהרקסח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

אקרי ואי דכי בכ ה  והא ימא , ְְְְְִִֵֵֵַָָָ
וע ד, .עלמי למיז אתי ולא  , ְְְְְִֵֵַָָָָָמלא
ב מא א א  ,עלמי ז לא  דא  ְְְְִִִֶָָָָָָָב מא
א א  מ ליח ד ואי , הא  הכי ְִִִַַַַַָָָָָדיי.
על ארי  וכיו , מלא אקרי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָוא א ,

. מי יי' ביר רי על ,כתיְְְְְִִֵֵַָ

אקרי למה  קדמיתא , לי אתחזי ד  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹ
ג) אתחזי (שמות לא  ליעקב  . ְְְֲֲִֵַַָָֹמלא

כיב ד גמא, א א  כט)הכי, (בראשית ְְְִִִֶָָָ
אחרא , דרחל דקנא  א  אה, ְְְֲִֵֵַָָָָָָָורחל

לא)כיב רמה(ירמיה קל יי אמר  ה  ְְְִִַָָָָֹ
ורחל ניה . על מבה רחל .'וג ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָנ מע 
א ר .יל רגי אה ע ,סת ְְֲִִִֶַַָָָָֹאה
 דואת אתמנ  הוכ ואי. ְְְְְְְְִִִַַָָָֻלאביה
,ל מנהיגא  איהי היא, ר עה  י  ְִִִִִִַָָָָידהא .

.עלייה ְְְְִַַָָואת דא 

ע"ב)והכי  קפ"ז  כתיב ,(ד ג)מה (שמות ְְְִִֶָֹ
ואי  .א לת אליו יי מלא ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָורא
לא ,דאברה בחא  הא  יתיר ְְְְִֵַַָָָָָָתימא 

א א  , מלא י יח )כתיב  ורא(בראשית ְְִֵֵֶַַָָָ
הת .'וג ממרא  אל ני יי ְְְְֵֵֵֵַָָָָאליו
לת , אל אדני, לי אתחזי ,אברהְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מה רית, קיל זמנא  בהה א  גיְְְְִִִִִַַַָ
לי אתחזי ,ימ ע עד  אתי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָדהוה
 כדי הא  אתחזי, והכי וליט, ְְְְְֲִִִִֵֵָָָר
 בגי יתיר. ולא  אתקר, דרא  ְְְְְִִִַַַַָָָההא 

. עלי ר דאד מא  ,ְֲִִֵַָָָ

כיבאבל רדא , בי הוה  דלא  מה ְְֲִִִֵֶָָָָָֹ
ג) פסקא(שמות דלא  מה ְְֶֶָָָֹֹמה

דכיב  מה  כב)טעמא . אברה(בראשית ְְְֲִִַַָָָָ
 ה  גי טעמא . פסקא  ,אאברה ְְְְְְֲִַַַַָָָָָ

נקראוא מקמת כ ה והרי אמר, ְְְְֲִִֵַַַָָֹ
ועד , עלמת ,  לז בא  ולא , ְְְַָָָָֹמלא
א א העלמת, את ז לא זה ְֵֶֶֶֶָָָָֹ
ליח ואי . זה    ה ל  ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָב
 וכיו . מלא נקרא וא א , אא ְְְְִִִֵַַָָָָָמ
, ביכר ני על  מק מת , על ְְְִֵֶֶַַרה

ה '.  מְ

מלא.ראה  נקרא חה למ ה ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
א א , נראה לא ְְֲִֶַָָָֹֹליעקב 

תב כט)בדגמא , ש)ז אה. ורחל  ְְְֵֶָָָָָֻ
תב  אחרת , רחל  ל  לא)דמת (ירמיה ְֵֶֶֶֶַָָ

רחל ,'וג נמע רמה קל  ה' אמר ְְְִֵַָָָָָֹה
ע . סת אה, ורחל  ניה . על  ְְְִֵֶַַָָָָָָָמב ה
ו אי . לאביה, א ר . הרגת  ,א ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹה
היא , רעה  י  בידיה. דוהת נמנ  ְְְְְְִִִִֶַָָָָֹֻוכ

.עליה מפקדת  ת א מנהיגה  ְְֲִִֵֶֶֶַָָֻהיא

 ה,וכמ ג)תב  ה'(שמות  מלא ורא ְְְֵֶַַַָָָֹ
בח אמר וא .א לת ְְִֵֵֶֶַַַַָֹאליו
 מלא  כתב א  י תר, ְְֵֶַַָָָָֹאברה

יח )א א  אלני(בראשית ה' אליו ורא ְֵֵֵֵֶַָָָֹ
אדני ,  ל נראה אברה  .' וג ְְְְְֲִֵַַָָָָָֹממרא
קל זמ ת א גלל  ל "ת,  "אלְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
,מ התה  עכ ו עד מה  ְְְִִִֶֶַַַַָָרית.
אז הרי  נראה, וכ ויט , ר  ל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָנראה
מ י תר. ולא רה   תא ְְְְִִֵֵַַָָֹהתקר

עליו. ר  אד ל    ְִֵֶֶָָָזה

אבל  היה  א  תבמה  פרד, ֲֵֶֶֶָָָָֹֹ
ג) טע(שמות אי מ ה, ֵֶֶֶַַֹֹמה

תב  מ כב)מפסיק, אברה(בראשית ְְְִֶַַָָָ
עת גלל ,ע ה פסיק  ,ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָאברה

הזֹוהר קסטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

רי נא . מדמת  הוה  דלא  מה ,ליְְְְְִִִַַַָָָָ
לאברה ה א , אברה י ְְְְְִֵַַַָָָָָאית 
אתייליד, מד מ ה , אבל  ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹקדמיתא .
כיב ,י ע הות דנהרא  ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָאס קלריאה 

ב) כתיב(שמות הא . טב  י   ת א ְִִֵֶַורא 
א) ט ב .(בראשית  י הא ר את   אלהי ְֱִִֶַַָֹורא 

 בגי דילי דרא  אתקר מד ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹמ ה 
טעמא . אפסיק ולא מ ה , מ ה  ְְֲִֶֶַַָָָֹֹ

רמי,ועל אזעיר דמ ה , לגי א  ְְְְְִֵֵֶַַַַָֹ
,לי קרא  יעקב יי.  מלא ְְְֲִִֵַַַָָָֹכיב
מאי  . מלא מעלמא, סליק דהוה ְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָעתא 
ירית הוה עתא  בההיא  גי ְְְֲִִִִַַַָָָָָטעמא .
לבתר יעקב , בחייו. מה לטאה. , ְְְְֲֶַַַָָָָָָֹֹל
יעקב בגפא . מה מעלמא. ְְְֲִֵֶַָָָָֹֹסליק

דמה . חלקא  ז אה ְְֶַָָָָָֹרחא .

אתקריבהאל לא  רע, מל  א תי ְְְִִִִֵַָָָ
ולא דרע , סטרא  לגי ְְְְְְִִֵַַָָָלעלמי
, ערי ה את יבר .בי לטאה  רע  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָיכיל
 נ בר ,לביתי מת הוה  יעקב  דיְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָֹ
ת נ י, ל  מת חד א , לביתא  ְְְְְִִֵֵַַָָָָאזיל
, ערי ה את  יבר קטי.  ל ְְְְִִֵֵֶַַָָָמקט 
על קד את אי ,דע מ א ְְְְְְְִִִִַָָָאי
 רי ,ברכא  ייהמ לאתמכא ְְְְְְְִִִֵַַָָָָעלמא ,
ה א מי,  בה וירא .אי בי רְְְְִִִִֵֶַָָָ
,דרגי אס ק  ואיה ,יתי ְְְְְִִִֵֵֵַַַָאתקי
את בק  פא , הוי. ביעקב  ח רא  גיְְְְְֲֲִִִֵַַָָֹ

. הדי עיר תרי ,אצטרי ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָאתר 

קאלבתר  רכ מת נערי אי ְְְְְְִִִִָָָָָָ
קרב לרב  ויד די ְְְְִֵֶֶָָֹיא ת,
ואי  ,מיי ג לאס אה נידנ ארחא  .ְְְְְִִִֶַַָָָָָָהאר
 יא .מתי מד ליא , מא  מ  ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָנפק

הפר  י .כ לפני  היה א  מה  לְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
אברה לבי הכחי אברה יְְְְִֵֵַַַָָָָ
לד , מד מה , אבל ְֲִִֶֶֶַַָָָֹח ה .
תב ,ע היתה ה אירה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָאס קלריה 

ב) וכתב(שמות ה א. ט ב  י   את ְִֵֶַָֹורא
א) טב .(בראשית י הא ר את אלהי ְֱִִֶַַָֹו רא 

זה  מ ,תדר מה נקר ְְְִִִֶֶַַָָֹמד 
.ע ה מפסיק  ולא  מה, ְְִֶֶַַַַֹֹֹמה

בולכת ,עצמ הקטי מה  לג י  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
ב עה  ל קרא  יעקב  ה'. ְְֲַַַָָָָֹמלא
מה ,מלא .להע מ מס ק ְְִִֵֶַַָָָָָָהיה 
רי היה עה תא  מ ?ע ְִֵֶַַַָָָָָה
לאחר יעקב  חיו . מה ל לט . ת ְְְֲִֶַַַַָָֹֹֹא
יעקב .  ג מה .למהע ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹהסק

מה. ל  חלק ארי  ְְְֵֶֶֶַַֹר ח.

התקרבה אל א  רע , מל  אתי  ְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ
יכל ולא  הרע, לצד  למיְְְִַָָָָֹֹלע
אז ,עריה את יבר . ל לט  ְְְִִֵֶַָָָָָֹהרע
 לה אד ית את מת היה  ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹיעקב 
טמק בתניו נמת חד ְְְְְְִִַַַָָָלבית
ת א  עריה את יבר ְְְִִֵֶַָָָָבקטיו.
להע על פקד  ת א ,דעי ְְִִֶַַָָָָה
.ביר ה ני ה רכת , מה ְְְְִִֵֵֵֶַָֹלמ
וה א ,ית התקי עת מי ,  בה ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָוירא
היה חר מ ,תדר ְְְִִִֶַַָָָָהתעה 
,הצטר  מק נדק   ה ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹיעקב .

. א זר עת ְְִֵי 

רא י ,לאחר רכימת נערי תא ְְְְִִִֶַַָָָָָ
 ר .האר קרב  לרב   ויד ְְְִֶֶֶֶֶָָָָֹאז

להתר ת גיהוא ,יה ת ְְְְִִִִַַַַָ
.מתי מד  לה, יה מ צאי ְִִִִִֵַַַַָָָי



הזֹוהרקע  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 סגיא רא , י א  מ אי א א הכי, ְִִִִֶַַָָָָָלאו
ה בקרב  לאס י  לאפ א  דלהאר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

עלמא . נינ לכל הכי דלית מה .ְְְְִִִֵַָָָָאיה

ו אמר ,מה סי את  ויבר לעי א , תיב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הא ,ברכא הכא לי ח א ְְְְְִֵַָָָָָָולא 

כ יב  , לי רי מט)לבתר  (בראשית  ְְִִִֵֵָָָ
 ילא ברי יו אא , .סי ְְִִֵֵֵֶָָָָרת 
יכלי  לא  הא  .רי סלי ,ְְְְְִִִֵַָָָנערי
 איה מג ,סי מג אלא  ְְְְִִִִֵֶָָָלאת רכא ,
תיב לאתאה, אתחזי ולא  ,ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָבטמיר
אבתי,  ו מי בה ויקרא  ,טמירְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

(עלי ולא(לכאה ,מתברכ האבת  מ ְְְְִִֵַָָָָָָָָ
ה א א  ,האר קרב  אחרא . ְֲֲֵֶֶֶַָָָָָמאתר

.דאצטרי מה  לחאה ְְְְִִִַָָָֹכיא 

 את הב , אמר ,מיקכמ  הק נ ְְְְְִִַָָָָ
,אבר אנא  , איה אמר  .ְְֲֲִִִֵַָָָונברי
הוה , מ אי הכא  עד   מעד מה ְְְֲִִַַַַָָָָכל 

י יכב)ואק יב ר,(משלי ה א  עי ט ב ְֲִִֵַַַָ
 נת גי טעמא . מאי .יבר י ְְְְִֵֵֵַַָָָָָקרי
דא רייתא מיכלא  מחמא  ל ל .  חמ ְְְְְִִֵַַַַָָָָמ
רא יה דה. רי אמר . אכל ְְְִִִִַַָָָָדילי
 תנינ הא  הא ,  ברי דקדא  ְְְְִִֵָָָָָרחימא 
,לי אמר .מבר וא רח  צע  ה ית  ְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָעל
.רחי א  א ולאו  ה ית , בעל  אנא  ְְֲִִַַַַַָָָלאו
הא .לי  יואק א חנא , קרא  ְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָאבל
 דלכ איל לא  ואי, עי ט ב  ְְֲִִִַַָָָָאנא
דילי  מיכלא ולחמא  ה א , עד ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָאמינא 

. ְֲַאכל

יכלי נטל לא וידי  ,ברי דברכתא א  ְְְִִִֵַַַָָָָָָ
מטא ד מרת י. והו א , ְְְְֲִֵַַַַַָָָלמסל

אמר, ,ז ה ועל האר קטז)לעל תהלי) ְְֶַַַַָָָָ

הדל , מה ה א א  , לא  ֵֵֵֶַַָָָָֹא
האר קרב  להת ל  להתרת תגדְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
.לע גיה כל  אי מה ְִִֵֶֶַַָָָָָהיא ,

י סמה  את   ויבר למעלה? תב  ְְְֵֶֶַַַָָָ
רכת , א  ל  מצאנ ולא  ְְַַָָָָֹֹואמר.

תב  , רכ  אחר מט)הרי  ש)  ְֲֵֵֵֶֶַַָָ
עריה את   ר יו אא , . ס י ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹרת
יכל לא  הרי . ס י את ר ,ל ְֲֵֵֵֶֶַַָָֹה
ה א מ , ס י מ א א  רְְִִִֵֵֶֶָָלהת
 נס ר תב בגי, נראה ולא  ְְְְְְִִִִֶָָָֹנסר

אבתי . ו מי בה עליו)וירא (לכ ת ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

אחר. קמ ולא  ,רכימת האב ת  ְְְִִִִֵַָָָָֹמ
מה לכת י  זה ,האר ְְִֶֶֶֶַַָָקרב

.ריִֶָ

אהבה ,אמר .דמ תא ק ונ ְְְְִֶָָָָָֹ
ל , אבר אני  ה א, אמר .נברְֲֲִֵֵֶַָָָָ
 ואק היה, מי  א עד מע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָמה 

כב)י  (משלי ראיק .יבר הא  עי טב  ְְִִִַָֹ
חממ ת מ ? עה מה  .ְְִִֵֶַַַַַָָָיבר
י הרה ל ואכל  ח מ ְִִֶֶֶֶֶַַָָֹל ל .
ל אהב  יה דה , רי אמר . ְְֲִֵֶֶַַַָָָאכל
הית על   נינ הרי  ה א, ר ד ֲִִֵַַַַַָָָה
על איני  ,ל אמר .מבר וארח ְְִֵֵֵֵַַַַַָָצע
מצאתי אבל  .רחיא ואינכ ְְְֲִִִֵֶַַָָָה ית
,עי טב ואי אני הרי ,מ ואק ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָפסק
ולח עה, עד אמרי  תיכאל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָלי 

. אכל י  ְְֲִֶֶֶַֹואכל

יכללקח  לא  וידיו  ,בר רכה ס  ְְְֵַַָָָָָָֹ
ה יע  . ורעד הס את ְְְֲִִִֶֶַַָֹלסל 

אמר, ,ז ה ועל האר קטז)לעל  תהלי) ְְֶַַַַָָָָ

הזֹוהר קעאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אקרא . יי ב אא  יע ת  ְְְְֵֶֶָָָס 
ואתיב ,ני על א  ְְְְִִֵַַַַָָקימא 
רעוא יהא  אמר,  לס .ברי , ימיניְְְֲִִִֵֵַַָָָ

 מ ,יח לי כ יתמ ,י מא (נ"אדלחד ְְְִִִִִֵֵֵַַַ
דחמלא) ליי.אילנא י יח כל י, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ערב ויח ,לי יערב  ה א  ברי ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָוקדא 
מל א הדי ,תי ערב  יס ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָלתא ,

ִַָקדיא .

יו, חדא רגעא  עיני י אס ,ברי ְְְִִִֵֵַָָָָָ
חבריא , אמר , ל תח  ְְַַַַָָָָָלבתר 
דילי עלמא כל טב , מר לכ לְְְְִִֵֵַָָָ
הה א  .לי  בריכ , בכ , ווה ְִֵַַָָָה א .

צפרא ע"א)ליליא . קפ"ח  ד) ימאק ְְְְִֵַַָָ
לי סח , מע ר י לג י  מט ד  . ְְְְִִִֵֵַַַָָואזל
טנרא ר אמר  , מע רי ה ְִִִִַַָָָָָָָע בדא .
ויתיר ,לכ ה א ויא ת , איה ְְְִִִַַַָָת יפא
רב רי ,נ ר חיב  דלא  ְְְִִֵַַַָָָמ ה 
אלעזר , רי אז עזע  הא , סבא  ְְְְִִִֶַַָָָָָָהמנ נא 
ב צינא להה א  למחזי למיה עלי  ְְְֱִֵֵֵַַַַָָָאמר,
סליק  לא  א ,מע רי אמר  ְְִִִִִַָָָָָדדליק.
אית ע אה  מ ה  הא  בעלמא , ְְְְִִִִָָָָָָָמא 

 יח מ  נהיר הא  , איה ורזא .י( יכמ) ְְְְְִִִִֵָָָ

לא דא ורזא  ,עלי מנהרא  ְְֲֲֵַַָָָָָָאב י
חבר יא . בי ְְְִֵַַַָָמת טא 

מתנחי י מא  יתבי חבר יא  הו חדא, ְְְְֲִִִַַַַָָָָ
אלעזר , ר י  והו ,י א י ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָא
אר י סי, ור י ח יא , ורי א א , ְְְְִִִִִִִֵַַָָורי

כתיב  הא  אמר ב)חבריא . צר(דברי אל ְְְִַַַַָָָָ
.'וג מלחמה  תר ואל מאב ְְְְִִֶַָָָָָאת 
לנפקא זמיני הו ונעמה , רת גיְְְְְֲִִִַַַָָָ
,די מ הות  מה א ת צפ רה  . ייה ְְֲִִִִִֶַַַַָָֹמ
 ה הו ,די מ דנפק בני ְְְְְְְִִִַַַָֻויתר

עמד אקרא. ה'  ב א א  י עת ְְְֵֶֶַָָָס 
.בר ימינ והתי ב , נ על ְְִִִִֵֵַַַַה ס 
מא ה אחד  רצ יהי  אמר:  ְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

מ י ח  ל כי(לה), יהח ע ְִִִִֵֶֶַַַַָ
וה . יי ל יהח רל   ד ְְִִֶַַַָָָ

י ס למ ה ערב  וימצא  , ל יערב  ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָה א
. דה לה אצל  ת ערבְְֵֶֶֶַַַָ

יוואחר אחד, רגע עיניו סת ,ר ְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ל ,חברי אמר, . ת א תח  ֲִֵַַָָָָָ
הא.   להע ל  ה ב  מר ִֵֶֶֶַָָָָלכ
לילה.  תא לנ .הברכ ,בכ מהְְְֵַָָָָ
לרי יעה . והלכ ימה ְְְְְִִִִִֶֶַַָֹקר
רי מ העה. ת א ל ר ס מעְְֲִִִֶַַַַָ
ורא י ה א  י סלע  אמר, , מעְְִִֶֶַַַָָ
  ח ב  א  מה  ויתר ,לכ ְְִֵֶֶַָָֹה א
הא. סבא  המננא רב  ל  נ , ְְֶַַָָָָָאד
ללכת עלי  ואמר, אלעזר רי  ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָהזעזע
,מע רי  אמר לק. נר ת א ְְִִִֵֵַַָלראת
בר הרי ,לע  ב עלה לא ֲֵֵֶֶֶַָָָָֹזה
 מה אר הרי  הא , וס ד .  י ְְֲֵֵֶֶֶֶַעלי

לא(ההמ כה ) זה וס ד  עליו, מאיר אביו ל ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
.החברי י ְֲִִֵֵֵַַמתט

יחימתנ בי י  החברי הי ְְְֲִִִִֵֶַַָָאחד 
אלעזר רי  והי בא ה, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָא ה 
אר י סי  ורי חיא  ורי  א א  ְְְְִִִִֵַַַַָָָורי 

תב  הרי ,אמר .ב)החברי אל(דברי ְֲֲִֵֵַַָָ
מלחמה  ת ר ואל מאב  את  ְְְִִֶַַָָָָָָצר
עתידי  הי ונעמה רת  גלל .'ְְְֲֲִִִֶַַָָוג
היתה מה  את  צ רה .מה ְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹלצאת
הי ,דימ צא בניו   ויתר ,דיְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָמ



הזֹוהרקע  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 סגיא רא , י א  מ אי א א הכי, ְִִִִֶַַָָָָָלאו
ה בקרב  לאס י  לאפ א  דלהאר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

עלמא . נינ לכל הכי דלית מה .ְְְְִִִֵַָָָָאיה

ו אמר ,מה סי את  ויבר לעי א , תיב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הא ,ברכא הכא לי ח א ְְְְְִֵַָָָָָָולא 

כ יב  , לי רי מט)לבתר  (בראשית  ְְִִִֵֵָָָ
 ילא ברי יו אא , .סי ְְִִֵֵֵֶָָָָרת 
יכלי  לא  הא  .רי סלי ,ְְְְְִִִֵַָָָנערי
 איה מג ,סי מג אלא  ְְְְִִִִֵֶָָָלאת רכא ,
תיב לאתאה, אתחזי ולא  ,ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָבטמיר
אבתי,  ו מי בה ויקרא  ,טמירְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

(עלי ולא(לכאה ,מתברכ האבת  מ ְְְְִִֵַָָָָָָָָ
ה א א  ,האר קרב  אחרא . ְֲֲֵֶֶֶַָָָָָמאתר

.דאצטרי מה  לחאה ְְְְִִִַָָָֹכיא 

 את הב , אמר ,מיקכמ  הק נ ְְְְְִִַָָָָ
,אבר אנא  , איה אמר  .ְְֲֲִִִֵַָָָונברי
הוה , מ אי הכא  עד   מעד מה ְְְֲִִַַַַָָָָכל 

י יכב)ואק יב ר,(משלי ה א  עי ט ב ְֲִִֵַַַָ
 נת גי טעמא . מאי .יבר י ְְְְִֵֵֵַַָָָָָקרי
דא רייתא מיכלא  מחמא  ל ל .  חמ ְְְְְִִֵַַַַָָָָמ
רא יה דה. רי אמר . אכל ְְְִִִִַַָָָָדילי
 תנינ הא  הא ,  ברי דקדא  ְְְְִִֵָָָָָרחימא 
,לי אמר .מבר וא רח  צע  ה ית  ְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָעל
.רחי א  א ולאו  ה ית , בעל  אנא  ְְֲִִַַַַַָָָלאו
הא .לי  יואק א חנא , קרא  ְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָאבל
 דלכ איל לא  ואי, עי ט ב  ְְֲִִִַַָָָָאנא
דילי  מיכלא ולחמא  ה א , עד ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָאמינא 

. ְֲַאכל

יכלי נטל לא וידי  ,ברי דברכתא א  ְְְִִִֵַַַָָָָָָ
מטא ד מרת י. והו א , ְְְְֲִֵַַַַַָָָלמסל

אמר, ,ז ה ועל האר קטז)לעל תהלי) ְְֶַַַַָָָָ

הדל , מה ה א א  , לא  ֵֵֵֶַַָָָָֹא
האר קרב  להת ל  להתרת תגדְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
.לע גיה כל  אי מה ְִִֵֶֶַַָָָָָהיא ,

י סמה  את   ויבר למעלה? תב  ְְְֵֶֶַַַָָָ
רכת , א  ל  מצאנ ולא  ְְַַָָָָֹֹואמר.

תב  , רכ  אחר מט)הרי  ש)  ְֲֵֵֵֶֶַַָָ
עריה את   ר יו אא , . ס י ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹרת
יכל לא  הרי . ס י את ר ,ל ְֲֵֵֵֶֶַַָָֹה
ה א מ , ס י מ א א  רְְִִִֵֵֶֶָָלהת
 נס ר תב בגי, נראה ולא  ְְְְְְִִִִֶָָָֹנסר

אבתי . ו מי בה עליו)וירא (לכ ת ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

אחר. קמ ולא  ,רכימת האב ת  ְְְִִִִֵַָָָָֹמ
מה לכת י  זה ,האר ְְִֶֶֶֶַַָָקרב

.ריִֶָ

אהבה ,אמר .דמ תא ק ונ ְְְְִֶָָָָָֹ
ל , אבר אני  ה א, אמר .נברְֲֲִֵֵֶַָָָָ
 ואק היה, מי  א עד מע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָמה 

כב)י  (משלי ראיק .יבר הא  עי טב  ְְִִִַָֹ
חממ ת מ ? עה מה  .ְְִִֵֶַַַַַָָָיבר
י הרה ל ואכל  ח מ ְִִֶֶֶֶֶַַָָֹל ל .
ל אהב  יה דה , רי אמר . ְְֲִֵֶֶַַַָָָאכל
הית על   נינ הרי  ה א, ר ד ֲִִֵַַַַַָָָה
על איני  ,ל אמר .מבר וארח ְְִֵֵֵֵַַַַַָָצע
מצאתי אבל  .רחיא ואינכ ְְְֲִִִֵֶַַָָָה ית
,עי טב ואי אני הרי ,מ ואק ְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָפסק
ולח עה, עד אמרי  תיכאל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָלי 

. אכל י  ְְֲִֶֶֶַֹואכל

יכללקח  לא  וידיו  ,בר רכה ס  ְְְֵַַָָָָָָֹ
ה יע  . ורעד הס את ְְְֲִִִֶֶַַָֹלסל 

אמר, ,ז ה ועל האר קטז)לעל  תהלי) ְְֶַַַַָָָָ

הזֹוהר קעאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אקרא . יי ב אא  יע ת  ְְְְֵֶֶָָָס 
ואתיב ,ני על א  ְְְְִִֵַַַַָָקימא 
רעוא יהא  אמר,  לס .ברי , ימיניְְְֲִִִֵֵַַָָָ

 מ ,יח לי כ יתמ ,י מא (נ"אדלחד ְְְִִִִִֵֵֵַַַ
דחמלא) ליי.אילנא י יח כל י, ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ערב ויח ,לי יערב  ה א  ברי ְְְְְֱִִֵֶֶַָָָוקדא 
מל א הדי ,תי ערב  יס ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָלתא ,

ִַָקדיא .

יו, חדא רגעא  עיני י אס ,ברי ְְְִִִֵֵַָָָָָ
חבריא , אמר , ל תח  ְְַַַַָָָָָלבתר 
דילי עלמא כל טב , מר לכ לְְְְִִֵֵַָָָ
הה א  .לי  בריכ , בכ , ווה ְִֵַַָָָה א .

צפרא ע"א)ליליא . קפ"ח  ד) ימאק ְְְְִֵַַָָ
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 יח מ  נהיר הא  , איה ורזא .י( יכמ) ְְְְְִִִִֵָָָ
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 ות וכה . ה אחת  על קט ְְְֵַַַַַַָָָז אי 
לי ואמר ,מדי לי יאדר ְְְְִִֵֵֶַַָָֹמ ה 

הא , ברי לא)קדא נקמת(במדבר  נק ְְְְִִַָֻ
מא הכי אי דיני ה מאת י ראל ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָני
 מדי בני אתחז יתיר מ ה, אית   ְְְְְִִִִִִֵַָָָָפני

מ אב . מ ְִֵָָָל זבא 

זי אמר מא דמי לא , מע רי ְְִִִִֵַַָָָָ
לקיט כבר  למא אני, ְְְְְִִִֵֵַַַָלמלקט
ב על א אלעזר , רי לי אמר . ְִִֵֶַַַַָָָל
,לי אמר . איה בחא ,ל לקיט  ְְִִִֵַַָָָָכבר
תדיר , אנה נטיר אני, לקט  לא   ְְְִִֵֵֵַָָָָָָמא
דזמינת אני גי ,ג  ב יהא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָלא 
ל ביק אני , לקיט יו ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָלאייתאה.

.ל נטיר  לא  ות ְְִֵַָָָָל אנה,

,אני אי לאייתאה  זמינא מאב, ְְְְִִִֵֵַַָָָָ
כיב ה א , ברי קדא  לי ְְְִִִֵַָָֻנטר
יהיבת קא  מדי מ אב . את צר ְְְִִֶַַַָָָָאל

תיב  ,ל  ואלקיט כה )אני, צרר(במדבר  ְְְְִִֵֵַָ
אנה להלאה , א מ הא  .דיניה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָאת 
 בגי ,פירי לאייתאה זמינת  לא  ְְְְִִִֵַַָָָָָדא 
ואמר , תח א א. ליקידת  ְְְִִִֵַַַַַָָָאתחזיית 

כב) וג ',(במדבר מדי זקני אל  מאב  ְְְִִֵֶֶַָָֹואמר
אני,  אי בגי ארי, אי ְְִִִֵֵֵָָמ אב 
 זיב א לעלמא, לא קא  מ אב  יזְְְְְִִִֵַַָָָָָ

ְֵָמע נ א .

וכ ה. ה אחת על  אמת, צ יקי  ְֱִֵֶַַַַַַָָָֻכ
ל ואמר ,במדי ה ל מה ְְְְְִִֶֶַָָֹועד

הא , ר דלא)ה נקמת(במדבר נק ְְִַַָָֹ
מא , א .דיניה מאת  יראל  ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָני 
 מדי ני י רא תר בר,  י  ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָפני

מאב . ְִִֵָָלהצל 

עתידאמר מי  ד מה לא  ,מע רי ְִִִִֶֶַַָָֹ
אני ל טללקט בר למי  ְְְְִִִִֵֵֶָֹ

ב על  א אלעזר, רי   ל אמר .ת ְִֶַַַַַָָָָא
מי ,ל אמר הא. בח  ,לה לט ְִִֵֶֶֶַַָָָבר
האנה את  מר ,אני ל ט ְְִִֵֵֵֵֶֶַָֹא
אני ה ביל ג  יהיה א ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹמיד 
, אני ט  יו להביא . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָעתידה
. תא מר לא ויתר ה אנה, את ְְֵֵֵֵֶַָָֹעזב 

, אני תא להביא  עתידה מאב , ְְֲִִִֵֶָָָָָ
תב הא, ר ד ה ת א ֶַַָָָָמר 
בר ת מדי מאב. את  צר ְְִֶֶַַַָָָָָאל

ת ב  ,ת א  ט ול אני( כה צרר(במדבר ְְְִִֵָָָ
אנה והלאה  א מ הרי  .דיניה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאת
זה מ פרת , להביא עתידה  לא  ְֲִִִֵֶָָֹז
ואמר ואמר, תח  . א לרפת ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹרא יה
ה מ אב  .'וג מדי זקני  אל  ְְְִִֵֵֶָָָמאב 
עתיד אני ת א מ , ריְִִִִֵֶָָָֻמ

.מענ  לנ ללע להציא ְְִִֵֶָָָֹמאב 
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אנה והלאה  א מ הרי  .דיניה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאת
זה מ פרת , להביא עתידה  לא  ְֲִִִֵֶָָֹז
ואמר ואמר, תח  . א לרפת ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹרא יה
ה מ אב  .'וג מדי זקני  אל  ְְְִִֵֵֶָָָמאב 
עתיד אני ת א מ , ריְִִִִֵֶָָָֻמ

.מענ  לנ ללע להציא ְְִִֵֶָָָֹמאב 

ֶּפֶרק ט"ז
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ְּבַׁשַּלח - ָוֶאְתַחַּנן



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםודע הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר קעהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

  ק ל צל דמ ת א יאיר  נחס  ְְִִִִֵֶַַָָָָרי
ח יו  למד ְַַָָ

רכא) פנחס (זוהר
למלעי רי  קמ יסי, ורי א א  ְְְִִִִִֵֵַָָ

הו עד  ליליא , פלגת  ְְְְְֵַַַַַָָבארייתא 
יתבי, הו עד וכו' א רייתא ולעא ְְְְְֵֵַַַַַַָָָיתבי
אזלא , עלייה דקיימא  ט לא  חד ְְְְַַַַָָָָָחמ
.ווה יתא. ג ואתיא , אזלא  ְְְְְְְֵַַַַָָָָואתיא,
מה ל אימא  בני , יסי א א , ר י ְִִִִֵַַַָָָָאמר
חד  ימא קיא . צינא   ע לי ְֲִִִִַַָָָָדהוה
 לעא והוינ , נא בקעתא  אזלינ ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָהוינ

הה א ל ע"א)א רייתא , רי"ח מא ,(די ְְַַָָָ
חד  י  תבני א מ א  קא   מְְְְִִֵֵַַָָָ

חדא . נקא ג ְְִָָָָָטינרא ,

האי אמינא  מאי  ,עתאלי בכל , ְֲֲִֵֵַַָָָָ
ודינא בעלמא ,  יאאס יביחְְְְְִִִַַָָָָ
 לקא  ה איז בעלמא, ְְְְִִַַָָָָָָרייא 
דדרא , ח בא  ,תנינ הכי . ְְְְִֵַָָָָָָָעלייה
אי  אמאי , . פסי וציקיא  ְְֲִִִִַַַַַָָָקייא 
על לעלמא  כיחי מ לא  אי ְְְְְִִִִַָָָבגי
ולא ,כיחי מ אי ה  , בדייה ְְְִִִַַָָָע
 פיי את וצ יקיא  ,ייה מ ְְְְְְִִִֵַַַַַָָמקלי 
על יגי מא הוי לא  בגי ואי . ייהְְְְְֲִִִֵַַַָָָק
  פסי ולא ,מתי  יה לא ְְְִִֵֵָָָָָעלמא ,
לציקיא איה חדווה הא  , בייהחְְְְְִִֶַַַָָָ

.דלה ְְִִָבא דא 

מפסי אמר ו אי דדרא  ח בה  ,לי ְְְִִֵַַָָָָָָ
מילי. הני  א קימנא והא  ְְֲִִִֵֵַַָָָצ יקיא ,
,במרעי צ יקיא  פסי עתא ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָאבל
הוי, עלמא על לכרא  גי ,ימכ  ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָא
מל .מנל דרא , חבי  ל   ר ית דיְְְְִִֵֵַָָָָָָ
,עאק ייפי דכל  עתא  גפא , ְְְְְֲִֵַַַָָָָייפי

  ק ל צל דמ ת א יאיר  נחס  ְְִִִִֵֶַַָָָָרי
ח יו  למד ְַַָָ

רכא) פנחס (זוהר
רהרי לעסק  קמ י סי ור י  א א ְֲִִֵַַַַַָָָֹ

ועסק  ב עד הילה . ְְְְֲֶַַַַָָָחצת 
עמד צל  רא ,ב עד  ' וכ ְְֵֵֶֶַַָָָב רה
הית. ת בא  לה בא , לה ,ְֲִֵֵֵֶַַָָעליה
 ל אמר ני , י סי אא, רי  אמר .מהְְְִִֵַַַַָָָֹ
 י הדה. הנרה  ע לי היה ְְִִֶַַָָָָמה 
והיינ ,נ א בקעת   לכי ה היינ ְְְְִִִִֶַָָָאחד 
חזק מ , י ת א ל רה סקיְִִֶַָָֹע
נקב ת אחד  סלע ליד בני מ ְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָה

ֶָאחד.

עהאמרי כל  ה  מה ,ל ְְִֶֶַַָָָָ
לע עיהר יתרְְִִִֶַָָָָ
קיל ה יקיצ ,לע ר י יְִִִִֶֶַַָָָָוה
ה ר, חטא  ,נינ  !?ְְֲִֵֵֶֶַָָעליה
א לה? . פסי יקי וצ יְְְִִִִִַָָָקד
על להע את כיחי מ לא  ה ִִִֵֶֶַָָֹמ
ולא כיחי ה ה   יהְֲִִֵֵֶֶַַָֹמע
פיפ יקיוה ,מה לי ְְְְִִִִֵֶַַַמק

 מ וא .עללפניה ג מי אי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָ
 פס י ולא ת ימ לא   לְְִָָָָֹֹהע
יקי ל היא חדוה  הרי  , ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָבחטאיה

.דאְִָ

נת סיאמר ה ר  חטא  ואי  ,ל ְְְְִִֵַַַַָָ
.א  דברי ארנ והרי ,יקיְְֲִִִֵֵֵַַַַָה
חלאי יקיה סי ת עה  ְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָָָאבל
, להע על לכר ביל זה במת,  ְְְִִֵֶַַַָָא
?לנ ימ ה ר. חטאי  ל  ר ית ְְְֲִִִֵַַַָָָָואז
האיברי ל  עה  . ה איברי  ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָמל

ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ָּבא ִּבְדמּות ֵצל ַלָּמקֹום ּבֹו ָלַמד ְּבַחָּייו...... קעה

h
פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש והחיצוניות 
לחיצוניות הגוף, והעוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול 
להתגרות בהם )אבן שלמה פרק ח' אות כ"ו(. הגאולה לא תהיה רק על 
ידי למוד התורה, ועיקר הגאולה בלמוד הקבלה )אבן שלמה פרק י"א 
ג'(. - שאלתי ממנו: איך הדרך לצאת ידי חובתו השעור למוד  אות 
שאמרו רבותינו זכרונם לברכה? והשיב: ללמד ספר הזוהר ושערי 
אורה כדי להבין קצת הכנויים בזוהר הקדוש, רק בלי הפרוש, כי 

הוא מבלבל ומסיע לענין אחר )אבן שלמה פרק י"א אות ג'(. 
מתוך "ערכה של שעה"  



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר קעהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

  ק ל צל דמ ת א יאיר  נחס  ְְִִִִֵֶַַָָָָרי
ח יו  למד ְַַָָ

רכא) פנחס (זוהר
למלעי רי  קמ יסי, ורי א א  ְְְִִִִִֵֵַָָ

הו עד  ליליא , פלגת  ְְְְְֵַַַַַָָבארייתא 
יתבי, הו עד וכו' א רייתא ולעא ְְְְְֵֵַַַַַַָָָיתבי
אזלא , עלייה דקיימא  ט לא  חד ְְְְַַַַָָָָָחמ
.ווה יתא. ג ואתיא , אזלא  ְְְְְְְֵַַַַָָָָואתיא,
מה ל אימא  בני , יסי א א , ר י ְִִִִֵַַַָָָָאמר
חד  ימא קיא . צינא   ע לי ְֲִִִִַַָָָָדהוה
 לעא והוינ , נא בקעתא  אזלינ ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָהוינ

הה א ל ע"א)א רייתא , רי"ח מא ,(די ְְַַָָָ
חד  י  תבני א מ א  קא   מְְְְִִֵֵַַָָָ

חדא . נקא ג ְְִָָָָָטינרא ,

האי אמינא  מאי  ,עתאלי בכל , ְֲֲִֵֵַַָָָָ
ודינא בעלמא ,  יאאס יביחְְְְְִִִַַָָָָ
 לקא  ה איז בעלמא, ְְְְִִַַָָָָָָרייא 
דדרא , ח בא  ,תנינ הכי . ְְְְִֵַָָָָָָָעלייה
אי  אמאי , . פסי וציקיא  ְְֲִִִִַַַַַָָָקייא 
על לעלמא  כיחי מ לא  אי ְְְְְִִִִַָָָבגי
ולא ,כיחי מ אי ה  , בדייה ְְְִִִַַָָָע
 פיי את וצ יקיא  ,ייה מ ְְְְְְִִִֵַַַַַָָמקלי 
על יגי מא הוי לא  בגי ואי . ייהְְְְְֲִִִֵַַַָָָק
  פסי ולא ,מתי  יה לא ְְְִִֵֵָָָָָעלמא ,
לציקיא איה חדווה הא  , בייהחְְְְְִִֶַַַָָָ

.דלה ְְִִָבא דא 

מפסי אמר ו אי דדרא  ח בה  ,לי ְְְִִֵַַָָָָָָ
מילי. הני  א קימנא והא  ְְֲִִִֵֵַַָָָצ יקיא ,
,במרעי צ יקיא  פסי עתא ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָאבל
הוי, עלמא על לכרא  גי ,ימכ  ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָא
מל .מנל דרא , חבי  ל   ר ית דיְְְְִִֵֵַָָָָָָ
,עאק ייפי דכל  עתא  גפא , ְְְְְֲִֵַַַָָָָייפי

  ק ל צל דמ ת א יאיר  נחס  ְְִִִִֵֶַַָָָָרי
ח יו  למד ְַַָָ

רכא) פנחס (זוהר
רהרי לעסק  קמ י סי ור י  א א ְֲִִֵַַַַַָָָֹ

ועסק  ב עד הילה . ְְְְֲֶַַַַָָָחצת 
עמד צל  רא ,ב עד  ' וכ ְְֵֵֶֶַַָָָב רה
הית. ת בא  לה בא , לה ,ְֲִֵֵֵֶַַָָעליה
 ל אמר ני , י סי אא, רי  אמר .מהְְְִִֵַַַַָָָֹ
 י הדה. הנרה  ע לי היה ְְִִֶַַָָָָמה 
והיינ ,נ א בקעת   לכי ה היינ ְְְְִִִִֶַָָָאחד 
חזק מ , י ת א ל רה סקיְִִֶַָָֹע
נקב ת אחד  סלע ליד בני מ ְְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָה

ֶָאחד.

עהאמרי כל  ה  מה ,ל ְְִֶֶַַָָָָ
לע עיהר יתרְְִִִֶַָָָָ
קיל ה יקיצ ,לע ר י יְִִִִֶֶַַָָָָוה
ה ר, חטא  ,נינ  !?ְְֲִֵֵֶֶַָָעליה
א לה? . פסי יקי וצ יְְְִִִִִַָָָקד
על להע את כיחי מ לא  ה ִִִֵֶֶַָָֹמ
ולא כיחי ה ה   יהְֲִִֵֵֶֶַַָֹמע
פיפ יקיוה ,מה לי ְְְְִִִִֵֶַַַמק

 מ וא .עללפניה ג מי אי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָ
 פס י ולא ת ימ לא   לְְִָָָָֹֹהע
יקי ל היא חדוה  הרי  , ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָבחטאיה

.דאְִָ

נת סיאמר ה ר  חטא  ואי  ,ל ְְְְִִֵַַַַָָ
.א  דברי ארנ והרי ,יקיְְֲִִִֵֵֵַַַַָה
חלאי יקיה סי ת עה  ְְֲֳִִִִִֶֶַַָָָָָאבל
, להע על לכר ביל זה במת,  ְְְִִֵֶַַַָָא
?לנ ימ ה ר. חטאי  ל  ר ית ְְְֲִִִֵַַַָָָָואז
האיברי ל  עה  . ה איברי  ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָמל



הזֹוהרקעו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

חדא ייפא  ,עלייה רייא  ס י ְְְְֵַַַַָָָָָָמרע 
, ה ית גי לאלקאה , ְְְְְְְְִִִִַָָֻאצטרי
ימי יקוא אלקי רעא  רעא. .מנְְְְִִֵֵַַַָָ
גפא . ייפי לכל אסוותא הא  די ְְְְֵֵַַָָָָָָָמא,

אע א ייפי אי עלמא  בני  ְְְִִִִֵַָָָָהכי
ה א ברי קד א  בעי עתא  ְְְְֲִֵַָָָָֻא .
לחד  אלקי לעלמא , אסוותא  ְְְְְְֵֵַַַַָָָָלמיהב 
,יבמכ מרעי , בינייה ְְְְְְִִִֵַַַַָצ יקא 
.מנל לכ א . אסוותא יהיב בגיניְְְְִִֵַָָָָָָֹ

נג)כיב מעינ (ישעיה מחלל  והא  ְְְְִִִֵָָ
נרא רת בחב .'וג  תיננ מע ְְְֲֲִֵֵַָָָמדא
 מא דדמא , אקזתא  , רתבחב .ְְֲֲַַָָָָָָלנ
, לנ נרפא  ח רא  בהה א  ר עא , ְְְְִִַַָָָָָאקיז

גפא . ייפי לכל לנא  ה א ְְְְִַַָָָָָָאסוותא

ללעלמיהב א א צ יקא , אלקי לא  ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
ע לכרא  לדרא , לייה.אסוותא ְְְְְַַַָָָָָָ

(ל ורע צדיק  דא  לסטרא(ורזא  ניחא  הא ְְְְְִִִַָָָָָָָ
לטא  דדינא  זאה(ללטאה )אחרא על ְְְְֲִַַַַַָָָָָָָ

עלמא , לכל די חיי לא  מא, ְְְְִִִֵַָָָָָָֹייר
. עלי דיט מחדוה ,ה א ח ְְְְְִֵֵֶַַַָָָולא 
האי  ע אה , ללטנא  זכי ז אה ְְְְִֵַַַָָָָָָָוההא 

צ יק דאתי. בעלמא  ע"ב)עלמא , רי"ח ד) ְְְְִֵַָָָָָ
ה א ברי קדא  חיי לא ,ל ְְְְִִָָָֻוט ב

עלמא . על ְְְַַָָָלכ רא 

זמנא ,אמינא  חד הו לא   א ,לי ְְֲֲִִֵֵַָָָ
הכא , ציק אית אבל ֲִִַָָָָיא ת .
 מרעי אית  לדא  הכא , ציק ְְְִִִִַַָָָואית
דעלמא .  טיב ל אית  לדא ,ימכְְְְְִִִַָָָָ
לא סי,  רי א ייהמ חד לי, ְְְְִִֵֵַַַַָָאמר
כ א , לאלקאה  ה א  ברי קדא  ְְְְִַָָָָָָֹֻעא 

מה ) כל אא(ס "א   אצטרי דלא  מה  ְְְְְִִֶָָָָָ

איבר ,עליה רה גדל  וחלי ְְֲִִֵֵֶֶָָָֹמצ קה 
.כ  אתר די ללקת   צרי ְְְְִִִֵֶֶַָָָֻאחד 
ציאימ לקה ה ר ע הרע. ? מיהְְִִִַַַַָ
איברי לכל רפאה  הרי  ואז , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָָמה

.  ַה

.זה ע זה איברי ה להע ני  ְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ה א ר  דה ר צה  ְֶֶַָָָָעה
אחד צ יק מלקה ,ללע רפאה ְְִֵֶֶַַָָָָָלתת
 תנ בגלל מת, מחלת  יניהְְֲִֵֵֵֶַַָ

תב  ?לנ ימ לל. נג)רפאה (ישעיה  ְִִֶַַָָָֹ
נתינמע מדא   עינ מ מחלל  ְְְְֲִֵֵֵָָָֹֹֻוהא 
 בחברת .לנ נרא   בחברת ,'ְְֲֲִַַָָָָֻֻוג
ת בא זרע, יז מי  מ , ְְְִִֶַַַַָָָה זת
לכל לנ ה א רפאה ,לנ נרא ְְְֲִָָָָָָחב רה

.  ה ְֵֵַאיברי 

ללעלתת די  א א  ציק, מלקה  לא  ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ
, עליה לכ ר ל ר  (וסד רפאה ְְְֲֵֵֶַַָ

(ל ורע  ציק הי זה  האחר לד נח  ה ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
א(ללט)לט מהל , י תר היק על  ְִִֵֵֵֶַַַַֹֹֹ

ה מיח  ולא  להע לכל אז  ְְְִֵֶַַָָָָָֹח
ציק  תוא עליו. לט הא  ְְִִֵֵֶַַָָָמה מחה
לבע הה  לע עלי לטל ְְְִֶֶֶַָָָָז כה 
דה  ח א  , ל וטב  צ יק ְִֵֶַַַָָֹה א .

.להע על לכר ה א   רְֵַַָָָ

יפה.אמרי  אחד זמ הי לא   א , ל ְְִִִֶֶַַָָָָֹ
י וכא ציק ,  י א ְֲִֵֵַָָָאבל
ל את   י ולזה  מחלת ,  י לזה  ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָצ יק.
א מה אחד לי, אמר . להע ְִֵֶֶַָָָָט ב 
לא הא  ר דה מס יק, ני ְְִִִֶַַַָָֹב

הל, להלק ת עד )רצה  ל א(ס "א  מ ְְְֶֶַַָֹֹ
להיז להלקת אחת  זרע א א   ְְְְִִֶַַַַַָָצרי

הזֹוהר קעז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

למיהב לאקזאה לאלקאה חדא , ְְְְְֵַַָָָָָָָָָרעא 
חד  הכא ,  א .ייפי לכל ְְְְִַַַָָָָָאסוותא 

סי. ִֵַַָצ יקא 

אתייקר)א קואי ל(ס "א על מרע ,  י ְְְְִִִֵַַַָָָ
 עיר רי אצטרי די ,ייפיְְְְְְִִִִֵֵַ
 ביח יא אס אי הכי,  א ְְִִִִַָָָָָלאקזאה.
,אלק איז ל די עלמא , על יריְְְִִִֵַַַַָָָָי
 זמ אבל רא . ל על  אסוותא  ְְְֲִֵַַַַָָָָָָלמיהב 
זאה חד די , כל   יא אס ְְְִֵַַַַָָָָלא 
לא הא ,ל צ יקא  אר ְְְְִִֵַַַַָָָָאלקי,
 אתסיא .ה דילק עלמא  ְְְְְְְִִִִִָָֻאצטרי
כל  לזמני צ יקיא .  אתסיא ְְְְִִִִִַַַָָָע א.
רא . על לא נא ,מרעי קיימי  מיהְְְְִִֵַַַַָָָָי
 לזמני ואת ר. כא , א סי הא  ,ְְְְְְִִִִֵַַָָֹמית

י יר. יריי אי בי חְִִִִִַַ

הוהקמנא מא  וקא  ואזלנא . ְְְְְְְִַַָָָָָָָ
 חמינ א רחא . ל ודחיק ְְְֲִִֵַָָָָייר,
יתיבנא . תייהח מיי מדרא , ְְְְְְִִִִַַַָָָָאילני
דמדרא . אילנא  ט לא  חד ְְְְְִַַָָָָתחת 

 י ע דכל האי מאי ,לי עלמאאילנא  ְְְְִִֵַַָָָָָָ
יראל א א נענעא , יעב ְְְִִִֵֶַָָָָלא
ארייתא , לעא כד , דייה לחְְְְְִַַַָָָ
דבר ל דא לא  והכא , הכא  ְְְְְְִִַַָָָָָָָמתנענע
למיק יכלי ולא  עלמא ,  ְְְְְִֵַָָָָָנ

.מייהקְְִַ

בני אמר ע אה , מ תא  ראד לי, ְְְְִִִֵַַַָָָָָ
.יחימ ולא ,ידעי לא  ְְְְִִִַַָָָָעלמא 
נא לבני ווי אמר, בכה , עתא  ְֲִִֵַַַָָָָָָָיתיב
.כלתנ ס לא  חקלא , בעירי ְְְְְְְִִִֵַַָָָדאזלי
  מתה נ דעמ א בלחדי דא  ְְְְְְְִִִִָָָָמה
 עמי  מתה נ י יראל , ייְְְְְִִִִִֵֵַַָָק

,א   . האיברי לכל רפאה ְְִֵֵַָָָָָָלתת
מס יק. אחד ְְִִֶַַָצ יק

קתוא מתח( ידה מכ)ל על החלה  ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ
מ תי להיז  צרי אז , ְְִִִִֵֵַָָָָהאיברי
החטאי  התר א ,  ְְֲִִִַַַָָזרעת.
יקי ה ל אז ,להע על  כבדיְִִִֵַַַָָָָ
אבל הר. ל על רפאה לתת ,קי ְֲִֵַַָָָָל
ציק רק אז , ל התר א  זמְְִִִֶַַַַָָָֹ
, ל יקי ה אר לקה, ְְִִֶֶַַָָָאחד 
נרא .ילק   להע צרי לא  ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֻהרי
ל ולפעמי .יקיה  אנר  ְְְְִִִִִֶַַָָָָהע
הר. על להג מחל ת מדיע ְְְְֲִֵֵֶַַַָימיה
ונתר, ה ל נרא הרי   מת ְְְֲִִִֵֵֵַַָֹא
יתר. דינכ ה החטאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָלפעמי

תר,קמנ י היה  מ ה וחזק ,והלכנ ְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹ
ראינ .לנ דח קה היתה רְְְִֶֶַָָָָָוה
בני .יהח מי דר ְְְִִִֵֶַַַַָָָאילנת 
ה דר. ל אחד איל ל צל ְִִֵֶֶֶַַַָָָתחת
לא לע עי ל  ה מה ,האלנְְֵֶֶַַַָָֹ
? לב יראל רק  נענע, יְְְִִִֵַַַָָע
 לכא מתנענעי רה  סקיעְְְְְְִִִֶֶַַָָ
ולא ,לע אד ל  ל ד  לי  לכאְְְִִֶָָָָָֹ

?עצמ לעמד  ליְְְֲִַַָֹיכ

אדאמר  בני  ,עלי בר הזרני  לי, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
י ב .יחימ ולא דעיי ְְְִִִַַָֹֹלא
האד לבני אי אמר, בכה. ְִֵַָָָָָָָָעה 
כל. לי  הדה  בהמ ת  לכי הְְְֲִִֵֶֶֶַַָ
קד ת נמת  נדעת  לב הה ְְְֶַַַָָָָבר
עבדי  יע נמת י יראל ְְְִִִֵֵֵֶַָל 
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חדא ייפא  ,עלייה רייא  ס י ְְְְֵַַַַָָָָָָמרע 
, ה ית גי לאלקאה , ְְְְְְְְִִִִַָָֻאצטרי
ימי יקוא אלקי רעא  רעא. .מנְְְְִִֵֵַַַָָ
גפא . ייפי לכל אסוותא הא  די ְְְְֵֵַַָָָָָָָמא,

אע א ייפי אי עלמא  בני  ְְְִִִִֵַָָָָהכי
ה א ברי קד א  בעי עתא  ְְְְֲִֵַָָָָֻא .
לחד  אלקי לעלמא , אסוותא  ְְְְְְֵֵַַַַָָָָלמיהב 
,יבמכ מרעי , בינייה ְְְְְְִִִֵַַַַָצ יקא 
.מנל לכ א . אסוותא יהיב בגיניְְְְִִֵַָָָָָָֹ

נג)כיב מעינ (ישעיה מחלל  והא  ְְְְִִִֵָָ
נרא רת בחב .'וג  תיננ מע ְְְֲֲִֵֵַָָָמדא
 מא דדמא , אקזתא  , רתבחב .ְְֲֲַַָָָָָָלנ
, לנ נרפא  ח רא  בהה א  ר עא , ְְְְִִַַָָָָָאקיז

גפא . ייפי לכל לנא  ה א ְְְְִַַָָָָָָאסוותא

ללעלמיהב א א צ יקא , אלקי לא  ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
ע לכרא  לדרא , לייה.אסוותא ְְְְְַַַָָָָָָ

(ל ורע צדיק  דא  לסטרא(ורזא  ניחא  הא ְְְְְִִִַָָָָָָָ
לטא  דדינא  זאה(ללטאה )אחרא על ְְְְֲִַַַַַָָָָָָָ

עלמא , לכל די חיי לא  מא, ְְְְִִִֵַָָָָָָֹייר
. עלי דיט מחדוה ,ה א ח ְְְְְִֵֵֶַַַָָָולא 
האי  ע אה , ללטנא  זכי ז אה ְְְְִֵַַַָָָָָָָוההא 

צ יק דאתי. בעלמא  ע"ב)עלמא , רי"ח ד) ְְְְִֵַָָָָָ
ה א ברי קדא  חיי לא ,ל ְְְְִִָָָֻוט ב

עלמא . על ְְְַַָָָלכ רא 

זמנא ,אמינא  חד הו לא   א ,לי ְְֲֲִִֵֵַָָָ
הכא , ציק אית אבל ֲִִַָָָָיא ת .
 מרעי אית  לדא  הכא , ציק ְְְִִִִַַָָָואית
דעלמא .  טיב ל אית  לדא ,ימכְְְְְִִִַָָָָ
לא סי,  רי א ייהמ חד לי, ְְְְִִֵֵַַַַָָאמר
כ א , לאלקאה  ה א  ברי קדא  ְְְְִַָָָָָָֹֻעא 

מה ) כל אא(ס "א   אצטרי דלא  מה  ְְְְְִִֶָָָָָ

איבר ,עליה רה גדל  וחלי ְְֲִִֵֵֶֶָָָֹמצ קה 
.כ  אתר די ללקת   צרי ְְְְִִִֵֶֶַָָָֻאחד 
ציאימ לקה ה ר ע הרע. ? מיהְְִִִַַַַָ
איברי לכל רפאה  הרי  ואז , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָָמה

.  ַה

.זה ע זה איברי ה להע ני  ְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ה א ר  דה ר צה  ְֶֶַָָָָעה
אחד צ יק מלקה ,ללע רפאה ְְִֵֶֶַַָָָָָלתת
 תנ בגלל מת, מחלת  יניהְְֲִֵֵֵֶַַָ

תב  ?לנ ימ לל. נג)רפאה (ישעיה  ְִִֶַַָָָֹ
נתינמע מדא   עינ מ מחלל  ְְְְֲִֵֵֵָָָֹֹֻוהא 
 בחברת .לנ נרא   בחברת ,'ְְֲֲִַַָָָָֻֻוג
ת בא זרע, יז מי  מ , ְְְִִֶַַַַָָָה זת
לכל לנ ה א רפאה ,לנ נרא ְְְֲִָָָָָָחב רה

.  ה ְֵֵַאיברי 

ללעלתת די  א א  ציק, מלקה  לא  ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ
, עליה לכ ר ל ר  (וסד רפאה ְְְֲֵֵֶַַָ

(ל ורע  ציק הי זה  האחר לד נח  ה ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
א(ללט)לט מהל , י תר היק על  ְִִֵֵֵֶַַַַֹֹֹ

ה מיח  ולא  להע לכל אז  ְְְִֵֶַַָָָָָֹח
ציק  תוא עליו. לט הא  ְְִִֵֵֶַַָָָמה מחה
לבע הה  לע עלי לטל ְְְִֶֶֶַָָָָז כה 
דה  ח א  , ל וטב  צ יק ְִֵֶַַַָָֹה א .

.להע על לכר ה א   רְֵַַָָָ

יפה.אמרי  אחד זמ הי לא   א , ל ְְִִִֶֶַַָָָָֹ
י וכא ציק ,  י א ְֲִֵֵַָָָאבל
ל את   י ולזה  מחלת ,  י לזה  ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָצ יק.
א מה אחד לי, אמר . להע ְִֵֶֶַָָָָט ב 
לא הא  ר דה מס יק, ני ְְִִִֶַַַָָֹב

הל, להלק ת עד )רצה  ל א(ס "א  מ ְְְֶֶַַָֹֹ
להיז להלקת אחת  זרע א א   ְְְְִִֶַַַַַָָצרי

הזֹוהר קעז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

למיהב לאקזאה לאלקאה חדא , ְְְְְֵַַָָָָָָָָָרעא 
חד  הכא ,  א .ייפי לכל ְְְְִַַַָָָָָאסוותא 

סי. ִֵַַָצ יקא 

אתייקר)א קואי ל(ס "א על מרע ,  י ְְְְִִִֵַַַָָָ
 עיר רי אצטרי די ,ייפיְְְְְְִִִִֵֵַ
 ביח יא אס אי הכי,  א ְְִִִִַָָָָָלאקזאה.
,אלק איז ל די עלמא , על יריְְְִִִֵַַַַָָָָי
 זמ אבל רא . ל על  אסוותא  ְְְֲִֵַַַַָָָָָָלמיהב 
זאה חד די , כל   יא אס ְְְִֵַַַַָָָָלא 
לא הא ,ל צ יקא  אר ְְְְִִֵַַַַָָָָאלקי,
 אתסיא .ה דילק עלמא  ְְְְְְְִִִִִָָֻאצטרי
כל  לזמני צ יקיא .  אתסיא ְְְְִִִִִַַַָָָע א.
רא . על לא נא ,מרעי קיימי  מיהְְְְִִֵַַַַָָָָי
 לזמני ואת ר. כא , א סי הא  ,ְְְְְְִִִִֵַַָָֹמית

י יר. יריי אי בי חְִִִִִַַ

הוהקמנא מא  וקא  ואזלנא . ְְְְְְְִַַָָָָָָָ
 חמינ א רחא . ל ודחיק ְְְֲִִֵַָָָָייר,
יתיבנא . תייהח מיי מדרא , ְְְְְְִִִִַַַָָָָאילני
דמדרא . אילנא  ט לא  חד ְְְְְִַַָָָָתחת 

 י ע דכל האי מאי ,לי עלמאאילנא  ְְְְִִֵַַָָָָָָ
יראל א א נענעא , יעב ְְְִִִֵֶַָָָָלא
ארייתא , לעא כד , דייה לחְְְְְִַַַָָָ
דבר ל דא לא  והכא , הכא  ְְְְְְִִַַָָָָָָָמתנענע
למיק יכלי ולא  עלמא ,  ְְְְְִֵַָָָָָנ

.מייהקְְִַ

בני אמר ע אה , מ תא  ראד לי, ְְְְִִִֵַַַָָָָָ
.יחימ ולא ,ידעי לא  ְְְְִִִַַָָָָעלמא 
נא לבני ווי אמר, בכה , עתא  ְֲִִֵַַַָָָָָָָיתיב
.כלתנ ס לא  חקלא , בעירי ְְְְְְְִִִֵַַָָָדאזלי
  מתה נ דעמ א בלחדי דא  ְְְְְְְִִִִָָָָמה
 עמי  מתה נ י יראל , ייְְְְְִִִִִֵֵַַָָק

,א   . האיברי לכל רפאה ְְִֵֵַָָָָָָלתת
מס יק. אחד ְְִִֶַַָצ יק

קתוא מתח( ידה מכ)ל על החלה  ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ
מ תי להיז  צרי אז , ְְִִִִֵֵַָָָָהאיברי
החטאי  התר א ,  ְְֲִִִַַַָָזרעת.
יקי ה ל אז ,להע על  כבדיְִִִֵַַַָָָָ
אבל הר. ל על רפאה לתת ,קי ְֲִֵַַָָָָל
ציק רק אז , ל התר א  זמְְִִִֶַַַַָָָֹ
, ל יקי ה אר לקה, ְְִִֶֶַַָָָאחד 
נרא .ילק   להע צרי לא  ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֻהרי
ל ולפעמי .יקיה  אנר  ְְְְִִִִִֶַַָָָָהע
הר. על להג מחל ת מדיע ְְְְֲִֵֵֶַַַָימיה
ונתר, ה ל נרא הרי   מת ְְְֲִִִֵֵֵַַָֹא
יתר. דינכ ה החטאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָלפעמי

תר,קמנ י היה  מ ה וחזק ,והלכנ ְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹ
ראינ .לנ דח קה היתה רְְְִֶֶַָָָָָוה
בני .יהח מי דר ְְְִִִֵֶַַַַָָָאילנת 
ה דר. ל אחד איל ל צל ְִִֵֶֶֶַַַָָָתחת
לא לע עי ל  ה מה ,האלנְְֵֶֶַַַָָֹ
? לב יראל רק  נענע, יְְְִִִֵַַַָָע
 לכא מתנענעי רה  סקיעְְְְְְִִִֶֶַַָָ
ולא ,לע אד ל  ל ד  לי  לכאְְְִִֶָָָָָֹ

?עצמ לעמד  ליְְְֲִַַָֹיכ

אדאמר  בני  ,עלי בר הזרני  לי, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
י ב .יחימ ולא דעיי ְְְִִִַַָֹֹלא
האד לבני אי אמר, בכה. ְִֵַָָָָָָָָעה 
כל. לי  הדה  בהמ ת  לכי הְְְֲִִֵֶֶֶַַָ
קד ת נמת  נדעת  לב הה ְְְֶַַַָָָָבר
עבדי  יע נמת י יראל ְְְִִִֵֵֵֶַָל 
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  מתה נ מ לת .  כבי עב דת  ְְְֲִִֵַַָָָע בדי
קיא צינא  מ ,זר את ְְְְִִִִִֵַָָָָיראל

כיב כ)דדליק, אד.(משלי נמת  יי נר ְְְְִִִִֵַָָָָ
אתאחד עתא  נר דאתדליק)והאי (ד(נ"א  ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָ

ע"א) כירי"ט לא  דלעיא , א רייתא ְְִִִֵַָָָָמ
דא , ורזא  רגעא . אפי עלי (תהלי נה רא  ְְְֲִִֵָָָָָָ

כתיב ,פג) א  גוונא .ל מי  אל   ְְְֱֳִִִַַָָָֹאלהי
סב) לכ ,(ישעיה  מי אל יי את ירי ז ְְֳִִִֶֶַַַָָה

 יו דרא  נהרא  . לכ כיכ ְְְְְִֵַָָָָלא
לא נה רא  הה א  תילה , ג ְְְְֲִִַַָָָָאתאחדא
נה רא מתנענעא  א א  ,לעלמי כיְְְְְְִִִֶַָָָָָ

.לעלמי כימ ולא  , א ל ְְְְְְְִִִָָָָלכא

מ גוונא  מתייה נ יראל, א , ְְְְְְִִִֵַַָָָָ
אמר יו דרא , נה רא  ְְְְֵַַַָָָָהה א 
דליק, נה רא  הא  דא רייתא , חדא ְְְִִַָָָָָָָמ ה 
 מתנענע לאכא , אי יכל ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָולא 
נה רא . סטרי לכל ,אל  ְְְְְִִִָָָָלכא

הא  כ)רא , אד(משלי נמת  יי נר ְְְְְִֵַַָָָָָ
ְִתיב .

לד )כתיב, קריי (יחזקאל  א ,  א אד ְְִִֶֶַַָָ
כביכ ע בדי מי א ולא  ,ְְִִֵָָָָאד
כבי עבדי יע מתינ ְְְִִִִֵַַָָָמ לת .
דרי  נהרא לא  ,ק מדעיכ ְְְְְִִֵַָָָָָמ לת ,
,מתנענע ולא ,ככי מ א  ועל  . ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָעלייה
, דלקי ולא  ארייתא , ל לית  ְְְְִֵַַָָָָהא 
 קיימי אי ,ה רייא  נה רא ְְְְְִִַַָָָולאו
נה רא לא דדליק, נ רא  ג עציְְְְְִִֵָָָָ
לא ככימ א  ועל ,עלייה ְְְְְְְִִַַַַָָָָדריא 
 איה א  יסי, רי אמר  לל. ְְִִִֵַָָָָנהרא 
להאי, דזכינא  חלקי  זאה  דמה, ְְְְִִִֵַַָָָָָָבריר

.'וכ א  ְְְִַָלממע 

נגזר י ראל  נמ ת מלת. כבי ְְְְִִִִֵַָָָכ
תב  לק, קד נר כ)מ (משלי ִֵֵֶֶָָ

אחזנר עה  זה , ונר . אד נמת ה' ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָ
כ (דלק) לא  העלי נה, רה  מ ְְִִֵֶֶָָָָֹ

 זה  וס ד  רגע. אפ עליו פז)הא ר תהלי) ְֲִֶֶַָָָ
 תב  זה מ .ל מי  אל ישעיה אלהי) ְֱֳִִֶַָָֹ

אי סב) .לכ מי  אל ה ' את יריזְֳִִִֵֶֶַַַָה
 אחז יו הר, א ר .לכ ֱִֵֵֶֶֶַָָָ
, למילע  כ לא  הא ר ת א ְְִִֵַָָָֹה תילה,
ולא לכא לכא הא ר מתנענע ְְְְְִֵֶַַָָָָֹא א 

.למילע כְִֵָ

מת א מ תיה מ י ראל, זה ְְְִִִֵֵֶֶֶָ
ל אחד  בר אמר יו  הר ֵֵֶֶֶַַָָָָָאר
ה לייכ ולא לק, האר הרי  ְְֲִֵֵֵַָָֹה רה ,
לכל לכא לכא מתנענעי , ְְְְְְְִִִַָָָֹל

תב  הרי ה ר, אר דדיכ)ה (משלי ְְֲִֵֵֶַַָָ
.אד נמת ה ' ְִֵַָָנר

לד )וכתב א (יחזקאל . א אד ְֶֶַַָָָ
עבדי את ולא  אד ייְְְִֵָָֹֻקר
עבדי יע נמת  מל ת. כבי ְְִִִֵַַָָכ
אר לא , ה מעיכת מלת  כבי ְְִִִַַַַָָֹכ
ולא ככי ולכ ,עליה ְְְֲִֵֵֶֶֶָֹרה
ולא רה לה אי הרי  ,ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹמתנענעי
ה .בה רה  אר  ואי ,  לקי ְְִֵֵֶֶָָד
לי לק א ת עצי מ מדיְְְְִִִֵֵֵֶע
לי ככי זה ועל ,עליה רה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַא ר
הבר! רר זה יסי , רי  אמר לל. ְִֵֵֶַַַָָָָא ר
זה את למע לזה כיתי  חלקי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹא רי 

.'ְוכ

הזֹוהר קעטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

גאהר ואזלא  ,מידמלק ט לא  הה א  ְְְְְְִִַַַַָָָ
נפל .נ ד ר קנא   מ ְְְִֵַַָָָָיתא ,
י סי, ר י אמר א א . רי אני ְִִִִֵַַַַָָעל 
לרי  לי חמינא  אתרא  דבהאי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאדרנא 
האי  קאי הוה  חד ימא  יאיר,  ְְִִִֶַַָָָָָָפנחס

הכי, אמר והוה כ "ב)דכא, ינחס(במדבר ְְֲִִַַָָָָָ
זעירא . י' את  ,הה אהר  אלעזר ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

 גיאלפא ,ימיר יתי אלפי תרי ְְְְְִִִִִִֵֵַַָ
ביתא ואלפא  , רברב דאתוו ְְְְְְֵֵַַַָָָָָביתא 
עלמא אי ,רברב  אתוו .זעיר ְְְְְְְְִִַַַָָָָָָדאתוו
עלמא אי ,זעיר ואתוו ְְְְְְִִֵַָָָָָדאתי .
קיא . קימא  רית זעירא, י' ְְִִֵַַַָָָָָָת אה .
סא א , רית  על פנחס  קי יוְְְִִִֵֵַַַָָָ

א . דברית  רזא  זעירא, י' יְְִִֵֵָָָָ

ה א ,הה א  ברי קדא  אמר עתא , ְְְֲִַַַָָָֻ
א רית מ ה , ע אע יד ְְִִִֶַָָֹמה 
ה א נאי הוי. דילי וכה הוי, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָֹמ ה
רע תא דע א  לא  לאחרא , לי ְְְְְֲֵֵַַַָָָָלמיהב 
קדא ארי הא . יא ת לאו ְְֵֶָָָָֹֻמ ה ,
  נחס מה , למה, ואמר ה א  ְְְְִִֶֶֶַָָֹֹברי
מ ה , לי אמר  .ה ה אהר  ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאלעזר
ה א אנ ,לי אמר . מה  ל ע ל  נְְִֵֶַַַָָר
  צי לא  יראל על  נפ ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָדמסרת 
את ה יב  ואיה ,זמני בכה  עלמא  ְְְְִִִִִֵֶַָָָמ

י  ני מעל מהחמתי אמר  .'וג ראל ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
. דיד כא  הא מי , עי א ְִִִֵַַָָָָֹמה 

ליאמר אימא  היא , דיד כא  הא  , לי ִִִֵֵַָָָָָֹ
הא מ ה , אמר .גוי ְְְִֵֵֶַַָָֹת רי
אימא לי אמר  . ילג הא  לי ְְְְִִִֵֵֵַַָָָבלא 
לי מסר  אנ , קל  וארי ,מ פ  ְְְְְְְִֵַַַַָָָָאנ
דכתיב ה א  הדא  .לי לא  ְְְְִִִִִָָָָרע תא ,

היתחזר לת והל קד ל צל  ת א ְְִֵֶֶַַַַָָֹ
רי ניו על  נפל . אד דמת מְְִַַַָָָָָ
זה  מק נזרי  יסי , רי אמר  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָא א.
אחד  י יאיר,  נחס רי את ְִִִִִֶֶֶַָָָָראיתי
: אמר והיה זה  מק עמד  ְְֵֵֶָָָָָָהיה 

י'ינ א ת  ,הה אהר  אלעזר  חס  ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ְַָקט ה.

אלפאמ  מיר א "ב  ני ְְְִִֵֶַָ
דלת , א תת ל ְִֵֶָיתא
א תת קט ת. א תת ל  יתא  ְְְִִֵֶַַָָואלפא
קט ת ואת ת הא,  לע ה ְְְִֵַַָָָדל ת
רית את קט ה, י ' .חה לע ְְְִֵַַַָָָה
,ז רית על  קא נחס  יו .ד ְְִִִֵֵֶַַָָָה

.ז רית ס ד  קטה , י' ל ְְְִִַָָנספה

 ת א: אה ר  דה אמר עה  ְַַָָָָָָ
ז רית  מה?  ע אעה ְֱִִֶֶֶָֹמה
ה א נאי היתה, ת וכ היתה , ְְְְִֶַַָָָָָֹמה
מה.  רצ דעת לי  לאחר תא ְְְִֵֵֶַַַָָֹלתת
ה א ר דה התחיל  זה . נאה  ְִִֶֶַָָָֹלא
  אלעזר  נחס מ ה, למה: ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹואמר
ל נר מה: ל אמר .הה ֲִֵֶֶַַַָֹֹֹאהר
סר הא  א ה ,ל אמר ? מה ,לְֶַַַַָָָָָע
להע מ  יאבד א י ראל על ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹנפ
חמתי את ה יב  וה א ,פעמי ְְְֲִִִֵֶַָָָכ ה
מה מ ה: אמר .'וג י ראל  ני  ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹמעל 

! ה ל הרי  מי ? רצה ְֲִִֵֶֶֶַַָֹא ה

לאמר אמר היא,  הל  הרי :ל ְֱֲִֵֶַַָֹֹ
הרי מה : אמר .כ בת ְְֲִֵֶֶֶַָֹרה
אמר :ל אמר אליו . היה ל ְְֱִֵֵֵֶַָָָֹלב
מסר א ה , לק והר  פי ְְְְִֵֶַַַָָָָָא ה
 לכ תב  זה .ל בלב   רצ ת ְְֵֵֵֶֶָָָָָא



הזֹוהרקעח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

  מתה נ מ לת .  כבי עב דת  ְְְֲִִֵַַָָָע בדי
קיא צינא  מ ,זר את ְְְְִִִִִֵַָָָָיראל

כיב כ)דדליק, אד.(משלי נמת  יי נר ְְְְִִִִֵַָָָָ
אתאחד עתא  נר דאתדליק)והאי (ד(נ"א  ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָ

ע"א) כירי"ט לא  דלעיא , א רייתא ְְִִִֵַָָָָמ
דא , ורזא  רגעא . אפי עלי (תהלי נה רא  ְְְֲִִֵָָָָָָ

כתיב ,פג) א  גוונא .ל מי  אל   ְְְֱֳִִִַַָָָֹאלהי
סב) לכ ,(ישעיה  מי אל יי את ירי ז ְְֳִִִֶֶַַַָָה

 יו דרא  נהרא  . לכ כיכ ְְְְְִֵַָָָָלא
לא נה רא  הה א  תילה , ג ְְְְֲִִַַָָָָאתאחדא
נה רא מתנענעא  א א  ,לעלמי כיְְְְְְִִִֶַָָָָָ

.לעלמי כימ ולא  , א ל ְְְְְְְִִִָָָָלכא

מ גוונא  מתייה נ יראל, א , ְְְְְְִִִֵַַָָָָ
אמר יו דרא , נה רא  ְְְְֵַַַָָָָהה א 
דליק, נה רא  הא  דא רייתא , חדא ְְְִִַָָָָָָָמ ה 
 מתנענע לאכא , אי יכל ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָולא 
נה רא . סטרי לכל ,אל  ְְְְְִִִָָָָלכא

הא  כ)רא , אד(משלי נמת  יי נר ְְְְְִֵַַָָָָָ
ְִתיב .

לד )כתיב, קריי (יחזקאל  א ,  א אד ְְִִֶֶַַָָ
כביכ ע בדי מי א ולא  ,ְְִִֵָָָָאד
כבי עבדי יע מתינ ְְְִִִִֵַַָָָמ לת .
דרי  נהרא לא  ,ק מדעיכ ְְְְְִִֵַָָָָָמ לת ,
,מתנענע ולא ,ככי מ א  ועל  . ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָעלייה
, דלקי ולא  ארייתא , ל לית  ְְְְִֵַַָָָָהא 
 קיימי אי ,ה רייא  נה רא ְְְְְִִַַָָָולאו
נה רא לא דדליק, נ רא  ג עציְְְְְִִֵָָָָ
לא ככימ א  ועל ,עלייה ְְְְְְְִִַַַַָָָָדריא 
 איה א  יסי, רי אמר  לל. ְְִִִֵַָָָָנהרא 
להאי, דזכינא  חלקי  זאה  דמה, ְְְְִִִֵַַָָָָָָבריר

.'וכ א  ְְְִַָלממע 

נגזר י ראל  נמ ת מלת. כבי ְְְְִִִִֵַָָָכ
תב  לק, קד נר כ)מ (משלי ִֵֵֶֶָָ

אחזנר עה  זה , ונר . אד נמת ה' ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָ
כ (דלק) לא  העלי נה, רה  מ ְְִִֵֶֶָָָָֹ

 זה  וס ד  רגע. אפ עליו פז)הא ר תהלי) ְֲִֶֶַָָָ
 תב  זה מ .ל מי  אל ישעיה אלהי) ְֱֳִִֶַָָֹ

אי סב) .לכ מי  אל ה ' את יריזְֳִִִֵֶֶַַַָה
 אחז יו הר, א ר .לכ ֱִֵֵֶֶֶַָָָ
, למילע  כ לא  הא ר ת א ְְִִֵַָָָֹה תילה,
ולא לכא לכא הא ר מתנענע ְְְְְִֵֶַַָָָָֹא א 

.למילע כְִֵָ

מת א מ תיה מ י ראל, זה ְְְִִִֵֵֶֶֶָ
ל אחד  בר אמר יו  הר ֵֵֶֶֶַַָָָָָאר
ה לייכ ולא לק, האר הרי  ְְֲִֵֵֵַָָֹה רה ,
לכל לכא לכא מתנענעי , ְְְְְְְִִִַָָָֹל

תב  הרי ה ר, אר דדיכ)ה (משלי ְְֲִֵֵֶַַָָ
.אד נמת ה ' ְִֵַָָנר

לד )וכתב א (יחזקאל . א אד ְֶֶַַָָָ
עבדי את ולא  אד ייְְְִֵָָֹֻקר
עבדי יע נמת  מל ת. כבי ְְִִִֵַַָָכ
אר לא , ה מעיכת מלת  כבי ְְִִִַַַַָָֹכ
ולא ככי ולכ ,עליה ְְְֲִֵֵֶֶֶָֹרה
ולא רה לה אי הרי  ,ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹמתנענעי
ה .בה רה  אר  ואי ,  לקי ְְִֵֵֶֶָָד
לי לק א ת עצי מ מדיְְְְִִִֵֵֵֶע
לי ככי זה ועל ,עליה רה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַא ר
הבר! רר זה יסי , רי  אמר לל. ְִֵֵֶַַַָָָָא ר
זה את למע לזה כיתי  חלקי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹא רי 

.'ְוכ
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גאהר ואזלא  ,מידמלק ט לא  הה א  ְְְְְְִִַַַַָָָ
נפל .נ ד ר קנא   מ ְְְִֵַַָָָָיתא ,
י סי, ר י אמר א א . רי אני ְִִִִֵַַַַָָעל 
לרי  לי חמינא  אתרא  דבהאי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאדרנא 
האי  קאי הוה  חד ימא  יאיר,  ְְִִִֶַַָָָָָָפנחס

הכי, אמר והוה כ "ב)דכא, ינחס(במדבר ְְֲִִַַָָָָָ
זעירא . י' את  ,הה אהר  אלעזר ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

 גיאלפא ,ימיר יתי אלפי תרי ְְְְְִִִִִִֵֵַַָ
ביתא ואלפא  , רברב דאתוו ְְְְְְֵֵַַַָָָָָביתא 
עלמא אי ,רברב  אתוו .זעיר ְְְְְְְְִִַַַָָָָָָדאתוו
עלמא אי ,זעיר ואתוו ְְְְְְִִֵַָָָָָדאתי .
קיא . קימא  רית זעירא, י' ְְִִֵַַַָָָָָָת אה .
סא א , רית  על פנחס  קי יוְְְִִִֵֵַַַָָָ

א . דברית  רזא  זעירא, י' יְְִִֵֵָָָָ

ה א ,הה א  ברי קדא  אמר עתא , ְְְֲִַַַָָָֻ
א רית מ ה , ע אע יד ְְִִִֶַָָֹמה 
ה א נאי הוי. דילי וכה הוי, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָֹמ ה
רע תא דע א  לא  לאחרא , לי ְְְְְֲֵֵַַַָָָָלמיהב 
קדא ארי הא . יא ת לאו ְְֵֶָָָָֹֻמ ה ,
  נחס מה , למה, ואמר ה א  ְְְְִִֶֶֶַָָֹֹברי
מ ה , לי אמר  .ה ה אהר  ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאלעזר
ה א אנ ,לי אמר . מה  ל ע ל  נְְִֵֶַַַָָר
  צי לא  יראל על  נפ ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָדמסרת 
את ה יב  ואיה ,זמני בכה  עלמא  ְְְְִִִִִֵֶַָָָמ

י  ני מעל מהחמתי אמר  .'וג ראל ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
. דיד כא  הא מי , עי א ְִִִֵַַָָָָֹמה 

ליאמר אימא  היא , דיד כא  הא  , לי ִִִֵֵַָָָָָֹ
הא מ ה , אמר .גוי ְְְִֵֵֶַַָָֹת רי
אימא לי אמר  . ילג הא  לי ְְְְִִִֵֵֵַַָָָבלא 
לי מסר  אנ , קל  וארי ,מ פ  ְְְְְְְִֵַַַַָָָָאנ
דכתיב ה א  הדא  .לי לא  ְְְְִִִִִָָָָרע תא ,

היתחזר לת והל קד ל צל  ת א ְְִֵֶֶַַַַָָֹ
רי ניו על  נפל . אד דמת מְְִַַַָָָָָ
זה  מק נזרי  יסי , רי אמר  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָא א.
אחד  י יאיר,  נחס רי את ְִִִִִֶֶֶַָָָָראיתי
: אמר והיה זה  מק עמד  ְְֵֵֶָָָָָָהיה 

י'ינ א ת  ,הה אהר  אלעזר  חס  ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ְַָקט ה.

אלפאמ  מיר א "ב  ני ְְְִִֵֶַָ
דלת , א תת ל ְִֵֶָיתא
א תת קט ת. א תת ל  יתא  ְְְִִֵֶַַָָואלפא
קט ת ואת ת הא,  לע ה ְְְִֵַַָָָדל ת
רית את קט ה, י ' .חה לע ְְְִֵַַַָָָה
,ז רית על  קא נחס  יו .ד ְְִִִֵֵֶַַָָָה

.ז רית ס ד  קטה , י' ל ְְְִִַָָנספה

 ת א: אה ר  דה אמר עה  ְַַָָָָָָ
ז רית  מה?  ע אעה ְֱִִֶֶֶָֹמה
ה א נאי היתה, ת וכ היתה , ְְְְִֶַַָָָָָֹמה
מה.  רצ דעת לי  לאחר תא ְְְִֵֵֶַַַָָֹלתת
ה א ר דה התחיל  זה . נאה  ְִִֶֶַָָָֹלא
  אלעזר  נחס מ ה, למה: ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹואמר
ל נר מה: ל אמר .הה ֲִֵֶֶַַַָֹֹֹאהר
סר הא  א ה ,ל אמר ? מה ,לְֶַַַַָָָָָע
להע מ  יאבד א י ראל על ְְְְִִֵֶַַָָָֹֹנפ
חמתי את ה יב  וה א ,פעמי ְְְֲִִִֵֶַָָָכ ה
מה מ ה: אמר .'וג י ראל  ני  ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹמעל 

! ה ל הרי  מי ? רצה ְֲִִֵֶֶֶַַָֹא ה

לאמר אמר היא,  הל  הרי :ל ְֱֲִֵֶַַָֹֹ
הרי מה : אמר .כ בת ְְֲִֵֶֶֶַָֹרה
אמר :ל אמר אליו . היה ל ְְֱִֵֵֵֶַָָָֹלב
מסר א ה , לק והר  פי ְְְְִֵֶַַַָָָָָא ה
 לכ תב  זה .ל בלב   רצ ת ְְֵֵֵֶֶָָָָָא
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 תנ הנני ברע תא , אימא   א אמ ר, ְְְֱִִִִֵֵַָָָלכ
הנני  אמר הוה  מה .ל ריתי את   ְְִִִִֶֶַָָָָֹל
הוה ה א,  רי קדא  אי ,'וג  ל ת ְְְְִִֵָָָֻנ
את ל ת נ הנני ל אמ ר לכ למימר   ְְֱִִֵֵֵֵֶַָלי
 לכ א א  כתיב  לא  אבל  ,  ל ְְֲִִִֵֶָָָָָריתי 
מה . מ אתע רת  ימא , ואי ְְְְֱִִִֵֶַַָֹאמ ר .
א , מינ אדליק דא  כב צינא א א ְְְִִִֶַָָָָָָלא.

.מ את רע  לא  ודא  ואהני, ְְְֲִִִֵַַָָָָָיהיב 

לי .אתא ונ יק ויתיב , טלא , הה א  ְְִִֵַָָָָָ
  נ אמר, הוה  קלא  חד   מעְְְֲַַָָָָָ
יאיר ,  פנחס לרי אתר  נ ְְְֲֲִִִִֶָָָָאתר,
צ יקא אתר כל ,תנינ .ייכג איהְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ
 איה ד דארייתא , מי  י ְְְִִִֵֵַַַָָאתח
ואתי  אתר, לההא  קיד עלמא , ְְְְֲִֵַַָָָָָבההא 
ויג רא ד  ול . ילג  ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָלי
אתר , בהה א  לחדא  .אחרני ְְְֲֲִִַַַָָָָָָצ יקיא
דהוה דא  גוונא  א רייתא . מי  אמריְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָ
,לאתרי למפ ד  יאיר  פנחס רי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאתי
 ימ ימחד צ יקיא  י א ְְְְִִִִִֵַַַַַָוא ח
הה א ,מיקמ  ואתח ְְְְְְְִִִַַַַָָא רייתא ,

. יק יאיר   פנחס דרי  ְְִִִִִֵֵַָָָמה

 אמר פנחס  דרי  מ ה  יא ת  אא , רי  ְְִִִִִִֶַַָָָָָ
,תנ הנני לכ כתיב לא  הא  ְְְִִִִֵֵָָָָיאיר,
דא מה  וכי .ל תנ הנני אמר   לכ ְְֱִִִִֵֵֶָָָָא א 
ולא , יד תח ת  דא  מחסידא  גניזא ְְְְִִֵַָָָָָָָהוה
למהוי  זכינא  חלקנא, זאה  אמר . ְְֱֲֵֵֵֶַַָָָָָָָָהוית

הכא . קיא  טלא  ְְְִִַַָָָָָבסע א 

 פנחסא דרי מי מ ואמר , פתח ְְְְִִִִֵַַָָָהא 
ט) לעת(קהלת יד מצא  א ר ְְֲֲִֶַָָֹל

 נ לר לי יא ת מה  ,'וג עה  כחְְְֲֲֵֵַַָָָֹ
,ירי על  וריא  דליק ב צינא  ְְְְִִֵֵַַָָָע ד 

את ל נת הנני : רצ אמר אה ְְֱֱִִֵֶַָָֹֹֹאמר.
הא , ר  דה  א . ל ְִִִֶַָָָריתי 
את  ל נת הנני ל אמר לכ למר :  ל ְֱִִֵֵֶַָָָֹֹהיה 
 לכ אא כת ב  לא  אבל .ל ְֲִִֵֶָָָָָֹריתי 
לא.  מה  העברה  אמר  וא ְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹֹאמר.
 תנ זה  מ  דליקי זה  נר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָא א 

.מ נגרע לא וזה ְְְִִֶֶֶַָֹמהה ,

ק לא מע . קנ ויב , ה ל , ת א ְְְֵַַָָָָ
 ,מק  א מר: היה ֵֶֶַַָָָָאחד 
.כא ה א יאיר,  נחס  לרי   ְְְִִִִֶֶֶַָָָמק
 ח יק  מק ל ,נינִִִֵֶֶֶַָָָ
קד להע  תא הא  ת רה, ְְְִֵֵֶָָָברי
  וכל אליו , בא מק תא ְֵֵֶֶָָָָאת
 לח אחרי  יקי צ   יירְְְֲִִִִֵֵֶַַ

 מרי א  מק ת אמ תרה, ברי  ְְְְִִֵֶָָ
לפקד יאיר  נחס  רי  א היה ְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹזה
ימח א יקי צ מצא ממק ְְְִִִֵֶַַָָאת
בר תא דמ והתח תרה, ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹברי

לפניו. יאיר  נחס  רי  ְְִִִֶֶַָָָָל 

נחסאמר רי  ל הבר נאה אא, רי ְִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
הנני לכ כת ב  לא  הרי יאיר, ְֲִִִֵֵֶֶָָָֹ
דבר וכי  .ל נת הנני אמר לכ א א  ,ת ְְֱִִִֵֵֵֶָָָָֹֹנ
ולא  יד חת זה מחסיד  גנז היה  ְְִֵֶֶַַָָָָָֹזה
להי ת  כינ חלקנ ארי אמר?! ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָהיית

.א דה ה ל  ל  ִֵֶַַַַָָע

יר ל ממ ואמר תח ה א ְְִִֶַַַַָָ
ט)נחס , יד (קהלת מצא  א ר ל  ְְְֲִִֶָָָֹ

ל נאה ה  'וג עה  כח ְְֲֲֲֵֶַַָָֹלעת
רא על  ורי לק  הר עד ְְֵֵֶַַָָָָֹלאד
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. דמארי רע תא  למע ד ְְְְְְְִֵֶַַָָָלאלא 
כ"ח איהי דב צינא , נהרא  הה א  גיְְְְִִִִַַָָֹ

כתיב , א ועל  . עלי יד )ריא (במדבר  ְְְְִֵַַָָָ
כח , ה א  א  יי, ח  יי. כח נא  ְְְִַַַַָָָָֹֹֹיגל
 אי וכל צ יקיא , יהרי על ְְְְִִֵֵַַַַָָֹריא 
א ועל .דמאריה רע תא  לי מְְְְְְִִִֵַַָָָ
רא מי יהא  אמ הע נה  ל ,ְְֵֵֵֵֶַָָָָָָתנינ

. ח כל מבר(כח  איה .(א ְְִַָָָֹֹ

ייפ י ואי כל לא ערא  אצטרי ְְְְְִִִַַָָָָ
בא ערתא גי  י ת ְְְְִִִִֵַָָָבחילא 
קיא כח הה א אער ,ק א י ְְִִִִַַַַַַָָֹת
חילא וא ר קדא   ואסק ְְְְְִִִֵַַָָָָָֻע אה ,

א  ועל אחרא . דסטרא  ר "כוקא   ד) ְְְְְֲִַַָָָָ
רע תאע"ב) למע ד  אצטרי , כחְְְְְְֲִִֶַָֹ

.ְָָדמאר

בהה אי  גי ,'וג וח מע ה אי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַ
א לתא מע ה , אית  ְְֲִִֶַַַָֹכח
מע ה , דאקרי עלמא  בהאי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָלאלא 
דמחבה . ס פא ל למ דע בדא , ְְְְְֲִַָָָָָָָָעלמא 
בדרא , תליא עלמא , הא  א , ְְְְְְִֶַָָָָָוח
ל א , ועל  תלייא . דרא  ח ְְְְְִֶַַָָָָָהא 
עלמא , רי וע ,פיתק ְְְְְִִִִִַָָימטרא ת,
ית רזא  איה א  ודעת, .הו ְְְֲֲִִִַַָָָָסיהרא 
עלמא  ואקר מחבה, ליי ,ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָסטרי
תלייא כא וחכמה , מחבה. ְְְְְֲַַַָָָָָָֹדההא 

. יִֵמ

דלאו וכל מה  כח, הה א  ליל י א ְְְְִִֵַַַָָָֹ
.דגיה רא  א ל, בסטרא ְְְְְִִִִֵַָָָָהכי
כ"ח , האי א ל  לא   נ ר כל ְְְְִַַַַָָָָָֹהא 
מע ה ,בי לאעלאה  עלמא, ְְְְְֲֵֶַַַָָָָהאי
לאעלאה פי ס וחכמה, ודעת   ְְְְְְֵֶַַַָָָָָוח

מ ,נר  רצ ולעת ְְְְֲִִִֵַַלהל
 ולכ עליו, רי  "ח הא  ה ר ת אְֵֵֶֶַַָָָָֹ

יד )תב  זה(במדבר  יי, ח  יי . ח  נא יגל ְְְִֶַַַָָָָֹֹ
ת א וכל  יקיה רא על  רה  ְִִֶֶַַַַָָֹֹח
,נינ זה ועל . נר רצ ליְְְְִִִִִֶֶַַָָ
 מבר רא   מי יהא אמ הענה ְְְֵֵֵֶַַָָָָָל

.ח כח(כל   זה). ְֶָֹֹ

חזק ,ואי כח איבריו  ל  לערר  צרי ְְִֵֵַַַָָָָָָֹ
חזקה התעררת ְְְֲִִֶָָמ
 עלי  קד ח תא התערר ְְְִִֵֵֶֶַַָֹהתח ק ,
הד וחזק  ח  ונר ,דה לת ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹועלה
 רצ לעת רי ,כח ולכ ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹהאחר.

.נְִר

מי ,'וג  וח מעה  אי ְְְֲִִֵֶֶַ
ה לת מעה  י ח   ת אְְְֲִֵֵֶַַַֹ
מעה , קרא  הה לע ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָלהל

הח ב   ס  לילה ה עה, לה.ע ְְֲֲִֶַַַַַַָָ
הרי ר, לי   לע  זה  ְְֲִֵֶֶֶֶַָָוח
ל ולכ לי. ר ְְִֵֶַַָָָהח
ל ריהע תקפת ְְִִִִֶַַָָה ימטראת 
ה ס ד  זה  ודעת בנה. ה לְְִֵֶַַַָָָָָהע
ונקראי ח בה ,  ייל  ְְְְֲִִִִֶַַָָָָצדדי
ה ל  וחכמה מח בה . תא ל לְְֲֶֶַַָָָָָָֹע

מה. ִֶָָל י 

 וכל אי מה ח ,  תא ליל  א ְְְִֵֵֵֶַַָֹ
הרי .יהה רת ה אל , ְְְֲִֵֵֶַַַַַֹצד
לע זה כ"ח  מל א  אד ְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹל
ודעת וח מעה  לה נס  ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָה ה
 אי א ל , להנס  פ ס ְְְְִֵֵֶַָָָוחכמה,



הזֹוהרקפ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 תנ הנני ברע תא , אימא   א אמ ר, ְְְֱִִִִֵֵַָָָלכ
הנני  אמר הוה  מה .ל ריתי את   ְְִִִִֶֶַָָָָֹל
הוה ה א,  רי קדא  אי ,'וג  ל ת ְְְְִִֵָָָֻנ
את ל ת נ הנני ל אמ ר לכ למימר   ְְֱִִֵֵֵֵֶַָלי
 לכ א א  כתיב  לא  אבל  ,  ל ְְֲִִִֵֶָָָָָריתי 
מה . מ אתע רת  ימא , ואי ְְְְֱִִִֵֶַַָֹאמ ר .
א , מינ אדליק דא  כב צינא א א ְְְִִִֶַָָָָָָלא.

.מ את רע  לא  ודא  ואהני, ְְְֲִִִֵַַָָָָָיהיב 

לי .אתא ונ יק ויתיב , טלא , הה א  ְְִִֵַָָָָָ
  נ אמר, הוה  קלא  חד   מעְְְֲַַָָָָָ
יאיר ,  פנחס לרי אתר  נ ְְְֲֲִִִִֶָָָָאתר,
צ יקא אתר כל ,תנינ .ייכג איהְְְְְֲִִֵַַַָָָָָ
 איה ד דארייתא , מי  י ְְְִִִֵֵַַַָָאתח
ואתי  אתר, לההא  קיד עלמא , ְְְְֲִֵַַָָָָָבההא 
ויג רא ד  ול . ילג  ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָלי
אתר , בהה א  לחדא  .אחרני ְְְֲֲִִַַַָָָָָָצ יקיא
דהוה דא  גוונא  א רייתא . מי  אמריְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָ
,לאתרי למפ ד  יאיר  פנחס רי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאתי
 ימ ימחד צ יקיא  י א ְְְְִִִִִֵַַַַַָוא ח
הה א ,מיקמ  ואתח ְְְְְְְִִִַַַַָָא רייתא ,

. יק יאיר   פנחס דרי  ְְִִִִִֵֵַָָָמה

 אמר פנחס  דרי  מ ה  יא ת  אא , רי  ְְִִִִִִֶַַָָָָָ
,תנ הנני לכ כתיב לא  הא  ְְְִִִִֵֵָָָָיאיר,
דא מה  וכי .ל תנ הנני אמר   לכ ְְֱִִִִֵֵֶָָָָא א 
ולא , יד תח ת  דא  מחסידא  גניזא ְְְְִִֵַָָָָָָָהוה
למהוי  זכינא  חלקנא, זאה  אמר . ְְֱֲֵֵֵֶַַָָָָָָָָהוית

הכא . קיא  טלא  ְְְִִַַָָָָָבסע א 

 פנחסא דרי מי מ ואמר , פתח ְְְְִִִִֵַַָָָהא 
ט) לעת(קהלת יד מצא  א ר ְְֲֲִֶַָָֹל

 נ לר לי יא ת מה  ,'וג עה  כחְְְֲֲֵֵַַָָָֹ
,ירי על  וריא  דליק ב צינא  ְְְְִִֵֵַַָָָע ד 

את ל נת הנני : רצ אמר אה ְְֱֱִִֵֶַָָֹֹֹאמר.
הא , ר  דה  א . ל ְִִִֶַָָָריתי 
את  ל נת הנני ל אמר לכ למר :  ל ְֱִִֵֵֶַָָָֹֹהיה 
 לכ אא כת ב  לא  אבל .ל ְֲִִֵֶָָָָָֹריתי 
לא.  מה  העברה  אמר  וא ְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹֹאמר.
 תנ זה  מ  דליקי זה  נר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָא א 

.מ נגרע לא וזה ְְְִִֶֶֶַָֹמהה ,

ק לא מע . קנ ויב , ה ל , ת א ְְְֵַַָָָָ
 ,מק  א מר: היה ֵֶֶַַָָָָאחד 
.כא ה א יאיר,  נחס  לרי   ְְְִִִִֶֶֶַָָָמק
 ח יק  מק ל ,נינִִִֵֶֶֶַָָָ
קד להע  תא הא  ת רה, ְְְִֵֵֶָָָברי
  וכל אליו , בא מק תא ְֵֵֶֶָָָָאת
 לח אחרי  יקי צ   יירְְְֲִִִִֵֵֶַַ

 מרי א  מק ת אמ תרה, ברי  ְְְְִִֵֶָָ
לפקד יאיר  נחס  רי  א היה ְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹזה
ימח א יקי צ מצא ממק ְְְִִִֵֶַַָָאת
בר תא דמ והתח תרה, ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹברי

לפניו. יאיר  נחס  רי  ְְִִִֶֶַָָָָל 

נחסאמר רי  ל הבר נאה אא, רי ְִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
הנני לכ כת ב  לא  הרי יאיר, ְֲִִִֵֵֶֶָָָֹ
דבר וכי  .ל נת הנני אמר לכ א א  ,ת ְְֱִִִֵֵֵֶָָָָֹֹנ
ולא  יד חת זה מחסיד  גנז היה  ְְִֵֶֶַַָָָָָֹזה
להי ת  כינ חלקנ ארי אמר?! ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָהיית

.א דה ה ל  ל  ִֵֶַַַַָָע

יר ל ממ ואמר תח ה א ְְִִֶַַַַָָ
ט)נחס , יד (קהלת מצא  א ר ל  ְְְֲִִֶָָָֹ

ל נאה ה  'וג עה  כח ְְֲֲֲֵֶַַָָֹלעת
רא על  ורי לק  הר עד ְְֵֵֶַַָָָָֹלאד

הזֹוהר קפאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

. דמארי רע תא  למע ד ְְְְְְְִֵֶַַָָָלאלא 
כ"ח איהי דב צינא , נהרא  הה א  גיְְְְִִִִַַָָֹ

כתיב , א ועל  . עלי יד )ריא (במדבר  ְְְְִֵַַָָָ
כח , ה א  א  יי, ח  יי. כח נא  ְְְִַַַַָָָָֹֹֹיגל
 אי וכל צ יקיא , יהרי על ְְְְִִֵֵַַַַָָֹריא 
א ועל .דמאריה רע תא  לי מְְְְְְִִִֵַַָָָ
רא מי יהא  אמ הע נה  ל ,ְְֵֵֵֵֶַָָָָָָתנינ

. ח כל מבר(כח  איה .(א ְְִַָָָֹֹ

ייפ י ואי כל לא ערא  אצטרי ְְְְְִִִַַָָָָ
בא ערתא גי  י ת ְְְְִִִִֵַָָָבחילא 
קיא כח הה א אער ,ק א י ְְִִִִַַַַַַָָֹת
חילא וא ר קדא   ואסק ְְְְְִִִֵַַָָָָָֻע אה ,

א  ועל אחרא . דסטרא  ר "כוקא   ד) ְְְְְֲִַַָָָָ
רע תאע"ב) למע ד  אצטרי , כחְְְְְְֲִִֶַָֹ

.ְָָדמאר

בהה אי  גי ,'וג וח מע ה אי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַ
א לתא מע ה , אית  ְְֲִִֶַַַָֹכח
מע ה , דאקרי עלמא  בהאי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָלאלא 
דמחבה . ס פא ל למ דע בדא , ְְְְְֲִַָָָָָָָָעלמא 
בדרא , תליא עלמא , הא  א , ְְְְְְִֶַָָָָָוח
ל א , ועל  תלייא . דרא  ח ְְְְְִֶַַָָָָָהא 
עלמא , רי וע ,פיתק ְְְְְִִִִִַָָימטרא ת,
ית רזא  איה א  ודעת, .הו ְְְֲֲִִִַַָָָָסיהרא 
עלמא  ואקר מחבה, ליי ,ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָסטרי
תלייא כא וחכמה , מחבה. ְְְְְֲַַַָָָָָָֹדההא 

. יִֵמ

דלאו וכל מה  כח, הה א  ליל י א ְְְְִִֵַַַָָָֹ
.דגיה רא  א ל, בסטרא ְְְְְִִִִֵַָָָָהכי
כ"ח , האי א ל  לא   נ ר כל ְְְְִַַַַָָָָָֹהא 
מע ה ,בי לאעלאה  עלמא, ְְְְְֲֵֶַַַָָָָהאי
לאעלאה פי ס וחכמה, ודעת   ְְְְְְֵֶַַַָָָָָוח

מ ,נר  רצ ולעת ְְְְֲִִִֵַַלהל
 ולכ עליו, רי  "ח הא  ה ר ת אְֵֵֶֶַַָָָָֹ

יד )תב  זה(במדבר  יי, ח  יי . ח  נא יגל ְְְִֶַַַָָָָֹֹ
ת א וכל  יקיה רא על  רה  ְִִֶֶַַַַָָֹֹח
,נינ זה ועל . נר רצ ליְְְְִִִִִֶֶַַָָ
 מבר רא   מי יהא אמ הענה ְְְֵֵֵֶַַָָָָָל

.ח כח(כל   זה). ְֶָֹֹ

חזק ,ואי כח איבריו  ל  לערר  צרי ְְִֵֵַַַָָָָָָֹ
חזקה התעררת ְְְֲִִֶָָמ
 עלי  קד ח תא התערר ְְְִִֵֵֶֶַַָֹהתח ק ,
הד וחזק  ח  ונר ,דה לת ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹועלה
 רצ לעת רי ,כח ולכ ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹהאחר.

.נְִר

מי ,'וג  וח מעה  אי ְְְֲִִֵֶֶַ
ה לת מעה  י ח   ת אְְְֲִֵֵֶַַַֹ
מעה , קרא  הה לע ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָלהל

הח ב   ס  לילה ה עה, לה.ע ְְֲֲִֶַַַַַַָָ
הרי ר, לי   לע  זה  ְְֲִֵֶֶֶֶַָָוח
ל ולכ לי. ר ְְִֵֶַַָָָהח
ל ריהע תקפת ְְִִִִֶַַָָה ימטראת 
ה ס ד  זה  ודעת בנה. ה לְְִֵֶַַַָָָָָהע
ונקראי ח בה ,  ייל  ְְְְֲִִִִֶַַָָָָצדדי
ה ל  וחכמה מח בה . תא ל לְְֲֶֶַַָָָָָָֹע

מה. ִֶָָל י 

 וכל אי מה ח ,  תא ליל  א ְְְִֵֵֵֶַַָֹ
הרי .יהה רת ה אל , ְְְֲִֵֵֶַַַַַֹצד
לע זה כ"ח  מל א  אד ְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹל
ודעת וח מעה  לה נס  ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָה ה
 אי א ל , להנס  פ ס ְְְְִֵֵֶַָָָוחכמה,
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ודעת וח מע ה י לית ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַב א ל,
אל ארח  אחרא , סטרא  הא  ְְְְְֲִַַָָָָָֹוחכמה .

כ יב  ז)איהי, ית.(משלי אל  רכי ְְְִִִִֵֵַָ
ק א קיא , כ"ח  מהאי אתרי  ְְְִִֵֵַַַַַַָָֹמא

.ית א ל  אחרא , סטרא  יְְֲִִֵֵַָָָ

עלמאא ר ני כל וכי ה , לה אה  ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
 קיס אבל  .אי לא ל. ְְְֲִִִֵַָָאזלי

כיב  ב)מ ד , א אל(שמואל מ ריד  ְְִִִִַ
 הרהר לא  ,יביח אי ר  ְְִִִֵַַַַָָָועל.
.קי ס ולא  ינח ,לעלמי ְְְְְְְִִִַַָָָת בה 
.  ינח רימ יקי צ ְְֲִִִִִַַַַָואפי
 יביח מה נטלי גי .י נח ְְְְֲִִִִַַַַַָָאמאי

לעיא .  ל קי וס ,מל יעב  ו) ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

תבה ) הרהר להרהר  אי .אי מא ְְְְְִִִִֵֵַַָ
, יכיל ולא  עלמא , בהאי ְְְְִִַָָָָָבת בה
 ינח וצ יקיא עלמא. מ קְְְְְְִִִִַַַָָָָואס
,ל ונטלי א ל,  יבי ח  גיניהְְְְְִִִֵַַָ

.  מ  ל קי ְְִִַַָוס

הד הרי וחכמה. ודעת וח ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָמעה 
תב א ל , ר הא  ז)האחר (משלי ְֵֶֶֶַָָ

מ "ח תר ה מי .ית א ל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹרכי 
האחר, צד   מתח ק הה , ד ְִֵֵֶַַַַַָָה

. ית ְֵֶָא ל 

העלא ר ני  כל וכי  ה.  הל א ה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָֹ
ליע אבל , ל אל ? לכיְְֲִִֵַָה

תב ב)מ ד , ועל.(שמואלא אל  מריד ְִִֶַַָָָ
תבה הרהר א עיר תלא ְְְְְֲִִֶָָָָֹרט
ואפ .ליע ולא רדי ,למיְְְֲִִִִֶַָֹלע
לה .ל רדי י רימ יקי ְְְִִִִַָָָצ
עיר ה קחי  מ ? רדי ְְְִִִִֶַָָי

למעלה. ת א מעלי ,מ רמי ו) ְְְְֲִִִַַָָָָ

תבה ) להרהר  לההרהר  ת א ? ה מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ק והס , יכל ולא  ה ה  לע ְְְְְְִֶַַָָָָֹת בה
עיהר גלל רדיי יקיוצ . לְְְְִִִִִֵַַָָָָמהע
מעלי , ת א קחיול הא ל, ְְְְֲִִַַָלת

.מ תִָָא

ֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך ֵרי ָהָעם לֹוְמֶדָך ְוַאׁשְ ַאׁשְ
ַעל  ָהעֹוְמִדים  ֵרי  ְוַאׁשְ לֹוְמֶדָך  ָהָעם  ֵרי  ַאׁשְ י"ח(:  אֹות  ֵעיַני  ָגל  )ַמֲאָמר  ׂשָכר"  ִיּשָׂ ַער  "ׁשַ ּבְ ָכַתב 
ְקָראּום  ֵאיְך  ְוכּו'  דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  לֹוְמֵדי  לֹוְמֶדָך  ה  ֵהּמָ ׁשֶ ֵכיָון  ּדְ ה  ָקׁשֶ ִלְכאֹוָרה  סֹוֶדָך, 

ּלֹא  ׁשּוט ׁשֶ ם ִאיׁש ּפָ ּגַ ה הּוא ִנְרֶאה, ׁשֶ ּנֹוָדע כּו', ַאְך ִמּזֶ חּוָתה ּכַ הּוא ַמְדֵרָגה ּפְ ָלׁשֹון 'ַעם' ׁשֶ ּבְ

ְפָרט  ל ָמקֹום ֻיְקַרב ֶאל ַהָחְכָמה ַהִהיא, ּבִ ַמֲעלֹות ָהְראּוִיים ִלְלמֹוד, ִמּכָ ְך ּבְ ל ּכָ ׁש ַעְצמֹו ּכָ ִקּדֵ

ָיֵמינּו ָאֵמן.  ְמֵהָרה ּבְ אּוָלה ּבִ ְלָיא ִהְתָקְרבּות ַהּגְ ֶזה ּתַ ּבָ ין, ׁשֶ א ִאּלֵ סֹוף יֹוַמּיָ ּבְ

מתוך "ערכה של שעה"  
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ודעת וח מע ה י לית ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַב א ל,
אל ארח  אחרא , סטרא  הא  ְְְְְֲִַַָָָָָֹוחכמה .

כ יב  ז)איהי, ית.(משלי אל  רכי ְְְִִִִֵֵַָ
ק א קיא , כ"ח  מהאי אתרי  ְְְִִֵֵַַַַַַָָֹמא

.ית א ל  אחרא , סטרא  יְְֲִִֵֵַָָָ

עלמאא ר ני כל וכי ה , לה אה  ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
 קיס אבל  .אי לא ל. ְְְֲִִִֵַָָאזלי

כיב  ב)מ ד , א אל(שמואל מ ריד  ְְִִִִַ
 הרהר לא  ,יביח אי ר  ְְִִִֵַַַַָָָועל.
.קי ס ולא  ינח ,לעלמי ְְְְְְְִִִַַָָָת בה 
.  ינח רימ יקי צ ְְֲִִִִִַַַַָואפי
 יביח מה נטלי גי .י נח ְְְְֲִִִִַַַַַָָאמאי

לעיא .  ל קי וס ,מל יעב  ו) ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

תבה ) הרהר להרהר  אי .אי מא ְְְְְִִִִֵֵַַָ
, יכיל ולא  עלמא , בהאי ְְְְִִַָָָָָבת בה
 ינח וצ יקיא עלמא. מ קְְְְְְִִִִַַַָָָָואס
,ל ונטלי א ל,  יבי ח  גיניהְְְְְִִִֵַַָ

.  מ  ל קי ְְִִַַָוס

הד הרי וחכמה. ודעת וח ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָמעה 
תב א ל , ר הא  ז)האחר (משלי ְֵֶֶֶַָָ

מ "ח תר ה מי .ית א ל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹרכי 
האחר, צד   מתח ק הה , ד ְִֵֵֶַַַַַָָה

. ית ְֵֶָא ל 

העלא ר ני  כל וכי  ה.  הל א ה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָֹ
ליע אבל , ל אל ? לכיְְֲִִֵַָה

תב ב)מ ד , ועל.(שמואלא אל  מריד ְִִֶַַָָָ
תבה הרהר א עיר תלא ְְְְְֲִִֶָָָָֹרט
ואפ .ליע ולא רדי ,למיְְְֲִִִִֶַָֹלע
לה .ל רדי י רימ יקי ְְְִִִִַָָָצ
עיר ה קחי  מ ? רדי ְְְִִִִֶַָָי

למעלה. ת א מעלי ,מ רמי ו) ְְְְֲִִִַַָָָָ

תבה ) להרהר  לההרהר  ת א ? ה מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ק והס , יכל ולא  ה ה  לע ְְְְְְִֶַַָָָָֹת בה
עיהר גלל רדיי יקיוצ . לְְְְִִִִִֵַַָָָָמהע
מעלי , ת א קחיול הא ל, ְְְְֲִִַַָלת

.מ תִָָא

ֶּפֶרק י"ז
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ִיְתרֹו -ֵעֶקב



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםופע הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר קפהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 דדי מה אלעזר רי ל תְְֲִִֵֶֶַַַָָָהצ
רסגרסד)  ואתחנ (זוהר

בארחא ,רי אזלי הו ח יא ורי אלעזר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ
אלעזר רי חיא)אמר תיב ,(ס"א  ְְִִִִֶַָָָָ

ג) לא(בראשית לאד אלהי יי'  עְְְְֱִִַַַָָָֹו
הו פ יטי ה א  עד וכי ע ר. ְְְְֲִִֵַַָָתנ ת 
יקר לב י מאני א א .אי ע ר . ְְִֵֵֵֶַַָָמהה א 
לא הכי אי ח יא , רי לי אמר .ֲִִִִִֵַָָָָהו
תימא וכי ע ר. כתנת  אפי לה ְְְְֲֲִִִֵָָאתחז
אא לא . , לה י אל חאב לא  ְְְִֶַַָָָָדעד
לאד אלהי יי' עו כתיב ,  חב ְְְְְֱִִַַַָָָָָָֹלבתר

.'וג  ילו ע ר תנת  לאְְְְְִִֵַַָ

הואמר קדמיתא  ואי, הא  הכי ,לי ְְֲִִֵַַַָָָָ
 מ  טי מת לעיא, ְְְְְִִִִֵַָָָגוונא 
אסחר דלעיא  נהרא והוה  דלא , ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָגווני 
גווני  ל אהר , חב לבתר . ְְְְְִֵַַַָָָָָעלייה
גווני   ייהמ ואע ר עלמא, ְְְְְְִֵַַַַַָָדהאי 
אלהי יי'  עו תיב . מה  ְְְֱִִִֵַַַַָָֹדלעיא.
ילו ע ר תנ ת  לא  ְְְְְִִֵַַָָָלאד

תיב  עלמא . דהאי כט)מוונא  ואת(שמות ְְְְְִִֶַַָָָ
תנת , והל תקריב ניו  ואת  ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹאהר
כגוונא הכא  לעיא . גוונא  ְְְְְִֵַַָָָָָָָהת
תנ ת הכא , תנ ת  הת ְְְִֵַָָָָָָָדלא .
ירא הכי ,  איה ב  על וא ְְִִִַַַַָָע ר.

א . על סליק י לב  ְְִִִַָָֹדאי

ניהוקחנה ג)עיני (טיפסא)(בראשית ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

מה(עא) עלמא, האי ְְְִַַָָָ
 פקחי חי מ הו ,דק הוה  ְְְִִִֶַַַַָָָדלא 

כתיב, דאתי  לזמנא  מב)לעיא. (ישעיה ְְְְְִִֵֵָָָ
 יז .'וג  ידע לא  ר  עורי ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹוה לכי
לא  עייני לאפקחא ה א ברי ְְְְְְְִִַַָָָֻקדא

לאס לא  ,ימיע"א)ח רס "ב  חכמתא(ד ְְְְְְִִִַַָָָ

 דדי מה אלעזר רי ל תְְֲִִֵֶֶַַַָָָהצ
רסגרסד)  ואתחנ (זוהר

ר.רי לכי ה  הי ח יא ור י  אלעזר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ת ב  אלעזר, רי  ג)אמר (בראשית  ְִֶַַָָָָ

תנת לא לאד אלהי ה ' ע ְְְְֱִִַַַָָָֹו
ת מא הי  טימפ עכו עד וכי  ְְְִִֵַַָָָֻער.

.הי כב ד  לב י לי  אא . אמרהער? ְְֵֵֵֶַָָָָָ
אפ לה רא י  לא   א ח יא, רי   ֲִִִִֶַָָָָֹל
חטא א עד  אמר וא ער . ְְְִֶֶַַָָֹֹתנת 
חטא אחר א א  לא .  תא יְְִִֶֶַַָָָֹהל

ג)תב  לאד(בראשית אלהי ה' עו ְֱִַַַָָָֹ
.'וג לו ער תנ לאְְְְְִִֵַַָ

מאמר  הי התחלה ואי. זה  , ל ְְְֶַַַַַָָָָָ
ונימה טימפ ְְְְִִֵֶַַָָָֻמעלה ,
.עליה ס בב   העלי הא ר והיה ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָמה ,
להע צ רת   החזיר  חטא ְְֱִֶֶַַָָָָאחר 
מה מעלה . ה רת מה והעביר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָה ה,
 לא לאד  אלהי ה' ע ו ְְְֱִִַַַָָָֹתב ?
הה. להע מרת ,  ל ו ער ְְִִֵֶַַַַָָָתנת

כט)תב ניו(שמות ואת  [אהר [ואת  ְְֲֶֶַָָָֹ
,עלי ג   נת.  והל ְְְְְְֳִִֶַַָָֹֻקריב
 א , תנת  . ח ג אְְְֵַָָָָ
הפי ה א,  ב על   וא ע ר. ְְִֶַַַַָָֹתנת

הל. על עלה י לב תא ְִֶַַָָָֹל

ניהוקחנה ג)עיני (צ רת).(בראשית ְְְִֵֵֵֶַַַָָ

א(דפס) מה הה, להע ְִֶֶַַָָֹ
קחי פ  יחימ הי קד ְְִִִֶֶַָָָֹהיה 

תב לבא  לעתיד  מב)למעלה, (ישעיה  ְְִֶַָָָָֹ
עתיד .'וג ידע לא דר עורי ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹוהלכי 
ל עיני לפקח הא  ר ד ְִִֵֶַַַָָֹה
חכמה להס ל  , חכמי לא יְְְְֲֲִִִֵַָָָָֹאנ

ֲהַצָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֵמַהּׁשֹוְדִדים............................................................. קפה

ַרִּבי יֹוֵסי ְמַסֵּפר ַמה ֶׁשָרָאה ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון............................................... קפו

ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוָחָנן ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה.......................................... קפז
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h
הגאון הצדיק המקבל

רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א
 ר"י היכלא דרשב"י - ירושלים

גם אנחנו מצטרפים לכל הנ"ל כי גם ילדים יכולים לגרוס בזוה"ק 
וזה יזכה את העולם ויכין אותו לקראת הגאולה - באתי על החתום:

בנייהו יששכר שמואלי 
מתוך החתימות על מכתבו של הגאון רבי יִצְחָק מֵאִיר מָאְרגְנְׁשְטֶעְרן שליט"א המובא בעמוד רמ"ג.



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר קפהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 דדי מה אלעזר רי ל תְְֲִִֵֶֶַַַָָָהצ
רסגרסד)  ואתחנ (זוהר

בארחא ,רי אזלי הו ח יא ורי אלעזר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ
אלעזר רי חיא)אמר תיב ,(ס"א  ְְִִִִֶַָָָָ

ג) לא(בראשית לאד אלהי יי'  עְְְְֱִִַַַָָָֹו
הו פ יטי ה א  עד וכי ע ר. ְְְְֲִִֵַַָָתנ ת 
יקר לב י מאני א א .אי ע ר . ְְִֵֵֵֶַַָָמהה א 
לא הכי אי ח יא , רי לי אמר .ֲִִִִִֵַָָָָהו
תימא וכי ע ר. כתנת  אפי לה ְְְְֲֲִִִֵָָאתחז
אא לא . , לה י אל חאב לא  ְְְִֶַַָָָָדעד
לאד אלהי יי' עו כתיב ,  חב ְְְְְֱִִַַַָָָָָָֹלבתר

.'וג  ילו ע ר תנת  לאְְְְְִִֵַַָ

הואמר קדמיתא  ואי, הא  הכי ,לי ְְֲִִֵַַַָָָָ
 מ  טי מת לעיא, ְְְְְִִִִֵַָָָגוונא 
אסחר דלעיא  נהרא והוה  דלא , ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָגווני 
גווני  ל אהר , חב לבתר . ְְְְְִֵַַַָָָָָעלייה
גווני   ייהמ ואע ר עלמא, ְְְְְְִֵַַַַַָָדהאי 
אלהי יי'  עו תיב . מה  ְְְֱִִִֵַַַַָָֹדלעיא.
ילו ע ר תנ ת  לא  ְְְְְִִֵַַָָָלאד

תיב  עלמא . דהאי כט)מוונא  ואת(שמות ְְְְְִִֶַַָָָ
תנת , והל תקריב ניו  ואת  ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹאהר
כגוונא הכא  לעיא . גוונא  ְְְְְִֵַַָָָָָָָהת
תנ ת הכא , תנ ת  הת ְְְִֵַָָָָָָָדלא .
ירא הכי ,  איה ב  על וא ְְִִִַַַַָָע ר.

א . על סליק י לב  ְְִִִַָָֹדאי

ניהוקחנה ג)עיני (טיפסא)(בראשית ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

מה(עא) עלמא, האי ְְְִַַָָָ
 פקחי חי מ הו ,דק הוה  ְְְִִִֶַַַַָָָדלא 

כתיב, דאתי  לזמנא  מב)לעיא. (ישעיה ְְְְְִִֵֵָָָ
 יז .'וג  ידע לא  ר  עורי ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹוה לכי
לא  עייני לאפקחא ה א ברי ְְְְְְְִִַַָָָֻקדא

לאס לא  ,ימיע"א)ח רס "ב  חכמתא(ד ְְְְְְִִִַַָָָ

 דדי מה אלעזר רי ל תְְֲִִֵֶֶַַַָָָהצ
רסגרסד)  ואתחנ (זוהר

ר.רי לכי ה  הי ח יא ור י  אלעזר ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ
ת ב  אלעזר, רי  ג)אמר (בראשית  ְִֶַַָָָָ

תנת לא לאד אלהי ה ' ע ְְְְֱִִַַַָָָֹו
ת מא הי  טימפ עכו עד וכי  ְְְִִֵַַָָָֻער.

.הי כב ד  לב י לי  אא . אמרהער? ְְֵֵֵֶַָָָָָ
אפ לה רא י  לא   א ח יא, רי   ֲִִִִֶַָָָָֹל
חטא א עד  אמר וא ער . ְְְִֶֶַַָָֹֹתנת 
חטא אחר א א  לא .  תא יְְִִֶֶַַָָָֹהל

ג)תב  לאד(בראשית אלהי ה' עו ְֱִַַַָָָֹ
.'וג לו ער תנ לאְְְְְִִֵַַָ

מאמר  הי התחלה ואי. זה  , ל ְְְֶַַַַַָָָָָ
ונימה טימפ ְְְְִִֵֶַַָָָֻמעלה ,
.עליה ס בב   העלי הא ר והיה ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָמה ,
להע צ רת   החזיר  חטא ְְֱִֶֶַַָָָָאחר 
מה מעלה . ה רת מה והעביר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָה ה,
 לא לאד  אלהי ה' ע ו ְְְֱִִַַַָָָֹתב ?
הה. להע מרת ,  ל ו ער ְְִִֵֶַַַַָָָתנת

כט)תב ניו(שמות ואת  [אהר [ואת  ְְֲֶֶַָָָֹ
,עלי ג   נת.  והל ְְְְְְֳִִֶַַָָֹֻקריב
 א , תנת  . ח ג אְְְֵַָָָָ
הפי ה א,  ב על   וא ע ר. ְְִֶַַַַָָֹתנת

הל. על עלה י לב תא ְִֶַַָָָֹל

ניהוקחנה ג)עיני (צ רת).(בראשית ְְְִֵֵֵֶַַַָָ

א(דפס) מה הה, להע ְִֶֶַַָָֹ
קחי פ  יחימ הי קד ְְִִִֶֶַָָָֹהיה 

תב לבא  לעתיד  מב)למעלה, (ישעיה  ְְִֶַָָָָֹ
עתיד .'וג ידע לא דר עורי ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹוהלכי 
ל עיני לפקח הא  ר ד ְִִֵֶַַַָָֹה
חכמה להס ל  , חכמי לא יְְְְֲֲִִִֵַָָָָֹאנ
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קאת דלא במאי לאת קא  ְְְְְְִִִַַַָָָָָע אה ,
.למאריה   ע ינ גי עלמא , ְְְְְְְִִֵַָָָבהאי
לההיא יז צ יקא , אי אי ְְְִִִִִַַַַָָז
חכמא , כההיא  חכמ א  לאו ְְְְְִַָָָָָָָָָָחכמא ,
דבקתא ולאו ידיעה , כההיא  ידיעה  ְְְְְְִִִֵַָָָָָולאו

דבקתא . ְְִֵַָכההיא 

אזלי עד לסטי אי חז אזלי, הו ְְְֲִִִֵֵַַַַָ
 ה אס ל .ל לאקחא  , ְְְְְְְִַַַַָָבתרייה
וקטלי  רא  חיו תרי את אלעזר, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָרי
רחמנא רי אלעזר, רי אמר  . ְְֲִִִֶַַָָָָָל

, עלייה קרא  ,יזב( ד לא(משלי לכ ְְְְְְֵֶַָָָָֹ
כתיב ת ל , לא   ר וא  צעד ְְֲִִִֵֵֶַַָָֹיצר

צא)  כתיב(תהלי .'וג ל יצ ה  מלאכיו ְְְְִִֶַַָָָי
( ש).טה ואפ חק בי ְֲִִֵַַַָי

העלי לע ראה מה  מס ר יסי ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָרי
ע"א) ור"ע רסח   ואתחנ (זוהר 

עאלי מא  יסי, רי  חל הוה  (עאל)חד, ִִִַַָָָָָָ

ורי  יה דה  ורי א א  רי  יְְְְִִִִִִֵַַָָלג
אני  על נפיל הוה לי חמ ְְְֲִִֵַַָָָָיצחק,
לאני  לי  חמ א ער , ד . יתב . ְְְְְִִֵַַַָָָונאי
חדא מה  א א , רי לי אמר .חייכיְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ע"ב)חמיתא . רס "ז אי,(דו לי אמר  ֲֵֵַַָָָ
יקרא , וחמית נפי, ס קא  ְְְְְְִֵַַַָָָָָה א 
קד ה על  גרמייה מסר  ְְְְִֵַַַָָָֻמאי
נהרי  תליסר  עאלי הו , ְְֲִִֵֵֵַַַָָָדמאריה
ה א ברי וקדא דכיא . ְְְְְְְֲִַַָָָדאפרסמ נא 
לי  יהב דלא  מה  וחמינא  . ה ְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָמ ע ע 
אמינא , ,  ל ואילנא למימר. ְְְְֲִֵֵַָָָָרתא
 מאי לי,  אמר ה א . דמא יקרא  ְְְִִֵַַָָָהאי
מ ה עלמא . הה א  למאריה רחימְְְְִִִֵַָָָָ
א ועל אתנהיר, ולאי  נפ אי  ְְְְְְִִִִַַָָָָדחמית,

.יכיח ְְִִַַָאנ אי 

לע קנד א מה להבק  ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹעלינה
א רי .נר את דע די  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָה ה,
 אי חכמה, ת לא  ז יקי ְְְִִִֵֶֶַַָָָה
ת א ידיעה  ולא  חכמה, ת א ְְְְְְִָָָָָָָֹחכמה 

בק ת. תא דבקת ולא ְְְְְִֵֵָָֹידיעה ,

ליסטיעד   ת א רא לכיה הי ְְִִִֶַָָָ
אחריה לכיה.תא לק ח  ְְֲִֵֵֶַַַָ

חת י   א אלעזר. רי ה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהסל 
ר אלעזר, רי אמר . ת א  והרג ְְְִֶֶַַָָָָָָָדה

,עליה קרא  .ילנ ה ד )הרחמ (משלי ֲֲִִֵֶֶַָָָָָ
לא ר וא  צעד יצר לא  לכְְְְֲִֵֶֶַַָֹֹ

וכתב  לא)תל, ה(תהלי יצ מלאכיו י  ְְְִִֵֶַַָָָָ
וכתב ,' וג ( ש). טהואפ חק  בי י  ְְְֲִִֵַַַָָָ

העלי לע ראה מה  מס ר יסי ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָרי
ע"א) ור"ע רסח   ואתחנ (זוהר 

  אליוי  נכנס י סי, רי  ח היה ְְִִֵֵֶַַָָָָָאחד
רא יצחק, ורי יהדה ורי  א א ְְְְִִִִַַַַָָָָרי 
. ב י . וי ניו על  נפל היה ת ְְֵֵֶַָָָָָָא
ל אמר  מחכת. ניו  רא ְְְְִֵֶֶַַָָָָהתערר,
,ל אמר  ראית? חד בר א א, ִִַַַָָָָָָָָרי 
את וראיתי נפי , עלתה עכ ו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָו אי,
על  עצמ סר ת א ל  ְְֶֶַַַָָָָה ב ד 
לה נכנסי  הי , נר ְְְִִִִֶַָָָָֹֻקדת
דוה טהר אפרסמ נהרת  ְְְֲֲַַַָָָָער
מה וראיתי  , ע מעע הא רְְֲִִִִֵַַַָָָ
ו אל י למר. רת  לי  נתנ ְְְְִִֶַַָָֹא
אמר הה? ה ב ד  מי ל  אמרי , ת ְְִִֶֶַַַָָָָא
ת א נר את   אהב תא ל ְֲִִֶֶֶָָָלי,
ולי , נפ י אר ה ראיתי  מה .לְְֲִִִִִִֶַַָָָהע

מח כ ת. ני  ְְְֵַַַָועל 

הזֹוהר קפז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אבלאמר ,לק ח זאה  א א, רי לי ֲִִֵַַַָָָָָָָ
כיב , ה אסהיד ְְְְִִִַַָא רייתא 

סד ) זלת (ישעיה אלהי ראתה  לא  ְֱִִַָָָָָֹעי
.ל למח ה ְֲִֵֶַַיע ה 

לל ד חנ י רי ל  נפ ְְְִִִֶַַָָמסירת
ַָהרה

א) י , בראשית  א  חדש  (זוהר 

והיהרי ללד, מסרי אזיל  הוי חני ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ
ד  א א , ר ח יא ר' יע ְִִֵֵַַַַָָמט יל 
הוי  האי ,חני רי אמר חקל, י חד ֲֲִִֵֵַַַַָָָָמט
א רייתא . למזי די , י ינוז ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָדידי,
ול ה לי אמר א א , ר ח יא  ר' ְִֵַַַָָָָָָָכה 
בקת לא  ,לי אמר כי.  ְְְֵֵַַַַָָָא

.ל תי ְְִִלסיב

מהאמר  עינ הא  קה  ני, חיא  ,לי ְְִִֵֵֶַַַָָָ
ברא בר בקית  ְְְֲִִִֶַַָָָָעבדית ,
ברא בר עב ר ,ימי ְְֲִִִֶַָָָָָה 

אמר ,  י עי אר( כה לד ויהי (שמות ְְְֱִִֶֶַַַָ
לילה  עיואר   י עיאר ה' ע ְְְְִִִַַָָָָָ
אינ  בי וט  ליד  ברי ְְְְִִִִִֵֶָָָוקניתי
גב רה , וחכמה  ותה עצה  וה ,ל עְְְְְִֵֵָָָָָָָ

יד )אמר ח אני (משלי ות ה  עצה  לי ְֱֲִִִֵֶֶַָָ
ברה . לי ְִִָָינה

הור' א רייתא , לעי הוה  ד חנְְֲֲֵַָָָָָָי
י מא מ א , ז הרא   זהירי ְְְְְֲִִִַָָָאני
אנ חמא  לי אמר יסי , ר' י גע  ְֲִֵֵַַַַָָָָחד
לאו  לי אמר מא , זהרא  ְְְְֳִִִֵַָָָָָזהירי
עלי קרא  לי. נהרא  מע א  א א  ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָה א 

לא) ה שופטי)מ ה צאת  ְְֲֵֶֶַָוא הביו
.רת גבְִָ

אבלאמר ,חלק א רי  אא , ר י  ל ְְְֲִֵֶַַַַָָָ
תב , עליה מעידה  ְֲִֵֶֶַָָָהרה

סד ) ז לת (ישעיה אלהי ראתה לא  ְֱִִַָָָָֹֹעי
. ל למח ה  ְֲִֵֶַַיעה

לל ד חני רי ל נפ ְְְִִִֶַַָָמסירת 
ַָהרה

א) י , בראשית  א  חדש  (זוהר 
והיהרי  לל ד , מיסרי לה היה חני ְְִִִֵֵַָָָָָָָ

א א. ר ח יא  רי  ע ְִִִֵַַַַָָמטל
זה :חני רי  אמר אחת , ל דה יעהְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
רה. לזת די   תא מכרי י  ְְְִִִֵֶַַָָָָהיה 
ולה : ל אמר אא. ר חיא רי ְִִַַַַָָָָָָָכה
אר ה א :ל אמר כה? ְְִֶֶַַַָָָֹא ה

. ל ְְְְִָלזקנת

מהאמר עיני ה א ק ה ני , ח יא :ל ְְִִֵֶַַַָָָ
ברא דבר הארי  ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָעיתי,
ברא בר עב ר ימי ְְֲִִִֶַָָָָָה

אמר ,עיאר( לד ע(שמות   ויהי ְְְֱִִִֶֶַַַָָ
וקניתי לילה , עיואר  י עיאר ְְְְְִִִִַַָָָָָה '
, לע  אינ ביוט לי ד ְְְִִִֵֶָָָָדברי
אמר גב רה , וחכמה  ות ה  עצה ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָוה

יד ) ח, לי(משלי בינה אני ות ה  עצה  ְֲִִִִִֵָָָלי 
ְָגברה.

פניוהיה  הי רה, עסק  חנ י רי ְִֵֶַַָָָָָָָָ
אחד  י . מה זהר ְְִִֶֶֶַַָֹמאירי
 פני ראה :ל אמר י סי . רי   גְִֵֵֶַַַָָָ
א א אינ :ל אמר  .מ ה זהר הרי ְֲִֵֶֶֶַַַָָֹז

עליו  קרא  לי . מאיר לא)הע ר ה, שופטי) ִִִֵֶַָָָָ
.רת גב מ ה צאת  ְְְֲִֵֶֶַָָֹואהביו
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קאת דלא במאי לאת קא  ְְְְְְִִִַַַָָָָָע אה ,
.למאריה   ע ינ גי עלמא , ְְְְְְְִִֵַָָָבהאי
לההיא יז צ יקא , אי אי ְְְִִִִִַַַַָָז
חכמא , כההיא  חכמ א  לאו ְְְְְִַָָָָָָָָָָחכמא ,
דבקתא ולאו ידיעה , כההיא  ידיעה  ְְְְְְִִִֵַָָָָָולאו

דבקתא . ְְִֵַָכההיא 

אזלי עד לסטי אי חז אזלי, הו ְְְֲִִִֵֵַַַַָ
 ה אס ל .ל לאקחא  , ְְְְְְְִַַַַָָבתרייה
וקטלי  רא  חיו תרי את אלעזר, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָרי
רחמנא רי אלעזר, רי אמר  . ְְֲִִִֶַַָָָָָל

, עלייה קרא  ,יזב( ד לא(משלי לכ ְְְְְְֵֶַָָָָֹ
כתיב ת ל , לא   ר וא  צעד ְְֲִִִֵֵֶַַָָֹיצר

צא)  כתיב(תהלי .'וג ל יצ ה  מלאכיו ְְְְִִֶַַָָָי
( ש).טה ואפ חק בי ְֲִִֵַַַָי

העלי לע ראה מה  מס ר יסי ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָרי
ע"א) ור"ע רסח   ואתחנ (זוהר 

עאלי מא  יסי, רי  חל הוה  (עאל)חד, ִִִַַָָָָָָ

ורי  יה דה  ורי א א  רי  יְְְְִִִִִִֵַַָָלג
אני  על נפיל הוה לי חמ ְְְֲִִֵַַָָָָיצחק,
לאני  לי  חמ א ער , ד . יתב . ְְְְְִִֵַַַָָָונאי
חדא מה  א א , רי לי אמר .חייכיְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ע"ב)חמיתא . רס "ז אי,(דו לי אמר  ֲֵֵַַָָָ
יקרא , וחמית נפי, ס קא  ְְְְְְִֵַַַָָָָָה א 
קד ה על  גרמייה מסר  ְְְְִֵַַַָָָֻמאי
נהרי  תליסר  עאלי הו , ְְֲִִֵֵֵַַַָָָדמאריה
ה א ברי וקדא דכיא . ְְְְְְְֲִַַָָָדאפרסמ נא 
לי  יהב דלא  מה  וחמינא  . ה ְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָמ ע ע 
אמינא , ,  ל ואילנא למימר. ְְְְֲִֵֵַָָָָרתא
 מאי לי,  אמר ה א . דמא יקרא  ְְְִִֵַַָָָהאי
מ ה עלמא . הה א  למאריה רחימְְְְִִִֵַָָָָ
א ועל אתנהיר, ולאי  נפ אי  ְְְְְְִִִִַַָָָָדחמית,

.יכיח ְְִִַַָאנ אי 

לע קנד א מה להבק  ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹעלינה
א רי .נר את דע די  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָה ה,
 אי חכמה, ת לא  ז יקי ְְְִִִֵֶֶַַָָָה
ת א ידיעה  ולא  חכמה, ת א ְְְְְְִָָָָָָָֹחכמה 

בק ת. תא דבקת ולא ְְְְְִֵֵָָֹידיעה ,

ליסטיעד   ת א רא לכיה הי ְְִִִֶַָָָ
אחריה לכיה.תא לק ח  ְְֲִֵֵֶַַַָ

חת י   א אלעזר. רי ה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהסל 
ר אלעזר, רי אמר . ת א  והרג ְְְִֶֶַַָָָָָָָדה

,עליה קרא  .ילנ ה ד )הרחמ (משלי ֲֲִִֵֶֶַָָָָָ
לא ר וא  צעד יצר לא  לכְְְְֲִֵֶֶַַָֹֹ

וכתב  לא)תל, ה(תהלי יצ מלאכיו י  ְְְִִֵֶַַָָָָ
וכתב ,' וג ( ש). טהואפ חק  בי י  ְְְֲִִֵַַַָָָ

העלי לע ראה מה  מס ר יסי ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָרי
ע"א) ור"ע רסח   ואתחנ (זוהר 

  אליוי  נכנס י סי, רי  ח היה ְְִִֵֵֶַַָָָָָאחד
רא יצחק, ורי יהדה ורי  א א ְְְְִִִִַַַַָָָָרי 
. ב י . וי ניו על  נפל היה ת ְְֵֵֶַָָָָָָא
ל אמר  מחכת. ניו  רא ְְְְִֵֶֶַַָָָָהתערר,
,ל אמר  ראית? חד בר א א, ִִַַַָָָָָָָָרי 
את וראיתי נפי , עלתה עכ ו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָו אי,
על  עצמ סר ת א ל  ְְֶֶַַַָָָָה ב ד 
לה נכנסי  הי , נר ְְְִִִִֶַָָָָֹֻקדת
דוה טהר אפרסמ נהרת  ְְְֲֲַַַָָָָער
מה וראיתי  , ע מעע הא רְְֲִִִִֵַַַָָָ
ו אל י למר. רת  לי  נתנ ְְְְִִֶַַָָֹא
אמר הה? ה ב ד  מי ל  אמרי , ת ְְִִֶֶַַַָָָָא
ת א נר את   אהב תא ל ְֲִִֶֶֶָָָלי,
ולי , נפ י אר ה ראיתי  מה .לְְֲִִִִִִֶַַָָָהע

מח כ ת. ני  ְְְֵַַַָועל 

הזֹוהר קפז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אבלאמר ,לק ח זאה  א א, רי לי ֲִִֵַַַָָָָָָָ
כיב , ה אסהיד ְְְְִִִַַָא רייתא 

סד ) זלת (ישעיה אלהי ראתה  לא  ְֱִִַָָָָָֹעי
.ל למח ה ְֲִֵֶַַיע ה 

לל ד חנ י רי ל  נפ ְְְִִִֶַַָָמסירת
ַָהרה

א) י , בראשית  א  חדש  (זוהר 

והיהרי ללד, מסרי אזיל  הוי חני ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ
ד  א א , ר ח יא ר' יע ְִִֵֵַַַַָָמט יל 
הוי  האי ,חני רי אמר חקל, י חד ֲֲִִֵֵַַַַָָָָמט
א רייתא . למזי די , י ינוז ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָדידי,
ול ה לי אמר א א , ר ח יא  ר' ְִֵַַַָָָָָָָכה 
בקת לא  ,לי אמר כי.  ְְְֵֵַַַַָָָא

.ל תי ְְִִלסיב

מהאמר  עינ הא  קה  ני, חיא  ,לי ְְִִֵֵֶַַַָָָ
ברא בר בקית  ְְְֲִִִֶַַָָָָעבדית ,
ברא בר עב ר ,ימי ְְֲִִִֶַָָָָָה 

אמר ,  י עי אר( כה לד ויהי (שמות ְְְֱִִֶֶַַַָ
לילה  עיואר   י עיאר ה' ע ְְְְִִִַַָָָָָ
אינ  בי וט  ליד  ברי ְְְְִִִִִֵֶָָָוקניתי
גב רה , וחכמה  ותה עצה  וה ,ל עְְְְְִֵֵָָָָָָָ

יד )אמר ח אני (משלי ות ה  עצה  לי ְֱֲִִִֵֶֶַָָ
ברה . לי ְִִָָינה

הור' א רייתא , לעי הוה  ד חנְְֲֲֵַָָָָָָי
י מא מ א , ז הרא   זהירי ְְְְְֲִִִַָָָאני
אנ חמא  לי אמר יסי , ר' י גע  ְֲִֵֵַַַַָָָָחד
לאו  לי אמר מא , זהרא  ְְְְֳִִִֵַָָָָָזהירי
עלי קרא  לי. נהרא  מע א  א א  ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָה א 

לא) ה שופטי)מ ה צאת  ְְֲֵֶֶַָוא הביו
.רת גבְִָ

אבלאמר ,חלק א רי  אא , ר י  ל ְְְֲִֵֶַַַַָָָ
תב , עליה מעידה  ְֲִֵֶֶַָָָהרה

סד ) ז לת (ישעיה אלהי ראתה לא  ְֱִִַָָָָֹֹעי
. ל למח ה  ְֲִֵֶַַיעה

לל ד חני רי ל נפ ְְְִִִֶַַָָמסירת 
ַָהרה

א) י , בראשית  א  חדש  (זוהר 
והיהרי  לל ד , מיסרי לה היה חני ְְִִִֵֵַָָָָָָָ

א א. ר ח יא  רי  ע ְִִִֵַַַַָָמטל
זה :חני רי  אמר אחת , ל דה יעהְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
רה. לזת די   תא מכרי י  ְְְִִִֵֶַַָָָָהיה 
ולה : ל אמר אא. ר חיא רי ְִִַַַַָָָָָָָכה
אר ה א :ל אמר כה? ְְִֶֶַַַָָָֹא ה

. ל ְְְְִָלזקנת

מהאמר עיני ה א ק ה ני , ח יא :ל ְְִִֵֶַַַָָָ
ברא דבר הארי  ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָעיתי,
ברא בר עב ר ימי ְְֲִִִֶַָָָָָה

אמר ,עיאר( לד ע(שמות   ויהי ְְְֱִִִֶֶַַַָָ
וקניתי לילה , עיואר  י עיאר ְְְְְִִִִַַָָָָָה '
, לע  אינ ביוט לי ד ְְְִִִֵֶָָָָדברי
אמר גב רה , וחכמה  ות ה  עצה ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָוה

יד ) ח, לי(משלי בינה אני ות ה  עצה  ְֲִִִִִֵָָָלי 
ְָגברה.

פניוהיה  הי רה, עסק  חנ י רי ְִֵֶַַָָָָָָָָ
אחד  י . מה זהר ְְִִֶֶֶַַָֹמאירי
 פני ראה :ל אמר י סי . רי   גְִֵֵֶַַַָָָ
א א אינ :ל אמר  .מ ה זהר הרי ְֲִֵֶֶֶַַַָָֹז

עליו  קרא  לי . מאיר לא)הע ר ה, שופטי) ִִִֵֶַָָָָ
.רת גב מ ה צאת  ְְְֲִֵֶֶַָָֹואהביו



הזֹוהרקפח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הה למהע ְִֵֶַָָרית
ב) טו, בראשית א חדש (זוהר

אתריה  רי  הוית  אנא  אמר, חזקה ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָ
הו ברי וחמית ְְְְֲֲִִֵַַָערביא ,
 ואת מערא , טריא , יני רי ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָמתט
אמרית .  יה לב ת  לערב ת  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
לי,  אמר .עבדי  א די מה  ,ְְְֲִִֵַָָָלה
א רייתא ק מתע ,אנ עלמא  ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָריי 
ר אכלי אנ לית  וזמני וימא , ימא  ְְְְֲִִִֵַַָָָָל 

רא . ְִֵֵָָמע י

א  אמרית  ה זמני אר  ,  לה ְְְֲִִִַַָָָ
 אנ לי,  אמר .רנסי ְְְֲֲִִִַַָמת
מצמיחי אע יא  מדרא  ח ְְְְְְְִִַַַַָָָָא
 ל נהירא  ד . יתה  אכלי ואנ ְְְֲִִַַַַָָָָאלד,

ממ חדוותא , מס יא ת  טי מע א , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
הה א וימא  .ואכלינ  לה לימב ,ְְְְְְִִִַַָָָָמינ
לא בזמנא  טב . י הא  ל ְְְְִִִָָָָח יב 
 י ע אכלי אנ אע יא , אינ ְְְֲִִִִֵַַָָָָצמחי

.ואכלינ לה לימב ְְְְְְְְִִַַַָָָמחנא ,

לעלמאאמרית כ ע חלקי הי ,לה ְְְְְְֲִִִִֶָָָ
ה ה ,  ל ע  ריכ א ְְֵֵֶֶַַָָָדאתי.
לא ידענא  ע ה א .  ל לע לכ ְְְְֶַַָָָָָָָָוט ב
למת ע מ ה  ייתי ד כיפא ,  ְְְֱִִֵֵֶֶַַָתהו

דא רייתא . ְְְַָָָע ל נא 

רי ל נתחת החכמי י רה ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָברי
ְֶָָאלעזר 

ב) טז, בראשית  א חדש  (זוהר

ור'ר' י,  יה דה  ור ' חלפ א, ר ְְְְֲִִֶַַַָָיסי
הילא סע דתא  אכלי הו ְְְְֲִִִֵָָָָָיצחק,
רה , חייא  ר ' . מע רי אלעזר ְְְְִִִִֶַַַָָָָרי

הה למהע ְִֵֶַָָרית
ב) טו, בראשית א חדש (זוהר

מק מתרי הייתי אני  אמר, חזק ה  ְְֲִִִִִִִַַָָָ
הי גברי וראיתי  ,י ְְְִִִִִֶַָָָָהערב
בא מערה , ההרי י רי ְְְִִִִֵֶַָָָָמס
אמרי . יה לב ת לערב ת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמערב
אמר ?יע  א מה ה מה  :ְִֶֶֶֶַַַָָלה
רה  קימתע ,להע רי אנ ְְְִִִֵַַָָָָלי:
רק , כלי א אינ ולפעמי , וי  י ְְְְִִִֵֶַָָָכל 

הר. ְִֵֵַָמעבי

א אמרי ה  ,עמיה אר : לה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
אנ לי : אמר ?רנסיְְְְִִִַָָמת
אלד , צמיחי  עצי דר ְְִִִִֵֶַַָָָָמצאנ
לנ אירה . ת א  כלי א ְְְְִִֶָָָָואנ
טימ מחה מרב  ְְְְִִִֵַַָָֹה מעה,
ת וא ,כלי וא תא לי מב ,נְְְְְִִִֵַָָמע
א בזמ טב . י ה א לנ נחב    ְְִִֶֶֶַַָָֹה
כלי א אנ ,העצי ת א  מחי ְְִִִֵָָָצ
ת א  לימב , צאימ אנ ביְְְֲִִִֶַָָָע

.כליְְִוא

לעלאמרי   כע חלקי יהי  :לה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ
הה , לע ריכ א ְֵֶֶַַַָָָהא ,
א ידעי עת הא . ללע לכ ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹוטב 
את לתע מה בא  ב ה  ְְְְִִֶֶֶַָָֹֹֹתהי

הרה. ְֶַָעל

רי ל נתחת החכמי י רה ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָברי
ְֶָָאלעזר 

ב) טז, בראשית  א חדש  (זוהר

ירי   יה דה  ור י  חלפ א ר יסי  ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
סעדת כליא  הי יצחק ְְְְִִִִַַָָורי 
רי .מע רי  אלעזר רי ל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָההלה

הזֹוהר קפטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

רי  אמר . יתיב והוה  ינקא , ְֲֲִִִַַַָָָָָָהוה
ט ב י נאמר לא  לה , מע לרי ְְֱִִִִֶַַָָֹיסי 
נגמרה א  מפני לי אמר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹני.
ליי, כגמרה ני, י ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָמלאכת 

זמני. רי ט ב  י ְְִִֵֵַָאמר

,יתאמר מ חרב ינ קא, להאי נ אל  ְְְְְִִֵֶַַַָָָ
פי  הב אה  נמצאת ק ְְְְִִִֵַַָָה
אמר פיו. דבר נמצא א לי ְְִִִַַַָָָָה ינ ת,
נאמר לא  לה ,ל אימא רי, חיא   ְֱִִִֵֶַָָָָָָלי
ט ב אי מ ני , לה אמר ני. ט ב  ְִִִֵֵֵֶֶַַָָי
,קי נ  מע רי אתא  אחד. ְְְִִֵֶֶַָָָָָא א 

עלי ט)קרי א  פי.(ירמיה  ברי נת י  ה ה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָ

 אמר,י נאל ,לי קיימא  עתא  ְְְֲִֵֵַַָָָָ
מאי ,לי לא)אמר ה שופטי) ְֵַָ

בח מה . רת גב  מ ה צאת  ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹואהביו
ל זה  ה מהא  מה  , לה אמר . יקי ִִֵֶֶֶַַַַַָ

ואית ,י בדחי אית  , רתגב ְְְְְִִִֵֵֵֶַָצא 
יקי צ ,יקי ה  .י בדחי ְְִִִִֵֵַַַַָָלא 
מה .י י לא  עיוהר ,יי , ת מְְְִִִַָָָָָֹ
ואית רפ אה , עביד  למא אית  מ ְְְְִִִֶֶַַָָה
יהי ,יקי ה  עביד. לא  ְְְִִִִַַַָָָלמא

.עילר מ ה .ביל ְְִִַַָָָָרפ אה 

 אמר נזר לא  ל ה  רי, ח יא ,לי ְְְִִִֵֵַָָָָֹ
אמר ברא ית , מע ה ְְְֲִֵֵַַַָָהמיחד
 מ להז יר הב ד למל נאה אי , ְְְְִֵֶֶֶַַָָל
א די ה אבד. בר  ועל ,תי ה ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל 
ה  רא הרת ל  , ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹיאמר
ולא .לו חס  מ  , ונאבדי ליְְְְֱִִֶַָָָָֹ
ל  ברא עד המיחד,  מ ְְְְְִִִֶַַָָהזיר
, לאחר  .ונאבדי לי  ה ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָה רת 
ל לע ק ה א  בר על  מ ְְְִִֶַַָָָָהזיר

. יב  והיה תינ ק, היה רה ְִִֵַָָָָָָָח יא 
לא ל ה :מע לרי יסי  רי ְְִִִֵַַַָָָֹאמר
א מני :ל אמר ני? טב  י  ְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹנאמר
כגמרה ני, יה מלאכת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָנגמרה

.עמי טב י אמר ְֲִִִִַַַַָלי י ,

:חרבאמר הה , הינק  את נאל  ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ
פי הב אה נמצאת ק ה ְְְְִִִֵֵַַָָית
: ל אמר פיו. דבר נמצא  א לי  ְְִִִַַַָָָָה ינ קת,
טב י נאמר לא ל ה לנ אמר ני , ְֱֱִִִֶַָָָָֹֹח יא 
א א ט ב  אי מ ני  :לה אמר ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָני ?
עליו קרא .קנ  מע רי  א ְְְִִֶַָָָָָָָבאחד .

א) פי.(ירמיה  ברי  נת י ְְִִִֵַַָָהה

:אמר.תא נ אל  ,ל ע מדת  העה ְְִֶֶַַָָָ
ה מה  :ל ה )אמר  ואהביו(שופטי ְְֲֶַָָֹ

זה הא בח מה , רת גב מה ְְִֵֶֶֶֶַַַָצאת
מה מה : לה אמר ?יקי ִִֶֶֶַַַַָָָל
וי   מחי  י ,רתגב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָצא 
תמ  יקיה  ,  מחי ְְִִִֵֶַַָָֹא

ל עיוהר , יימה מה  .י י א  ְְִִִֶֶַָָָָָֹ
אינ למי וי רפאה , עה למי   ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָי
, ביל רפאה  יהי יקי ה   ְְִִִִֶַַַָָעה

.עילר ְִַָָָמה

 אמר נזר לא  ל ה ני, ח יא :ל ְְְִִִֵַָָָָֹ
אמר בראית? מעה ְְְֲִֵֵַַַָָֻהמיחד 
מ להזיר ה ב ד   למל נאה אי :ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָלה
א די  האבד, בר ועל  ,תיה ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל 
ה רא הרת ל  ,ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹיאמר
ולא וחלילה. חס  ,מ  ,ונאבדי ליְְְְֱִִִֶַָָָָָֹ
ל  ברא עד המיחד מ ְְְְְִִִֶַַָָֻהזיר
  לאחר ,ונאבדי לי ה ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָה ר ת 
ללע   ק הא  בר על מ ְְְִִֶַַָָָָהזיר



הזֹוהרקפח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הה למהע ְִֵֶַָָרית
ב) טו, בראשית א חדש (זוהר

אתריה  רי  הוית  אנא  אמר, חזקה ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָ
הו ברי וחמית ְְְְֲֲִִֵַַָערביא ,
 ואת מערא , טריא , יני רי ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָמתט
אמרית .  יה לב ת  לערב ת  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמערב
לי,  אמר .עבדי  א די מה  ,ְְְֲִִֵַָָָלה
א רייתא ק מתע ,אנ עלמא  ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָריי 
ר אכלי אנ לית  וזמני וימא , ימא  ְְְְֲִִִֵַַָָָָל 

רא . ְִֵֵָָמע י

א  אמרית  ה זמני אר  ,  לה ְְְֲִִִַַָָָ
 אנ לי,  אמר .רנסי ְְְֲֲִִִַַָמת
מצמיחי אע יא  מדרא  ח ְְְְְְְִִַַַַָָָָא
 ל נהירא  ד . יתה  אכלי ואנ ְְְֲִִַַַַָָָָאלד,

ממ חדוותא , מס יא ת  טי מע א , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
הה א וימא  .ואכלינ  לה לימב ,ְְְְְְִִִַַָָָָמינ
לא בזמנא  טב . י הא  ל ְְְְִִִָָָָח יב 
 י ע אכלי אנ אע יא , אינ ְְְֲִִִִֵַַָָָָצמחי

.ואכלינ לה לימב ְְְְְְְְִִַַַָָָמחנא ,

לעלמאאמרית כ ע חלקי הי ,לה ְְְְְְֲִִִִֶָָָ
ה ה ,  ל ע  ריכ א ְְֵֵֶֶַַָָָדאתי.
לא ידענא  ע ה א .  ל לע לכ ְְְְֶַַָָָָָָָָוט ב
למת ע מ ה  ייתי ד כיפא ,  ְְְֱִִֵֵֶֶַַָתהו

דא רייתא . ְְְַָָָע ל נא 

רי ל נתחת החכמי י רה ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָברי
ְֶָָאלעזר 

ב) טז, בראשית  א חדש  (זוהר

ור'ר' י,  יה דה  ור ' חלפ א, ר ְְְְֲִִֶַַַָָיסי
הילא סע דתא  אכלי הו ְְְְֲִִִֵָָָָָיצחק,
רה , חייא  ר ' . מע רי אלעזר ְְְְִִִִֶַַַָָָָרי

הה למהע ְִֵֶַָָרית
ב) טו, בראשית א חדש (זוהר

מק מתרי הייתי אני  אמר, חזק ה  ְְֲִִִִִִִַַָָָ
הי גברי וראיתי  ,י ְְְִִִִִֶַָָָָהערב
בא מערה , ההרי י רי ְְְִִִִֵֶַָָָָמס
אמרי . יה לב ת לערב ת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמערב
אמר ?יע  א מה ה מה  :ְִֶֶֶֶַַַָָלה
רה  קימתע ,להע רי אנ ְְְִִִֵַַָָָָלי:
רק , כלי א אינ ולפעמי , וי  י ְְְְִִִֵֶַָָָכל 

הר. ְִֵֵַָמעבי

א אמרי ה  ,עמיה אר : לה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
אנ לי : אמר ?רנסיְְְְִִִַָָמת
אלד , צמיחי  עצי דר ְְִִִִֵֶַַָָָָמצאנ
לנ אירה . ת א  כלי א ְְְְִִֶָָָָואנ
טימ מחה מרב  ְְְְִִִֵַַָָֹה מעה,
ת וא ,כלי וא תא לי מב ,נְְְְְִִִֵַָָמע
א בזמ טב . י ה א לנ נחב    ְְִִֶֶֶַַָָֹה
כלי א אנ ,העצי ת א  מחי ְְִִִֵָָָצ
ת א  לימב , צאימ אנ ביְְְֲִִִֶַָָָע

.כליְְִוא

לעלאמרי   כע חלקי יהי  :לה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ
הה , לע ריכ א ְֵֶֶַַַָָָהא ,
א ידעי עת הא . ללע לכ ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹוטב 
את לתע מה בא  ב ה  ְְְְִִֶֶֶַָָֹֹֹתהי

הרה. ְֶַָעל

רי ל נתחת החכמי י רה ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָברי
ְֶָָאלעזר 

ב) טז, בראשית  א חדש  (זוהר

ירי   יה דה  ור י  חלפ א ר יסי  ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
סעדת כליא  הי יצחק ְְְְִִִִַַָָורי 
רי .מע רי  אלעזר רי ל ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָההלה

הזֹוהר קפטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

רי  אמר . יתיב והוה  ינקא , ְֲֲִִִַַַָָָָָָהוה
ט ב י נאמר לא  לה , מע לרי ְְֱִִִִֶַַָָֹיסי 
נגמרה א  מפני לי אמר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹני.
ליי, כגמרה ני, י ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָמלאכת 

זמני. רי ט ב  י ְְִִֵֵַָאמר

,יתאמר מ חרב ינ קא, להאי נ אל  ְְְְְִִֵֶַַַָָָ
פי  הב אה  נמצאת ק ְְְְִִִֵַַָָה
אמר פיו. דבר נמצא א לי ְְִִִַַַָָָָה ינ ת,
נאמר לא  לה ,ל אימא רי, חיא   ְֱִִִֵֶַָָָָָָלי
ט ב אי מ ני , לה אמר ני. ט ב  ְִִִֵֵֵֶֶַַָָי
,קי נ  מע רי אתא  אחד. ְְְִִֵֶֶַָָָָָא א 

עלי ט)קרי א  פי.(ירמיה  ברי נת י  ה ה ְְֲִִִֵֵֵַַָָָ

 אמר,י נאל ,לי קיימא  עתא  ְְְֲִֵֵַַָָָָ
מאי ,לי לא)אמר ה שופטי) ְֵַָ

בח מה . רת גב  מ ה צאת  ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹואהביו
ל זה  ה מהא  מה  , לה אמר . יקי ִִֵֶֶֶַַַַַָ

ואית ,י בדחי אית  , רתגב ְְְְְִִִֵֵֵֶַָצא 
יקי צ ,יקי ה  .י בדחי ְְִִִִֵֵַַַַָָלא 
מה .י י לא  עיוהר ,יי , ת מְְְִִִַָָָָָֹ
ואית רפ אה , עביד  למא אית  מ ְְְְִִִֶֶַַָָה
יהי ,יקי ה  עביד. לא  ְְְִִִִַַַָָָלמא

.עילר מ ה .ביל ְְִִַַָָָָרפ אה 

 אמר נזר לא  ל ה  רי, ח יא ,לי ְְְִִִֵֵַָָָָֹ
אמר ברא ית , מע ה ְְְֲִֵֵַַַָָהמיחד
 מ להז יר הב ד למל נאה אי , ְְְְִֵֶֶֶַַָָל
א די ה אבד. בר  ועל ,תי ה ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל 
ה  רא הרת ל  , ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹיאמר
ולא .לו חס  מ  , ונאבדי ליְְְְֱִִֶַָָָָֹ
ל  ברא עד המיחד,  מ ְְְְְִִִֶַַָָהזיר
, לאחר  .ונאבדי לי  ה ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָה רת 
ל לע ק ה א  בר על  מ ְְְִִֶַַָָָָהזיר

. יב  והיה תינ ק, היה רה ְִִֵַָָָָָָָח יא 
לא ל ה :מע לרי יסי  רי ְְִִִֵַַַָָָֹאמר
א מני :ל אמר ני? טב  י  ְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹנאמר
כגמרה ני, יה מלאכת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָנגמרה

.עמי טב י אמר ְֲִִִִַַַַָלי י ,

:חרבאמר הה , הינק  את נאל  ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ
פי הב אה נמצאת ק ה ְְְְִִִֵֵַַָָית
: ל אמר פיו. דבר נמצא  א לי  ְְִִִַַַָָָָה ינ קת,
טב י נאמר לא ל ה לנ אמר ני , ְֱֱִִִֶַָָָָֹֹח יא 
א א ט ב  אי מ ני  :לה אמר ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָני ?
עליו קרא .קנ  מע רי  א ְְְִִֶַָָָָָָָבאחד .

א) פי.(ירמיה  ברי  נת י ְְִִִֵַַָָהה

:אמר.תא נ אל  ,ל ע מדת  העה ְְִֶֶַַָָָ
ה מה  :ל ה )אמר  ואהביו(שופטי ְְֲֶַָָֹ

זה הא בח מה , רת גב מה ְְִֵֶֶֶֶַַַָצאת
מה מה : לה אמר ?יקי ִִֶֶֶַַַַָָָל
וי   מחי  י ,רתגב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָצא 
תמ  יקיה  ,  מחי ְְִִִֵֶַַָָֹא

ל עיוהר , יימה מה  .י י א  ְְִִִֶֶַָָָָָֹ
אינ למי וי רפאה , עה למי   ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָי
, ביל רפאה  יהי יקי ה   ְְִִִִֶַַַָָעה

.עילר ְִַָָָמה

 אמר נזר לא  ל ה ני, ח יא :ל ְְְִִִֵַָָָָֹ
אמר בראית? מעה ְְְֲִֵֵַַַָָֻהמיחד 
מ להזיר ה ב ד   למל נאה אי :ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָלה
א די  האבד, בר ועל  ,תיה ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל 
ה רא הרת ל  ,ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹיאמר
ולא וחלילה. חס  ,מ  ,ונאבדי ליְְְְֱִִִֶַָָָָָֹ
ל  ברא עד המיחד מ ְְְְְִִִֶַַָָֻהזיר
  לאחר ,ונאבדי לי ה ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָה ר ת 
ללע   ק הא  בר על מ ְְְִִֶַַָָָָהזיר



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרקצ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ה' ע ת  י אמר ,למי ע ְְְֱֲִֵֶֶַָלע למי
הרת ל מאר .מיו אר ְְְֱִִִִֶֶַָָָָֹאלהי
, י ה בר אא  ,כא הזיר לא ְְִִֶֶַַָָָָָָָֹרא
אר , אלהי ה' ע ת   י נאמר ְְֱֱֲִֶֶֶַֹֹולא 
ה וע פ ת , בהמ ת וח ת אד מיְְְְִֵֵֶַָָָָו
, ל לע הע מד בר א א  , לי בריְְִִֵֶָָָָָָָ

.מיו אר  ְְִֵֶֶָָוה

דכתיבאמר מאי ,ז)לי א  וע (בראשית ְְִִֵַַַַָ
 י וב ל הרקיע  את  ְֱִִֵֵֶַַַָָֹאלהי
דלה ל היה   ר מה  .'וג  י ְְִֶַַַַָָָה
 י להב יל רקיע  לע ת  ה א  רְְֲִִֵַַַָָ

תיב  בר , לה אמר . יד )ה טז ל(משלי ְְְִִַַַָָֹ
ר דה רא  לא  .ענהל ה ' ֲֵַַַַָָָָָֹעל
הרקיע , ברא  .ר לצ א  בר ְִֶֶַָָָָָָֹה א 
י לע א א  חזר אינ חזר ְְִִֵֵֵֶֶָכהא 
יצא מי ל אחד וסיל .עיְְִִִֵֶֶַָיד
,  יהמ יצא  מי ל וסיל ְְִִִִִֵֵֶַֹמ ה מת ,
ה א הדא  . ה ה   סיל צינר ְְְֲִִֵַָוירד

ח )דכתיב  מב  רא(תהליק  ה אל  ה ְְְִִֵֶ
אמצע נכנס  והרקיע . רי צ ְְְְְִִִֶֶַַַָָלקל 
הי , נתי כנס ואלמלא  . ניה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָמ
דכתיב הא  הדא  .תיהל רגי ְְְֲִִִֵֶָה

לרקי  מ חת א ר יה י בי וב ל  ע ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
לרקיע . מעל אר יֲִִֵֶַַַַָָה

הדאמר רח ינ קא  האי יסי  רי ְְִִִֶַַַַָָֹ
.ֲָאמר

אמר ,למיע ב)לעלמי י (בראשית ְְְֱִֵֶֶַָ
ל מאר . מי ו אר אלהי ה' ְְֱֲִִִֶֶָָָָֹעת
דבר אא כא הז יר לא רא, ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹה ר ת 
אלהי ה ' עת י נאמר ולא  . ְְֱֱֲִֶַַַָֹֹה
ועפת , בהמת וח ת  אד מיו ְְְְִֵֶֶַַָָָאר
העמד דבר א א  ,לי ברי הְִִֵֵֶֶָָָָָָ

.מיו אר וה ,לְְְִֵֶֶַָָלע

באמרת מה  :א)ל ש)אלהי עו ְֱִֶַַַַָָֹ
,'וג יה י וב ל  הרקיע ְְִִֵֵֶַַַַַָָאת
לעת ה א ר  דל ל היה   ר ֲֶַַַָָָָֹמה 
בר : לה אמר ?יה י להב יל ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָרקיע

ד )תב  טז, לא(משלי . ענהל ה' על ל  ֲֵַַַָָָֹ
.לצר א בר ה א  ר  ד ה ְֶֶַָָָָָָֹֹברא 
ח זר אינ ח זר, כה א הרקיע, ְִֵֵֵֶַָָָָברא 
מי ל  אחד  וסיל .עי יד ילע ְְְִִִִִֶֶֶַָָא א 
יצא מי ל   וסיל מהמת, ְְִִִֵֵֶַי צא
זה . הה סיל צ ר וי רד  , יהְְְִִִִֵֵֶַֹמ

מב)תב  רא(תהלי ק  ה אל   ה ְְֵֶֶָ
אמצע  נכנס  והרקיע . רי צ ְְְְְִִִֶֶַַָָָלקל 
הי ,ינתי כנס  ואלמלא  , ניהְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

לתיה רגיב הת זה . (א (בראשית ְְִֵֶֶֶָ
 בי לרקיע מחת אר יה י ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָו ב ל 

לרקיע. מעל א ר  י ֲִִֵֶַַַַָָה

ה דאמר רח  הה הינק  יסי , רי  ְִִֵֶֶַַַַַַָֹ
.ֲָאמר
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ִמְׁשָּפִטים - ְרֵאה



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםודנ הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר קצגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

והיה ר לה היה אא ר ח יא ְִֵֶֶַַַָָָָָָר'
ל ת ְִֵָצמא

א) יז, בראשית  א  חדש  (זוהר 
ארחא ,ר' אזיל הוה  אא , ר ְְֲִִַַָָָָָחיא 

צחי  והוה מ א , מקיפתא  ְְְְֲִִִֵַָָָָָָולאה 
מדרא , ההא  גע  מיא . ְְְְְִֵַַַַָָָלמי
עד  ,תיח יתיב  אילנא , חד ְְְִִֵַַַַָָָוא ח
דמיא מעיינא  חד  חמא  עינ הי, זקיְְֲִֵֵַַַָָָָָָ
מיא , מ תי . ה מ למ י חדי ְְְִִִִֵֵֵַָָָָדקיק.
טעמא היינ ,י ל אמר ,מריר ְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָוהו
ל לית  אלעזר, ר י אמר אלעזר, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָדר'
מהה א מציתא  לית  ְְְְִֵֵַַַָָָָעלמא ,
דיראל. ארעא  ר ,גיה ְְְְִִִֵֵַַָָָֹסילנא 
מהה א עלמא  ל ת ְְְְִֵֵַָָָָָָואלמלא 
יכילי  לא דיראל, ארעא  ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָמציתא

.ייהמ ְְְִִֵַלמי

נמה רדה י הר"י ְְְְְִֶַַָָָָָסעדת
נ אלעזר לרי ְְְְִֶַָָָד לה

ב) יח, בראשית א חדש (זוהר
למארי רי יז יחאי,   מע ְְִִִֵֶַַָָ

רה סע דתא למיכל  ְְְִִֵַַַָָָָמתני א 
יקר , מאני יתא  ל וחפא , לה ְְְֲִֵֵַַָָָָָָעבד 
האי  והא  גיסא, האי נלר ְְְְְִִַַַָָָוא תיב 

ט בא . דח  קא  והוה  ֲִַַָָָָָגיסא,

האי אמר מר דיחתא  מאי   לי ְְְֲִֵַַַָָ
, לה אמר  .מי י מ אר י ְְֲִִֵַָָימא 
עיאה , קיא  נ מתא  נחתא  די ְְֲִִִֵַָָָָָָָָימא 
רי, אלעזר לר י חיותא , פי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָארע 
דיחתא לי יהא א , ְְְִִִֵָָָבהילא 

ְֵָָלימתא .

והיה ר לה היה אא ר ח יא ְִֵֶֶַַַָָָָָָר'
ל ת ְִֵָצמא

א) יז, בראשית  א  חדש  (זוהר 
ר רי   לה היה א א ר ח יא ִִֵֶֶַַַַָָָָ

צמא והיה  ,מ ה מחזק  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהתע
מצא מדר ת א גע . מי ְְְִִִַַָָָָל ת 
עיניו , הרי עד ח יו. י ב  אחד . ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאיל
.מה ל ת מח .קט  מי מעי ְְִִֵֶַַַָָָָָָראה
,ל אמר .מרי  והי יה מ ְְִִִַַַַָָָָָָתה
רי אמר אלעזר, רי ל  טעמ ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָהינ
מצית  אי לע ל אי ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאלעזר ,
לאר רט ,יה ל  סיל  ת ְְִִֵֵֶֶֶָֹמא
להע ל  תי ואלמלא  ְְְִִִֵֵֶָָָָָי ראל,
לא יראל ,  אר ל  מצית  ת ְְִִֵֵֶֶֶַָָֹמא

.מה ל ת  ליְְִִֵֶיכ

נמה רדה י הר"י ְְְְְִֶַַָָָָָסעדת
נ אלעזר לרי ְְְְִֶַָָָד לה

ב) יח, בראשית א חדש (זוהר
עלירי את  הזמי יחאי  מע ְְֲִִִִֵֶֶַַַ

גד לה סעדה לאכל ְְְֱִִֶַָָָֹהנה 
כלי הית ל את וכה , לה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעה 
זה , צד החכמי את וה יב  ,ְְְֲִִִֶֶַַָָיקרי

הרה. מח  והיה  הה , ד  ְְְֵֵֶַַַַַָָָוהא

האמרה  מר ל  מחת מה ,ל ְְִֶֶַַַַָָ
ה ,לה אמר ?מי ה ְִִֶֶַַַָָָָמאר
ארע  עלי נה  קד ה נמה ירדה ְְְְְְֶֶַַַָָָָָָה ה
ה בהלה  ני , אלעזר לרי הח ה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָנפי 

למה. מחה  לי  ְְְִִִֵֶָָהיה
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ספר הזוהר שקול יותר מכל המחברים שאחר חתימת התלמוד

כתב ב"כף החיים" )סימן כ"ה ס"ק ע"ה( בשם הרב "משאת בנימין" זצ"ל 
)סימן ס"ב דף ז"ן עמוד א'(, זה לשונו: "הדרך השני לילך אחר רוב בנין 

המחברים  מכל  יותר  שקול  שהוא  הזוהר,  ספר  לפניך  הרי  ומנין, 
שאחר חתימת התלמוד, ואם יהיו כל המחברים בכף מאזניים אחד, 
וספר הזוהר לבדו יעלה בכף שניה, מכריע הוא את כולם, והרי עדיף 
נגד  הזוהר  בתר  דאזלינן  זי"ע,  יוסף  הבית  וכמו שכתב  בנין,  מרוב 
מתוך "ערכה של שעה" שאר המחברים", עכ"ל. 



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר קצגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

והיה ר לה היה אא ר ח יא ְִֵֶֶַַַָָָָָָר'
ל ת ְִֵָצמא

א) יז, בראשית  א  חדש  (זוהר 
ארחא ,ר' אזיל הוה  אא , ר ְְֲִִַַָָָָָחיא 

צחי  והוה מ א , מקיפתא  ְְְְֲִִִֵַָָָָָָולאה 
מדרא , ההא  גע  מיא . ְְְְְִֵַַַַָָָלמי
עד  ,תיח יתיב  אילנא , חד ְְְִִֵַַַַָָָוא ח
דמיא מעיינא  חד  חמא  עינ הי, זקיְְֲִֵֵַַַָָָָָָ
מיא , מ תי . ה מ למ י חדי ְְְִִִִֵֵֵַָָָָדקיק.
טעמא היינ ,י ל אמר ,מריר ְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָוהו
ל לית  אלעזר, ר י אמר אלעזר, ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָדר'
מהה א מציתא  לית  ְְְְִֵֵַַַָָָָעלמא ,
דיראל. ארעא  ר ,גיה ְְְְִִִֵֵַַָָָֹסילנא 
מהה א עלמא  ל ת ְְְְִֵֵַָָָָָָואלמלא 
יכילי  לא דיראל, ארעא  ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָמציתא

.ייהמ ְְְִִֵַלמי

נמה רדה י הר"י ְְְְְִֶַַָָָָָסעדת
נ אלעזר לרי ְְְְִֶַָָָד לה

ב) יח, בראשית א חדש (זוהר
למארי רי יז יחאי,   מע ְְִִִֵֶַַָָ

רה סע דתא למיכל  ְְְִִֵַַַָָָָמתני א 
יקר , מאני יתא  ל וחפא , לה ְְְֲִֵֵַַָָָָָָעבד 
האי  והא  גיסא, האי נלר ְְְְְִִַַַָָָוא תיב 

ט בא . דח  קא  והוה  ֲִַַָָָָָגיסא,

האי אמר מר דיחתא  מאי   לי ְְְֲִֵַַַָָ
, לה אמר  .מי י מ אר י ְְֲִִֵַָָימא 
עיאה , קיא  נ מתא  נחתא  די ְְֲִִִֵַָָָָָָָָימא 
רי, אלעזר לר י חיותא , פי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָארע 
דיחתא לי יהא א , ְְְִִִֵָָָבהילא 

ְֵָָלימתא .

והיה ר לה היה אא ר ח יא ְִֵֶֶַַַָָָָָָר'
ל ת ְִֵָצמא

א) יז, בראשית  א  חדש  (זוהר 
ר רי   לה היה א א ר ח יא ִִֵֶֶַַַַָָָָ

צמא והיה  ,מ ה מחזק  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוהתע
מצא מדר ת א גע . מי ְְְִִִַַָָָָל ת 
עיניו , הרי עד ח יו. י ב  אחד . ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאיל
.מה ל ת מח .קט  מי מעי ְְִִֵֶַַַָָָָָָראה
,ל אמר .מרי  והי יה מ ְְִִִַַַַָָָָָָתה
רי אמר אלעזר, רי ל  טעמ ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָהינ
מצית  אי לע ל אי ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאלעזר ,
לאר רט ,יה ל  סיל  ת ְְִִֵֵֶֶֶָֹמא
להע ל  תי ואלמלא  ְְְִִִֵֵֶָָָָָי ראל,
לא יראל ,  אר ל  מצית  ת ְְִִֵֵֶֶֶַָָֹמא

.מה ל ת  ליְְִִֵֶיכ

נמה רדה י הר"י ְְְְְִֶַַָָָָָסעדת
נ אלעזר לרי ְְְְִֶַָָָד לה

ב) יח, בראשית א חדש (זוהר
עלירי את  הזמי יחאי  מע ְְֲִִִִֵֶֶַַַ

גד לה סעדה לאכל ְְְֱִִֶַָָָֹהנה 
כלי הית ל את וכה , לה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעה 
זה , צד החכמי את וה יב  ,ְְְֲִִִֶֶַַָָיקרי

הרה. מח  והיה  הה , ד  ְְְֵֵֶַַַַַָָָוהא

האמרה  מר ל  מחת מה ,ל ְְִֶֶַַַַָָ
ה ,לה אמר ?מי ה ְִִֶֶַַַָָָָמאר
ארע  עלי נה  קד ה נמה ירדה ְְְְְְֶֶַַַָָָָָָה ה
ה בהלה  ני , אלעזר לרי הח ה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָנפי 

למה. מחה  לי  ְְְִִִֵֶָָהיה



הזֹוהרקצד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 תבי אמרא ,י לג רי אלעזר  לר' ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָ
 א די ימא יב, רי ְְְִִִֵַָיב 
רי  אמר .י ידק בעדבא ְְְִִִִִַַַַָָָקיא,
ביתא . אא  ואסחר חד, מה  מעְְְְִִֵֶַַַָָָ
סליק  הוה קיטרא  חמ ,נר ְֲִִֵַַָָָָָָָנפקי 

ימא . הה א  ל ִֵַָָָמיתא 

לקניא ,אתא   מע רי י סי רי  ְְְִִִִִֶַָָָָ
וקיימי  , ווה הו נלר ְְְְְְֲֵַַַַָָָא ח 
,לי אמר ה א . מאי ,לה אמר  ְְֲֲֵַַָָקא .
דהא דלעילא . מא א  קיט רא האי ְְִִֵֵֵֶַָָָָָחמי

די ע"ב)ימא  יד  כתר"א(ד ,ירי מכ ְְְִִִֵַָָ
ארע ,נר וחמ אלעזר. לרי ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָקיא
לי אסחר א א, נחת נרא , דפיְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
י סי, רי  יתיב  אב הי.   מע ְְֲִִִִִִַַַָָלר י

א א . אזל ֲֶַַַָעד 

א תראעאל ,לי אמר קדמהי, ְֳִִֵַַָָָָ
האי  א , על  בה תא  ְְְִַַַָָָֹוסיתרא ,
  מע רי  אמר לימתא . להוי ְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָהילא 
רי  הא יסי, רי אמר . י דע ְְִִִִִַַַַָָמאי 
.כ יהא  ואי אמר .ר אלעזר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָלרי

. יר לי ויהב נ לר  ְְְִֵֵַַַָָָקרא

רייתאיתב א  ולע ,מיי לת   ְְְְְִַַַָָָָ
סתרא בק ולא  ,יְְְִֵַָָָק
. מע רי לה ליא לא  ,מתניתיְְְְְִִִִִַַָ
נתראה א  , מע ר' על עליו ְְֲִִֶֶַָָָָֹאמר
עלמא סימנא ה א  הא  ימיו. ְְְְִֶֶָָָָָָָקת

ֲָהוה .

אחד ערבי גע זירא רי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמעה
ב) יט, בראשית  א  חדש  (זוהר 

אזלינארי  הוה  חדא  זמנא  אמר, זירא  ְְֲִִִֵַַָָָָָָָָ
ערבאי, חד וא חנא  ְְְְְְְַַַַַָָָמדרא,

אמר,היב . אצל נ אלעזר ר י  את ְְְִִֶֶֶַַָָָ
א ה הה   ב , ני , ְִֵֵֶֶַַָב 

ק ל רל בג ,יקדר אמר .י ד ְְִִֶַַָָָָ
הית. את  א וה יפה אחד, בר מעְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
 מ עלה  היה קיט ר רא ,החכמי  ְֲִִִֶֶַָָָָָיצא

ההא. ה ל ִַַַַָהית 

לקניא ,א  מע רי  יסי  רי ְְִִִֵֶֶַַָָָ
מהי  הי החכמי את ְֲִִֵֶֶַָָָָמצא 
אמר ה? מה ,לה אמר ק . מדיְְְִֶֶַַַָָָוע
מעלה ,  מהא ה ה  ה יטר ראה  , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָל
קד כתר הה    יריכ ְְִִֶֶֶֶֶַַַָזה
נפי ארע חכמי  ורא אלעזר . רי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאת
ואת  ת א היפה א רד ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָנ ר,
עד י סי רי  יב  אביו . מע ְִִִִֵַַַַָָָרי 

.הא ְֵֶָָָהלכה 

ההכ רהנכנס על , ל אמר לפניו. ְְְִַַַַַָָָָָ
היה הל, על ד ה  ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹֻוההס ר,
מה ,מע רי אמר למה. ה ְְִִִֵַַַַַָָָההלה
לרי י  הרי  י סי, רי  אמר  ?עְְְֲִִִִֵֵַַַַָ
קרא ! יהיה  ואי  אמר, . נ ְְְְִִֶֶַַַָָָָָאלעזר 

. את ל ונת ְֲִִֶַַָָלחכמי

ברהי ועסק ימי לה  ְְְְִַָָָָָָֹ
ל ס ד אירה ולא ְְְִִֶָָֹלפניו ,
.מע רי  תא לד  א ְְִִִִֵֶַַָָֹה נה
נראתה א  ,מע רי  על  עליו ְְְֲִִִֶַַָָָָֹאמר
 ימה היה הא הרי  ימיו, ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָה ת

.לעָָ

אחד ערבי גע זירא רי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמעה
ב) יט, בראשית  א  חדש  (זוהר 

ד ר,רי  לה הייתי  ע אמר , זירא ְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
על נא  היה אחד ערבי ְִִֵֶֶַַָָָָָמצאתי

הזֹוהר קצהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

,סאי ע רה  מטל תפי א מטיל ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָהוה
עי  דא חילא  ,לי ואמרנא  סבא , ְֲֲֵֵֵַַַָָָָָָָוהוה
לי  עבד לא  אמר , א רייתא . ְְְְֲֲִִֵַַָָָלמלעי
דא . לע בדא  א א  , גי ואיא  ְְְִִֶַָָָָָָָאא 

עביד אנא ב ע א  לאבי מעית  ְְְְֲֲִִִַַַָָָָ
לי יהא  הוה, לבר  פיכ ְְְֲִִִֵֵֵַָלי,
בהאי  חקלא . מ עירא לאייתי ְְְְִִֵֵַַַָָָחילא 
אנא והא עתא , ההיא   אימל ְְְֲֲִִֵַַַָָָָעיטא

אעביד. מאי  ֲִַַָָסבא 

אבתיו אמר מי  א רי יה דה , רי  ְְֲִִִֵֶַַָָָ
ט ב . דבר ְְֲִָָהרהר

הדל חא רי ל   נכ ְְֲִִֵֶֶַַַָָמעה 
ב) כה, בראשית  חדש  (זוהר

 נ סיי רי אזיל הוה חדא  זימנא נר ְֲִִִִִַָָָָָָָָ
ירמיה ר '  י גע  חייא)א רחא , ,(נ"א  ְְְְִֵַָָָ

והוה טרא , ההא   גע חדא .  ְְְְֲֲַַַָָָָָואזל
לרי  יסי רי  אמר .עליה חיל ְֲִִִִִֵֶַַָָָט רא 

חייא)ירמיה  דארייתא ,(נ"א מילי נימא , ְְְְִִֵֵַָָָ
ְֵֵוניזיל.

חימי אמר אמרי  ואי חיא , רי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
עד  ליעקב, הוה  א  ְְְֲֲִִַַַַָָָֹמתניא,
ל אימא  יסי, רי אמר דא. להוי ֱִִִִֵֶַַָָָָָה
מא ההא  א א, אמר הוה  ְְֲֲִִַַַַָָָָמ ה 
ה א גניז ליעקב , הוה סיאה  ְְֲֲִִַַַָָָָֹנהרא 
ה א דא  ולא לבא . לעתיד יקי ְִִִֶַַָָָָֹל
ע ו, נהי   י מ ְְְְְְִִִִֵַָָָמא 
יעקב בני ד עי ְְְְְְְְֲִִִַַַַֹואת ר

ְִחת הי.

 י מארי אמר יעקב, עציב הוה עתא , ֲֲֲֲִֵֵַַַָָָָֹ
אתייהיבת דילי נהיר תא  הא  ְְְְִִִִִָָָָָעלמא ,

,זק והיה ,סאי י' ל  מא תפְְְִֵֵֶַָָָָ
לעסק  צרי הה ה ח  , ל ְְֲִִֶַַַַַָָֹֹואמרי
וא י אבי  אתי ע לא  אמר, ְִִִִַַָָָָֹרה!

הה. לעה א א זה , ְֲִִֶֶֶֶַַַָביל

עהאני עה אבי , את מעי ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
היה היתה  ל קת ְְְִִֵֶֶֶַָָָא תי ,
בעצה הדה, מ תב אה  להביא ח   ְְִִֵֶַַָָָָָֹל
מה ,זק אני והרי עה, ת א  נמל  ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָה

ֱֶֶאעה?

אב תיואמר מי א רי יה דה , רי ְְֲִִֵֶַַַָָָ
טב . דבר ְְֲִָָהרהר

הדל חא רי ל   נכ ְְֲִִֵֶֶַַַָָמעה 
ב) כה, בראשית  חדש  (זוהר

ניר  לה היה אחת  ע ,תינר ִֵֵַַַַַַָָָ
ירמיה ר י    ג ,ר (חיא)יסי  ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ההר והיה ההא , הר גע אחד.  ְְְְְֶַָָָָָָָָָוהלכ
ירמיה לרי  יסי  רי אמר . ת א ְְְְִִִִֵַַַַָָָמפחיד

ונל.(חיא) תרה  ברי  נאמר : ְְִִֵֵֵַָָֹ

חכמיאמר מרי א ואי  ח יא: רי  ְְְִִִֵֶַַַַַָָ
עד ליעקב, היה מה ְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹהנה,
 ל אמר יסי : רי  אמר יהיה? זה  ְְִִֵֶֶַַַַָָֹה
מה ת א אמר, אא היה ֵֶֶֶֶַַָָָָָבר
ה א נז ליעקב , היה הרב  ְְֲֶַַָָָָֹואר
ה א זה  ולא לבא, לעתיד  יקי ְִִִֶֶַַָָֹֹל
ונגזר עו, ני    י מ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָה

ח יו. יעקב ני  דעְְְְְֲִֵֶַַַָֹ

תא:אמר עצב. יעקב היה עה ְֲַַָָָָָָָֹ
י הארה הרי  ,להע ֲִִֵֶָָָָר



הזֹוהרקצד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 תבי אמרא ,י לג רי אלעזר  לר' ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָ
 א די ימא יב, רי ְְְִִִֵַָיב 
רי  אמר .י ידק בעדבא ְְְִִִִִַַַַָָָקיא,
ביתא . אא  ואסחר חד, מה  מעְְְְִִֵֶַַַָָָ
סליק  הוה קיטרא  חמ ,נר ְֲִִֵַַָָָָָָָנפקי 

ימא . הה א  ל ִֵַָָָמיתא 

לקניא ,אתא   מע רי י סי רי  ְְְִִִִִֶַָָָָ
וקיימי  , ווה הו נלר ְְְְְְֲֵַַַַָָָא ח 
,לי אמר ה א . מאי ,לה אמר  ְְֲֲֵַַָָקא .
דהא דלעילא . מא א  קיט רא האי ְְִִֵֵֵֶַָָָָָחמי

די ע"ב)ימא  יד  כתר"א(ד ,ירי מכ ְְְִִִֵַָָ
ארע ,נר וחמ אלעזר. לרי ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָקיא
לי אסחר א א, נחת נרא , דפיְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
י סי, רי  יתיב  אב הי.   מע ְְֲִִִִִִַַַָָלר י

א א . אזל ֲֶַַַָעד 

א תראעאל ,לי אמר קדמהי, ְֳִִֵַַָָָָ
האי  א , על  בה תא  ְְְִַַַָָָֹוסיתרא ,
  מע רי  אמר לימתא . להוי ְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָהילא 
רי  הא יסי, רי אמר . י דע ְְִִִִִַַַַָָמאי 
.כ יהא  ואי אמר .ר אלעזר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָלרי

. יר לי ויהב נ לר  ְְְִֵֵַַַָָָקרא

רייתאיתב א  ולע ,מיי לת   ְְְְְִַַַָָָָ
סתרא בק ולא  ,יְְְִֵַָָָק
. מע רי לה ליא לא  ,מתניתיְְְְְִִִִִַַָ
נתראה א  , מע ר' על עליו ְְֲִִֶֶַָָָָֹאמר
עלמא סימנא ה א  הא  ימיו. ְְְְִֶֶָָָָָָָקת

ֲָהוה .

אחד ערבי גע זירא רי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמעה
ב) יט, בראשית  א  חדש  (זוהר 

אזלינארי  הוה  חדא  זמנא  אמר, זירא  ְְֲִִִֵַַָָָָָָָָ
ערבאי, חד וא חנא  ְְְְְְְַַַַַָָָמדרא,

אמר,היב . אצל נ אלעזר ר י  את ְְְִִֶֶֶַַָָָ
א ה הה   ב , ני , ְִֵֵֶֶַַָב 

ק ל רל בג ,יקדר אמר .י ד ְְִִֶַַָָָָ
הית. את  א וה יפה אחד, בר מעְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
 מ עלה  היה קיט ר רא ,החכמי  ְֲִִִֶֶַָָָָָיצא

ההא. ה ל ִַַַַָהית 

לקניא ,א  מע רי  יסי  רי ְְִִִֵֶֶַַָָָ
מהי  הי החכמי את ְֲִִֵֶֶַָָָָמצא 
אמר ה? מה ,לה אמר ק . מדיְְְִֶֶַַַָָָוע
מעלה ,  מהא ה ה  ה יטר ראה  , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָל
קד כתר הה    יריכ ְְִִֶֶֶֶֶַַַָזה
נפי ארע חכמי  ורא אלעזר . רי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאת
ואת  ת א היפה א רד ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָנ ר,
עד י סי רי  יב  אביו . מע ְִִִִֵַַַַָָָרי 

.הא ְֵֶָָָהלכה 

ההכ רהנכנס על , ל אמר לפניו. ְְְִַַַַַָָָָָ
היה הל, על ד ה  ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹֻוההס ר,
מה ,מע רי אמר למה. ה ְְִִִֵַַַַַָָָההלה
לרי י  הרי  י סי, רי  אמר  ?עְְְֲִִִִֵֵַַַַָ
קרא ! יהיה  ואי  אמר, . נ ְְְְִִֶֶַַַָָָָָאלעזר 

. את ל ונת ְֲִִֶַַָָלחכמי

ברהי ועסק ימי לה  ְְְְִַָָָָָָֹ
ל ס ד אירה ולא ְְְִִֶָָֹלפניו ,
.מע רי  תא לד  א ְְִִִִֵֶַַָָֹה נה
נראתה א  ,מע רי  על  עליו ְְְֲִִִֶַַָָָָֹאמר
 ימה היה הא הרי  ימיו, ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָה ת

.לעָָ

אחד ערבי גע זירא רי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמעה
ב) יט, בראשית  א  חדש  (זוהר 

ד ר,רי  לה הייתי  ע אמר , זירא ְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
על נא  היה אחד ערבי ְִִֵֶֶַַָָָָָמצאתי
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,סאי ע רה  מטל תפי א מטיל ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָהוה
עי  דא חילא  ,לי ואמרנא  סבא , ְֲֲֵֵֵַַַָָָָָָָוהוה
לי  עבד לא  אמר , א רייתא . ְְְְֲֲִִֵַַָָָלמלעי
דא . לע בדא  א א  , גי ואיא  ְְְִִֶַָָָָָָָאא 

עביד אנא ב ע א  לאבי מעית  ְְְְֲֲִִִַַַָָָָ
לי יהא  הוה, לבר  פיכ ְְְֲִִִֵֵֵַָלי,
בהאי  חקלא . מ עירא לאייתי ְְְְִִֵֵַַַָָָחילא 
אנא והא עתא , ההיא   אימל ְְְֲֲִִֵַַַָָָָעיטא

אעביד. מאי  ֲִַַָָסבא 

אבתיו אמר מי  א רי יה דה , רי  ְְֲִִִֵֶַַָָָ
ט ב . דבר ְְֲִָָהרהר

הדל חא רי ל   נכ ְְֲִִֵֶֶַַַָָמעה 
ב) כה, בראשית  חדש  (זוהר

 נ סיי רי אזיל הוה חדא  זימנא נר ְֲִִִִִַָָָָָָָָ
ירמיה ר '  י גע  חייא)א רחא , ,(נ"א  ְְְְִֵַָָָ

והוה טרא , ההא   גע חדא .  ְְְְֲֲַַַָָָָָואזל
לרי  יסי רי  אמר .עליה חיל ְֲִִִִִֵֶַַָָָט רא 

חייא)ירמיה  דארייתא ,(נ"א מילי נימא , ְְְְִִֵֵַָָָ
ְֵֵוניזיל.

חימי אמר אמרי  ואי חיא , רי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
עד  ליעקב, הוה  א  ְְְֲֲִִַַַַָָָֹמתניא,
ל אימא  יסי, רי אמר דא. להוי ֱִִִִֵֶַַָָָָָה
מא ההא  א א, אמר הוה  ְְֲֲִִַַַַָָָָמ ה 
ה א גניז ליעקב , הוה סיאה  ְְֲֲִִַַַָָָָֹנהרא 
ה א דא  ולא לבא . לעתיד יקי ְִִִֶַַָָָָֹל
ע ו, נהי   י מ ְְְְְְִִִִֵַָָָמא 
יעקב בני ד עי ְְְְְְְְֲִִִַַַַֹואת ר

ְִחת הי.

 י מארי אמר יעקב, עציב הוה עתא , ֲֲֲֲִֵֵַַַָָָָֹ
אתייהיבת דילי נהיר תא  הא  ְְְְִִִִִָָָָָעלמא ,

,זק והיה ,סאי י' ל  מא תפְְְִֵֵֶַָָָָ
לעסק  צרי הה ה ח  , ל ְְֲִִֶַַַַַָָֹֹואמרי
וא י אבי  אתי ע לא  אמר, ְִִִִַַָָָָֹרה!

הה. לעה א א זה , ְֲִִֶֶֶֶַַַָביל

עהאני עה אבי , את מעי ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ
היה היתה  ל קת ְְְִִֵֶֶֶַָָָא תי ,
בעצה הדה, מ תב אה  להביא ח   ְְִִֵֶַַָָָָָֹל
מה ,זק אני והרי עה, ת א  נמל  ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָה

ֱֶֶאעה?

אב תיואמר מי א רי יה דה , רי ְְֲִִֵֶַַַָָָ
טב . דבר ְְֲִָָהרהר

הדל חא רי ל   נכ ְְֲִִֵֶֶַַַָָמעה 
ב) כה, בראשית  חדש  (זוהר

ניר  לה היה אחת  ע ,תינר ִֵֵַַַַַַָָָ
ירמיה ר י    ג ,ר (חיא)יסי  ְְִִִֵֶֶַַַָָָ

ההר והיה ההא , הר גע אחד.  ְְְְְֶַָָָָָָָָָוהלכ
ירמיה לרי  יסי  רי אמר . ת א ְְְְִִִִֵַַַַָָָמפחיד

ונל.(חיא) תרה  ברי  נאמר : ְְִִֵֵֵַָָֹ

חכמיאמר מרי א ואי  ח יא: רי  ְְְִִִֵֶַַַַַָָ
עד ליעקב, היה מה ְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹהנה,
 ל אמר יסי : רי  אמר יהיה? זה  ְְִִֵֶֶַַַַָָֹה
מה ת א אמר, אא היה ֵֶֶֶֶַַָָָָָבר
ה א נז ליעקב , היה הרב  ְְֲֶַַָָָָֹואר
ה א זה  ולא לבא, לעתיד  יקי ְִִִֶֶַַָָֹֹל
ונגזר עו, ני    י מ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָה

ח יו. יעקב ני  דעְְְְְֲִֵֶַַַָֹ

תא:אמר עצב. יעקב היה עה ְֲַַָָָָָָָֹ
י הארה הרי  ,להע ֲִִֵֶָָָָר
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ואמרה  קל ת יצאה  יא)לע ו. ל (ירמיה ְְְְֵַָָָָָ
נהירתא ' וג יעקב עבדי  ירא  אל  ְְְְֲִִִַַַַָָָֹוא ה
לי. א רינא אמר .ולבני אתניז ל ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָדיל

 יאדק א יק ה אעתא   ברי ְְֲִִֵַַָָ
ולא יעקב, לי חמי  מא  ְְְֲִֵֵַַָָָֹההא 

דכתיב  ה א  הדא  אחרא .  נ לבבר  (בראשית ְֲֳִִַָָָָ
היהלב) מ ה ת א .מ ה "ל ְִֶֶֶֶֶַַַַָָוזרח

רי  אמר נאל. את  עבר  א ר  ְֲִֵֶֶַַַַָָָגנ ז.
מ מע ל ע ו. ל  ר ח  ְְִִֵֶֶַַַָָיסי ,

לאחר. ְְֵַֹולא 

נצחוא למחזייא  אתהי יעקב  ב על  ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָֹ
. י תיב  מה  דע ו, (ש )לרברבא  ְְְְְִֵֵַַָָ

אחא , רי  אמר . ירכ על צ לע  ְְִִֵֵַַַַָָוה א
על ,ח הוה יל אבל  נהיר, ְֲֲִִֵַָָָָָנהרא 
דע ו. חת הי ד עי ירכי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָנפקי

ט רא ,עד ינ קא קל  מע אזלי, הו ְְְְְֲֵַָָָָָ
ניזיל יסי, רי אמר בכי . אזיל ֲִִִִֵֵֵַַָָָָהוה
לחד  נ הא  מס פינא . לא  הא  יְְְְְִֵֵַַַָָָָָ
מיק. ולא  מתחזי  לתרי מ יק, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָמתחזי

כי. הוה  וינ קא  ,ילג ְְֲִֵֵַָָָָאזל

מארי ד ני יסי, ר י אמר ,י  מט ְְִִִֵֵַַַָָָ
חד  מי אקרי הה א  ,אנ ְְְְְֲִֵֵַַַָָעלמא 
רזא ,ימיר לת  אתוותא, רי, ְְְְְְִִֵַַַָָָָעל 
על ואתקרי  ,רי חד על  ליפי ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַדארע .
רי  אמר טעמא , מאי קיא . ְִִִֵַַַַָָָָָחיוותא 
  ואינ ה א , ד א  ינחיי הכי, ְְְִִִִֵֶַָָָיסי 

סי. עלמא  מארי מימ  פ ְְְְִִֵֵֵַָָָָמס

אתיבההא דא , מה מע  ד ינ קא  ְְֲִֵַַַָָָ
רי  רי בר אנא , ידאי ְְֲֲִֵַַַַָָואמר,

וא ה ואמרה: ק ל ת יצאה לעו. ְְְְְְִֵַַָָָָָָָנ נה
 והארה ,'וג יעקב  עב י  ירא  ְְְְֲִִֶַַַָָָֹאל

לי! הראינה אמר : . לבני ל ְְְְְִִֶֶַַָָָָנגנזה

תאא ה ר דה הציא  עה ְִַָָָָָ
יעקב , ת א ראה מה ֲֶֶֶֶַַָָָֹאת 

תב  זה אחר. אד לב)ולא (בראשית  ְֵֶֶַָָָֹ
היה מ ה  ת א ,מה "ל ְִֶֶֶֶֶַַַַָָו זרח
רי אמר נאל. את  עבר  אר ְֲִֵֶֶַַַַָָָגנז,
ממע   ל עו, ל ר ח  ְְִֵֵֶֶַַָָָי סי ,

לאחר. ְְֵַֹולא 

ח וא  לראת נהנה עקב  ב  על  ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָֹ
? תב מה עו , ל  ר ֵֶֶַָָָאת

( ש), אחא רי  אמר .ירכ על  צלע ְְִֵֵַַַַָָָֹוהא 
י צאי על ח היה  ל אבל  האיר, ְֲִִֵֵַָָָָָהאר 

עו. חת דע ְְְְִֵֵֶַַַָָירכיו

ינקע ד  קל מע ,לכיה  הי ְְְִִֶָָ
רי אמר ב כה.  לה היה ִֵֶֶַַָָָָָהר
, מפחדי  אינ הרי  אליו, נל ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָי סי :
מיק , מתח ה  אחד  ,נינ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָהרי
אליו ,  הלכ מזיק. ולא  נראה ני ְְְְִִִִֵֶַַָָֹל

ב כה. היה  ְִֶַָָוהינק

יע ה ר ני יסי: ר י  אמר אליו , ְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ת א ל , אנחנ לְֲֶַָָהע
א תת , י על אחד  מ ְְְִִִֶֶַַָָָקרא 
ארע. ל ד ,מיר ְְְִֶַַַָֹל ה
על  ונקראי ,ני אחד  על  קיְְְֲִִִִֶַַַָָחק
י סי ר י  אמר ?עה מה  .ד ה ִֵֶַַַַַַַָָֹח ת
וה ד, ה א א   יח :ְְִֵֵֶֶָָ
הרה. להע ר ל ממ חדיְְֲִִִֵֶַָָ

הה ,אר הבר  את מע ה לד ת א ֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
נ ב אני, יה די  ואמר: ְְְֲִִִֵֶַָה יב 
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לי  מלי אבי והוה  אנא, רה  ֲֲֲִִִֵַַָָָָח יא 
פר תא ,יריה יר  ְְְִִִֵַָָָסקי
נבי, לי  גנב אבהי, מית ְְֲִִִִִֵֵַָָברא ית .
האי  וערקנא  , ה מ א זיבנא  כעְְְְְְְְִִִַַַָָָ

ָטרא .

רי כה רי בר ווי ואמר, י סי רי ְְְְֲִִִֵַַַַַַָ
ידי  נטלי .די אזיל  רה ְְִִִֵֵַָָָָחיא 
מה רי אימא יסי, רי לי אמר . ְֲִִִִֵַַַָָָָואזל
יהי  פרת אמר . אב ע לעי ְְֲֲִִִֵַַָָָָהוית

הו  מיה רקיע  אמרמארת  לעי. ינא ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ
דא . פרתא  אב אמר הוה מה  , ְְֲֲֵַָָָָָָָלי

ואמרתח מי ינקא  כח הה א  (במדבר ְֲֵַַַַָָ
נדיבי יח ) רה רי חפר ה  אר ,ְְֲִִֵֵָָָָָ

ל אנא , . ענת מ מח קק ְְְֲִִֵָָָָָָֹהע
ה א  ר  ד ה נת ט בת  ַַַָָָָמ נ ת
, אחי עיר לה  ידי על  ְְְְִִִֵֵַַָָלי ראל,
היה מ ה , זכת  .מרי ,אהר ְְֲִִֶֶַָָָֹמ ה ,
עני  הי ,אהר זכת לי ראל. ירד  ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָֹה
, מרי זכת  יראל. ע  לכיה ְְְְִִִִִֵָָָכב ד

.ה ע ה לכת  ה אר ע"ב)היתה  יט ד) ְְִֵֶֶֶַָָָ

אהר,מתה מת  האר. סקה ,מרי ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֹ
ה א הדא  כב ד. עני  לְֲֲִֵַָָני

כט)דכתיב . כ אל(ש העדה . כל ראו ְְִִִֵַַָָָ
מרי מתה  . יראו א א  ראו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָקרי

כתיב  .ל מנא  ה אר, ב)סקה כא ש) ְְְְִִֵַָָָָ
.מרי  ומת  קד הע ְְִֵֵֶַַָָָָָָָוב
לעדה . מי היה  ולא תרי ְְְִִֵֵַַָָָָֹכתיב
אמר והוה  .ל חזר מה  ְְְְֲֲִֶַַָָָָבזכת 
רקיעא ,  קנהי ליפי לתיה ְְְְֲִִִִִֵֵָָאב י ,
ה א הדא יראל. על   תהזכ ְְְְְֲִֵַַָָָָלאנהרא 

מל ד היה  ואבי  אני , הדל  ח יא רי  ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָל 
פרת יריה יר ס קי ְִִִִֵַַָָא תי 
, בי ה א תי  וגנב אבי, מת ְְְִִִִֵֵַַָָָרא ית ,

הה. להר ברח י מה נלי  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכעת

ריכה ל  נ  אי ואמר: י סי  רי ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
ת א לקח !  לה הדל  ִֵַַָָָָח יא
ני , אמר י סי: רי  ל אמר  .והלכ ידְְְְֱִִֵַַָָָֹ
פרת אמר: ? אבי ע ל מד היית ְִִִֵֶַַָָָָָָמה 
למד. הייתי מיה רקיע מארת ְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹיהי 
רה א מר  אבי היה מה : ל ִֵֶַַָָָָָָָאמר

?ַה

תתח ת ואמר:א יו  כא)ינק (במדבר ְִִַַָָ
נדיבי רה   רי חפרה  ְְֲִִֵֵָָָָָאר
ל ,למדנ .ענתמ מחקק  ְְְְֲִִֵַָָָָָֹֹֹהע
ה א ר ד ה נת ט ב ת ַַַָָָָמנת 
 אחי עיר לה  ידי על ְְְְִִִֵֵַַָָֹליראל
 ה היה מה זכ ת .מרי אהר ְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹֹמה,
כב ד ענני הי אהר זכת  ליראל, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹי רד 
היתה מרי זכת יראל, ע  לכי ְְְְְִִִִִֵָָָָה

.הע הלכת ְִֵֶֶֶַָהאר

מתה  אהר מת ה אר. סקה  מרי ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֹ
ת ב  זה כבד. ענני לכ)נ ש) ְְִֵֶֶַָָ

א א ראו קרי אל העדה. כל  רא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָו
 ימ האר , סקה   מרי מתה .ירא ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָו

תב ?לנ( ש)מת ו קד הע וב ְֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מי היה ולא  אחריו וכתב  ,מרי  ְְְֲִִַַָָָָָָֹ
והיה . ל חזר מה  בזכ ת ְְְְְִֵֶָָָָָָָֹלעדה.
תיהמ חקק ת ל אמר , ְְְֲִֵֵֶָָָֻאבי
זה יראל. על   ת זכ איר ְְִִִֵֶֶַַָָָָָרקיע,

א)תב  אלהי(בראשית  את ו ֱִִֵֶַָָֹֹ
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ואמרה  קל ת יצאה  יא)לע ו. ל (ירמיה ְְְְֵַָָָָָ
נהירתא ' וג יעקב עבדי  ירא  אל  ְְְְֲִִִַַַַָָָֹוא ה
לי. א רינא אמר .ולבני אתניז ל ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָדיל

 יאדק א יק ה אעתא   ברי ְְֲִִֵַַָָ
ולא יעקב, לי חמי  מא  ְְְֲִֵֵַַָָָֹההא 

דכתיב  ה א  הדא  אחרא .  נ לבבר  (בראשית ְֲֳִִַָָָָ
היהלב) מ ה ת א .מ ה "ל ְִֶֶֶֶֶַַַַָָוזרח

רי  אמר נאל. את  עבר  א ר  ְֲִֵֶֶַַַַָָָגנ ז.
מ מע ל ע ו. ל  ר ח  ְְִִֵֶֶַַַָָיסי ,

לאחר. ְְֵַֹולא 

נצחוא למחזייא  אתהי יעקב  ב על  ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָֹ
. י תיב  מה  דע ו, (ש )לרברבא  ְְְְְִֵֵַַָָ

אחא , רי  אמר . ירכ על צ לע  ְְִִֵֵַַַַָָוה א
על ,ח הוה יל אבל  נהיר, ְֲֲִִֵַָָָָָנהרא 
דע ו. חת הי ד עי ירכי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָנפקי

ט רא ,עד ינ קא קל  מע אזלי, הו ְְְְְֲֵַָָָָָ
ניזיל יסי, רי אמר בכי . אזיל ֲִִִִֵֵֵַַָָָָהוה
לחד  נ הא  מס פינא . לא  הא  יְְְְְִֵֵַַַָָָָָ
מיק. ולא  מתחזי  לתרי מ יק, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָמתחזי

כי. הוה  וינ קא  ,ילג ְְֲִֵֵַָָָָאזל

מארי ד ני יסי, ר י אמר ,י  מט ְְִִִֵֵַַַָָָ
חד  מי אקרי הה א  ,אנ ְְְְְֲִֵֵַַַָָעלמא 
רזא ,ימיר לת  אתוותא, רי, ְְְְְְִִֵַַַָָָָעל 
על ואתקרי  ,רי חד על  ליפי ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַדארע .
רי  אמר טעמא , מאי קיא . ְִִִֵַַַַָָָָָחיוותא 
  ואינ ה א , ד א  ינחיי הכי, ְְְִִִִֵֶַָָָיסי 

סי. עלמא  מארי מימ  פ ְְְְִִֵֵֵַָָָָמס

אתיבההא דא , מה מע  ד ינ קא  ְְֲִֵַַַָָָ
רי  רי בר אנא , ידאי ְְֲֲִֵַַַַָָואמר,

וא ה ואמרה: ק ל ת יצאה לעו. ְְְְְְִֵַַָָָָָָָנ נה
 והארה ,'וג יעקב  עב י  ירא  ְְְְֲִִֶַַַָָָֹאל

לי! הראינה אמר : . לבני ל ְְְְְִִֶֶַַָָָָנגנזה

תאא ה ר דה הציא  עה ְִַָָָָָ
יעקב , ת א ראה מה ֲֶֶֶֶַַָָָֹאת 

תב  זה אחר. אד לב)ולא (בראשית  ְֵֶֶַָָָֹ
היה מ ה  ת א ,מה "ל ְִֶֶֶֶֶַַַַָָו זרח
רי אמר נאל. את  עבר  אר ְֲִֵֶֶַַַַָָָגנז,
ממע   ל עו, ל ר ח  ְְִֵֵֶֶַַָָָי סי ,

לאחר. ְְֵַֹולא 

ח וא  לראת נהנה עקב  ב  על  ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָֹ
? תב מה עו , ל  ר ֵֶֶַָָָאת

( ש), אחא רי  אמר .ירכ על  צלע ְְִֵֵַַַַָָָֹוהא 
י צאי על ח היה  ל אבל  האיר, ְֲִִֵֵַָָָָָהאר 

עו. חת דע ְְְְִֵֵֶַַַָָירכיו

ינקע ד  קל מע ,לכיה  הי ְְְִִֶָָ
רי אמר ב כה.  לה היה ִֵֶֶַַָָָָָהר
, מפחדי  אינ הרי  אליו, נל ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָי סי :
מיק , מתח ה  אחד  ,נינ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָהרי
אליו ,  הלכ מזיק. ולא  נראה ני ְְְְִִִִֵֶַַָָֹל

ב כה. היה  ְִֶַָָוהינק

יע ה ר ני יסי: ר י  אמר אליו , ְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ת א ל , אנחנ לְֲֶַָָהע
א תת , י על אחד  מ ְְְִִִֶֶַַָָָקרא 
ארע. ל ד ,מיר ְְְִֶַַַָֹל ה
על  ונקראי ,ני אחד  על  קיְְְֲִִִִֶַַַָָחק
י סי ר י  אמר ?עה מה  .ד ה ִֵֶַַַַַַַָָֹח ת
וה ד, ה א א   יח :ְְִֵֵֶֶָָ
הרה. להע ר ל ממ חדיְְֲִִִֵֶַָָ

הה ,אר הבר  את מע ה לד ת א ֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
נ ב אני, יה די  ואמר: ְְְֲִִִֵֶַָה יב 

הזֹוהר קצז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

לי  מלי אבי והוה  אנא, רה  ֲֲֲִִִֵַַָָָָח יא 
פר תא ,יריה יר  ְְְִִִֵַָָָסקי
נבי, לי  גנב אבהי, מית ְְֲִִִִִֵֵַָָברא ית .
האי  וערקנא  , ה מ א זיבנא  כעְְְְְְְְִִִַַַָָָ

ָטרא .

רי כה רי בר ווי ואמר, י סי רי ְְְְֲִִִֵַַַַַַָ
ידי  נטלי .די אזיל  רה ְְִִִֵֵַָָָָחיא 
מה רי אימא יסי, רי לי אמר . ְֲִִִִֵַַַָָָָואזל
יהי  פרת אמר . אב ע לעי ְְֲֲִִִֵַַָָָָהוית

הו  מיה רקיע  אמרמארת  לעי. ינא ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ
דא . פרתא  אב אמר הוה מה  , ְְֲֲֵַָָָָָָָלי

ואמרתח מי ינקא  כח הה א  (במדבר ְֲֵַַַַָָ
נדיבי יח ) רה רי חפר ה  אר ,ְְֲִִֵֵָָָָָ

ל אנא , . ענת מ מח קק ְְְֲִִֵָָָָָָֹהע
ה א  ר  ד ה נת ט בת  ַַַָָָָמ נ ת
, אחי עיר לה  ידי על  ְְְְִִִֵֵַַָָלי ראל,
היה מ ה , זכת  .מרי ,אהר ְְֲִִֶֶַָָָֹמ ה ,
עני  הי ,אהר זכת לי ראל. ירד  ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָֹה
, מרי זכת  יראל. ע  לכיה ְְְְִִִִִֵָָָכב ד

.ה ע ה לכת  ה אר ע"ב)היתה  יט ד) ְְִֵֶֶֶַָָָ

אהר,מתה מת  האר. סקה ,מרי ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֹ
ה א הדא  כב ד. עני  לְֲֲִֵַָָני

כט)דכתיב . כ אל(ש העדה . כל ראו ְְִִִֵַַָָָ
מרי מתה  . יראו א א  ראו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָקרי

כתיב  .ל מנא  ה אר, ב)סקה כא ש) ְְְְִִֵַָָָָ
.מרי  ומת  קד הע ְְִֵֵֶַַָָָָָָָוב
לעדה . מי היה  ולא תרי ְְְִִֵֵַַָָָָֹכתיב
אמר והוה  .ל חזר מה  ְְְְֲֲִֶַַָָָָבזכת 
רקיעא ,  קנהי ליפי לתיה ְְְְֲִִִִִֵֵָָאב י ,
ה א הדא יראל. על   תהזכ ְְְְְֲִֵַַָָָָלאנהרא 

מל ד היה  ואבי  אני , הדל  ח יא רי  ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָל 
פרת יריה יר ס קי ְִִִִֵַַָָא תי 
, בי ה א תי  וגנב אבי, מת ְְְִִִִֵֵַַָָָרא ית ,

הה. להר ברח י מה נלי  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכעת

ריכה ל  נ  אי ואמר: י סי  רי ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
ת א לקח !  לה הדל  ִֵַַָָָָח יא
ני , אמר י סי: רי  ל אמר  .והלכ ידְְְְֱִִֵַַָָָֹ
פרת אמר: ? אבי ע ל מד היית ְִִִֵֶַַָָָָָָמה 
למד. הייתי מיה רקיע מארת ְְְִִִִִִֵַַַָָֹֹיהי 
רה א מר  אבי היה מה : ל ִֵֶַַָָָָָָָאמר

?ַה

תתח ת ואמר:א יו  כא)ינק (במדבר ְִִַַָָ
נדיבי רה   רי חפרה  ְְֲִִֵֵָָָָָאר
ל ,למדנ .ענתמ מחקק  ְְְְֲִִֵַָָָָָֹֹֹהע
ה א ר ד ה נת ט ב ת ַַַָָָָמנת 
 אחי עיר לה  ידי על ְְְְִִִֵֵַַָָֹליראל
 ה היה מה זכ ת .מרי אהר ְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹֹמה,
כב ד ענני הי אהר זכת  ליראל, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֹי רד 
היתה מרי זכת יראל, ע  לכי ְְְְְִִִִִֵָָָָה

.הע הלכת ְִֵֶֶֶַָהאר

מתה  אהר מת ה אר. סקה  מרי ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֹ
ת ב  זה כבד. ענני לכ)נ ש) ְְִֵֶֶַָָ

א א ראו קרי אל העדה. כל  רא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָו
 ימ האר , סקה   מרי מתה .ירא ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָו

תב ?לנ( ש)מת ו קד הע וב ְֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מי היה ולא  אחריו וכתב  ,מרי  ְְְֲִִַַָָָָָָֹ
והיה . ל חזר מה  בזכ ת ְְְְְִֵֶָָָָָָָֹלעדה.
תיהמ חקק ת ל אמר , ְְְֲִֵֵֶָָָֻאבי
זה יראל. על   ת זכ איר ְְִִִֵֶֶַַָָָָָרקיע,

א)תב  אלהי(בראשית  את ו ֱִִֵֶַָָֹֹ
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מיה רקיע   אלהי את ו ְְֱִִִִִִִֵַַַָָָֹֹדכתיב
.האר על  ְִֶַָָָלהאיר

האמנא  רקיעא, ליפי  תלתיה ל ְְְְְִִִִִֵָָָָָ
ה', י  על  תיב   כלה ,נְְְְִִַַֻ
א רח לאו ה ', י על כתיב לא   במריְְְְִִִַַָָָ
,  תיב   כלה אב י, אמר  א א  ְְְְֲֲִֶַַָָָֻארעא .

( ש).מרי  כח )ומת  כא  ש) ומת  ְִַַָָָָָָָ
.ה )אהר לד  תיב(דברי מ ה .  ומת ְֲִֶַַָָָֹ

כ ,  .הכא  הת כח )תיב  לד  (שמות ְִָָָָָָ
 א א ה ',  ע ה מה  ה ', ע  ְְִִִַַַַָָָויהי

ה '.  ִע

,תנ,לאר ח צה  מה  מת  לה ְְִֵֶֶַָָָָָ
מתי   יתקיימ תיבזכ ְְְְְִִֵֵֵַלה רת ,
לפני  מה אמר אב י, ואמר ְְֲֲִִֵֶַַַָָמדר.
אנס ל ע ל   נ ר ה א, ר ד ִֵֶֶַָָָָה

כתיב  הא ,די לקיימא ויקראלאר) ְְְְִִֶֶָָָָָ
ו) האר.כג  אל  תבא כח )י  יב  והיה(שמות ְִֶֶָָָָָֹ

קמא ה א  ות .האר אל  א תב ְִִֶֶַָָָָָכי
.דיפיְִֶ

מהאמר ל לי אזהרת  מה  לי ְְְִֵַַַַַָָָ
קיא ארעא  יראל יעבדְְְְְִִֵַַַַָָָ
דכתיב הא  הדא . ה ע לקח ְְְֲִִִִָָָיהי

יב) נג  א (ישעיה , יר ל אח ק ֲִֵֵֵַַָָלכ
לל , יחק   מיעצ ואת  יראל. אי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָז
הערה א ר חת  ולה, אבהתא , י ְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָָא

. נפ ְֶַַָלות 

א חנאאמר לא  סבא , ח יא  רי ְְְִִִַַַָָָָָָ
,עאני על י נפ מסר  ְְֲִֵֵַַַַָָרעיא 

לב)מ ה , לב  א(שמות  א וע ה  אמר ְְֲִִֶַַַָָ
א ר פרמ נא מחני אי  וא את ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָח
 מ  די עלמא  מ נא , מחני מאי . תבְְְִִִֵֵַָָָָָָ

.האר על להאיר מי ה ְְִִִִֶַַַָָָָָרקיע

ימ?רקיע קי חק ל  לנ ְְֲִִִִֶַַָָָָָ
י על  ת ב  כ ,נינ ְֲִִֵֶַָָָֻהרי
 אי ה', י  על כתב  לא  במרי ְְִִֵֶַָָָֹה ',
תב  כ אבי, אמר אא .אר רְִֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
,אהר  ו מת  , מרי   ו מת , ְֲִַַַָָָָָָָָֹ
וכתב ,  א תב  מה.  ְֶַָָָָָָָֹו מת 

, ( לד מה(שמות ה'. ע  ויהי ְִִַַָָָ
ה '. ע א  א ה', ע הְִִַַָָ

,נינ?לאר ח צה מה מת לה ְִֵֶֶֶָָָָָָֹ
מתי  מיתק תזכ ְְְְִִֵֵֶַלהרת
לפני מה אמר  אבי: ואמר ְְְִִִֵֶַַָָָָֹמד ר.
אנס ,לע ל  נר הא : ר ד ִֵֶֶַָָָָה
הרי ,תימצו את לק די  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָלאר

כג)תב  האר,(ויקרא  אל   תבא (שמותי  ִֶֶָָָָֹ
אליב) תבא י ה אוהיה  ו .האר ְְִֶֶָָָָָָֹ

.תימצו ל ְִִֶֶק

את ,אמר לי מ ,הזהר מה ,ל ְְְְִֶַַַַָָֻ
, דה אר י ראל  ע ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹמה

תב זה .הע  חלק נג)יהי לכ (ישעיה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָ
ל יקי ה  א  יבר ל ֲִִִֵֶֶַַַַָאחק
 א  לל  יחק מי עצ ואת ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָי ראל,
ל ות הערה אר  חת ולה ? ְֱֲֶֶֶַַַָָָָָָהאב ת.

.ְַנפ

רעהאמר מצאתי לא סבא , חיא  רי  ִִִֶֶַַָָָָָָֹ
מה , צאנ על נפ ְְֶֶַַַָֹֹסר

לב)אמר  חאת(שמות א  א ועה ְִִֶַַַָָָָָ
. תב אר פרמ נא  מחני  אי ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָוא
 מ ה ה להע מ נא ? מחני  ה ְִִִֵֶֶַַָָָמה 

הזֹוהר קצטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

הערה א ר  חת לקיימא  דאתי. ְְְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָעלמא 
. נפ ְֶַָָלמות 

מתי ואת ע קר נמנה,  עי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ
קדא קי יבי ח הו ְְְֲִִֵַַָָָמדר ,
זז א  נ א ,  יר חטא  וה א  ה א. ְְְִִֵֶַָָָֹברי
הא .  ר דה לה חל עד   ִֶֶַַַָָָָָמ
.עליה  ת פ הרה יפ יע,  עיְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָול

אתאועל לעילא . ליפי לתיה , די ְְְְְִִֵֵֵַָָָָ
תפי על  ביואר , קי נ יסי  ְְְְְִִֵֵֵַַָר'

עלי קרא  ,ימי יג)לת  נד וכל(ישעיה ְְְֲִִֵַָָ
ה '. ל די ניִִֵַָ

מ ל  לוי  יה ע רי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֻמעה 
יקיִִַַה

ב) לו, נח  א  חדש  (זוהר 
חדאאמר זימנא  לוי,  יהע רי ְְִִִֵֵַַַָָָָֻ

.עיט דטינרא  טרא  ְְְֲִִֵָָָָָערעית 
 רי טינרא , סטרי תרי ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָוא חית 
עיאה א  ,מי תרי ודמיי ,בריְְְְִִִִֵַָָָָ
א א , ע א  ל ממ והו ְְְֲִַַָָָָדדא .
הה א  לה אז עלמא . מ ְְְְְִִֵַַַַַָָונעברי
מי מחלת, ת  אגרת רברבא , ְְְְְֳִֵֶֶַַַָָָגברא 
רה ה א  דא  הלא , לה אמר ידא , סְֲֲִֵַַָָָֹי
מי גזרת  י דרא , עיאה  ְְִִִִֵֵַַָָָָָס יאה 
ה א ודא דארעא , יבא  מ ְְְֲִִִַַָָָָָאעבירנא 

רקיעא . עלי ְְְְֲִִֵֵַָדמכרזי

א ה  עד א חנא  אזלי, הוינא  ְְְֲִֵֵַַַַָָָָ
לברא אמרה  ,האינ ְְְְִִַַָָָָָגברייא 
זעירייא , חגבייא  אינ י א ְְְֲִִִִֵַַָָָָזעיר א ,
אי,  לה אייתי , מה פ חילהְְְְְְֵֵַַָ

הערה אר חת  לק הא , לְֱֲֵֶֶַַַַָָָָהע
.נפ ְֶַַָלות 

נמנהואת עי(נג ע(ישעיה  קר  ְְְְִִִִֶֶַָֹ
לפני עיר הי מדר, ְְְִִִֵֵֵֶָָָמתי

ה א, ר דה( ש)יר חטא  והא  ְְִֵַַָָ
לה חל עד מ זז  א   ִֶֶֶַַָָָָָָֹנ א
 יפ יע עיול הא, ר ד ְְְִִַַַַָָֹה

.עליה  תתפ ְְֲִִֵֶֶָָהרה

אועל  למעלה. קיחק  ל  ְְְְְֲִֵַַָָָָ
תפ על יבוהר קנ י סי ְְְְִִִֵֵַַָרי

עליו וקרא ,מילי יג)ל ה נד, וכל(ש ְְְִִָָָָָָֹ
ה '. לדי  ניִִֵַָ

מ ל  לוי  יה ע רי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֻמעה 
יקיִִַַה

ב) לו, נח  א  חדש  (זוהר 
אחתאמר ע לוי,  יהע רי  ְִִֵֶַַַַַַַָֻ

 להר לנקלעי  ה לע ל ְְִִֶֶֶֶַַַָ
ני ה לע צ י  ני  מצאתי ,ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָעיט
למעלה זה פת י  מי וד ,ְְְְְִִִִֵֶַָָגברי
ונעביר א  זה: ע זה  רימד והי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹמה ,
אי  תא לה הז .להע מ ת ְִִִֵֶַָָָא
ס י מ מחלת , ת א רת ל ְֲִֵֶֶֶַַָָדל 
 העלי ה דל, הרב   זה :לה אמר ְֵֶֶֶַַַַָָָָָה ד.
מהב העבירני יו  גזרת  הר, ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַל 
רקיע. עליו  כריזי  וזה ,האר ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָל 

אעד את מצאתי  ,לה הייתי ְִִִִֵֶֶָָָָ
 לב אמרה . לה בריה ְְְִִֶַַָָָָָל
ח יקט  חגבי ה  א ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹה טה:
מה ואעה  אלי  ת א ביאי ,פיהְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָ



הזֹוהרקצח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

מיה רקיע   אלהי את ו ְְֱִִִִִִִֵַַַָָָֹֹדכתיב
.האר על  ְִֶַָָָלהאיר

האמנא  רקיעא, ליפי  תלתיה ל ְְְְְִִִִִֵָָָָָ
ה', י  על  תיב   כלה ,נְְְְִִַַֻ
א רח לאו ה ', י על כתיב לא   במריְְְְִִִַַָָָ
,  תיב   כלה אב י, אמר  א א  ְְְְֲֲִֶַַָָָֻארעא .

( ש).מרי  כח )ומת  כא  ש) ומת  ְִַַָָָָָָָ
.ה )אהר לד  תיב(דברי מ ה .  ומת ְֲִֶַַָָָֹ

כ ,  .הכא  הת כח )תיב  לד  (שמות ְִָָָָָָ
 א א ה ',  ע ה מה  ה ', ע  ְְִִִַַַַָָָויהי

ה '.  ִע

,תנ,לאר ח צה  מה  מת  לה ְְִֵֶֶַָָָָָ
מתי   יתקיימ תיבזכ ְְְְְִִֵֵֵַלה רת ,
לפני  מה אמר אב י, ואמר ְְֲֲִִֵֶַַַָָמדר.
אנס ל ע ל   נ ר ה א, ר ד ִֵֶֶַָָָָה

כתיב  הא ,די לקיימא ויקראלאר) ְְְְִִֶֶָָָָָ
ו) האר.כג  אל  תבא כח )י  יב  והיה(שמות ְִֶֶָָָָָֹ

קמא ה א  ות .האר אל  א תב ְִִֶֶַָָָָָכי
.דיפיְִֶ

מהאמר ל לי אזהרת  מה  לי ְְְִֵַַַַַָָָ
קיא ארעא  יראל יעבדְְְְְִִֵַַַַָָָ
דכתיב הא  הדא . ה ע לקח ְְְֲִִִִָָָיהי

יב) נג  א (ישעיה , יר ל אח ק ֲִֵֵֵַַָָלכ
לל , יחק   מיעצ ואת  יראל. אי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָז
הערה א ר חת  ולה, אבהתא , י ְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָָא

. נפ ְֶַַָלות 

א חנאאמר לא  סבא , ח יא  רי ְְְִִִַַַָָָָָָ
,עאני על י נפ מסר  ְְֲִֵֵַַַַָָרעיא 

לב)מ ה , לב  א(שמות  א וע ה  אמר ְְֲִִֶַַַָָ
א ר פרמ נא מחני אי  וא את ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָח
 מ  די עלמא  מ נא , מחני מאי . תבְְְִִִֵֵַָָָָָָ

.האר על להאיר מי ה ְְִִִִֶַַַָָָָָרקיע

ימ?רקיע קי חק ל  לנ ְְֲִִִִֶַַָָָָָ
י על  ת ב  כ ,נינ ְֲִִֵֶַָָָֻהרי
 אי ה', י  על כתב  לא  במרי ְְִִֵֶַָָָֹה ',
תב  כ אבי, אמר אא .אר רְִֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
,אהר  ו מת  , מרי   ו מת , ְֲִַַַָָָָָָָָֹ
וכתב ,  א תב  מה.  ְֶַָָָָָָָֹו מת 

, ( לד מה(שמות ה'. ע  ויהי ְִִַַָָָ
ה '. ע א  א ה', ע הְִִַַָָ

,נינ?לאר ח צה מה מת לה ְִֵֶֶֶָָָָָָֹ
מתי  מיתק תזכ ְְְְִִֵֵֶַלהרת
לפני מה אמר  אבי: ואמר ְְְִִִֵֶַַָָָָֹמד ר.
אנס ,לע ל  נר הא : ר ד ִֵֶֶַָָָָה
הרי ,תימצו את לק די  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָלאר

כג)תב  האר,(ויקרא  אל   תבא (שמותי  ִֶֶָָָָֹ
אליב) תבא י ה אוהיה  ו .האר ְְִֶֶָָָָָָֹ

.תימצו ל ְִִֶֶק

את ,אמר לי מ ,הזהר מה ,ל ְְְְִֶַַַַָָֻ
, דה אר י ראל  ע ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹמה

תב זה .הע  חלק נג)יהי לכ (ישעיה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָ
ל יקי ה  א  יבר ל ֲִִִֵֶֶַַַַָאחק
 א  לל  יחק מי עצ ואת ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָי ראל,
ל ות הערה אר  חת ולה ? ְֱֲֶֶֶַַַָָָָָָהאב ת.

.ְַנפ

רעהאמר מצאתי לא סבא , חיא  רי  ִִִֶֶַַָָָָָָֹ
מה , צאנ על נפ ְְֶֶַַַָֹֹסר

לב)אמר  חאת(שמות א  א ועה ְִִֶַַַָָָָָ
. תב אר פרמ נא  מחני  אי ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָוא
 מ ה ה להע מ נא ? מחני  ה ְִִִֵֶֶַַָָָמה 

הזֹוהר קצטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

הערה א ר  חת לקיימא  דאתי. ְְְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָעלמא 
. נפ ְֶַָָלמות 

מתי ואת ע קר נמנה,  עי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ
קדא קי יבי ח הו ְְְֲִִֵַַָָָמדר ,
זז א  נ א ,  יר חטא  וה א  ה א. ְְְִִֵֶַָָָֹברי
הא .  ר דה לה חל עד   ִֶֶַַַָָָָָמ
.עליה  ת פ הרה יפ יע,  עיְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָול

אתאועל לעילא . ליפי לתיה , די ְְְְְִִֵֵֵַָָָָ
תפי על  ביואר , קי נ יסי  ְְְְְִִֵֵֵַַָר'

עלי קרא  ,ימי יג)לת  נד וכל(ישעיה ְְְֲִִֵַָָ
ה '. ל די ניִִֵַָ

מ ל  לוי  יה ע רי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֻמעה 
יקיִִַַה

ב) לו, נח  א  חדש  (זוהר 
חדאאמר זימנא  לוי,  יהע רי ְְִִִֵֵַַַָָָָֻ

.עיט דטינרא  טרא  ְְְֲִִֵָָָָָערעית 
 רי טינרא , סטרי תרי ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָוא חית 
עיאה א  ,מי תרי ודמיי ,בריְְְְִִִִֵַָָָָ
א א , ע א  ל ממ והו ְְְֲִַַָָָָדדא .
הה א  לה אז עלמא . מ ְְְְְִִֵַַַַַָָונעברי
מי מחלת, ת  אגרת רברבא , ְְְְְֳִֵֶֶַַַָָָגברא 
רה ה א  דא  הלא , לה אמר ידא , סְֲֲִֵַַָָָֹי
מי גזרת  י דרא , עיאה  ְְִִִִֵֵַַָָָָָס יאה 
ה א ודא דארעא , יבא  מ ְְְֲִִִַַָָָָָאעבירנא 

רקיעא . עלי ְְְְֲִִֵֵַָדמכרזי

א ה  עד א חנא  אזלי, הוינא  ְְְֲִֵֵַַַַָָָָ
לברא אמרה  ,האינ ְְְְִִַַָָָָָגברייא 
זעירייא , חגבייא  אינ י א ְְְֲִִִִֵַַָָָָזעיר א ,
אי,  לה אייתי , מה פ חילהְְְְְְֵֵַַָ

הערה אר חת  לק הא , לְֱֲֵֶֶַַַַָָָָהע
.נפ ְֶַַָלות 

נמנהואת עי(נג ע(ישעיה  קר  ְְְְִִִִֶֶַָֹ
לפני עיר הי מדר, ְְְִִִֵֵֵֶָָָמתי

ה א, ר דה( ש)יר חטא  והא  ְְִֵַַָָ
לה חל עד מ זז  א   ִֶֶֶַַָָָָָָֹנ א
 יפ יע עיול הא, ר ד ְְְִִַַַַָָֹה

.עליה  תתפ ְְֲִִֵֶֶָָהרה

אועל  למעלה. קיחק  ל  ְְְְְֲִֵַַָָָָ
תפ על יבוהר קנ י סי ְְְְִִִֵֵַַָרי

עליו וקרא ,מילי יג)ל ה נד, וכל(ש ְְְִִָָָָָָֹ
ה '. לדי  ניִִֵַָ

מ ל  לוי  יה ע רי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֻמעה 
יקיִִַַה

ב) לו, נח  א  חדש  (זוהר 
אחתאמר ע לוי,  יהע רי  ְִִֵֶַַַַַַַָֻ

 להר לנקלעי  ה לע ל ְְִִֶֶֶֶַַַָ
ני ה לע צ י  ני  מצאתי ,ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָעיט
למעלה זה פת י  מי וד ,ְְְְְִִִִֵֶַָָגברי
ונעביר א  זה: ע זה  רימד והי ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹמה ,
אי  תא לה הז .להע מ ת ְִִִֵֶַָָָא
ס י מ מחלת , ת א רת ל ְֲִֵֶֶֶַַָָדל 
 העלי ה דל, הרב   זה :לה אמר ְֵֶֶֶַַַַָָָָָה ד.
מהב העבירני יו  גזרת  הר, ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַל 
רקיע. עליו  כריזי  וזה ,האר ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָל 

אעד את מצאתי  ,לה הייתי ְִִִִֵֶֶָָָָ
 לב אמרה . לה בריה ְְְִִֶַַָָָָָל
ח יקט  חגבי ה  א ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹה טה:
מה ואעה  אלי  ת א ביאי ,פיהְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָ



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרר  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

.לאח דתב ילא טעמא   המ ְְְְְֲֲִִִַַַָָָונעביד
ואיתעביד  ניא , ל איתרחי אתת , ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָעד
מענא רברבא , דמיא  נהרא ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָמ דמהא
ררא איא, איא  אמרת , ְֲֲִִַַַַָָָָָהוות 
, ה מ וערקנא עברת, סברנא  ְְְְֲִַַַַַָָָָָראת 

ְְְְִִָוא זיבנא .

אה , עד . לאחי טעי ְִִִֶֶַַַָָָָָביל
ל נהר מפניה ונעה נס , לנ  ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהתרח
א א אמרת: היתה מעי ד ל. ְְִִִֶֶֶַַָָָָָמי
עברה. ברנ ה דלה הררת ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָא א!

ונלי . מה ְְְִִִֵֶַַָברחי

בס"ד, אֹור ְלֵנר ִׁשיִׁשי ֶׁשל ֲחֻנָּכה,
ְׁשַנת תשע"ב ִּביַאת = 413 ָמִׁשיַח = 359 = 772 תשע"ב

ְלָכל ַאֵחינּו ְּבֵני ִּיְׂשָרֵאל ְּבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו !!!
ָּבאִתי ָּכאן ְלַבֵּקׁש, ִלְדרֹוׁש ִמָּכל ַעם ִּיְׂשָרֵאל ִלְקנֹות ּוְלָהִפיץ ֶאת ָּכל ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים 
ְוַהּנֹוָרִאים ֵמַהְּמַחֵּבר ָהַרב ַהָּגאֹון ַהְּמַחֵּבר ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְגָראס ְׁשִליָט"א, ֶׁשֻּכָּלם עֹוְמִדים 
ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוְמָפְרִׁשים ּוְמַחְּלִקים ֶאת ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ָהִאְּדָרא ְוַהִתיקּוֵני 
ֹזַהר, ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ּוְׁשָאר ְסָפִרים ְקדֹוִׁשים ְונֹוָרִאים ְמֻחָּלִקים ְלָיִמים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ֹנַח ְוַקל 
ְלָכל ְיהּוִדי ִוְיהּוִדי ִלְגֹמר ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָנה ַעל ָּכל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ִּתּקּוֵני ֹּזַהר ְוִאְּדָרא, 
ּוְׁשָאר ְסָפִרים ְקדֹוִׁשים ְונֹוָרִאים ֻׁשְלַחן ָערּוְך ְמַחֵּבר ְוָרָמ"א ֲעֵדי ִיְגְמרּו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה 
ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  ַהָּקדֹוׁש[  ]ַהֹּזַהר  ִחּבּוָרא  ֶׁשְּבַהאי  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּכמֹו ֶׁשּקֹוֵבַע 
ַעד... ִּכי ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוָהִאְּדָרא ְוִתּקּוֵני ֹזַהר יֹוִרים ִחִּצים ְּבֶלב הסט"א ְּכמֹו 
ֶׁשָּכתּוב ִּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים )ַׁשַער ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ֵהִמיָטה - ֶּפֶרק י"א( ֶׁשְּמתּוָׁשַלח ָחַרט 
ַעל ַחְרּבֹו ֵׁשם ֲהָוָי"ה, ְוֶזה ָהָיה ַמְכִרית ּוְמַכֶּלה ְּבָכל ְּתנּוַפת ֶחֶרב ּוְבָכל ִאְבַחת ֶחֶרב ]ָהַרג[ 
ְׁשֵני ֲאָלִפים ְרָבבֹות ֵׁשִדים ּוַמִּזיִקים, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב ְּבִמְדַרׁש ׁשֹוַחר טֹוב )ל"ו(, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָהיּו 
ַצִּדיִקים ָהיּו חֹוְרִטים ַעל ָהֵעִצים ֵׁשם ַהְּמֹפָרׁש ַוֲהָרגּום ָּבֶהם, ַהָּפסּוק ְּבֵסֶפר ְיהֹוֻׁשַע )ֶּפֶרק 
כ"ג י'( "ִאיׁש ֶאָחד ִמֶּכם ִיְרָּדף ָאֶלף" ֶׁשָּכל ֵחץ ָהָיה חֹוֵדר ֶאֶלף ֲאָנִׁשים, ְוַעְכָׁשו ַעל ְיֵדי 
ַהִּלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש יֹוָמם ָוַלְיָלה ַמְכִריִתים ֶאת ָּכל ַהַּמִּזיִקים ְוֶאת ָּכל ׂשֹוְנֵאי ִּיְׂשָרֵאל 
ְוָלֵכן ְּבָכל ְיִׁשיָבה ְוכֹוֵלל ְלַהְתִחיל ִלְלֹמד ְלָכל ַהָּפחֹות ָׁשָעה ַּבּיֹום ֶאת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש. ְוִאם 
ְוׂשֹוְנֵאינּו  אֹוְיֵבינּו  ָּכל  יּוְכלּו  ְוָׁשָנה ֹלא  ָׁשָנה  ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ֶאת  ִיְגְמרּו  ִּיְׂשָרֵאל  ָּכל 

ְלָהַרע ָלנּו ִּבְמאּוָמה.
ַהּכֹוֵתב ְּבֶדַמע ּוְבֵלב ֻמְרַּתח ְוָחֵרד ֶׁשָּכל ַעם ִּיְׂשָרֵאל ִיְזּכּו ְלַקֵים ְּדָבִרים ֵאּלּו,
ַהִּמְתַאֵּבק ְּבָעָפר ַרְגְלֶכם,
ֱאִליֶעֶזר ֶּבְרַלְנד



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהרר  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

.לאח דתב ילא טעמא   המ ְְְְְֲֲִִִַַַָָָונעביד
ואיתעביד  ניא , ל איתרחי אתת , ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָעד
מענא רברבא , דמיא  נהרא ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָמ דמהא
ררא איא, איא  אמרת , ְֲֲִִַַַַָָָָָהוות 
, ה מ וערקנא עברת, סברנא  ְְְְֲִַַַַַָָָָָראת 

ְְְְִִָוא זיבנא .

אה , עד . לאחי טעי ְִִִֶֶַַַָָָָָביל
ל נהר מפניה ונעה נס , לנ  ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהתרח
א א אמרת: היתה מעי ד ל. ְְִִִֶֶֶַַָָָָָמי
עברה. ברנ ה דלה הררת ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָא א!

ונלי . מה ְְְִִִֵֶַַָברחי

ֶּפֶרק י"ט
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ְּתרּוָמה - ׁשֹוְפִטים



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםרנ הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר רגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

יה ֲִַַַַמעלת
א) לח, נח  א חדש  (זוהר

אתקר אמר  ברי  ל לית  יצחק, רי ְְְְְִִִִִֵַָָָ
חמרא . רי י  אינ ר ,ייְְִִִִֵַַַָק

ח )כתיב  ו  קד(במדבר לה' הזיר ימי ל ְְֲִִִֵַָָ
ְִֶיהיה .

אתקרי ואמר  חמר  ל לית  יצחק , רי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ארעא חמרא  ט ב, ְְְְֲַַַָָחמר
גלילא חמרא  , לה על וייר ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻדיראל.

י  לא לתעיאה , למ י אינ כיל ְְְְִִִֵֵַַָָָָ
. ימי ִֵָל גא 

למחמי רי  אזל ,  מע ר' ר אלעזר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָ
לקניא    מע רי יסי  ְְְְִִִִֶָָלר'
ליתאה עגלא למיכל לי יהבי ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָחמי.
חמ י  דחמרא. בא  חד לי תח ְְְִֵַַַָָָָָרכיכא,
אמר תי. והא  מזיג תי, וה א  ְְִִֵֵַָָָָָמזיג,
ה א ה , מאבי  מע איפ ר  ְְְְִִֵֵַַָָָָלי
ה א , מ ת לי אמר ס. ל ר יעְִֵֶֶַָ
 יער לא  אבל ,נ צ ואחת  יח ְְְֲֲִִֵַַַַַָֹאחת 
ה א בחמר זעירא . ה א סכ נְְְְְְְִַַָָָָר

רחבה . ה א  במע הי ְְְִֵָָָָטבא .

 יהה ִֵַַַֹער
ב) מב, ל ל א חדש (זוהר

חזי אמר חדא  זמנא לוי,  יהע  ר י ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ
לתרעא סמ וערעית  ְְֲֲִִַַָָָהוית
הו חיביא , קל מעית  , גיהְְְֲִִֵַַָָָָֹ
 דייני רא , דינא    יה ְְְְִִִִִֵַַָָָֹטרידי
,אמרי והו דאתי, עלמא  ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָלחיביא 
אריכנא ולא  מענא , סייפנא , ְְְְְְִַָָָָָָָָָתקנא 
לא צ יקיא  מיתא  ,ל ווי ְְְִִַַַָָָָָָא דננא ,

ְַָָעבדנא .

יה ֲִַַַַמעלת
א) לח, נח  א חדש  (זוהר

אנ יאמר ל אי יצחק, רי ְְֲִִִֵַַָָָ
ת לא רט  י קד קראיְְְְִִִֶָָָ

תב  ,יי ו)רי  הזיר(במדבר  ימי ל  ְְֲִִֵֵֶַָָ
יהיה. קד ְִֶַָלה '

יי ואמר קרא  יי ל אי יצחק, רי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
וי תר יראל,  אר ל  יינ ְְְִֵֵֵֶֶֶָָטב
 אי ,העלי ה ליל ל יה   ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעל 

ל ג. חצי   מ לת יכל  ְֲִִִִֶָאי

לרא תרי הל מע רי  ר  אלעזר ְְְִִִִֶַַַַָָָ
חמיו. לקניא  רי   י סי  רי  ְִִִֵֶֶַַָָָאת
תח רה. מת עגלה לאכל ל ְְְֱֶֶֶֶַַָָָָֹֻנתנ
וה א  מזג חמיו אחת, יי חבית  ְִִִֵַַַָָל
,ל אמר תה. והא   מ זג ְֵֶֶַָתה,
רע הא  ה מאבי מע ְְִִֵֶֶַַָָָָָאפר
אחת ה א, מת ,ל אמר ס ? ְֶֶַַַָל 
 נ ר ער לא אבל ,נ צ ואחת י חְְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ
ט ב , ה א   ביינ קטה , היא   סכְְְְְִֵֶֶַָ

רחב ת. ה ְְֵֵֶָָבמעיו

 יהה ִֵַַַֹער
ב) מב, ל ל א חדש (זוהר

הייתיאמר אחת ע לוי ,  יהע רי  ְִִִִֵֶַַַַַַַָָֻ
לער סמ ונקלעי  ְְְְִִֶַַַָראה 
הי ,עיהר קל  ו מעי  , יה ְְְִִִֵֶַַָָָָֹה
את  ני ה דל י  יה ְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹנטרדי
:מרי א והי ה א, ללע  עיְְְִִַָָָָָָהר
ולא ,מענ  נ הסק ל ְְְֶֶֶֶַַַָָָֹה תק
לא יקיה בר  לנ א י .אזנינ ְְְִִִֵֶַַַַָָֹהר

.ינִָע

ַמֲעַלת ַהַּיִין.......................................................................................................................................... רג

ַׁשַער ַהֵּגיִהֹּנם................................................................................................................................... רג

........................................ רד ְּפִגיַׁשת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַּבר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִעם ֵאִלָּיהּו

.................................... רה ַמֲעֵׂשה ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶׁשָרָאה עֹוָלם ָחׁשּוְך ְוָאֵפל
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רחל מבכה על בניה

בא וראה מה שכתב המקובל הצדיק רבי יעקב צמח זצ"ל )מתלמידי האר"י 
זי"ע( בהקדמתו לספר "קול ברמה": "רחל מבכה על בניה",  הקדוש 

לפי שאינם עוסקים בחכמה זאת, הממהרת את הקץ, ולזה אין משיח 
בא, שיאמר לה ה' אז "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה וכו' על בניה כי 
הזוהר  ובעסק  כלומר, שכיון שביאת המשיח תלויה בתשובה  איננו", 
ושנים  מעיר  אחד  אם  כי  בה,  עוסקים  בניה  ואין  הקבלה,  ובחכמת 
ממשפחה, כי אין מדרש קבוע כראוי בכל עיר ועיר כמו שיש בעסק 

התלמוד, ולכן "איננו", כי אין בניה מושכים וממהרים את המשיח. 
מתוך "ערכה של שעה"  



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 
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יה ֲִַַַַמעלת
א) לח, נח  א חדש  (זוהר

אתקר אמר  ברי  ל לית  יצחק, רי ְְְְְִִִִִֵַָָָ
חמרא . רי י  אינ ר ,ייְְִִִִֵַַַָק

ח )כתיב  ו  קד(במדבר לה' הזיר ימי ל ְְֲִִִֵַָָ
ְִֶיהיה .

אתקרי ואמר  חמר  ל לית  יצחק , רי ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ארעא חמרא  ט ב, ְְְְֲַַַָָחמר
גלילא חמרא  , לה על וייר ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻדיראל.

י  לא לתעיאה , למ י אינ כיל ְְְְִִִֵֵַַָָָָ
. ימי ִֵָל גא 

למחמי רי  אזל ,  מע ר' ר אלעזר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָ
לקניא    מע רי יסי  ְְְְִִִִֶָָלר'
ליתאה עגלא למיכל לי יהבי ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָחמי.
חמ י  דחמרא. בא  חד לי תח ְְְִֵַַַָָָָָרכיכא,
אמר תי. והא  מזיג תי, וה א  ְְִִֵֵַָָָָָמזיג,
ה א ה , מאבי  מע איפ ר  ְְְְִִֵֵַַָָָָלי
ה א , מ ת לי אמר ס. ל ר יעְִֵֶֶַָ
 יער לא  אבל ,נ צ ואחת  יח ְְְֲֲִִֵַַַַַָֹאחת 
ה א בחמר זעירא . ה א סכ נְְְְְְְִַַָָָָר

רחבה . ה א  במע הי ְְְִֵָָָָטבא .

 יהה ִֵַַַֹער
ב) מב, ל ל א חדש (זוהר

חזי אמר חדא  זמנא לוי,  יהע  ר י ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ
לתרעא סמ וערעית  ְְֲֲִִַַָָָהוית
הו חיביא , קל מעית  , גיהְְְֲִִֵַַָָָָֹ
 דייני רא , דינא    יה ְְְְִִִִִֵַַָָָֹטרידי
,אמרי והו דאתי, עלמא  ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָלחיביא 
אריכנא ולא  מענא , סייפנא , ְְְְְְִַָָָָָָָָָתקנא 
לא צ יקיא  מיתא  ,ל ווי ְְְִִַַַָָָָָָא דננא ,

ְַָָעבדנא .

יה ֲִַַַַמעלת
א) לח, נח  א חדש  (זוהר

אנ יאמר ל אי יצחק, רי ְְֲִִִֵַַָָָ
ת לא רט  י קד קראיְְְְִִִֶָָָ

תב  ,יי ו)רי  הזיר(במדבר  ימי ל  ְְֲִִֵֵֶַָָ
יהיה. קד ְִֶַָלה '

יי ואמר קרא  יי ל אי יצחק, רי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
וי תר יראל,  אר ל  יינ ְְְִֵֵֵֶֶֶָָטב
 אי ,העלי ה ליל ל יה   ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעל 

ל ג. חצי   מ לת יכל  ְֲִִִִֶָאי

לרא תרי הל מע רי  ר  אלעזר ְְְִִִִֶַַַַָָָ
חמיו. לקניא  רי   י סי  רי  ְִִִֵֶֶַַָָָאת
תח רה. מת עגלה לאכל ל ְְְֱֶֶֶֶַַָָָָֹֻנתנ
וה א  מזג חמיו אחת, יי חבית  ְִִִֵַַַָָל
,ל אמר תה. והא   מ זג ְֵֶֶַָתה,
רע הא  ה מאבי מע ְְִִֵֶֶַַָָָָָאפר
אחת ה א, מת ,ל אמר ס ? ְֶֶַַַָל 
 נ ר ער לא אבל ,נ צ ואחת י חְְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ
ט ב , ה א   ביינ קטה , היא   סכְְְְְִֵֶֶַָ

רחב ת. ה ְְֵֵֶָָבמעיו

 יהה ִֵַַַֹער
ב) מב, ל ל א חדש (זוהר

הייתיאמר אחת ע לוי ,  יהע רי  ְִִִִֵֶַַַַַַַָָֻ
לער סמ ונקלעי  ְְְְִִֶַַַָראה 
הי ,עיהר קל  ו מעי  , יה ְְְִִִֵֶַַָָָָֹה
את  ני ה דל י  יה ְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹנטרדי
:מרי א והי ה א, ללע  עיְְְִִַָָָָָָהר
ולא ,מענ  נ הסק ל ְְְֶֶֶֶַַַָָָֹה תק
לא יקיה בר  לנ א י .אזנינ ְְְִִִֵֶַַַַָָֹהר

.ינִָע
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רכינא, אמר, קלא  הה א  מעית  ְֲִֵַַַַָָָָָ
 סיקת סק ליואי , ר ְִֵֵֵֵַַָָָליואי
לצ אה ר תא   ל לית , מ  סתְְְֵַָָָָָ

כ תיב  וחברייא  וא כא)עלהי , ג  מלכי) ְְְְְְֲִִַַַָ
ת חת אפר יהי י עיר ת ְְְִִִֵֶֶַַַַָוע

.ְֵֶַרגליכ

 ע  מע רי ר אלעזר רי ְְְִִִִִֶַַַַָָגית 
 הִֵָאל

ב) מב, ל ל א חדש (זוהר

ירי  גע   מע רי ר אלעזר  ְְִִִֵֶַַַַָָָ
חדא , סבא  דיקנא  ,ה אלְְְְִִֵָָָָָָ
נהרא מעבר  והוה  ,יע זעיר  ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָועל
אמר יסא,  לה לאעברא  רא , ְְְֲִַַַַַָָָָָָדמייא 
,די רבייא  א תפאי ארמי סבא, סבא   ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָלי

ואעב יסא , איד  מעבראוא  לכ ר ְְְְְְֲִִַַַַַָָָ
ְַָדמיא .

תיכלאמר, ולא ,א דדרא  מארי ולאו ְְְְֲֵֵַַָָָָָ
סבא , סבא  לי אמר ְְִֵַַַָָָָָָָלאעבריננא .
ארמי  , ולי ל ידי, חד פס א ְְְְֲִֵֵַַַָָָָאי

מיא . פלגת  יסא לאיד ְְְְִִִַָָָָיתכ

ליאמר אמר א רייתא . ולעית  ,לי ְְְִֵֵַַַָָָָ
ה , נקראת ולא לי אמר .ְְִִִֵֵַָָָאי
ולא לי אמר .אד ל  ח ְֵֶֶֶֶַַָָָָֹת 

אמר וייא, אסוותא, (משלינקראת  ְְְֱִִֵֶֶַַָָָ
ח ) לעצמתי.ג  וי  רל הי ְְְְְְִִִֶֶַָרפא ת

 מא סיאה , מא רייתא  תי אנא  ְְֲִֵֵַַַַָָָָא
חילי. ואתייר אסוותא מאנא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָתי

.ְִַַאעברינ

.אמר די רביא  מא סבא , סבא  לי ְֵֵַַַָָָָָָָָ
לי מלי אנא  לי ֲִֵֵֵַָָאמר 

 כיתי, אמר: ההא  הל מעי  ְִִִֵֶֶַַַָָ
סת תעל עלה לוי ,  ְְֲֲִִִֵֵֵֶָֹלוי ,
, עליה להתל רת  ל אי ,יְְְְֲִִֵֵֵֶַ

כ ת ב  והחברי ג)ואה  (מלאכי ְְֲִֵֶַַָָָ
ת חת אפר יהיו  י  עי ר תְְְִִִֵֶֶַַַַָוע

.ְֵֶַרגליכ

 ע  מע רי ר אלעזר רי ְְְִִִִִֶַַַַָָגית 
 הִֵָאל

ב) מב, ל ל א חדש (זוהר

אלהרי  ג מע רי ר אלעזר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
,ע קט  ועל אחד, זק ְְִִֵֶֶֶָָָָדמ ת
לד לעבר יר מי ל מעבר ְֲֲִִֶַַַַַַָָָֹוהיה 
תפי על  ארי ,זק זק : ל אמר ְִֵֵֵֶַַַַָָָָה ה.
ואעביר הני, ד  וא ה  הה, ה לד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָאת

.יה מעבר את  ְֲִֶֶֶַַַַאתכ

תכלאמר: ולא א ה, הר מרה ולא ְְֵַַַַָָֹֹ
א ,זק זק :ל אמר .ְֲִִֵֵֵַַָָָלהעבירנ
 לי א ,תוא תא האחת ידי ְְְְְִִֶַַַָָֹאתס 

מיל. חצי אחר לצד ְְֲִִֵֶֶַַַאתכ

.אמר: , ל אמר רה ?  ועסק ,ל ְְֵַַַַָָָָָ
ה , נקראת ולא  :ל ְְִִֵַָָֹאמר
ולא :ל אמר ?אד ל  ח ְֶֶֶֶַַָָָֹֹת

אמרנקר וי , רפאה  ג)את  (משלי ְְְֱִִֵֶֶַָ
א ?תילעצמ וי  רל הי ְְְְְְִִִֶֶַַָרפאת 
תה מי הר ה  מה רה  תה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָאני 
העברי חי. והתח ק רפאה, ל  ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹלי 

.תָא

ע?אמר הה  הלד מי  ,זק זק :ל ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אמרי רה. ד מל אני לי: ְְְֲִִִַַַָָָאמר

הזֹוהר רהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

חילי  סבא , סבא ,לי אמר ְְִֵֵַַָָָָָָבא רייתא .
בגיני דאתי , בעלמא די עלמא  ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָסגיא
למלאכא א ק לא ,די ְְְְְֵֶַַָָָָרבייא
ל עיילנא  ואנא , למינגע  , גיהְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹ
לי  אית  חילי תקי דאתי, ְְְְְִִִִֵֵֵָָָלעלמא 

. ַָת

לעלמאאמר ס יאה  חיל ר י, רי  ,לי ְְִִִֵֵַַַַָָָָָ
קדא י מ חד ְְְְִֵַַָָָדאתי,
א ח עד קדמ הי. ימ הא  ְְְְְֳִִִִַַַַָברי
 האל מינ מע  אמר  .חזיי לא ,יְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

. לי עבד ע בדי חדי והוה ְֲֲֲֵֵַַַָָָָהוה ,

 מקנאי חמי הוה  ד הה א  ימא  ְְֲִֵַַָָָָ
א א , א א  לי אמר הוה ֲֲֵַַַַָָָָאב י,
 יאיס פמי סבא , להה א  ְְִִִִַַָָָָאימא 
לי אימא לי אמר הוה. ְֲִֵֵֵַַָָָָמא רייתא 
מ ד  פ תקא . סבא  קדמאי, ְְְְִַָָָָָָָסבא 

.חיל ְִֵֵַָיתיי ר

 מע רי  חמעה  ל ע ראה ְְֲִִֵֶַַָָָָ
ְֵָואפל

א) רנה, א כר השמטות  (זוהר 
הואברהימטר יהיה  יהיה : היה  ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

ר' נפיק חד זמנא  .ילְְִִִַָָ
ואפיל , י ח עלמא  וחמא  , מעְְְְְִֵֵָָָָָָ
אלעזר לרי לי אמר . רי נה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָואס
ברי קדא עא מה ונחזי א  ,ריְְְְֱִֵֵֶַָָָָ
דמי  מלאכא , חד  ח וא ,אזל ְְְְֲֵַַַָָָָָה א .
 בילה לתי ואיק רברבא , ְְְְְְִִִַַַָָָלטרא 

. מי מ ְִֵָנ רא 

עי אמר  א מה , מע רי לי ְְִִֵֵַַַָָָ
עינא לי אמר ְְֵֵֵַַָָָלמיע ד,

לבע הה  לע רב  חי  ,זק זק : ִֵֵֶַַָָָָָָֹל
את א איר לא  ה ה הלד  בביל ְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹה א ,
 אכניס ואני , לגעת  יה ה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָֹמלא

. לי  חי רב  ה א  לְִִֵֶַָָָָֹֹלע

האאמר ללע רב  ח רי , רי לי : ֲִִִַַַַַָָָָֹ
ה א ר ד ה מי  ְִֵֶַַָָָָאחד 
לא , היח  עד לפניו .  יְְְְִִִֶֶַַַָָֹ
היה ה נמע מה אמר: .ת א ְִִֶֶֶַָָָָָָראה

. ל עה  ע ה מח  והיה  . הְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָאל

תמא, אביו מת ראה היה ,ה ְְִֵֶֶַָָָ
אמר אא, א א :ל א מר ֱֵַַָָָָֹהיה
מהרה. היה  יר  לי ,ק ה  תְִִִֵֵַַַָָָָלא
 זק ,נידמ ה ק  ל אמר : ל ְְֱִֵֶַַַַָָֹאמר

.ח יתיר מד ,בי תה ְְֲִִִֵֶַַָֹל

ח  ל ע ראה מע רי ְְֲִִֵֶַַָָָָמעה 
ְֵָואפל

א) רנה, א כר השמטות  (זוהר 
יהיה ואברה יח )היה יהיה(בראשית  ְְְְִִֶֶַָָָֹ

אחד  י .יל ְְְִִִֶַָָֹגימטרא
ואפל ,  ח לע וראה  מע רי  ְְְִִֵַָָָָָָָיצא 
,נ אלעזר רי  ל אמר .רא  ְְְְִִֵֶַַַָָָונס
הא.  ר ד ה רצה מה  ונראה ְְִֶֶַָָָֹא 
להר מה אחד  מלא  מצא ְְְְֶֶֶַַָָָָהלכ

מיו. א להב ת מ ציא ְֲִִִֵַָד ל ,

רצהאמר  א ה מה  ,מע רי ל ְִִֶַַַָָָ
רצה אני  :ל אמר ֲֲִֶַַָלעת?



הזֹוהררד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

רכינא, אמר, קלא  הה א  מעית  ְֲִֵַַַַָָָָָ
 סיקת סק ליואי , ר ְִֵֵֵֵַַָָָליואי
לצ אה ר תא   ל לית , מ  סתְְְֵַָָָָָ

כ תיב  וחברייא  וא כא)עלהי , ג  מלכי) ְְְְְְֲִִַַַָ
ת חת אפר יהי י עיר ת ְְְִִִֵֶֶַַַַָוע

.ְֵֶַרגליכ

 ע  מע רי ר אלעזר רי ְְְִִִִִֶַַַַָָגית 
 הִֵָאל

ב) מב, ל ל א חדש (זוהר

ירי  גע   מע רי ר אלעזר  ְְִִִֵֶַַַַָָָ
חדא , סבא  דיקנא  ,ה אלְְְְִִֵָָָָָָ
נהרא מעבר  והוה  ,יע זעיר  ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָועל
אמר יסא,  לה לאעברא  רא , ְְְֲִַַַַַָָָָָָדמייא 
,די רבייא  א תפאי ארמי סבא, סבא   ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָלי

ואעב יסא , איד  מעבראוא  לכ ר ְְְְְְֲִִַַַַַָָָ
ְַָדמיא .

תיכלאמר, ולא ,א דדרא  מארי ולאו ְְְְֲֵֵַַָָָָָ
סבא , סבא  לי אמר ְְִֵַַַָָָָָָָלאעבריננא .
ארמי  , ולי ל ידי, חד פס א ְְְְֲִֵֵַַַָָָָאי

מיא . פלגת  יסא לאיד ְְְְִִִַָָָָיתכ

ליאמר אמר א רייתא . ולעית  ,לי ְְְִֵֵַַַָָָָ
ה , נקראת ולא לי אמר .ְְִִִֵֵַָָָאי
ולא לי אמר .אד ל  ח ְֵֶֶֶֶַַָָָָֹת 

אמר וייא, אסוותא, (משלינקראת  ְְְֱִִֵֶֶַַָָָ
ח ) לעצמתי.ג  וי  רל הי ְְְְְְִִִֶֶַָרפא ת

 מא סיאה , מא רייתא  תי אנא  ְְֲִֵֵַַַַָָָָא
חילי. ואתייר אסוותא מאנא ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָתי

.ְִַַאעברינ

.אמר די רביא  מא סבא , סבא  לי ְֵֵַַַָָָָָָָָ
לי מלי אנא  לי ֲִֵֵֵַָָאמר 

 כיתי, אמר: ההא  הל מעי  ְִִִֵֶֶַַַָָ
סת תעל עלה לוי ,  ְְֲֲִִִֵֵֵֶָֹלוי ,
, עליה להתל רת  ל אי ,יְְְְֲִִֵֵֵֶַ

כ ת ב  והחברי ג)ואה  (מלאכי ְְֲִֵֶַַָָָ
ת חת אפר יהיו  י  עי ר תְְְִִִֵֶֶַַַַָוע

.ְֵֶַרגליכ

 ע  מע רי ר אלעזר רי ְְְִִִִִֶַַַַָָגית 
 הִֵָאל

ב) מב, ל ל א חדש (זוהר

אלהרי  ג מע רי ר אלעזר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
,ע קט  ועל אחד, זק ְְִִֵֶֶֶָָָָדמ ת
לד לעבר יר מי ל מעבר ְֲֲִִֶַַַַַַָָָֹוהיה 
תפי על  ארי ,זק זק : ל אמר ְִֵֵֵֶַַַַָָָָה ה.
ואעביר הני, ד  וא ה  הה, ה לד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָאת

.יה מעבר את  ְֲִֶֶֶַַַַאתכ

תכלאמר: ולא א ה, הר מרה ולא ְְֵַַַַָָֹֹ
א ,זק זק :ל אמר .ְֲִִֵֵֵַַָָָלהעבירנ
 לי א ,תוא תא האחת ידי ְְְְְִִֶַַַָָֹאתס 

מיל. חצי אחר לצד ְְֲִִֵֶֶַַַאתכ

.אמר: , ל אמר רה ?  ועסק ,ל ְְֵַַַַָָָָָ
ה , נקראת ולא  :ל ְְִִֵַָָֹאמר
ולא :ל אמר ?אד ל  ח ְֶֶֶֶַַָָָֹֹת

אמרנקר וי , רפאה  ג)את  (משלי ְְְֱִִֵֶֶַָ
א ?תילעצמ וי  רל הי ְְְְְְִִִֶֶַַָרפאת 
תה מי הר ה  מה רה  תה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָאני 
העברי חי. והתח ק רפאה, ל  ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹלי 

.תָא

ע?אמר הה  הלד מי  ,זק זק :ל ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אמרי רה. ד מל אני לי: ְְְֲִִִַַַָָָאמר

הזֹוהר רהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

חילי  סבא , סבא ,לי אמר ְְִֵֵַַָָָָָָבא רייתא .
בגיני דאתי , בעלמא די עלמא  ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָסגיא
למלאכא א ק לא ,די ְְְְְֵֶַַָָָָרבייא
ל עיילנא  ואנא , למינגע  , גיהְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹ
לי  אית  חילי תקי דאתי, ְְְְְִִִִֵֵֵָָָלעלמא 

. ַָת

לעלמאאמר ס יאה  חיל ר י, רי  ,לי ְְִִִֵֵַַַַָָָָָ
קדא י מ חד ְְְְִֵַַָָָדאתי,
א ח עד קדמ הי. ימ הא  ְְְְְֳִִִִַַַַָברי
 האל מינ מע  אמר  .חזיי לא ,יְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

. לי עבד ע בדי חדי והוה ְֲֲֲֵֵַַַָָָָהוה ,

 מקנאי חמי הוה  ד הה א  ימא  ְְֲִֵַַָָָָ
א א , א א  לי אמר הוה ֲֲֵַַַַָָָָאב י,
 יאיס פמי סבא , להה א  ְְִִִִַַָָָָאימא 
לי אימא לי אמר הוה. ְֲִֵֵֵַַָָָָמא רייתא 
מ ד  פ תקא . סבא  קדמאי, ְְְְִַָָָָָָָסבא 

.חיל ְִֵֵַָיתיי ר

 מע רי  חמעה  ל ע ראה ְְֲִִֵֶַַָָָָ
ְֵָואפל

א) רנה, א כר השמטות  (זוהר 
הואברהימטר יהיה  יהיה : היה  ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

ר' נפיק חד זמנא  .ילְְִִִַָָ
ואפיל , י ח עלמא  וחמא  , מעְְְְְִֵֵָָָָָָ
אלעזר לרי לי אמר . רי נה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָואס
ברי קדא עא מה ונחזי א  ,ריְְְְֱִֵֵֶַָָָָ
דמי  מלאכא , חד  ח וא ,אזל ְְְְֲֵַַַָָָָָה א .
 בילה לתי ואיק רברבא , ְְְְְְִִִַַַָָָלטרא 

. מי מ ְִֵָנ רא 

עי אמר  א מה , מע רי לי ְְִִֵֵַַַָָָ
עינא לי אמר ְְֵֵֵַַָָָלמיע ד,

לבע הה  לע רב  חי  ,זק זק : ִֵֵֶַַָָָָָָֹל
את א איר לא  ה ה הלד  בביל ְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹה א ,
 אכניס ואני , לגעת  יה ה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָֹמלא

. לי  חי רב  ה א  לְִִֵֶַָָָָֹֹלע

האאמר ללע רב  ח רי , רי לי : ֲִִִַַַַַָָָָֹ
ה א ר ד ה מי  ְִֵֶַַָָָָאחד 
לא , היח  עד לפניו .  יְְְְִִִֶֶַַַָָֹ
היה ה נמע מה אמר: .ת א ְִִֶֶֶַָָָָָָראה

. ל עה  ע ה מח  והיה  . הְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָאל

תמא, אביו מת ראה היה ,ה ְְִֵֶֶַָָָ
אמר אא, א א :ל א מר ֱֵַַָָָָֹהיה
מהרה. היה  יר  לי ,ק ה  תְִִִֵֵַַַָָָָלא
 זק ,נידמ ה ק  ל אמר : ל ְְֱִֵֶַַַַָָֹאמר

.ח יתיר מד ,בי תה ְְֲִִִֵֶַַָֹל

ח  ל ע ראה מע רי ְְֲִִֵֶַַָָָָמעה 
ְֵָואפל

א) רנה, א כר השמטות  (זוהר 
יהיה ואברה יח )היה יהיה(בראשית  ְְְְִִֶֶַָָָֹ

אחד  י .יל ְְְִִִֶַָָֹגימטרא
ואפל ,  ח לע וראה  מע רי  ְְְִִֵַָָָָָָָיצא 
,נ אלעזר רי  ל אמר .רא  ְְְְִִֵֶַַַָָָונס
הא.  ר ד ה רצה מה  ונראה ְְִֶֶַָָָֹא 
להר מה אחד  מלא  מצא ְְְְֶֶֶַַָָָָהלכ

מיו. א להב ת מ ציא ְֲִִִֵַָד ל ,

רצהאמר  א ה מה  ,מע רי ל ְִִֶַַַָָָ
רצה אני  :ל אמר ֲֲִֶַַָלעת?



הזֹוהררו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

כיחי  לא  גי לעלמא , ְְְְְְְְִִִֵֵָָָלמחרבי
קדא זר הכי דרא . איז לתיְְְְִִִַַָָָָָָָ
יהיה , היה  ואברה , אברה על ה א  ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹברי
רי  לי אמר .הו לתי ימטרה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָיהיה
ברי קדא  קי זיל  מינ  מט , מעְְְְִִִִֵַָָָ
עלמא . כיח יחאי ר  , לי ואימא  ְְְְִֵֵַַָָָָה א 

בריאזל קדא  קי מלאכא  הה א  ְְְֲִֵַַַַָָָ
לי  עלמא  מארי  ,לי אמר ְְֵֵֵַָָָָהא ,
לי אמר  יחאי, ר לי אמר מה  ֲֲִֵַַַַַַָָק
לעלמא , אחרבי זיל הא , ברי ְְְְְְִִֵַָָָקדא

יחאי. בר  י ת ח ְְְֵַַַָָולא 

למלאכא ,ד  מע רי חזיי אתא , ְְְְִִֵַַַַָָָָ
על זרנא  תיזל, לא  אי לי ְֲִֵֵֵַַָָָָָאמר
עז"א אתר ותהוי למייא, תיע ל  ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָֹלא 
ברי קד א  קי תיעל  וכד ְְְֲִֵֵֵַַַָָועזא "ל.
 אי ז לתי לית  ואי ,לי אימא  ְְִִִִֵֵַָָָה א 
לא תיב  הכי . רי ע ליהו ְְְְְֱִִִֶֶָָָֹעלמא ,
, רי ע לית  ואי  .רי הע עבר  ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָאע ה
א חית לא  תיב ,  ואחר  ע רה , ְְְֱֲִִֶַַַַָָֹלהו
 להו ע רה  לית  אי הע רה. ֱֲֲֲִֵֶַָָָָָעבר

תיב, הכי ברי. אנא  אינ ,רי דברי) ְְְְְֲִִִִֵָָ
טו) ואי יט  בר, יק עדי  ני י ְְִִִֵֵַַָָָעל

כתיב ,ל ע אלא  ו)בר לג  דבר(תהלי ְְִִִֶַָָָָ
 לית  ואי .'וכ  נע מי האה ' ,רי ְְְֲִִֵֵַַָָ

כתיב  ה א . ואנא  חד, כה )אית י (משלי ְֲִִִַַָ
קלא נפק עתא  י .ל ע יס ד ְְְֲִֵַַַָָָָוצ יק
רי   לקח ז אה ואמר, מיא  ְֲִִַַַַַָָָָָמ
לעילא , זר ה א  ברי קד א  , מעְְְְְִִֵַָָָ
אמר על ואי  לת א , מבל  ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָוא

יט) קמה  ה .(תהלי יע יראיו  ְְֲֵֶַָרצ

יי מצ א  מ להע את ְְֲִִִֶֶַָָֹלהחריב 
דה אמר  ר, יקיצ  י לְִִִֶַַַַָָָֹ

ו ,אברה על  הא  ר, יהיה היה  אברה ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ
רי  ל אמר . ה יל גימטרא  ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹיהיה
דה לפני   ל ,מ בה : מעְְְְִִִֵֵַַָָָ
מצ י י חאי  ר : ל ואמר הא  רֱֶַַָָֹ

.לעָָ

הלר דה לפני  הה א  לאה ְְִֵַַַַַָָָָ
ל י ,להע ר :ל אמר ִַָָָָהא .
ל אמר יחאי? ר לי  אמר מה  ְִֶֶַַַַַָָָלפני
להע את  חריב  ל ה א: ר ד ֲִֵֶַַָָָָה

יחאי . בר יח  ְְְִַַַַואל

הלא.א, את מע רי ראה ְְְִִֶֶַַַָָָָ
זרני ,תל לא   א :ל ְִִֵֵַַָֹאמר
ק ותהיה ,מיל ת נס  א  ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעלי
דה לפני כנס  ועזאל . עזא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָל 
י ל אי וא , ל אמר הא , רְְֱִִֵָֹֹ
הרי ,ריע הי אז ,לע יקי ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָצ
וא .ריהע עב ר אעה לא  ְְֱֲִִֶֶֶַָָֹתב 
תב  ואחר ערה,  הי ,ריע ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָאי
 אי א הערה. עב ר אחית ְֲֲִִֵַַָָָֹלא
 בני . אני ה , ני  הי  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָערה 

יט)תב  דברי)יק עדי ני י  על  ְִִִֵַַָָ
תב  ,לע א א בר  ואי (תהלי בר, ְֵֶֶָָָָָָָ

אי לג) וא .'וכ נע מי ה ' ְְְֲִִִֵַַַָדבר
תב הא, ואני אחד,  י הרי  ניְֲֲִִֵֵֶֶַַָָ

י) עה(משלי  תא .לע יס ד  ְְְִַָָָָוצ יק
, חלק ארי  ואמר: מיה מ ק ל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָיצא 
זר הא ר ד ה ,מע ְִִֵֶַַָָרי 
 עלי ואי למ ה. מב ל  ואה ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָלמעלה ,

קמה )תב  ה.(תהלייע יראיו   רצ ְְֲֵֶַָָ

הזֹוהר רז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אלעזר  רי ל ְְִִֶֶַָָָכתיו
א) מז, ויצא א  חדש  (זוהר

ער,ר י   אלעזר רי קי עאל זירא  ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
 נבעי ועינ י יתיב , הוה  חי ְְְְֲִִֵֵַַָָָא
חזר בכי,  פוותי מרחי והוה  ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָמ א,
מאי  ,יל אמר זירא . רי ְֲֲִֵֵַַַַַָָלאח רי
זמני  רי אמר בכי, מר  יתיב ְְְֲִִֵֵֵַַַָָהאי
עד  יכילנא . ולא גי, לקרבא  ְְְְְִִַַַָָָָָָעיילינא
עד  ,רי לא עאל לי חמ יתבי, הוְְְְְֲִֵֵֵַָָָ

בכי. ביתא  אזיל  קלי הוה  ְְֲִֵֵֵַָָָָָָנחת ,

אבנאמע אבנא , אבנא  אמר, הוה ְְְְֲֲַַַַַַָָָָ
עלמא , ל על עיאה  ְִִַַָָָָָָקיא 
עממיא ני זמיני ,מאר ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָקדתא 
 מסאבי למי לא תבא  , ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָלאתזלזלא 
 מסאבי וכל קיא,  אתר לסאבא  , ְְְְֲֲֲִִַַָָָָָָָעל

זמנא . הה א לעלמא ווי , ְְְְְְִִַַָָָָיקרב

זיראנחת  רי אמר ,לסלניס ויתיב  ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ
אי  למר,  לי ואימא  זיל ,יְְְִִֵֵֵַַָָל
רי  הא  אמר ,י עאל .יק ֲִֵֵֵַַַַָָָאיע ל
זקי ולא  ,י א ח לא  הכא, ְְְֵֵֵַַָָָָָזירא 

ִֵעינ הי.

יבלבתר  וא ליע ל, זירא  ר י אמר, ְְְֲִִֵֵַַַַָָ
רי, וארכי זירא , ר' עאל ְְְְִִֵַַָָלבר .
 ט אלעזר, ר' חמא  .יק ְִֵֵֶַַָָָָָויתיב

ארח ותיב  ,מהת   ק אמר ,רגלי, ְְְְְֲִֵֵַַָָָָ
. ארחי ויתיב  ְְִֵֵָָק

מאי אמר  כי, הוה  מר האי זירא , רי ְֲִִֵֵַַַַַָָָָ
סיאה בירא  ארב א אמר, ְְְֲִִַַַַָָָָָחזא.
יירא אבנא  הה א חזינא עלמא , ְְְִֵַַַָָָָָָָכל 
והה א עלמא . א יל דמינ ְְְְִִִֵַַָָָָקיא,

.על ירי יעקב  י הוה, ְְֲֲֲֵֵֵַַַָָָֹאבנא 

אלעזר  רי ל ְְִִֶֶַָָָכתיו
א) מז, ויצא א  חדש  (זוהר

אלרי  רי  לפני  נכנס  ער.זירא   עזר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ועיניו יב , היה  תא ְֵֵֶָָָָָמצא
פתתיו  מרח והיה  ,מי בעי ְְְְְִִִֵַַָָָנ
אמר זירא. רי לאח ריו חזר ֲִֵֶַַַַָָָָבכה.
אמר: בכה? מר ב  ה  מה : ְֵֶֶֶַַַַָָל
יכלי . ולא אליו, לקרב  נכנס י עמיְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֹ
.לחדר כנס  ת א  רא ,בי י דעְְְְְִִֶַַָָ
ב כה. ית ל ה  לק היה רד, ִֵֶֶַַַַָָָעד

קד המע אב ,אב אב א מר: היה  ְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
קדת ,להע ל על  ְְִֶַַָָָָֻעלינה
 להזלזל  יהע ני  עתידי , נְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָר
את לטא  עלי טמאי  למי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָלהיב 
.  יקריב המאת וכל , דה מ ְְְְִֵַַַָָָֻמק

.מה תא ללע ְְַַָָא י 

זיראירד רי אמר .כסא ויב  ְְְִִֵַַַַָָָָ
א למר,  ל ואמר ל : ְְֱִֵֶַַָֹל
רי הה אמר: , נכנס  לפניו ? ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָא נס 
עיניו.  הרי ולא , היח לא  .א ְְִִִֵֵֵַָָָֹֹזירא 

וא האחר נס , זירא ר י  אמר:  ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
 י והר זירא  רי  נכנס  . ח ְְְִִִִֵֵַַַָב
עט אלעזר, רי  ראה לפניו. ויב  ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָריו,
ק .דר וב  ,מ  ק אמר: , רגלְְְְְְִֵַַַָָָ

.דר ְְְַַָוי ב 

מהאמר ב כה, היה ר זה זירא : רי ִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ד ל בר מרבה  אמר: ְְֶֶֶַָָָָָָראה ?
היקרה אב ת א ראיתי , להע ל  ְִִֶֶֶַָָָָָָָל 
ת וא ,להע נ ל ה ְְְִִֶֶַַָָָָָה דה
עליה. רא את  עקב  היתה  ְֲֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהאב



הזֹוהררו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

כיחי  לא  גי לעלמא , ְְְְְְְְִִִֵֵָָָלמחרבי
קדא זר הכי דרא . איז לתיְְְְִִִַַָָָָָָָ
יהיה , היה  ואברה , אברה על ה א  ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹברי
רי  לי אמר .הו לתי ימטרה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָיהיה
ברי קדא  קי זיל  מינ  מט , מעְְְְִִִִֵַָָָ
עלמא . כיח יחאי ר  , לי ואימא  ְְְְִֵֵַַָָָָה א 

בריאזל קדא  קי מלאכא  הה א  ְְְֲִֵַַַַָָָ
לי  עלמא  מארי  ,לי אמר ְְֵֵֵַָָָָהא ,
לי אמר  יחאי, ר לי אמר מה  ֲֲִֵַַַַַַָָק
לעלמא , אחרבי זיל הא , ברי ְְְְְְִִֵַָָָקדא

יחאי. בר  י ת ח ְְְֵַַַָָולא 

למלאכא ,ד  מע רי חזיי אתא , ְְְְִִֵַַַַָָָָ
על זרנא  תיזל, לא  אי לי ְֲִֵֵֵַַָָָָָאמר
עז"א אתר ותהוי למייא, תיע ל  ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָֹלא 
ברי קד א  קי תיעל  וכד ְְְֲִֵֵֵַַַָָועזא "ל.
 אי ז לתי לית  ואי ,לי אימא  ְְִִִִֵֵַָָָה א 
לא תיב  הכי . רי ע ליהו ְְְְְֱִִִֶֶָָָֹעלמא ,
, רי ע לית  ואי  .רי הע עבר  ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָאע ה
א חית לא  תיב ,  ואחר  ע רה , ְְְֱֲִִֶַַַַָָֹלהו
 להו ע רה  לית  אי הע רה. ֱֲֲֲִֵֶַָָָָָעבר

תיב, הכי ברי. אנא  אינ ,רי דברי) ְְְְְֲִִִִֵָָ
טו) ואי יט  בר, יק עדי  ני י ְְִִִֵֵַַָָָעל

כתיב ,ל ע אלא  ו)בר לג  דבר(תהלי ְְִִִֶַָָָָ
 לית  ואי .'וכ  נע מי האה ' ,רי ְְְֲִִֵֵַַָָ

כתיב  ה א . ואנא  חד, כה )אית י (משלי ְֲִִִַַָ
קלא נפק עתא  י .ל ע יס ד ְְְֲִֵַַַָָָָוצ יק
רי   לקח ז אה ואמר, מיא  ְֲִִַַַַַָָָָָמ
לעילא , זר ה א  ברי קד א  , מעְְְְְִִֵַָָָ
אמר על ואי  לת א , מבל  ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָוא

יט) קמה  ה .(תהלי יע יראיו  ְְֲֵֶַָרצ

יי מצ א  מ להע את ְְֲִִִֶֶַָָֹלהחריב 
דה אמר  ר, יקיצ  י לְִִִֶַַַַָָָֹ

ו ,אברה על  הא  ר, יהיה היה  אברה ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ
רי  ל אמר . ה יל גימטרא  ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹיהיה
דה לפני   ל ,מ בה : מעְְְְִִִֵֵַַָָָ
מצ י י חאי  ר : ל ואמר הא  רֱֶַַָָֹ

.לעָָ

הלר דה לפני  הה א  לאה ְְִֵַַַַַָָָָ
ל י ,להע ר :ל אמר ִַָָָָהא .
ל אמר יחאי? ר לי  אמר מה  ְִֶֶַַַַַָָָלפני
להע את  חריב  ל ה א: ר ד ֲִֵֶַַָָָָה

יחאי . בר יח  ְְְִַַַַואל

הלא.א, את מע רי ראה ְְְִִֶֶַַַָָָָ
זרני ,תל לא   א :ל ְִִֵֵַַָֹאמר
ק ותהיה ,מיל ת נס  א  ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעלי
דה לפני כנס  ועזאל . עזא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָל 
י ל אי וא , ל אמר הא , רְְֱִִֵָֹֹ
הרי ,ריע הי אז ,לע יקי ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָצ
וא .ריהע עב ר אעה לא  ְְֱֲִִֶֶֶַָָֹתב 
תב  ואחר ערה,  הי ,ריע ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָאי
 אי א הערה. עב ר אחית ְֲֲִִֵַַָָָֹלא
 בני . אני ה , ני  הי  ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָערה 

יט)תב  דברי)יק עדי ני י  על  ְִִִֵַַָָ
תב  ,לע א א בר  ואי (תהלי בר, ְֵֶֶָָָָָָָ

אי לג) וא .'וכ נע מי ה ' ְְְֲִִִֵַַַָדבר
תב הא, ואני אחד,  י הרי  ניְֲֲִִֵֵֶֶַַָָ

י) עה(משלי  תא .לע יס ד  ְְְִַָָָָוצ יק
, חלק ארי  ואמר: מיה מ ק ל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָיצא 
זר הא ר ד ה ,מע ְִִֵֶַַָָרי 
 עלי ואי למ ה. מב ל  ואה ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָָלמעלה ,

קמה )תב  ה.(תהלייע יראיו   רצ ְְֲֵֶַָָ

הזֹוהר רז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אלעזר  רי ל ְְִִֶֶַָָָכתיו
א) מז, ויצא א  חדש  (זוהר

ער,ר י   אלעזר רי קי עאל זירא  ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
 נבעי ועינ י יתיב , הוה  חי ְְְְֲִִֵֵַַָָָא
חזר בכי,  פוותי מרחי והוה  ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָמ א,
מאי  ,יל אמר זירא . רי ְֲֲִֵֵַַַַַָָלאח רי
זמני  רי אמר בכי, מר  יתיב ְְְֲִִֵֵֵַַַָָהאי
עד  יכילנא . ולא גי, לקרבא  ְְְְְִִַַַָָָָָָעיילינא
עד  ,רי לא עאל לי חמ יתבי, הוְְְְְֲִֵֵֵַָָָ

בכי. ביתא  אזיל  קלי הוה  ְְֲִֵֵֵַָָָָָָנחת ,

אבנאמע אבנא , אבנא  אמר, הוה ְְְְֲֲַַַַַַָָָָ
עלמא , ל על עיאה  ְִִַַָָָָָָקיא 
עממיא ני זמיני ,מאר ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָקדתא 
 מסאבי למי לא תבא  , ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָלאתזלזלא 
 מסאבי וכל קיא,  אתר לסאבא  , ְְְְֲֲֲִִַַָָָָָָָעל

זמנא . הה א לעלמא ווי , ְְְְְְִִַַָָָָיקרב

זיראנחת  רי אמר ,לסלניס ויתיב  ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ
אי  למר,  לי ואימא  זיל ,יְְְִִֵֵֵַַָָל
רי  הא  אמר ,י עאל .יק ֲִֵֵֵַַַַָָָאיע ל
זקי ולא  ,י א ח לא  הכא, ְְְֵֵֵַַָָָָָזירא 

ִֵעינ הי.

יבלבתר  וא ליע ל, זירא  ר י אמר, ְְְֲִִֵֵַַַַָָ
רי, וארכי זירא , ר' עאל ְְְְִִֵַַָָלבר .
 ט אלעזר, ר' חמא  .יק ְִֵֵֶַַָָָָָויתיב

ארח ותיב  ,מהת   ק אמר ,רגלי, ְְְְְֲִֵֵַַָָָָ
. ארחי ויתיב  ְְִֵֵָָק

מאי אמר  כי, הוה  מר האי זירא , רי ְֲִִֵֵַַַַַָָָָ
סיאה בירא  ארב א אמר, ְְְֲִִַַַַָָָָָחזא.
יירא אבנא  הה א חזינא עלמא , ְְְִֵַַַָָָָָָָכל 
והה א עלמא . א יל דמינ ְְְְִִִֵַַָָָָקיא,

.על ירי יעקב  י הוה, ְְֲֲֲֵֵֵַַַָָָֹאבנא 

אלעזר  רי ל ְְִִֶֶַָָָכתיו
א) מז, ויצא א  חדש  (זוהר

אלרי  רי  לפני  נכנס  ער.זירא   עזר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ועיניו יב , היה  תא ְֵֵֶָָָָָמצא
פתתיו  מרח והיה  ,מי בעי ְְְְְִִִֵַַָָָנ
אמר זירא. רי לאח ריו חזר ֲִֵֶַַַַָָָָבכה.
אמר: בכה? מר ב  ה  מה : ְֵֶֶֶַַַַָָל
יכלי . ולא אליו, לקרב  נכנס י עמיְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֹ
.לחדר כנס  ת א  רא ,בי י דעְְְְְִִֶַַָָ
ב כה. ית ל ה  לק היה רד, ִֵֶֶַַַַָָָעד

קד המע אב ,אב אב א מר: היה  ְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
קדת ,להע ל על  ְְִֶַַָָָָֻעלינה
 להזלזל  יהע ני  עתידי , נְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָר
את לטא  עלי טמאי  למי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָלהיב 
.  יקריב המאת וכל , דה מ ְְְְִֵַַַָָָֻמק

.מה תא ללע ְְַַָָא י 

זיראירד רי אמר .כסא ויב  ְְְִִֵַַַַָָָָ
א למר,  ל ואמר ל : ְְֱִֵֶַַָֹל
רי הה אמר: , נכנס  לפניו ? ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָא נס 
עיניו.  הרי ולא , היח לא  .א ְְִִִֵֵֵַָָָֹֹזירא 

וא האחר נס , זירא ר י  אמר:  ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
 י והר זירא  רי  נכנס  . ח ְְְִִִִֵֵַַַָב
עט אלעזר, רי  ראה לפניו. ויב  ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָריו,
ק .דר וב  ,מ  ק אמר: , רגלְְְְְְִֵַַַָָָ

.דר ְְְַַָוי ב 

מהאמר ב כה, היה ר זה זירא : רי ִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ד ל בר מרבה  אמר: ְְֶֶֶַָָָָָָראה ?
היקרה אב ת א ראיתי , להע ל  ְִִֶֶֶַָָָָָָָל 
ת וא ,להע נ ל ה ְְְִִֶֶַַָָָָָה דה
עליה. רא את  עקב  היתה  ְֲֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹהאב
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והוהוכי  עלמא , ל א יל מינ אבנא  ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
הי רא, תה מא  מ קעא  יְְְִֵֵֵַַָָָרי
אבנא , ההא  א א .ל לנענעה יעקב  ְְְְֲֶַַַַָָָָָֹיכל
י ורי ר א , תה מא  קע מ ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָזוייתי
קד ועל מקא , בי ְְְְֲִֵֶַַַָָֹאתמס
.על עיאה  יקרא  כינ א  ,ידְְְְֲִִִָָָָָָק

דכתיב  הא  כד )הדא  מט עה(שר מ ְֲִִִֶָָ
דמל א קיא  מא  יראל . ְְְְִִֵֶֶַַָָָָאב

.על לי הוה  ֲֲִִָָָָָעי אה

מאד הה א קרא  יעקב , אתא  ְֲַַַָָָָָֹ
ויו ,אמ  נסב ְְְִִַַָָָָָקי א ,
. הוה  יקד קד אתר ְְֲֲֳִֶַַַָָָֹההא 
, ר '  מענא  אנא  זירא , רי ְְְֲֲִֵֵַַַָָָאמר

אד רנא . ולא  האי, מה רזא  ְְְְְֲִִַַַַָָָָָאמר 

ע י אמר זירא  רי  אי  אלעזר , רי ְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
מ ה האי ודילמא  .על ְְֲִִֵַָָָָאחיס 
כתיב מתא , רירא  ה א  וכ , מעְְְְְְְְִִִִַָָָ
מאבני  אחת אב , ק ה מאבני ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָוח
הדע , קמ , מק מאיזה  . ק ִֵֵֶַַַָָָָה
אבני  ,ה ה מק ְְֲִֶֶַָָהא 
ה א הדא  .ל הע לכל   מי חקיְֲֲִִֶַָָָָ

יט)דכתיב  יד  מי.(איוב חק אבני ְֲֲִִִִַָָ

 והיתההאב , לכ עיר היתה ה את , ְְְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ
ית   היה   מק עד  ֵֶַָָָָָע לה 
 על  ונת היתה לא  ויעקב  .ק ְְְֲִַַַַָָָָָֹֹה
לי רמיזא   מ עליה, א א  ,מה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאחת 
 ,מי א יל  ל היא מה  ְְְִִִִֵַָָָֹרמיזא .

. ימ א יל עלמא  ל ְְֲִִֵֵַָָָֹיעקב

ת א, ק ה מאבני  וח עה ְְִֵֵַַַַָָָָ
ו ,ל הע ל עיר ִִֶֶַַָָָָהיא 
מרא תיו, היא   ל   ְֲִִֵֵֶַַָָָמרא תיו ,

העל ,וכי ל נל  ה האב ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
הדל ,  ה קע היה ְְַַַָָָָָֹורא
ת א אא ? תא לנענע יעקב  יכל  ְֲֲֵֵֶַַַָָָָֹֹאי
הדל , ה קעת הי זותיה ,ְְִֶֶֶַַָָָָָהאב
ועליה , קה בית נתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹורא
 העלי הב ד  והכינה ,יד ה ְְְֳִִֶֶַַַָָָָֹקד

תב   זה מט)עליה . רעה(בראשית מ ִֶֶֶֶָָָָֹ
ה ל  דה  וה י ראל. אב ל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

עליה. חק ק היה  ְֶֶָָָָָָהעלי

ה ד,א ה תא קרא יעקב , ְֲֵֶַַַָָָָֹ
מק  תא ו ,אמ נטלְְְִָָָָָ
רי אמר  . היה  י דה דֳִִֶֶַַַָָָָָֹ
אמר  רי    מעי  אני ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָזירא ,

נז רי . ולא  זה, ה בר ס ד  ְְְִִֶֶַַָָָֹאת 

עיאמר זירא, רי  אי  אלעזר, רי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ה א הה הבר ואלי . עלי ְֶֶַַַָָָָָחסה 
תב הבר, רר הא  וכ ,מעְְֵֶֶַַָָָָָָ

כח ) אחת(ש אב .קה מאבני  ְִֵֵֶֶַַַַַַָוח 
ק מ ?מק מאיזה  . ק ה ְִֵֵֵֵֶַַָָָמאבני 
אבני  , הה מק הא  ְְֲִֶֶַַַָָָה ד ע,
תב  זה . להע לכל מי חקיְֲִִֶֶֶַָָָָ

יד ) מי.(איוב חק  ֲֲִִַָָאבני

והיתההאב , לכ ער היתה האת  ְְְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ
ית  היה מק עד  ֵֶַָָָָָעלה 
 על   נת היתה לא ויעקב  .ק ְְְֲִַַַַָָָָָֹֹה
ל רמזה מ עליה, אא  ,מה ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת 
 מה, נל הל  היא  מה ְִִִֶֶֶֶַַַָָֹרמז.

.מ נל  להע ל ְֲִִֶַַָָָֹיעקב 

תא, ק ה מאבני  וח  העה , ְְִֵֵַַַַַָָָָ
 ו .להע ל  ער ִִֶֶַַָָָָהיא 
מראתיו היא  , ל    ְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמראתיו

הזֹוהר רטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

הה א ,  ק וב מד . ז זה  ְְִִֶַַַַַָָָגמת 
.מק  תא  ע נתיבה  ְְְְְִַַַָָלמר,

 גמאוסימ היא ז אמר  לקח, ידע  ְְִִַַַָָָָָ
מעלה ,  היה  לז וא ְְְִִִֶֶַָָי,
ל   ועל מעלה. לי היה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָידע 
ה את והאב כתיב נדר, ונדר ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹעליה ,
 האב א למר , מ בה . מי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָא ר
ית יהיה  מ בה  מ י א ר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹה את 
ע ר לי  א ר וכל מד ,ְֱֲֲִִִִֵֶֶָֹֹאלהי
זירא , רי אמר הע ר. נדר .ל ר ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאע

מענא . ואי ְַַַָָָהא 

אתקריאמר האי על ,כד )לי מט ש) אב ְְִֵֵֶֶַַַָ
על  נקראה  למר , ְְְְִִֵַַָָָיראל.
דוה עליה . ועיניו ל ת על  ,מְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
ו ,למי ע ית ת א ע ה  ה א  רְִֵָָָָָָ

.כינת ְְִָָָהיתה 

אבנא ,ועל האי על חזינא  כינא, א  ְְְֲִֵַַַַַָָָָָ
עממיא , סאבת  לאה ְְְֲִִַַַַָָָזמיני
לעלמא , ווי  יב י , לא  מא מיתייא . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָפגרי
כה דרא . להה א  ווי זימנא, לההא  ְְְְִַַַַָָָָווי
לבתר וא יק. אתנח  קדמיתא , ְְְְְְִִִִַַַַָָד
 זמיני  יה  לאינ ווי ואמר, ְְֲִִִִַַַַָחזר
דעלמא . עיאה  מל א  יתער ד ְְְְְְִִַַַָָָָָָָעלמא ,

ידעכה  קיא מלאכא  אמר זירא , רי ְְֲִִֵַַַַַָָָָָָ
 אי ז .על למב י ה א יא ת  ,יְְֲִִֵֵַָָָ
עלמא ייק  א צ יקא ,  ְְְִִִַַַַַָָָא

דאתי. בעלמא ,ְְְֵֵָָָדי

ההא. ק ו ב מד . ז זה גמת ְְִִֶַַַַַַָָֻ
. מק ת א דע נתי בה ְְְְְִַַַָָלמר,

דגמאוסימ היא ז אמר : לקח , ידע ְְִִַַַָָָָָֻ
מעלה ,  היה לז וא ְְֲִִִֶֶַָָי,
ל   ועל  מעלה . לי  היה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָידע

ת ב  נדר, ונדר כח )עליה, והאב (בראשית ְְֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
א למר, מ בה. מי  אר ְְֲִִֵֶַַַַָֹה את

הא יתהאב יהיה מבה  מי  א ר ת  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ער לי  א ר וכל  מד ,ְֱֲִִִִֵֶֶַָֹֹאלהי
זירא , ר י  אמר הע ר. נדר .ל רְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָאע

מעי . ואי ְִֶַַַָזה

י ראל אמר אב נקראת זה על , ל ש) ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
עלמט) ,מ על  נקראה למר, ,ְְְְִַַַָָ

ה א ר דוה עליה. ועיניו ל תְְִֵֶֶַַָָָָָָ
היתה  ו , למיע ית  ת א ְְִֵָָָָָָָעה 

.כינתְִָ

הועל האב על  ראיתי  כיתי , זה  ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
יהע טמאת את יל ְֲִִִִֶַַָָֻעתידי
!ללע א י יבה? לא מי  .מתי ְְִִִִֵֵֶָָֹפגרי 
כה ה ר! תלא אי !מה ת לא ְְְַַַָָא י 
חזר  אחר ותק. נאנח ְְֱִֶַַַַַָָָָָבראנה,
, לע נמצאי הי תלא אי  ְְְְִִִֶַָָָָָואמר:

.להע ל  העלי ל ה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָתערר

י דע כה  ד ה  מלא אמר, זירא . רי  ְִֵֵַַַַַָָָָָָ
עליה. לב ת הא רא י זה, ְִֶֶֶָָָאת
יקד  א , יקיה ריכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַא

ה א. לבע הה לעֶַַָָָָָ
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והוהוכי  עלמא , ל א יל מינ אבנא  ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
הי רא, תה מא  מ קעא  יְְְִֵֵֵַַָָָרי
אבנא , ההא  א א .ל לנענעה יעקב  ְְְְֲֶַַַַָָָָָֹיכל
י ורי ר א , תה מא  קע מ ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָזוייתי
קד ועל מקא , בי ְְְְֲִֵֶַַַָָֹאתמס
.על עיאה  יקרא  כינ א  ,ידְְְְֲִִִָָָָָָק

דכתיב  הא  כד )הדא  מט עה(שר מ ְֲִִִֶָָ
דמל א קיא  מא  יראל . ְְְְִִֵֶֶַַָָָָאב

.על לי הוה  ֲֲִִָָָָָעי אה

מאד הה א קרא  יעקב , אתא  ְֲַַַָָָָָֹ
ויו ,אמ  נסב ְְְִִַַָָָָָקי א ,
. הוה  יקד קד אתר ְְֲֲֳִֶַַַָָָֹההא 
, ר '  מענא  אנא  זירא , רי ְְְֲֲִֵֵַַַָָָאמר

אד רנא . ולא  האי, מה רזא  ְְְְְֲִִַַַַָָָָָאמר 

ע י אמר זירא  רי  אי  אלעזר , רי ְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
מ ה האי ודילמא  .על ְְֲִִֵַָָָָאחיס 
כתיב מתא , רירא  ה א  וכ , מעְְְְְְְְִִִִַָָָ
מאבני  אחת אב , ק ה מאבני ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָוח
הדע , קמ , מק מאיזה  . ק ִֵֵֶַַַָָָָה
אבני  ,ה ה מק ְְֲִֶֶַָָהא 
ה א הדא  .ל הע לכל   מי חקיְֲֲִִֶַָָָָ

יט)דכתיב  יד  מי.(איוב חק אבני ְֲֲִִִִַָָ

 והיתההאב , לכ עיר היתה ה את , ְְְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ
ית   היה   מק עד  ֵֶַָָָָָע לה 
 על  ונת היתה לא  ויעקב  .ק ְְְֲִַַַַָָָָָֹֹה
לי רמיזא   מ עליה, א א  ,מה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאחת 
 ,מי א יל  ל היא מה  ְְְִִִִֵַָָָֹרמיזא .

. ימ א יל עלמא  ל ְְֲִִֵֵַָָָֹיעקב

ת א, ק ה מאבני  וח עה ְְִֵֵַַַַָָָָ
ו ,ל הע ל עיר ִִֶֶַַָָָָהיא 
מרא תיו, היא   ל   ְֲִִֵֵֶַַָָָמרא תיו ,

העל ,וכי ל נל  ה האב ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
הדל ,  ה קע היה ְְַַַָָָָָֹורא
ת א אא ? תא לנענע יעקב  יכל  ְֲֲֵֵֶַַַָָָָֹֹאי
הדל , ה קעת הי זותיה ,ְְִֶֶֶַַָָָָָהאב
ועליה , קה בית נתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹורא
 העלי הב ד  והכינה ,יד ה ְְְֳִִֶֶַַַָָָָֹקד

תב   זה מט)עליה . רעה(בראשית מ ִֶֶֶֶָָָָֹ
ה ל  דה  וה י ראל. אב ל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

עליה. חק ק היה  ְֶֶָָָָָָהעלי

ה ד,א ה תא קרא יעקב , ְֲֵֶַַַָָָָֹ
מק  תא ו ,אמ נטלְְְִָָָָָ
רי אמר  . היה  י דה דֳִִֶֶַַַָָָָָֹ
אמר  רי    מעי  אני ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָזירא ,

נז רי . ולא  זה, ה בר ס ד  ְְְִִֶֶַַָָָֹאת 

עיאמר זירא, רי  אי  אלעזר, רי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ה א הה הבר ואלי . עלי ְֶֶַַַָָָָָחסה 
תב הבר, רר הא  וכ ,מעְְֵֶֶַַָָָָָָ

כח ) אחת(ש אב .קה מאבני  ְִֵֵֶֶַַַַַַָוח 
ק מ ?מק מאיזה  . ק ה ְִֵֵֵֵֶַַָָָמאבני 
אבני  , הה מק הא  ְְֲִֶֶַַַָָָה ד ע,
תב  זה . להע לכל מי חקיְֲִִֶֶֶַָָָָ

יד ) מי.(איוב חק  ֲֲִִַָָאבני

והיתההאב , לכ ער היתה האת  ְְְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ
ית  היה מק עד  ֵֶַָָָָָעלה 
 על   נת היתה לא ויעקב  .ק ְְְֲִַַַַָָָָָֹֹה
ל רמזה מ עליה, אא  ,מה ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת 
 מה, נל הל  היא  מה ְִִִֶֶֶֶַַַָָֹרמז.

.מ נל  להע ל ְֲִִֶַַָָָֹיעקב 

תא, ק ה מאבני  וח  העה , ְְִֵֵַַַַַָָָָ
 ו .להע ל  ער ִִֶֶַַָָָָהיא 
מראתיו היא  , ל    ְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמראתיו

הזֹוהר רטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

הה א ,  ק וב מד . ז זה  ְְִִֶַַַַַָָָגמת 
.מק  תא  ע נתיבה  ְְְְְִַַַָָלמר,

 גמאוסימ היא ז אמר  לקח, ידע  ְְִִַַַָָָָָ
מעלה ,  היה  לז וא ְְְִִִֶֶַָָי,
ל   ועל מעלה. לי היה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָידע 
ה את והאב כתיב נדר, ונדר ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹעליה ,
 האב א למר , מ בה . מי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָא ר
ית יהיה  מ בה  מ י א ר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹה את 
ע ר לי  א ר וכל מד ,ְֱֲֲִִִִֵֶֶָֹֹאלהי
זירא , רי אמר הע ר. נדר .ל ר ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאע

מענא . ואי ְַַַָָָהא 

אתקריאמר האי על ,כד )לי מט ש) אב ְְִֵֵֶֶַַַָ
על  נקראה  למר , ְְְְִִֵַַָָָיראל.
דוה עליה . ועיניו ל ת על  ,מְְְִֵֶֶַַַָָָָָ
ו ,למי ע ית ת א ע ה  ה א  רְִֵָָָָָָ

.כינת ְְִָָָהיתה 

אבנא ,ועל האי על חזינא  כינא, א  ְְְֲִֵַַַַַָָָָָ
עממיא , סאבת  לאה ְְְֲִִַַַַָָָזמיני
לעלמא , ווי  יב י , לא  מא מיתייא . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָפגרי
כה דרא . להה א  ווי זימנא, לההא  ְְְְִַַַַָָָָווי
לבתר וא יק. אתנח  קדמיתא , ְְְְְְִִִִַַַַָָד
 זמיני  יה  לאינ ווי ואמר, ְְֲִִִִַַַַָחזר
דעלמא . עיאה  מל א  יתער ד ְְְְְְִִַַַָָָָָָָעלמא ,

ידעכה  קיא מלאכא  אמר זירא , רי ְְֲִִֵַַַַַָָָָָָ
 אי ז .על למב י ה א יא ת  ,יְְֲִִֵֵַָָָ
עלמא ייק  א צ יקא ,  ְְְִִִַַַַַָָָא

דאתי. בעלמא ,ְְְֵֵָָָדי

ההא. ק ו ב מד . ז זה גמת ְְִִֶַַַַַַָָֻ
. מק ת א דע נתי בה ְְְְְִַַַָָלמר,

דגמאוסימ היא ז אמר : לקח , ידע ְְִִַַַָָָָָֻ
מעלה ,  היה לז וא ְְֲִִִֶֶַָָי,
ל   ועל  מעלה . לי  היה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָידע

ת ב  נדר, ונדר כח )עליה, והאב (בראשית ְְֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
א למר, מ בה. מי  אר ְְֲִִֵֶַַַַָֹה את

הא יתהאב יהיה מבה  מי  א ר ת  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ער לי  א ר וכל  מד ,ְֱֲִִִִֵֶֶַָֹֹאלהי
זירא , ר י  אמר הע ר. נדר .ל רְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָאע

מעי . ואי ְִֶַַַָזה

י ראל אמר אב נקראת זה על , ל ש) ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
עלמט) ,מ על  נקראה למר, ,ְְְְִַַַָָ

ה א ר דוה עליה. ועיניו ל תְְִֵֶֶַַָָָָָָ
היתה  ו , למיע ית  ת א ְְִֵָָָָָָָעה 

.כינתְִָ

הועל האב על  ראיתי  כיתי , זה  ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
יהע טמאת את יל ְֲִִִִֶַַָָֻעתידי
!ללע א י יבה? לא מי  .מתי ְְִִִִֵֵֶָָֹפגרי 
כה ה ר! תלא אי !מה ת לא ְְְַַַָָא י 
חזר  אחר ותק. נאנח ְְֱִֶַַַַַָָָָָבראנה,
, לע נמצאי הי תלא אי  ְְְְִִִֶַָָָָָואמר:

.להע ל  העלי ל ה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָתערר

י דע כה  ד ה  מלא אמר, זירא . רי  ְִֵֵַַַַַָָָָָָ
עליה. לב ת הא רא י זה, ְִֶֶֶָָָאת
יקד  א , יקיה ריכ ְְִִִֵֶֶֶַַַַא

ה א. לבע הה לעֶַַָָָָָ
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אב"ד דק"ק אודווארי
כעת הרב בביהמ"ד בית ישעי'

מח"ס שו"ת דברי שלום ד"ח ושאר ספרים עה"ת וסוגיות
בס"ד, יום ג' פ' כי תשא תש"ע לפ"ק.

שלומים מרובים כטל וכרביבים, וחיים ארוכים בטוב ובנעימים, לכבוד המאור הגדול, המאיר לארץ ולדרים בחכמתו 
הנפלאה עד מאוד, מזכה את הרבים, ורבים השיב מעון, אהוב למעלה ונחמד למטה, ולא מחזיק טיבותא לנפשי', לוחם 
מלחמתה של תורה, גודר גדר ועומד בפרץ במסי"נ, בקי בתורת הנגלה והנסתר, אוהב ישראל ומקרבן לאביהם שבשמים, 

ה"ה הרהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אדמו"ר ואב"ד האלמין שליט"א. 
הנה הרה"צ הנ"ל אשר אני מכירו עשרות בשנים מחבר של מאות ספרים על רוב עניני יסודות התורה שנחוץ להכלל 

־ולהפרט כמו עניני סת"ם, כשרות, תיקון הברית, שכר ועונש, תיקון המידות, שמירת שבת ומועדים, קדושת בית הכנ
סת, אפיית ואכילת מצות, ציצית, ומקוואות והדפיס והחזיר עטרה ליושנה בלימוד שו"ע יומי מחבר ורמ"א, ע"י שחיבר 
הרבה ספרים על זה, וכו', ועכשיו קם לעורר על נחיצות לימוד הזוהר הקדוש ברבים וחיבר הרבה ספרים על הזוהר כמו 
ספר "אור הזוהר" ששם קיבץ מזוהר הקדוש ותיקונים, ספרי בעל שם טוב הקדוש ותלמידיו, ויותר מאלף גדולי ישראל 

מדורות הקודמים על נחיצות בענין למוד הזהר והתיקונים.
ועוד הוציא לאור תיקוני זוהר היומי שמחולק לעמוד יומי שבשתי דקות ליום אפשר לסיים כל התיקוני זוהר בשנה אחת. 
עוד הדפיס כל ספרי הזוהר על כל חלקיו מסודר ברוב פאר והדר לפי שיעור יומי שבמשך 12 דקות ליום יכולים לסיים 

כל ספרי הזוהר בשנה אחת. 
ספר "אור הזוהר" כולל את דבריהם הקדושים החוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם, מדריך ומורה דרך, להתמיד 
בלימוד הזוהר, ולסיים מדי שבוע בשבוע כל פרשת הזהר, כמו שתיקן רבינו החפץ חיים בישיבתו בראדין, שכל בחור 
יגמור בכל שבת קודש כל פרשת השבוע בזוהר הקדוש. וידוע שהרמח"ל זצ"ל אשר היה בקי עצום בכל מכמני התורה 
הזו, למוד בספר הזהר ברצף ללא הפסק, שבכוח הקדושה  גזרות מעם ישראל אלא את העצה  ולא מצא עצה לבטל 
העליונה של ספר הזהר הקדוש לבטל כל גזרות ולקרב הגאולה ברחמים.  ע"ז עוררו הבד"ץ עדה חרדית בשנת תרפ"א 
בראש הצה"ק רבי יוסף חיים זוננפעלד זצ"ל, ואתו עמו חבל נביאים גדולי ישראל זצ"ל, וחתמו בקריאות קדש שנית 

בניסן תרצ"א.
עד כמה היה חביב למוד תורת הסוד על תלמידי הבעל שם טוב וממשיכיו, יש ללמד ממה שהצה"ק מורנו רבי יצחק 
אייזיק מזידיטשוב זי"ע, העיד בעצמו ואמר, שלמד ושנה הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד. וידוע מה שהביא הליקוטי 
תורה, )טשערנוביל, הדרכה ז'( דברי הבעל שם טוב זיע"א שציוה לאנשיו, שקדם כל תפלה ]שחרית, מנחה וערבית[, 
ילמדו מאמר זהר ותיקונים. ובספר כסא מלך לתיקו"ז, )תיקון מ"ג אות ס(, כתב: לימוד הזהר בגירסא בעלמא בונה 
עולמות, וכל שכן אם יזכה ללמד ולהבין פרוש מאמר אחד, יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת, מה שלא יעשה בלימוד 
הפשט שנה תמימה וכו'. וידועים דברי רבי יצחק אייזיק יחיאל ספרין מקאמרנא, )נוצר חסד מס' אבות פ"ד(, וז"ל: לו 
עמי שומע לי, בדור הרע הזה שהמינות גובר, היו לומדים עם תינוק בן תש"ע שנים ספר הזהר ותיקונים להגות בה, 
והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו, ויתקיים, עכ"ל.  וידוע שע"י למוד הזהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו ממגפה 

ושערוריות. )אמרי פנחס שער ו' אות ע"ג(
וכל הדורות הקודמים צידדו ועוררו הצדיקים את המוני ישראל לעסוק בזוהר בנוסף לנגלות התורה, ובזה נצא מלוא 
חובתינו בהשתדלות להבאת הגאולה, כמו שכתב בספר דגל מחנה אפרים )פרשת בשלח(: 'ובני ישראל יוצאים ביד רמה' 
)שמות יד ח(, ותרגומו: 'ובני ישראל נפקין בריש גליה, על דרך דאיתא בזהר הקדוש בספרא דא יפקון מן גלותא, ועין שם 
שמבאר עוד יותר כשיתגלה הספר הזהר בדא יפקון מן גלותא. וזהו שמרמז בפסוק ובני ישראל יוצאים, הינו מן הגלות, 
כנזכר לעיל, ביד רמה, ותרגומו בריש גלי, ברי"ש ראשי תבות ר'בי ש'מעון ב'ן י'וחאי, גל"י, כשיתגלה ספרו הקדוש ספר 

הזהר, אז בדא יפקון מן גלותא, והבן. 
על כן אני קורא לכל אחד מגדול ועד קטן לתרום מזמן לימודו לזכותו ולזכות כלל עם ישראל לעסוק בספרי הזהר דבר 
יום ביומו, ואני מבטיחו שיזכה להשתתף ולהימנות על מביאי הגאולה האמיתית בב"א. על כן בואו ונחזיק טובה להרה"צ 
הנ"ל שזוכה ומזכה רבים בהשתדלותו יומם ולילה להפיץ את "אור הזהר", שאוסף ענקי במקצוע זה, עדין לא ראה אור 
הדפוס עד היום, להלהיב את לבות בני ישראל קדושים, לעסוק וללמוד תמידים כסדרן את תורת הרשב"י, ב"ה שזכינו 
להתעוררות הגדולה בארץ ישראל שמונה נכון להיום מעל לאלף שיעורים בהם עמך ישראל קדישא מתקבצים ולומדים 
יחדיו בספר הזוהר הקדוש, וא"א לתאר את גודל ההתעוררות שנשמת בני ישראל מקבלים על ידי למוד זוה"ק להתקרב 
להקב"ה באמונה שלמה ולתשובה שלמה באמת, להיטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה, זוכים גם לעורר התנא הקדוש 
הרשב"י שימליץ טוב בעדנו לפטור אותנו מן הדין, ויגולו עלינו מדת הרחמים, שנזכה לגאלה שלמה במהרה, אמן כן 

יהי רצון.
כעתירת ידידו דושה"ט
שלום קרויז



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהררי   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ֶּפֶרק כ'
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ְּתַצֶּוה - ִּכי ֵתֵצא



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםרינ הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר ריגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

י הא ,מל רה ְְְִִֵֵֶַַַָָָה תעק
להית העתידי  ברי לו  מראי ְְְְֲִִִִִַַַָָָֹלילה ,
ב) מז, ויצא א חדש  (זוהר

רהאמר התע ק ל יצחק, רי ְְִִִִֵַַַַָָָָ
לילה , י ה א ,מְְְִֵֶַַָָָל
 ת א ל מראי למעלה  ע לה  מת ְְְְִִַַָָָָָנ

.ל ע להית העתידי בריְְֲִִִִַָָָָה

ארייתא ,רי ועסיק יתיב הוה  יסי ְְְֲִִִִַַָָָָ
רי  אמר א א, רי ילג ְֲִִִֵַַַַָָָאתא 
קה ,  ק אתא . דמע א  מארי ְְִִֵֵַַָָָָָיסי 
יתבי, הו עד א רייתא , ק ואתע ְְְְְְְְֲִֵַַַָָָיתב
עד  , ק ואתע יתב ליליא ,  ְְְְְִֵַַַָָָָרמ

ליליא . ְְֵַָגת

יתיב ,אדמי הוה  יסי ורי א א, רי ְְֲִִִִִִַַַָָָ
מסמקי  אני אא , לרי ְְְְְִֵַַַַָָָחמא
רא נה רא  וחמא ,חיי וה א  ְְְֲֵֵַַָָָָטפי ,
מיני מע  יסי, רי אמר ְְִִִִֵֵַַָָביתא .
. יתיב  עיני, ארכי הכא . ְְְִִִִֵַַָָָָָכינא 
נה רא דצפרא , חרתא  סליק הוה  ְְְֲֲִַַַַָָָָָעד
חמא עיני, זק עד ביתא , נהיר ְְֲִֵֵַַָָָָָָהוה

יתא . ואתח ְְְִֵַַַָָצפרא 

נהירי,איתער הו ואנ י א א, ר י ְְְְֲִִִִַַַַָ
רי  י אחיד . חייכי ְְִִִֵֵַָָועינ י 
 א מה ידענא  אנא  א א, רי אמר ְְְֲִִִַַַַָָָָָיסי ,
ב עתא חמית, אי ע רזי ,י ח ְֲִִִֵֵַַָָָָָָעי.
איא , מארי דילי נמתא  ְְְִִִִֵַַָָָָָאחיד

.איועי רברבי לאדרי ל ְְְְְִִִִִִַָָָסליק

סלקי וחמית ציקיא  אר   מתהנ ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
  א איז ל ואמר ,ֲִַַַַַָָ
בניינא את ני אנא  בגיניכ ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָצ יקיא,
לחיל י  לאענאה  יקרא, מא  ְְְְֲִִֵַַָָָָָָקיא,

י הא ,מל רה ְְְִִֵֵֶַַַָָָה תעק
להית העתידי  ברי  ל מראי ְְְְֲִִִִִַַַָָָלילה ,
ב) מז, ויצא א חדש  (זוהר

רהאמר התעק  ל יצחק, רי ְְִִִֵַַַַַָָָָ
מתנ ילה , י הא  ,מְְְְִִֵֶַַָָָָל
בריה  ת א  ל מראי למעלה, ְְְְִִַַַָָָָָעלה

.לע להית ְֲִִִָָָהעתידי

ארי רה. ועסק  יב  היה י סי ְִֵֵֵַַָָָָ
על י סי, רי אמר אא. רי ִִֵֵַַַַַַָָָאליו
קוהתע ב י לפניו.  ק א . ְְְְְֲִַַָָָָָָָההלכה
 בי הילה. ירד  ,ביי  דע ְְְְִַַַַָָָָָרה.

הילה. חצ ת עד  ב קְְְְֲִַַַַָָוהתע

ראהנר יב . היה  י סי ורי אא , ר י  ְְִִִֵֵַַַַָָָָָ
סמ קת , מעט ניו אא רי ְְִֶֶַַַָָָאת

ית . דל  א ר וראה  צחק . אמרוה א ְְִֵַַַָָָָ
 י הר .א כינה נמע מה י סי, ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָרי 
חרת עלה היתה  עד  .  יב  ְֲֵֶַַַָָָָָָעיניו.
הרי עד  ית, מאיר היה והאר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה קר

הית. ונח ה קר, ראה ְְִֵֶֶַַַַָָָֹעיניו

מאיריהתערר  הי פניו אא , רי  ְְִִִִֵַַָָָָ
רי  אחז צ חקת . ְֲִֵַַָָועיניו
א ה מה ידע אני  אא , רי  אמר ֲִִֵֵֶַַַַַַָָָי סי .
ב עה ראית, ני עלי ס דת , י ח ְְִִֶֶֶַָָָָרצה ,
 ת א העלה ני ה על נמתי , ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָאחז 

.ני ועלי לי ד ְְְֲִִִֶַָלחדרי

ה יקיוראיתי  אר נמת את  ְְְִִִִִֶַַָָ
, לה ואמר , ל ְְֶֶַָָָעלת
נבנה אני   בילכ יקי ה ריכ ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַא
לענת ה כד, ה ל  קד בניְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ַהִּמְתַעֵּסק ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ְּכֶׁשהּוא ָיֵׁשן ַּבַלְיָלה, ַמְרִאין לֹו ְּדָבִרים 

ָהֲעִתיִדין ִלְהיֹות.......................................................................................................................... ריג

ִּגּלּוי ֵסֶפר ָיָׁשן ַּבְּמָעָרה....................................................................................................... ריד

.............................................................. ריח ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִהְתַחֵּבא ַּבְּמָעָרה ִעם ְּבנֹו

h
השפעת האור

מפני השפעת האור  יקרא ספר הזוהר,  ולזה הספר  כתב הרמ"ק: 
ההוא מהזוהר העליון, ודרך אורו מושפיעים בהשגחה אלקית 
ברזי  מושפע  מהדעת  עליון  ושפע  אור  שהיה  בו,  המתעסקים  כל 
תורה, דהיינו רזי וסתרי תורה וכו', כיון שנשפע משם, אתקרי החבור 

הזה ספר הזוהר, כלומר שנשפע מהזוהר ההוא 
)הרב משה קורדובירו, דע את אלקי אביך, ב'(.  
מתוך "ערכה של שעה"  



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר ריגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

י הא ,מל רה ְְְִִֵֵֶַַַָָָה תעק
להית העתידי  ברי לו  מראי ְְְְֲִִִִִַַַָָָֹלילה ,
ב) מז, ויצא א חדש  (זוהר

רהאמר התע ק ל יצחק, רי ְְִִִִֵַַַַָָָָ
לילה , י ה א ,מְְְִֵֶַַָָָל
 ת א ל מראי למעלה  ע לה  מת ְְְְִִַַָָָָָנ

.ל ע להית העתידי בריְְֲִִִִַָָָָה

ארייתא ,רי ועסיק יתיב הוה  יסי ְְְֲִִִִַַָָָָ
רי  אמר א א, רי ילג ְֲִִִֵַַַַָָָאתא 
קה ,  ק אתא . דמע א  מארי ְְִִֵֵַַָָָָָיסי 
יתבי, הו עד א רייתא , ק ואתע ְְְְְְְְֲִֵַַַָָָיתב
עד  , ק ואתע יתב ליליא ,  ְְְְְִֵַַַָָָָרמ

ליליא . ְְֵַָגת

יתיב ,אדמי הוה  יסי ורי א א, רי ְְֲִִִִִִַַַָָָ
מסמקי  אני אא , לרי ְְְְְִֵַַַַָָָחמא
רא נה רא  וחמא ,חיי וה א  ְְְֲֵֵַַָָָָטפי ,
מיני מע  יסי, רי אמר ְְִִִִֵֵַַָָביתא .
. יתיב  עיני, ארכי הכא . ְְְִִִִֵַַָָָָָכינא 
נה רא דצפרא , חרתא  סליק הוה  ְְְֲֲִַַַַָָָָָעד
חמא עיני, זק עד ביתא , נהיר ְְֲִֵֵַַָָָָָָהוה

יתא . ואתח ְְְִֵַַַָָצפרא 

נהירי,איתער הו ואנ י א א, ר י ְְְְֲִִִִַַַַָ
רי  י אחיד . חייכי ְְִִִֵֵַָָועינ י 
 א מה ידענא  אנא  א א, רי אמר ְְְֲִִִַַַַָָָָָיסי ,
ב עתא חמית, אי ע רזי ,י ח ְֲִִִֵֵַַָָָָָָעי.
איא , מארי דילי נמתא  ְְְִִִִֵַַָָָָָאחיד

.איועי רברבי לאדרי ל ְְְְְִִִִִִַָָָסליק

סלקי וחמית ציקיא  אר   מתהנ ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
  א איז ל ואמר ,ֲִַַַַַָָ
בניינא את ני אנא  בגיניכ ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָצ יקיא,
לחיל י  לאענאה  יקרא, מא  ְְְְֲִִֵַַָָָָָָקיא,

י הא ,מל רה ְְְִִֵֵֶַַַָָָה תעק
להית העתידי  ברי  ל מראי ְְְְֲִִִִִַַַָָָלילה ,
ב) מז, ויצא א חדש  (זוהר

רהאמר התעק  ל יצחק, רי ְְִִִֵַַַַַָָָָ
מתנ ילה , י הא  ,מְְְְִִֵֶַַָָָָל
בריה  ת א  ל מראי למעלה, ְְְְִִַַַָָָָָעלה

.לע להית ְֲִִִָָָהעתידי

ארי רה. ועסק  יב  היה י סי ְִֵֵֵַַָָָָ
על י סי, רי אמר אא. רי ִִֵֵַַַַַַָָָאליו
קוהתע ב י לפניו.  ק א . ְְְְְֲִַַָָָָָָָההלכה
 בי הילה. ירד  ,ביי  דע ְְְְִַַַַָָָָָרה.

הילה. חצ ת עד  ב קְְְְֲִַַַַָָוהתע

ראהנר יב . היה  י סי ורי אא , ר י  ְְִִִֵֵַַַַָָָָָ
סמ קת , מעט ניו אא רי ְְִֶֶַַַָָָאת

ית . דל  א ר וראה  צחק . אמרוה א ְְִֵַַַָָָָ
 י הר .א כינה נמע מה י סי, ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָרי 
חרת עלה היתה  עד  .  יב  ְֲֵֶַַַָָָָָָעיניו.
הרי עד  ית, מאיר היה והאר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה קר

הית. ונח ה קר, ראה ְְִֵֶֶַַַַָָָֹעיניו

מאיריהתערר  הי פניו אא , רי  ְְִִִִֵַַָָָָ
רי  אחז צ חקת . ְֲִֵַַָָועיניו
א ה מה ידע אני  אא , רי  אמר ֲִִֵֵֶַַַַַַָָָי סי .
ב עה ראית, ני עלי ס דת , י ח ְְִִֶֶֶַָָָָרצה ,
 ת א העלה ני ה על נמתי , ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָאחז 

.ני ועלי לי ד ְְְֲִִִֶַָלחדרי

ה יקיוראיתי  אר נמת את  ְְְִִִִִֶַַָָ
, לה ואמר , ל ְְֶֶַָָָעלת
נבנה אני   בילכ יקי ה ריכ ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַא
לענת ה כד, ה ל  קד בניְְְֲִִֵֶַַַָָָ



הזֹוהרריד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הוה א רייתי, וחמית  עיאה . ְְְְֲִִֵַַַָָָָָמלא 
רא . מגלא   י י  ְְְְִִִִֵַַַָָָָמנחא
עינאי.  וחייכי חלקי, חדינא   ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָבגיני

ערה י ספר ְִֵֶַָָָָי
א) פח, בלק א חדש (זוהר

חאמר ימא אא , אזלי רי הוינא דא  ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ
 ע מ יהדה  ורי אנא ְְְְְְֲִִַַַָָָמדרא,
וא חנא חדא , מער א  ואעילנא  ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהדי,
.קדמאי מימ ע יקא חדא  ספרא  ְְִִִִִַַַָָָָָָ
תיב הוה  וא חנא  ,לי ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָאפ חנא 

מי, רי(ט מב  הה(ישעיה הרא נ ת ְִִִֵֵָ
קרא קיוא מ יד. אני וחדת   אְְֲֲִִִַַָָָ
סליק  ימא  מ ציקא ,  מתהנְְְְְִִִִַַַָָָ

עלמא . למברי מחבה ְְְְְְִִֵַָָָָָרע תא 

רחי עד ל עלמא, את רי לא ְְְְִִֵַָָָָ
ח בה גניזי הו ְְֲֲִִִַַַַָָָצ יקייא 
צ יר יו .קנידי וחד חד ל  ,יְְְְִֵֵֵֵַַַַָָק
 קנייהדי וקיימי , לה יי את ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָֻעלמא ,

רקיעי ר מי  , יק( מרומי .(נ"א ְְִִֵֵַַָ
 דעד גנתא חד, א צר ל יהיב ְְְְְִִֵֶַַַָָָלבתר
,לעלמי מלייא לא א צר  והה א ְְְְְִֵַַָָָָָלעילא.
וחד ת  בא ה ה הרא נ ת קרי, ְֲִִִֵֵַָָָָָותדיר
 לה א א  מיד. אני מאי  מ יד. ְֲֲִִִִֶַַַָֻאני
להה א וכיס פא  א ב א  ולית  מהְְְְְִִֵֵַָָָָ

.מתי נ י לארקא  א א  ְֲִִֵֶַָָָָָא צר,

א ב אמה   לי לית , גיה ְְְִֵֵֵֵָָֹ
 מתינ לקלא  א א ְְְְִִִֶַָָָָוכיס פא ,
הב קרי, ימי  וכל , לאת אה , יְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

א קיד. א קיד א א  הב , הב  מאי ִִֶַַַַָהב .

את וראיתי .העלי  לה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָלצבא ת
ית י   מחת  היתה ְִִִִֵֶַַָָָָֻרתי 
חלקי , מח י    מ ד ל , ְְְְְִִִִֶַָָָָמגל

עיני . ְֲֵַָוצחק

ערה י ספר ְִֵֶַָָָָי
א) פח, בלק א חדש (זוהר

ה לכיאמר היינ אחד   י אא , רי  ְִִִֶַַַָָָָ
ע  יהדה ורי אני ְְְֲִִִִֶַַַָָדר,
 מצאנ אחת, למערה  ונכנסנ ְְְְִִִִַַַָָָָָעי ,
.ני הרא מימה אחד עיק ִִִִֵֵֶֶַַָָָספר
רא כת ב  היה   מצאנ ,ת א  תחנְְֶַָָָָָָֹ

מב)בריו, בא(ישעיה ה ה הרא נת  ְִִֵָָָָֹ
נמת הס ק  באר  מיד. אני  ְְֲֲִִִֵֵַַַָָוחד ת
ה חבה רצ עלה מ ,יקי ְֲִִִִֶַַַַָָָָה

.להע את ְִֶָָֹלברא 

רת חר ל ,להע ברא  ְִֶֶֶֶָָָָ
חבה  זיגנ הי יקי ְֲִִִַַַַָָָה
ר יו .תדמ ואחד  אחד  ל  ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָלפניו,

ועמדי ,הת  ,להעקניה די  ְְְְְִִִֵֶַָָָֻ
הרקיעי רמי   אחר(מרמי )לפניו, . ְְְְִִִֵַַָָָָ

 העד ג אחד  אצר  ת א נת ְְֵֶֶַַָָָָָָ
מלא אינ ההא  והאצר ְְְֵֵֶַַָָָָמעלה .
הה הראנת ק רא : ותמיד  ,למיְְִִִִֵֵָָָֹלע
מיד? אני  ה  מה מ יד . אני  וחד ת  ֲֲֲִִִִֶַַַַָָבא
 וכ קה ואי מ ת,  ְְְְִֵֵֶָָָֻא א 

נמ ת.  להריק  א א הא צר תְְְִֶָָָָָלא

 מא א   וכ קה ל אי  יהה ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
וכל , לההר נ מת  ְְְְִֵֵַָָָָלק ל
א א הב ? הב  ה מה הב . הב  קרא מי ִֵֶֶַַַַַַָָה

. רא  רְְֶֶֹֹא

הזֹוהר רטוסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

עד והה א  ,מתינ  אינ ל נטיר  אצר ְְִִִִַַָָָָ
להאי   ונחת ,ל יאל ְְְְְֲִֵַַָָזימנא 
קדמאה , אד ח בא  מ ְְְִַָָָָָָָעלמא .
אחרא סטרא   יואמ עלמא , יאחְְְְְְֳִִִַַַָָָָ
לאתל א אצטריכ לעלמא , ְְְְְְְִִִִַַָָָיא 
לבא הא דא , לבא .מתי נ  ְְְְִִִִָָָָָאינ
בעא ה א  ברי קדא  י ז ְְֳִִַָָָָָאחרא
אמר והוה .מתינ לאינ ְְְְֲֲִִִַַַָָָָלאל א 
וחמינא .תיק הכא, עד  ספרא, ְְְְִִֵַַָָָָָההא 

מ והלאה, א לאמ מתיק  י ְְְִִִִָָָָָָ
.דעא מ ְְְִָא

לי לבתר ואמר חלמא .   ל חמינא  ְְְֲִֵֶַַָָָָָ
לטינרא א א תגי ולא  ְְְְִֵֶַָָָָתק,
יה , וא חנא  עבידנא . וכ ְְְְְֲִִֵַַַָָָָיפא,
קדא יז אחרא לבא ְְְֳִִֵַָָָָָואיתימא ,
 מתינ לאילי לאלא  ה א  ְְְְְִִִִֵַָָָברי

מיתיא(לזמנא)לעלמא   א דאתי , ְְְִֵֵֵַַָָָ
  ל עבד  לא  טעמא  מאי  יחזקאל , ְְְְְֵֶַַַַָָָָאחיא 

לב א . ְַָהה א

ע"א)גיא א, סו זמנא ,(ד מטא לא ְְְִִֶָָָָָ
אוירא הה א עלמא  ְְְֲֲִַַַָָָָלאעברא 
לא  בגי .ילב עביד  ְְְְִִִַָָָָדכייא ,
יהא וכ .הו מה  אא ,ל יְְְְְֲֵֵֶַָָָאל
קדמיתא זהמא  ר ,תיה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלתח ת

. א חת ְְִַַַָָלא 

י וכד ,לה עלמא , מהאי נפיק נ ר  ְְְִֵֵַַַָָָָֻ
,תמימי  חסידי י , יקי ְֲִִִִִִֵַצ
דא ארחא  עברי  לה , עיר יבי ְְְְְְִִִַָָָָָָוח
ני  לכל  קדמאה, לאד  לי ְְְְְֱֵֵֵֵַָָָָָלמיחמי
,עד ל  א א רחא, נטלי ות ְְְְֵֵֶַַַָָָָָעלמא .

.יה ל  ִֵַֹא

תת ,ואמ ה תא ל  מר הא צר ְְֵַָָָָָ
וירד ת ,תא י ל מ ה ְְְְִֶַַַַָעד 
אד ל  חטא מ הה.  לְִֶֶֶַָָָָלע
 יוהמ ,להע את  יהח ,ְְְִִִִֶֶֶָָָהרא
הצטרכ , ללע הרע  האחר ְְִֵַַַָָָָָָה ד 
הה ,  ב המת תא  ְְְְִֵֶַַַַָָלהתל
ה א ר ד ה עתיד אחר   לב ְֲִֵֵֶַַָָָהרי
א מר והיה המת. ת א את  יְְְְִֵֶַַָָָָלהל
וראיתי .תק .א עד הפר ת אְְְִִֵֶַַָָָ
 אי קי מת ברי והלאה אְְְִִִֵֶָָָָָמ

.ריִָֻמ

ליואחר ואמר ,חל תא ראיתי   ְְְֲִִִַַַָָָָ
ללע  אא גה ואל ְְְֶֶֶַַַַָֹתק,
וא ,ב מצאתי עיתי . וכ ְְִִִִֶָָָָָָהחזק .
ר  דה עתיד אחר   לב ְִֵַַַָָָֹאמר,
הא , ללע המ ת תא י להל ְְְִַַַָָָָָה א
לא לה  יחזקאל, החיה תיה , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹא

? בה  תא לה ְֶַָָָעה 

להעביראא  מ ה היע ר  מ ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָ
עה ה האויר  תא לעֲִֶֶַַָָָ
, ת א  יהל לא  מ , י ְְִִִִָָֹלב
, תיה לתח ת יהיה  וכ . הי מ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָא א 
. מצ יה לא  ראנה ה המה ְֲִֶֶַַָָָָָֹֻרק 

אד כ י , ה ה, להע מ י צא ְִֵֵֶֶַָָָָָֻ
חסידי בי ,יקי ֲִִִִֵַצ
בריע  ,עיר בי וח , תמימיְְְְִִִִִַָָָֻ
אד את  ,תא לרא ת  ה רְִֶֶֶַַָָ

הראטלי נ  ו .להע ני לכל , ְְְְִִֵָָָָָ
. לגיה א עד לג  א רְְִֵֵֶֶֶַֹ



הזֹוהרריד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הוה א רייתי, וחמית  עיאה . ְְְְֲִִֵַַַָָָָָמלא 
רא . מגלא   י י  ְְְְִִִִֵַַַָָָָמנחא
עינאי.  וחייכי חלקי, חדינא   ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָבגיני

ערה י ספר ְִֵֶַָָָָי
א) פח, בלק א חדש (זוהר

חאמר ימא אא , אזלי רי הוינא דא  ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָ
 ע מ יהדה  ורי אנא ְְְְְְֲִִַַַָָָמדרא,
וא חנא חדא , מער א  ואעילנא  ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהדי,
.קדמאי מימ ע יקא חדא  ספרא  ְְִִִִִַַַָָָָָָ
תיב הוה  וא חנא  ,לי ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָאפ חנא 

מי, רי(ט מב  הה(ישעיה הרא נ ת ְִִִֵֵָ
קרא קיוא מ יד. אני וחדת   אְְֲֲִִִַַָָָ
סליק  ימא  מ ציקא ,  מתהנְְְְְִִִִַַַָָָ

עלמא . למברי מחבה ְְְְְְִִֵַָָָָָרע תא 

רחי עד ל עלמא, את רי לא ְְְְִִֵַָָָָ
ח בה גניזי הו ְְֲֲִִִַַַַָָָצ יקייא 
צ יר יו .קנידי וחד חד ל  ,יְְְְִֵֵֵֵַַַַָָק
 קנייהדי וקיימי , לה יי את ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָֻעלמא ,

רקיעי ר מי  , יק( מרומי .(נ"א ְְִִֵֵַַָ
 דעד גנתא חד, א צר ל יהיב ְְְְְִִֵֶַַַָָָלבתר
,לעלמי מלייא לא א צר  והה א ְְְְְִֵַַָָָָָלעילא.
וחד ת  בא ה ה הרא נ ת קרי, ְֲִִִֵֵַָָָָָותדיר
 לה א א  מיד. אני מאי  מ יד. ְֲֲִִִִֶַַַָֻאני
להה א וכיס פא  א ב א  ולית  מהְְְְְִִֵֵַָָָָ

.מתי נ י לארקא  א א  ְֲִִֵֶַָָָָָא צר,

א ב אמה   לי לית , גיה ְְְִֵֵֵֵָָֹ
 מתינ לקלא  א א ְְְְִִִֶַָָָָוכיס פא ,
הב קרי, ימי  וכל , לאת אה , יְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

א קיד. א קיד א א  הב , הב  מאי ִִֶַַַַָהב .

את וראיתי .העלי  לה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָלצבא ת
ית י   מחת  היתה ְִִִִֵֶַַָָָָֻרתי 
חלקי , מח י    מ ד ל , ְְְְְִִִִֶַָָָָמגל

עיני . ְֲֵַָוצחק

ערה י ספר ְִֵֶַָָָָי
א) פח, בלק א חדש (זוהר

ה לכיאמר היינ אחד   י אא , רי  ְִִִֶַַַָָָָ
ע  יהדה ורי אני ְְְֲִִִִֶַַַָָדר,
 מצאנ אחת, למערה  ונכנסנ ְְְְִִִִַַַָָָָָעי ,
.ני הרא מימה אחד עיק ִִִִֵֵֶֶַַָָָספר
רא כת ב  היה   מצאנ ,ת א  תחנְְֶַָָָָָָֹ

מב)בריו, בא(ישעיה ה ה הרא נת  ְִִֵָָָָֹ
נמת הס ק  באר  מיד. אני  ְְֲֲִִִֵֵַַַָָוחד ת
ה חבה רצ עלה מ ,יקי ְֲִִִִֶַַַַָָָָה

.להע את ְִֶָָֹלברא 

רת חר ל ,להע ברא  ְִֶֶֶֶָָָָ
חבה  זיגנ הי יקי ְֲִִִַַַַָָָה
ר יו .תדמ ואחד  אחד  ל  ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָלפניו,

ועמדי ,הת  ,להעקניה די  ְְְְְִִִֵֶַָָָֻ
הרקיעי רמי   אחר(מרמי )לפניו, . ְְְְִִִֵַַָָָָ

 העד ג אחד  אצר  ת א נת ְְֵֶֶַַָָָָָָ
מלא אינ ההא  והאצר ְְְֵֵֶַַָָָָמעלה .
הה הראנת ק רא : ותמיד  ,למיְְִִִִֵֵָָָֹלע
מיד? אני  ה  מה מ יד . אני  וחד ת  ֲֲֲִִִִֶַַַַָָבא
 וכ קה ואי מ ת,  ְְְְִֵֵֶָָָֻא א 

נמ ת.  להריק  א א הא צר תְְְִֶָָָָָלא

 מא א   וכ קה ל אי  יהה ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ
וכל , לההר נ מת  ְְְְִֵֵַָָָָלק ל
א א הב ? הב  ה מה הב . הב  קרא מי ִֵֶֶַַַַַַָָה

. רא  רְְֶֶֹֹא

הזֹוהר רטוסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

עד והה א  ,מתינ  אינ ל נטיר  אצר ְְִִִִַַָָָָ
להאי   ונחת ,ל יאל ְְְְְֲִֵַַָָזימנא 
קדמאה , אד ח בא  מ ְְְִַָָָָָָָעלמא .
אחרא סטרא   יואמ עלמא , יאחְְְְְְֳִִִַַַָָָָ
לאתל א אצטריכ לעלמא , ְְְְְְְִִִִַַָָָיא 
לבא הא דא , לבא .מתי נ  ְְְְִִִִָָָָָאינ
בעא ה א  ברי קדא  י ז ְְֳִִַָָָָָאחרא
אמר והוה .מתינ לאינ ְְְְֲֲִִִַַַָָָָלאל א 
וחמינא .תיק הכא, עד  ספרא, ְְְְִִֵַַָָָָָההא 

מ והלאה, א לאמ מתיק  י ְְְִִִִָָָָָָ
.דעא מ ְְְִָא

לי לבתר ואמר חלמא .   ל חמינא  ְְְֲִֵֶַַָָָָָ
לטינרא א א תגי ולא  ְְְְִֵֶַָָָָתק,
יה , וא חנא  עבידנא . וכ ְְְְְֲִִֵַַַָָָָיפא,
קדא יז אחרא לבא ְְְֳִִֵַָָָָָואיתימא ,
 מתינ לאילי לאלא  ה א  ְְְְְִִִִֵַָָָברי

מיתיא(לזמנא)לעלמא   א דאתי , ְְְִֵֵֵַַָָָ
  ל עבד  לא  טעמא  מאי  יחזקאל , ְְְְְֵֶַַַַָָָָאחיא 

לב א . ְַָהה א

ע"א)גיא א, סו זמנא ,(ד מטא לא ְְְִִֶָָָָָ
אוירא הה א עלמא  ְְְֲֲִַַַָָָָלאעברא 
לא  בגי .ילב עביד  ְְְְִִִַָָָָדכייא ,
יהא וכ .הו מה  אא ,ל יְְְְְֲֵֵֶַָָָאל
קדמיתא זהמא  ר ,תיה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלתח ת

. א חת ְְִַַַָָלא 

י וכד ,לה עלמא , מהאי נפיק נ ר  ְְְִֵֵַַַָָָָֻ
,תמימי  חסידי י , יקי ְֲִִִִִִֵַצ
דא ארחא  עברי  לה , עיר יבי ְְְְְְִִִַָָָָָָוח
ני  לכל  קדמאה, לאד  לי ְְְְְֱֵֵֵֵַָָָָָלמיחמי
,עד ל  א א רחא, נטלי ות ְְְְֵֵֶַַַָָָָָעלמא .

.יה ל  ִֵַֹא

תת ,ואמ ה תא ל  מר הא צר ְְֵַָָָָָ
וירד ת ,תא י ל מ ה ְְְְִֶַַַַָעד 
אד ל  חטא מ הה.  לְִֶֶֶַָָָָלע
 יוהמ ,להע את  יהח ,ְְְִִִִֶֶֶָָָהרא
הצטרכ , ללע הרע  האחר ְְִֵַַַָָָָָָה ד 
הה ,  ב המת תא  ְְְְִֵֶַַַַָָלהתל
ה א ר ד ה עתיד אחר   לב ְֲִֵֵֶַַָָָהרי
א מר והיה המת. ת א את  יְְְְִֵֶַַָָָָלהל
וראיתי .תק .א עד הפר ת אְְְִִֵֶַַָָָ
 אי קי מת ברי והלאה אְְְִִִֵֶָָָָָמ

.ריִָֻמ

ליואחר ואמר ,חל תא ראיתי   ְְְֲִִִַַַָָָָ
ללע  אא גה ואל ְְְֶֶֶַַַַָֹתק,
וא ,ב מצאתי עיתי . וכ ְְִִִִֶָָָָָָהחזק .
ר  דה עתיד אחר   לב ְִֵַַַָָָֹאמר,
הא , ללע המ ת תא י להל ְְְִַַַָָָָָה א
לא לה  יחזקאל, החיה תיה , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹא

? בה  תא לה ְֶַָָָעה 

להעביראא  מ ה היע ר  מ ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָ
עה ה האויר  תא לעֲִֶֶַַָָָ
, ת א  יהל לא  מ , י ְְִִִִָָֹלב
, תיה לתח ת יהיה  וכ . הי מ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָא א 
. מצ יה לא  ראנה ה המה ְֲִֶֶַַָָָָָֹֻרק 

אד כ י , ה ה, להע מ י צא ְִֵֵֶֶַָָָָָֻ
חסידי בי ,יקי ֲִִִִֵַצ
בריע  ,עיר בי וח , תמימיְְְְִִִִִַָָָֻ
אד את  ,תא לרא ת  ה רְִֶֶֶַַָָ

הראטלי נ  ו .להע ני לכל , ְְְְִִֵָָָָָ
. לגיה א עד לג  א רְְִֵֵֶֶֶַֹ



הזֹוהררטז   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

מתקרבי ל ,עד ל  רחייה א  אינ ְְְְְְִִִֵֶַַָָ
לת מאינ לבר, ח מה ְְְִִֵֵַַַָלגי 
ממא , חד  נפק די . ת ְְְֵַַַַָָָח מת
  א איז ואמר , וקארי  ייהק ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָואתער
ממא וההא  . לה עלמי ְְְְְִִַַַַָָָֻצ יקיא
ארחא ,   ל לי א .מי ְְִֵָיעזריא "ל
,  גיה חדא  רעא  עד ,יק  ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹואזלי
  צ ננא   צ בחילא , קרי  ממ א  ְְְְֵֵַַַַָָָָָוהאי 
 נ מצ  בהיל עתא , ההיא  ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָיקידא .
 וכלה .ועברי וטבלי  לה ועאלי , ְְְְְְְְִִִֵָָָֻֻלי
 ואעלי דמה , ידא  אתמסר ְְְְֳִִִַַַָָָָָָח יביא ,
 אתמסר לא איז  אינ וכל ,יהְְְִִִִֵַַַָָָָֹ

ממ א . הה א ידי א א ְְִִֶַַָָידי,

 יואזיל ממא הה א ,ועברי טבלי ְְְְְִִִֵַַָָָָָ
ח מה לר  מט עד  ,ייהְְְַַַָָק

קארי גי  ממא וההא  .דעד נתא  ְְְְְִֵֵֶַַָָָ
ואמר, ב)לפתחא  כח  ערי(ישעיה  תח ְְְְֲִִִַַָָ

 תחי די . אמני מר צ יק גי ְְְֱִִִֵֵַָָֹֻויבא
תחא לכל  וכ לגאו , ל ואעיל  ְְְְְְִִֵֵַָָָָתחא ,

ְִָפתחא .

יויאיקצ לאתר לגאו , עאל ְְְֲִֵַַַַַָָָ
על חדוה  ה  ,קיימי ְְֳִִֶַַָָָָָאחרני
ציקיא , על  חיד על  חיד וכה ְְִֵֵֶַַַַַָָָחדוה ,
לתא  לס .חדא מתיבתא  ני ְְְְְִֵָָָָָָָוכל 
,נפקי ,ידיעא הכלי ר אתט ,מיְְְְְְִִִִִֵַָָָָי
 לה מצטיירי ,בי נ ְְְְֲִִִִִַַָֻואוירי
אחסנת ירתי  להלאה , אמ .קנייהדיְְְְְְְִִֵַַַַָָָָ

וחד. חד  לכל  חזי דקא  ְְְְִֵַַָָָָיר תא ,

יקראחיזווא  מחיז ,עד  אתח יא ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ
כל ווג ,קניי כל ְְְְְְְִַָָָָיקנא 

מתקרביל ,עד לג ר  ת א ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ל ת מא החיצ נה  ְִֵַַָָָֹלחמה
אחד ממה  יצא  ואז . ְְֵֶֶֶַָָָֻהחמ ת
ריכא וא מר: וקרא לפניה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַמתערר 
הממה  תוא העלמת. כל יקי ְְְִִֶַַַָָָֻה
,רה לה מראה יעזריא"ל ,  מְְֶֶֶֶֶַַָ
, יה ל אחד ער עד לפניו לכיְְְִִֵֶֶַַַָָָֹוה
נ צ ,הע נצ כח : קרא אחד  ְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֻממה
ת א ני מצ העה ת א ְְְְִֵַַַָָָָה לקה.
, בריוע בליוט נכנסי  וכ ְְְְְְְִִִִִִָָֻבהילת ,
ד מה , ידי  נמסרי עיהר ְְְִִִִֵָָָָָוכל
 אי יקיה תא וכל , יהל ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹונכנסי
הממ ה. תא ידי אא ,יד ְְְִִִֵֶֶַָָָֻנמסרי

 יוההממ  תא ,בריוע בלי ְְְְִִֵֶֶַָֻ
לגדר יעי עד ,לפניה ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַה
ק רא הממה ת וא .העד  ְְֵֵֶֶַַַָֻח מת 

ואמר: כו)ל תח  ויבא(ש  ערי  תח ְְְְִִֵֶַַָָֹ
תח , תחי אז  .אמני מר ציק  ְֱִִִֵֶַַָֻי
תח לכל  וכ ,לפני  ת א ְְְְִִִֵֶַַָָמכניס 

ֶַפתח .

 יויקי קל ,לפני  כנס ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
על חדוה ה , מדיע ְְֲִִֵֶַַָָאחרי
על מחה על מחה וכה ְְְְִִֶַַַָָָָחדוה,
.מחי הי יב ת  ני  וכל ,יקי ְְְְִִִִֵֵַַַָה
היכלת טמנ  ימי לה    ְְְְְִִֵֶָָָֹלס
 וכ , בינ והאוירי , צאיי ,עיְְְְְֲִִִִִָָֻיד
והלאה א מ .קניה די ריְְְְְִִִִֵֶַָָָָמצט
אחד לכל  ראי  נחלה  אח ת  יר ְְֲֲִֶַַָָָָָֻי

ְֶָואחד.

ב דה ראה  מראה  עד ג ראה  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ל ו וה ה י קנא ת, ל ְְְְֶֶַַָָָמת 

הזֹוהר ריז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אתלי  לא קי א , מלא  ,ווניְְְְְִִִֵַַָָָָ
את ח א א  חד, אתר ולא  ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהיכלא ,
לארע נתא , גי על מרקמא  ְְְְְְִִֵַַַָָָָָרקיעא 
קיא , יירא  מ יוא ואתמליא  ,ְְְְִִִִִִִַַַָָָָסטרי
צ יקייא .  לה ואתנהר , ְְְְְֲֲִִִַַַַָָֻואתחז
הה א דא , וכס פא  דא , חדווא  חמא   ְְְִֶַַָָָָָָמא

ה '.  עַנ

הה אעד למחמי ר לי הוה א ְְְֱֲִֵֶַַָָ
ייר , למיחמי א מיפנא  ְְְְֱִִִֵֵַַַָָספרא .
וא ארנא ,לי חמינא  ולא  ידי, מ ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָרח 
הה א  מיכנא  בכינא. ְְְִִִַַָָָָָעציב,
לבי להה א  לי וחמינא  ְְְְְֵֵֵַַָָָָמערא ,
לא למב י,  מה  רי, ,לי אמר ְְִִֵֵַַַַָָָָמ א,
רח ספרא , ההא  הוה  א מ ְְְֲִִִֵַַַַַָָתתעיב .
מהאי  נפק לא  ועד .נטלי ,יְְְְְֵֵֵַַַַָָלג
דמדרא מערא  הה א לי ניז  ְְְְְְְִֵַַַָָָָָעלמא ,
רח לחיא , מת י הוה וה א  ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָדא ,

. נטלי ְֲִֵַָָאוירא 

 אאמ מהה .רח לא  ל זיל להלאה, ְְְְִִֵַָָָָָ
ולא לי, את לי לא  הכא . עד  ְְְִִֵַָָָָָימא 
זמנא בכל הא . אמ לממע  ְְְְִִִֵַַָָָָזכינא 
רי  אמר  עציב . א ארנא  כירנא , ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָאנא 
עי  ה א   ברי קד א  ילמא  ְְְְִִֵֶָָָָָאלעזר

עלמא . יתלי  לא  ,יקריְְְְְִִֵֵָָָָ

יירי עד י מ ולעא יתבי הו ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
 קמ יממא . נהר ,י א ְְְִִִֵַָָָָועילאי
 עיד ה א  אלעזר, ר י אמר , ְְֲֲִִֶַַַַַָָָָואזל
מילי  נימא  מל א , קי  ה א  ְֲִֵֵֵַַַָָָרעווא 
 ונ , ונתע ק ְְְְְְִִֵֵַַַָָדא רייתא ,

ְְִִָכינ א .

מת ה לא , דה ל ה ל   וניה ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹל
נפ חהי א א  אחד , מק ולא  כל  ְְְִֵֶֶַָָָָָֹ

, צדדי לארעה  ה י  על מר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֻרקיע
ונראי , דה הב ד  מיו  ְְְִִִִִֵַַַָָמתמא
ראה מי  .יקי ה ל  מאירי , ְִִִִִַַָָָָ
נע תא ל  ה והקה  ה ְְְִֶַַַַַָָֹה מחה 

ה '.

ספר.עד ת א רת לי  היה א ְְִֵֶַָָָ
רח י תר, לרא ת ְְְְִִִֵֶַַָהסבב י
עצב ונ ארי ,ראיתיה ולא ְְְְְִִִִִִַָָֹמדי
הערה ,  תא  י ני ְְְִִִַַָָָָָָבכיתי.
רי , לי: אמר .יה לב תא ְְִִִִִַַַַָָוראיתי 
היה מי  תעב . אל  לבת?  ְְְִִִִֵֶַַַָָמה 
יצא וטר . נטל אליו, רח ההא , ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָה פר
הערה  תא ת א נז הה, להע ְְִֶַַַָָָָָָמ
, ילח התה ועכ ו הה, ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָד ר 

. נטל אויר ְֲִַָָָרח

 א מ י ת מא .לדר  ל ל והלאה, ְְְְְִֵֶַָָָָ
זכיתי ולא  לי , התה לא א ְְִִִִַַָָָֹֹעד 
נזר, אני  ע בכל הא . מי  ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹל מע
אלי אלעזר, רי  אמר עצ ב . נאר  ְְֲִִִֶַַַָָָָָאני 
א דכב רצה הא ר ד ְִֶֶַָָֹה

.לע ְִֶַָָיתה

בריעד סקיוע בי י  הי ְְְְְִִִֶַָָ
האיר , לה ני והעלי דיכְְְִִִִֵֶַַָָָה
עת אלעזר , ר י  אמר .והלכ קמ .  ְְְִֵֶַַַָָָָָָה
תרה ברי  נאמר  ,ל ה לפני   רצ ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹעת 

ה כינה.  ע  ונ , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָונתעק 



הזֹוהררטז   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

מתקרבי ל ,עד ל  רחייה א  אינ ְְְְְְִִִֵֶַַָָ
לת מאינ לבר, ח מה ְְְִִֵֵַַַָלגי 
ממא , חד  נפק די . ת ְְְֵַַַַָָָח מת
  א איז ואמר , וקארי  ייהק ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָואתער
ממא וההא  . לה עלמי ְְְְְִִַַַַָָָֻצ יקיא
ארחא ,   ל לי א .מי ְְִֵָיעזריא "ל
,  גיה חדא  רעא  עד ,יק  ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹואזלי
  צ ננא   צ בחילא , קרי  ממ א  ְְְְֵֵַַַַָָָָָוהאי 
 נ מצ  בהיל עתא , ההיא  ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָיקידא .
 וכלה .ועברי וטבלי  לה ועאלי , ְְְְְְְְִִִֵָָָֻֻלי
 ואעלי דמה , ידא  אתמסר ְְְְֳִִִַַַָָָָָָח יביא ,
 אתמסר לא איז  אינ וכל ,יהְְְִִִִֵַַַָָָָֹ

ממ א . הה א ידי א א ְְִִֶַַָָידי,

 יואזיל ממא הה א ,ועברי טבלי ְְְְְִִִֵַַָָָָָ
ח מה לר  מט עד  ,ייהְְְַַַָָק

קארי גי  ממא וההא  .דעד נתא  ְְְְְִֵֵֶַַָָָ
ואמר, ב)לפתחא  כח  ערי(ישעיה  תח ְְְְֲִִִַַָָ

 תחי די . אמני מר צ יק גי ְְְֱִִִֵֵַָָֹֻויבא
תחא לכל  וכ לגאו , ל ואעיל  ְְְְְְִִֵֵַָָָָתחא ,

ְִָפתחא .

יויאיקצ לאתר לגאו , עאל ְְְֲִֵַַַַַָָָ
על חדוה  ה  ,קיימי ְְֳִִֶַַָָָָָאחרני
ציקיא , על  חיד על  חיד וכה ְְִֵֵֶַַַַַָָָחדוה ,
לתא  לס .חדא מתיבתא  ני ְְְְְִֵָָָָָָָוכל 
,נפקי ,ידיעא הכלי ר אתט ,מיְְְְְְִִִִִֵַָָָָי
 לה מצטיירי ,בי נ ְְְְֲִִִִִַַָֻואוירי
אחסנת ירתי  להלאה , אמ .קנייהדיְְְְְְְִִֵַַַַָָָָ

וחד. חד  לכל  חזי דקא  ְְְְִֵַַָָָָיר תא ,

יקראחיזווא  מחיז ,עד  אתח יא ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ
כל ווג ,קניי כל ְְְְְְְִַָָָָיקנא 

מתקרביל ,עד לג ר  ת א ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ל ת מא החיצ נה  ְִֵַַָָָֹלחמה
אחד ממה  יצא  ואז . ְְֵֶֶֶַָָָֻהחמ ת
ריכא וא מר: וקרא לפניה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַמתערר 
הממה  תוא העלמת. כל יקי ְְְִִֶַַַָָָֻה
,רה לה מראה יעזריא"ל ,  מְְֶֶֶֶֶַַָ
, יה ל אחד ער עד לפניו לכיְְְִִֵֶֶַַַָָָֹוה
נ צ ,הע נצ כח : קרא אחד  ְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֻממה
ת א ני מצ העה ת א ְְְְִֵַַַָָָָה לקה.
, בריוע בליוט נכנסי  וכ ְְְְְְְִִִִִִָָֻבהילת ,
ד מה , ידי  נמסרי עיהר ְְְִִִִֵָָָָָוכל
 אי יקיה תא וכל , יהל ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹונכנסי
הממ ה. תא ידי אא ,יד ְְְִִִֵֶֶַָָָֻנמסרי

 יוההממ  תא ,בריוע בלי ְְְְִִֵֶֶַָֻ
לגדר יעי עד ,לפניה ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַה
ק רא הממה ת וא .העד  ְְֵֵֶֶַַַָֻח מת 

ואמר: כו)ל תח  ויבא(ש  ערי  תח ְְְְִִֵֶַַָָֹ
תח , תחי אז  .אמני מר ציק  ְֱִִִֵֶַַָֻי
תח לכל  וכ ,לפני  ת א ְְְְִִִֵֶַַָָמכניס 

ֶַפתח .

 יויקי קל ,לפני  כנס ְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
על חדוה ה , מדיע ְְֲִִֵֶַַָָאחרי
על מחה על מחה וכה ְְְְִִֶַַַָָָָחדוה,
.מחי הי יב ת  ני  וכל ,יקי ְְְְִִִִֵֵַַַָה
היכלת טמנ  ימי לה    ְְְְְִִֵֶָָָֹלס
 וכ , בינ והאוירי , צאיי ,עיְְְְְֲִִִִִָָֻיד
והלאה א מ .קניה די ריְְְְְִִִִֵֶַָָָָמצט
אחד לכל  ראי  נחלה  אח ת  יר ְְֲֲִֶַַָָָָָֻי

ְֶָואחד.

ב דה ראה  מראה  עד ג ראה  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ל ו וה ה י קנא ת, ל ְְְְֶֶַַָָָמת 

הזֹוהר ריז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

אתלי  לא קי א , מלא  ,ווניְְְְְִִִֵַַָָָָ
את ח א א  חד, אתר ולא  ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהיכלא ,
לארע נתא , גי על מרקמא  ְְְְְְִִֵַַַָָָָָרקיעא 
קיא , יירא  מ יוא ואתמליא  ,ְְְְִִִִִִִַַַָָָָסטרי
צ יקייא .  לה ואתנהר , ְְְְְֲֲִִִַַַַָָֻואתחז
הה א דא , וכס פא  דא , חדווא  חמא   ְְְִֶַַָָָָָָמא

ה '.  עַנ

הה אעד למחמי ר לי הוה א ְְְֱֲִֵֶַַָָ
ייר , למיחמי א מיפנא  ְְְְֱִִִֵֵַַַָָספרא .
וא ארנא ,לי חמינא  ולא  ידי, מ ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָרח 
הה א  מיכנא  בכינא. ְְְִִִַַָָָָָעציב,
לבי להה א  לי וחמינא  ְְְְְֵֵֵַַָָָָמערא ,
לא למב י,  מה  רי, ,לי אמר ְְִִֵֵַַַַָָָָמ א,
רח ספרא , ההא  הוה  א מ ְְְֲִִִֵַַַַַָָתתעיב .
מהאי  נפק לא  ועד .נטלי ,יְְְְְֵֵֵַַַַָָלג
דמדרא מערא  הה א לי ניז  ְְְְְְְִֵַַַָָָָָעלמא ,
רח לחיא , מת י הוה וה א  ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָדא ,

. נטלי ְֲִֵַָָאוירא 

 אאמ מהה .רח לא  ל זיל להלאה, ְְְְִִֵַָָָָָ
ולא לי, את לי לא  הכא . עד  ְְְִִֵַָָָָָימא 
זמנא בכל הא . אמ לממע  ְְְְִִִֵַַָָָָזכינא 
רי  אמר  עציב . א ארנא  כירנא , ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָאנא 
עי  ה א   ברי קד א  ילמא  ְְְְִִֵֶָָָָָאלעזר

עלמא . יתלי  לא  ,יקריְְְְְִִֵֵָָָָ

יירי עד י מ ולעא יתבי הו ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
 קמ יממא . נהר ,י א ְְְִִִֵַָָָָועילאי
 עיד ה א  אלעזר, ר י אמר , ְְֲֲִִֶַַַַַָָָָואזל
מילי  נימא  מל א , קי  ה א  ְֲִֵֵֵַַַָָָרעווא 
 ונ , ונתע ק ְְְְְְִִֵֵַַַָָדא רייתא ,

ְְִִָכינ א .

מת ה לא , דה ל ה ל   וניה ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹל
נפ חהי א א  אחד , מק ולא  כל  ְְְִֵֶֶַָָָָָֹ

, צדדי לארעה  ה י  על מר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָֻרקיע
ונראי , דה הב ד  מיו  ְְְִִִִִֵַַַָָמתמא
ראה מי  .יקי ה ל  מאירי , ְִִִִִַַָָָָ
נע תא ל  ה והקה  ה ְְְִֶַַַַַָָֹה מחה 

ה '.

ספר.עד ת א רת לי  היה א ְְִֵֶַָָָ
רח י תר, לרא ת ְְְְִִִֵֶַַָהסבב י
עצב ונ ארי ,ראיתיה ולא ְְְְְִִִִִִַָָֹמדי
הערה ,  תא  י ני ְְְִִִַַָָָָָָבכיתי.
רי , לי: אמר .יה לב תא ְְִִִִִַַַַָָוראיתי 
היה מי  תעב . אל  לבת?  ְְְִִִִֵֶַַַָָמה 
יצא וטר . נטל אליו, רח ההא , ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָה פר
הערה  תא ת א נז הה, להע ְְִֶַַַָָָָָָמ
, ילח התה ועכ ו הה, ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָד ר 

. נטל אויר ְֲִַָָָרח

 א מ י ת מא .לדר  ל ל והלאה, ְְְְְִֵֶַָָָָ
זכיתי ולא  לי , התה לא א ְְִִִִַַָָָֹֹעד 
נזר, אני  ע בכל הא . מי  ְְְֲִִִִִֶַַַָָֹל מע
אלי אלעזר, רי  אמר עצ ב . נאר  ְְֲִִִֶַַַָָָָָאני 
א דכב רצה הא ר ד ְִֶֶַָָֹה

.לע ְִֶַָָיתה

בריעד סקיוע בי י  הי ְְְְְִִִֶַָָ
האיר , לה ני והעלי דיכְְְִִִִֵֶַַָָָה
עת אלעזר , ר י  אמר .והלכ קמ .  ְְְִֵֶַַַָָָָָָה
תרה ברי  נאמר  ,ל ה לפני   רצ ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹעת 

ה כינה.  ע  ונ , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָונתעק 



הזֹוהרריח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

נ ע ערה התח א מע ְְְְִִִִֵַַַָָרי
ב) צז, תבא  כי  א חדש (זוהר

וערק רי  לי אזל יחאי,   מע ְֲֲִִֵֶַַַַָ
חד  ואתניז דלד, ְְְְְְְְִֵַַָלמדרא 
אתרחי .רי אלעזר ורי  הא  ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָמערא ,
וחד  חר בא , חד לה נפק ניא ,  ְְְֲִַַַָָל
חרבא , מההא  אכלי דמ יא. ְְֲֲֵֵַַַָָָָָמעיינא 
זכר  האל הוה  .מיי  מאינ תאְֲִִִֵֵַָָָָָו
זמני, רי ימא  כל  ל אתי ְְְִֵֵֵַָָָלטב ,

.ה  אינ ידע  ולא  .ל לי ְְְִֵַַָָוא

מדראימא בי ח ימייא  הו חד ְְְֲִִֵַַַָָָ
ת רת קלל ת  ,ואמרי ,אליְְְְֲִִֶַָָ
קללת . רא ית נגד  אינ , הניְְֲִִִִֶֶַָֹ
וגלת ני ית  נגד ת רה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָמ נה 
אית ,הני תרת  לל ת  . ְְֲֲִִֶַַַָֹאחר
ה א ברי קדא   וחביב הבטחת,  הְְְְְֲִִַַָָ

כתיב  מב)ליראל, כו את(ויקרא וזכרי ְְְְְִִִִֵֶַָָ
כתיב  .'וג יעקב  מד )ריתי כו  ש) וא ְְְְֲִִִַַַ

קללת . איביה אר ת הי ְְְְִֵֶֶֶָָֹֹזאת 
ולית הבטח ת,  ה לית  ת רה , ְְְְְִֵֵֵֶַָָמ נה 
ללת דכתיב מא  לל, נחמה   הְְְְְִִֶַָָָָָ

ידעי. הו ולא  .ְְְֲִֵַָָָקדמאי

 עלק חבל ואמר, אלעאי ר יה דה  רי ְְֲֲִִַַַַַָָָָ
יד  מא ולית  יחאי, בר עריע תא  ְְְְִֵַַַָָָ

. לי לגאה   ר לית  ידעי,  וא .י ְְְְִִֵֵֵֵַָָָמ

חד ר ' ימא  ק יהדה , רי ְְִִִַָָָיסי 
  אינ פי ע אינ ל  חמי ְְְִִִֵַָָָצפרא,
.תרייה אזלא  חדא  ופנינא  ,טאס ְְְְְֲִַַַָָָָָָָהו
פנינא פנינא , ואמר, רגל י  על   ְְְֲִִַַַַַַָָָק
ע א י קנא  ט פנא  ממא  ְְְְְִֵַָָָָָָמהימנא ,
לי  ועביד זיל נאה ,  ל יא ת  ל ְְֲִִִִֶַַָָָקיא,

נ ע ערה התח א מע ְְְְִִִִֵַַַָָרי
ב) צז, תבא  כי  א חדש (זוהר

ברחרי   ל הל יחאי  מע ְִִֶַַַַָָ
אחת , מערה ונגנז לד, ְְְְְִִִַַַַָָלמד ר
נס , לה  התרח .נ אלעזר ורי  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָה א
אחד. מי מעי אחד  חר ב   לה ְְִֶֶֶַַַָָָָָָויצא
.מי ת מא  תו חרב ,  ת מא  ְְִֵֵַָָָָאכל
 י ל אליה א לב , זכר ,ה אל ֲִֵֵֶַָָָָָָהיה 
אי ידע ולא .תא מל ד ,עמיְְֲִִֵַַַַָָֹ

.ֲֵֶעליה

 החכמי אלי  הי ביתאחד י ְֲֲִִֵֶַָָָ
תרת קללת   מריוא , דר ְְְְְִִֶַַָָה
קללת .רא ית נגד  ה ,הניְְֲִִִֵֶֶַָֹ
וגלת ני ית נגד  תרה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָמנה
 ה י הני תרת ה לל ת . ְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹאחר
ה א ר דה וחביב ת ְֲִַַַָָָהבטחת

תב כו)לי ראל , את(ויקרא  וזכרי  ְְְְִִֵֶֶַָָָ
זאת   וא וכת ב , .'וג יעקב  ְְְְֲִִַַַָֹריתי 
ה ללת .איביה אר ת היְְְְִֵֶֶֶַָָֹ
 ואי הבטחת, ה אי ת רה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָמנה
ללת תב לל, נחמה הְְֶֶַַָָָָָָ

.דעי י הי ולא  ְְִִָָֹהרא נת,

עלק חבל  ואמר, אלעאי  ר יהדה רי ְְְֲִִַַַַַָָָָ
דע  מי ואי יחאי , ר ל  נְְִֵֵֶֶֶַַַחסר
.תא לגת רת אי ,ידע וא ְְְְִֵַָָָעליו .

אחדרי  י  ק יה דה  רי   יסי  ְִִֵֶֶַַָָָ
ע פת תא ל את  ראה ֶֶַָָָָֹקר,
הלכת אחת  וינה ,טסי  הי הְִֵֶֶֶַַָָָ
י נה ינה, ואמר: רגליו על ק .יניהְְֵֵֶַַַָָָָָ
דה הע מ ת ה ל  מ ְֱִֶַַַָָָָָנאמנה ,
ליח ת לי  ועי  לכי  נאה. ול יפה  ְְְֲִִִִֶֶַָָָָל

הזֹוהר ריטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 איה אתר יחאי, לבר  חדא  ְְְֲִִַַַָָָָליחתא 
.ַָ

קי .אסחרא  וקמת  פנינא  הה א ְְְֲִִֵַַַַַָָָ
מה ואמר חדא , תקא  ְְֲִַַַָָָָתב 
,מ פ נטלת פנינא  וקמת  ְְְְֲִַַַַַָָָָדאמר .
לי ויאת  , מע רי  ילג ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָואזלת
בכה , תקא , הה א אס ל ְְְְְִִִַַַָָָָכנפא .
על כינא  ואמר , .רי אלעזר  ורי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָה א 
 ימ על  בכינא  חבריא , מ ְְִִִִֵַַַָָָָָריתנא
רי   עב מה , לה יי את לא  ,י ְְְְְִִֵֵַַַַָָָא

האי.  יחי אי ְְְִִַַַָתראי ,

חמי אדהכי, לט ב, זכ ר   האל אתא  ְֲֲִִֵֵַַָָָָ
אחרא ליח תא  אמר ְְֲֳִִִֵַָָָבכי,
ברי קדא  ורני ה א , ,י ז ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָהוינא 
לא רי , אי רי, אי  .מעי לכא  ְְְִִִִִַַַָָָה א 
לציקייא לגאה ה א  אצטרי ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָהוה

.י א יִִִֵמ

ה א ,אבל ברי קד א  אמר  ְְֲֲִַָָָ
 תלתי אית קדמאי ְְְִִִִַָָָקלל ת 
בילי  לקביל וכלה קראי, תריְְְְְֳִֵֵֵֵָָֻ
 ה אית תראי קללת ְְְְְִִַַָָָדא רייתא .
 יר לקביל קראי, תלת   יְְְְֳִִֵֵַַָָָָחמ

א רייתא . רחיְְְְִַָוא

עבר גלת , רא דבית  קדמאה  ְְְְִִַַָָָָ
 סתימי בילי  אינ ְְְִִִִִִֵָיראל
קיצא ואתלי , בייהח את לי ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָסתרא ,
.דילה ואבטחתא ונחמתא , ְְְְְִִֶַָָָָָדילה
יראל עבר ני, בית  תראה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָגלת 
,יי את רחי א ר ת  תלת  יְְְְְְִִִִַַַָָָחמ
ולא , קיצייה  י ואס , בייהח י ְְְְְְִִִִִַַָאס

ונחמת  הבטחת  ה ע"ב)כתיב  עג  ד). ְְְְִֶַָָ

. הא ק יחאי, לבר ְֶַַַַַָָאחת

לפניו.הסבבה  ועמדה הנה תא ְְְְְִַָָָָָָָ
מה ואמר אחד , תק ְֶֶֶַַַָָָתב
פיה , תא ולקחה הנה  ועמדה ְְְְְִֶַַָָָָָָָאמר.
ת א ומה ,מע רי אל ְְְְִִֶַָָָָוהלכה
ה א בכה, ה תק   ת א הס ל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָכנפיה .
על כה אני  ואמר: , נ אלעזר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָורי 
על כה  ואני ,החברי מ ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָה רדה 
מה , לה הת א ל ה ברי ְְִִֶֶַַַַָָָֹה
זה?  יחי  א ני האחר ה רת עְֲֲִִִֶַַַַָָ

ינתיאהור ל ב , זכר  , ה אל א  ְְִִֵֵֶַַָָָ
 מז הייתי אמר, ְִִֶֶַָָָֻכה.
ה א ר דוה עת, אחרת ְְִִֵֶֶַַָָָל ליחת

א .תימע את ל אתי רי ,לח י  ְְִִִִֵֶֶַַַָ
לג ת עת צרי היה לא רי , ְִִִֵַַָָָָֹאי

. לה בריה יקיְִִִַַַַָָל

ללתאבל הא :  ר  דה אמר  ְֲַַַָָָָָָ
ני יל  י ְְִִִֵַָֹהרא נת
הרה. רכי  נגד  וכ , קיסְְְְִֵֶֶַַָָֻ
יחמ ה י האחר נת  ְֲֲִִֵֶַַָָָללת 
ודרכי רת  נגד ,קיס ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹלה

ַָהרה.

עברגלת רא ית  ל ראנה ְְִִִֶַָָָ
רינס בילי  ת א ְְְִִִִִֵָָָיראל
, ק והתה ,חטא התה ה תר, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָל 
לת .ה וההבטחה  ְְְֶֶֶַַַַָָָָָָוהחמה
יראל עבר ני ית ל  ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהאחרנה 
,גל  דרכי ר ת  לו יְְְֲִִִִִֶָָָָֹחמ
כתב ולא ,ק ונס ר חטא ְְְְְִִִֶָָָָָֹנס

ונחמ ת. הבטחת   הְְֶֶַָָָ



הזֹוהרריח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

נ ע ערה התח א מע ְְְְִִִִֵַַַָָרי
ב) צז, תבא  כי  א חדש (זוהר

וערק רי  לי אזל יחאי,   מע ְֲֲִִֵֶַַַַָ
חד  ואתניז דלד, ְְְְְְְְִֵַַָלמדרא 
אתרחי .רי אלעזר ורי  הא  ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָמערא ,
וחד  חר בא , חד לה נפק ניא ,  ְְְֲִַַַָָל
חרבא , מההא  אכלי דמ יא. ְְֲֲֵֵַַַָָָָָמעיינא 
זכר  האל הוה  .מיי  מאינ תאְֲִִִֵֵַָָָָָו
זמני, רי ימא  כל  ל אתי ְְְִֵֵֵַָָָלטב ,

.ה  אינ ידע  ולא  .ל לי ְְְִֵַַָָוא

מדראימא בי ח ימייא  הו חד ְְְֲִִֵַַַָָָ
ת רת קלל ת  ,ואמרי ,אליְְְְֲִִֶַָָ
קללת . רא ית נגד  אינ , הניְְֲִִִִֶֶַָֹ
וגלת ני ית  נגד ת רה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָמ נה 
אית ,הני תרת  לל ת  . ְְֲֲִִֶַַַָֹאחר
ה א ברי קדא   וחביב הבטחת,  הְְְְְֲִִַַָָ

כתיב  מב)ליראל, כו את(ויקרא וזכרי ְְְְְִִִִֵֶַָָ
כתיב  .'וג יעקב  מד )ריתי כו  ש) וא ְְְְֲִִִַַַ

קללת . איביה אר ת הי ְְְְִֵֶֶֶָָֹֹזאת 
ולית הבטח ת,  ה לית  ת רה , ְְְְְִֵֵֵֶַָָמ נה 
ללת דכתיב מא  לל, נחמה   הְְְְְִִֶַָָָָָ

ידעי. הו ולא  .ְְְֲִֵַָָָקדמאי

 עלק חבל ואמר, אלעאי ר יה דה  רי ְְֲֲִִַַַַַָָָָ
יד  מא ולית  יחאי, בר עריע תא  ְְְְִֵַַַָָָ

. לי לגאה   ר לית  ידעי,  וא .י ְְְְִִֵֵֵֵַָָָמ

חד ר ' ימא  ק יהדה , רי ְְִִִַָָָיסי 
  אינ פי ע אינ ל  חמי ְְְִִִֵַָָָצפרא,
.תרייה אזלא  חדא  ופנינא  ,טאס ְְְְְֲִַַַָָָָָָָהו
פנינא פנינא , ואמר, רגל י  על   ְְְֲִִַַַַַַָָָק
ע א י קנא  ט פנא  ממא  ְְְְְִֵַָָָָָָמהימנא ,
לי  ועביד זיל נאה ,  ל יא ת  ל ְְֲִִִִֶַַָָָקיא,

נ ע ערה התח א מע ְְְְִִִִֵַַַָָרי
ב) צז, תבא  כי  א חדש (זוהר

ברחרי   ל הל יחאי  מע ְִִֶַַַַָָ
אחת , מערה ונגנז לד, ְְְְְִִִַַַַָָלמד ר
נס , לה  התרח .נ אלעזר ורי  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָה א
אחד. מי מעי אחד  חר ב   לה ְְִֶֶֶַַַָָָָָָויצא
.מי ת מא  תו חרב ,  ת מא  ְְִֵֵַָָָָאכל
 י ל אליה א לב , זכר ,ה אל ֲִֵֵֶַָָָָָָהיה 
אי ידע ולא .תא מל ד ,עמיְְֲִִֵַַַַָָֹ

.ֲֵֶעליה

 החכמי אלי  הי ביתאחד י ְֲֲִִֵֶַָָָ
תרת קללת   מריוא , דר ְְְְְִִֶַַָָה
קללת .רא ית נגד  ה ,הניְְֲִִִֵֶֶַָֹ
וגלת ני ית נגד  תרה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָמנה
 ה י הני תרת ה לל ת . ְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹאחר
ה א ר דה וחביב ת ְֲִַַַָָָהבטחת

תב כו)לי ראל , את(ויקרא  וזכרי  ְְְְִִֵֶֶַָָָ
זאת   וא וכת ב , .'וג יעקב  ְְְְֲִִַַַָֹריתי 
ה ללת .איביה אר ת היְְְְִֵֶֶֶַָָֹ
 ואי הבטחת, ה אי ת רה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָמנה
ללת תב לל, נחמה הְְֶֶַַָָָָָָ

.דעי י הי ולא  ְְִִָָֹהרא נת,

עלק חבל  ואמר, אלעאי  ר יהדה רי ְְְֲִִַַַַַָָָָ
דע  מי ואי יחאי , ר ל  נְְִֵֵֶֶֶַַַחסר
.תא לגת רת אי ,ידע וא ְְְְִֵַָָָעליו .

אחדרי  י  ק יה דה  רי   יסי  ְִִֵֶֶַַָָָ
ע פת תא ל את  ראה ֶֶַָָָָֹקר,
הלכת אחת  וינה ,טסי  הי הְִֵֶֶֶַַָָָ
י נה ינה, ואמר: רגליו על ק .יניהְְֵֵֶַַַָָָָָ
דה הע מ ת ה ל  מ ְֱִֶַַַָָָָָנאמנה ,
ליח ת לי  ועי  לכי  נאה. ול יפה  ְְְֲִִִִֶֶַָָָָל

הזֹוהר ריטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 איה אתר יחאי, לבר  חדא  ְְְֲִִַַַָָָָליחתא 
.ַָ

קי .אסחרא  וקמת  פנינא  הה א ְְְֲִִֵַַַַַָָָ
מה ואמר חדא , תקא  ְְֲִַַַָָָָתב 
,מ פ נטלת פנינא  וקמת  ְְְְֲִַַַַַָָָָדאמר .
לי ויאת  , מע רי  ילג ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָואזלת
בכה , תקא , הה א אס ל ְְְְְִִִַַַָָָָכנפא .
על כינא  ואמר , .רי אלעזר  ורי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָה א 
 ימ על  בכינא  חבריא , מ ְְִִִִֵַַַָָָָָריתנא
רי   עב מה , לה יי את לא  ,י ְְְְְִִֵֵַַַַָָָא

האי.  יחי אי ְְְִִַַַָתראי ,

חמי אדהכי, לט ב, זכ ר   האל אתא  ְֲֲִִֵֵַַָָָָ
אחרא ליח תא  אמר ְְֲֳִִִֵַָָָבכי,
ברי קדא  ורני ה א , ,י ז ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָהוינא 
לא רי , אי רי, אי  .מעי לכא  ְְְִִִִִַַַָָָה א 
לציקייא לגאה ה א  אצטרי ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָהוה

.י א יִִִֵמ

ה א ,אבל ברי קד א  אמר  ְְֲֲִַָָָ
 תלתי אית קדמאי ְְְִִִִַָָָקלל ת 
בילי  לקביל וכלה קראי, תריְְְְְֳִֵֵֵֵָָֻ
 ה אית תראי קללת ְְְְְִִַַָָָדא רייתא .
 יר לקביל קראי, תלת   יְְְְֳִִֵֵַַָָָָחמ

א רייתא . רחיְְְְִַָוא

עבר גלת , רא דבית  קדמאה  ְְְְִִַַָָָָ
 סתימי בילי  אינ ְְְִִִִִִֵָיראל
קיצא ואתלי , בייהח את לי ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָסתרא ,
.דילה ואבטחתא ונחמתא , ְְְְְִִֶַָָָָָדילה
יראל עבר ני, בית  תראה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָגלת 
,יי את רחי א ר ת  תלת  יְְְְְְִִִִַַַָָָחמ
ולא , קיצייה  י ואס , בייהח י ְְְְְְִִִִִַַָאס

ונחמת  הבטחת  ה ע"ב)כתיב  עג  ד). ְְְְִֶַָָ

. הא ק יחאי, לבר ְֶַַַַַָָאחת

לפניו.הסבבה  ועמדה הנה תא ְְְְְִַָָָָָָָ
מה ואמר אחד , תק ְֶֶֶַַַָָָתב
פיה , תא ולקחה הנה  ועמדה ְְְְְִֶַַָָָָָָָאמר.
ת א ומה ,מע רי אל ְְְְִִֶַָָָָוהלכה
ה א בכה, ה תק   ת א הס ל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָכנפיה .
על כה אני  ואמר: , נ אלעזר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָורי 
על כה  ואני ,החברי מ ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָה רדה 
מה , לה הת א ל ה ברי ְְִִֶֶַַַַָָָֹה
זה?  יחי  א ני האחר ה רת עְֲֲִִִֶַַַַָָ

ינתיאהור ל ב , זכר  , ה אל א  ְְִִֵֵֶַַָָָ
 מז הייתי אמר, ְִִֶֶַָָָֻכה.
ה א ר דוה עת, אחרת ְְִִֵֶֶַַָָָל ליחת

א .תימע את ל אתי רי ,לח י  ְְִִִִֵֶֶַַַָ
לג ת עת צרי היה לא רי , ְִִִֵַַָָָָֹאי

. לה בריה יקיְִִִַַַַָָל

ללתאבל הא :  ר  דה אמר  ְֲַַַָָָָָָ
ני יל  י ְְִִִֵַָֹהרא נת
הרה. רכי  נגד  וכ , קיסְְְְִֵֶֶַַָָֻ
יחמ ה י האחר נת  ְֲֲִִֵֶַַָָָללת 
ודרכי רת  נגד ,קיס ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹלה

ַָהרה.

עברגלת רא ית  ל ראנה ְְִִִֶַָָָ
רינס בילי  ת א ְְְִִִִִֵָָָיראל
, ק והתה ,חטא התה ה תר, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָל 
לת .ה וההבטחה  ְְְֶֶֶַַַַָָָָָָוהחמה
יראל עבר ני ית ל  ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהאחרנה 
,גל  דרכי ר ת  לו יְְְֲִִִִִֶָָָָֹחמ
כתב ולא ,ק ונס ר חטא ְְְְְִִִֶָָָָָֹנס

ונחמ ת. הבטחת   הְְֶֶַָָָ



הזֹוהררכ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ל,א הכי , ואפרי רחא , חד עבר ְְְֲִֵַַַַָָ
דנ רא , לא   ה אל ְְְִִֵַַָָָָוסליק
ואדמ בכי, , מע רי ְְְְְְִִִֵַַַָוא אר
 האל אתא  א הכי , דמערא . ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָא יתחא 
אתער מע רי  ק אמר, לטב , ְְֲִִִַַַַָזכר
ברי קד א  ,לקח ז אה ,נת ְְְְִִַָָָָָָָמ
ונחמת הבטחת  ל . יקר עי ְְִֵֶַָָָָָָה א 

תיבי. קללת הי ְְְְְִִֵֵֵַָָיראל ,

עלק  וא ,לברי רחי מלא  ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָוחזי,
דמע י   רחימ ,ואלקיי  לטיי ְְְְְְְִִֵֵַַַב 
 די ,י רגזא  אחזי ד . ְְֲֲִֵֵֵַַַָעלי
ה א , ברי קדא   .עלי ְְְֲִֵַָָָָרחמנ תא 
 אתחזיי .רחימ מי ליט, ב  על  ְְְְִִִִֵַַַַַָא
,יאס טבוו ואינ ,לווטי ְְְְְְִִִִַַַָָָָאתלייא 
לא מה  .הו רחימ קלל ת י א גיְְְְְֲִִִִֵַָָ
דינא הו כלה ,קדמאי  אינ  ְְְְְֲֲִִִֵַָָָֻהוה

.יִַ

יארחי אא  , רחימ ינא  אית ְְְְִִִִִֵֵַָָ
מלקתא רצעה  ,רי ְְְְִֵַַָָעל
 וקלי סגיא , נהימ עביד ,ידי ְְְֲִִִִִֵַָָָנקיט

רחמי. לילי מלקיתא  .ְְְְְְֲִִִֵַַַָרברבי

ה אוקיא  א קלל ת , אינ מ ל ְְְִִַָָָָ
מ ה וכל חלי ל  ְְֳִִִַַָָָדכתיב
ה' יעל הרה  ספר כת ב  לא  ְְֲֵֵֶֶַַָָֹא ר
הבטחת אינ הכא  .מדה עד  ְְִִֶַַָָָָָָעלי
לא יעלה  סי. רחימ ,רי על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָא א
  ל ויכי ,ל יכ ,יעל א א ְְְִִֵֵֵֶַַַָכתיב ,
לבר , יפק לא  , ייהכדד ְְְְְְְְִַַָָנקבא 

.קבייהנ סי מכ יב ְְְְְִִִַויה

לעלמי עד  לעל יהי לא  מה  ,מדה ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ
ברי קדא  אמי הא  ְְְְִֵַָָָָעלמייא ,

ינתי, ת א והפרידה אחת רח עברה ְְְְִִִֵַַַַָָָָ
, א ל  לל  ת האל ְְְִֵֵֶַַָָָועלה
תח על ונר בכה ,מע רי ְְְְְִִִִֶַַַַָָָונאר
לב , זכר  ,האל א  ינתי ְְִִֵֵַַַָָָָָה ערה.
.נת מ והתערר מע רי  ק ְְְְְְִִִִֵַַָָואמר:
רצה הא  ר  ד ה ,חלק ְְְֵֶֶֶַַָָא רי 
ל והחמת ההבטח ת  ל .ד כבְְְְִֶֶַַַָָָ

. לה ללת תבת ְְְִֵַַָָָי ראל

עלא  וא ,נ את א הב מל ראה, ְְְֵֵֶֶֶֶַַֹ
אהבת ,ת א והלקה  ת א ל ְְֲִִֵֶַַַָב 
ת רחמנ אז  חזק, רגז מראה עליו. ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹמעיו
ב על  א  הא  ר  דה  ַַַַָָָָָעליו .
ל י נראי אהבה .  ה בריו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָל,
מ ד לת, טבת וה ְְְִִֵָקלל ת,
היה א מה  אהבה,  הי הללת  אְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹ
 י  הי  הראנת, תא ְִִֵֶַָָָָֻכ

ֶַָהה.

 אנ את  הא הב  אב ואהבה, י  י ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
עה ,יד לקח הלקת  ְְְַַַַָָָָרצעת
והלקת .לי ד וקל ת גדלה ְְְְְְִִַַָָֻנהימה

.רחמי ְְֲִַל לת

זוק ה   ה לל ת ת א תבמל ה ְְִֶֶֶַָָָָָ
כח ) ה(דברימ וכל חלי  ל ְֳִַַָָָ

ה' יעל הרה ספר כתב  לא  ְְֲֵֵֶֶַַָָֹא ר
ל ההבטחת  ה א .מד ה עד ְְִֵֶֶַַַָָָָָעלי
כתב לא  רה. אהבה ניו , על  ְֲַַַָָָָָָָֹהאב 
ויכה תא יכ ,יעל א א  ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹיעלה ,
יצא א ,מ מק ל  קב   ת ְְֵֶֶֶֶַָָֹא
.נקביה י מכ י כב ויהי ְְְְְְִִִִֵֶַָֻהח צה,

לעלעד יהיה א  מה    מדה ְְְִִֶֶַַָָָֹ
נע  הרי  ,למיע ְְְֲִִֵֵֶַָלע למי 

הזֹוהר רכאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

לעל יראל ית ייצי לא  ְְְְִֵֵֵַַָָָה א ,
קיל יהי כרניהוד ,עלמי ְְְְְְִֵֵֵַָָָָעלמי

כתיב  כב)דירא. סו יעמד (ישעיה  ְְֲִִִֵַָֹ
כתיב , . מכו  לו)זרעכ לא  ה(ירמיה ְְְְֲִִֶֶַֹ

.'וכ מ מעלה  מי י א ה' ְְְִִִִַַַַָָָאמר

ייצ  וה איל לא  איה בא מאה  ְְְְִִִֵָָָ
ל  יה זמינא  ְְִִִֵָָָיראל ,
לא ,סימכ טמירי מרעי יְְְְְְִִִִִַַָמכ
זימנא עד ,ל לאבא א  לבר ְְְְְִִַַַָָָיפק
לעל יהא  לא  מה עלמא , מ  יציְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

.עלמי ְְְִֵָָלעלמי

וה יב ספא  , דילה וסמא להדכ ְְְְְֱִִִֶָָ
א ר ר אנ ת   מצרי ְֲֳִִִֶֶֶַַָה'
 לראת ע ד תסי לא   ל ְְְִִִַָָֹֹֹאמרי
לעבדי לאיבי  ר ְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹוהתמ
הבטחת הכא  קנה . ואי ְְְְִֵֶַָָָָֹולפחת 
למע ד  הא   ברי קדא  י ז ְְְְְְִִֶֶַַָָונחמת ,
מצרי ה '  יב וה ימיא . ס ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָלי ראל
למיע ד  לאתבא  אבטח תא  ְְְֲֳִֶַַַָָָָָאנת ,
ה א ברי קדא  עבד ואתי י ְְְֲִִִִַַָָנ
אמר דא מה  .קדמאי מיי ,מצריְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

טו) ז מצרי(מיכה  מאר צאת ְְִִִֵֵֵֶֶָימי
נפלא ת .  ְְִֶַָארא

א אנת, ,אמר מה , איה הכא  ְְְְְֲֳִִַַַָָָָ
רטה כלה ענת , ריְְֲִִֵֶֶַָָ
עלמא ני ל זמיני אבל , ה יס . ְְְֲִִִִֵַָָָָמ
י א , ספינ על דיראל   עלייה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָלמיתי 
 וכלה עלמא, מ  ל ליצאה   בְְְְְְְִֵַָָָָֻויח
 מי י עבד מה  יא ,  ְְְֲִִִַַַָָטביעי

.ְִַָקדמאי

את ימיד  א  ה א ר ד ְִֶֶַַָָֹה
נוזכר ,למיע לעלמי ללע ְְְְְְִִִֵֵָָָָי ראל

ת ב  מיד,   ק סו)יהיה   (ישעיה ְִִֵֶֶַָָָ
וכתב  , מכו זרעכ לא)יעמד  ה(ירמיה ְְְְֲֲִֶֶַַָֹֹ

.'כ מלמעלה מי  י א ה' ְְִִִִַַַַָָָאמר

י מדוהאיל  א הא  ב ב עה ְְְְִִֶָֹֻ
ל  הי עתידי ְְֲִִִִֵֶָָי ראל ,
א ,ימכ טמירי והחטאי ְְְֲִִִִֶַַַָֹֻה ת 
 מה עד  לי ראל להרע החצה   ְְְְְִֵֵַַַַַָָָיצא
ללע יהיה  א מה  , להע מ  כלְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

.למיע ְְִֵָלעלמי 

 ה  ל   וה  (דברי ל  ְִֶֶַַָָֻֻ
אנתכח )  מצרי ה'  יבְְֱֳִִִִֶַָוה

עד  תסי לא ל אמרי  אר רְְֲִִֶֶֶַַָֹֹ
לעבדי לאיבי  רוהתמ  ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹלראת
הבטח ת א קנה. ואי ְְְְִֵֶַָָָֹולפח ת
ה א ר דה עתיד  ְִֶֶַָָָָונחמ ת
ה'  יבוה .מי ה   ס ליראל ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָלעת
ולעת לב  ההבטחה   אנת  ְְְֲֳִִִַַַַָָָָמצרי
ה א ר דה עה ואתת  י ְִִֶַָָָָנ
אמר מ ,ני הרא מי  מצריְְְֱִִִִִֶֶַַַָָ

ז) ארא (מיכה   מצרי מאר  צאת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַימי
ְִָנפלא ת.

א האנת ,אמר מ הא , א  ְְֳִֶֶַַָָָָָ
הר טה כלה ענ ת , רְְֲִִֵֶֶַַָ
להע ני  ל עתידי אבל היס . ְֲֲִִִִֵַָָָָמ
 בויח ,ה ספינת על  י ראל  על  ְְְְְִִֵַַַַָָָֹלבא 
עיט  וכ ,להע מ  ת א ְְְְְִִִַָָָָֻלהמיד
.ני הרא מי עה  מ , ה תְְִִִֶַַָָָָָ



הזֹוהררכ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ל,א הכי , ואפרי רחא , חד עבר ְְְֲִֵַַַַָָ
דנ רא , לא   ה אל ְְְִִֵַַָָָָוסליק
ואדמ בכי, , מע רי ְְְְְְִִִֵַַַָוא אר
 האל אתא  א הכי , דמערא . ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָא יתחא 
אתער מע רי  ק אמר, לטב , ְְֲִִִַַַַָזכר
ברי קד א  ,לקח ז אה ,נת ְְְְִִַָָָָָָָמ
ונחמת הבטחת  ל . יקר עי ְְִֵֶַָָָָָָה א 

תיבי. קללת הי ְְְְְִִֵֵֵַָָיראל ,

עלק  וא ,לברי רחי מלא  ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָוחזי,
דמע י   רחימ ,ואלקיי  לטיי ְְְְְְְִִֵֵַַַב 
 די ,י רגזא  אחזי ד . ְְֲֲִֵֵֵַַַָעלי
ה א , ברי קדא   .עלי ְְְֲִֵַָָָָרחמנ תא 
 אתחזיי .רחימ מי ליט, ב  על  ְְְְִִִִֵַַַַַָא
,יאס טבוו ואינ ,לווטי ְְְְְְִִִִַַַָָָָאתלייא 
לא מה  .הו רחימ קלל ת י א גיְְְְְֲִִִִֵַָָ
דינא הו כלה ,קדמאי  אינ  ְְְְְֲֲִִִֵַָָָֻהוה

.יִַ

יארחי אא  , רחימ ינא  אית ְְְְִִִִִֵֵַָָ
מלקתא רצעה  ,רי ְְְְִֵַַָָעל
 וקלי סגיא , נהימ עביד ,ידי ְְְֲִִִִִֵַָָָנקיט

רחמי. לילי מלקיתא  .ְְְְְְֲִִִֵַַַָרברבי

ה אוקיא  א קלל ת , אינ מ ל ְְְִִַָָָָ
מ ה וכל חלי ל  ְְֳִִִַַָָָדכתיב
ה' יעל הרה  ספר כת ב  לא  ְְֲֵֵֶֶַַָָֹא ר
הבטחת אינ הכא  .מדה עד  ְְִִֶַַָָָָָָעלי
לא יעלה  סי. רחימ ,רי על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָא א
  ל ויכי ,ל יכ ,יעל א א ְְְִִֵֵֵֶַַַָכתיב ,
לבר , יפק לא  , ייהכדד ְְְְְְְְִַַָָנקבא 

.קבייהנ סי מכ יב ְְְְְִִִַויה

לעלמי עד  לעל יהי לא  מה  ,מדה ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ
ברי קדא  אמי הא  ְְְְִֵַָָָָעלמייא ,

ינתי, ת א והפרידה אחת רח עברה ְְְְִִִֵַַַַָָָָ
, א ל  לל  ת האל ְְְִֵֵֶַַָָָועלה
תח על ונר בכה ,מע רי ְְְְְִִִִֶַַַַָָָונאר
לב , זכר  ,האל א  ינתי ְְִִֵֵַַַָָָָָה ערה.
.נת מ והתערר מע רי  ק ְְְְְְִִִִֵַַָָואמר:
רצה הא  ר  ד ה ,חלק ְְְֵֶֶֶַַָָא רי 
ל והחמת ההבטח ת  ל .ד כבְְְְִֶֶַַַָָָ

. לה ללת תבת ְְְִֵַַָָָי ראל

עלא  וא ,נ את א הב מל ראה, ְְְֵֵֶֶֶֶַַֹ
אהבת ,ת א והלקה  ת א ל ְְֲִִֵֶַַַָב 
ת רחמנ אז  חזק, רגז מראה עליו. ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹמעיו
ב על  א  הא  ר  דה  ַַַַָָָָָעליו .
ל י נראי אהבה .  ה בריו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָל,
מ ד לת, טבת וה ְְְִִֵָקלל ת,
היה א מה  אהבה,  הי הללת  אְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹ
 י  הי  הראנת, תא ְִִֵֶַָָָָֻכ

ֶַָהה.

 אנ את  הא הב  אב ואהבה, י  י ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
עה ,יד לקח הלקת  ְְְַַַַָָָָרצעת
והלקת .לי ד וקל ת גדלה ְְְְְְִִַַָָֻנהימה

.רחמי ְְֲִַל לת

זוק ה   ה לל ת ת א תבמל ה ְְִֶֶֶַָָָָָ
כח ) ה(דברימ וכל חלי  ל ְֳִַַָָָ

ה' יעל הרה ספר כתב  לא  ְְֲֵֵֶֶַַָָֹא ר
ל ההבטחת  ה א .מד ה עד ְְִֵֶֶַַַָָָָָעלי
כתב לא  רה. אהבה ניו , על  ְֲַַַָָָָָָָֹהאב 
ויכה תא יכ ,יעל א א  ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹיעלה ,
יצא א ,מ מק ל  קב   ת ְְֵֶֶֶֶַָָֹא
.נקביה י מכ י כב ויהי ְְְְְְִִִִֵֶַָֻהח צה,

לעלעד יהיה א  מה    מדה ְְְִִֶֶַַָָָֹ
נע  הרי  ,למיע ְְְֲִִֵֵֶַָלע למי 

הזֹוהר רכאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

לעל יראל ית ייצי לא  ְְְְִֵֵֵַַָָָה א ,
קיל יהי כרניהוד ,עלמי ְְְְְְִֵֵֵַָָָָעלמי

כתיב  כב)דירא. סו יעמד (ישעיה  ְְֲִִִֵַָֹ
כתיב , . מכו  לו)זרעכ לא  ה(ירמיה ְְְְֲִִֶֶַֹ

.'וכ מ מעלה  מי י א ה' ְְְִִִִַַַַָָָאמר

ייצ  וה איל לא  איה בא מאה  ְְְְִִִֵָָָ
ל  יה זמינא  ְְִִִֵָָָיראל ,
לא ,סימכ טמירי מרעי יְְְְְְִִִִִַַָמכ
זימנא עד ,ל לאבא א  לבר ְְְְְִִַַַָָָיפק
לעל יהא  לא  מה עלמא , מ  יציְְְְְְִִֵֵַַָָָָ

.עלמי ְְְִֵָָלעלמי

וה יב ספא  , דילה וסמא להדכ ְְְְְֱִִִֶָָ
א ר ר אנ ת   מצרי ְֲֳִִִֶֶֶַַָה'
 לראת ע ד תסי לא   ל ְְְִִִַָָֹֹֹאמרי
לעבדי לאיבי  ר ְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹוהתמ
הבטחת הכא  קנה . ואי ְְְְִֵֶַָָָָֹולפחת 
למע ד  הא   ברי קדא  י ז ְְְְְְִִֶֶַַָָונחמת ,
מצרי ה '  יב וה ימיא . ס ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָלי ראל
למיע ד  לאתבא  אבטח תא  ְְְֲֳִֶַַַָָָָָאנת ,
ה א ברי קדא  עבד ואתי י ְְְֲִִִִַַָָנ
אמר דא מה  .קדמאי מיי ,מצריְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

טו) ז מצרי(מיכה  מאר צאת ְְִִִֵֵֵֶֶָימי
נפלא ת .  ְְִֶַָארא

א אנת, ,אמר מה , איה הכא  ְְְְְֲֳִִַַַָָָָ
רטה כלה ענת , ריְְֲִִֵֶֶַָָ
עלמא ני ל זמיני אבל , ה יס . ְְְֲִִִִֵַָָָָמ
י א , ספינ על דיראל   עלייה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָלמיתי 
 וכלה עלמא, מ  ל ליצאה   בְְְְְְְִֵַָָָָֻויח
 מי י עבד מה  יא ,  ְְְֲִִִַַַָָטביעי

.ְִַָקדמאי

את ימיד  א  ה א ר ד ְִֶֶַַָָֹה
נוזכר ,למיע לעלמי ללע ְְְְְְִִִֵֵָָָָי ראל

ת ב  מיד,   ק סו)יהיה   (ישעיה ְִִֵֶֶַָָָ
וכתב  , מכו זרעכ לא)יעמד  ה(ירמיה ְְְְֲֲִֶֶַַָֹֹ

.'כ מלמעלה מי  י א ה' ְְִִִִַַַַָָָאמר

י מדוהאיל  א הא  ב ב עה ְְְְִִֶָֹֻ
ל  הי עתידי ְְֲִִִִֵֶָָי ראל ,
א ,ימכ טמירי והחטאי ְְְֲִִִִֶַַַָֹֻה ת 
 מה עד  לי ראל להרע החצה   ְְְְְִֵֵַַַַַָָָיצא
ללע יהיה  א מה  , להע מ  כלְְְִִִֶֶֶַָָָֹ

.למיע ְְִֵָלעלמי 

 ה  ל   וה  (דברי ל  ְִֶֶַַָָֻֻ
אנתכח )  מצרי ה'  יבְְֱֳִִִִֶַָוה

עד  תסי לא ל אמרי  אר רְְֲִִֶֶֶַַָֹֹ
לעבדי לאיבי  רוהתמ  ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹלראת
הבטח ת א קנה. ואי ְְְְִֵֶַָָָֹולפח ת
ה א ר דה עתיד  ְִֶֶַָָָָונחמ ת
ה'  יבוה .מי ה   ס ליראל ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָלעת
ולעת לב  ההבטחה   אנת  ְְְֲֳִִִַַַַָָָָמצרי
ה א ר דה עה ואתת  י ְִִֶַָָָָנ
אמר מ ,ני הרא מי  מצריְְְֱִִִִִֶֶַַַָָ

ז) ארא (מיכה   מצרי מאר  צאת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַימי
ְִָנפלא ת.

א האנת ,אמר מ הא , א  ְְֳִֶֶַַָָָָָ
הר טה כלה ענ ת , רְְֲִִֵֶֶַַָ
להע ני  ל עתידי אבל היס . ְֲֲִִִִֵַָָָָמ
 בויח ,ה ספינת על  י ראל  על  ְְְְְִִֵַַַַָָָֹלבא 
עיט  וכ ,להע מ  ת א ְְְְְִִִַָָָָֻלהמיד
.ני הרא מי עה  מ , ה תְְִִִֶַַָָָָָ
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 הכאות תיב ס יאה . חדוה   איה ְְְִִִֶַַָָָָָ
הת כתיב יד )אנ ת , מג  (ישעיה ְֳִִָָָ

א א רה  ה מה .תר רה .אנ ת ְֳִִִִַַַָָָָָָָ

רמא י מ .ל אמר י א ר  ְְֲִִֶֶֶַַָָ
ירב י לא  עלמא , ְְְְְְִֵֵֵַָָָאתרי
עלמא , לאתחזאה הא   ברי ְְְְְְֲִִָָָָָקדא
י  .ר הה א א א  דרע תא , ְְְֲִִֶֶֶַַָָָועתא 
,ר ת א ,מצרי את   ראית ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַא ר

.ל יעביד  וונא  ְְֲִַַַָָבההא 

ית  הא  סטרי אר מ ל לבתר ְְְְְְִִִִַַָָָָ
יראל ,  ב ויח דיראל ,  ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָעלייה
לבעלי  זביני  ואינ ,יתאבד דא  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָבזמנא 
רוהתמ דכתיב  ה א  הדא , ְְְְְֲִִִֵֶַַָָדבביה
אא כתיב, לא  רונמ ,ְְְְִִֶֶַָָָ
  א בח  לבבכ ,ר ְְְְְְְְִִֶַַַַַוהתמ
תיב , קנה ואי הא הכי, ולאו , ְְְְְִִִִֵֶָָָזביני

.עלייה ללטאה  יכיל מא ְְְְְֲִֵַַַָָָולית 

אוכל ותלייא ימא . לס א , ְְְְַַָָָָָ
מא .סתי וכא  ְְְְְִִָָָתיב א .
א ר ל את  יל  למע ְְְֲִִִֶֶַַַָכתיב
וידע יסל לא, לי אית  מא . עְְֲִִִִֵֵַַַַָ

. למארי ְֲֵַָָָלאתבא

את ייאאמר אתר א , מע ר' לי ְְְְֲֲִִֵַַַָָ
קלל ת . ה י דיראל ְְְְְִֵֵַָָָָרקנא 
, לה מ יא  כא  ודיק, א ח  ְְְְֲִִֵַַַַָָֻאמר,

הוי. ֲֵַָ

חיאח והי כתיב ואח, ודיק ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָ
לילה פחד מגד  ל  לאיְְְְִִֶֶַַָָָֻ
ב על  וא .יח תאמי ולא   מְְְְֲִֶַַַַַָֹוי

ו א תב גדלה. מחה היא  ְְְִִָָָָָ
 וכתב  מג)אנת, (ישעיה ְֳִָָָ

 א  א  רה  ה מה  .ת ר ְֲִִִַַַָָָָָָאנת
ִָר ה.

רברא מ . ל אמרי  אר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָ
ה א  ר  דה גה לא לִַָָָָָֹהע
,רצ עת  לע ת להרא רת ב ְְְְֶַַָָָָָאת
את  ראית א ר י .ר  תא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָא א 
יעה גו ת בא ,דר תא  ְְְֲִִֶֶֶֶַַָמצרי

.ְל

ית ס הרי דדיה אר מל לאחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
י ראל ,  בויח יראל, ְְְְְִִֵֵַַָָעל 
רימכ וה ,יאבד הה מְְְְִֵֶֶַַַֹ

תב זה .כח )ליריביה דברי) ִִֵֶֶֶָ
, ר ונמ כתב  לא .  רְְְְְְִִֶֶַַַָָֹוהתמ
 בח  לבבכ , ר והתמ ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָא א 
תב הרי  , זה  ואי ,רימכ  אְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
.עליה ללט כ ל מי  ואי קנה , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָֹֹואי

תבה ,וכל לי  והל  ,מי ה   לס זה ְְְְִִֶַַָָָָֹ
תב  נס ר, כט)והל ש) למע ְְְִַַַַָָֹ

ל  מי .ע אר ל את  ילְֲֲִִֵֶֶֶַַָ
.נ לר לב וידע יס ל ְְְִִֵֵֵַַָלב,

מקאמר איזה  , מע רי  ל ְְִִֵֶַַָָ
ללת י ראל  את ְְְְְִִֵַַַָָָֻהתתה
רע   מק וד ק, הח אמר, ?ל ְְֵַַַַַַָָָה

.נ י זה  ,ְִֶֶָָֻמ

תב ה יח  מצא כח )וד ק, ש)והי ְְְִִִֵֶַָָָָ
מ  ל לאי  יחפחד גד ְְְִִֶֶֶַַָָֻ

ב על  וא .יח תאמי ולא  מ וי ְְְְְֲִֶַַַַַַָָֹלילה

הזֹוהר רכגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 ק יל , י ח אינ ,זמ חבריא ְְְְְִִִֵַַַַַָָָידעי
.ימ יבוי  איה ועיקרא  .ספיקְְְִִִִִֵַָָָָ

פתב  יו רמא , לעיד תקא  ְְְְְְִִֵַַַָָָ
י סי, רי ילג ואזלת  ְְְֲִִִֵַַַַַָָפנינא ,
חמא יו .א מח ועיני ,יכד ְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָהוה
מהימנא א א  פנינא . אמר, , ְְְְֲִֵַַַַָָָָל

, עלי קרא  דמיא, ע פא ח מל (בראשית ְֲִִֵַָָָָָ
עלהיא) וה ה ערב  לעת  ה נה  אליו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹובא 

פיה . טר ְִִַָָָזית

ואחמי נטל חברייא , לגי ועאל תקא , ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָ
כה . ווה ע בדא, ל וסחי .ְְְֵַָָָָל
לא ב  על א ווי, ואמר, יה דה ְְֲִַַַַַַַָָרי

,לי ג)ידעינ יא  הע(קהלת ל   מק ְְִִֵֵֶַָָ
חבריא , יחאי בר אתר יהא . ְְְֲַַַַַָָָָ

. ימ לפיוא  ימ מתערי ,הדיְְְֲִִִִִֵֵֵַָ

בריז אה  קד א  יחאי, בר י נפ ְְְְְִֵַַַָָָָ
זיר ,  ואיה ,ינ י ע עביד ְֲִִִִִִֵָהא 
למהוי  ועתיד .ימק ה א ברי ְְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָוקדא 
.דעד גנא יתבי לצ יקייא , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָריא 
לקדא ויחמי כינא , א י ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָויקל
ויימא צ יקיא,  ע ויע ע  ה א, ְְְְְִִִִֵַַַַָָברי

, ו)לה צה  ונכרעה(תהלי נחוה  א ְְְְֲִִֶַָָֹ
.נ ע ה' לפני ְְִִֵֵָָנברכה

יח  ת א ,מה דעי י החבריְְֲִִִֵֶַַַַָ
ער,  וזה , קימס  לפנינ  יילְְְְִִִֵֶָָָֻ

.יביי בריְְִִִַַָוה

פיתב  תא ו ערב , לעת  תק ְְְִֵֶֶֶֶַָָ
היה י סי , רי  אל והלכה  ְְִֵֶֶַַָָָָָה נה,
,ת א ראה  יו מצת. ועיניו  מ ְְְִֵֵֶַָָָָָבמק
ע מל נאמנה   א ה  י נה , ְֱִֶַַַָָָָָָאמר:

עליה, קרא  .מיח )ה אליו(בראשית ובא ִֵֶַַַָָָָָָָֹ
טר זית עלה  וה ה ערב  לעת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָה נה

ְִָפיה.

לה ,נטל והראה  לחברי ונכנס  התק, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
כה . מה ה עה. לה ְְֲִֵֶֶַַָָָָוס ר
אינ ב  על   א וי ! ואמר: יהדה ְְִֵֶֶַַַַַַָָרי 

 עליו  דעייא)י הע(קהלת ל  מק ְְִִֵֶָָָ
י חאי , ר    קה יהא .  ְֶַַַָָָ
מדי ול מ  ררימתע ,ע ְְְְֲִִִִִִֵֶַהחברי

.ִֶמ

הדא רי יחאי, ר ל  נפ ְְֵֶֶַַַַַָ
וה א ,י נ ע עה ה א רְִִִֶָ
ועתיד ,  מק הא  ר דוה  ְְְִֵֵַַָָָג זר
.עד ג בי  יקיל  רא ְְְִִִִֵֶֶַַַֹלהי ת
דה את ויראה  כינה , ני  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָויקל 
, יקיה ע וי עע הא , רְְֲִִִִַַַַָ
נברכה ונכרעה  נ חוה א :לה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹויאמר

.נע ה ' ְִֵֵֹלפני 
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 הכאות תיב ס יאה . חדוה   איה ְְְִִִֶַַָָָָָ
הת כתיב יד )אנ ת , מג  (ישעיה ְֳִִָָָ

א א רה  ה מה .תר רה .אנ ת ְֳִִִִַַַָָָָָָָ

רמא י מ .ל אמר י א ר  ְְֲִִֶֶֶַַָָ
ירב י לא  עלמא , ְְְְְְִֵֵֵַָָָאתרי
עלמא , לאתחזאה הא   ברי ְְְְְְֲִִָָָָָקדא
י  .ר הה א א א  דרע תא , ְְְֲִִֶֶֶַַָָָועתא 
,ר ת א ,מצרי את   ראית ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַא ר

.ל יעביד  וונא  ְְֲִַַַָָבההא 

ית  הא  סטרי אר מ ל לבתר ְְְְְְִִִִַַָָָָ
יראל ,  ב ויח דיראל ,  ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָעלייה
לבעלי  זביני  ואינ ,יתאבד דא  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָבזמנא 
רוהתמ דכתיב  ה א  הדא , ְְְְְֲִִִֵֶַַָָדבביה
אא כתיב, לא  רונמ ,ְְְְִִֶֶַָָָ
  א בח  לבבכ ,ר ְְְְְְְְִִֶַַַַַוהתמ
תיב , קנה ואי הא הכי, ולאו , ְְְְְִִִִֵֶָָָזביני

.עלייה ללטאה  יכיל מא ְְְְְֲִֵַַַָָָולית 

אוכל ותלייא ימא . לס א , ְְְְַַָָָָָ
מא .סתי וכא  ְְְְְִִָָָתיב א .
א ר ל את  יל  למע ְְְֲִִִֶֶַַַָכתיב
וידע יסל לא, לי אית  מא . עְְֲִִִִֵֵַַַַָ

. למארי ְֲֵַָָָלאתבא

את ייאאמר אתר א , מע ר' לי ְְְְֲֲִִֵַַַָָ
קלל ת . ה י דיראל ְְְְְִֵֵַָָָָרקנא 
, לה מ יא  כא  ודיק, א ח  ְְְְֲִִֵַַַַָָֻאמר,

הוי. ֲֵַָ

חיאח והי כתיב ואח, ודיק ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָ
לילה פחד מגד  ל  לאיְְְְִִֶֶַַָָָֻ
ב על  וא .יח תאמי ולא   מְְְְֲִֶַַַַַָֹוי

ו א תב גדלה. מחה היא  ְְְִִָָָָָ
 וכתב  מג)אנת, (ישעיה ְֳִָָָ

 א  א  רה  ה מה  .ת ר ְֲִִִַַַָָָָָָאנת
ִָר ה.

רברא מ . ל אמרי  אר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָ
ה א  ר  דה גה לא לִַָָָָָֹהע
,רצ עת  לע ת להרא רת ב ְְְְֶַַָָָָָאת
את  ראית א ר י .ר  תא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַָָא א 
יעה גו ת בא ,דר תא  ְְְֲִִֶֶֶֶַַָמצרי

.ְל

ית ס הרי דדיה אר מל לאחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
י ראל ,  בויח יראל, ְְְְְִִֵֵַַָָעל 
רימכ וה ,יאבד הה מְְְְִֵֶֶַַַֹ

תב זה .כח )ליריביה דברי) ִִֵֶֶֶָ
, ר ונמ כתב  לא .  רְְְְְְִִֶֶַַַָָֹוהתמ
 בח  לבבכ , ר והתמ ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָא א 
תב הרי  , זה  ואי ,רימכ  אְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
.עליה ללט כ ל מי  ואי קנה , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָֹֹואי

תבה ,וכל לי  והל  ,מי ה   לס זה ְְְְִִֶַַָָָָֹ
תב  נס ר, כט)והל ש) למע ְְְִַַַַָָֹ

ל  מי .ע אר ל את  ילְֲֲִִֵֶֶֶַַָ
.נ לר לב וידע יס ל ְְְִִֵֵֵַַָלב,

מקאמר איזה  , מע רי  ל ְְִִֵֶַַָָ
ללת י ראל  את ְְְְְִִֵַַַָָָֻהתתה
רע   מק וד ק, הח אמר, ?ל ְְֵַַַַַַָָָה

.נ י זה  ,ְִֶֶָָֻמ

תב ה יח  מצא כח )וד ק, ש)והי ְְְִִִֵֶַָָָָ
מ  ל לאי  יחפחד גד ְְְִִֶֶֶַַָָֻ

ב על  וא .יח תאמי ולא  מ וי ְְְְְֲִֶַַַַַַָָֹלילה

הזֹוהר רכגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 ק יל , י ח אינ ,זמ חבריא ְְְְְִִִֵַַַַַָָָידעי
.ימ יבוי  איה ועיקרא  .ספיקְְְִִִִִֵַָָָָ

פתב  יו רמא , לעיד תקא  ְְְְְְִִֵַַַָָָ
י סי, רי ילג ואזלת  ְְְֲִִִֵַַַַַָָפנינא ,
חמא יו .א מח ועיני ,יכד ְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָהוה
מהימנא א א  פנינא . אמר, , ְְְְֲִֵַַַַָָָָל

, עלי קרא  דמיא, ע פא ח מל (בראשית ְֲִִֵַָָָָָ
עלהיא) וה ה ערב  לעת  ה נה  אליו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹובא 

פיה . טר ְִִַָָָזית

ואחמי נטל חברייא , לגי ועאל תקא , ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָ
כה . ווה ע בדא, ל וסחי .ְְְֵַָָָָל
לא ב  על א ווי, ואמר, יה דה ְְֲִַַַַַַַָָרי

,לי ג)ידעינ יא  הע(קהלת ל   מק ְְִִֵֵֶַָָ
חבריא , יחאי בר אתר יהא . ְְְֲַַַַַָָָָ

. ימ לפיוא  ימ מתערי ,הדיְְְֲִִִִִֵֵֵַָ

בריז אה  קד א  יחאי, בר י נפ ְְְְְִֵַַַָָָָ
זיר ,  ואיה ,ינ י ע עביד ְֲִִִִִִֵָהא 
למהוי  ועתיד .ימק ה א ברי ְְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָוקדא 
.דעד גנא יתבי לצ יקייא , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָריא 
לקדא ויחמי כינא , א י ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַָָויקל
ויימא צ יקיא,  ע ויע ע  ה א, ְְְְְִִִִֵַַַַָָברי

, ו)לה צה  ונכרעה(תהלי נחוה  א ְְְְֲִִֶַָָֹ
.נ ע ה' לפני ְְִִֵֵָָנברכה

יח  ת א ,מה דעי י החבריְְֲִִִֵֶַַַַָ
ער,  וזה , קימס  לפנינ  יילְְְְִִִֵֶָָָֻ

.יביי בריְְִִִַַָוה

פיתב  תא ו ערב , לעת  תק ְְְִֵֶֶֶֶַָָ
היה י סי , רי  אל והלכה  ְְִֵֶֶַַָָָָָה נה,
,ת א ראה  יו מצת. ועיניו  מ ְְְִֵֵֶַָָָָָבמק
ע מל נאמנה   א ה  י נה , ְֱִֶַַַָָָָָָאמר:

עליה, קרא  .מיח )ה אליו(בראשית ובא ִֵֶַַַָָָָָָָֹ
טר זית עלה  וה ה ערב  לעת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָה נה

ְִָפיה.

לה ,נטל והראה  לחברי ונכנס  התק, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
כה . מה ה עה. לה ְְֲִֵֶֶַַָָָָוס ר
אינ ב  על   א וי ! ואמר: יהדה ְְִֵֶֶַַַַַַָָרי 

 עליו  דעייא)י הע(קהלת ל  מק ְְִִֵֶָָָ
י חאי , ר    קה יהא .  ְֶַַַָָָ
מדי ול מ  ררימתע ,ע ְְְְֲִִִִִִֵֶַהחברי

.ִֶמ

הדא רי יחאי, ר ל  נפ ְְֵֶֶַַַַַָ
וה א ,י נ ע עה ה א רְִִִֶָ
ועתיד ,  מק הא  ר דוה  ְְְִֵֵַַָָָג זר
.עד ג בי  יקיל  רא ְְְִִִִֵֶֶַַַֹלהי ת
דה את ויראה  כינה , ני  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָויקל 
, יקיה ע וי עע הא , רְְֲִִִִַַַַָ
נברכה ונכרעה  נ חוה א :לה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֹויאמר

.נע ה ' ְִֵֵֹלפני 
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קול קורא לקירוב הגאולה ברחמים 
אחינו בית ישראל התבוננו וראו תהפוכות עולם מתרחשים לנגד עינינו וכדברי מרן החפץ חיים זיע"א במשל הידוע כאשר 
בעל הבית רוצה לסגור את החנות אז מתרחשים דברים במהירות, כן מה שרואות עינינו הוא בודאי לרמז ולעו   רר את עם ישראל 
– היכונו לגאולה. וידוע שכמה פעמים כמעט וזכינו לגאולה, אך עוונותינו מעכבים ועוד שאמרו צדיקים מוטב שיתעכב המשיח 
- ולא ייפגע שום יהודי. אלא אנו מצווים לידבק במידת הקב"ה, ולראות לבלתי ידח ממנו נידח ולראות לקרב הגאולה ברחמים.

מחכים אנו לאליהו הנביא זכור לטוב שיבוא ויבשרנו. בואו ונראה מה אמר )אליהו זוטא פרק א(: לא חרב העולם העולם אלא 
בפשעה של תורה, ולא חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה, וכל הצרות הבאות על ישראל אינן אלא מפני פשעה של 

תורה, שנאמר: "בפשע יעקב כל זאת" )מיכה א, ה(.

ומפורש בזוהר הקדוש שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד, וכתב האור החיים הקדוש זי"ע דאין משה רבינו רוצה 
לגאול עם של בטלנים - ואלו שלא לומדים זוהר הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות. וכתב המקובל האלקי רבי 
יצחק אלפיה זיע"א )בספרו "שיח יצחק" עמ' שכ"ד( כי עיקר נתינת התורה לסודותיה . ובתיקוני זוהר )תיקון ל( כתוב דאלו שלא 

רוצים ללמוד סודות התורה הם אלו שגורמים את כל הצרות רח"ל.

וזכינו מן שמיא על ידי הרמח"ל הקדוש שתיקן לנו ללמוד זוהר הקדוש בחבורה ובאחדות, וגילה שרק לימוד זה מציל מן   
הפורענות, ובו ועל ידו ניגאל ברחמים. וכבר יצאו כל גדולי ישראל הן בדור שעבר )משנת תרפ"א( וכן בדורנו אנו )שנת תשס"ח( 

להתעורר ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה, שרק על ידי לימוד זה נינצל.

עתה באנו בקריאה קדושה – ֹבאּו וטלו חלק בזכות המיוחדת של סיום ה"זוהר" על ידי לימוד ששה עמודים בלבד ובתוך מספר 
דקות )כשבע דקות( הנך מסיים את הזוהר. הכיצד? התוכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם הכולל 5760 עמודים ל-960 
חוברות – תתק"ס , כלומר ב-32 אריזות כשבכל קופסא יש שלשים חוברות, וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו 

ונחשב לכל אחד ואחד כאילו הוא סיים את כל הזוהר הקדוש )כמובא ב"שדה חמד" מערכת מ' כלל קצ"ח(.

 ועל ידי שיקבעו ישראל הטהורים את לימודם בו ויאחזו ויתאחדו בלימוד זה בכל עיר ועיר ובכל בית מדרש ובית מדרש נזכה 
שיתקיים בנו דברי הנביא ישעיה )פרק ט' כ"ב( "הקטן יהיה לאלף". וכולנו נזכה לגאולה ברחמים בקרוב כמאמר הרעיא מהימנא 

"בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי". אמן כן יהי רצון.
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ֶּפֶרק כ"א
c
ָּפָרִׁשּיֹות

א – ִּכי ָתֹבא ִּכי ִתּׂשָ



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםרכק הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר רכז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

רכיה רי אצל  התארח  אד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעה 
א) א , שה"ש  ב חדש  (זוהר 

ילי ר י  על הוינא יתיב אמר, רכיה  ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
 נ ר חד  וחמינא  רתא, ְֲִֵַַַַָָָָדרמי
לי אעילנא  ,ילג נפקנא  אתי. ְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָהוה
מ נה מקרא ,לי דיקנא  יתאי. גְְְְְְִִִֵֵָָָָָ
. י אחנא  ולא  בהדה , ְְְְְְֵֶַַַָָָָָת ספ א 
א יל מידי. לי אתיב  ולא  ,י ְְֲִִִִֵֵֵַָָָנזיפנא 
ה א אמינא , . דמ דא , אחרי רמיְְֲֲֵֵֵַַָָָ

חדא .  ייכל ְְְֲֵַַָָוכלא 

חלבא ,הכי  דג סבא מנימי רי אמר  ְְְְִִִִֵַַָָָָָ
יא)מה נו נפ (ישעיה ע י לביוה ְְִֵֶֶַַַָ

 ידע לא  .'וג רעי וה ה  בעה   ידע ְְְְְִֵָָָָָֹֹֹלא
פני ע י ה ,האר ע י א ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָבעה ,

 נימ טעמא. מאי כא .  נפ ע י ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלב,
לא ה א  ברי קד א  . הבי  ידע ְְְְִִֶָָָָֹא 
  אינ א ועל  , וייהג תיקד ְְְְְִֵֵַַַַָָא רי
  ייכל וכלא  הא   בגי . נפ ְְְְִֵֵֶֶַַָָע י

ֲַָחדא .

ת רא ,ד לגי קריב   ק איתער, ְְְִֵֵַַַָָָ
חמינא מידי. אמר  ולא רי י ְֲִִִֵֵַָָָָמאי
ואי  לי, אמר .חייכ עינ י, ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָואסלנא 

מר ע"ב)מא רחי עד ד),אתרחק ְְְְְִֵַַָָ
, אד ייתי לא עד ת רא  י ְְֵֵֵַַָָָָָה א
אי  .לי ויב ק ,לי יפקד לא ְְְְְִִִֵֵַָועד
  יתקיימ לא  דא , א רחא   למה סי ְְְְְִִֵַַָָָת
,ל ייח ואמר, אהדר מ ד .ני  ְֲֲִִֵַַַַַָָל

.ל   ימְְְִַָויתק

מ האמינא  אה רת  א אי לי ְֲֲִֵֵַַַַָָ
לי אסר לי, אמר .ְְְְֲִִֵֶַַָואתנחמ
אחרא ,  וכל  רמי למיליט   נ ְְְְֳֵֵֵֵֶַַָָָָלבר

רכיה רי אצל  התארח  אד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעה 
א) א , שה"ש  ב חדש  (זוהר 

ערירי  על הייתי  יב  אמר, רכיה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
היה אחד  אי וראיתי  רתי , ְִִִִִֶֶַָָָָָרמי
יתי ,  לת יה הכנס אליו , יצאתי ְְְִִִִֵֵַָָָָא .

 נה , קרא, ת א ספאדק י  ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
ולא ,ב נזפי  . ב מצאתי ולא  ְְְִִַַַָָָָָֹֹבה דה ,
הלת , אח רי   עצמ היל בר. לי  ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָה יב 
יחד.  יאכל והלב  ה א אמרי , .ְְְְְִִֶֶַַַַַָֹונר

 ל ק ה מני מי  ר י  אמר  ְִִֵֵֶֶַַַָָָ
מה נו)חלב , עי(ישעיה  לבי וה ְְִֵֵַַַָָ

לא ?' וג רעי והה בעה  ידע לא  ְְְְִֵֶֶָָָָֹֹֹנפ
עי ה ,האר עי   א  בעה  ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָידע
?עה מה  ל . נפ עי  לב,  ִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹפני

הד(ש )מני  אי .הבי ידע א  ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
זה ועל ,כבת  תקד מרה ה א רְְְְֶֶַַָָָֻ
והלב הא    מ ,נפ עי  ְִֵֵֶֶֶֶַַָה

יחד.  ְַַֹיאכל

הנמי התערר, ,לחל וקרב  ק ְְְְְִִִֵֶַַָָָֻ
בר. אמר ולא   ְַָָָֹֹרא
אמר חקת. בעיניו  והס לי  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָראיתי
ה א ,התרחק נר מרכי  ואי  ְְְְִִִִֵֶַַַַַָלי:
ה וטר , אד יבא  טר לח  ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻת
 ר ללכת   סי א .ת א ויב ק  ת ְְִִִֶֶֶֶַָֹא
ואמר: חזר מד  . ני  ל מיתק לא  , ְְְְִִִַַַַָָָָֹה

.ל מויתק ,ל  ְְְְְְִִַיחי

והתנחמ?אמר י בר חזר לה : ל ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָ
לק ל לאד אס ר לי: ְִֵַַָָָָָאמר
חכ ללת   מ אחר,  ל  ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָעצמ

............................................... רכז ַמֲעֵׂשה ְּבָאָדם ֶׁשִהְתָאֵרַח ֵאֶצל ַרִּבי ֶּבֶרְכָיה

ּכֹוְכֵבי ּבֶֹקר ַהְּמַרְּתִתים ִמִּיְרַאת ֲאדֹוָנם......................................................... רכט
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מתוך "ערכה של שעה"



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר רכז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

רכיה רי אצל  התארח  אד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעה 
א) א , שה"ש  ב חדש  (זוהר 

ילי ר י  על הוינא יתיב אמר, רכיה  ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
 נ ר חד  וחמינא  רתא, ְֲִֵַַַַָָָָדרמי
לי אעילנא  ,ילג נפקנא  אתי. ְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָהוה
מ נה מקרא ,לי דיקנא  יתאי. גְְְְְְִִִֵֵָָָָָ
. י אחנא  ולא  בהדה , ְְְְְְֵֶַַַָָָָָת ספ א 
א יל מידי. לי אתיב  ולא  ,י ְְֲִִִִֵֵֵַָָָנזיפנא 
ה א אמינא , . דמ דא , אחרי רמיְְֲֲֵֵֵַַָָָ

חדא .  ייכל ְְְֲֵַַָָוכלא 

חלבא ,הכי  דג סבא מנימי רי אמר  ְְְְִִִִֵַַָָָָָ
יא)מה נו נפ (ישעיה ע י לביוה ְְִֵֶֶַַַָ

 ידע לא  .'וג רעי וה ה  בעה   ידע ְְְְְִֵָָָָָֹֹֹלא
פני ע י ה ,האר ע י א ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָבעה ,

 נימ טעמא. מאי כא .  נפ ע י ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלב,
לא ה א  ברי קד א  . הבי  ידע ְְְְִִֶָָָָֹא 
  אינ א ועל  , וייהג תיקד ְְְְְִֵֵַַַַָָא רי
  ייכל וכלא  הא   בגי . נפ ְְְְִֵֵֶֶַַָָע י

ֲַָחדא .

ת רא ,ד לגי קריב   ק איתער, ְְְִֵֵַַַָָָ
חמינא מידי. אמר  ולא רי י ְֲִִִֵֵַָָָָמאי
ואי  לי, אמר .חייכ עינ י, ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָואסלנא 

מר ע"ב)מא רחי עד ד),אתרחק ְְְְְִֵַַָָ
, אד ייתי לא עד ת רא  י ְְֵֵֵַַָָָָָה א
אי  .לי ויב ק ,לי יפקד לא ְְְְְִִִֵֵַָועד
  יתקיימ לא  דא , א רחא   למה סי ְְְְְִִֵַַָָָת
,ל ייח ואמר, אהדר מ ד .ני  ְֲֲִִֵַַַַַָָל

.ל   ימְְְִַָויתק

מ האמינא  אה רת  א אי לי ְֲֲִֵֵַַַַָָ
לי אסר לי, אמר .ְְְְֲִִֵֶַַָואתנחמ
אחרא ,  וכל  רמי למיליט   נ ְְְְֳֵֵֵֵֶַַָָָָלבר

רכיה רי אצל  התארח  אד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמעה 
א) א , שה"ש  ב חדש  (זוהר 

ערירי  על הייתי  יב  אמר, רכיה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
היה אחד  אי וראיתי  רתי , ְִִִִִֶֶַָָָָָרמי
יתי ,  לת יה הכנס אליו , יצאתי ְְְִִִִֵֵַָָָָא .

 נה , קרא, ת א ספאדק י  ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
ולא ,ב נזפי  . ב מצאתי ולא  ְְְִִַַַָָָָָֹֹבה דה ,
הלת , אח רי   עצמ היל בר. לי  ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָה יב 
יחד.  יאכל והלב  ה א אמרי , .ְְְְְִִֶֶַַַַַָֹונר

 ל ק ה מני מי  ר י  אמר  ְִִֵֵֶֶַַַָָָ
מה נו)חלב , עי(ישעיה  לבי וה ְְִֵֵַַַָָ

לא ?' וג רעי והה בעה  ידע לא  ְְְְִֵֶֶָָָָֹֹֹנפ
עי ה ,האר עי   א  בעה  ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָידע
?עה מה  ל . נפ עי  לב,  ִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹפני

הד(ש )מני  אי .הבי ידע א  ְְִִֵֵֶֶַָָָֹ
זה ועל ,כבת  תקד מרה ה א רְְְְֶֶַַָָָֻ
והלב הא    מ ,נפ עי  ְִֵֵֶֶֶֶַַָה

יחד.  ְַַֹיאכל

הנמי התערר, ,לחל וקרב  ק ְְְְְִִִֵֶַַָָָֻ
בר. אמר ולא   ְַָָָֹֹרא
אמר חקת. בעיניו  והס לי  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָראיתי
ה א ,התרחק נר מרכי  ואי  ְְְְִִִִֵֶַַַַַָלי:
ה וטר , אד יבא  טר לח  ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻת
 ר ללכת   סי א .ת א ויב ק  ת ְְִִִֶֶֶֶַָֹא
ואמר: חזר מד  . ני  ל מיתק לא  , ְְְְִִִַַַַָָָָֹה

.ל מויתק ,ל  ְְְְְְִִַיחי

והתנחמ?אמר י בר חזר לה : ל ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָ
לק ל לאד אס ר לי: ְִֵַַָָָָָאמר
חכ ללת   מ אחר,  ל  ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָעצמ
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נאי  על  אפי  חכ קלת  גיְְְְֲִִִַַַָָ
כתיב ואי, ה א  הכי אמינא , .יְְֲִִִִֵֵַַַָָיתק

לב) לא  אלהי(בראשית את מצא א ר  ְֱֲִִֶֶֶָֹע
, דיקנא   ואנ . יואתק יחיה, ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹלא

.ל לאו  לווטְְָָָ

לב)ואמר,תח לב  א(שמות  א ועה  ְְִִַַַָָָָ
פרמ נא  מחני אי  וא את ְְְְִִִִִֵַַָָָח
נאי, על דא  קללא  . תב ְְְֲֶַַָָָָָָא ר
גיני   ביה לח מחיל  הא   ברי ְְְְְִִִֵֵָָוקדא 
מ ר תא אתמחי  י על וא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמ ה ,
עבדא פי דא  ארייתא , ְְְְְִַַַָָָָָָמעלייתא 
צ ה . ואה  רת ואיהי ְְְְְְִִֶַַַַָָָָדמ נא ,
כל מה מי למיכב לי ְְְְְֲִֵֵֶַַָָהוה
,ת פידא  ידא  בכל מ ה , ְְִִִִַָָָָָָמ ה 
אדר לא  רתא , ההיא  מל ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָואתמחי
נאי, על  אפי חכ קלת  הוי .ְְֱֲִִֵַַַַָָָ

.יְִַַאתק

יותיבנא וא קמנא ,י ארגינא ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
והא אמינא , פת רא . ריא  ְְְֲֵֵֵָָָָָלי

מ האי  מה  אמר צ ה וא ה  ה .לבתר ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
רה . מא חר  קדמ אי לי, ְְִֵַַָָָָאמר 

מ נהאילנא  מקרא  לי ְְְְְִִֵֵָָָָ
והוה בה דה , ְְְֲֶַַָָָָבת ספ א 
לא קדמיתא  א אי אמינא  כא . ְְְֲִִֵַַַָָָָָקי
ינתא אמר, . דיקנא  ד לי, ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָאתיבת 
מיכנא . לא  הו מיי רי לי. ְְְֲִִִֵֵָָָָאניס
אתיבנא לא  לעיני, אתא  ינתא  ְְְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָוה א 

.ָל

וכ'.לבתר ואמר תח ו תה, אכל ְְְְְַַַַָָָָָָ
מרנס , ורי עזריה  ר' ְְְֲֲִַַָָאתא 

,עלי קרא  .ירי הקנ(טו יח (משלי ְְֲֵֵֵָָָ

ה א  אמרי : מתקמת. נאי על  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָאפ
תב לא)ואי , מצא(בראשית א ר ע ְֲִִֶֶַַָָ

ואני .והתק יחיה , לא  אלהי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַֹֹאת
. ל אינ תיוקלל ,ב ְְְְְִִֵֶַָָדקי 

לב)ואמר,תח  א(שמות א ועה ְְִִַַַָָָָ
 פרמ נא  מחני  אי וא את ְְְְִִִִִֵַַָָָח
דוה נאי , על ז קללה . תב ְְְְֲֶַַַָָָָָָא ר
מה , ביל  לחטאיה מחל  ה א  רְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
מעה מרה  נמחה  כ י על  ְְְִִִֵַַָָָָָֻוא
והיא , ה מעה ל צוה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָרה,
מ לכב   ל היה תצה . וא ה ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹרת

כ מה מצוהל בכל ודבר, בר ל ְְְְִֶֶָָָָָָָֹ
ההיא , הרה  מ ל ונמחה , ְְְִִִִֶַַָָָָָָָמצוה
חכ קללת א מר, הוה . נזר  ְְֱִִֵֵֶַַָָָֹא

מתקמת. נאי  על ְְֲִִֶֶַַַאפ

יויה בוה קמי  , ב הר י  ְְְְְִִִִֵֶַַַָ
לאחר והרי  אמר י: .לחה  ראְְְְֲִֵַַַַַָָֹֻ
הה. ה בר את מה  אמר תצ ה  ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואה 

רה. מאחר  מק אי לי: ְְִֵַַָָָָֻֻאמר

נהאלי קרא , תא ְְְִִִַַַָָָ
והיה בהדה, ְְֶַַַָָָָָב ספא
לא רא נה  ל ה אמרי : ל . ְִִִַַָָָָָָֹֹקי 
הנה אמר: ? תא דקי  לי, ב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָה
וכעת י ני . א  מי י  הי א תי . ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹאנסה

.ל הב י  לא לעיני, אה  ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹהנה 

אאחר  .' וכ ואמר תח  ו תה, אכל ְְְֶַַַַַָָָָָָ
ה קנ מרנ ס , ורי  עזריה  ְְְְֲִִַַַָָרי

עליו, קרא  . רא( יח יקנה(משלי נב לב  ְְִֵֶָָָָָֹ

הזֹוהר רכטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 ב חכמי ואז עת  יקנה    נב ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹלב
ַָעת .

 נאד מראת  תיר ה קר ְְְְֲִִִֵֶַַַָֹכבי
א) כח, רות ב חדש  (זוהר

ד רי נה רא , קמ יצחק ור י נה ראי  ְְְְִִִִַַַָָָָ
לא עד א רחא . למיה יממא , ְְְְְֵַַַָָָָנהר
חמא נה ראי, רי עינ הי זק ְְְִִֵֵַַָָָָנפקי ,
ר' לי אמר  מרתי . קא בקר  ְְְְְֲֵֵֵֶַַָֹככבי 
מרתי  קא  כביא   אינ חזי ְְְְְֲִִֵֵַַָָָיצחק,
 זמנייה מטי הא  ,דמריה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָדחילא 

ְְַָלז רא .

, גי.עלייה קיימ ,אלהי ני  אינ ְְְְְֱֲִִִֵַַֹ
קא ילי ח אר  מסיימ ְְְְְִַַַָָָוכד 
אלהי ני  אינ ליליא , חי ְְְְְֱִִִֵֵַָֹמ
 ריימ ל  נסימת רעה ,  קעיְְְְְִִִִַַָָָ

.לאתרייה ליליא לטיְְְְְְְִֵַַָָ

די, יממא לטי כביא   אינ ְְְְְִִִֵַָָָָ
וסלקי  ודחלי  תי מר ְְְְְְְֲִֵֵַַָָָצפרא ,
לחא , זמנייה מטא  וה א  ְְְְְְִִַַַָָָָָָירתא.
ההיא מעי דא זמנא  , ְְְְְְִִִַַָָָָלמרייה

כתיב  ז)רעה . לח כבי (איוב  יחד  ר ְְְְִִֵַַָָ
.אלהי ני  ל  ריעו ְֱִִֵֶַָָֹֹבקר

ד אקדימ יממא . נהיר והוה  ,ואזל ְְֲֲִִַַַַָָָָָ
לעלמא , ואת לי מא ְְְְְְְִִֵַַָָנפק
ווהנא נהראי, לרי יצחק רי לי ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָאמר
נפיק  נפק, כי מ א , אס לנא  ְְְְְִִִִַַַַָָָָד
חורא . אתהר הכי לבתר ְְְְִִִַַַָָָָס מקא ,

ַַא אי.

 ואי  יסי רי אמר מ ה , אדרנא  ְְֲִִִִֶַַַַַַָָ
יהדא ,   יצחק רי אמר ,לְְֲִִֶַַָָָ

עת. ב  חכמי ואז ְְֲִֶֶַַַָָָֹעת 

 נאד מראת  תיר ה קר ְְְְֲִִִֵֶַַַָֹכבי
א) כח, רות ב חדש  (זוהר

אר,ר י קמ יצחק  ורי נהראי ְְְִִִַַַָָָ
טר .ר ללכת  , ה ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָהאיר
ראה נה ראי, רי  עיניו הרי , צאְְִִֵֵֶַַָָָָ
רי ל אמר . תימר הקר ְְְִִֵֶֶַַַַָֹכבי 
תיר כביה תא ראה  ְְְְִִִִֶֶַַָָָיצחק:
לזר.  זמ מיע עת  ,נ אד ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָיראת

ממדיע אלהי ני תא ְְֱִִִֵֶָֹ
אר מיסכ .ְְְְֲִֵֶֶַָעליה
ני ת א ילה , חי ְְְְְִֵֶַַַַָָָה באת
ל סימת רעה, קעי ְְְְֱִִִִַָָֹאלהי

.מלמק ילה לטי ְְְֲִִֶַַַַָָהחנת

 ,ואז לטי כביה ת א ְְִִֶַַָָָ
מעלי ויראי תימר ְְֲִִִִֵֶַַַֹקר,
את לח  זמ מיע וכעת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָירה.
ת א  מעי ה ה מ ,נְְִִֶֶַַַָָר

תב  לח )ה רעה , כבי(איוב יחד ר ְְְֵֶַַַָָָ
.אלהי ני ל ריעו ְֱִִֵֶַָָֹֹבקר

 ימצאהק .ה מאיר והיה  ,והלכ ְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
ל אמר ,ללע והתה  מְְִֶֶַַַָָָָה
מהני נהראי: לרי יצחק  ְְְְִִִִֵַַַַָרי 
יצא צא, .מ ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהס לי 

לה? . ללב חזר  ואחר ,ְְַַַָָָָָָָֹאד

 ואי  יסי  רי אמר בר נזרי  ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
יה דא :  יצחק רי  אמר  לְְִִֶַַָָָָ
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נאי  על  אפי  חכ קלת  גיְְְְֲִִִַַַָָ
כתיב ואי, ה א  הכי אמינא , .יְְֲִִִִֵֵַַַָָיתק

לב) לא  אלהי(בראשית את מצא א ר  ְֱֲִִֶֶֶָֹע
, דיקנא   ואנ . יואתק יחיה, ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹלא

.ל לאו  לווטְְָָָ

לב)ואמר,תח לב  א(שמות  א ועה  ְְִִַַַָָָָ
פרמ נא  מחני אי  וא את ְְְְִִִִִֵַַָָָח
נאי, על דא  קללא  . תב ְְְֲֶַַָָָָָָא ר
גיני   ביה לח מחיל  הא   ברי ְְְְְִִִֵֵָָוקדא 
מ ר תא אתמחי  י על וא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמ ה ,
עבדא פי דא  ארייתא , ְְְְְִַַַָָָָָָמעלייתא 
צ ה . ואה  רת ואיהי ְְְְְְִִֶַַַַָָָָדמ נא ,
כל מה מי למיכב לי ְְְְְֲִֵֵֶַַָָהוה
,ת פידא  ידא  בכל מ ה , ְְִִִִַָָָָָָמ ה 
אדר לא  רתא , ההיא  מל ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָואתמחי
נאי, על  אפי חכ קלת  הוי .ְְֱֲִִֵַַַַָָָ

.יְִַַאתק

יותיבנא וא קמנא ,י ארגינא ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
והא אמינא , פת רא . ריא  ְְְֲֵֵֵָָָָָלי

מ האי  מה  אמר צ ה וא ה  ה .לבתר ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
רה . מא חר  קדמ אי לי, ְְִֵַַָָָָאמר 

מ נהאילנא  מקרא  לי ְְְְְִִֵֵָָָָ
והוה בה דה , ְְְֲֶַַָָָָבת ספ א 
לא קדמיתא  א אי אמינא  כא . ְְְֲִִֵַַַָָָָָקי
ינתא אמר, . דיקנא  ד לי, ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָאתיבת 
מיכנא . לא  הו מיי רי לי. ְְְֲִִִֵֵָָָָאניס
אתיבנא לא  לעיני, אתא  ינתא  ְְְְְְֲֵֵֵַַָָָָָָוה א 

.ָל

וכ'.לבתר ואמר תח ו תה, אכל ְְְְְַַַַָָָָָָ
מרנס , ורי עזריה  ר' ְְְֲֲִַַָָאתא 

,עלי קרא  .ירי הקנ(טו יח (משלי ְְֲֵֵֵָָָ

ה א  אמרי : מתקמת. נאי על  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָאפ
תב לא)ואי , מצא(בראשית א ר ע ְֲִִֶֶַַָָ

ואני .והתק יחיה , לא  אלהי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַֹֹאת
. ל אינ תיוקלל ,ב ְְְְְִִֵֶַָָדקי 

לב)ואמר,תח  א(שמות א ועה ְְִִַַַָָָָ
 פרמ נא  מחני  אי וא את ְְְְִִִִִֵַַָָָח
דוה נאי , על ז קללה . תב ְְְְֲֶַַַָָָָָָא ר
מה , ביל  לחטאיה מחל  ה א  רְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
מעה מרה  נמחה  כ י על  ְְְִִִֵַַָָָָָֻוא
והיא , ה מעה ל צוה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָרה,
מ לכב   ל היה תצה . וא ה ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹרת

כ מה מצוהל בכל ודבר, בר ל ְְְְִֶֶָָָָָָָֹ
ההיא , הרה  מ ל ונמחה , ְְְִִִִֶַַָָָָָָָמצוה
חכ קללת א מר, הוה . נזר  ְְֱִִֵֵֶַַָָָֹא

מתקמת. נאי  על ְְֲִִֶֶַַַאפ

יויה בוה קמי  , ב הר י  ְְְְְִִִִֵֶַַַָ
לאחר והרי  אמר י: .לחה  ראְְְְֲִֵַַַַַָָֹֻ
הה. ה בר את מה  אמר תצ ה  ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואה 

רה. מאחר  מק אי לי: ְְִֵַַָָָָֻֻאמר

נהאלי קרא , תא ְְְִִִַַַָָָ
והיה בהדה, ְְֶַַַָָָָָב ספא
לא רא נה  ל ה אמרי : ל . ְִִִַַָָָָָָֹֹקי 
הנה אמר: ? תא דקי  לי, ב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָה
וכעת י ני . א  מי י  הי א תי . ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹאנסה

.ל הב י  לא לעיני, אה  ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹהנה 

אאחר  .' וכ ואמר תח  ו תה, אכל ְְְֶַַַַַָָָָָָ
ה קנ מרנ ס , ורי  עזריה  ְְְְֲִִַַַָָרי

עליו, קרא  . רא( יח יקנה(משלי נב לב  ְְִֵֶָָָָָֹ

הזֹוהר רכטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 ב חכמי ואז עת  יקנה    נב ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹלב
ַָעת .

 נאד מראת  תיר ה קר ְְְְֲִִִֵֶַַַָֹכבי
א) כח, רות ב חדש  (זוהר

ד רי נה רא , קמ יצחק ור י נה ראי  ְְְְִִִִַַַָָָָ
לא עד א רחא . למיה יממא , ְְְְְֵַַַָָָָנהר
חמא נה ראי, רי עינ הי זק ְְְִִֵֵַַָָָָנפקי ,
ר' לי אמר  מרתי . קא בקר  ְְְְְֲֵֵֵֶַַָֹככבי 
מרתי  קא  כביא   אינ חזי ְְְְְֲִִֵֵַַָָָיצחק,
 זמנייה מטי הא  ,דמריה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָדחילא 

ְְַָלז רא .

, גי.עלייה קיימ ,אלהי ני  אינ ְְְְְֱֲִִִֵַַֹ
קא ילי ח אר  מסיימ ְְְְְִַַַָָָוכד 
אלהי ני  אינ ליליא , חי ְְְְְֱִִִֵֵַָֹמ
 ריימ ל  נסימת רעה ,  קעיְְְְְִִִִַַָָָ

.לאתרייה ליליא לטיְְְְְְְִֵַַָָ

די, יממא לטי כביא   אינ ְְְְְִִִֵַָָָָ
וסלקי  ודחלי  תי מר ְְְְְְְֲִֵֵַַָָָצפרא ,
לחא , זמנייה מטא  וה א  ְְְְְְִִַַַָָָָָָירתא.
ההיא מעי דא זמנא  , ְְְְְְִִִַַָָָָלמרייה

כתיב  ז)רעה . לח כבי (איוב  יחד  ר ְְְְִִֵַַָָ
.אלהי ני  ל  ריעו ְֱִִֵֶַָָֹֹבקר

ד אקדימ יממא . נהיר והוה  ,ואזל ְְֲֲִִַַַַָָָָָ
לעלמא , ואת לי מא ְְְְְְְִִֵַַָָנפק
ווהנא נהראי, לרי יצחק רי לי ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָאמר
נפיק  נפק, כי מ א , אס לנא  ְְְְְִִִִַַַַָָָָד
חורא . אתהר הכי לבתר ְְְְִִִַַַָָָָס מקא ,

ַַא אי.

 ואי  יסי רי אמר מ ה , אדרנא  ְְֲִִִִֶַַַַַַָָ
יהדא ,   יצחק רי אמר ,לְְֲִִֶַַָָָ

עת. ב  חכמי ואז ְְֲִֶֶַַַָָָֹעת 

 נאד מראת  תיר ה קר ְְְְֲִִִֵֶַַַָֹכבי
א) כח, רות ב חדש  (זוהר

אר,ר י קמ יצחק  ורי נהראי ְְְִִִַַַָָָ
טר .ר ללכת  , ה ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָהאיר
ראה נה ראי, רי  עיניו הרי , צאְְִִֵֵֶַַָָָָ
רי ל אמר . תימר הקר ְְְִִֵֶֶַַַַָֹכבי 
תיר כביה תא ראה  ְְְְִִִִֶֶַַָָָיצחק:
לזר.  זמ מיע עת  ,נ אד ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָיראת

ממדיע אלהי ני תא ְְֱִִִֵֶָֹ
אר מיסכ .ְְְְֲִֵֶֶַָעליה
ני ת א ילה , חי ְְְְְִֵֶַַַַָָָה באת
ל סימת רעה, קעי ְְְְֱִִִִַָָֹאלהי

.מלמק ילה לטי ְְְֲִִֶַַַַָָהחנת

 ,ואז לטי כביה ת א ְְִִֶַַָָָ
מעלי ויראי תימר ְְֲִִִִֵֶַַַֹקר,
את לח  זמ מיע וכעת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָירה.
ת א  מעי ה ה מ ,נְְִִֶֶַַַָָר

תב  לח )ה רעה , כבי(איוב יחד ר ְְְֵֶַַַָָָ
.אלהי ני ל ריעו ְֱִִֵֶַָָֹֹבקר

 ימצאהק .ה מאיר והיה  ,והלכ ְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
ל אמר ,ללע והתה  מְְִֶֶַַַָָָָה
מהני נהראי: לרי יצחק  ְְְְִִִִֵַַַַָרי 
יצא צא, .מ ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהס לי 

לה? . ללב חזר  ואחר ,ְְַַַָָָָָָָֹאד

 ואי  יסי  רי אמר בר נזרי  ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
יה דא :  יצחק רי  אמר  לְְִִֶַַָָָָ



הזֹוהררל   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

גבר ת קפא , נפיק נפיק, ד ְְְְִִִִַַָָָָמא 
ח ני  מקפי  ליסר ובקע  .יְְִֵֵֵַַַַַָ

ְִִָדרקיעא .

מלי ולית מיא  כבי  אינ כל ְְְְִֵֵֵַַָָָ
מה מ מ א . ר גר, ְְְִִִִֵַַָאירי 
יממא י אס ד א א  עביד. ְְְִִֵֶַַָָָָָב רה 
 וי אינ ל מאס ליליא , ְְְְִִִֵֵַָָָָועאל
יממא אתי עתא  רקיעא .  פיק מְְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
 אתוו ליואת אתע ר נפק, ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָומא
בחילא בת קפא קי א , מא ְְְְְִִֵַָָָָָָרזא
כל בקע  ,רקיעי  אינ כל ניס  ,יליְְְִִִִֵֵַָָָָ
פתח להב י, קד וא ,ניח  ְְְְְִִִַַַאינ

לבר. נפק ְְַַל

כתיבמנא גר. אתקרי יטל תהלי) ְְְְְִִִִֵָָ
כתיב ,ו) א רח.   לר גר  יְְִִִַָָי

לא) ה שופטי).רת גב מה ְְִֵֶֶַָצאת
.אד ה א ונצח, ללחמה כנס ְְְְִִִֵֶַַַָָָגר
,מה  . הרא  לגוונ ח זר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָח 
וה א להב תיו,  נדלקי ְְְְִִֵֶַָָָצא,
 ול חזר   ואחר ,רת ב מרב ְְֵֵַַַַָָָָאד

. ִָהרא

,יצחק,אזל רי אמר חקל, י  מט ד ְֲֲֲִִֵַַַַָָָ
מעלייתא מילי  מאינ מר ְְִִִֵֵַַַָָָלימא 

ואמר, תח  מע . ד )בקריאת  ו דברי) ְְְְִִַַַַָָ
האי  אחד. ה'  אלהינ ה ' יראל ְְֱִֵֵֶַַָָֹמע 
יעקב ני אמר עתא  ינח  ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָֹקרא ,

ה א ,לאב אבל לי ראל, מה   א ,ה ְְְֲֲִֵֶַַָָָ
 למא יראל, מע  אמרי  עלמא  ְְְְְִֵֵַַַָָָָֻא 

.אמרי ְְִִֵָָי ראל

גבר , תק יצא ,מה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַֹצא 
ל פיקמ ערה  ל ב קע  , יְְְִִֵֵֶֶַַַֹ

רקיע. ִֵַַָח ני

תואילוה מיה כבי  ת א כל ְְְְִֵֵַַַַָָָָ
איז .מ ל רט גר, ְְִִֵֶֶֶַָָקרא 
ה ס אא עה? ְְְִֵֶֶֶַַָָגברה
ת א ל מימס ה ילה, ְְְְְִִִַַַָָָָונכנס 
עה הרקיע. ל  פי קוה ְְְִִֶַַַַַָָָָהחנת 
ונחקק מתער י צא , מ וה ה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָא 
ק ב , דה ה ס ד  ל  ִֵֶֶַַַָָֹא תת
ת א ל את נס  הא   ֵֶֶַַָָֹבח
החנת , תא ל את  ב קע ,ְִִֵֶַַַָָָהרקיעי
ויצא  ת א פתח  להב תיו, רפיְְְְְֲִִֵֵַַָָָונ

ַָהח צה.

ימבת גר? קרא יט)לנ תהלי) ְִִִִֶֶַָָָ
וכתב ארח .  לר גר  יְְִִַָָָֹי

ה ) ר(שופטיג .גברת מה ְְְִִֵֶֶַָֻצאת
.אד הא ונצח, ללחמה  ְְְִִֵֶַַַָָָֹכנס 
, מה  .הרא נלג ח זר ְְִִֵֶֶֶַַָָח,
וה א להב תיו,   נדלקי ְְְְֲִִֵֶַָָצא ,
 ול ח זר   ואחר ,רת ב מרב   ְְֵֵֶַַַָָָָֹֹאד

. ִָהרא

. דההלכ ל יעהיר אמר אחד, ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
בריה תמא מר יאמר ְְִִֵַַַָָָֹיצחק ,
ואמר, תח  מע. קריאת יְְְְִִִֶַַַַַָָֻהמע

ו) אחד.(דברי ה' אלהינ ה' י ראל ְְֱִֵֵֶַָָֹמע
יעקב ני  אמר עה נח  ה ה  ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹה ס ק
עכו , אבל ליראל, מה א ,ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹלאביה
לאיזה יראל. מע מריא להע ְְְְִִֵֵֶַָָָָל

?מריא ְְִִֵָי ראל

הזֹוהר רלאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מת ,אלא  לא  אבינ יעקב נינא , הא ֲִִֵֶַָָָָָֹֹ
 לי  חתי ה א  ר דְִֵַָָָוה
על סהדא  דיר למהוי ,יקרי ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָרסא 
ברי קדא  מי מיחדי קא  ְְְְְְְֲִֵֵַָָני,
וכד  זמני, רי י מא  כל דחזי, ְְְְְִִֵֵֵַָָָה א 
ה א , ברי קדא  מי מיחדי  ְְְְְֲִִִֵַָאינ
 אנ ,על סהיד הוי יראל , מע  ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָאמרי
דקא הא  רי קדא  מי ְְְְְְֲִִֵֵַָָמיחדי

ֵָחזי.

ארעהה א  ליעקב  לי נטלי עתא , ְְְְְֲֲֵֵַַַַַָָֹ
סיטרי  לארע  רי ,דפיְְְְְִִִֵַַַָ
עיאה , קיא  לקי  לי וסלקי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָעלמא ,
דה תח .רכא בע לי מברְְְִֵֶַַַַָָָָ
זרעא א א ,  איה ז אה  ואמר , ה א  רְְֲִַַַַַָָָָָ
קא ,ני אינ איז ארעא . א ליד ְְְְִִִִַַָָָָא 
ל עתא , ההיא  הכי .   הלאב רי ְְְֲֲִִִַַַַָָָמע
ר ואמרי תחי  דמיא , חילי  ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָאינ

ועד.  ל לע  תמלכ ב ד  ְְְֵֶַָָ

אפרסמנאויעקב נהרי תליסר  מתע ר ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹ
קרא דיר וקאי ְְְְִִַַָָָָדכיא ,
ברי דקדא  יק נ י על ר ְְְְִֵַַָָָֻמ פא 
ללטא יפא  ינא בק ולא  ְְְִִַַַָָָָָה א ,
ל צאה יכלי לא  עלמא  ני וכל , ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָעלייה

דכתיב, ה א הדא  .ב)לה מד  אל(ישעיה ְְֲִִַָ
יעקב . עבי ְֲִִַַָֹירא

איתתח  דגמא  ואמר, יהדאי רי ְְְְֲִִַַַַָָָ
ני  אינ לת א ,  בטי ְְְְְִִֵֵַַָָריסר
מיא , עיאה  יעקב אית  ְֲֲִִִַַַָָָָֹֹיעקב ,
בד גמא . איעי  בטי ע ר תריְְְְֲִִִֵַָָָ
ה א ברי קדא   מי ְְְְְֲִִֵֵַָמייחדי

מת ,א א , לא אבינ יעקב  ,נינ ה ה ֲִִִֵֵֶַָָָֹֹ
ת א חת הא ר  ד ְַַָָָוה
על עד מיד להית  ד כב א תְְְִִִֵֵַָ
ר דה ל  מ יחדי ְְֲִֶֶַַָָָָניו,
הכ . עמי  י כל רא י ְְֲִֵֶַַָָָה א
הא , ר ד ה ל  מ את ְְֲִֶֶַַָָמיחדי
,עלינ מעיד  היה י ראל , מע מרי ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָא
ר ד ה ל מ את  מיחדי אנְְֲִֶֶֶַַָָָ

ראי . ָָה א 

תאיעקב את טלינ העה ְְֲִֶַַָָָֹ
יר , נפי ְְְְִִַַָָָארעה
ת א מעלי ,להע צדדי ְְְֲִִֵַַַַָָלארעת
בע  ת א מבר ,העלי דה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָלפני 
ואמר: הא  ר  דה תח  ְְֵֵַַָָָרכ ת.
!אר ה ה ה רע את הליד  האב  ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָא רי 
! אביה את  ריע  ניה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָא רי 
מי ה צבאת ל העה ת אְְִִַַַָָָָָ
ב ד   ר ,מריוא תחיְְְְִִֵָ

ועד. ללע  תְְֶַָָמלכ

נהרתויעקב ער ל ה מתער  ְְְֲֲִִֵַַַָָָֹֹ
מיד ועמד , ז  ְְְֲִֵַַָאפרסמ
דה לפני  ניו  על  ח מה מפת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻקריה
ל לט הה י ל ת נ ולא הא , רְְִִֵֶַַָָֹֹ
לייכ אי להע ני  וכל  ,ְְְֲִֵֵֵֶָָָעליה

תב  זה .מידמד )לה אל(ישעיה ְְִֶֶַַָָ
יעקב . עב י  ְֲִִַַָֹירא

תח  גמא  ואמר, יהדאי  רי ְְְִֵֶַַַַַָָָֻ
בטי ער  ניה למה , ְְְִֵֵֶַָָָָ

, מי העלי יעקב   י  יעקב , ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹני 
ב גמא . ניעלי  בטי ער  ניְְְְִִֵֶַָָָָֻ
ה א ר  דה ל  מ יחדיְְֲִֶֶַַָָ



הזֹוהררל   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

גבר ת קפא , נפיק נפיק, ד ְְְְִִִִַַָָָָמא 
ח ני  מקפי  ליסר ובקע  .יְְִֵֵֵַַַַַָ

ְִִָדרקיעא .

מלי ולית מיא  כבי  אינ כל ְְְְִֵֵֵַַָָָ
מה מ מ א . ר גר, ְְְִִִִֵַַָאירי 
יממא י אס ד א א  עביד. ְְְִִֵֶַַָָָָָב רה 
 וי אינ ל מאס ליליא , ְְְְִִִֵֵַָָָָועאל
יממא אתי עתא  רקיעא .  פיק מְְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
 אתוו ליואת אתע ר נפק, ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָומא
בחילא בת קפא קי א , מא ְְְְְִִֵַָָָָָָרזא
כל בקע  ,רקיעי  אינ כל ניס  ,יליְְְִִִִֵֵַָָָָ
פתח להב י, קד וא ,ניח  ְְְְְִִִַַַאינ

לבר. נפק ְְַַל

כתיבמנא גר. אתקרי יטל תהלי) ְְְְְִִִִֵָָ
כתיב ,ו) א רח.   לר גר  יְְִִִַָָי

לא) ה שופטי).רת גב מה ְְִֵֶֶַָצאת
.אד ה א ונצח, ללחמה כנס ְְְְִִִֵֶַַַָָָגר
,מה  . הרא  לגוונ ח זר ְְִִִֵֶֶֶַַָָָח 
וה א להב תיו,  נדלקי ְְְְִִֵֶַָָָצא,
 ול חזר   ואחר ,רת ב מרב ְְֵֵַַַַָָָָאד

. ִָהרא

,יצחק,אזל רי אמר חקל, י  מט ד ְֲֲֲִִֵַַַַָָָ
מעלייתא מילי  מאינ מר ְְִִִֵֵַַַָָָלימא 

ואמר, תח  מע . ד )בקריאת  ו דברי) ְְְְִִַַַַָָ
האי  אחד. ה'  אלהינ ה ' יראל ְְֱִֵֵֶַַָָֹמע 
יעקב ני אמר עתא  ינח  ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָֹקרא ,

ה א ,לאב אבל לי ראל, מה   א ,ה ְְְֲֲִֵֶַַָָָ
 למא יראל, מע  אמרי  עלמא  ְְְְְִֵֵַַַָָָָֻא 

.אמרי ְְִִֵָָי ראל

גבר , תק יצא ,מה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַֹצא 
ל פיקמ ערה  ל ב קע  , יְְְִִֵֵֶֶַַַֹ

רקיע. ִֵַַָח ני

תואילוה מיה כבי  ת א כל ְְְְִֵֵַַַַָָָָ
איז .מ ל רט גר, ְְִִֵֶֶֶַָָקרא 
ה ס אא עה? ְְְִֵֶֶֶַַָָגברה
ת א ל מימס ה ילה, ְְְְְִִִַַַָָָָונכנס 
עה הרקיע. ל  פי קוה ְְְִִֶַַַַַָָָָהחנת 
ונחקק מתער י צא , מ וה ה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָא 
ק ב , דה ה ס ד  ל  ִֵֶֶַַַָָֹא תת
ת א ל את נס  הא   ֵֶֶַַָָֹבח
החנת , תא ל את  ב קע ,ְִִֵֶַַַָָָהרקיעי
ויצא  ת א פתח  להב תיו, רפיְְְְְֲִִֵֵַַָָָונ

ַָהח צה.

ימבת גר? קרא יט)לנ תהלי) ְִִִִֶֶַָָָ
וכתב ארח .  לר גר  יְְִִַָָָֹי

ה ) ר(שופטיג .גברת מה ְְְִִֵֶֶַָֻצאת
.אד הא ונצח, ללחמה  ְְְִִֵֶַַַָָָֹכנס 
, מה  .הרא נלג ח זר ְְִִֵֶֶֶַַָָח,
וה א להב תיו,   נדלקי ְְְְֲִִֵֶַָָצא ,
 ול ח זר   ואחר ,רת ב מרב   ְְֵֵֶַַַָָָָֹֹאד

. ִָהרא

. דההלכ ל יעהיר אמר אחד, ְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
בריה תמא מר יאמר ְְִִֵַַַָָָֹיצחק ,
ואמר, תח  מע. קריאת יְְְְִִִֶַַַַַָָֻהמע

ו) אחד.(דברי ה' אלהינ ה' י ראל ְְֱִֵֵֶַָָֹמע
יעקב ני  אמר עה נח  ה ה  ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹה ס ק
עכו , אבל ליראל, מה א ,ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹלאביה
לאיזה יראל. מע מריא להע ְְְְִִֵֵֶַָָָָל

?מריא ְְִִֵָי ראל

הזֹוהר רלאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מת ,אלא  לא  אבינ יעקב נינא , הא ֲִִֵֶַָָָָָֹֹ
 לי  חתי ה א  ר דְִֵַָָָוה
על סהדא  דיר למהוי ,יקרי ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָרסא 
ברי קדא  מי מיחדי קא  ְְְְְְְֲִֵֵַָָני,
וכד  זמני, רי י מא  כל דחזי, ְְְְְִִֵֵֵַָָָה א 
ה א , ברי קדא  מי מיחדי  ְְְְְֲִִִֵַָאינ
 אנ ,על סהיד הוי יראל , מע  ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָאמרי
דקא הא  רי קדא  מי ְְְְְְֲִִֵֵַָָמיחדי

ֵָחזי.

ארעהה א  ליעקב  לי נטלי עתא , ְְְְְֲֲֵֵַַַַַָָֹ
סיטרי  לארע  רי ,דפיְְְְְִִִֵַַַָ
עיאה , קיא  לקי  לי וסלקי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָעלמא ,
דה תח .רכא בע לי מברְְְִֵֶַַַַָָָָ
זרעא א א ,  איה ז אה  ואמר , ה א  רְְֲִַַַַַָָָָָ
קא ,ני אינ איז ארעא . א ליד ְְְְִִִִַַָָָָא 
ל עתא , ההיא  הכי .   הלאב רי ְְְֲֲִִִַַַַָָָמע
ר ואמרי תחי  דמיא , חילי  ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָאינ

ועד.  ל לע  תמלכ ב ד  ְְְֵֶַָָ

אפרסמנאויעקב נהרי תליסר  מתע ר ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹ
קרא דיר וקאי ְְְְִִַַָָָָדכיא ,
ברי דקדא  יק נ י על ר ְְְְִֵַַָָָֻמ פא 
ללטא יפא  ינא בק ולא  ְְְִִַַַָָָָָה א ,
ל צאה יכלי לא  עלמא  ני וכל , ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָעלייה

דכתיב, ה א הדא  .ב)לה מד  אל(ישעיה ְְֲִִַָ
יעקב . עבי ְֲִִַַָֹירא

איתתח  דגמא  ואמר, יהדאי רי ְְְְֲִִַַַַָָָ
ני  אינ לת א ,  בטי ְְְְְִִֵֵַַָָריסר
מיא , עיאה  יעקב אית  ְֲֲִִִַַַָָָָֹֹיעקב ,
בד גמא . איעי  בטי ע ר תריְְְְֲִִִֵַָָָ
ה א ברי קדא   מי ְְְְְֲִִֵֵַָמייחדי

מת ,א א , לא אבינ יעקב  ,נינ ה ה ֲִִִֵֵֶַָָָֹֹ
ת א חת הא ר  ד ְַַָָָוה
על עד מיד להית  ד כב א תְְְִִִֵֵַָ
ר דה ל  מ יחדי ְְֲִֶֶַַָָָָניו,
הכ . עמי  י כל רא י ְְֲִֵֶַַָָָה א
הא , ר ד ה ל  מ את ְְֲִֶֶַַָָמיחדי
,עלינ מעיד  היה י ראל , מע מרי ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָא
ר ד ה ל מ את  מיחדי אנְְֲִֶֶֶַַָָָ

ראי . ָָה א 

תאיעקב את טלינ העה ְְֲִֶַַָָָֹ
יר , נפי ְְְְִִַַָָָארעה
ת א מעלי ,להע צדדי ְְְֲִִֵַַַַָָלארעת
בע  ת א מבר ,העלי דה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָלפני 
ואמר: הא  ר  דה תח  ְְֵֵַַָָָרכ ת.
!אר ה ה ה רע את הליד  האב  ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָא רי 
! אביה את  ריע  ניה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָא רי 
מי ה צבאת ל העה ת אְְִִַַַָָָָָ
ב ד   ר ,מריוא תחיְְְְִִֵָ

ועד. ללע  תְְֶַָָמלכ

נהרתויעקב ער ל ה מתער  ְְְֲֲִִֵַַַָָָֹֹ
מיד ועמד , ז  ְְְֲִֵַַָאפרסמ
דה לפני  ניו  על  ח מה מפת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻקריה
ל לט הה י ל ת נ ולא הא , רְְִִֵֶַַָָֹֹ
לייכ אי להע ני  וכל  ,ְְְֲִֵֵֵֶָָָעליה

תב  זה .מידמד )לה אל(ישעיה ְְִֶֶַַָָ
יעקב . עב י  ְֲִִַַָֹירא

תח  גמא  ואמר, יהדאי  רי ְְְִֵֶַַַַַָָָֻ
בטי ער  ניה למה , ְְְִֵֵֶַָָָָ

, מי העלי יעקב   י  יעקב , ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹני 
ב גמא . ניעלי  בטי ער  ניְְְְִִֵֶַָָָָֻ
ה א ר  דה ל  מ יחדיְְֲִֶֶַַָָ
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מלאכי  מייחדי  לת א, ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָיראל
דלעילא .ק גוונא וכא  לעילא . יי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ואמר ,תח נה ראי  כב)רי כט ש) לכ ְְִֵַַַָָָָ
א ר יעקב ית אל  ה ' אמר ֲֲֵֶֶַַָֹֹה
יעקב יב ע ה  לא  אברה את  ְֲֵֶַַַָָָָָֹֹדה
את דה  יעקב וכי .יחור ניו עה  ְְֱֲִֶֶַַָָָָָָֹֹולא 

עלמא . אברי  לא ויעקב  ,ְְְְְֲִֵַַָָָָָֹאברה

מ לי אא  הו עתא  חזי, א ְְְֲֲֲֵֵֶַַָָָ
קדא ,י א ר  ְְְְְִַַָָָלאברה
ואמר , דילי לפ ליא  אכני ה א  ְְְְֲִִִֵַַַַַָברי
 איה ,דילי יקידא   מ לאברה  זיבְְְְְִִִִִֵַָָָ

ְִָרחימאי.

ק אמרי הא  הא , ברי לקדא  ְְְֲִִָָָ
קדא אמר ימעאל . ְְֲִִֵֵַָָמיני
 אמר יצחק. מיני יק הא  ה א , ְְֲִִִִֵָָָברי
ע ו. י מי יק הא  ה א , ר דְִִֵֵַָָָָלה
מיני יק הא  הא , ברי קדא  ְְֲִִִֵַָָאמר
יעקב זכת ואי הא  ,אמר ְֲֲֲִַַַַָָֹֹיעקב .
את דה  א ר אמר , א  ועל  ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָיזיב.

.אברה איזיב  תידבזכ ,ְְְְְְִִֵֵַַָָָָאברה

מיאלאמר לחנניה  כפית עה  רי, ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ
נ רא   א ג  ל לי ְְְְֲִַַַָָועזריה ,

אמר , חנניה ו)יקידא . קיח  לא(תהלי לי  ה ' ְְְֲֲִֵַַָָֹ
אמר , מיאל .אד לי ע ה  מה ֲֲִִִֵֶַַַָָָָאירא 

זח ) כ  יעקב(ירמיה עבי ירא אל  ְְֲִִַַַַָָֹוא ה
ה '. נא אני  א י  יראל חת  ְְְְִִִִֵֵַַָָֻואל

אמר, ד )עזריה  ו דברי).'וג יראל מע  ְְְְֲֲִֵַַַָָ

הא ,אמר ר דד )ה מ זה(ישעיה ֶַַָָָ
ה' אמר חנניה, זה  אני, לה ' ְֲִֶֶַַַַָָָֹיאמר

לאכיה  מיחדי  למה, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָי ראל
מעלה. מ והל  למעלה, י דְְְְְְְִֶַַַַָָֹה

ואמר,תח  נה ראי כט)רי ה(ש לכ ְְִֵַַַַָָָֹ
דה אר יעקב  ית  אל ה ' ֲֲֵֶֶַַָָָֹאמר
ולא יעקב   יב עה לא אברה ְְֲֵֶַַַָָָֹֹֹאת
את דה  יעקב  וכי .יחור ניו ְֱֲִֶֶַַָָָָָָֹעה

!לע נברא טר ויעקב  ?ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹאברה

אתאא  ילימ הי עה ראה, א ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ר דה ,י אר  ְְְִַַַָָָָאברה
יל ה ואמר:  המליא  את ס  ְְִִֵֶֶַַַַָָָה א
ה א , ה רפה  מ אברה ְְִֵֶֶֶַַָָָאת

ֲִאהבי .

אמרמ יצא הרי ה א:  ר דל ְֲִֵֵֵֶַָָָ
הא : ר  דה אמר ְִֵַַָָָָימעאל!
ר  ד ל  אמר יצחק! מ יצא ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָהרי
דה אמר עו! מ יצא  הרי ֲִֵֵֵֵֶַַָָָה א:
: אמר יעקב ! מ יצא הרי  ה א: רְֲֲִֵֵֵֶַָָֹ
זה ועל  י צל . יעקב  זכ ת ו אי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹהרי
ת זכ ,אברה את דה אר ְְֲִֶֶֶַַָָָָָאמר,

.אברה ְִַָָנל 

חנניהאמר את פת עה ר י , ְְְֲִֶֶַַַָָָָָ
ת א יל ועזריה ְֲִִֵֶַַַָָָמיאל
אמר חנניה הקדת, הא  ב ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָלת

קיח ) לי(תהלי עה  מה אירא  לא לי  ֲִִִֶַַָֹה '
אמר מיאל .ל )אד אל(ירמיה וא ה ְִֵַַַָָָָָ

י י ראל חת  ואל יעקב עב י ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹירא 
מע  אמר, עזריה  ה'. נא אני   ְְְְֲִִַַַָָָֻא

.'וג ְְִֵָיראל

הא ,אמר ר דמד )ה זה(ישעיה  ֶַַָָָ
אמר חנניה, זה  אני  לה' ְֲִֶֶַַַַָָָֹיאמר 

הזֹוהר רלגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

זה יעקב ,   יקרא וזה  אירא . לא ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹלי 
עב י  ירא  אל  וא ה אמר ְְִִִֵֶַַַַָָָָמיאל,
עזריה , זה יכה , י ראל  ב ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹיעקב .
 יב ע ה  לא  .'וכ יראל מע  ְְְִֵֵֶַַַָָָֹאמר

ולא יחור.יעקב  ניו עה  ְֱֲֶַַָָָָֹֹ

נ אלולה א א  . עמה דנאל הוה  לא ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָ
 לט צר , נקרא אני ְְְְֲֲִִֵֵַַַָאמר,

אמר, . ה )אליל ד לטא ר(דניאל  ְְֱֱִֵֶֶֶַַַ
כתיב, ,'וכ אלהי  (מו ב ש) אדי ְְְֱִִִֵַָֻ

נבכדנ ר ע"א)מל א  צד  על(ד נפל  ְְְְֶַַַַַָ
ה א ר דוה סגד. לדנ אל ְְְְִִִֵַַָָָאנ הי

כה )אמר, ז דברי)  רפ אלהיה סילי ְְְֱִִֵֵֶַָֹ
.ה ע הוה  ולא  אזל , אְְֲֲִֵַָָָ

נפל מה ועזריה מיאל חנניה  רא ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָ
י א עי צפר ,אמר א א  ְְְְֲֲִִֶַָָָנרא .
למצראי,  לאבאי ביל  נ רא , פהְְְְְְְִִִֵֵַָָ
על אנחנא  הא . ר דה ְְְֲֲַַַַָָָָמאמר 
מארנא . יקרא  ביל וכה  ה ְְְְִִַַַַָָָָָָָאחת 

אזלרמ א הכי א רייתא , ק ואתע ְְְְְְֲִִַַַַָָָָ
נעבר נה ראי, ר י אמר ְְְֲִִִַַַָָמ א .
ונל לט רא , נסלק ְְְְְִֵֵַַַָָָמארחא ,

.נדמ ולא  ְְְְִַָָארייתא ,

דאעד א רייתא  מ לי יתבי  הו ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָ
אמר , הוה קלא  חד  מע א ,  ְֲֲִַַַָָָָָע
נתא ,מיכי אי .מק איְְְִִִִִִַָָָעי
ה א  ברי קד א  הא  .איתער , ריהחְְְְִִֵָָָ
,ימיק סמכי  ואינ עלמא , למרז  ְְְְְִִִִֵַַָָָָָעי
כייא , קל מרתי . , עליה  סמי ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָעלמא 
חד  על כייא קא א ל א , א זילא  ְְְְְִַַַַַָָָָָחד 
כרסייא דירא   יאיתר ְְְְְְְְִִִֵָָָארייא ,

ִַָקיא .

 יעקב  ב יקרא  וזה  אירא. לא  לי ְְְֲִִִֵֶַָָֹֹה '
עבי ירא אל וא ה אמר מיאל, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָזה

עזריה ,י זה   יכ ה י ראל   ב ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹעקב .
 יב עה לא .'וכ י ראל  מע ְְְִֵֵֶַַַָָָֹאמר

.יחור ניו  עה  ולא  ְֱֲֶַַָָָָֹֹיעקב 

דנאלולה א א  ? הע דנאל היה לא  ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ
 לטאר, נקרא  אני  ְְְְֲִִֵֵַַַָָאמר ,

אמר , ד )האליל לטא ר(דניאל ְְֱֱִֵֶֶֶַַַָ
וכתב ,' כ אלהי (ב ש) לה אז ְְֱִֶֶַָָָֻ

לדנ אל. והחוה  ניו  על נפל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָנבכדנ ר
אלהיה סילי  אמר, הא  ר  דְְֱִֵֵֶַַָָָֹוה

.הע היה  ולא  הל .א רפְְְִִֵֶַָָָָָֹ

פלמה  ועזריה מיאל חנניה  רא ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָ
עיפרה ,אמר אא ?ְְְְִֵֶַַָָָלא
, למצרי להרע די  א  פ את   יל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָה
אנחנ  הא  ר דה ל  מאמרְְֲֲֶַַַָָָ
.ננר ב ד ביל  וכה ה אחת ְְְִִִֵַַַַַָָעל 

ירדהלכ ינתי רה . קוהתע ְְְְְִִֵַַַַָָָ
נעבר נהראי, רי  אמר .מ ְֲִֶֶַַַַַָֹה
ולא רה, ונתעק להר, ונעלה  ר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמה

. ִַני

דעזה רה   קימתע  בי י ְְְְִִִֶַַָָ
היה אחד קל  מע זה, ְִֶֶֶָָָָע
, ני הי ניחה .ני עלי  מק ְְְִִִֵֵֶַַַא מר:
דה הה ! ררהתע ,נחיריה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָנה
, להע את להריז רצה הא רְְִֶֶַָָָ
סמ להע , מי ה  דיהע תְִִֶַַַָָָָָָוא
עפר ל כה ק ל .תימר ,ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹעליה
ר אחד , אריה על  כה , לי ְִֵֶֶֶֶַַַָָָא

. דה א ִִֵַַָָמיד 
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מלאכי  מייחדי  לת א, ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָיראל
דלעילא .ק גוונא וכא  לעילא . יי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ואמר ,תח נה ראי  כב)רי כט ש) לכ ְְִֵַַַָָָָ
א ר יעקב ית אל  ה ' אמר ֲֲֵֶֶַַָֹֹה
יעקב יב ע ה  לא  אברה את  ְֲֵֶַַַָָָָָֹֹדה
את דה  יעקב וכי .יחור ניו עה  ְְֱֲִֶֶַַָָָָָָֹֹולא 

עלמא . אברי  לא ויעקב  ,ְְְְְֲִֵַַָָָָָֹאברה

מ לי אא  הו עתא  חזי, א ְְְֲֲֲֵֵֶַַָָָ
קדא ,י א ר  ְְְְְִַַָָָלאברה
ואמר , דילי לפ ליא  אכני ה א  ְְְְֲִִִֵַַַַַָברי
 איה ,דילי יקידא   מ לאברה  זיבְְְְְִִִִִֵַָָָ

ְִָרחימאי.

ק אמרי הא  הא , ברי לקדא  ְְְֲִִָָָ
קדא אמר ימעאל . ְְֲִִֵֵַָָמיני
 אמר יצחק. מיני יק הא  ה א , ְְֲִִִִֵָָָברי
ע ו. י מי יק הא  ה א , ר דְִִֵֵַָָָָלה
מיני יק הא  הא , ברי קדא  ְְֲִִִֵַָָאמר
יעקב זכת ואי הא  ,אמר ְֲֲֲִַַַַָָֹֹיעקב .
את דה  א ר אמר , א  ועל  ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָיזיב.

.אברה איזיב  תידבזכ ,ְְְְְְִִֵֵַַָָָָאברה

מיאלאמר לחנניה  כפית עה  רי, ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ
נ רא   א ג  ל לי ְְְְֲִַַַָָועזריה ,

אמר , חנניה ו)יקידא . קיח  לא(תהלי לי  ה ' ְְְֲֲִֵַַָָֹ
אמר , מיאל .אד לי ע ה  מה ֲֲִִִֵֶַַַָָָָאירא 

זח ) כ  יעקב(ירמיה עבי ירא אל  ְְֲִִַַַַָָֹוא ה
ה '. נא אני  א י  יראל חת  ְְְְִִִִֵֵַַָָֻואל

אמר, ד )עזריה  ו דברי).'וג יראל מע  ְְְְֲֲִֵַַַָָ

הא ,אמר ר דד )ה מ זה(ישעיה ֶַַָָָ
ה' אמר חנניה, זה  אני, לה ' ְֲִֶֶַַַַָָָֹיאמר

לאכיה  מיחדי  למה, ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָי ראל
מעלה. מ והל  למעלה, י דְְְְְְְִֶַַַַָָֹה

ואמר,תח  נה ראי כט)רי ה(ש לכ ְְִֵַַַַָָָֹ
דה אר יעקב  ית  אל ה ' ֲֲֵֶֶַַָָָֹאמר
ולא יעקב   יב עה לא אברה ְְֲֵֶַַַָָָֹֹֹאת
את דה  יעקב  וכי .יחור ניו ְֱֲִֶֶַַָָָָָָֹעה

!לע נברא טר ויעקב  ?ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹאברה

אתאא  ילימ הי עה ראה, א ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ר דה ,י אר  ְְְִַַַָָָָאברה
יל ה ואמר:  המליא  את ס  ְְִִֵֶֶַַַַָָָה א
ה א , ה רפה  מ אברה ְְִֵֶֶֶַַָָָאת

ֲִאהבי .

אמרמ יצא הרי ה א:  ר דל ְֲִֵֵֵֶַָָָ
הא : ר  דה אמר ְִֵַַָָָָימעאל!
ר  ד ל  אמר יצחק! מ יצא ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָהרי
דה אמר עו! מ יצא  הרי ֲִֵֵֵֵֶַַָָָה א:
: אמר יעקב ! מ יצא הרי  ה א: רְֲֲִֵֵֵֶַָָֹ
זה ועל  י צל . יעקב  זכ ת ו אי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹהרי
ת זכ ,אברה את דה אר ְְֲִֶֶֶַַָָָָָאמר,

.אברה ְִַָָנל 

חנניהאמר את פת עה ר י , ְְְֲִֶֶַַַָָָָָ
ת א יל ועזריה ְֲִִֵֶַַַָָָמיאל
אמר חנניה הקדת, הא  ב ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָלת

קיח ) לי(תהלי עה  מה אירא  לא לי  ֲִִִֶַַָֹה '
אמר מיאל .ל )אד אל(ירמיה וא ה ְִֵַַַָָָָָ

י י ראל חת  ואל יעקב עב י ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹירא 
מע  אמר, עזריה  ה'. נא אני   ְְְְֲִִַַַָָָֻא

.'וג ְְִֵָיראל

הא ,אמר ר דמד )ה זה(ישעיה  ֶַַָָָ
אמר חנניה, זה  אני  לה' ְֲִֶֶַַַַָָָֹיאמר 

הזֹוהר רלגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

זה יעקב ,   יקרא וזה  אירא . לא ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹלי 
עב י  ירא  אל  וא ה אמר ְְִִִֵֶַַַַָָָָמיאל,
עזריה , זה יכה , י ראל  ב ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹיעקב .
 יב ע ה  לא  .'וכ יראל מע  ְְְִֵֵֶַַַָָָֹאמר

ולא יחור.יעקב  ניו עה  ְֱֲֶַַָָָָֹֹ

נ אלולה א א  . עמה דנאל הוה  לא ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָ
 לט צר , נקרא אני ְְְְֲֲִִֵֵַַַָאמר,

אמר, . ה )אליל ד לטא ר(דניאל  ְְֱֱִֵֶֶֶַַַ
כתיב, ,'וכ אלהי  (מו ב ש) אדי ְְְֱִִִֵַָֻ

נבכדנ ר ע"א)מל א  צד  על(ד נפל  ְְְְֶַַַַַָ
ה א ר דוה סגד. לדנ אל ְְְְִִִֵַַָָָאנ הי

כה )אמר, ז דברי)  רפ אלהיה סילי ְְְֱִִֵֵֶַָֹ
.ה ע הוה  ולא  אזל , אְְֲֲִֵַָָָ

נפל מה ועזריה מיאל חנניה  רא ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָ
י א עי צפר ,אמר א א  ְְְְֲֲִִֶַָָָנרא .
למצראי,  לאבאי ביל  נ רא , פהְְְְְְְִִִֵֵַָָ
על אנחנא  הא . ר דה ְְְֲֲַַַַָָָָמאמר 
מארנא . יקרא  ביל וכה  ה ְְְְִִַַַַָָָָָָָאחת 

אזלרמ א הכי א רייתא , ק ואתע ְְְְְְֲִִַַַַָָָָ
נעבר נה ראי, ר י אמר ְְְֲִִִַַַָָמ א .
ונל לט רא , נסלק ְְְְְִֵֵַַַָָָמארחא ,

.נדמ ולא  ְְְְִַָָארייתא ,

דאעד א רייתא  מ לי יתבי  הו ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָ
אמר , הוה קלא  חד  מע א ,  ְֲֲִַַַָָָָָע
נתא ,מיכי אי .מק איְְְִִִִִִַָָָעי
ה א  ברי קד א  הא  .איתער , ריהחְְְְִִֵָָָ
,ימיק סמכי  ואינ עלמא , למרז  ְְְְְִִִִֵַַָָָָָעי
כייא , קל מרתי . , עליה  סמי ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָעלמא 
חד  על כייא קא א ל א , א זילא  ְְְְְִַַַַַָָָָָחד 
כרסייא דירא   יאיתר ְְְְְְְְִִִֵָָָארייא ,

ִַָקיא .

 יעקב  ב יקרא  וזה  אירא. לא  לי ְְְֲִִִֵֶַָָֹֹה '
עבי ירא אל וא ה אמר מיאל, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָזה

עזריה ,י זה   יכ ה י ראל   ב ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹעקב .
 יב עה לא .'וכ י ראל  מע ְְְִֵֵֶַַַָָָֹאמר

.יחור ניו  עה  ולא  ְֱֲֶַַָָָָֹֹיעקב 

דנאלולה א א  ? הע דנאל היה לא  ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ
 לטאר, נקרא  אני  ְְְְֲִִֵֵַַַָָאמר ,

אמר , ד )האליל לטא ר(דניאל ְְֱֱִֵֶֶֶַַַָ
וכתב ,' כ אלהי (ב ש) לה אז ְְֱִֶֶַָָָֻ

לדנ אל. והחוה  ניו  על נפל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָנבכדנ ר
אלהיה סילי  אמר, הא  ר  דְְֱִֵֵֶַַָָָֹוה

.הע היה  ולא  הל .א רפְְְִִֵֶַָָָָָֹ

פלמה  ועזריה מיאל חנניה  רא ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָ
עיפרה ,אמר אא ?ְְְְִֵֶַַָָָלא
, למצרי להרע די  א  פ את   יל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָה
אנחנ  הא  ר דה ל  מאמרְְֲֲֶַַַָָָ
.ננר ב ד ביל  וכה ה אחת ְְְִִִֵַַַַַָָעל 

ירדהלכ ינתי רה . קוהתע ְְְְְִִֵַַַַָָָ
נעבר נהראי, רי  אמר .מ ְֲִֶֶַַַַַָֹה
ולא רה, ונתעק להר, ונעלה  ר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמה

. ִַני

דעזה רה   קימתע  בי י ְְְְִִִֶַַָָ
היה אחד קל  מע זה, ְִֶֶֶָָָָע
, ני הי ניחה .ני עלי  מק ְְְִִִֵֵֶַַַא מר:
דה הה ! ררהתע ,נחיריה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָנה
, להע את להריז רצה הא רְְִֶֶַָָָ
סמ להע , מי ה  דיהע תְִִֶַַַָָָָָָוא
עפר ל כה ק ל .תימר ,ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹעליה
ר אחד , אריה על  כה , לי ְִֵֶֶֶֶַַַָָָא

. דה א ִִֵַַָָמיד 
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מעתאמר יצחק, לרי  נהראי רי ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
א ועל מענא , ,לי אמר ְְְֲִִֵַַַָָמידי.

טז)אמינא , ג טני.(חבקוק  ו רז  מע י ְְְֲִִִִִַַַָָ
ה א  ברי קד א  ואי נה ראי, ר' ְְְֲִַַַָָאמר
יתעבד  לא  ועד  , ילי עלמא למיד ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָעי
דיר ואכריז  איתער , קלא  הא  ְְְִִִֵַַָָָָָינא,
 לק יס דרמי רמי ואי ְְְְְִִֵַַַַָָָעלמא .
האי  ר ,ל ריר וכא עלמא . ְְְְֵַַַַָָָָָה א 
א לא , אזילא  חד כייא  קל  ְְְְֲִִַַַַַָָָָאמר ,
מאי  ידענא  לא ארייא , חד על כי ְְְִֵַַַַָָָָָָקא 

.ִאיה

לפאמר האי ידע לא  נחמיה , ר י ְְְְְֲִֶַַַָָָ
איתלי  זעירי מילי ְְְְֲִִִִֵַָעתא,
כייא א  כייא .  איה מאי ְְְְִִִַָָָָָעלמא ,
ד ל , ה אליע  ימעאל ְְֱִִִֵֵֶַָָָֹרי
מליאל.   מע ר ירי על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָבכה
מרסא אתעבר לא כייא  ְְְְֲִִִִַַָָָההיא 
ה א  ברי קדא  יעביד  עד  ְְְְְֲִִַַַָָדמלא ,

.י ע אר קמי ְְִִִַָנ

מעאמר יצחק , לרי  נהראי רי  ְְְְִִִַַַַַָָָָ
זה ועל מעי, , ל אמר ְְִֶַַַָָָָבר ?

ו מעי ריאמרי , אמר טני. רז  ְְְְִִִִִִַַַַַַָָָ
 לד רצה הא   ר דה ו אי  ְֶַַַַָָָנהראי,
הה ,יה עה  וטר ,  להע ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָאת
ואי .ל ע מיד  מכריז  מתערר, ְְִִִֵַַַָָָק ל
.לע ק יס עכ ו הרמי ל  ְְְִִִֶַַָָָָָָָהרמי
ק ל אמר לזה רט  ,לנ רר ְְְֶֶַַָָָָֹוהל 
אריה על  כה ליא עפר  ל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹכה

הא. מה ידעי לא  ְִֶַַָָֹאחד,

עה.אמר לפי בזה ידע לא  נחמיה , רי  ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹ
.לע התה עטימ ְְִִִַָָָָָלימי
ימעאל ר י  ל הכה ז הכה? ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמהי 
ל  רא על כה ד ל , ה אלי ע  ֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
הכ ה  תא מליאל.   מע ְְְִִִֵֶֶַַַָָָר
עה עד , לה ל  מא  עברה  ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלא
.יהע אר  נקמת ה א ר ד ְְִִַַָָָָָה



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהררלד   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

מעתאמר יצחק, לרי  נהראי רי ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
א ועל מענא , ,לי אמר ְְְֲִִֵַַַָָמידי.

טז)אמינא , ג טני.(חבקוק  ו רז  מע י ְְְֲִִִִִַַַָָ
ה א  ברי קד א  ואי נה ראי, ר' ְְְֲִַַַָָאמר
יתעבד  לא  ועד  , ילי עלמא למיד ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָעי
דיר ואכריז  איתער , קלא  הא  ְְְִִִֵַַָָָָָינא,
 לק יס דרמי רמי ואי ְְְְְִִֵַַַַָָָעלמא .
האי  ר ,ל ריר וכא עלמא . ְְְְֵַַַַָָָָָה א 
א לא , אזילא  חד כייא  קל  ְְְְֲִִַַַַַָָָָאמר ,
מאי  ידענא  לא ארייא , חד על כי ְְְִֵַַַַָָָָָָקא 

.ִאיה

לפאמר האי ידע לא  נחמיה , ר י ְְְְְֲִֶַַַָָָ
איתלי  זעירי מילי ְְְְֲִִִִֵַָעתא,
כייא א  כייא .  איה מאי ְְְְִִִַָָָָָעלמא ,
ד ל , ה אליע  ימעאל ְְֱִִִֵֵֶַָָָֹרי
מליאל.   מע ר ירי על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָבכה
מרסא אתעבר לא כייא  ְְְְֲִִִִַַָָָההיא 
ה א  ברי קדא  יעביד  עד  ְְְְְֲִִַַַָָדמלא ,

.י ע אר קמי ְְִִִַָנ

מעאמר יצחק , לרי  נהראי רי  ְְְְִִִַַַַַָָָָ
זה ועל מעי, , ל אמר ְְִֶַַַָָָָבר ?

ו מעי ריאמרי , אמר טני. רז  ְְְְִִִִִִַַַַַַָָָ
 לד רצה הא   ר דה ו אי  ְֶַַַַָָָנהראי,
הה ,יה עה  וטר ,  להע ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָאת
ואי .ל ע מיד  מכריז  מתערר, ְְִִִֵַַַָָָק ל
.לע ק יס עכ ו הרמי ל  ְְְִִִֶַַָָָָָָָהרמי
ק ל אמר לזה רט  ,לנ רר ְְְֶֶַַָָָָֹוהל 
אריה על  כה ליא עפר  ל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹכה

הא. מה ידעי לא  ְִֶַַָָֹאחד,

עה.אמר לפי בזה ידע לא  נחמיה , רי  ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹ
.לע התה עטימ ְְִִִַָָָָָלימי
ימעאל ר י  ל הכה ז הכה? ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמהי 
ל  רא על כה ד ל , ה אלי ע  ֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
הכ ה  תא מליאל.   מע ְְְִִִֵֶֶַַַָָָר
עה עד , לה ל  מא  עברה  ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלא
.יהע אר  נקמת ה א ר ד ְְִִַַָָָָָה

ֶּפֶרק כ"ב
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ַוַּיְקֵהל - ְּפקּוֵדי, 
ִנָּצִבים - ַוֵּיֶלְך



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםרחק הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר רלז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 רי ְֲִֵַַמעה
א) כט, רות  ב חדש (זוהר

חד רי  ימא  ,קסרי הוה  ימ י ל , ְֲִִֵַַָָָָ
מסני   הו דסרחי , ע א  ְְְְְֲִֵֵַָָָָחמא 
ואי  אמר, . עלייה יחי מ ולא  ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָאזלי,

. לי ואזיל   ק הכא , אתחזי ְֲֲִִֵֵֵַָָָָדינא 

כפרימא גע  ,י ע חלי חד ְְִִֵַַַַָָָ
חד  מע  .ואדמ ,ר ְְְְִִִַַַָסיכני
דא רייתא רננא  לעי א לחד ְְְְְִֵַַַָָָָָָָקלא,

ו)אמר, כב דברי)לפני צפ ר  ק ירא  י ְֲִִִֵֶַַַָָ
רחל. זה  ,ר בה. זה  ,ק .'ְְֵֶֶֶֶַַָָוכ

יח )אמר, ד אר(משלי יקיצ וארח ְְֱִִֶֶַַַֹ
, יקי וצ . ה נכ עד  וא ר  ל ה ְְְִִֵַַַַֹנג
נקראת והיא .בנימי ס י ,ני ריְְְְְִִִִִֵֵֵָ
עד  , לה מאיר ה ילה , ל  ה לכת  ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָלבנה,

יעקב . הא  ,  ה  ְֲֶַַֹנכ

ע,כל . למי הע חי ציק א  ל, ,ע ְִִֵֵַַָָָָָ
אמר , כינה . יח )א  ג  ש)ע ְֱִֵֶֶַָָ

א ,האר על . חזיקי ל היא   י ֲִִִִֶַַַַָָָָח
ע ר ני א ,חיאפר ה ח נה. ְְְִֵֶֶֶַַָָָָאר
יראל א  , צי  א לעילא . בטיְְְִִִִֵֵֵָָָָ
והא דגפא . מלא   אינ ְְְְְְִִֵַַָָָָלת א ,
ח ח  ,'וכ חיהאפר על  ְְְִֵֶֶֶַַַַַָרבצת

ע"ב) צד  אמר,(ד , הא א)את נ (ישעיה ֱֵֶֶֶַָ
.כ א לחה  עיכבפְְְְִִֵֶֶָֻ

 ואת רי  ארכי .ל ח  ניה ְְִִִִֶַַַַָָ
אמר , קלא  ההא  מע  ְְֲַַַַָָאדנ י,
 מא . כל ולא  אמר לא  א , על ְְֲַַַָָָָחס
מה .לי ואזיל בנהא  איא  בק ְְְְִִֵַַָָָָָחס,
א מרת . היא  מה  , ה  מ מרכא  ְְִִִִֶֶַַַָָָאיא 
את ורפ י יתי, את  החרב י ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָא י

 רי ְֲִֵַַמעה
א) כט, רות  ב חדש (זוהר

אחדרי י .קיסרי היה ימיו ל  ְִִֵֶַָָָָָָָ
הי , רחי הע את ְִֶֶֶָָָָָראה
.עליה יחימ ואי ,לכיה יְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָהענ
. ל  והל ק .לכא ראי  י ה ואי  ְְִַַַַַָָָָָאמר,

י סיכני כפר גע .דע חלה ְְְְִִִֶַַַָָָָאחד
ל אחד  ק ל מע .ונר ,רְְְִִֶֶַַָָ
אמר, הרה רת עסק  אחד  ְִֵֵֶֶֶַַַָָָא

כב) דברי) ק .'וכ לפני צר קו ירא ְְִִִֵֶַַָָי 
אמר רחל,  ז  ר תבה.  ז ְֱֵֶֶֶֶַַָָ

ד ) הל (משלי  נג אר יקי צ ְְִִֵַַַֹֹוארח 
, בני ני  ,יקי וצ .ה  נכ עד ְְְִִִֵַַַָָואר
הלכת לבנה, נקראת והיא  .בנימי  ס ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָי
,  ה נכ עד  לה מאיר הילה, ְְִֵֶַַַַָָָל

יעקב . ֲֶַֹהא 

עכל . למיהע חי צ יק זה ל  ע ְִִֵֵֶַַָָָָ
היא י ח ע אמר כינה, ְֱִִִֵֶֶַַָז
אר ז  האר על  . חזיקי ֲִִֶֶֶַַַָָָל
ער ני זה  אפרחי ְְְִֵֶֶַַָָָֹה חנה .
יראל זה   ביצי  א מעלה. בטיְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

 מל  ה והאמה, .  ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ח ח  ,'וכ האפרחי על  ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֹרבצת

אמר ,הא נ)את בפעיכ(ישעיה ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָ
.כא ְְִֶָֻחה

 ואת רי  יהר . ל ח ני ה ְְִִִִִֶַַַָָ
אמר: הל את ומע ְְֵֶֶַַָָָאזניו,
חס , מי . כל ולא  אמר  לא  זה, על ְְֲִֶֶַַָָָֹֹחבל
הא מה  .ל ל וה בניה הא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמאיר
א י א מרת ? היא  מה  , ה מ ְִִֵֶֶֶֶַַֹמגרת
היכלי את ורפי  יתי את ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהחרב י 

ַמֲעֵׂשה ְּבַרִּבי ּבֹון...................................................................................................................... רלז
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 מניעתנו מלהתעסק בחכמת הזוהר גורמת לאיחור ועכוב

בנין בית מקדשנו ותפארתנו
הכל תלוי בעסק החכמה הזאת, ומניעתנו מלהתעסק בה היא גורמת 
אחור ועכוב בנין בית מקדשנו ותפארתנו )הקדמת הרב חיים ויטאל 

לעץ חיים(. 

ביטול הקליפות
בטול  יהיה  ההוא  החבור  ידי  על  "וגם  זי"ע:  אזולאי  מהר"א  וכתב 
הקלפות, וקלות הגלות, והשבתת הקטרוגים )חסד לאברהם מעין 
ראשון נהר כ"ד(. וכתב ב"פרי עץ חיים" )שער העמידה, הג"ה מרנ"ש(: ונראה 
שעל ידי זכות העוסקים בחכמת האמת, יש כח בידם להגן על משיח 
לרמח"ל  תיקו"ז  עוד  )ועיין  ידי הרשע ארמילוס  על  ימות  יוסף שלא  בן 
מתוך "ערכה של שעה" תיקון ח'(. 



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר רלז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 רי ְֲִֵַַמעה
א) כט, רות  ב חדש (זוהר

חד רי  ימא  ,קסרי הוה  ימ י ל , ְֲִִֵַַָָָָ
מסני   הו דסרחי , ע א  ְְְְְֲִֵֵַָָָָחמא 
ואי  אמר, . עלייה יחי מ ולא  ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָאזלי,

. לי ואזיל   ק הכא , אתחזי ְֲֲִִֵֵֵַָָָָדינא 

כפרימא גע  ,י ע חלי חד ְְִִֵַַַַָָָ
חד  מע  .ואדמ ,ר ְְְְִִִַַַָסיכני
דא רייתא רננא  לעי א לחד ְְְְְִֵַַַָָָָָָָקלא,

ו)אמר, כב דברי)לפני צפ ר  ק ירא  י ְֲִִִֵֶַַַָָ
רחל. זה  ,ר בה. זה  ,ק .'ְְֵֶֶֶֶַַָָוכ

יח )אמר, ד אר(משלי יקיצ וארח ְְֱִִֶֶַַַֹ
, יקי וצ . ה נכ עד  וא ר  ל ה ְְְִִֵַַַַֹנג
נקראת והיא .בנימי ס י ,ני ריְְְְְִִִִִֵֵֵָ
עד  , לה מאיר ה ילה , ל  ה לכת  ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָלבנה,

יעקב . הא  ,  ה  ְֲֶַַֹנכ

ע,כל . למי הע חי ציק א  ל, ,ע ְִִֵֵַַָָָָָ
אמר , כינה . יח )א  ג  ש)ע ְֱִֵֶֶַָָ

א ,האר על . חזיקי ל היא   י ֲִִִִֶַַַַָָָָח
ע ר ני א ,חיאפר ה ח נה. ְְְִֵֶֶֶַַָָָָאר
יראל א  , צי  א לעילא . בטיְְְִִִִֵֵֵָָָָ
והא דגפא . מלא   אינ ְְְְְְִִֵַַָָָָלת א ,
ח ח  ,'וכ חיהאפר על  ְְְִֵֶֶֶַַַַַָרבצת

ע"ב) צד  אמר,(ד , הא א)את נ (ישעיה ֱֵֶֶֶַָ
.כ א לחה  עיכבפְְְְִִֵֶֶָֻ

 ואת רי  ארכי .ל ח  ניה ְְִִִִֶַַַַָָ
אמר , קלא  ההא  מע  ְְֲַַַַָָאדנ י,
 מא . כל ולא  אמר לא  א , על ְְֲַַַָָָָחס
מה .לי ואזיל בנהא  איא  בק ְְְְִִֵַַָָָָָחס,
א מרת . היא  מה  , ה  מ מרכא  ְְִִִִֶֶַַַָָָאיא 
את ורפ י יתי, את  החרב י ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָא י

 רי ְֲִֵַַמעה
א) כט, רות  ב חדש (זוהר

אחדרי י .קיסרי היה ימיו ל  ְִִֵֶַָָָָָָָ
הי , רחי הע את ְִֶֶֶָָָָָראה
.עליה יחימ ואי ,לכיה יְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָהענ
. ל  והל ק .לכא ראי  י ה ואי  ְְִַַַַַָָָָָאמר,

י סיכני כפר גע .דע חלה ְְְְִִִֶַַַָָָָאחד
ל אחד  ק ל מע .ונר ,רְְְִִֶֶַַָָ
אמר, הרה רת עסק  אחד  ְִֵֵֶֶֶַַַָָָא

כב) דברי) ק .'וכ לפני צר קו ירא ְְִִִֵֶַַָָי 
אמר רחל,  ז  ר תבה.  ז ְֱֵֶֶֶֶַַָָ

ד ) הל (משלי  נג אר יקי צ ְְִִֵַַַֹֹוארח 
, בני ני  ,יקי וצ .ה  נכ עד ְְְִִִֵַַַָָואר
הלכת לבנה, נקראת והיא  .בנימי  ס ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָי
,  ה נכ עד  לה מאיר הילה, ְְִֵֶַַַַָָָל

יעקב . ֲֶַֹהא 

עכל . למיהע חי צ יק זה ל  ע ְִִֵֵֶַַָָָָ
היא י ח ע אמר כינה, ְֱִִִֵֶֶַַָז
אר ז  האר על  . חזיקי ֲִִֶֶֶַַַָָָל
ער ני זה  אפרחי ְְְִֵֶֶַַָָָֹה חנה .
יראל זה   ביצי  א מעלה. בטיְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

 מל  ה והאמה, .  ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ח ח  ,'וכ האפרחי על  ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֹרבצת

אמר ,הא נ)את בפעיכ(ישעיה ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָ
.כא ְְִֶָֻחה

 ואת רי  יהר . ל ח ני ה ְְִִִִִֶַַַָָ
אמר: הל את ומע ְְֵֶֶַַָָָאזניו,
חס , מי . כל ולא  אמר  לא  זה, על ְְֲִֶֶַַָָָֹֹחבל
הא מה  .ל ל וה בניה הא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמאיר
א י א מרת ? היא  מה  , ה מ ְִִֵֶֶֶֶַַֹמגרת
היכלי את ורפי  יתי את ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהחרב י 



הזֹוהררלח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הא ת . לבי ני את  והגליתי ְְְִִִֵֵֵֶַָָָהיכלי,
הא ה א , ברי קדא ירח א  ְְְְְִֵַַָָָועל

הכא . אלא  א ח לא ְֲִֶַַַָָָָָָרחמנא 

האועל ניה. על צעקת  כינה א  ְְִֶֶֶַַָָָָָ
,חי רי ח, ח ְְְִִִֵֵַַַַכתיב ,
ח ני. בית   רא ית  אינְִִִִִֵֵַַַַ
על אהדר אי  זימני מאה אפי ְְְְֲֲִִִִַַַַַָח
ה אפי ח בנהא ,  רחימ  זליְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
ויל , ק וסתר לי אזל  עד ,ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָזמני
הא אגרא , למיטל קנטרא , טמירי ניְְְְְְְִִִִֵַָָָ
והארכ הכי. אא  א כח  לא  ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָרחמנא 
, ימי ת  מ רגז ארי , ֲִִִִֵֶֶֶַָָימי

.ני  קרא(ו לד רח(שמות אל ה ' ה' ְְִִֵֶַָ
.'וג יא אר ְְִֶֶַַַוח

 אמר יסי  רי אמר  חזקיה  רי ְְֲִִִִִֶַַַָָ
ד  מאל, רי אמר  ְְִִֵַַַָָקיסמא 
לי רא  עלמא , ה א  ברי קדא ְְְְְִֵָָָָָרא 
תב נה חכמה   ואינ , קיטרי ְְְְְִִִִַָָָתלת

כתיב  יט)ודעת . ג ח(משלי יסד ה ' כמה  ְְְִִַַָָָָָ
ה מת  דע תבנה  מי נ ְְְְִִֵֶַַָָָאר

. ְִָנבקע

נהוכלה תב וקיטרא  .נ בר קיטרי ְְְְְְְִִִִַָָָֻ
אר אתט , מינייה ְְְְִִִַַַַָָפקע 
לפ כלתנ ס אית להבכ רייְְְְְְִִָָ

. רחי ְֵא

וא חהאי  ,זלי מ רח ד ע פא  ְְִִֵַַַַַָָָ
ולא ואזלא , מצפצפא  נהא , ְְְְְְְֵַַָָָָָָמעל
למיבד  מנדא  אזלא, אתר לא ְְְְְְֲֵַַַָָָָָָידעה 
י כתיב  ה א  ברי קדא . רמְְְְִִִֵַָָ

ט) קמה  תהלי)אפי מע יו , ל על ְֲֲֲִַַַָָָורחמיו
ילי רחמי עלמא , זעירא  יא  ְְְֲִִִִֵַַָָָָעל 

ירח זה ועל האת. לבי בני  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻוהגליתי 
 אי הרחמ הרי  ה א, ר ד ֲֲֵֵֶַַָָָָה

.א א א  ְִֶָָָנמצא 

ההועל ניה. על  צ עקת כינה זה  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
, חי ני  ח, ח  ְְִִֵֵַַַַָכתב 
ח ח ני . בית רא ית הְִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
על ח זרת א ,עמי ק' אפ ְֲִִִֶֶֶַָ
ה אפ ח ניה, אהבת   ֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָזליה
 ה את  וס תר ל ל ה עד ,ְְִֵֵֵֶֶַַָפעמי
, רי ס ה ניה ויל ,ְְִִִִֵֶַַַָָָֹ
א א נמצא אי הרחמ הרי לג,  ילְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלה
 מ רגז ארי  ימי והארכ .ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹ
אל ה ' ה' .בני קרא ,ימי ְְִִִֵֵֶֶָָת 

.'וג יא אר  וח  ְְִֶֶַַַַרח

 אמר יסי  רי אמר חזקה רי  ְִִִִִֶַַַַָָָ
רא מאל, רי  אמר ְְְִִֵֶַַָָָָקיסמא 
ת א רא  , להע את ה א ר ד ֶַָָָָָָה
תב נה חכמה וה ,ריק ְְְְְִִֵָָָָָֹל ה

תב  ג)ודעת, יסד(משלי חכמה ה' ְְֶַַַָָָָָ
ה מת דע תב נה   מי נ ְְְְִִֵֶַַָָָאר

.ְִָנבקע

ה ב נהוכל  וקר . אד ריה ְְְְִֶֶַַָָָָָָ
אר הת ט ,מה ְְִִֵֵֶֶַַָָקע

.דר לפי ה ל  י  בכ ְְְְְִִֵֵַַַָֻהרת,

מעלהע ונ לח  מזליו  רח הה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
י דע  ולא , לוה  מצפצ ְְְְֵֵֵַַָָֹניו,
.עצמ את לא ד  נדד , לה  מק ְְְֵֵֵֵֶֶַַָלאיזה

 תב  הא  ר דקמה )וה תהלי) ְֶַָָָ
 י על  אפ מעיו , ל על ְֲֲֲִַַַַַָָָורחמיו
ת א הל. על רחמיו  ,לע ֲַַַָָָָָֹקט

הזֹוהר רלטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

איתער ע א , על ממ א  הה א  א . ְְִִַַַַַָָָֹעל
הא .  ברי קדא  ְְְִֵַָלגי

די וקדא נ י, על  אתער ה א  ברי ְְְְְְִִֵַַָ
ואמרה , ,יק נפקא  ְְְֵַָָָָָָקלא 

ח ) כז אי(משלי  ק מ נ דדת  ְִִִִֵֶֶָצ ר
רחמי, אתער איה די .מממק ְְְֲִִִֵֵֵַַנ דד 
לאתר , מאתר  מנ די אזלי  אינ ל ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָעל 
בירי  לא , בירי  אחרא . לד  מדְְְֳִִִִֵֵָָָ
וחס ,עלמי ל על  רחמי  ואיתער ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָחילא .
, מאתרייה דמנ חבי וביק , ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָעלייה

עלמא . ל ועל עלייה ְְְְֲַַַָָָוחס

א רי ועל ה א, ברי קדא  אמר א ְְְְֲִֵַַַָָ
 רחמי איתערת  והיא לבר, ְְְֲִִִִַַַָָצרא 
על למיחס רי מא עלמא , ל ְְִֵַַַַָָָָעל 
ר הה א  . עלייה רחמי לאיתער ְְְְֲֲִִַַַַַַָעלמא 
 תרי לצער ציר הה א לח  ְְְֲִִֵַַַָָָנ
ה א , ברי קדא  אתער הכי ,ווניְְְְִִִִַָָָ
מארי   אינ ל על  רחמי ְְְֲִִִֵֵַַָָואתמלי
.ייהכמ מנ די אינ ל  ועל ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָצערא ,
תיב מה , נ ר האי אגרי , בגיְְְְִִֵַַַַָָ

.ימי והארכ ל ייטב  למע .יְְְֲִִֵַַַַַָָָ

 ואמר ,ק וחדי, רגלהי , על  ר י ְְֲִִֵַַַַַָָ
קלא , להאי מענא  רחמנא  ריְְְְֲִַַַָָָָָָ

לע אתינא לא  אאואלמלא  למא  ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ
י. א , ְְִִַַָלממע 

תחאהדר ,מיקמ קלא ההא  ְְְֲִִַַַַַָָָ
כד )ואמר, קד תהלי)ר מה ְַַָָ

ל .'וג ע ית חכמה    ה ' י ְְְֲִֶַָָָָָָֻמע
 נ בר חכמה. א א  אית לא  ְְְִֶַַַָָָָָעלמא 

ט פסא  ,יר אר כא . (נ"אאתמלי  ְְְְְְְִִֵָָָָ
נ .תספא) בר א אר חכמתא , ְְְְְְְְִֶַַָָָָָ

דה אל מתערר הע על ְְִֵֶֶַַַָָֻהממה
הא. רָ

ד אזוה ניו . על מתערר הא ר ְְִֵַַָָָָָ
צ ר ואמר: לפניו יצא  ְְְִֵֵָָק ל
אז .מקמ נדד  אי  ק מ ְִִִִֵֵֶֶָָנ דדת
ת א ל  על  רחמי מערר  ְֲִֵַַָָה א
מאתר ,למק  קמ דדיונ לכיְְְְֲִִִֵַַָָהה
כח . ברי לב , ברי אחר. ְְֲֵֵֵֵַַַַֹלאתר
וחס העלמת ל על רחמי ְְֲִֵַַָָָָמערר
דדיה חטאי  את ועזב ,ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָעליה

.להע ל ועל   עליה וחס  ,מ קְְְֲִֵֶַָָָָָמ

א ריועל ה א , ר ד ה אמר  ְְֵֵַַַַָָָ
רחמי מעררת והיא  . ח ְְֲִִִֶֶַַַה ר
להע על  לח ס  גר מי  .להע ל ִַַַָָָָָָָעל 
האד תא ?רחמי  עליה ְֲֲִֵֵֶַָָָלערר
, גוני ני  לצער ה ר תא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלח 
מתמ א הא  ר  דה מתערר ְְִִֵֵַַָָָ
ל ועל  ה ער, עלי  תא ל  על ְֲֲִֵַַַַַַַָָָרחמי
,  מ . מקמ דדי  ת ְְִִִֶָָָא

? ת ב  מה הה, האד ל  כר דברי) ְֶֶַַָָָָָ
ימי.כב)  והארכ ל ייטב ְְְֲִִַַַַַָָָלמע

קר ואמר: ומח רגליו, על  רי ְְְִַַַַַָָָָָ
הה , הל את מעי  ְֲִֶֶֶַַַַָָָהרחמ
למע  אא  ללע באתי לא ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹואלמלא 

לי! י   זה ִֶֶַאת

ואמר,חזר תח  ,דמ מ הל תא ְְִֶַַַַָָָֹ
קד ) תהלי) ה'  ימע ר ֲֶַַָָֻמה

באי לא  להע ל .'וג עית ְְְִִָָָָָָָָֹחכמה 
אר ל. התמא  והאד חכמה, ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹא א 

צר חכמה(תספת)הרת, ל ְְְְִִֶֶֶַָָ
אד.ארה ְֲִֶָָָָ



הזֹוהררלח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הא ת . לבי ני את  והגליתי ְְְִִִֵֵֵֶַָָָהיכלי,
הא ה א , ברי קדא ירח א  ְְְְְִֵַַָָָועל

הכא . אלא  א ח לא ְֲִֶַַַָָָָָָרחמנא 

האועל ניה. על צעקת  כינה א  ְְִֶֶֶַַָָָָָ
,חי רי ח, ח ְְְִִִֵֵַַַַכתיב ,
ח ני. בית   רא ית  אינְִִִִִֵֵַַַַ
על אהדר אי  זימני מאה אפי ְְְְֲֲִִִִַַַַַָח
ה אפי ח בנהא ,  רחימ  זליְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
ויל , ק וסתר לי אזל  עד ,ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָזמני
הא אגרא , למיטל קנטרא , טמירי ניְְְְְְְִִִִֵַָָָ
והארכ הכי. אא  א כח  לא  ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָרחמנא 
, ימי ת  מ רגז ארי , ֲִִִִֵֶֶֶַָָימי

.ני  קרא(ו לד רח(שמות אל ה ' ה' ְְִִֵֶַָ
.'וג יא אר ְְִֶֶַַַוח

 אמר יסי  רי אמר  חזקיה  רי ְְֲִִִִִֶַַַָָ
ד  מאל, רי אמר  ְְִִֵַַַָָקיסמא 
לי רא  עלמא , ה א  ברי קדא ְְְְְִֵָָָָָרא 
תב נה חכמה   ואינ , קיטרי ְְְְְִִִִַָָָתלת

כתיב  יט)ודעת . ג ח(משלי יסד ה ' כמה  ְְְִִַַָָָָָ
ה מת  דע תבנה  מי נ ְְְְִִֵֶַַָָָאר

. ְִָנבקע

נהוכלה תב וקיטרא  .נ בר קיטרי ְְְְְְְִִִִַָָָֻ
אר אתט , מינייה ְְְְִִִַַַַָָפקע 
לפ כלתנ ס אית להבכ רייְְְְְְִִָָ

. רחי ְֵא

וא חהאי  ,זלי מ רח ד ע פא  ְְִִֵַַַַַָָָ
ולא ואזלא , מצפצפא  נהא , ְְְְְְְֵַַָָָָָָמעל
למיבד  מנדא  אזלא, אתר לא ְְְְְְֲֵַַַָָָָָָידעה 
י כתיב  ה א  ברי קדא . רמְְְְִִִֵַָָ

ט) קמה  תהלי)אפי מע יו , ל על ְֲֲֲִַַַָָָורחמיו
ילי רחמי עלמא , זעירא  יא  ְְְֲִִִִֵַַָָָָעל 

ירח זה ועל האת. לבי בני  ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻוהגליתי 
 אי הרחמ הרי  ה א, ר ד ֲֲֵֵֶַַָָָָה

.א א א  ְִֶָָָנמצא 

ההועל ניה. על  צ עקת כינה זה  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
, חי ני  ח, ח  ְְִִֵֵַַַַָכתב 
ח ח ני . בית רא ית הְִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
על ח זרת א ,עמי ק' אפ ְֲִִִֶֶֶַָ
ה אפ ח ניה, אהבת   ֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָזליה
 ה את  וס תר ל ל ה עד ,ְְִֵֵֵֶֶַַָפעמי
, רי ס ה ניה ויל ,ְְִִִִֵֶַַַָָָֹ
א א נמצא אי הרחמ הרי לג,  ילְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָלה
 מ רגז ארי  ימי והארכ .ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹ
אל ה ' ה' .בני קרא ,ימי ְְִִִֵֵֶֶָָת 

.'וג יא אר  וח  ְְִֶֶַַַַרח

 אמר יסי  רי אמר חזקה רי  ְִִִִִֶַַַַָָָ
רא מאל, רי  אמר ְְְִִֵֶַַָָָָקיסמא 
ת א רא  , להע את ה א ר ד ֶַָָָָָָה
תב נה חכמה וה ,ריק ְְְְְִִֵָָָָָֹל ה

תב  ג)ודעת, יסד(משלי חכמה ה' ְְֶַַַָָָָָ
ה מת דע תב נה   מי נ ְְְְִִֵֶַַָָָאר

.ְִָנבקע

ה ב נהוכל  וקר . אד ריה ְְְְִֶֶַַָָָָָָ
אר הת ט ,מה ְְִִֵֵֶֶַַָָקע

.דר לפי ה ל  י  בכ ְְְְְִִֵֵַַַָֻהרת,

מעלהע ונ לח  מזליו  רח הה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
י דע  ולא , לוה  מצפצ ְְְְֵֵֵַַָָֹניו,
.עצמ את לא ד  נדד , לה  מק ְְְֵֵֵֵֶֶַַָלאיזה

 תב  הא  ר דקמה )וה תהלי) ְֶַָָָ
 י על  אפ מעיו , ל על ְֲֲֲִַַַַַָָָורחמיו
ת א הל. על רחמיו  ,לע ֲַַַָָָָָֹקט

הזֹוהר רלטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

איתער ע א , על ממ א  הה א  א . ְְִִַַַַַָָָֹעל
הא .  ברי קדא  ְְְִֵַָלגי

די וקדא נ י, על  אתער ה א  ברי ְְְְְְִִֵַַָ
ואמרה , ,יק נפקא  ְְְֵַָָָָָָקלא 

ח ) כז אי(משלי  ק מ נ דדת  ְִִִִֵֶֶָצ ר
רחמי, אתער איה די .מממק ְְְֲִִִֵֵֵַַנ דד 
לאתר , מאתר  מנ די אזלי  אינ ל ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָעל 
בירי  לא , בירי  אחרא . לד  מדְְְֳִִִִֵֵָָָ
וחס ,עלמי ל על  רחמי  ואיתער ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָחילא .
, מאתרייה דמנ חבי וביק , ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָעלייה

עלמא . ל ועל עלייה ְְְְֲַַַָָָוחס

א רי ועל ה א, ברי קדא  אמר א ְְְְֲִֵַַַָָ
 רחמי איתערת  והיא לבר, ְְְֲִִִִַַַָָצרא 
על למיחס רי מא עלמא , ל ְְִֵַַַַָָָָעל 
ר הה א  . עלייה רחמי לאיתער ְְְְֲֲִִַַַַַַָעלמא 
 תרי לצער ציר הה א לח  ְְְֲִִֵַַַָָָנ
ה א , ברי קדא  אתער הכי ,ווניְְְְִִִִַָָָ
מארי   אינ ל על  רחמי ְְְֲִִִֵֵַַָָואתמלי
.ייהכמ מנ די אינ ל  ועל ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָצערא ,
תיב מה , נ ר האי אגרי , בגיְְְְִִֵַַַַָָ

.ימי והארכ ל ייטב  למע .יְְְֲִִֵַַַַַָָָ

 ואמר ,ק וחדי, רגלהי , על  ר י ְְֲִִֵַַַַַָָ
קלא , להאי מענא  רחמנא  ריְְְְֲִַַַָָָָָָ

לע אתינא לא  אאואלמלא  למא  ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ
י. א , ְְִִַַָלממע 

תחאהדר ,מיקמ קלא ההא  ְְְֲִִַַַַַָָָ
כד )ואמר, קד תהלי)ר מה ְַַָָ

ל .'וג ע ית חכמה    ה ' י ְְְֲִֶַָָָָָָֻמע
 נ בר חכמה. א א  אית לא  ְְְִֶַַַָָָָָעלמא 

ט פסא  ,יר אר כא . (נ"אאתמלי  ְְְְְְְִִֵָָָָ
נ .תספא) בר א אר חכמתא , ְְְְְְְְִֶַַָָָָָ

דה אל מתערר הע על ְְִֵֶֶַַַָָֻהממה
הא. רָ

ד אזוה ניו . על מתערר הא ר ְְִֵַַָָָָָ
צ ר ואמר: לפניו יצא  ְְְִֵֵָָק ל
אז .מקמ נדד  אי  ק מ ְִִִִֵֵֶֶָָנ דדת
ת א ל  על  רחמי מערר  ְֲִֵַַָָה א
מאתר ,למק  קמ דדיונ לכיְְְְֲִִִֵַַָָהה
כח . ברי לב , ברי אחר. ְְֲֵֵֵֵַַַַֹלאתר
וחס העלמת ל על רחמי ְְֲִֵַַָָָָמערר
דדיה חטאי  את ועזב ,ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָעליה

.להע ל ועל   עליה וחס  ,מ קְְְֲִֵֶַָָָָָמ

א ריועל ה א , ר ד ה אמר  ְְֵֵַַַַָָָ
רחמי מעררת והיא  . ח ְְֲִִִֶֶַַַה ר
להע על  לח ס  גר מי  .להע ל ִַַַָָָָָָָעל 
האד תא ?רחמי  עליה ְֲֲִֵֵֶַָָָלערר
, גוני ני  לצער ה ר תא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלח 
מתמ א הא  ר  דה מתערר ְְִִֵֵַַָָָ
ל ועל  ה ער, עלי  תא ל  על ְֲֲִֵַַַַַַַָָָרחמי
,  מ . מקמ דדי  ת ְְִִִֶָָָא

? ת ב  מה הה, האד ל  כר דברי) ְֶֶַַָָָָָ
ימי.כב)  והארכ ל ייטב ְְְֲִִַַַַַָָָלמע

קר ואמר: ומח רגליו, על  רי ְְְִַַַַַָָָָָ
הה , הל את מעי  ְֲִֶֶֶַַַַָָָהרחמ
למע  אא  ללע באתי לא ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹואלמלא 

לי! י   זה ִֶֶַאת

ואמר,חזר תח  ,דמ מ הל תא ְְִֶַַַַָָָֹ
קד ) תהלי) ה'  ימע ר ֲֶַַָָֻמה

באי לא  להע ל .'וג עית ְְְִִָָָָָָָָֹחכמה 
אר ל. התמא  והאד חכמה, ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹא א 

צר חכמה(תספת)הרת, ל ְְְְִִֶֶֶַָָ
אד.ארה ְֲִֶָָָָ



הזֹוהררמ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הוהוא לא הכי, יר להכ ב על  ְְְְֲִִַַַָָָָ
עבדא תר למיר קליל  ְְְִִֵַַָָָָָרה 
 ניי ני נ ר  ע פא . , נ ְְְִֵַַָָָָָבר
 נ ר  .רילד ניי ני ע פא  ,רי ְְְְִִִֵֵֵַָָָלד
מזני  אתיא  ע פא ,לברי מז ני ְְְְְִֵֵֵַַָָָאתיא
ע בא , למרעי א י נ ר  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָלבניה.
 נ ר .למרעי מ י ע בא  ְְְְִִֵַַַָָָע פא 
נטל ע פא י א , ארבי ועביד  ְְְִִַַַָָָָָָא מנא 

יא . י על  לי ואתקי זליְְֵֵֵֵַַַָָ

עיאה ,ר למל א  ממר מ ח נ ְְְְִֵַַַַָָָָ
,למרי מחא מצפצפא  ְְְְְְֵַַָָָָע פא 
ייטב למע , בגי עי אה. אלהא  ְְְֱִִִַַַָָָָָה א
.ל ייטב א א  כתיב, לא   ל אטיב  , ְִִִֵֶַָָָָָל
אתער מ לח, צי רא  חא  ְְְְִִִִַַַַָָהה א 

.ל לא טיב עלמא  ְְִַַָָעל

ה ארי וא ח  ,י ואזיל ק  ְְְֲִֵֵַַַַַָ
עאל חברייא. מ סבא , יאי  ְִִַַַַַָָָָרי
מה אמר, ריא . לי ניק ְְְֲִֵֵַַָָי,
ברי קדא  ינח  לאי,  מנחמְְְְְְִִִֵַַַָָָ

חדא . יתיב . ל ְֲִַָָהא 

פטתח ימי ויהי ואמר , סבא  הה א ְְְִִֵַַַַָָָָֹ
 מ .אר רעב  ויהי פטי ְְְִִִֶַַַָָָָֹה
למי  ,להע את   ה א  ר דהְִֶֶַָָָָָ
את ני  ה ת לא ח ה .  ד ְְִִֵֶֶָָָָה א 

נ  ה , ל הע.ת א ד מי ,ל הע את  י ִִֵֶָָָָָָָ
,י ה קלקל  מני ה א. ר ד ְְִִִֵַַָָה

.ל לע א  ָָָָָרעב 

הע.כל רא י  ע א א  א,  אינ זמ ְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
מאי  ידאי, רי אמר  הא  ְִִַַַָָָי

כג)דכתיב , יג  רא י(משלי ניר אכל רב ְִִִִֶָָֹ
סיק   מ ט . לא  נס ה ְְְְְִִִֵֵֶֶָֹוי

היתהוא לא , הרת ל  ב  על ְְְִֶַַַַָָָָֹ
האד מעה אחר  לר קה ְְֲִִֵַַַַָָָָָֹברה 
והע ,רלד ני נה אד . הע מְְְְִִֶָָָָָ
,לבנ מז מביא  אד .רלד ני ְְְִִִִֵֶָָָָנה
את מרא  אד לבניו. מז מביא  ְְִֵֵֶַָָָָָָהע
את מרא  והע עב , ְְְֲֵֵֶֶַַַָה חל ת
אנת ועה  א אד עב . ְְֲֳִֵֶֶַַָָָֻה חל ת
ח על  מתקינ זליו נטל  והע ,ְְִֵַַַָָָָָ

.ַָה

אד,העלי ל ה את  ממר מח  ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
,נר את  מח  מצפצ  ְְְְִֵֵֶַַַָוהע
 למע , מ . העלי האל ְְֱִֶֶַַַָָָה א
ייטב א א ,ל איטיב  כתב  לא  . ל ִִִֵֶַַָָָָֹייטב 
ח , הר ל הח   ת א . ְִִֵֶֶַַַַַָל

.ל להיטיב  להע על  ְְִֵֵֶַָָָערר

רירי הא  מצא  אליו, והל ק  ְִִֵֶַַַָָָָָ
אצל נכנס  . החברי מ ,ק ה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָי אי
את חמ מ אמר, .רא קנְְְִֶֶַַָָָָֹ
.ת א הא ר דה ינח  ְְִִֵַַָָָל י,

יחד.  ב ְַַָי

ואמר,תח  קה  ת א)א ימי(רות ויהי  ְְִִֵֵַַַַָָָ
.אר רעב  ויהי  פטי ה ְְְִִֶַַָָָָֹֹפט
, להע את  הא ר  דה זמְִֶֶַַָָָָָ
ה תא את ח ה ? ד ה א מי  ְִִֵֶֶֶָָָאת
, להע את ני ה .להע את ניִִֵֶֶָָָָָָ
מ ני הא. ר  דה ? ת א ד ְִִֵַָָָָמי 

.ללע א רעב י ה ְִִַָָָָָקלקל 

הע.כל רא י ע אא א ,  אינ זמ ְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
מה י דאי, רי אמר זה  מְִֶֶַַַַָ

יג)ת ב  וי(משלי י רא ניר  אכל  רב  ְִִֵֶֶָָָֹ
אכל ס ק   מט  לא  ְְְְִִִֵֶֶֶָֹֹנסה

הזֹוהר רמאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

רעיז ה , י רא ניר ,ל ע ְִִִֵֶָָָא כל
, ל ע א כל איכ לבע .  כלי ְְְִֵֶֶַָָָוא
עמד  מי י מט, לא  נס ה ְְְִִִֵֵֵֶֶָֹי
. ע איזה על  . ל הע מ ונסה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָלוה,
ואת י ה את  מקלקלי  ע ְְְְִִֶֶֶַַַָעל 

.ת א ותי מע ְְְִִַַָהט,

לאואי טאיח ליד ה א תימא , ְְְְִִִִֵַָֹ
, ל ע מט   ע א ְְִִֶָָָָָֹמט,
יהענ להרג א  ה א  ר ד ֲֲִִַַָָָָה
ל ליו ה י הענ אא, . בילְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
אליו, ביקר וה ה א , ר ד ְְִֵֵַָָָה
אליו,  עקי צ ה ,ל לע א ְֲִֵֵֶָָָָָָָכהרעב
על י מע ,לה מע  הא  ר ד ְְֵֵֶַַַַָָָוה
על זה צער  רמ  ת לא וד ,ל ְְְֶֶַַַָָָָָהע
.זמ  דק ל הע מ  י ונס ,יְְְֲִִִִִֶַָָָָהענ

ו)דכתיב , כב אלי (שמות יצעק צעק א ְְְִִִִֵַָָֹ
וחרה וא מר, אני. ח י  ומעי 'ְְְְְִִִֵַַָָָָוג

.'וג חרב אתכ והרגי ְְְְִִֶֶֶֶַַָָא י

מס ק ואי, נסה י ,זמ ת א ְְְְְִִֵֵֶַַַַ
לא , זמ  דק ,ל הע ְְִֶַָָֹמ
לא רה , ה ט   ציא ה א  על  ְְְִִִֶַַָָָֹמ ט ,
אמר ה ט.  וקילקל  ות ע ְְְְְְְִִִֶַַַָָועל
,י ה את מחמיר  אינ י ל יסי, ְִִִִֵֶֶַַַַָָרי
 מ מס ק ממעלה ,  ינ מחמירי ְְְְִִִִִִֵֵַַַָאי
י דכתיב, הא  הדא  .זמ  דק ל ְְֲִִֵֶַָָָהע

מט . לא  ְְְִִֶָֹנס ה 

לימק ,לאמי י ה את  מי  ְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
הא .  ר ד ה מאת  עליו  ֵֵַָָָָָָכר
. פונ ,לאמי אמת  י  מי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָוי
לזת קי ק מדקק  י גְְְְְִִֵֶַַַָ
 ינ וע ימ י ית תניא , ְְְְְִִִֵַַָָָלרע ,

רא ניר ,לעכלי וא רעיז ה ,י ְְְִִִִֵָָָ
נס ה  י ,לע אכל  איכ ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹל בע .
לוה , עמד  מי   י מט, ְְְְִִֵֵֶַָָֹלא
 ע על  ?ע איזה על  . להע מ ְְִִֵֶֶַַָָָָונס ה
ה ט ואת יה את  קלקליְְְְְִִִֶֶֶַַַָ

.תא תימעְְִַ

לאוא טאיח ליד ה א אמר, ְְְְִִִִַַֹֹ
, לע מט ע א ְְִִֶָָָָָֹמט ,
יהענ להרג א ה א ר ד ֲֲִִַַָָָָֹה
ל ליו  ה יהענ אא ?בילְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
אליו. בי קר וה הא ,  ר ד ְְִֵֵַָָָה
אליו ,  עקיצ ה , ללע א  ְֲִֵֵֶָָָָָָָכהרעב 
על מע ,לה מע הא ר  דְְֵֵֶַַַַָָָוה
הה הער רמ  ת א את וד ,לְְֶֶֶַַַַָָָָָהע
קד להע מ י ונס ,י הענ ְְֲִִִִִֶַָָָֹעל 

תב , כב)זמ יצעק(שמות צעק א ְְִִֶַַָָָֹ
ואמר אני . ח י ו מעי  'וג (ש )אלי ְְְְִִִֵֵַַָָָ

.'וג חרב  אתכ והרג י אי ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָוחרה

מ ואי  מס ק נס ה   י ,זמ תא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַ
 מט לא , זמ קד לְְְִֶַָָָֹֹהע
ועל לא רה, הט ציאה א ְְְִִֶַַַָָֹעל 
י סי , רי אמר ה ט. וקלקל תעְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
 אי ,יה את מחמיר  אינ  ְִִֵֵֶֶַַַָָל
 מ מס ק מלמעלה, ינ ְְְְִִִִִִֵַַַָמחמירי

ת ב   זה .זמ קד ליג)הע י(משלי ְֵֶֶֶַָָָֹ
מט. לא  ְְְִִֶָֹנס ה

לימק ,לאמ י ה את  מי  ְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
הא. ר  דה מאת עליו ֵֵַָָָָָָכר
,ונת לאמ אמת י  מי  ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָוי
לז ת קיק דקק   גְְְְְִִֵֶַַַָ
 ינוע ימ י ית  , מדנ ְְְְִִִֵֶַַָָָלרע.



הזֹוהררמ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

הוהוא לא הכי, יר להכ ב על  ְְְְֲִִַַַָָָָ
עבדא תר למיר קליל  ְְְִִֵַַָָָָָרה 
 ניי ני נ ר  ע פא . , נ ְְְִֵַַָָָָָבר
 נ ר  .רילד ניי ני ע פא  ,רי ְְְְִִִֵֵֵַָָָלד
מזני  אתיא  ע פא ,לברי מז ני ְְְְְִֵֵֵַַָָָאתיא
ע בא , למרעי א י נ ר  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָלבניה.
 נ ר .למרעי מ י ע בא  ְְְְִִֵַַַָָָע פא 
נטל ע פא י א , ארבי ועביד  ְְְִִַַַָָָָָָא מנא 

יא . י על  לי ואתקי זליְְֵֵֵֵַַַָָ

עיאה ,ר למל א  ממר מ ח נ ְְְְִֵַַַַָָָָ
,למרי מחא מצפצפא  ְְְְְְֵַַָָָָע פא 
ייטב למע , בגי עי אה. אלהא  ְְְֱִִִַַַָָָָָה א
.ל ייטב א א  כתיב, לא   ל אטיב  , ְִִִֵֶַָָָָָל
אתער מ לח, צי רא  חא  ְְְְִִִִַַַַָָהה א 

.ל לא טיב עלמא  ְְִַַָָעל

ה ארי וא ח  ,י ואזיל ק  ְְְֲִֵֵַַַַַָ
עאל חברייא. מ סבא , יאי  ְִִַַַַַָָָָרי
מה אמר, ריא . לי ניק ְְְֲִֵֵַַָָי,
ברי קדא  ינח  לאי,  מנחמְְְְְְִִִֵַַַָָָ

חדא . יתיב . ל ְֲִַָָהא 

פטתח ימי ויהי ואמר , סבא  הה א ְְְִִֵַַַַָָָָֹ
 מ .אר רעב  ויהי פטי ְְְִִִֶַַַָָָָֹה
למי  ,להע את   ה א  ר דהְִֶֶַָָָָָ
את ני  ה ת לא ח ה .  ד ְְִִֵֶֶָָָָה א 

נ  ה , ל הע.ת א ד מי ,ל הע את  י ִִֵֶָָָָָָָ
,י ה קלקל  מני ה א. ר ד ְְִִִֵַַָָה

.ל לע א  ָָָָָרעב 

הע.כל רא י  ע א א  א,  אינ זמ ְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
מאי  ידאי, רי אמר  הא  ְִִַַַָָָי

כג)דכתיב , יג  רא י(משלי ניר אכל רב ְִִִִֶָָֹ
סיק   מ ט . לא  נס ה ְְְְְִִִֵֵֶֶָֹוי

היתהוא לא , הרת ל  ב  על ְְְִֶַַַַָָָָֹ
האד מעה אחר  לר קה ְְֲִִֵַַַַָָָָָֹברה 
והע ,רלד ני נה אד . הע מְְְְִִֶָָָָָ
,לבנ מז מביא  אד .רלד ני ְְְִִִִֵֶָָָָנה
את מרא  אד לבניו. מז מביא  ְְִֵֵֶַָָָָָָהע
את מרא  והע עב , ְְְֲֵֵֶֶַַַָה חל ת
אנת ועה  א אד עב . ְְֲֳִֵֶֶַַָָָֻה חל ת
ח על  מתקינ זליו נטל  והע ,ְְִֵַַַָָָָָ

.ַָה

אד,העלי ל ה את  ממר מח  ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
,נר את  מח  מצפצ  ְְְְִֵֵֶַַַָוהע
 למע , מ . העלי האל ְְֱִֶֶַַַָָָה א
ייטב א א ,ל איטיב  כתב  לא  . ל ִִִֵֶַַָָָָֹייטב 
ח , הר ל הח   ת א . ְִִֵֶֶַַַַַָל

.ל להיטיב  להע על  ְְִֵֵֶַָָָערר

רירי הא  מצא  אליו, והל ק  ְִִֵֶַַַָָָָָ
אצל נכנס  . החברי מ ,ק ה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָי אי
את חמ מ אמר, .רא קנְְְִֶֶַַָָָָֹ
.ת א הא ר דה ינח  ְְִִֵַַָָָל י,

יחד.  ב ְַַָי

ואמר,תח  קה  ת א)א ימי(רות ויהי  ְְִִֵֵַַַַָָָ
.אר רעב  ויהי  פטי ה ְְְִִֶַַָָָָֹֹפט
, להע את  הא ר  דה זמְִֶֶַַָָָָָ
ה תא את ח ה ? ד ה א מי  ְִִֵֶֶֶָָָאת
, להע את ני ה .להע את ניִִֵֶֶָָָָָָ
מ ני הא. ר  דה ? ת א ד ְִִֵַָָָָמי 

.ללע א רעב י ה ְִִַָָָָָקלקל 

הע.כל רא י ע אא א ,  אינ זמ ְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
מה י דאי, רי אמר זה  מְִֶֶַַַַָ

יג)ת ב  וי(משלי י רא ניר  אכל  רב  ְִִֵֶֶָָָֹ
אכל ס ק   מט  לא  ְְְְִִִֵֶֶֶָֹֹנסה

הזֹוהר רמאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

רעיז ה , י רא ניר ,ל ע ְִִִֵֶָָָא כל
, ל ע א כל איכ לבע .  כלי ְְְִֵֶֶַָָָוא
עמד  מי י מט, לא  נס ה ְְְִִִֵֵֵֶֶָֹי
. ע איזה על  . ל הע מ ונסה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָלוה,
ואת י ה את  מקלקלי  ע ְְְְִִֶֶֶַַַָעל 

.ת א ותי מע ְְְִִַַָהט,

לאואי טאיח ליד ה א תימא , ְְְְִִִִֵַָֹ
, ל ע מט   ע א ְְִִֶָָָָָֹמט,
יהענ להרג א  ה א  ר ד ֲֲִִַַָָָָה
ל ליו ה י הענ אא, . בילְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
אליו, ביקר וה ה א , ר ד ְְִֵֵַָָָה
אליו,  עקי צ ה ,ל לע א ְֲִֵֵֶָָָָָָָכהרעב
על י מע ,לה מע  הא  ר ד ְְֵֵֶַַַַָָָוה
על זה צער  רמ  ת לא וד ,ל ְְְֶֶַַַָָָָָהע
.זמ  דק ל הע מ  י ונס ,יְְְֲִִִִִֶַָָָָהענ

ו)דכתיב , כב אלי (שמות יצעק צעק א ְְְִִִִֵַָָֹ
וחרה וא מר, אני. ח י  ומעי 'ְְְְְִִִֵַַָָָָוג

.'וג חרב אתכ והרגי ְְְְִִֶֶֶֶַַָָא י

מס ק ואי, נסה י ,זמ ת א ְְְְְִִֵֵֶַַַַ
לא , זמ  דק ,ל הע ְְִֶַָָֹמ
לא רה , ה ט   ציא ה א  על  ְְְִִִֶַַָָָֹמ ט ,
אמר ה ט.  וקילקל  ות ע ְְְְְְְִִִֶַַַָָועל
,י ה את מחמיר  אינ י ל יסי, ְִִִִֵֶֶַַַַָָרי
 מ מס ק ממעלה ,  ינ מחמירי ְְְְִִִִִִֵֵַַַָאי
י דכתיב, הא  הדא  .זמ  דק ל ְְֲִִֵֶַָָָהע

מט . לא  ְְְִִֶָֹנס ה 

לימק ,לאמי י ה את  מי  ְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
הא .  ר ד ה מאת  עליו  ֵֵַָָָָָָכר
. פונ ,לאמי אמת  י  מי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָוי
לזת קי ק מדקק  י גְְְְְִִֵֶַַַָ
 ינ וע ימ י ית תניא , ְְְְְִִִֵַַָָָלרע ,

רא ניר ,לעכלי וא רעיז ה ,י ְְְִִִִֵָָָ
נס ה  י ,לע אכל  איכ ְְִֵֵֶֶֶַָָָֹֹל בע .
לוה , עמד  מי   י מט, ְְְְִִֵֵֶַָָֹלא
 ע על  ?ע איזה על  . להע מ ְְִִֵֶֶַַָָָָונס ה
ה ט ואת יה את  קלקליְְְְְִִִֶֶֶַַַָ

.תא תימעְְִַ

לאוא טאיח ליד ה א אמר, ְְְְִִִִַַֹֹ
, לע מט ע א ְְִִֶָָָָָֹמט ,
יהענ להרג א ה א ר ד ֲֲִִַַָָָָֹה
ל ליו  ה יהענ אא ?בילְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
אליו. בי קר וה הא ,  ר ד ְְִֵֵַָָָה
אליו ,  עקיצ ה , ללע א  ְֲִֵֵֶָָָָָָָכהרעב 
על מע ,לה מע הא ר  דְְֵֵֶַַַַָָָוה
הה הער רמ  ת א את וד ,לְְֶֶֶַַַַָָָָָהע
קד להע מ י ונס ,י הענ ְְֲִִִִִֶַָָָֹעל 

תב , כב)זמ יצעק(שמות צעק א ְְִִֶַַָָָֹ
ואמר אני . ח י ו מעי  'וג (ש )אלי ְְְְִִִֵֵַַָָָ

.'וג חרב  אתכ והרג י אי ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָוחרה

מ ואי  מס ק נס ה   י ,זמ תא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַ
 מט לא , זמ קד לְְְִֶַָָָֹֹהע
ועל לא רה, הט ציאה א ְְְִִֶַַַָָֹעל 
י סי , רי אמר ה ט. וקלקל תעְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
 אי ,יה את מחמיר  אינ  ְִִֵֵֶֶַַַָָל
 מ מס ק מלמעלה, ינ ְְְְִִִִִִֵַַַָמחמירי

ת ב   זה .זמ קד ליג)הע י(משלי ְֵֶֶֶַָָָֹ
מט. לא  ְְְִִֶָֹנס ה

לימק ,לאמ י ה את  מי  ְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
הא. ר  דה מאת עליו ֵֵַָָָָָָכר
,ונת לאמ אמת י  מי  ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָוי
לז ת קיק דקק   גְְְְְִִֵֶַַַָ
 ינוע ימ י ית  , מדנ ְְְְִִִֵֶַַָָָלרע.



הזֹוהררמב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

סייג א  לע ת  די ה רה, מ ְְֲִֵֶַַָָֹ
 י וה , ר מ ה מני  א ְְְִֵֵֶַַַַַָָל רה .
,הענימ ,י ה מ  עצמ ְְְֲִִִִֵַַַַמסק 
לזת תח  למצ א  ,י ה  עני ְְְְְְִִִֵֶַַַַַמדקק
אמת , די וה א  ,מ י ה מ  ת ְֱִִִֶַַָא
את  הא  ר ד ה הכי ְֲֲִִֶֶַָָָאפי
מס ק  עליו, נפס י ה  תא ,ל ְְִִֵַַַַָָָָָהע
עליו  לאו, וא . זמ דק ל הע ְְִִֶַָָָָָמ

א מר , יט)הת ב יח ולא(איוב   ל ני לא  ְִֵַָֹֹ
נ פס נ פס ,  אינ עצמ . ע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַנכד

. ְַזרע

י אינ ע"א)מי צה   ד) י ה את  ִִֵֵֶֶַָ
 ג כר. עליו מקל , ְְֲִֵַַָָָָלאמ
,אי לא ת  מחק אחד ראה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָא א ,
.ל וקטיל ,לפילק ל איק ,קמנְְְְְִִִַַָָ
סייג  לע ת א א  ,נינה הריגה בני ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָלאו
 י מ  ל א יק ינא  ,יימר לא  ְְִִִֵַַַָָָָל רה ,
 וע א א  קטל, מתחייבי לא  ְְְְֲִֵֶַַָָָרה ,
סייג  עביד לא  ודינא  לרה. ְְְְִַַָָָָָָָסייג 
 ני ל ,די עלמא  סייג לי לית  ְְְִֵֵֵֶַַָָָל רה ,
הא לבע ועז ב. עצ ר ויהיה  ְְְְִֶֶֶַָָָָָונכד
, בי ט ימע ת א  מ ֲֲִִִִִֶַַָמעבירי
הא י הא . ל לע לאד סייג   הְִֵֶַָָָָָָָָ
 גי לרה, סייג  ע נ רי, ר י ְְְֲִִִַַַָָָאמר 
בעלמא עלמא האי  יח רכ תְְְְְְִַַַַָָ

ְֵָדאתי.

לו,אי אמר   מק כל  , אי ְֱִִֵֶֶֶַַָָ
כל , רד ה א  דל  ְִֶַַָצ יק
זה עני .אחרי ועל ,עצמ על ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַלעמד

כז)לגנאי, כה אי(בראשית  ציד ידע  אי ְִִִִֵַַַ
ני  מקח קטיל,  ער רע  ְְְְִִֵֵֶַַָָָָדה,

דחיל. ולא  ְִָָָָנא

ל רה , סיג לעת  די ה רה , מ ְְֲִֵֶַַַָָָֹא
עצמ מס ק  וה ,ר מה מני   ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָא
 יה עני מדקק  , הענימ י ה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַמ
,מ יה מ ת א לזת תח ְְִִִֶַַַַָֹלמצא 
ר ד ה ,  אפ אמת. די ְְֱֲִִֶֶַָָָוהא 
נתס ה ת א , להע את   ְִֶַַָָָָָה א
וא . זמ קד להע מ מס ק  ְְְִִִֵֶַַָָָָֹעליו ,

הת ב  עליו יח )אמרלא, ל(איוב  ני לא  ִֵַָָָֹֹ
 נתס  אינ עצמ .ע נכד  ְְְְְִֵֶֶֶַַָֹולא 

.זרע ְְִַָנתס 

י,לאמ י ה את ד  אינ מי  ֲִִִֵֵֶֶַַָ
אא ,  ג כר. עליו ְְֵַַָָָָָמקל
,קמנ  אי לא ת מחק  אחד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָראה
ה לא  .והרג למלקת, תא ְְֲִֵֶַַָָָֹה ציא 
ל רה , סיג לעת  א א  הריגה, ְְֲֲִֵֶַַָָָָני 
רה , ימ ציאה ה ,יאמר ְִִִֶַַָָָֹֹא
סיג וע א א הרג ,  בימח ְְֲִֶֶֶֶַָָָֹֻא
 אי לרה, סיג עה א  וה ְְֵֶֶַַַַָָָָֹל רה .
ויהיה ונכד ני ל  הה,  לע סיג  ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָל
מ מעבירי ה א   לבע ועזב. ְֲִִִֶַַָָָָָעצ ר
לאד סיג  ה ,ביט ימע  ת ְֲִִֵֶַָָָָָא
נ רי , רי אמר זה   מ הא.  לְִִֶֶַַַָָָָלע
ימי אריכ די לרה סיג ְְֲֲִִֵֶַַָָָע

ה א. לבע הה לעֶַַָָָָָ

 לו, אי אמר מק כל   אי ְֱִִֵֶֶֶַַָָ
כל הא , ר ד דל ְִֶַַָציק
זה עני .אחרי ועל  עצמ על ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַֹלעמד
ר ע  דה,  אי ציד ידע  אי  ְִִִִֵֶַַַָָָלגנאי
פחד. ולא  אד ני מקח  ה רג, ערְְְְְִֵֵֵֵַַָָֹ

הזֹוהר רמגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ד אלימל לעמ ורא י היה, הדר  דל ְְֱֲִֶֶַַָָָ
 יו . אחרי ועל  ,עצמ ְְֲִֵֵַַַָעל 

מ הרעב , נענ .ראה  לפיכ רח. ד ְֱִִֶֶַָָָָָָָָָ
סנה רי   קמ יהדה, לח ְְְִִֵֵֶֶֶַָָמ ית 
מה . ת א רייתא   ביעמ ְְְְְְִִַַָָָָגדלה ,

אמר,  טו)דא כג מ ר(ש"ב מי יקני מי ְְְִִִִֵֵַַַָ
ער. א ר לח ֲֵֶֶֶַַָית

ביתודא ארייתא   ביעמ רגלי עקר ְְְְְְִִֵַַַָָָ
 בגי מ אב, די לגר יהדה ,  ְְְִִֵֶֶָָָלח
אתר רמ ית רי,  ואנ .אתענ ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָ
הכא . דא רייתא  מעי  חבריא  נבעיְְְְְִֵַַַַָָָָָ
הכא , רי רחמנא  רי ְְְֲֲִִַַַַָָָָאמר,

.מיל ְְִִַָלממע 

 עלאלימל לעמד  רא י  רד דל ְֱֲִֶֶַַָָֹ
ראה יו .אחרי ועל  ְְֲִֵֵֶַַָָָעצמ
מית .נענ  לפיכ רח. מד  ְֱִִִֵֶַַָָָָָָהרעב,
ד לה ,  סנהדרי  ק מ  יהדה  ְְְְְִִֶֶֶַָָלח
אמר  מ ,  ה רה  ל  ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָמה ביעה 

כג) לח(שמואל ב ית  מר   מי י קני ְִִִִֵֵֶֶַַמי 
ער. ֲֶַַָאר 

יתוזה  ל ה רה  מביעת רגליו עקר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
מאב , די  לגר יה דה ,  ְְִֵֶֶָָָלח
 עצמ ית רי, וא ה .נענ  מְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
ל מעינ ת  החברי בעי  מקְְְֲִִֵֶֶַַָָ

הרח  ר אמר, ?א לחנירה מ ְֲִֶַַַָָָָָָָ
.ברי את  למע ְְְִֶֶַָָֹלכא



הזֹוהררמב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

סייג א  לע ת  די ה רה, מ ְְֲִֵֶַַָָֹ
 י וה , ר מ ה מני  א ְְְִֵֵֶַַַַַָָל רה .
,הענימ ,י ה מ  עצמ ְְְֲִִִִֵַַַַמסק 
לזת תח  למצ א  ,י ה  עני ְְְְְְִִִֵֶַַַַַמדקק
אמת , די וה א  ,מ י ה מ  ת ְֱִִִֶַַָא
את  הא  ר ד ה הכי ְֲֲִִֶֶַָָָאפי
מס ק  עליו, נפס י ה  תא ,ל ְְִִֵַַַַָָָָָהע
עליו  לאו, וא . זמ דק ל הע ְְִִֶַָָָָָמ

א מר , יט)הת ב יח ולא(איוב   ל ני לא  ְִֵַָֹֹ
נ פס נ פס ,  אינ עצמ . ע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַנכד

. ְַזרע

י אינ ע"א)מי צה   ד) י ה את  ִִֵֵֶֶַָ
 ג כר. עליו מקל , ְְֲִֵַַָָָָלאמ
,אי לא ת  מחק אחד ראה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָא א ,
.ל וקטיל ,לפילק ל איק ,קמנְְְְְִִִַַָָ
סייג  לע ת א א  ,נינה הריגה בני ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָלאו
 י מ  ל א יק ינא  ,יימר לא  ְְִִִֵַַַָָָָל רה ,
 וע א א  קטל, מתחייבי לא  ְְְְֲִֵֶַַָָָרה ,
סייג  עביד לא  ודינא  לרה. ְְְְִַַָָָָָָָסייג 
 ני ל ,די עלמא  סייג לי לית  ְְְִֵֵֵֶַַָָָל רה ,
הא לבע ועז ב. עצ ר ויהיה  ְְְְִֶֶֶַָָָָָונכד
, בי ט ימע ת א  מ ֲֲִִִִִֶַַָמעבירי
הא י הא . ל לע לאד סייג   הְִֵֶַָָָָָָָָ
 גי לרה, סייג  ע נ רי, ר י ְְְֲִִִַַַָָָאמר 
בעלמא עלמא האי  יח רכ תְְְְְְִַַַַָָ

ְֵָדאתי.

לו,אי אמר   מק כל  , אי ְֱִִֵֶֶֶַַָָ
כל , רד ה א  דל  ְִֶַַָצ יק
זה עני .אחרי ועל ,עצמ על ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַלעמד

כז)לגנאי, כה אי(בראשית  ציד ידע  אי ְִִִִֵַַַ
ני  מקח קטיל,  ער רע  ְְְְִִֵֵֶַַָָָָדה,

דחיל. ולא  ְִָָָָנא

ל רה , סיג לעת  די ה רה , מ ְְֲִֵֶַַַָָָֹא
עצמ מס ק  וה ,ר מה מני   ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָא
 יה עני מדקק  , הענימ י ה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַמ
,מ יה מ ת א לזת תח ְְִִִֶַַַַָֹלמצא 
ר ד ה ,  אפ אמת. די ְְֱֲִִֶֶַָָָוהא 
נתס ה ת א , להע את   ְִֶַַָָָָָה א
וא . זמ קד להע מ מס ק  ְְְִִִֵֶַַָָָָֹעליו ,

הת ב  עליו יח )אמרלא, ל(איוב  ני לא  ִֵַָָָֹֹ
 נתס  אינ עצמ .ע נכד  ְְְְְִֵֶֶֶַַָֹולא 

.זרע ְְִַָנתס 

י,לאמ י ה את ד  אינ מי  ֲִִִֵֵֶֶַַָ
אא ,  ג כר. עליו ְְֵַַָָָָָמקל
,קמנ  אי לא ת מחק  אחד ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָראה
ה לא  .והרג למלקת, תא ְְֲִֵֶַַָָָֹה ציא 
ל רה , סיג לעת  א א  הריגה, ְְֲֲִֵֶַַָָָָני 
רה , ימ ציאה ה ,יאמר ְִִִֶַַָָָֹֹא
סיג וע א א הרג ,  בימח ְְֲִֶֶֶֶַָָָֹֻא
 אי לרה, סיג עה א  וה ְְֵֶֶַַַַָָָָֹל רה .
ויהיה ונכד ני ל  הה,  לע סיג  ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָל
מ מעבירי ה א   לבע ועזב. ְֲִִִֶַַָָָָָעצ ר
לאד סיג  ה ,ביט ימע  ת ְֲִִֵֶַָָָָָא
נ רי , רי אמר זה   מ הא.  לְִִֶֶַַַָָָָלע
ימי אריכ די לרה סיג ְְֲֲִִֵֶַַָָָע

ה א. לבע הה לעֶַַָָָָָ

 לו, אי אמר מק כל   אי ְֱִִֵֶֶֶַַָָ
כל הא , ר ד דל ְִֶַַָציק
זה עני .אחרי ועל  עצמ על ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַֹלעמד
ר ע  דה,  אי ציד ידע  אי  ְִִִִֵֶַַַָָָלגנאי
פחד. ולא  אד ני מקח  ה רג, ערְְְְְִֵֵֵֵַַָָֹ

הזֹוהר רמגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ד אלימל לעמ ורא י היה, הדר  דל ְְֱֲִֶֶַַָָָ
 יו . אחרי ועל  ,עצמ ְְֲִֵֵַַַָעל 

מ הרעב , נענ .ראה  לפיכ רח. ד ְֱִִֶֶַָָָָָָָָָ
סנה רי   קמ יהדה, לח ְְְִִֵֵֶֶֶַָָמ ית 
מה . ת א רייתא   ביעמ ְְְְְְִִַַָָָָגדלה ,

אמר,  טו)דא כג מ ר(ש"ב מי יקני מי ְְְִִִִֵֵַַַָ
ער. א ר לח ֲֵֶֶֶַַָית

ביתודא ארייתא   ביעמ רגלי עקר ְְְְְְִִֵַַַָָָ
 בגי מ אב, די לגר יהדה ,  ְְְִִֵֶֶָָָלח
אתר רמ ית רי,  ואנ .אתענ ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָ
הכא . דא רייתא  מעי  חבריא  נבעיְְְְְִֵַַַַָָָָָ
הכא , רי רחמנא  רי ְְְֲֲִִַַַַָָָָאמר,

.מיל ְְִִַָלממע 

 עלאלימל לעמד  רא י  רד דל ְֱֲִֶֶַַָָֹ
ראה יו .אחרי ועל  ְְֲִֵֵֶַַָָָעצמ
מית .נענ  לפיכ רח. מד  ְֱִִִֵֶַַָָָָָָהרעב,
ד לה ,  סנהדרי  ק מ  יהדה  ְְְְְִִֶֶֶַָָלח
אמר  מ ,  ה רה  ל  ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָמה ביעה 

כג) לח(שמואל ב ית  מר   מי י קני ְִִִִֵֵֶֶַַמי 
ער. ֲֶַַָאר 

יתוזה  ל ה רה  מביעת רגליו עקר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
מאב , די  לגר יה דה ,  ְְִֵֶֶָָָלח
 עצמ ית רי, וא ה .נענ  מְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
ל מעינ ת  החברי בעי  מקְְְֲִִֵֶֶַַָָ

הרח  ר אמר, ?א לחנירה מ ְֲִֶַַַָָָָָָָ
.ברי את  למע ְְְִֶֶַָָֹלכא

ִמְכַּתב ְּבָרָכה ְוִחיּזּוק ֵמֵאת ַהָּגאֹון ָהַאִּדיר ַּבִּנְגֶלה ּוַבִּנְסָּתר ַהְּמֻקָּבל ַּבַעל "ַים ַהָחְכָמה" ְׁשִליָט"א

ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנְׁשֶטעְרן 
ֹראׁש ְיִׁשיַבת "ּתֹוַרת ֲחַכם", ְלתֹוַרת ַהִּנְגֶלה ְוַהִּנְסָּתר, פעיה"ק ְירּוָׁשַלִים תובב"א

לכבוד ידיד נפשי הגה"צ המפורסם מזכה הרבים הגדול שמצאתי, כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גראס מהאלמין שליט"א 
בשיא קמייסע מפדח הזקהר הדקחמי, אשר שם חק חמטרה חהכביס את הזקהר הועקש נכח נית יהקעי שידסוק נתקרת הרשנ"י, קדח 

יעי כך יניאק את מחך המשיכ נרכמים. 

אכרי ערישת שחקמכם הטקנ נאהנה רנה, הבבק מוקים שהקע מדחתק היבק ננריאקת השחמה, כן ידזקר ה' קכה יקסיף שתקכחק דקע 
רנקת נשבים חזכקת את דם ישראח אמן קאמן!!! )מצוה גוררת מצוה( 

ונעלה שמו "מפעל הזהר  ידו עשתה,  ויגל לבי בראותי את המפעל הכביר אשר  ה'ארץ. שמחתי  ק'תגל  ה'שמים  י'שמחו 
העולמי" לזכות את הרבים במי עדן דברי הזהר הקדוש.

גם הוציא כבודו הספר פתכ אחיהק המנקאר, וספר הסגקחקת דח פתכ אחיהק ובו לקט מגדולי ישראל מכל החוגים הן מיוצאי 
המזרח והן מיוצאי אשכנז וליטא והן מגדולי האדמורי"ם ורבני קהילות החסידים על חשיבות אמירת התפילה הקדושה, פתח 
אליהו ומעלתה הנשגבה, וכמה יראת שמים מחדיר בעוסקים בה, וטובה מרובה המגעת ללומדיה, ואיך התפילות מתקבלים על 
ידי אמירתה בכל יום לפני התפילה, וביותר בימים הנוראים ובפרט ביום הקדוש יום הכיפורים, קאשריכם שזכיתם חכך חזכקת את 

כחח ישראח שיתונחק תפיחקתיהם חרכמים קחרדקן. 

גם זכיתם לההדיר ולהדפיס מחדש ספרי הזהר והתיקונים, ועוד הדפסתם את הספר הקדוש "תיקוני הזהר", וחלקו לשס"ה 
ימי השנה, למען יהגו בו הגורסים והלומדים דף ליום ויעלה להם לשנה תמימה. וכן את יזמתכם המבורכת לעודד שיעורי "אקר 

הרשנ"י" ללמוד הזהר הקדוש בכל מקום וישוב.
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קנרדקבי חהקוירכם נדיור דח הענר הכעש שדשיתם שכח אנ יקכח חחמקע דם נביק נכח יקם נמשך 20 עוקת את ספר 
הזקהר קחגמקר את כח הספר נמשך שחקש שבים נדזר ה' דח יעי שסיערתם 1062 שידקרים, שחקמעים קמסנירים את הזקהר 
נחשקן דכה קמקנבת חכח, אין חהאריך נגקעח הסגקחה שח חימקע ספר הזקהר קנכעירת יראת שמים נכח הדקסוים נה, קנקקעאי 
אנ החקמע דם נביק הוטבים נבי שנד שבים קמדחה קקעאי שאז בשמתם דקע מזקככת, קאז יכבס חתקכם מאמרי הזקהר, קקעאי 

שיגעחק ועקשים קטהקרים, קיהיה חהם הרנה כקכ חהתגנר דח הידר קחחמקע קחהתפחח נועקשה קנטהרה כשאיפת כח אכע. 

וכן מה שהוצאתם את ספר "זוהר השבת" המיוחד לשולחן השבת לאבות ובנים, למען ילמד אב ובניו בכל סעודת 
שבת את דברי הזוהר הקשורים לשבת קודש, ועל ידי זה וודאי יתלהב הוא ובניו לשמור את השבת בכל פרטיה ודקדוקיה 
]"וכוונותיה"[ וזה דבר טוב והגון, ובפרט שהוצאתם לאחרונה את הסט "זוהר חק לישראל היומי" שבדקה וחצי בכל יום 
יכולים ללמוד זוהר היומי ולהבין, ואחרון אחרון חביב מה שהגדלתם לעשות במבצע "מהפכת הזוהר העולמי", שכל אלו 
בצידו  שכרו  ומתן  במתנה,  השבת"  "זוהר  של  סט  ומקבלים  נבחנים  השבת",  "זוהר  מספר  נבחרים  מאמרים  שלומדים 
שהרשב"י יושב ולומד עמו, וכך כל יהודי יכול לזכות בסט של זוהר השבת, חינם. אי אפשר להשיג השמחה הגדולה שכל 
רגע של לימוד הזוהר הקדוש יקר מאד בעיני ה'. כל רגע של לימוד, מציל את עם ישראל בפרטיות ובכלליות מגזרות 

קשות. 

והננו קורא לכל מי שיראת ה' נוגע בלבבו שיכניס הברכה הזה לתוך ביתו ובוודאי יזכה לרוב נחת. 

ואי אפשר שלא להזכיר את הדבר הגדול שכבודו מוציא לאור עולם את הספר החדש "זוהר תורה" שנדפס בשעתו על 
ידי המקובל ר' יודל ראזנבערג זצ"ל, ועתה מודפסים מחדש דפוס יפה ומשובח, עם כותרות ומראה מקומות באופן שכל 
אחד יכול ללמוד בו בדפוס יפה ומשובח ועשה אותו כמו ספר מוסר למען יוכל הקורא לרוץ בו ולהבין את גודל אהבתם 

של ראשונים אל הקב"ה וכו', וכן מלמדים את ה"זוהר תורה" ברבים. 

קאפריקן במטייה חהאי גנרא רנא קיוירא הרנ הגאקן מדקז קמגעקח מזכה הרנים, אשר אקתה בפשק חפדח געקחקת קבדקרקת 
מזיק וקעש הזהר הועקש חדם ועקש. קאמיבא אישר כיחה חאקרייתא נאשר השם אתק. קהבבק חנרכק שכפץ השם ניעק ידחכ. 
תרנ געקחתק, יפקדק מדיבקתיק כקדה חהגעיח פרע"ס התקרה קחהאעירה, קדקע יזכה חהרנקת נשבים ננריאקת השחמה, קבזכה 

כקחבק יכע מהרה חאקר כעש דח דיקן תאיר נמהרה אמן. 

הו' ִיְדָכו ֵמִאיר ָמאְרְגְבְׁשֶטדְרן 
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ֶּפֶרק כ"ג
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ַוִּיְקָרא - ַהֲאִזינוּ



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםרמק הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר רמז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 רי מעה ְֲִֵַַעד
א) ל, רות  ב חדש (זוהר

ארחא ,ר י  חד י מא אזיל הוה  , ְְֲִִַַָָָָ
רי, ,לי אמר ינקא . חד י ְִֵֵַַַַָָָגע 
ק  וא ,רח א  ע איה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָעי
אזל זיל. ,לי אמר ארחא . ְְֲִֵַַַָָהאי

. ְֲֵַאבתרי

ורי עד חיא  ר' ,י גע אזיל , הוה  ְְֲִִִֵַַַָָָָ
,לי אמר יסי, ור' ידא  ורי ְְֲִִֵַַָָָא א 
.תר דטעי מא ולית  ,דלח  ְְְְְִִֵַַַָָָא
אבתראי. אזיל הכא  ינ קא  חד  , ל ְְְֲֲִַַַָָָָָאמר
,עצמ לח ב  הוית  דאי  חיא , רי ְְְֲֲִִִַַַַָָָאמר
מילי  ת עי מא ע  ע ְְְְִִִִֵֵֵַָָלית 
חד. איל ח ת  חקלא   יתב ְְְְְְִַַַָָָָדא רייתא .

ואמר,תח חיא  יח )ר' ד  וארח(משלי ְְִַַַָָָֹ
עד  ואר  ל ה נג אר יקי ְִִֵַַַָֹצ
, ע להית  צרי ר  ל הה . ה ְְִִִֵֶֶַַַָנכ
 ר  וכ תרה . דברי   ע ידר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמי
ברי   וע ,לה ואר, לה ,יקיצ ְְִִִִֵֵֵֶַָל

כתיב  כג)ת רה . ו  עד (ש א ר . ותרה  ְְִִַָָ
ה כינה ,  ע  עד ,ה "ְְְִִִֵֶַַַַָנכ
 מק כל  ,תנינ .מ תזז ְְְִִֵֶֶָָָָָֹולא 

אמר, . כינה  ת רה, כד )ברי כ  ש) ְְֱִִֵֶֶַָָָ
.'וכ מי את  אז יר א ר   מק ְְְְֲִִֶֶַָָכל

ואמר,תח יהדה  ח )רי ג רפא ת(משלי ְְְִִַַַָָָ
היא ה רה  .'וג ר ל ְְְִִֶַָָהי
ל ע ולעצמת , ל , לאד ְְֲַָָָָָָָָרפ אה
אמר נחמיה  רי אמר ה א. לבע ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָה ה 
האי   נ לבר אסוותא  נהראי, ְְְְִִַַַָָָָרי
מע קרית קרי מא י מא, כל ְְְְְִֵַַַָָָָָעלמא 

. ניי ִֵַעל

 רי מעה ְֲִֵַַעד
א) ל, רות  ב חדש (זוהר

גרי .ר אחד י ל ה היה   ִֵֶֶֶַַַָָָָ
רי , :ל אמר אחד. ינ ק ִִֶַַָָ
וא ,ר ע אל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַהתרצה
 הל .ל : ל אמר ? ה ר  ְֵֶֶֶַַַַָָָלפני

ֲַָאחריו.

וריעד ח יא  רי  ג , לה היה ְְִִִֵֶַַַָָָָ
: ל  אמר יסי . ורי ידא ורי ְְְִִֵַַַָָָא א
אמר ? אחרי טע מי ואי ,לב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹא ה
אמר אחרי. ל ה א אחד ינק  :ֲִֵֶֶֶַַַָָָָלה
, נפ תחב  היית דאי חיא : ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָרי 
תרה. דברי ד ר מי  ע ע איְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ

אחד. איל חת דה  ב ְְִֶֶַַָָָָי

ואמר ,תח  ח יא ד )רי  וארח(משלי ְְִִַַַַָָָֹ
עד ואר  לה נג אר יקי ְִִֵַַַָֹצ
ע להי ת צרי ר להה .ה ְְִִִֵֶֶַַַָנכ
ל ר וכ ת רה. דברי דר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָמי 
ברי וע ל ה ואר,  לה ,יקי ְְִִִִֵֵֵַָצ

תב ו)תרה , ש) "נכ עד  אר . ותרה  ְְֶַָָָ
ולא הכינה ע  עד  ,  ְְְִִִֵֶַַַַָֹה
דברי  מק כל  ,נינ .מ ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָתזז

אמר , כינה כ)תרה , כל(שמות ְְֱִֶֶַָָָָ
.'וכ מי את אזיר א ר  ְְְֲִִֶֶַָמק

ואמר,תח  יהדה ג)רי  רפא ת(משלי ְְְִִַַַָָָ
היא ה רה .' וג רל ְְְִִֶַָָהי
לע ולעצמת ,  ל , לאד ְְֲַָָָָָָָָרפ אה 
נחמיה רי  אמר הא . לבע ְְִֶֶֶַַַַָָָָָה ה
לע לאד הרפאה נהראי , רי  ְְִַַַָָָָָָָָאמר
מע  קריאת  רא  מי    י כל ְְְִִֵֶֶַַַָה ה

.נ ִַָעל

עֹוד ַמֲעֵׂשה ְּבַרִּבי ּבֹון........................................................................................................ רמז

עֹוד ַמֲעֵׂשה ְּבַרִּבי ּבֹון...................................................................................................... רמט

h

על ידי לימוד תורת הסוד מתגלה לנו תורת הנגלה
כתוב בכתבי האריז"ל, שעל ידי לימוד תורת הסוד מתגלה לנו תורת 
וכבר  בעין,  עין  זה  את  לראות  זוכים  כולנו  ובדורנו  הנגלה, 
מעידים אברכי הכוללים, ואפילו יהודים פשוטים, שאחרי שטעמו 
לחדש  מוחם,  ומתרחב  לבם  נפתח  הקדוש,  הזוהר  דבש  מצוף 

חדושים נפלאים בתורה הקדושה, וזכו לחבר חיבורים מצויינים. 
מתוך "ערכה של שעה"  



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר רמז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 רי מעה ְֲִֵַַעד
א) ל, רות  ב חדש (זוהר

ארחא ,ר י  חד י מא אזיל הוה  , ְְֲִִַַָָָָ
רי, ,לי אמר ינקא . חד י ְִֵֵַַַַָָָגע 
ק  וא ,רח א  ע איה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָעי
אזל זיל. ,לי אמר ארחא . ְְֲִֵַַַָָהאי

. ְֲֵַאבתרי

ורי עד חיא  ר' ,י גע אזיל , הוה  ְְֲִִִֵַַַָָָָ
,לי אמר יסי, ור' ידא  ורי ְְֲִִֵַַָָָא א 
.תר דטעי מא ולית  ,דלח  ְְְְְִִֵַַַָָָא
אבתראי. אזיל הכא  ינ קא  חד  , ל ְְְֲֲִַַַָָָָָאמר
,עצמ לח ב  הוית  דאי  חיא , רי ְְְֲֲִִִַַַַָָָאמר
מילי  ת עי מא ע  ע ְְְְִִִִֵֵֵַָָלית 
חד. איל ח ת  חקלא   יתב ְְְְְְִַַַָָָָדא רייתא .

ואמר,תח חיא  יח )ר' ד  וארח(משלי ְְִַַַָָָֹ
עד  ואר  ל ה נג אר יקי ְִִֵַַַָֹצ
, ע להית  צרי ר  ל הה . ה ְְִִִֵֶֶַַַָנכ
 ר  וכ תרה . דברי   ע ידר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָמי
ברי   וע ,לה ואר, לה ,יקיצ ְְִִִִֵֵֵֶַָל

כתיב  כג)ת רה . ו  עד (ש א ר . ותרה  ְְִִַָָ
ה כינה ,  ע  עד ,ה "ְְְִִִֵֶַַַַָנכ
 מק כל  ,תנינ .מ תזז ְְְִִֵֶֶָָָָָֹולא 

אמר, . כינה  ת רה, כד )ברי כ  ש) ְְֱִִֵֶֶַָָָ
.'וכ מי את  אז יר א ר   מק ְְְְֲִִֶֶַָָכל

ואמר,תח יהדה  ח )רי ג רפא ת(משלי ְְְִִַַַָָָ
היא ה רה  .'וג ר ל ְְְִִֶַָָהי
ל ע ולעצמת , ל , לאד ְְֲַָָָָָָָָרפ אה
אמר נחמיה  רי אמר ה א. לבע ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָה ה 
האי   נ לבר אסוותא  נהראי, ְְְְִִַַַָָָָרי
מע קרית קרי מא י מא, כל ְְְְְִֵַַַָָָָָעלמא 

. ניי ִֵַעל

 רי מעה ְֲִֵַַעד
א) ל, רות  ב חדש (זוהר

גרי .ר אחד י ל ה היה   ִֵֶֶֶַַַָָָָ
רי , :ל אמר אחד. ינ ק ִִֶַַָָ
וא ,ר ע אל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַהתרצה
 הל .ל : ל אמר ? ה ר  ְֵֶֶֶַַַַָָָלפני

ֲַָאחריו.

וריעד ח יא  רי  ג , לה היה ְְִִִֵֶַַַָָָָ
: ל  אמר יסי . ורי ידא ורי ְְְִִֵַַַָָָא א
אמר ? אחרי טע מי ואי ,לב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹא ה
אמר אחרי. ל ה א אחד ינק  :ֲִֵֶֶֶַַַָָָָלה
, נפ תחב  היית דאי חיא : ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָרי 
תרה. דברי ד ר מי  ע ע איְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ

אחד. איל חת דה  ב ְְִֶֶַַָָָָי

ואמר ,תח  ח יא ד )רי  וארח(משלי ְְִִַַַַָָָֹ
עד ואר  לה נג אר יקי ְִִֵַַַָֹצ
ע להי ת צרי ר להה .ה ְְִִִֵֶֶַַַָנכ
ל ר וכ ת רה. דברי דר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָמי 
ברי וע ל ה ואר,  לה ,יקי ְְִִִִֵֵֵַָצ

תב ו)תרה , ש) "נכ עד  אר . ותרה  ְְֶַָָָ
ולא הכינה ע  עד  ,  ְְְִִִֵֶַַַַָֹה
דברי  מק כל  ,נינ .מ ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָתזז

אמר , כינה כ)תרה , כל(שמות ְְֱִֶֶַָָָָ
.'וכ מי את אזיר א ר  ְְְֲִִֶֶַָמק

ואמר,תח  יהדה ג)רי  רפא ת(משלי ְְְִִַַַָָָ
היא ה רה .' וג רל ְְְִִֶַָָהי
לע ולעצמת ,  ל , לאד ְְֲַָָָָָָָָרפ אה 
נחמיה רי  אמר הא . לבע ְְִֶֶֶַַַַָָָָָה ה
לע לאד הרפאה נהראי , רי  ְְִַַַָָָָָָָָאמר
מע  קריאת  רא  מי    י כל ְְְִִֵֶֶַַַָה ה

.נ ִַָעל
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יואמר מע  קרית  נהראי, ר י ְְְְִִִֵַַַָָָ
יבת , עי ואר מנה  י ְְְִִֵַַָָָֹמא
אברי עיואר מנה  י מא מניְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
,נתיק מע  קרית  וה רא .אד ְְְְִִֵֶַַָָָָל
, לעצמ אחת יבה נ טל ואבר אבר ְְְֵֵֵֵַַַָָָָל 
רל הי רפא ת   איה ודא  . ְְְְְִִִִֵֶַָָמתרא 

.תילעצמ ְְְִֶַויי

לאי אדהכי, ינקא , ההא  מטא  ְְִֵַַָָָָָ
.ייהק ויתיב ְְִֵֵַַָמארחא ,
ואמר , רגלהי על  ק ,ימ י א ְֲִִִִֵַַַַַָָמע 
אא  אי מע  קריאת  ְְֲִִֵֶַַַָָֹוהלא 
אמר יבת . וחמ ה  עיואר י ְְְֲֲִִִֵַַַָָָמא
ני  אמר , יתיב, ני, יב  חיא , רי  ְְְֲִִִִִִֵַַָלי

מידי. האי   מעְְְִִַַָ

בקריתאמר מאא , מע י  , לי ְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
עיואר מנה  ימא י ְְְְִִֵַַַָָָֹמע 
ל איבריו  למני לת , חסר ְְְִֵֵֵֶַַָָָיבת 
ציר ליח  ,קינ .יקנ מאי  .ְְְִִִֵַַַָָָאד
ה' .נינה מאי . אל יבת  לה  ְְִֵֵֵַָח זר
י מא  לי לה די אמת . ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָֹאלהיכ
כדי  ההל. על  יב ת  עיואר ְְְְִֵֵַַַָָָָֹמנה
מ ל ה , חת  לא  לאמת , יפסיק ְְֱִִֶֶֶַָָֹֹא 

מלה . יתר ְְִֵָֹולא 

נחס ,אדהכי ר' רי ידא  רי אתי ְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מאי  ,לה ואמר , ייהלג ְְְְֲִֵַַַַַויתיב

א . מע ,עסקית דקרית מילי ,לי מר ְְְְֲִִִִֵֵַַָָ
הכי  ודאי אמר, ינקא . האי אמר ְְֲֲִִַַַַַָָָוהכי
רי  אמר נ רי     חני ר' אמר והכי  ְֲִִִֶַַַָָָָה א ,
עקיבא , ר ' מימ רמסקית,  ְְְְֲִִִִֵֶַָיסי 
מע קריאת  נ ני הרא ְְְֲִִִִִִַַָחסידי
איבריו  מני כנגד הרת . ע רת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָנגד

יואמר  מע קריאת נהראי , רי  ְְְְִִִֵַַַַַָ
ב ת , מנה  עיאר ְְִִֵֶַַָָמאתי
איברי מנה  עיאר מאתי מניְְְְִִִִֵַַַָָָָ
,נ ת מע קריאת  והרא .אד ְְְְִִֵֶַַַָָָל 
,לעצמ אחת  בה  נ טל  ואיבר איבר ְְְֵֵֵֵַַַָָָָל
 רל הי  רפאת  וזה . ְְְְְִִִֵֶֶַָמתרא 

.תילעצמ ְְְִֶַוי

ינתי,רמה  עי ה ינ ק תא היע ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
את מע .לפניה ְְִֵֶֶַַָָוי ב
והלא ואמר: רגליו  על  ק ,לה ברי ְְְֲִַַַַַַָָָָָֹה
מאתי א א    אי מע ְְִִִֵֶַַַָָָקריאת
חיא : רי  ל אמר ב ת? וחמ עיְְִִִֵֵַַַָָָָאר
זה ני  מע ה אמר: יב . ני . ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָב 

ָָבר?

קריאתאמר מא א, מעי  :ל ְְִִִֵֶַַַַָָָָ
מנה  עיאר מאתי י ְְְִִֵֶַַַָָמע
.אד ל איבריו למני ל חסר ְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹבת
ח זר צ ר הליח  נ ?נת ְְִִִֵֶַַַַָָמה 
אלהי ה' ?מה ,לה הב ת  ל ְֱִֵֶַַַָָֹֹעל 
עיאר מאתי לי לה די  ְְְְֱִִִֵֶַַַָָאמת.
א כדי  ההל, על  ב ת ְְֵֵֶֶַַָָֹמנה 
ולא ,למ חת לא  לאמת , ְְֱִִֶֶַָָֹֹֹיפסיק 

.ל מ ִֵָֹיתר

ינתי, נחס רי  ל  נ ידא רי א  ְְְִִִִֵֶַַַָָָ
ה :לה ואמר ,אצל ְְְֶֶַַַָָָָָויב 
מע, קריאת דברי  :ל אמר ?ְְְְְְֲִִֵֶַַַָעסק
 ו אי  אמר : הה. הינק  אמר ְִֶֶַַַַַַָָָָוכ
רי אמר נ רי   חנ י רי  אמר  וכ ְִִִֶַַַַָָָָָה א,
רי ל  ממ רמסקית  ְְְִִִֵֶֶַַי סי 
קריאת  נ ני הרא חסידי ְְֲֲִִִִִִִַָָעקיבא,
 מני כנגד הרת, ערת נגד  ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַמע 

הזֹוהר רמטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 נ לה . מה חסר והא  .אד ְְְְִֵֶֶָָָָָל
.ת א לימ ח זר ציר ליח ְְִִִֵֵֶַָָיהא 

אמת .  אלהיכ ה ' . נינה ְֱֱִֵֶֶַֹמאי

רא נת ,תפ ה רכת ל , נ ְְְִִִִָָָ
אחרנ ת . רכ ת  ל ְְֲַָָו
רא נה , מ ת לה  מע, ְְְִִִֵַַָָָקריאת
אחר נה , מ ת לה ה ',  אלהינ ְֱֲֵֵַָָָֹה '
מע קרית  ה רא וכל אמת . אלהיכ ְְְֱֱִֵֵֶֶַַָָֹה '
 ת א ניק אינ ידע  גוונא , ְְְְִֵֶַַַָָהאי

.י

הרוכל ע א  מע  קרית  הא מר ְְְִִִֵֶַַָָָֹ
חיסר מני איבריו, לימ ְְִִִֵֵֵֵֶַָָאינ
מאי  ח זר. ציר ליח  יב ת ְִִֵֵֶַַָָה ל ה 
אמת "ווי ע ר חמה  ויכ .יקנְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָ

ְִַוייב .

א,וע א עליו קרא היה זה  אל  (קהלת ְִֵֶַָָָָָָ
א ת טו) .'וג לתק יכל לא  ְְְִַָָֹֹֻמעת 

ליח מע , קרית  יב ת  ְְְִִִֵֶֶַָָָלה
להינ ת יכ ל  לא  ,תא ח זר ְִִֵָָָֹציר 
עיואר מנה  י מא  ל לת ת ְְְְְִִַַַָָָָֹא
אימא ינ קא , להה א אמר ה י ר. ְְְִִִַַַָָָָאר

ואמר , תח . יד )קרא ט קטנה(ש עיר ְְְִַַַָָָָָ
מעט .   י ְֲִַָָָואנ

 רי מעה ְֲִֵַַעד
ב) ל, רות  ב חדש (זוהר

רי רי אבתרי חד, י מא טעי , ְְֲִִֵַַַַָָ
חד  סליק יחאי,   מעְְְִִִֶַָ
צ רא חד  חמ דטרא , רמאה  ְְִִַָָָָָָָָטינרא ,
  ואמרט ,אחרני ואתיי מזלא , ְְְְְְְֳִִִַַָָָָָָמנדא 

, על קרא  האי ואמר ח )אגפהא , כז ש) ְְֲֲַַַַָָָָ

?ל מה חסר והרי . אד ל ְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאיבריו
לימ חזר צר  ליח  היה נְְְְִִִִִֵֶֶַַ

אמת. אלהיכ ה' ?מה .ת ֱֱֵֶֶֶָָֹא

ראנתפה  רכת ל נ ְְְִִִַָָָֹ
אחרנ ת. רכת לְְֲַָָֹו

מ רא נה ,קריאת מת לה   ע ְְְִִִֵַַָָָֹ
 אחרנה מת לה  ה ',  אלהינ ְֱֲֵֵַָָָֹֹה '
קריאת ה רא וכל  אמת . אלהיכ ְְֱֱִֵֵֶֶַַָֹה '
ת א נ ק אינ ידע זה, מ ְְְְִֵֶֶַַָמע 

. י

עוכל  א  מע קריאת הא מר ְְְִִֵֶַַָָֹ
מ ני איבריו , לימ אינ ְְִִִֵֵֵַַָָהר,
חזר. צ ר ליח בת לה ְִִֵֵֵֶֶַַָָֹחסר
ל " ווי ערה  חמ יכ ?נת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָמה 

וייב . ְֱִֶַאמת 

א ,וע א עליו קרא היה זה א)ל (קהלת ְִֵֶַָָָָָָ
 ת א .'וג לתק י כל לא ְְְִַָָֹֹֻמעת
ליח מע קריאת ב ת  לְְְִִִֵֶֶַַַָֹ
ת א לה נת  י כל  לא ,ת א חזר ְִִֵַָָָֹצ ר
אר מנה עיאר מאתי לְְְְְִִִֶַַַָָָלת
סק ה ינ ק, תלא אמר  ְְִִַַַָֹה ר.

ואמר, תח !קס(ט ה(שקט עיר ְְְְִַַַָָָ
מעט.  יְֲִַָָָואנ

 רי מעה ְֲִֵַַעד
ב) ל, רות  ב חדש (זוהר

מע רי  רי אחרי  אחד  י הטעי  ְְֲִִִִִֵֶַַַָ
ר אחד , סלע על ת  י חאי  ְֲִֶֶֶַַַַָ
מ זליה , נדדת אחת צ ר רא ִִֶֶֶַַָָָָָההר.
ועליה נפיה, את מרט ,אי  ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָואחרי

הה, הס ק  את כג)אמר צ ר(משלי ְִֶֶַַַָָ
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יואמר מע  קרית  נהראי, ר י ְְְְִִִֵַַַָָָ
יבת , עי ואר מנה  י ְְְִִֵַַָָָֹמא
אברי עיואר מנה  י מא מניְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
,נתיק מע  קרית  וה רא .אד ְְְְִִֵֶַַָָָָל
, לעצמ אחת יבה נ טל ואבר אבר ְְְֵֵֵֵַַַָָָָל 
רל הי רפא ת   איה ודא  . ְְְְְִִִִֵֶַָָמתרא 

.תילעצמ ְְְִֶַויי

לאי אדהכי, ינקא , ההא  מטא  ְְִֵַַָָָָָ
.ייהק ויתיב ְְִֵֵַַָמארחא ,
ואמר , רגלהי על  ק ,ימ י א ְֲִִִִֵַַַַַָָמע 
אא  אי מע  קריאת  ְְֲִִֵֶַַַָָֹוהלא 
אמר יבת . וחמ ה  עיואר י ְְְֲֲִִִֵַַַָָָמא
ני  אמר , יתיב, ני, יב  חיא , רי  ְְְֲִִִִִִֵַַָלי

מידי. האי   מעְְְִִַַָ

בקריתאמר מאא , מע י  , לי ְְְִִִֵֵַַַָָָָָ
עיואר מנה  ימא י ְְְְִִֵַַַָָָֹמע 
ל איבריו  למני לת , חסר ְְְִֵֵֵֶַַָָָיבת 
ציר ליח  ,קינ .יקנ מאי  .ְְְִִִֵַַַָָָאד
ה' .נינה מאי . אל יבת  לה  ְְִֵֵֵַָח זר
י מא  לי לה די אמת . ְְְֱֱִִֵֵֶֶַַָֹאלהיכ
כדי  ההל. על  יב ת  עיואר ְְְְִֵֵַַַָָָָֹמנה
מ ל ה , חת  לא  לאמת , יפסיק ְְֱִִֶֶֶַָָֹֹא 

מלה . יתר ְְִֵָֹולא 

נחס ,אדהכי ר' רי ידא  רי אתי ְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מאי  ,לה ואמר , ייהלג ְְְְֲִֵַַַַַויתיב

א . מע ,עסקית דקרית מילי ,לי מר ְְְְֲִִִִֵֵַַָָ
הכי  ודאי אמר, ינקא . האי אמר ְְֲֲִִַַַַַָָָוהכי
רי  אמר נ רי     חני ר' אמר והכי  ְֲִִִֶַַַָָָָה א ,
עקיבא , ר ' מימ רמסקית,  ְְְְֲִִִִֵֶַָיסי 
מע קריאת  נ ני הרא ְְְֲִִִִִִַַָחסידי
איבריו  מני כנגד הרת . ע רת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָנגד

יואמר  מע קריאת נהראי , רי  ְְְְִִִֵַַַַַָ
ב ת , מנה  עיאר ְְִִֵֶַַָָמאתי
איברי מנה  עיאר מאתי מניְְְְִִִִֵַַַָָָָ
,נ ת מע קריאת  והרא .אד ְְְְִִֵֶַַַָָָל 
,לעצמ אחת  בה  נ טל  ואיבר איבר ְְְֵֵֵֵַַַָָָָל
 רל הי  רפאת  וזה . ְְְְְִִִֵֶֶַָמתרא 

.תילעצמ ְְְִֶַוי

ינתי,רמה  עי ה ינ ק תא היע ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
את מע .לפניה ְְִֵֶֶַַָָוי ב
והלא ואמר: רגליו  על  ק ,לה ברי ְְְֲִַַַַַַָָָָָֹה
מאתי א א    אי מע ְְִִִֵֶַַַָָָקריאת
חיא : רי  ל אמר ב ת? וחמ עיְְִִִֵֵַַַָָָָאר
זה ני  מע ה אמר: יב . ני . ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָב 

ָָבר?

קריאתאמר מא א, מעי  :ל ְְִִִֵֶַַַַָָָָ
מנה  עיאר מאתי י ְְְִִֵֶַַַָָמע
.אד ל איבריו למני ל חסר ְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹבת
ח זר צ ר הליח  נ ?נת ְְִִִֵֶַַַַָָמה 
אלהי ה' ?מה ,לה הב ת  ל ְֱִֵֶַַַָָֹֹעל 
עיאר מאתי לי לה די  ְְְְֱִִִֵֶַַַָָאמת.
א כדי  ההל, על  ב ת ְְֵֵֶֶַַָָֹמנה 
ולא ,למ חת לא  לאמת , ְְֱִִֶֶַָָֹֹֹיפסיק 

.ל מ ִֵָֹיתר

ינתי, נחס רי  ל  נ ידא רי א  ְְְִִִִֵֶַַַָָָ
ה :לה ואמר ,אצל ְְְֶֶַַַָָָָָויב 
מע, קריאת דברי  :ל אמר ?ְְְְְְֲִִֵֶַַַָעסק
 ו אי  אמר : הה. הינק  אמר ְִֶֶַַַַַַָָָָוכ
רי אמר נ רי   חנ י רי  אמר  וכ ְִִִֶַַַַָָָָָה א,
רי ל  ממ רמסקית  ְְְִִִֵֶֶַַי סי 
קריאת  נ ני הרא חסידי ְְֲֲִִִִִִִַָָעקיבא,
 מני כנגד הרת, ערת נגד  ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַמע 

הזֹוהר רמטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 נ לה . מה חסר והא  .אד ְְְְִֵֶֶָָָָָל
.ת א לימ ח זר ציר ליח ְְִִִֵֵֶַָָיהא 

אמת .  אלהיכ ה ' . נינה ְֱֱִֵֶֶַֹמאי

רא נת ,תפ ה רכת ל , נ ְְְִִִִָָָ
אחרנ ת . רכ ת  ל ְְֲַָָו
רא נה , מ ת לה  מע, ְְְִִִֵַַָָָקריאת
אחר נה , מ ת לה ה ',  אלהינ ְֱֲֵֵַָָָֹה '
מע קרית  ה רא וכל אמת . אלהיכ ְְְֱֱִֵֵֶֶַַָָֹה '
 ת א ניק אינ ידע  גוונא , ְְְְִֵֶַַַָָהאי

.י

הרוכל ע א  מע  קרית  הא מר ְְְִִִֵֶַַָָָֹ
חיסר מני איבריו, לימ ְְִִִֵֵֵֵֶַָָאינ
מאי  ח זר. ציר ליח  יב ת ְִִֵֵֶַַָָה ל ה 
אמת "ווי ע ר חמה  ויכ .יקנְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָ

ְִַוייב .

א,וע א עליו קרא היה זה  אל  (קהלת ְִֵֶַָָָָָָ
א ת טו) .'וג לתק יכל לא  ְְְִַָָֹֹֻמעת 

ליח מע , קרית  יב ת  ְְְִִִֵֶֶַָָָלה
להינ ת יכ ל  לא  ,תא ח זר ְִִֵָָָֹציר 
עיואר מנה  י מא  ל לת ת ְְְְְִִַַַָָָָֹא
אימא ינ קא , להה א אמר ה י ר. ְְְִִִַַַָָָָאר

ואמר , תח . יד )קרא ט קטנה(ש עיר ְְְִַַַָָָָָ
מעט .   י ְֲִַָָָואנ

 רי מעה ְֲִֵַַעד
ב) ל, רות  ב חדש (זוהר

רי רי אבתרי חד, י מא טעי , ְְֲִִֵַַַַָָ
חד  סליק יחאי,   מעְְְִִִֶַָ
צ רא חד  חמ דטרא , רמאה  ְְִִַָָָָָָָָטינרא ,
  ואמרט ,אחרני ואתיי מזלא , ְְְְְְְֳִִִַַָָָָָָמנדא 

, על קרא  האי ואמר ח )אגפהא , כז ש) ְְֲֲַַַַָָָָ

?ל מה חסר והרי . אד ל ְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאיבריו
לימ חזר צר  ליח  היה נְְְְִִִִִֵֶֶַַ

אמת. אלהיכ ה' ?מה .ת ֱֱֵֶֶֶָָֹא

ראנתפה  רכת ל נ ְְְִִִַָָָֹ
אחרנ ת. רכת לְְֲַָָֹו

מ רא נה ,קריאת מת לה   ע ְְְִִִֵַַָָָֹ
 אחרנה מת לה  ה ',  אלהינ ְֱֲֵֵַָָָֹֹה '
קריאת ה רא וכל  אמת . אלהיכ ְְֱֱִֵֵֶֶַַָֹה '
ת א נ ק אינ ידע זה, מ ְְְְִֵֶֶַַָמע 

. י

עוכל  א  מע קריאת הא מר ְְְִִֵֶַַָָֹ
מ ני איבריו , לימ אינ ְְִִִֵֵֵַַָָהר,
חזר. צ ר ליח בת לה ְִִֵֵֵֶֶַַָָֹחסר
ל " ווי ערה  חמ יכ ?נת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָמה 

וייב . ְֱִֶַאמת 

א ,וע א עליו קרא היה זה א)ל (קהלת ְִֵֶַָָָָָָ
 ת א .'וג לתק י כל לא ְְְִַָָֹֹֻמעת
ליח מע קריאת ב ת  לְְְִִִֵֶֶַַַָֹ
ת א לה נת  י כל  לא ,ת א חזר ְִִֵַָָָֹצ ר
אר מנה עיאר מאתי לְְְְְִִִֶַַַָָָלת
סק ה ינ ק, תלא אמר  ְְִִַַַָֹה ר.

ואמר, תח !קס(ט ה(שקט עיר ְְְְִַַַָָָ
מעט.  יְֲִַָָָואנ

 רי מעה ְֲִֵַַעד
ב) ל, רות  ב חדש (זוהר

מע רי  רי אחרי  אחד  י הטעי  ְְֲִִִִִֵֶַַַָ
ר אחד , סלע על ת  י חאי  ְֲִֶֶֶַַַַָ
מ זליה , נדדת אחת צ ר רא ִִֶֶֶַַָָָָָההר.
ועליה נפיה, את מרט ,אי  ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָואחרי

הה, הס ק  את כג)אמר צ ר(משלי ְִֶֶַַַָָ



הזֹוהררנ   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

נ דד  אי  ק מ נ דדת  ְִִִִֵֵֶֶָצ ר
.מק ְִמ

רעד קטיל חויא , חד חמ , אזל  הו ְְְְֲִִַַַָָָָ
טרי אריא , וחמ .לי ואזיל  , ְְְֲִֵֵַַַָָָנ
מאי  , מע רי אמר ואכיל. ְְְֲִִִַַַָָא דנא ,

למ נא . טרי חיויא , להאי ְְְְֲִִֵַַַָָָָאהני

יז)ואמר,תח ט ערה(איוב א ר ְְֲִֶַַָָָָ
א ר .  ח פצעי והרה  ְְְְֲִִִֵֶַָָָיפני
חיוויא , רחי א ,ט א  ְְְְְִִֵָָָָָָערה,
. מיני אתה י ולא  למנא , וקטיל ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָטרי
הת כתיב  יפני, הכא תיב  ְְְְִִִִֵֵָָָָיפני,

טו) ג  בגי (בראשית .רא  פי ְְְִֹה א 
, חנ פצעי הרה  יפני, ְְְְְִִִִֵַָָָָָב ערה 
טרא וטר , חנ לאבא א  רחי אְְְְְְִֵַַַָָָָָ

ְַָָלמ נא .

והכתיב ,ואי  עביד . קא  רת לא  תימא ְְְְְִִִֵָָָָָ
ח ) קמח תהלי).דבר ע ה סערה ְְַָָָָרח

יא)כתיב, י לא(קהלת ח ה י א ְְִִִַָָָֹ
.ע"ב)לח צה   עד (ד ,נ לא חיויא  ְִַַַָָָָ

, מע רי אמר מלעילא . לי י לחְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ
ולא מ עילא , לי  ילח ְְְֲִִִֵֵָָָאית 
לי וקטיל חויא , הה א  ילג ְְְְְִִִֵֵַַַָָא מ דע 
,י א מדע  לא  מא זאה  ְְְְֲִֵַַַַַָָָָלאחרא .

. יק  יאתר ְְְִִֵַָולא 

האימה   ו .אלימל תיב  ְְֱִִִֵֶֶֶַָ
,ילג י אתר יו ,ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָאלימל
. לי קטל עד עלהי , דינא  ְְְֲִִִֵַַַָָאסטי
בי רי יו . אלימל ומת  ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָכתיב
לית דינא , ע נא  וכא  בנ י ְְְְְִֵֵַָָָָָָארי
ד ינא יימא  לא  י דינא . ענ א  ְְְֳִִֵַָָָָָָָָָענ א 
בנ י   איה א א  לח ד י, אתענ איהְְְְֲִִִִֶַָ

.מקמ נדד  אי   ק מ ְִִִִֵֵֶֶָנ דדת

אחדעד  נח  רא ,לכיה הי ְְִֶֶָָָָָ
אריה ורא ,ל ל וה אד ְְְֵֵֵֶַָָָה רג
מה ,מע ר י  אמר  ואכל. אז  רְְִִֵֵֶֶַַַָֹ

? לח ר הה  חל ל ְִֵֶֶֶֶַַָָָעלת

ט)ואמר,תח  יפני(איוב ערה א ר ְְְֲִִֵֶַַָָָָ
 ערה  אר  . ח פצעי ְְְְֲִִִֶַָָָָָוהרה
והרג  ר ט , נח ר ,ט ה ְְְֵֵֶֶַַָָָָזה
 א ת ב   י פני . ל מעיל ולא  ְְְִִִֵָָָֹלח
.רא פ י ה א   וכתב ְְְְִֵָָֹי פני,
פצעי הר ה  יפני , ערה מְְְְִִִִֵֶַָָָָ
טר  רוט , ח להיק  ר . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָח

. ְִָלח

הואוה  רת לי עה אמר ְְְְִִִֵֶֶַֹ
וכתב ?דבר עה סערה רח  ְְְַָָָָָָֹתב 

י) נח(קהלת . לח ל א  ח ה  י ְִִַַָָָָָֹא
מלמעלה. ל יח עד   נ  ְְֲִִֵֵֶַַָאינ
ל יח י ,מע רי ְֲִִִֵֶֶַַָאמר
, חה  ת א אליו  נדע ולא  ְְְִֵַַָָָָָֹמלמעלה ,
א מי  ארי  אחר.  המי את ְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹוהרג 

לפניו.  נר ולא  אליו ְְְִֵָָָָָֹנ דע

אלימל?מה  א)ת ב  האי(רות ו ְֱִֵֶֶֶֶַָָ
 הסטי ,אצל ר יו .ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָאלימל
ומת ת ב  ,תא הרג עד  עליו, יִֶֶַַַַָָָָָָ
בניו , התחיל  , התחיל  יו .ְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָאלימל
ענ ענ אי , ה ל  ענ ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוהל 
נענ ה א  ה יאמר א  .י ה ֱִֶֶֶֶַַַַָָֹֹל 
 פס י ית וכל בניו הא אא , ְְְִֵֶַָָָָָלב

הזֹוהר רנאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

יפ ייתי דדינא .וכל  חבא  ס ְְְְְִִֵֵָָָָ

תרינא, למדע  למיר לי אית ְְְִִֵֵַַַַָָָ
איתס  איה מתא, דבני ְְְִִִֵֵַָָָע בדי
 למיד אנא  דינא , יימא  לא . בייהחְְְְֲֵֵַַַָָָָָ
אא ייר. ולא ,לחברי ברא י ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָינא
ואי  .דליק על ייל מתא  ע בדי ְְְִִֵֵַָָָָל 
א פיס  איה מתא , מעבדי עינ י ְִִִִֵֵֵָָָָאטי

.בייהחְְַ

עלאלימל לאגנא   למיק הוי יכיל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
עתא הוה. וזאה  ,ריְְֲֲֵַַָָָָָ
על דינא  ה א  ברי קדא  ְְְְְִִִַַָָאיתער 
בעא ע א , יה רא א ח ְְְְֵֶַַַַָָָָָעלמא ,
תיב . מה קדמיתא  .אלימל על ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָלחפיא
ק מד הא . מא כתיב  ולא ,סת ְְְִִִַָָָָאי
,אלימל האי ו ואמר, ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָמקטרגא 
וכל ה א  וא מדע  איה  יאתרְְְְְְְִִִִַָ

. ייתיְֵֵ

אראמ כל  ינא  לית  א ליפנא , ְְְִִֵַָָָָָָָ
ואמדע  יאתר לא  ְְְְְְְִִִַָָָודרא,
על ינא  אתער  בעתא  עיא . יְְְְֲִִֵֵַַַַָָָלג
כתיב קדמיתא , איתד איה ְְְְְִִִִִַַָָָעלמא ,

.פטי ה ְְִַֹֹפט 

.יה ְְִֵַחטא

 ניה מעי אחרי ולדעת  לר  ל  י ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ
נתס הא  מני ְְִִִֵֶָָהעיר,
די אני , ה יאמר א  . חטאיהְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
א א י תר. ולא  ,לחבר  אי י י ְֲִִֵֵֵֶַָָֹלד
.אר צ על   ייל העיר  ני  מעי  ְְֲִִֵֵַַַָָָל
ה א העיר, מעי  עיניו טא ְֲִִִֵֵֵַָָוא

.חטאיה ְֲִֵֶַָָנתס 

אלימל,ר על להג לעמד  היה  יכ ל  ְֱֲֵֶֶֶַַָָָָֹ
דה עה  היה . ְְִֶַַָָָָָוצ יק
ה א ,להע על די התערר הא  רְְִִֵַָָָ
על לכ ת ורצה  , הע ראי  ְְְְִֵַַַַָָָָָמיח 
, סת  אי תב? מה רא נה .ְֱִִֶֶֶַָָָָאלימל
המקטרג ק מד  הא . מי  כתב  ְְְִִֵַַָָָֹולא 
נר הא ,אלימל  האי ו ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָואמר,

ית.ונד וכל  הא  ע ְְֵָָ

 א רמוד ר  כל    אי , למדנ ְְִֵֶַַָָָָָ
למעלה.  אצל ונדע  נר ְְְְְִֶֶַָָָֹא
ה א ,להע על  י ה תערר ְְִִֵֶַַָָָָבעה 
.פטי ה פט  ת ב  רא נה, ְְִִִֶַָָָֹֹנ



הזֹוהררנ   ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

נ דד  אי  ק מ נ דדת  ְִִִִֵֵֶֶָצ ר
.מק ְִמ

רעד קטיל חויא , חד חמ , אזל  הו ְְְְֲִִַַַָָָָ
טרי אריא , וחמ .לי ואזיל  , ְְְֲִֵֵַַַָָָנ
מאי  , מע רי אמר ואכיל. ְְְֲִִִַַַָָא דנא ,

למ נא . טרי חיויא , להאי ְְְְֲִִֵַַַָָָָאהני

יז)ואמר,תח ט ערה(איוב א ר ְְֲִֶַַָָָָ
א ר .  ח פצעי והרה  ְְְְֲִִִֵֶַָָָיפני
חיוויא , רחי א ,ט א  ְְְְְִִֵָָָָָָערה,
. מיני אתה י ולא  למנא , וקטיל ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָטרי
הת כתיב  יפני, הכא תיב  ְְְְִִִִֵֵָָָָיפני,

טו) ג  בגי (בראשית .רא  פי ְְְִֹה א 
, חנ פצעי הרה  יפני, ְְְְְִִִִֵַָָָָָב ערה 
טרא וטר , חנ לאבא א  רחי אְְְְְְִֵַַַָָָָָ

ְַָָלמ נא .

והכתיב ,ואי  עביד . קא  רת לא  תימא ְְְְְִִִֵָָָָָ
ח ) קמח תהלי).דבר ע ה סערה ְְַָָָָרח

יא)כתיב, י לא(קהלת ח ה י א ְְִִִַָָָֹ
.ע"ב)לח צה   עד (ד ,נ לא חיויא  ְִַַַָָָָ

, מע רי אמר מלעילא . לי י לחְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ
ולא מ עילא , לי  ילח ְְְֲִִִֵֵָָָאית 
לי וקטיל חויא , הה א  ילג ְְְְְִִִֵֵַַַָָא מ דע 
,י א מדע  לא  מא זאה  ְְְְֲִֵַַַַַָָָָלאחרא .

. יק  יאתר ְְְִִֵַָולא 

האימה   ו .אלימל תיב  ְְֱִִִֵֶֶֶַָ
,ילג י אתר יו ,ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָאלימל
. לי קטל עד עלהי , דינא  ְְְֲִִִֵַַַָָאסטי
בי רי יו . אלימל ומת  ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָכתיב
לית דינא , ע נא  וכא  בנ י ְְְְְִֵֵַָָָָָָארי
ד ינא יימא  לא  י דינא . ענ א  ְְְֳִִֵַָָָָָָָָָענ א 
בנ י   איה א א  לח ד י, אתענ איהְְְְֲִִִִֶַָ

.מקמ נדד  אי   ק מ ְִִִִֵֵֶֶָנ דדת

אחדעד  נח  רא ,לכיה הי ְְִֶֶָָָָָ
אריה ורא ,ל ל וה אד ְְְֵֵֵֶַָָָה רג
מה ,מע ר י  אמר  ואכל. אז  רְְִִֵֵֶֶַַַָֹ

? לח ר הה  חל ל ְִֵֶֶֶֶַַָָָעלת

ט)ואמר,תח  יפני(איוב ערה א ר ְְְֲִִֵֶַַָָָָ
 ערה  אר  . ח פצעי ְְְְֲִִִֶַָָָָָוהרה
והרג  ר ט , נח ר ,ט ה ְְְֵֵֶֶַַָָָָזה
 א ת ב   י פני . ל מעיל ולא  ְְְִִִֵָָָֹלח
.רא פ י ה א   וכתב ְְְְִֵָָֹי פני,
פצעי הר ה  יפני , ערה מְְְְִִִִֵֶַָָָָ
טר  רוט , ח להיק  ר . ְְְִִִֵֶֶֶַַָָח

. ְִָלח

הואוה  רת לי עה אמר ְְְְִִִֵֶֶַֹ
וכתב ?דבר עה סערה רח  ְְְַָָָָָָֹתב 

י) נח(קהלת . לח ל א  ח ה  י ְִִַַָָָָָֹא
מלמעלה. ל יח עד   נ  ְְֲִִֵֵֶַַָאינ
ל יח י ,מע רי ְֲִִִֵֶֶַַָאמר
, חה  ת א אליו  נדע ולא  ְְְִֵַַָָָָָֹמלמעלה ,
א מי  ארי  אחר.  המי את ְְִִֵֵֵֶֶֶַַֹוהרג 

לפניו.  נר ולא  אליו ְְְִֵָָָָָֹנ דע

אלימל?מה  א)ת ב  האי(רות ו ְֱִֵֶֶֶֶַָָ
 הסטי ,אצל ר יו .ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָאלימל
ומת ת ב  ,תא הרג עד  עליו, יִֶֶַַַַָָָָָָ
בניו , התחיל  , התחיל  יו .ְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָאלימל
ענ ענ אי , ה ל  ענ ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוהל 
נענ ה א  ה יאמר א  .י ה ֱִֶֶֶֶַַַַָָֹֹל 
 פס י ית וכל בניו הא אא , ְְְִֵֶַָָָָָלב

הזֹוהר רנאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

יפ ייתי דדינא .וכל  חבא  ס ְְְְְִִֵֵָָָָ

תרינא, למדע  למיר לי אית ְְְִִֵֵַַַַָָָ
איתס  איה מתא, דבני ְְְִִִֵֵַָָָע בדי
 למיד אנא  דינא , יימא  לא . בייהחְְְְֲֵֵַַַָָָָָ
אא ייר. ולא ,לחברי ברא י ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָינא
ואי  .דליק על ייל מתא  ע בדי ְְְִִֵֵַָָָָל 
א פיס  איה מתא , מעבדי עינ י ְִִִִֵֵֵָָָָאטי

.בייהחְְַ

עלאלימל לאגנא   למיק הוי יכיל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
עתא הוה. וזאה  ,ריְְֲֲֵַַָָָָָ
על דינא  ה א  ברי קדא  ְְְְְִִִַַָָאיתער 
בעא ע א , יה רא א ח ְְְְֵֶַַַַָָָָָעלמא ,
תיב . מה קדמיתא  .אלימל על ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָלחפיא
ק מד הא . מא כתיב  ולא ,סת ְְְִִִַָָָָאי
,אלימל האי ו ואמר, ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָמקטרגא 
וכל ה א  וא מדע  איה  יאתרְְְְְְְִִִִַָ

. ייתיְֵֵ

אראמ כל  ינא  לית  א ליפנא , ְְְִִֵַָָָָָָָ
ואמדע  יאתר לא  ְְְְְְְִִִַָָָודרא,
על ינא  אתער  בעתא  עיא . יְְְְֲִִֵֵַַַַָָָלג
כתיב קדמיתא , איתד איה ְְְְְִִִִִַַָָָעלמא ,

.פטי ה ְְִַֹֹפט 

.יה ְְִֵַחטא

 ניה מעי אחרי ולדעת  לר  ל  י ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ
נתס הא  מני ְְִִִֵֶָָהעיר,
די אני , ה יאמר א  . חטאיהְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
א א י תר. ולא  ,לחבר  אי י י ְֲִִֵֵֵֶַָָֹלד
.אר צ על   ייל העיר  ני  מעי  ְְֲִִֵֵַַַָָָל
ה א העיר, מעי  עיניו טא ְֲִִִֵֵֵַָָוא

.חטאיה ְֲִֵֶַָָנתס 

אלימל,ר על להג לעמד  היה  יכ ל  ְֱֲֵֶֶֶַַָָָָֹ
דה עה  היה . ְְִֶַַָָָָָוצ יק
ה א ,להע על די התערר הא  רְְִִֵַָָָ
על לכ ת ורצה  , הע ראי  ְְְְִֵַַַַָָָָָמיח 
, סת  אי תב? מה רא נה .ְֱִִֶֶֶַָָָָאלימל
המקטרג ק מד  הא . מי  כתב  ְְְִִֵַַָָָֹולא 
נר הא ,אלימל  האי ו ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָואמר,

ית.ונד וכל  הא  ע ְְֵָָ

 א רמוד ר  כל    אי , למדנ ְְִֵֶַַָָָָָ
למעלה.  אצל ונדע  נר ְְְְְִֶֶַָָָֹא
ה א ,להע על  י ה תערר ְְִִֵֶַַָָָָבעה 
.פטי ה פט  ת ב  רא נה, ְְִִִֶַָָָֹֹנ



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהררנב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

בשנת תשכ"ב היגר לברוקלין. לפני  האדמו"ר מהאלמין  שליט"א, נולד בהונגריה, עלה לארץ בשנת תש"ו. 
40 שנה. - הקים הרבה ארגונים: בשנת תשכ"ה, הקים וועד העולמי למען קדושת בית הכנסת, ונדפסו ספרים וקול 
קורא'ס. בשנת תשכ"ו, ערך מלחמה גדולה נגד המזוזות הפסולות1, בשנת תשכ"ו, ערך מערכה גדולה נגד סימילאק 
וקול  ונדפס ספר,  בשנת תשכ"ז, הקים ארגון הצלה,  יצרו סימילאק מחלב ישראל2.  ומאז לראשונה  מחלב עכו”ם, 
בשנת  המהדרין,  מן  למהדרין  בהכשר  תולעים  באכילת  שנכשלים  על  גדולה  מערכה  בשנת תשכ"ז, ערך  קורא’ס. 
תשכ"ח, ערך מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע ותפלה3. בשנת תשכ"ח, הקים ארגון ובית דין צדק לכשרות 
בודדות,  54 פרשיות  ונדפסו  והפיץ לראשונה חק לישראל שבועי,  יזם הדפיס  בשנת תשכ"ט,  וטהרת המקוואות4. 
ועשר כרכים. בשנת תשל"ב-ס"ב, ערך מלחמה כבידה על כשרות השחיטה5, בשנת תשל"ד, הקים ארגון וועד הכשרות 
התאחדות הקהילות, ונדפסו 39 ספרים וקול קורא'ס. בשנת תשל"ד, הקים את הרעיון הדף היומי, ופרסמו כל שבוע 
בשנת תשל"ה, ערך מלחמה גדולה   .2 ונדפס גם כן במדריך לכשרות #  בעיתונים על הרעיון של לימוד דף היומי, 
למען קדושת השבת6. בשנת תשל"ט-ס"ג, ערך מלחמה כבידה על כשרות הניקור7, בשנת תשמ"א-ס"ד, ערך מלחמה 
כבידה על תיקון עירובין בארה"ב8, בשנת תשמ"ו יצא לאור ספר הסכמות ומכתבים 1.296 מכתבים. בשנת תשס"ג 
שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד 320 אלף דיסקים ]בכל דיסק לערך 500 ספרים[ ונחלקו בחינם 
7000 קבצים ספרים  שלחו לא"י עוד 250.000 דיסקים של  בשנת תשס"ד  בכל הארץ, ול-150.000 חיילים בצבא. 
בחינם. בשנת תשס"ד, הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה יומית מחבר ורמ"א, ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א, וקול 
קורא'ס, ומודעות בהרבה עיתונים. בשנת תשס"ז - 2007 עלה לארץ, הקים את "מפעל הזהר העולמי", ומאז פועל 
יומית של דף הזהר היומי, ובכך לממש בפועל את  יומם ולילה, לזכות כל אחד מישראל בקריאה  במסירות נפש, 

הבטחתם וצוואתם של רשב"י וגדולי הצדיקים, שבזכות הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, והמשיח יבוא.

בעהמח"ס: "אין ליכט פון תורה" - 887 חלקים, "אכילת מצות בישראל" - 7 חל', "אפיית המצות" - 3 חל', קובץ 
ספרי ארץ ישראל - 26 חלקים, "שמירת המצוות כהלכתן" - 58 חל', קובץ ספרי כשרות - 53 חל’, "נפש ישעיה" על 
מאכלות אסורות - 7 חל', קובץ ספרי שחיטה - 26 חל', קובץ ספרי ניקור - 33 חל', קובץ ספרי שמירת שבת - 18 חל', 
קובץ ספרי מקוואות - 8 חל', "שמירת הברית" - 10 חל', "דברי תורה" עה"ת - 7 חל’, קובץ ספרי סת"ם - 22  חל', קובץ 
ספרי קדושת ביהכ"נ - 17  חל’, "מקדש מעט", "ואמרו אמן", "עניית אמן כהלכתו", "יצחק לשוח", ועוד. "שכר ועונש" 
- 6 חל', "אור הזוהר" - 5 חל', "זוהר השבת" - 5 חל’, "זוהר חק לישראל" - 5 חל’, "מאורות הזוהר" - 15 חל’, "תיקוני 
זוהר" - 2 חל', "תיקוני זוהר" - 29 חל', "זוהר היומי" - 6 חל’, "זוהר היומי" - 12 חל’, זוהר עם פירוש הסולם, זוהר היומי 
- 70 חל’, "זוהר תורה" - 54 חל', "תיקוני הזוהר", "אדרא רבה" ו"אדרא זוטא" עם עוד 6 ספרים, "ספרא דמשכנא", 

"ספרא דצניעותא" ועוד. עלוני הזוהר - 39 חל', ועוד יותר מאלף ספרים וחוברות על הזוהר הקדוש. על כל הנ"ל,

בשנת תשס"ז, הקים בארץ ישראל מפעל הזוהר העולמי. ונדפסו קרוב ל-2000 ספרים חוברות וקול קורא'ס. 
- על הדברים הנ"ל פרסם ספרים וקול קורא'ס, בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, ובעוד הרבה שפות. 
- מפיץ מיליוני ספרי זוהר הדף היומי של הזוהר, ועוד, המחולק בתפוצה עצומה בבתי כנסיות ובתי  
מדרשות, חנויות, קברי צדיקים, ארגונים גדולים, כגון ערוץ הידברות, בתי אב בכל רחבי הארץ ובחו"ל. 
- הקים את "קול הרשב"י" "קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, ושומעים דרשותיו. כיום מתגורר 

בבית שמש, מפיץ דרשותיו מידי שבוע ברדיו  2000, ומעביר הרצאות בכל רחבי הארץ.

1. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 2. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 3. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 4. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 5. ונדפסו 
מאות ספרים וקול קורא'ס. 6. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 7. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס. 8. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.

 מייסד מפעל הזוהר העולמי
נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 054-8436784



ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

הזֹוהררנב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ֶּפֶרק כ"ד
c
ָּפָרִׁשּיֹות

ַצו – ְוֹזאת ַהְּבָרָכה



' ּתֶֹכן ִעְנָיִנים &

ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

 
ֹּתֶכן ִעְנָיִניםרבע הזֹוהר יאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאי רי דרי קי כיח הוה  ינחס  ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
רב נ בר גנ סר. יא  ְְִֵַַַַָָבכי
ק אס ועינ י הוה מידי ְְְְִִִֵַָָָָקיא 
מענא ואי פינחס לרי אמר ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָמ מחמי.
 אב מרלית  לי אית  חברנא  ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיחאי
מרלית דההיא  נה רא  ואס לית  ְְְְְְִִִִִַַַָָָָטבא ,
ונהרא קר מ דמא  כנהיר ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָָנפקא
מ מ א  קאי נהרא  והה א  עלמא . ְְְְִִַַָָָָָָכל 
ע יק  יתיב  עד עלמא ל  ונהיר ְְְְְִִִַַַָָָָָָלארעא 
יא ת . דקא  רסייא  על  ויתיב  מיְְְְְְִִַָָָֻי
מ ה רא . בבית א  כליל נה רא ְְְְִִֵַָָָָָֹוההא 
זעיר ד יק  נהיר נפק . בית ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאת ליל
.לקח זאה  עלמא, ל ונהיר לבר ְְְְִִַַָָָָָָָָָונפיק
ההיא תרי א זיל ק, רי, ְְְִִִֵַַַק
עתא הא  עלמא , נהיר ְְְְֲִִַַָָָָָָמרלית 

.ל ְָָָקיימא

אראנפק  ההיא למיעל  וקאי ימ ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
 תרי חמא .הדי ברי תריְְְֲִֵֵֵַָָ
רא י א , על  וטסי  אתיי הו רי ְְְֲֳִִִַַַָָָָָצ
  א  רי צ ריצ ואמר  קלא  ְְֳֳִִִִַַָָָל
יחאי  בר  חמית יא , על ְֲִִֵַַַָָָטאסי
 רי צ רי צ אמר, פרתא  אהי ,ְְֳֳִִִִִֵַַָָָָ
יא עאל , ואזיל  רח לי. ואתיב ְְְְֲֲִִִִַָָָזיל
 רי צ  א הא  נפק, עד .לה ְְְְֳִִִֵַַָָָואזלי
חדא פתקא מנייה דחדא  בפ מא  ְְְְְִִַַָָָָָָָאתיי
 מ נפק יחאי בר הא וג ְְְִִִַַַָָָָכתיב
ילג אזל  .רי אלעזר ורי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָמערא 
.די חל מליא  פיוג מניא  לי ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָוא ח

ע"ב)כה  יא   ד)דחמיתי ווי ואמר הדי ְֲֲִִֵַַַַָָָ
חלק  זאה  אמר . כבכ לי חמית  י ְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ני את לק ל  לה יאיר  ינחס  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָרי
הערה מ צאת יחאי ר  מע ְְְִִִֵַַַַָָרי
ע"א) יא ח"א (זוהר

רח מאירי רי  לפני  מצ י  היה ינחס  ְְְִִִִֵַַַָָָָ
יק ד ל   ואד רת , י  חְְְִִֶֶָָָָ
אמר מ רא ת. סק ועיניו היה, ְְְִִִֵַָָָָָָימי
י חאי מעי ואי  ינחס , ְְְְִִִֶַַַַַָָלרי
והס ל י טבה , אב מרלית  י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָחברנ
אר צא  ההיא הרלית  ְְְִִֵֶַַַָא ר
, להע ל את  והאירה  יקרמ מ ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָה
והאיר לאר  מי ה מ עמד הא ר  תְְִִִֵֶַַַָָָָָוא
מיה עיק  ב  עד להע ל  ִִֶֶַַַַָָָָָאת
לל ההא  והאר ראי. הא  על ְְִֵַַַַַָָָָָויב 
יצא  בית כלל  מהא ר ,בית ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹה ל
ל את והאיר החצה ויצא  ,וקט ק  ְְְִֵֶַַָָָָָָא ר
 ול צא, ני , צא, .חלק ארי  . לְְְְְִֵֵֵֵֶַָָהע
ל את אירה ההיא הרלית ְְִִִֶֶַַַַַָָָאחר 

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

ההיא ,יצא  לאנה  להנס ועמד מפניו ְְְֳִִִִֵַַָָָָָָָָ
ריצ י ראה  .ע גברי ְְְֳִִִִֵֵָָָני
לה  הרי .ה על  וטס ת א ת היְִֵֶֶַַָָָָָ
טס ת  א , ריצ ריצ ואמר: ְֳֳִִִִֶֶַַָָק ל
ר  קה את   הראית ,ה ְִֶֶֶַַַַַָָָעל 
ריצ אמר: מעט , ההה ְְֳִִִַַַַָָי חאי ?
. והלכ  רח אתי .  יב וה לכ ,רי ְְְְְֳִִִִָָָצ
הה צא, עד .לה והלכ ל  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָנכנס
 מה אחת בפי  א ת , רי צ ת ְֳִִִֵֶַַָָא
ר הה   כת וכתב  אחת , ְְְִִֵֶַַַָָָתקה
.נ אלעזר ורי הערה  מ יצא ְְְְִִֶַַַָָָָָָי חאי 
מלא פוג מה,  תא מצא אליו, ְְֵֵֶָָָָָָֻהל
 ראיתי וי ואמר:  ע כה . יְְֲִִִִֶַַָָָֻחל
אתי ראית  חלקי  ארי  אמר: . כְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הזֹוהר רנהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

וחה אד ְְַַָָָקברת 
ב) לג, רות  ב חדש (זוהר

סמרי  ה כ לה, מערת אמר, קיסמא  ְְְִִֵַַַַַָָָָָ
חה , תה  עה  .עד  ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָלפתח
מריחת הריח , ו . לקבר אד ְְְִֵֵֵַָָָָָָָא 
רצה .  היה  הריח   ת א ,עד ְֵֵֶֶַַָָָָָָ
.י ואמרה  קל ת יצתה יתר , ְְְְֵֶַַַָָָָָֹלחצ ב
ו יתר, חצב ולא  עמד, עה ת אְְְֵַַָָָָָָֹ
היה ה א  ,נ ת  . נתע ק מי ְְְִִִֵֵֶַַָָנקר .

.בצלמ  תדמְְְִַ

ה אאמר  ר ד ה רחמאי, רי ְִַַַָָָָ
 ונתע ק צר,  ְְְְִִֵֵֶַַָנתע ק
א עד , דע  מי היה ולא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹת .
,  ל ונכנס  , ל ה עליו אבינ  ְְְְֲִִַַָָָָָָָאברה
  ל  מי ריח  והריח  , ת א ְְְִִֵֵֶַַַָָָוראה 
, מרי א הרת  מלאכי קל ומע  ,ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָעד

ה יצחק אד  ואברה ,  קבר  רא ְְְִִַָָָָָָָָ
ה ר ראה  הה. ק ל יהי כנימ ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹויעקב 
על  אוות היתה  מד ויצא . ְְֲִֵַַָָָָָָלק,

הה . קֶַַָה

ר יאמר , אברה א  דק ה נא , רב ְִֶֶַַַַָָָָָ
מלאכי  , ליבר  י מב ְְְֲִִֵֵַַָָָהי
 א  איור ,ק ה  מרי הי ְְִִֵֵַַָָָה רת
א עד לכנ ס, יכל ולא  , ְְְִֶֶֶַָָָֹלקת 

.קה את וקנה ונכנס ,  ְְְְִֶַַַָָָָָאברה

חלה רס דאי רי ְְְְֲִֵֶַַָָָמעה
ב) לד, רות  ב חדש  (זוהר

יסי רי ר' ילג עאל  ,חל רס דאי ְְְְִִֵַַַָָָ
י מא ימא , הה א  ,נור קסמא   ְְִֶַַָָָָָ
לבתר כי, הוה  ניחמ הוה. ְְֲֲֲֵֵַַַַָָָָָדא 
ה א , ת  י אמר .מי אדהכי , י ְֲִִִֵַַָָָָח

וחה אד ְְַַָָָקברת 
ב) לג, רות  ב חדש (זוהר

סמרי  ה כלה מערת אמר, קיסמא ְְְִִֵַַַַַָָָָָ
ח ה תה עה  .עד  ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָלפתח
מריח ת הריח  ו , לקבר אד ְְְִֵֵֵַָָָָָָָא 
רצה .  היה  הריח   תא , עד ְֵֵֶֶַַָָָָָָ
. ואמרה: קל  ת יצאה יתר, ְְְְֵֶַַַָָָָָֹלחצב 
ו י תר, חצב ולא  עמד , עה  ת אְְְֵַַָָָָָָֹ
היה הא  ,נ ת  ? נתעק מי ְְְִִִֵֵֶַַָָנקר.

.בצלמ  תדמְְְִַ

ה אאמר ר ד ה רח מאי, רי  ְִַַַַָָָ
 ונתעק צר ,  ְְְְִִֵֵֶַַַנתעק 
א עד  , דע מי  היה ולא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹת.
, ל ונכנס לה עליו אבינ ְְְְִִַַַָָָָָָָאברה
  ל מי ריח  והריח  , תא ְְְִִֵֵֶַַַָָָוראה 
:מרי א ה רת מלאכי  קל  ו מע ,ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָעד
יצחק  ואברה , קבר הרא  ְְְִִַָָָָָָָָאד
הר ראה הה .  ק ל יהי  כנימ ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹויעקב 
על תאות היתה מד  ויצא .  ְְֲִֵַַָָָָָָלק 

הה. קֶַַָה

ריאמר ,אברה א  קד הנא, רב  ְִֶֶַַַַָָָָָֹ
מלאכי , לבר ימבק  ְְְֲִִֵֵַַָָָהי
א אי ור ,קה מרי  הי ְְִִֵֵַַָָָה רת
א עד  לכנס. יכל ולא , ְְְִֶֶֶַָָָֹֹלקת

. קה את וקנה  ונכנס ,  ְְְְִֶַַַָָָָָאברה

חלה רס דאי רי ְְְְֲִֵֶַַָָָמעה
ב) לד, רות  ב חדש  (זוהר

י סירי  רי  אליו   נכנס חלה. ר ס דאי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ
 י ,ה  תא .וחכמי קסמא  ְֲִִֶַַָָ
ואחר ב כה, היה ת א  רא היה. ְֶֶַַַַָָָָָָה ת 
הת   י ,אמר .נר ינתי צחק . ְְְִִֵַַַַַָָָָ

................................................................................................................. רנה ְקבּוַרת ָאָדם ְוַחּוָה

ַמֲעֵׂשה ְּבַרִּבי ְּכרּוְסְּפָדאי ֶׁשָחָלה........................................................................... רנה

ִהִּזיָקה ִלְבֵני ָאָדם............................................... רס ה ּׁשֶ ַרב הּוָנא ַמֲעִניׁש ִאּׁשָ

ֲאִפיּלּו ָהֵריָקִנין ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ְמֵלִאין ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ְּכִרימֹון.................. רס

ַהֶּבן ְמַזֶּכה ֶאת ָהָאב......................................................................................................... רסא

ַמֲעֵׂשה ְּבַרִּבי ְּפַרְחָיא........................................................................................................ רסד

hְּבַמֲעֵׂשה ֻחְרָּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.................................................................................. עדר
התבטא פעם צדיק ואמר: "בבוא מלך המשיח, עם ישראל נקבצו ובאו 
מלך  יתבונן  הזאת  בעת  ושמחים,  ששים  העם  ופליטת  לך, 
המשיח בעיניו הטהורות, יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו, לפתע ירים 
ויביטו במחזה, אז  עיניהם בפליאה  ירימו  ויראה באצבעו, כולם  ידו 
ישמיע מלך המשיח את קולו ויאמר, בהפנותו אצבע על יהודי מסויים: 
"בזכותך הגעתי! לך יש חלק בגאולת העם!". כך יראה על כל יהודי 
מתוך "ערכה של שעה" ויהודי שפעל למען ביאתו. 



ְלַהְזִּכיְרֶכם, 

ֶיְׁשָנּה ֲחלּוָקה נֹוֶסֶפת ְלג' ְסעּודֹות ֶׁשל ַׁשָּבת:

ַּדִּפים יא-צב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]א-ח[ ַלְּסעּוָדה ָהִראׁשֹוָנה: 

ַּדִּפים צה-קפב. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]ט-טז[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה: 

ַּדִּפים קפה-רפד. ★ ְׁשמֹוֶנה ְּפָרִקים ]י"ז-כד[ ַלְּסעּוָדה ַהְּׁשִליִׁשית: 

הזֹוהר רנהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

וחה אד ְְַַָָָקברת 
ב) לג, רות  ב חדש (זוהר

סמרי  ה כ לה, מערת אמר, קיסמא  ְְְִִֵַַַַַָָָָָ
חה , תה  עה  .עד  ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָלפתח
מריחת הריח , ו . לקבר אד ְְְִֵֵֵַָָָָָָָא 
רצה .  היה  הריח   ת א ,עד ְֵֵֶֶַַָָָָָָ
.י ואמרה  קל ת יצתה יתר , ְְְְֵֶַַַָָָָָֹלחצ ב
ו יתר, חצב ולא  עמד, עה ת אְְְֵַַָָָָָָֹ
היה ה א  ,נ ת  . נתע ק מי ְְְִִִֵֵֶַַָָנקר .

.בצלמ  תדמְְְִַ

ה אאמר  ר ד ה רחמאי, רי ְִַַַָָָָ
 ונתע ק צר,  ְְְְִִֵֵֶַַָנתע ק
א עד , דע  מי היה ולא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹת .
,  ל ונכנס  , ל ה עליו אבינ  ְְְְֲִִַַָָָָָָָאברה
  ל  מי ריח  והריח  , ת א ְְְִִֵֵֶַַַָָָוראה 
, מרי א הרת  מלאכי קל ומע  ,ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָעד

ה יצחק אד  ואברה ,  קבר  רא ְְְִִַָָָָָָָָ
ה ר ראה  הה. ק ל יהי כנימ ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹויעקב 
על  אוות היתה  מד ויצא . ְְֲִֵַַָָָָָָלק,

הה . קֶַַָה

ר יאמר , אברה א  דק ה נא , רב ְִֶֶַַַַָָָָָ
מלאכי  , ליבר  י מב ְְְֲִִֵֵַַָָָהי
 א  איור ,ק ה  מרי הי ְְִִֵֵַַָָָה רת
א עד לכנ ס, יכל ולא  , ְְְִֶֶֶַָָָֹלקת 

.קה את וקנה ונכנס ,  ְְְְִֶַַַָָָָָאברה

חלה רס דאי רי ְְְְֲִֵֶַַָָָמעה
ב) לד, רות  ב חדש  (זוהר

יסי רי ר' ילג עאל  ,חל רס דאי ְְְְִִֵַַַָָָ
י מא ימא , הה א  ,נור קסמא   ְְִֶַַָָָָָ
לבתר כי, הוה  ניחמ הוה. ְְֲֲֲֵֵַַַַָָָָָדא 
ה א , ת  י אמר .מי אדהכי , י ְֲִִִֵַַָָָָח

וחה אד ְְַַָָָקברת 
ב) לג, רות  ב חדש (זוהר

סמרי  ה כלה מערת אמר, קיסמא ְְְִִֵַַַַַָָָָָ
ח ה תה עה  .עד  ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָלפתח
מריח ת הריח  ו , לקבר אד ְְְִֵֵֵַָָָָָָָא 
רצה .  היה  הריח   תא , עד ְֵֵֶֶַַָָָָָָ
. ואמרה: קל  ת יצאה יתר, ְְְְֵֶַַַָָָָָֹלחצב 
ו י תר, חצב ולא  עמד , עה  ת אְְְֵַַָָָָָָֹ
היה הא  ,נ ת  ? נתעק מי ְְְִִִֵֵֶַַָָנקר.

.בצלמ  תדמְְְִַ

ה אאמר ר ד ה רח מאי, רי  ְִַַַַָָָ
 ונתעק צר ,  ְְְְִִֵֵֶַַַנתעק 
א עד  , דע מי  היה ולא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹת.
, ל ונכנס לה עליו אבינ ְְְְִִַַַָָָָָָָאברה
  ל מי ריח  והריח  , תא ְְְִִֵֵֶַַַָָָוראה 
:מרי א ה רת מלאכי  קל  ו מע ,ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָעד
יצחק  ואברה , קבר הרא  ְְְִִַָָָָָָָָאד
הר ראה הה .  ק ל יהי  כנימ ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹויעקב 
על תאות היתה מד  ויצא .  ְְֲִֵַַָָָָָָלק 

הה. קֶַַָה

ריאמר ,אברה א  קד הנא, רב  ְִֶֶַַַַָָָָָֹ
מלאכי , לבר ימבק  ְְְֲִִֵֵַַָָָהי
א אי ור ,קה מרי  הי ְְִִֵֵַַָָָה רת
א עד  לכנס. יכל ולא , ְְְִֶֶֶַָָָֹֹלקת

. קה את וקנה  ונכנס ,  ְְְְִֶַַַָָָָָאברה

חלה רס דאי רי ְְְְֲִֵֶַַָָָמעה
ב) לד, רות  ב חדש  (זוהר

י סירי  רי  אליו   נכנס חלה. ר ס דאי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ
 י ,ה  תא .וחכמי קסמא  ְֲִִֶַַָָ
ואחר ב כה, היה ת א  רא היה. ְֶֶַַַַָָָָָָה ת 
הת   י ,אמר .נר ינתי צחק . ְְְִִֵַַַַַָָָָ



הזֹוהררנו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

לא אחרא  וטרחא  ,לטלטל ְְְְְְֲִַָָָָואסר
.הבק , ְְְִִַאצטרי

 קאי אלימל ומת , ודרי חני ר' ְֱִִִֶֶַָָָָָָ
מת בניה. ני היא  ו אר  ְֳִִִֵֵֵֶַָָָָנעמי
, ה לאתנחמא ניה , ארנ ,ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָאלימל
דכא לאלמא  ני, רי אר אְְְְְְְֲִֵַָָָָ

לנ מתא . נ מתא  הוה  , אלימלְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָ

ניהלבתר   תמו תיב, מה  ְְְִֵֶַַַַָָ
קדא , רח  ,וכלי ְְְְְִַַָמחל
על ביר ה א  ה א  מסאבא . ְְְְֲִִַַַָָָורח 
ה א קדא  לנ מתא  נ מתא  . בירְְְְְְִִִֶָָָָָ
, תימ לא וא "ו, הא  ה כלית ורח ְְְִִֶַַֹי',

מת . נקרא תד מ ירד אד ְְִִֵֵֶָָָָָא א 

 נחמתאא אליעזר, רי מית  ד ֱֳִִִֶֶֶַַָָָָהכא ,
 חני רי  ואינ , ארא  נרְְְְֲִִִַַָָָָָ
נ רי   חני ר י מית וחבריו. נ רי ֲִִִִֵֶֶַַָָָ
וה א רסדאי. ר' א אר ְְְְְְֲִֵַַַָָָָוחבריו,

ה אח ה א  מית  רס דאי רי ברנא  ְְְְְְִִַַַָָָָ
.ביר על  בירְְִִַ

י,עד הוה חלקה  רי יתבי. הו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָ
אני, על מעי ראה לי ְְְְִִֵַַַַָָחמא 
 חני לרי לי קרא .מי פ ְְְִֵֵַָָָָָוח כא
אני, על  דמעי ניחמ ְְְְְֲִִֵַַַַָלחבר יא ,

מית . לא  ואי אמר ,מיפ ְְֲִֵַַָָָוח כא 

,יתב. י למקרב  נ ר בק ולא  ְְְְְִֵַַַַָָָ
מ א אל  עינ י , אפ ח  ְְְֵַַַַַָָָרמא
.נור חני רי ילג קריב ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָלמי,
 ב למחר ,לל  זיל רתי, ,ל ְְִַַַָָָָאמר
יד פ חמינא , מאי  לכ ואימא  ְְְְִֵֵַַַָָָָלגאי,

 ואס לאהא, אחרת וטרחה  ,לטלטל ר ְְְְְְִֶֶַַָָֹ
. האירה . ְִִִָצרי

ק,ודר חנ י א)רי אלימל (רות  ו מת  ְֱִִֶֶַַַָָָָָָ
בניה. ני  היא  ואר נעמי  ְֳִִִִֵֵֶַָָָָאי
להתנח בניה ארנ  אלימל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָמת 
את לי לה בניו ני אר , הְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

לנ מה. נמה היה ,אלימל  ְְְֱִִֶֶֶָָָָָָמק

ניהאחר  תמ ו תב ? מה  ְֵֶַַַַַָָָ
ורח  דה רח  ,וכלי ְְְְִֶַַַַֹמחל
בר. על בר הא  עכ ו ְְֶֶֶֶַַַָָֻה מאה.
י', הא   דה ל  לנמה ְְִֶֶֶַַָָָָֹה מה
,תימ לא וא"ו, היא הכלית ְְִִִֶַַָָֹוהרח 

מת. נקרא  תד מ י רד   אד ְְִִֵֵֶָָָָָֻא א 

חמהאה אליעזר, רי  ת ,א ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
   חני רי  וה ,אר  חכמיְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ
וחבריו נרי   חני רי  מת וחבריו. ֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָנ רי
רי חברנ וכעת רס דאי . ר י  נאר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
על בר הא עכ ו, ת  ְְְְֵֶֶֶַַַָרס דאי 

ֶֶבר.

ד ע,אצל היה  חלקה רי  ,ביי ְְְְִִִִֶֶַָָָָ
על המעת ח זרת   תא ְְֶַַָָָראה 
 חני לרי קרא פיו. צחק ְְְִִַָָָָָָניו ,
ניו , על מעת ע ת א  ורא ,ְְְֲִִֵַַָָָָולחברי

מת. לא  אי אמר פיו. ְְְִֵֶַַָֹצח ק

, בערבי אליו . לקרב   אד  עזב ולא ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
לת. מי  עיניו , ְִִִֵֵַַָָתח
:לה אמר .וחכמי חנ י רי אליו  ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָקרב
אלי  ב למחר  .ל ל לכ ְְְֵַַַָָָרתי,
אתי  וצ ראיתי, מה לכ ְְִִִֶֶַַַָָֹואמר

.לחברי ְֲִִֵַַלה דיע

הזֹוהר רנז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מי הא ל לאתקנא  אצטריכנא  ְְְְְְִִִִַַָָָָָָ
הוינא ליליא  בהאי ְְְֲִֵֵַַָָָָחמינא ,
ידענא ולא  חמינא , אחרא  עלמא  ,ְְְְֳִַַַָָָָָָָָ
  יקרב לא  לביתי  אמר הוי. ְְְְֲֲִִֵֵַָָמאי 
.לה אזל הכא . נ ר  יהא  ולא  ְְְְֲֵַַַָָָָָֻלגאי,
י קריב ולא  , אאר  חני ְְְִִִֵַַַַָָָָָָורי

ליליא . הה א ְֵַָָל

הוהד ני חמ ימא , נהיר הוה ֲֲֲִֵַַָָָָ
ק מידי. ידעי ולא  בכי. ְְְְִִִֵֵֵָָָָמ עי ,
,לי אמר .חנ י לרי לי וקרא  ְְֲִִֵֵֵַַָָָָויתיב,
אחרינא מעלמא  אמר, חמית . ְֲֲִֵֵַַַַָָָמאי 
לי  יהבי ולא    ואעילנא  ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָאתינא ,
.לחבר ל א א  מידי, לגאה  ְְְְִִֶַַָָָָָָרתא

חמא . מאי  ל ְֲַַַָָואמר 

וזילאמר ,מיל אתקי ,חני לר י לי ְְְֲִִִִֵַַַָָָ
ריסר הא  , ל אתקינ רס ְְְְְְִֵַַָָָלכ
מה חמינא , ואנא .גינ  יית חברייא  ְְֲִִִֵַַַַָָָָָמ

לגאה . ר לי  יהב ְְְֲִַָָָָלא 

אתקיוחמינא חברייא , מאינ ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ
וחמית . ידייה  דייהלמְְְֲִִַַַַ
. מיחא  מלא  אתר ְְְְֲִַַַַָָָההא 
 אי ז ימא , כל  ריז רזא  ְְְִֵַַָָָָָָָָומענא
ארייתא , מלי חברייא   ְְְְְְִִֵַַַַָָאינ

  ואינ  ואינ ,לאחרני ל אימז ְְְְְֳִִִִִַָָָ
.תייה מ על  מעביריְְֲִִִַַַ

, תאחמית ר .יוח כי הוינא  ד  ְְֲֲִֵֵֵַַָָָ
לאייתי  הות למלא ְְְְְְִִֵֶַַַַָאתיהיב 
בקי  ולא  לגי, כינא וחמינא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָיתי.
הות .  לאמ כינא  א , ועל  . ְְִִֵֶַַַַָָָָלי
בקי  לא  כינא  חמינא ד ְְְְְְִִִֵַַַָָָָוחייכית ,

. ֵלי

הבריעכ ו ל לת הצטרכי  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
הייתי ה ה ב ילה ְִִִִֶֶֶַַַָָָראיתי,

ו ראיתי, אחר לע ,מה ידעי  לא  ְְִִִֵַַַָָָָֹ
אלי ,  יקרב א  ביתי  לבני אמר ְְְְִִִִֵֵֵֶַֹה א.
 חני ורי .הלכ  .א אד יהיה ְְְְִִֶַָָָָָָָֹֻולא
לילה.  תא ל אליו קרב  ולא , ְְְִֵַַַָָָָָֹנ אר

היההיה  תא רא ,  ה מאיר ְִֵֶֶַָָָָָ
דבר. ידע ולא בכה. ְְְֵֶַָָָֹמדר
מה :ל אמר .חנ י לרי  וקרא  וי ב , ְְְִַַַָָָָָָָָק
ונכנס י אתי , אחר ל מע אמר: ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָראית ?
בר, לגת רת לי נתנ ולא , ְְְְְִַָָָָֹל
ראה. מה  לה ואמר .ולחבר ל ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָא א 

ול אמר , ברי התק :חני לרי   ל ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
ני הרי  , ל נ ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶלכסא
ואני ,ביל יבא מהחברי ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָֹער

לגת. רת לי   נתנ א מה  ְְְִִִֶַַָָֹראיתי 

התק וראיתי החברי ת מא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
את וראיתי .יד דלמְְְִִֶַָָָָ
. היח  מל ל  קה ת ִֶֶֶַַַָָָא
ריהא : י כל מכריז רז  ְְְְְִִֵֶַַַָָָו מעי 
ת וא רה, לי ְְְֲִִִֵֶַַַָָהחברי
ת וא ,האחרי את  יזְְֲִִֵֶֶַָָָ

.תיהמ על עבירי ֲִִִֵֶַַַה

,תראיתהר וצ חק, כה הייתי  ְְְְִִִֵֶֶֶָָ
להביא הות  למלא ְְְְִִֶַַַָָָנ נה
. ל נתנ ולא  אצלי , הכינה  וראיתי  ְְְְְִִִִִֶַָָָֹא תי ,
וצחק י ה ות ,  לאמ כיתי  ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָועל

. ל נ תנת  א  ה כינה ְְִִִֶֶֶֶַָָֹראיתי 



הזֹוהררנו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

לא אחרא  וטרחא  ,לטלטל ְְְְְְֲִַָָָָואסר
.הבק , ְְְִִַאצטרי

 קאי אלימל ומת , ודרי חני ר' ְֱִִִֶֶַָָָָָָ
מת בניה. ני היא  ו אר  ְֳִִִֵֵֵֶַָָָָנעמי
, ה לאתנחמא ניה , ארנ ,ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָאלימל
דכא לאלמא  ני, רי אר אְְְְְְְֲִֵַָָָָ

לנ מתא . נ מתא  הוה  , אלימלְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָ

ניהלבתר   תמו תיב, מה  ְְְִֵֶַַַַָָ
קדא , רח  ,וכלי ְְְְְִַַָמחל
על ביר ה א  ה א  מסאבא . ְְְְֲִִַַַָָָורח 
ה א קדא  לנ מתא  נ מתא  . בירְְְְְְִִִֶָָָָָ
, תימ לא וא "ו, הא  ה כלית ורח ְְְִִֶַַֹי',

מת . נקרא תד מ ירד אד ְְִִֵֵֶָָָָָא א 

 נחמתאא אליעזר, רי מית  ד ֱֳִִִֶֶֶַַָָָָהכא ,
 חני רי  ואינ , ארא  נרְְְְֲִִִַַָָָָָ
נ רי   חני ר י מית וחבריו. נ רי ֲִִִִֵֶֶַַָָָ
וה א רסדאי. ר' א אר ְְְְְְֲִֵַַַָָָָוחבריו,

ה אח ה א  מית  רס דאי רי ברנא  ְְְְְְִִַַַָָָָ
.ביר על  בירְְִִַ

י,עד הוה חלקה  רי יתבי. הו ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָ
אני, על מעי ראה לי ְְְְִִֵַַַַָָחמא 
 חני לרי לי קרא .מי פ ְְְִֵֵַָָָָָוח כא
אני, על  דמעי ניחמ ְְְְְֲִִֵַַַַָלחבר יא ,

מית . לא  ואי אמר ,מיפ ְְֲִֵַַָָָוח כא 

,יתב. י למקרב  נ ר בק ולא  ְְְְְִֵַַַַָָָ
מ א אל  עינ י , אפ ח  ְְְֵַַַַַָָָרמא
.נור חני רי ילג קריב ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָלמי,
 ב למחר ,לל  זיל רתי, ,ל ְְִַַַָָָָאמר
יד פ חמינא , מאי  לכ ואימא  ְְְְִֵֵַַַָָָָלגאי,

 ואס לאהא, אחרת וטרחה  ,לטלטל ר ְְְְְְִֶֶַַָָֹ
. האירה . ְִִִָצרי

ק,ודר חנ י א)רי אלימל (רות  ו מת  ְֱִִֶֶַַַָָָָָָ
בניה. ני  היא  ואר נעמי  ְֳִִִִֵֵֶַָָָָאי
להתנח בניה ארנ  אלימל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָמת 
את לי לה בניו ני אר , הְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

לנ מה. נמה היה ,אלימל  ְְְֱִִֶֶֶָָָָָָמק

ניהאחר  תמ ו תב ? מה  ְֵֶַַַַַָָָ
ורח  דה רח  ,וכלי ְְְְִֶַַַַֹמחל
בר. על בר הא  עכ ו ְְֶֶֶֶַַַָָֻה מאה.
י', הא   דה ל  לנמה ְְִֶֶֶַַָָָָֹה מה
,תימ לא וא"ו, היא הכלית ְְִִִֶַַָָֹוהרח 

מת. נקרא  תד מ י רד   אד ְְִִֵֵֶָָָָָֻא א 

חמהאה אליעזר, רי  ת ,א ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
   חני רי  וה ,אר  חכמיְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ
וחבריו נרי   חני רי  מת וחבריו. ֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָנ רי
רי חברנ וכעת רס דאי . ר י  נאר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
על בר הא עכ ו, ת  ְְְְֵֶֶֶַַַָרס דאי 

ֶֶבר.

ד ע,אצל היה  חלקה רי  ,ביי ְְְְִִִִֶֶַָָָָ
על המעת ח זרת   תא ְְֶַַָָָראה 
 חני לרי קרא פיו. צחק ְְְִִַָָָָָָניו ,
ניו , על מעת ע ת א  ורא ,ְְְֲִִֵַַָָָָולחברי

מת. לא  אי אמר פיו. ְְְִֵֶַַָֹצח ק

, בערבי אליו . לקרב   אד  עזב ולא ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
לת. מי  עיניו , ְִִִֵֵַַָָתח
:לה אמר .וחכמי חנ י רי אליו  ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָקרב
אלי  ב למחר  .ל ל לכ ְְְֵַַַָָָרתי,
אתי  וצ ראיתי, מה לכ ְְִִִֶֶַַַָָֹואמר

.לחברי ְֲִִֵַַלה דיע

הזֹוהר רנז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מי הא ל לאתקנא  אצטריכנא  ְְְְְְִִִִַַָָָָָָ
הוינא ליליא  בהאי ְְְֲִֵֵַַָָָָחמינא ,
ידענא ולא  חמינא , אחרא  עלמא  ,ְְְְֳִַַַָָָָָָָָ
  יקרב לא  לביתי  אמר הוי. ְְְְֲֲִִֵֵַָָמאי 
.לה אזל הכא . נ ר  יהא  ולא  ְְְְֲֵַַַָָָָָֻלגאי,
י קריב ולא  , אאר  חני ְְְִִִֵַַַַָָָָָָורי

ליליא . הה א ְֵַָָל

הוהד ני חמ ימא , נהיר הוה ֲֲֲִֵַַָָָָ
ק מידי. ידעי ולא  בכי. ְְְְִִִֵֵֵָָָָמ עי ,
,לי אמר .חנ י לרי לי וקרא  ְְֲִִֵֵֵַַָָָָויתיב,
אחרינא מעלמא  אמר, חמית . ְֲֲִֵֵַַַַָָָמאי 
לי  יהבי ולא    ואעילנא  ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָאתינא ,
.לחבר ל א א  מידי, לגאה  ְְְְִִֶַַָָָָָָרתא

חמא . מאי  ל ְֲַַַָָואמר 

וזילאמר ,מיל אתקי ,חני לר י לי ְְְֲִִִִֵַַַָָָ
ריסר הא  , ל אתקינ רס ְְְְְְִֵַַָָָלכ
מה חמינא , ואנא .גינ  יית חברייא  ְְֲִִִֵַַַַָָָָָמ

לגאה . ר לי  יהב ְְְֲִַָָָָלא 

אתקיוחמינא חברייא , מאינ ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ
וחמית . ידייה  דייהלמְְְֲִִַַַַ
. מיחא  מלא  אתר ְְְְֲִַַַַָָָההא 
 אי ז ימא , כל  ריז רזא  ְְְִֵַַָָָָָָָָומענא
ארייתא , מלי חברייא   ְְְְְְִִֵַַַַָָאינ

  ואינ  ואינ ,לאחרני ל אימז ְְְְְֳִִִִִַָָָ
.תייה מ על  מעביריְְֲִִִַַַ

, תאחמית ר .יוח כי הוינא  ד  ְְֲֲִֵֵֵַַָָָ
לאייתי  הות למלא ְְְְְְִִֵֶַַַַָאתיהיב 
בקי  ולא  לגי, כינא וחמינא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָיתי.
הות .  לאמ כינא  א , ועל  . ְְִִֵֶַַַַָָָָלי
בקי  לא  כינא  חמינא ד ְְְְְְִִִֵַַַָָָָוחייכית ,

. ֵלי

הבריעכ ו ל לת הצטרכי  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
הייתי ה ה ב ילה ְִִִִֶֶֶַַַָָָראיתי,

ו ראיתי, אחר לע ,מה ידעי  לא  ְְִִִֵַַַָָָָֹ
אלי ,  יקרב א  ביתי  לבני אמר ְְְְִִִִֵֵֵֶַֹה א.
 חני ורי .הלכ  .א אד יהיה ְְְְִִֶַָָָָָָָֹֻולא
לילה.  תא ל אליו קרב  ולא , ְְְִֵַַַָָָָָֹנ אר

היההיה  תא רא ,  ה מאיר ְִֵֶֶַָָָָָ
דבר. ידע ולא בכה. ְְְֵֶַָָָֹמדר
מה :ל אמר .חנ י לרי  וקרא  וי ב , ְְְִַַַָָָָָָָָק
ונכנס י אתי , אחר ל מע אמר: ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָראית ?
בר, לגת רת לי נתנ ולא , ְְְְְִַָָָָֹל
ראה. מה  לה ואמר .ולחבר ל ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָא א 

ול אמר , ברי התק :חני לרי   ל ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
ני הרי  , ל נ ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶלכסא
ואני ,ביל יבא מהחברי ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָֹער

לגת. רת לי   נתנ א מה  ְְְִִִֶַַָָֹראיתי 

התק וראיתי החברי ת מא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
את וראיתי .יד דלמְְְִִֶַָָָָ
. היח  מל ל  קה ת ִֶֶֶַַַָָָא
ריהא : י כל מכריז רז  ְְְְְִִֵֶַַַָָָו מעי 
ת וא רה, לי ְְְֲִִִֵֶַַַָָהחברי
ת וא ,האחרי את  יזְְֲִִֵֶֶַָָָ

.תיהמ על עבירי ֲִִִֵֶַַַה

,תראיתהר וצ חק, כה הייתי  ְְְְִִִֵֶֶֶָָ
להביא הות  למלא ְְְְִִֶַַַָָָנ נה
. ל נתנ ולא  אצלי , הכינה  וראיתי  ְְְְְִִִִִֶַָָָֹא תי ,
וצחק י ה ות ,  לאמ כיתי  ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָועל

. ל נ תנת  א  ה כינה ְְִִִֶֶֶֶַָָֹראיתי 
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דת,וחמינא  דינא לבי לי  נטל עד ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
,ריימ יליח ה ְְִִִַַַָָָָָוחמינא 
עלמא , דיני קי מתע  לה ְְְְְְִִִִַַַָָ
,יאנ מארי "סנדלפו יה בראְְְִֵֵֶַָָ
רכא וחד .למארי ריק ְְְְְִִִֵֵַַָָָמקר
חת מיא   חילי וכל על י , ְְְְֲִִֵֵַָָָריסא
למיקרב רתא  לי אתיהיב  ולא  ְְְְְְְִִִִַָָידי,

. ְֱֵֵלמיחמי

ממ וחמינא סרכי וכה דינא , י ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
ני  על רייגס  מנה ,ייהְְְִִֵֵַַַַק
לי  וקריב  נטל ,רי קטיג מנה ְְְְִִִִֵַָָָָעלמא ,
חבר יא . מ יאיס  וחמינא  . ייהְְְִִִִַַַַַַָָָָ

 ני אמר מ י מה  הות ,  למלא לי ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
לא י , לה אמר . ְְֲִַַַָָָעלמא
לדינא . לי וקריבנא יתי למימת  ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָביקי
ק י לדינא  לי וקריב למיתב  לי  ביק דיני דיינ לה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ(אמר

ו מעית) יני לדיינ סנהדרי .לת ְְְְְְְִִִִִֶַַָָ

קמ, זמנא לת   ואמר ,סהדי לת ְְְְֲֲִִַַַַָָָ
כפר ,  מצאנ כפר, ֶֶָָָָמצאנ
מ תי. על דיר אעברנא עלי ְְְְֲִִִַַַַַַָָָואסהיד
  חמית ימא , הה א ל דיני ק ְְְֲִִִִַַַָָאתע
ילי, ני מיי ח  ועבד ְְְְֲִִִִִֶַָָָדמיכנא ,

.לימי דיר   ח ְְְִִִֵַָָוא

בקועל דיר, מתי  על אעברנא  ְְְְֲִִַַַַַַָָ
עד  האי, למיד לי יכל ולא  ְְְְִִֵַַַָָָינא ,
ידענא ולא  אחרא , לאתר ינאי סליקְְְְֲֳִִִַַַָָָָָ

אתר. ְֲַָלא

לי ואתיא  למיהב  לי, לבקא  ינא , מ ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
האי  למדאי  לאלמא ְְְְְִַַַָָָָזימנא ,
ולא ,לי מירנא  לא  עדיי ְְְֲִִֵַַַָָָָָעלמא ,

הי וראיתי  לבית אתי  טלי עד ְְְִִִִִֵֶַַָ
צבא ת ה וראיתי  ,ְְִִֶַָָָָ
דיני קימתע   ְְְֲִִִֵַַָָֻמחנ ת,
על "סנדלפו יה ברא ,לְֵֶַַָָָהע
פרכת ,נלאד ריק ר  ,ני ְֲִִֵֶֶַַָָָֹה
מי ה צבאת  וכל עליו , רסה ְְְִִַַַַָָָָָאחת 
לקרב רת ננה ולא  , יד ְְְְִִֶַַַָָֹחת

.תְִלרא

ממיוראיתי  רי וכה ,י ית  ְְְִִִִִֵַָָָֻ
ני על  ריסנג  מה ,ְְִִֵֵֵֵֶֶַָלפניה

ו נטל . ריקטג מה , לתיהעא  קרב ְְְִִֵֵֵֶָָָָ
.החברי מ י ר  וראיתי  . ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָאליה

ניאמרמ ה  מה ה ות: למלא ל ְְְְִֵֶֶַַַַָָ
א :לה אמר ?אצל לְְֶֶֶַָָָָֹהע
.יל וקרביו , ת א להמית לי תני ְְְְִִִִִֵַַָנ
י ל אתי וקרב לבת אתי והניח !ינ נ ,לה ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָ(אמר

ו מעי) יני, נד סנהדרי לה  .לפני ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

מל ואמר ,עדי לה ְְְִֵֶָָָָֹֹ
מצאנ כפר, מצאנ עמיְִֶָָָָָֹ
על תמיד העברי עלי והעיד ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹכפר,
,  ה  תא ל דיני   ק התע ְְְִִִִַַַָמתי.
ימי ל ח וע ני, ראיתְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָ

.למי תמיד  ונמצא י , ניְְְְְִִִִִֵֶָָו

עזב ועל מתי , על תמיד העבר י ְְְֱִִִֶֶַַַַָָ
עד זה, לד יכל ולא  ,י ה ְְִֶֶַַָָָֹאת
ידעי ולא  אחר, למק יני את  העלְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹ

. מק ְֵֶָלאיזה

זמ בא לי  ולתת אתי, לעזר י ה מ ְְֲִִִִֵַַַָָֹ
הה , לע למדי   ליְְְִִֶַַַָָלה
אתי עזב  ולא ,ת א גמרי לא עדיְְֲִִִֶַַַָָֹֹ

הזֹוהר רנטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

לי יהב עד הות, מלא לי ְְֲִִֵֶַַַַַָָביק
,דמלקדמי סבא  רסדאי רי ְְְְְְְְִִִִַַַָָָאתרי 

לי. בק אדיִִֵַַָ

וח כאד אנ אי, מעי  חמית ְְְְֲִִֵַַָָ
כינא קא  ,מעי אינ ְְְִִִֵָָָָפ מאי.
מחדוה וחייכינא  הות .  מלא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָמדחיל
זמנא עד לי ריכ א ועל ְְְְְִִִִִַַָָכינא .
.לכ גינא מה  לי  לאדעא  גי ְְְְֳִִֵַַָָָָָאחרא,
אלא ה ות , מלא יד על דמיכנא  ְְְִֶֶַַַַַָָָָָולא 
י וע א עיא , לרי הדאי בקְְְְְֲִִֵַַָָָ

. ְֵַָָָאזלינא

מה,עלי  וקר ז)חבריא , פד (תהליפ  ְְְֲֵַַָָָ
 היתי מעי ה כא  עמק ְְְְִֵֵֶַַָָָֹעברי
עמק  ע ברי מרה . יעטה  רכת   ְְְְֵֵֶֶֶַַָ
א על עבר רס דאי, ר' א  ְְְֲַַַַָָָָָה כא,
 איה ה כא . עמק  איה ה ות ,  מלאְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

רי(ע"ב צח  ד) מעי עלמא . לכ לי כיה  ְְְְִִֵַָָָָָ
,דילמ למיגמר היחה , היתְְְְְִִִִֵַַי
 ,לפיכ א רייתא. י מע ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָלמהוי
רי ארייתא  אי מרה . יעטה ְְְִִֶֶַַָָָרכת 
רסא  לי גריס מא  ל , י ח  ְְִִִֵֵֵֶַַָָָלי

. לי לי ְִֵוא

יחנ,קרא  ר ' ד )עלי קיב  ש)ח זרח  ֲֵֶַַָָָָָ
וציק.  ורח ח רי לי ְְְִִַַַַָא ר 
ה ות ,  מלא א  . ח  מה ,ח ְֶֶֶַַַַַַָָָזרח
אמר ,  דא מה  עלמא . אנפי יאחְְְְְְְֵֵֵַַַָָָָ

ב) א אר(בראשית . תה ני על ְְְֵֶַוח
ה א  ברי קדא  אנהיר רי ְְְְְִִִַַָָלי

ר א , נהיר לציק רסדאי, י ְְְְְִִִַַָָ
ברי קדא  א . עבד מא ְְְְֲִַַַָָָא רייתא .

איקרי ד )הא , קיב תהלי)ורח ח ְְְִֵַַ
ְִַוציק.

את מקמי ל תנ עד  הות, ְְְִִֶֶֶַַַַָָמלא
עזב ואז  ,דמ ל  קה רס דאי  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹרי 

ִא תי .

ראית, ה צחק פני  המעת  ְְְְְִֶֶֶַַַָָ
כיתי  המעת ת ְִִֶַָָָא
 וצחקי  ה ות , מלא ל חְְְְִִֶֶַַַַַָָמ
 זמ עד  לי ח ועל הכינה, ְְְְִִִִִֶַַַַַָממחת 
.לכ יתי  מה לי לה דיע די ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָאחר 
א א הות,  מלא יד על ינ י ְְְִֶֶַַַַַַָָָֹולא 
וע אעיא, ר י  את עי איר ְְְִִִִִִֶַַָה

. ל אני   לְֲִֵָה

 מה,עליו וקרא ,פד )החברי תהלי) ְְְֲִֵַָָָָ
ה ית י מעי ה כא עמק  ְְְְִֵֵֶַַָָָֹעברי 
עמק עברי  מרה . יעטה  רכת ְְְְֵֵֶֶֶַַָֹ
זה על עבר רס דאי , ר י  זה   ְְְִֶֶֶַַַַַָָָה כא
הכא , עמק הא  הות,  מלא ְֵֶֶֶֶַַַַָָָל 
 מעי .להע לכל כה  גר ְְְִֶַַָָָָָָה א
,ד למ את לגמר ה יחה  ה ית ְְְִִִִֶֶַֹי
רכת   ,לפיכ רה. ימע ְְְְְִִֵַַַָָָולהי ת
, יח ל רמת הרה  א מרה. ְִִֶֶֶֶַַַָיעטה 
ול מד רסה  תא רס  מי   ְְִִֵֵֵֶֶָָָל

. תָא

יחנ,קרא רי קיב)עליו  זרח(תהלי ִַַָָָָָָָ
 ורח  ח רילי א ר חְְִֶַַַַָֹ
 מלא  זה ?ח מה ,ח זרח ְְִֶֶֶַַַַַַָֹֹוציק.
מ ,להע ני את  י ח ְְְִֵֶֶֶַַָָָה ות,
רי לי א ר .תה ני  על  וח ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָֹאמר
הה , ליק הא  ר דה ִִֵֶֶַַַַָָאיר
מי ה רה . א ר את  רס דאי , ְְְִִֶַַַָרי 
קרא ה א , ר דה זה? את  ְִֶֶֶֶַָָָעה

וצ יק.  ורח  ְְִַַַח
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דת,וחמינא  דינא לבי לי  נטל עד ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
,ריימ יליח ה ְְִִִַַַָָָָָוחמינא 
עלמא , דיני קי מתע  לה ְְְְְְִִִִַַַָָ
,יאנ מארי "סנדלפו יה בראְְְִֵֵֶַָָ
רכא וחד .למארי ריק ְְְְְִִִֵֵַַָָָמקר
חת מיא   חילי וכל על י , ְְְְֲִִֵֵַָָָריסא
למיקרב רתא  לי אתיהיב  ולא  ְְְְְְְִִִִַָָידי,

. ְֱֵֵלמיחמי

ממ וחמינא סרכי וכה דינא , י ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
ני  על רייגס  מנה ,ייהְְְִִֵֵַַַַק
לי  וקריב  נטל ,רי קטיג מנה ְְְְִִִִֵַָָָָעלמא ,
חבר יא . מ יאיס  וחמינא  . ייהְְְִִִִַַַַַַָָָָ

 ני אמר מ י מה  הות ,  למלא לי ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
לא י , לה אמר . ְְֲִַַַָָָעלמא
לדינא . לי וקריבנא יתי למימת  ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָביקי
ק י לדינא  לי וקריב למיתב  לי  ביק דיני דיינ לה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ(אמר

ו מעית) יני לדיינ סנהדרי .לת ְְְְְְְִִִִִֶַַָָ

קמ, זמנא לת   ואמר ,סהדי לת ְְְְֲֲִִַַַַָָָ
כפר ,  מצאנ כפר, ֶֶָָָָמצאנ
מ תי. על דיר אעברנא עלי ְְְְֲִִִַַַַַַָָָואסהיד
  חמית ימא , הה א ל דיני ק ְְְֲִִִִַַַָָאתע
ילי, ני מיי ח  ועבד ְְְְֲִִִִִֶַָָָדמיכנא ,

.לימי דיר   ח ְְְִִִֵַָָוא

בקועל דיר, מתי  על אעברנא  ְְְְֲִִַַַַַַָָ
עד  האי, למיד לי יכל ולא  ְְְְִִֵַַַָָָינא ,
ידענא ולא  אחרא , לאתר ינאי סליקְְְְֲֳִִִַַַָָָָָ

אתר. ְֲַָלא

לי ואתיא  למיהב  לי, לבקא  ינא , מ ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
האי  למדאי  לאלמא ְְְְְִַַַָָָָזימנא ,
ולא ,לי מירנא  לא  עדיי ְְְֲִִֵַַַָָָָָעלמא ,

הי וראיתי  לבית אתי  טלי עד ְְְִִִִִֵֶַַָ
צבא ת ה וראיתי  ,ְְִִֶַָָָָ
דיני קימתע   ְְְֲִִִֵַַָָֻמחנ ת,
על "סנדלפו יה ברא ,לְֵֶַַָָָהע
פרכת ,נלאד ריק ר  ,ני ְֲִִֵֶֶַַָָָֹה
מי ה צבאת  וכל עליו , רסה ְְְִִַַַַָָָָָאחת 
לקרב רת ננה ולא  , יד ְְְְִִֶַַַָָֹחת

.תְִלרא

ממיוראיתי  רי וכה ,י ית  ְְְִִִִִֵַָָָֻ
ני על  ריסנג  מה ,ְְִִֵֵֵֵֶֶַָלפניה

ו נטל . ריקטג מה , לתיהעא  קרב ְְְִִֵֵֵֶָָָָ
.החברי מ י ר  וראיתי  . ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָאליה

ניאמרמ ה  מה ה ות: למלא ל ְְְְִֵֶֶַַַַָָ
א :לה אמר ?אצל לְְֶֶֶַָָָָֹהע
.יל וקרביו , ת א להמית לי תני ְְְְִִִִִֵַַָנ
י ל אתי וקרב לבת אתי והניח !ינ נ ,לה ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָ(אמר

ו מעי) יני, נד סנהדרי לה  .לפני ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

מל ואמר ,עדי לה ְְְִֵֶָָָָֹֹ
מצאנ כפר, מצאנ עמיְִֶָָָָָֹ
על תמיד העברי עלי והעיד ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹכפר,
,  ה  תא ל דיני   ק התע ְְְִִִִַַַָמתי.
ימי ל ח וע ני, ראיתְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָ

.למי תמיד  ונמצא י , ניְְְְְִִִִִֵֶָָו

עזב ועל מתי , על תמיד העבר י ְְְֱִִִֶֶַַַַָָ
עד זה, לד יכל ולא  ,י ה ְְִֶֶַַָָָֹאת
ידעי ולא  אחר, למק יני את  העלְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹ

. מק ְֵֶָלאיזה

זמ בא לי  ולתת אתי, לעזר י ה מ ְְֲִִִִֵַַַָָֹ
הה , לע למדי   ליְְְִִֶַַַָָלה
אתי עזב  ולא ,ת א גמרי לא עדיְְֲִִִֶַַַָָֹֹ

הזֹוהר רנטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

לי יהב עד הות, מלא לי ְְֲִִֵֶַַַַַָָביק
,דמלקדמי סבא  רסדאי רי ְְְְְְְְִִִִַַַָָָאתרי 

לי. בק אדיִִֵַַָ

וח כאד אנ אי, מעי  חמית ְְְְֲִִֵַַָָ
כינא קא  ,מעי אינ ְְְִִִֵָָָָפ מאי.
מחדוה וחייכינא  הות .  מלא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָמדחיל
זמנא עד לי ריכ א ועל ְְְְְִִִִִַַָָכינא .
.לכ גינא מה  לי  לאדעא  גי ְְְְֳִִֵַַָָָָָאחרא,
אלא ה ות , מלא יד על דמיכנא  ְְְִֶֶַַַַַָָָָָולא 
י וע א עיא , לרי הדאי בקְְְְְֲִִֵַַָָָ

. ְֵַָָָאזלינא

מה,עלי  וקר ז)חבריא , פד (תהליפ  ְְְֲֵַַָָָ
 היתי מעי ה כא  עמק ְְְְִֵֵֶַַָָָֹעברי
עמק  ע ברי מרה . יעטה  רכת   ְְְְֵֵֶֶֶַַָ
א על עבר רס דאי, ר' א  ְְְֲַַַַָָָָָה כא,
 איה ה כא . עמק  איה ה ות ,  מלאְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

רי(ע"ב צח  ד) מעי עלמא . לכ לי כיה  ְְְְִִֵַָָָָָ
,דילמ למיגמר היחה , היתְְְְְִִִִֵַַי
 ,לפיכ א רייתא. י מע ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָלמהוי
רי ארייתא  אי מרה . יעטה ְְְִִֶֶַַָָָרכת 
רסא  לי גריס מא  ל , י ח  ְְִִִֵֵֵֶַַָָָלי

. לי לי ְִֵוא

יחנ,קרא  ר ' ד )עלי קיב  ש)ח זרח  ֲֵֶַַָָָָָ
וציק.  ורח ח רי לי ְְְִִַַַַָא ר 
ה ות ,  מלא א  . ח  מה ,ח ְֶֶֶַַַַַַָָָזרח
אמר ,  דא מה  עלמא . אנפי יאחְְְְְְְֵֵֵַַַָָָָ

ב) א אר(בראשית . תה ני על ְְְֵֶַוח
ה א  ברי קדא  אנהיר רי ְְְְְִִִַַָָלי

ר א , נהיר לציק רסדאי, י ְְְְְִִִַַָָ
ברי קדא  א . עבד מא ְְְְֲִַַַָָָא רייתא .

איקרי ד )הא , קיב תהלי)ורח ח ְְְִֵַַ
ְִַוציק.

את מקמי ל תנ עד  הות, ְְְִִֶֶֶַַַַָָמלא
עזב ואז  ,דמ ל  קה רס דאי  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹרי 

ִא תי .

ראית, ה צחק פני  המעת  ְְְְְִֶֶֶַַַָָ
כיתי  המעת ת ְִִֶַָָָא
 וצחקי  ה ות , מלא ל חְְְְִִֶֶַַַַַָָמ
 זמ עד  לי ח ועל הכינה, ְְְְִִִִִֶַַַַַָממחת 
.לכ יתי  מה לי לה דיע די ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָאחר 
א א הות,  מלא יד על ינ י ְְְִֶֶַַַַַַָָָֹולא 
וע אעיא, ר י  את עי איר ְְְִִִִִִֶַַָה

. ל אני   לְֲִֵָה

 מה,עליו וקרא ,פד )החברי תהלי) ְְְֲִֵַָָָָ
ה ית י מעי ה כא עמק  ְְְְִֵֵֶַַָָָֹעברי 
עמק עברי  מרה . יעטה  רכת ְְְְֵֵֶֶֶַַָֹ
זה על עבר רס דאי , ר י  זה   ְְְִֶֶֶַַַַַָָָה כא
הכא , עמק הא  הות,  מלא ְֵֶֶֶֶַַַַָָָל 
 מעי .להע לכל כה  גר ְְְִֶַַָָָָָָה א
,ד למ את לגמר ה יחה  ה ית ְְְִִִִֶֶַֹי
רכת   ,לפיכ רה. ימע ְְְְְִִֵַַַָָָולהי ת
, יח ל רמת הרה  א מרה. ְִִֶֶֶֶַַַָיעטה 
ול מד רסה  תא רס  מי   ְְִִֵֵֵֶֶָָָל

. תָא

יחנ,קרא רי קיב)עליו  זרח(תהלי ִַַָָָָָָָ
 ורח  ח רילי א ר חְְִֶַַַַָֹ
 מלא  זה ?ח מה ,ח זרח ְְִֶֶֶַַַַַַָֹֹוציק.
מ ,להע ני את  י ח ְְְִֵֶֶֶַַָָָה ות,
רי לי א ר .תה ני  על  וח ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָֹאמר
הה , ליק הא  ר דה ִִֵֶֶַַַַָָאיר
מי ה רה . א ר את  רס דאי , ְְְִִֶַַַָרי 
קרא ה א , ר דה זה? את  ְִֶֶֶֶַָָָעה

וצ יק.  ורח  ְְִַַַח



הזֹוהררס  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 אד לבני היקה  א ה מעני הנא ְֲִִִִִֵֶַַָָָָָרב
ב) לו, רות  ב חדש (זוהר

יראל ,רב לאר מ בל סליק הוה ה נא  ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
פר , חד איערע  ,להת סליק ְְְֲֲִִַַַַָָָָוהוה
,אבתרי אתיא  הוה  א תא  ההיא  ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָחמא 
עפרא נטלת  אכתפי, מיי ְְְֲֲִִַַַַָָָארמאת 
עבידי  ,ל ואמר ירי אהדר ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָמרגלי.
אבל אי, כל לא  הא תראי, ְְְְֲַַָָָָָוט ל

. דע ללא  עלי ְְְְִִִַַַָָָזרני 

לאלבתר בגי אא  בגיני לא  אמר, ְְְְֲִִִֶַַָָָָ
 וכ .חרניא אינא  ני ְְְְֱֲִִִֵֵָָָיקטלי
מידי, ידעה  ולא  , ע איתלל ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָהוה,

כתיב, א ועל י)מתה. צא  לא(תהלי ְְִֵַָָֹ
.אהל יקרב לא  ונגע  רעה  אלי ְְְְֳִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻתא ה

רה מלאי יראל  הריקני ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָאפי
רימ ְְִִמצת

א) מ, רות  ב חדש (זוהר
לרגל ,ר י  סלק הוי חזקה, ורי  עזריה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

 טעי הוה  טייעא , הה א  עמה ְְֲֲִִַַַָָָָהוה 
חזקה , לרי עזריה ר' אמר  . ְְְְְֲֲֲִִִַַַַַָָאבתרייה

כתיב  קרא  הה א  מעת ומידי (שה"ש ְְְְִִִִַַָָ
א י יא) לרא ת  ירדי אגז  ת ְְְֱִִִִֵֶַַָאל 

לאגז , לינמ הרה  ברי  ְְֱִִִֵֶַַַָָָה חל.
.ֵַהיא

לבר ,אמר קליה לי אית  אגז מה ,לי ְְֱֲִִֵֵַַָָ
אית רה, ברי א .לג ְְִִֵַָָמ חא 

 וה , מדר מע ה, א א  וס ד, דה , ְְְֲִֶַַָָָָָָֹ
.'וכ א  מ ְְִָלג

קאמרית אמר מאי טייעא , ההא  ְְְֲִַַַַַָָ
דכתיב , קרא  האי  קימ ְְְִִִַָות

 אד לבני היקה  א ה מעני הנא ְֲִִִִִֵֶַַָָָָָרב
ב) לו, רות  ב חדש (זוהר

י ראל ,רב לאר מבל עלה  היה הנא ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
אחד , לכפר נקלע .ל עלה ְְְְִִֶֶַָָָָָוהיה
אחריו. הלכת היתה אה תא ְֲִֶֶֶַָָָָָָָראה
מרגליו. עפר  ונטלה  תפיו, על מי ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָזרקה
אחרי , קחי עי  : ל ואמר רא ְְֱֲֲִִִֶַַַָָֹהחזיר
 עלי גזר אני  אבל  אצלי, ל אי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָהרי

.דע ְְְִֵַל ל

בילאחר  א א  בילי , לא אמר:  ְְִִִִִֶַַַָָָֹ
 וכ .אחרי אד ני  תהרגי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹא 
דבר, ידעה ולא ,דע התל לה ְְְְְְִַַָָָָָָָָֹהיה .

תב  זה  ועל צא)מתה . ה(תהלי תא לא  ְְֵֶֶַָָֹֻ
.אהל יקרב לא ונגע רעה ְְְֳִֵֶֶֶַַָָָֹאלי

רה מלאי יראל  הריקני ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָאפי
רימ ְְִִמצת

א)(זו מ, רות  ב חדש הר
לרגל.רי  ליע  הי חזקה ורי עזריה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

היה החר , ת א הע ִֵֶֶַָָָָָהיה
לרי עזריה רי  אמר .אחריה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָמח ר
הס ק תא בר מע  הא ְְְִִִַַַָָָָָָחזקה,
אי לרא ת  ירד י  אג ז ת  אל ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָתב 
לאגז , לינמ הרה ברי  ְְֱִִִֵֶַַַָָָה חל ?

?ֵַהיא

ח אמר  קלה  ל י האגז מה  ,ל ְֱִֵַַָָָָ
 י ת רה ברי  א , פני ְְִִִֵֵַַָָֹמח 
זה הל וס ד , והדה, ,מדר ְְְֲִֶֶַַַָָָֹמעה ,

.'וכ מה ְְִִִֶלפני

תבאראמר אמר ה ה חר, ת א ְְֲֲֵֶַַַַָָָ
תב  ה ה  הס ק  א)את (רות ֶֶֶַַָָ

הזֹוהר רסאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ויהי  לח ית אנה עד יה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָולכנה
." עליה העיר ל  הו  לח ית  ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹב אנה 
חד  נעמי הזא "ת  ואמרנה  ,רי הכא  ְְֲֳִֵַַַַָָָָֹֹעד
ריכא עזריה, רי אמר ייר. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָולא 
מלאי ,כ הריקני אפי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָיראל,

.ביט י מע ֲִִַָרה 

מיענחתי מידי ,לי אמר , רוייה ְְְֲֲִִִִֵַַַָָ
הכי  אמר, קרא. האי ְְֲִַַָָָל
ה א ר ד ה בעי זמנא  ְְְְִֵַַָָָָָָמענא.
הי ה חת  ליראל, רה  ְְְִֵֵַַָָָלמיהב 

אמר, ואחר. ני בי ת(טו לב (שמות ְְֱִִֶֶַָָ
.'וכ בי ת ה מ ה  ְְִִִֵֶֶמה 

 בי ואר  ה ע עסיק והא  רסי, תלת  ְְְְְְְִֵֵֵַַַָ
,עלי  קרא רזייא . י אְְֲִֵֵַָָָ

ז) ו אפי(שה"ש .ת ר הר ְֲִִֵֶַַָָפלח
מצ ת רה מלאי יראל ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָהריקני

.רימְִ

האב  את מזה ְֶֶֶַַָָה
ב) מא, רות  ב חדש (זוהר

חמארי א ני, לחקל  נפק זמיראה  ְְֲִִֵַַַַָָָָ
קמטרי  קרטניא , קיעי  אינְְְְְְִִִֵַָ
מע א דני, יאר .סלקי ְְְְְְִִֵַַַָלה בי
הדי, זיל ערבאה , הה א  לי אמר .ְֲִִִֵַַַַָָָָקלי
אזל נא . מ י  טמירי ליא  ל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָואראה 
,אחרני קיעי וחמי טינרא , אחרי  י ְְֲֳִִִִִֵֵֵָָָָָע
 קלי  מע לעילא. סליק בי להְְְְְִִִֵַָָָו
הכא .  דנ א יאר לי אמר .ְְֳִִֵַַָָָָָָאחרני
ווי. ווי אמרי קלי מע  א דני, יְְְְְִִִַַַַָָאר

ויהי  לח ית אנה  עד יה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָו לכנה
."עליה העיר ל הו לח ית ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹבאנה 
נעמי , הזא "ת ואמרנה  . י א ְְֲֳִִַַַַָָָֹֹעד 
עזריה , רי  אמר יתר. ולא  ְְֲִֵַַַַַָָֹאחת 
כ  הריקני אפ יראל, ריה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָא

.'וכ ביט ימע רה  ְְֲִִִֵַָמלאי

דברירד  ל הנמע ,ל אמר ,ניה ְְְְְֲִֵֶָָָָָ
 מעי   אמר , הה? ְִֶַַַַָָָָס ק
רה לתת הא ר דה רצה  זמְִֵֶַַָָָָָָ
ני ביכת הי ה ח ת ְְְִִִֵַָָָליראל,
ה מה  מ ה  לב ) (שמות אמר ְֱִִֵֶֶֶֶַָואח ר,

.'וכ ביתְְִ

 יבסקוהרע וה א  רס ת,  ל ְְְְִִֵַָֹ
קרא .ל ה דת הְִֶַַָָָע
הריקני  אפ .תר הר פלח  ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעליו ,
.ר מצות  רה מלאי ְְְְִִִִֵֵֶָָָי ראל

האב  את מזה ְֶֶֶַַָָה
ב) מא, רות  ב חדש (זוהר

אתרי ראה ,נא לדה יצא  זמיראה ְְִִִֵֶַָָָָָָ
הליטת קמטי   קיעיה תְְְְִִִִֵֶַַָא
ומע  ,אזנ יהר להב ת . ְְְְֲִִֶַַַָָָעל ת
עי , ל הערבי : תא  ל אמר ְִִִֵַַָָק לת.
.אד מ ני נס רת  ליאת ל ְְְְְְִִִֵֶַָָָואראה
קיעי וראה הלע, אח רי ע ְְֲִִִֵֶַַַָָָהל
מע למעלה. על ת ולהב ת ְְְְְֲִֵֶַַָָָאחרי
.לכא  אזנ הר :ל אמר  .אחרי ְְְְֲִֵֵַַָָָק לת
מריא ק לת ו מע , אזנ את יְְְְִִִֶֶַָָהר

וי . ַַוי 



הזֹוהררס  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 אד לבני היקה  א ה מעני הנא ְֲִִִִִֵֶַַָָָָָרב
ב) לו, רות  ב חדש (זוהר

יראל ,רב לאר מ בל סליק הוה ה נא  ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
פר , חד איערע  ,להת סליק ְְְֲֲִִַַַַָָָָוהוה
,אבתרי אתיא  הוה  א תא  ההיא  ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָחמא 
עפרא נטלת  אכתפי, מיי ְְְֲֲִִַַַַָָָארמאת 
עבידי  ,ל ואמר ירי אהדר ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָמרגלי.
אבל אי, כל לא  הא תראי, ְְְְֲַַָָָָָוט ל

. דע ללא  עלי ְְְְִִִַַַָָָזרני 

לאלבתר בגי אא  בגיני לא  אמר, ְְְְֲִִִֶַַָָָָ
 וכ .חרניא אינא  ני ְְְְֱֲִִִֵֵָָָיקטלי
מידי, ידעה  ולא  , ע איתלל ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָהוה,

כתיב, א ועל י)מתה. צא  לא(תהלי ְְִֵַָָֹ
.אהל יקרב לא  ונגע  רעה  אלי ְְְְֳִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻתא ה

רה מלאי יראל  הריקני ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָאפי
רימ ְְִִמצת

א) מ, רות  ב חדש (זוהר
לרגל ,ר י  סלק הוי חזקה, ורי  עזריה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

 טעי הוה  טייעא , הה א  עמה ְְֲֲִִַַַָָָָהוה 
חזקה , לרי עזריה ר' אמר  . ְְְְְֲֲֲִִִַַַַַָָאבתרייה

כתיב  קרא  הה א  מעת ומידי (שה"ש ְְְְִִִִַַָָ
א י יא) לרא ת  ירדי אגז  ת ְְְֱִִִִֵֶַַָאל 

לאגז , לינמ הרה  ברי  ְְֱִִִֵֶַַַָָָה חל.
.ֵַהיא

לבר ,אמר קליה לי אית  אגז מה ,לי ְְֱֲִִֵֵַַָָ
אית רה, ברי א .לג ְְִִֵַָָמ חא 

 וה , מדר מע ה, א א  וס ד, דה , ְְְֲִֶַַָָָָָָֹ
.'וכ א  מ ְְִָלג

קאמרית אמר מאי טייעא , ההא  ְְְֲִַַַַַָָ
דכתיב , קרא  האי  קימ ְְְִִִַָות

 אד לבני היקה  א ה מעני הנא ְֲִִִִִֵֶַַָָָָָרב
ב) לו, רות  ב חדש (זוהר

י ראל ,רב לאר מבל עלה  היה הנא ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
אחד , לכפר נקלע .ל עלה ְְְְִִֶֶַָָָָָוהיה
אחריו. הלכת היתה אה תא ְֲִֶֶֶַָָָָָָָראה
מרגליו. עפר  ונטלה  תפיו, על מי ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָזרקה
אחרי , קחי עי  : ל ואמר רא ְְֱֲֲִִִֶַַַָָֹהחזיר
 עלי גזר אני  אבל  אצלי, ל אי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָהרי

.דע ְְְִֵַל ל

בילאחר  א א  בילי , לא אמר:  ְְִִִִִֶַַַָָָֹ
 וכ .אחרי אד ני  תהרגי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹא 
דבר, ידעה ולא ,דע התל לה ְְְְְְִַַָָָָָָָָֹהיה .

תב  זה  ועל צא)מתה . ה(תהלי תא לא  ְְֵֶֶַָָֹֻ
.אהל יקרב לא ונגע רעה ְְְֳִֵֶֶֶַַָָָֹאלי

רה מלאי יראל  הריקני ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָאפי
רימ ְְִִמצת

א)(זו מ, רות  ב חדש הר
לרגל.רי  ליע  הי חזקה ורי עזריה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

היה החר , ת א הע ִֵֶֶַָָָָָהיה
לרי עזריה רי  אמר .אחריה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָמח ר
הס ק תא בר מע  הא ְְְִִִַַַָָָָָָחזקה,
אי לרא ת  ירד י  אג ז ת  אל ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָתב 
לאגז , לינמ הרה ברי  ְְֱִִִֵֶַַַָָָה חל ?

?ֵַהיא

ח אמר  קלה  ל י האגז מה  ,ל ְֱִֵַַָָָָ
 י ת רה ברי  א , פני ְְִִִֵֵַַָָֹמח 
זה הל וס ד , והדה, ,מדר ְְְֲִֶֶַַַָָָֹמעה ,

.'וכ מה ְְִִִֶלפני

תבאראמר אמר ה ה חר, ת א ְְֲֲֵֶַַַַָָָ
תב  ה ה  הס ק  א)את (רות ֶֶֶַַָָ

הזֹוהר רסאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ויהי  לח ית אנה עד יה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָולכנה
." עליה העיר ל  הו  לח ית  ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹב אנה 
חד  נעמי הזא "ת  ואמרנה  ,רי הכא  ְְֲֳִֵַַַַָָָָֹֹעד
ריכא עזריה, רי אמר ייר. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָולא 
מלאי ,כ הריקני אפי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָיראל,

.ביט י מע ֲִִַָרה 

מיענחתי מידי ,לי אמר , רוייה ְְְֲֲִִִִֵַַַָָ
הכי  אמר, קרא. האי ְְֲִַַָָָל
ה א ר ד ה בעי זמנא  ְְְְִֵַַָָָָָָמענא.
הי ה חת  ליראל, רה  ְְְִֵֵַַָָָלמיהב 

אמר, ואחר. ני בי ת(טו לב (שמות ְְֱִִֶֶַָָ
.'וכ בי ת ה מ ה  ְְִִִֵֶֶמה 

 בי ואר  ה ע עסיק והא  רסי, תלת  ְְְְְְְִֵֵֵַַַָ
,עלי  קרא רזייא . י אְְֲִֵֵַָָָ

ז) ו אפי(שה"ש .ת ר הר ְֲִִֵֶַַָָפלח
מצ ת רה מלאי יראל ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָהריקני

.רימְִ

האב  את מזה ְֶֶֶַַָָה
ב) מא, רות  ב חדש (זוהר

חמארי א ני, לחקל  נפק זמיראה  ְְֲִִֵַַַַָָָָ
קמטרי  קרטניא , קיעי  אינְְְְְְִִִֵַָ
מע א דני, יאר .סלקי ְְְְְְִִֵַַַָלה בי
הדי, זיל ערבאה , הה א  לי אמר .ְֲִִִֵַַַַָָָָקלי
אזל נא . מ י  טמירי ליא  ל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָואראה 
,אחרני קיעי וחמי טינרא , אחרי  י ְְֲֳִִִִִֵֵֵָָָָָע
 קלי  מע לעילא. סליק בי להְְְְְִִִֵַָָָו
הכא .  דנ א יאר לי אמר .ְְֳִִֵַַָָָָָָאחרני
ווי. ווי אמרי קלי מע  א דני, יְְְְְִִִַַַַָָאר

ויהי  לח ית אנה  עד יה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָו לכנה
."עליה העיר ל הו לח ית ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹבאנה 
נעמי , הזא "ת ואמרנה  . י א ְְֲֳִִַַַַָָָֹֹעד 
עזריה , רי  אמר יתר. ולא  ְְֲִֵַַַַַָָֹאחת 
כ  הריקני אפ יראל, ריה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָא

.'וכ ביט ימע רה  ְְֲִִִֵַָמלאי

דברירד  ל הנמע ,ל אמר ,ניה ְְְְְֲִֵֶָָָָָ
 מעי   אמר , הה? ְִֶַַַַָָָָס ק
רה לתת הא ר דה רצה  זמְִֵֶַַָָָָָָ
ני ביכת הי ה ח ת ְְְִִִֵַָָָליראל,
ה מה  מ ה  לב ) (שמות אמר ְֱִִֵֶֶֶֶַָואח ר,

.'וכ ביתְְִ

 יבסקוהרע וה א  רס ת,  ל ְְְְִִֵַָֹ
קרא .ל ה דת הְִֶַַָָָע
הריקני  אפ .תר הר פלח  ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעליו ,
.ר מצות  רה מלאי ְְְְִִִִֵֵֶָָָי ראל

האב  את מזה ְֶֶֶַַָָה
ב) מא, רות  ב חדש (זוהר

אתרי ראה ,נא לדה יצא  זמיראה ְְִִִֵֶַָָָָָָ
הליטת קמטי   קיעיה תְְְְִִִִֵֶַַָא
ומע  ,אזנ יהר להב ת . ְְְְֲִִֶַַַָָָעל ת
עי , ל הערבי : תא  ל אמר ְִִִֵַַָָק לת.
.אד מ ני נס רת  ליאת ל ְְְְְְִִִֵֶַָָָואראה
קיעי וראה הלע, אח רי ע ְְֲִִִֵֶַַַָָָהל
מע למעלה. על ת ולהב ת ְְְְְֲִֵֶַַָָָאחרי
.לכא  אזנ הר :ל אמר  .אחרי ְְְְֲִֵֵַַָָָק לת
מריא ק לת ו מע , אזנ את יְְְְִִִֶֶַָָהר

וי . ַַוי 
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כי אמר,  מאינ חד אתר הא  ואי  ְֲֲִֵֵַַַַַָ
ערבאה , הה א  ועבר הכא . גיהְֲֲִֵַַַָָָָָֹ

דכאוא אר  חי א הכי, ה א . ְְְְִִִַַָָָָ
,קלי רמי הוה   נ ר חד וחמא  ְֲֳִֵַַַָָָָָָָָאחרא,
לעמקא לי ואעלי ,לי  נטלי ְְְְֲֳִִֵֵַָָָוהו
חמי  ולא  ואתאי, אחרינא , ְְְְֲִִִֵַַָָָָָדמד רא 

ִַי יר.

, אמראדמי גברא . ההא  חלמא וחמא ְְְְְִֶַַַַָָָָָ
ידאי  לי אמר .א מא ְֵֵַַַָָלי
 וחטאי  יי בקנא  לא  אנא , ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָח יבא 
ג לי אמר  עבדנא . דלא  ְְְְְֲֵַַַָָָָעלמא 
ידענא , לא ,לי אמר . מ מה ְְְְֵֶַַַָָָָָחלמא ,

.מייה דכרי לא  גיה ְְְְִִֵֵַַָָָֹחיבי

לי,אמר אמר . מה  כדד מא  , לי ְְְֵֵַַַָָָָ
 מ הוינא . קבא  עיאה  ְֲִִִִֵַָָָָָָגלילא 
 ייני , הת עבדנא יאי ס ייְְֲִִִִִַַַָָָָ
יממא זמני לתא  נ ר ְְְִִִַַָָָָָלהה א 

ליליא . זימני בק .תלתא  ברא  ,לי (אמר  ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

(אי ,לי .אמר ִֵַָ

 אה ,קעי לגלילא  לי ואזל ,מ ְֲִִִִֵַַַָָָָָ
אמר, הוה ינא  ק ל  במע  (משלי ְְֲֲַַַָָ

וכטמניד )  סכ בקה  ְְְְִִֶֶַַַַָָֹא
לבי  אזל ה '. יראת  בי אז ְְְְֲִִֵֶַַַָָָחה 
אחרא ינקא  קל מע  אחרא , ְְְְֳֳִַָָָָָָמדרא 

אמר, ג)הוה ב (צפניה צדק  ְְֲֲֶֶַַַַָ
.'וג  תר א לי ְְֲִַָָָענוה 

ר ע .אזל גברא  הה א אבתרי וח ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ
,לי אמר איל. קא  ינ קא  ְְִֵַַָָָָלחד
לא גברא , להה א  וכ  יתי ְְְְִֵֵַַַָָָָרי,
עבד. דלא  עלמא  וחטאי יי ְְְְְְֲִִִֶַַַָָבק

הק מתאמר:  ת מא  מק  זה ו אי, ְֵֶַַַַָָָ
ת א ועבר .א יהה ְִֵֶַַָָֹל 
לת ח ינתי נ אר. והא  ְְְְְִִִֵַַַַָָהערבי ,
מרי היה  אחד  אי וראה אחר,  ְִִֵֵֶֶַָָָָָָמק
מכניסי , תא קחיל והי ְְְִִִַָק לת,
ולא ונתה, אחר, מד ר ל לעמק  ת ְְְִֵֶֶַַָָָֹֹא

יתר. ֵָָראה

,אמרנר . האי  תא  חל וראה ְְֲִִַַַָָָָ
ר ע  יהדי :ל אמר א ה? מי : ְִִַַָָָָל
לע וחטאי רעת האר י א  ְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹאני ,
מה : החל ת  ל אמר עיתי . ְֲִִֶַַַָָֹא
ל עיהר ידע, איני  : ל אמר ?מְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

.מ כריז לא   יה ְְִִֵַָֹֹה

ל :אמר אמר ? מה מ מק  :ל ְְֵַַַָָ
מ ק ב , הייתי  העלי ְִִִִֶַַָָָָליל
את ני ,  עיתי הרת ִִִֶֶַָָָָָָהרעת
לו  י עמי ל  האי ת ְְְִִָָָָֹֹא

לילה .  עמי( :ל אמר ? ארה ב :ל .(אמר ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

מע ק . העלי לליל  ל והל ,מ ְְִִֶַַַָָָָָָ
א מר, היה ינ ק ב)קל א(משלי ִִֵֶָָ

אז ח ה  טמניוכ  סכ ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹבק ה
אחר, מדר לבית הל ה'. יראת  ביְְְִִִֵֵַַַָָָ

א מר, היה  אחר ינק ק ל (צפניה מע ִֵֵֶַַָָָ
תרב) א לי ענוה  צדק  ְְְֲִֶֶַַַָָָ

.'ְוג

 הלת א אחר ואלוח הר ע.  האי ְְִִֵֶַַַָָָָָ
יבא רי , :ל אמר אל . אחד ִִֶַַַָָָָֹינק 
רעת האיר א  , האי ת לא וכ ְְְִִִֶָָָָֹ
יהיה וכ  עה! א לע ְְֲִִֶֶַָָָָָָָֹוחטאי

הזֹוהר רסגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

להה א רע , גברא  להה א  הא וכ ְְְְְֵַַַָָָָָ
מניק ה ) לי .(ס"א  ייקא  ְְִִֵֵַָָ

ליאמר  אמר עלמא . בק רא  ,לי ְְְְֲֵֵַַַַָָָ
רע והא  ביק, רא  חד .ְְִֵַָָָָה
מטחיא . בי אזיל ינ קא  ואיה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָאב ה,
לי ולעי לי נטיל  ,אבתרי  ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָח
מקרא לי לי א עד ְְְְִֵֵַַָָא רייתא ,
לי  ליא לבתר מע . קריאת  ְְְְִֵֵַַַָָצלתא 
עד  והדת , והלכת ותלמד ְְְְֲִַַַַָָָמ נה
הקלי.  נח רי והיינ ייר,  אתחְְְְִִִִַַַַַַַָ

אמר ,אאי דא מה  ה קלי.  לי קר ְְְִֵֵַַַַָָָָ
ז) כח  א יק (ישעיה לילה. קְְִִִַָָ

וכ ה עלמא. הה א ינא   מ ְְְֲִִַַַָָָָָלאב ה
קלי. אקר ,מיני נפק דרא  ְְְִִִִֵֵַָָָָחימי

ואמרהה א  חלמא, לי אתי גברא ְְְֲֵֵֶַַַַָָָ
  לי נחמ דאנ מה  רי, ,ְְְְְְִִִֵֵַַַָלי
 מ הא  .ת א ה א   ר דה ְְְִֵַַָָָינח
 מ לי ק חד , סק ני  ידע  ְְִִִַַָָָָימא 
 סלקי מע , קריאת  קרא  יו ְְְְִִִֵַַָָָָָינא.
חד. זימנא ליליא  י יממא  י ְְְִִִֵֵֵַָָָָָינאי
מל ינאי אעבר רב, בי קרי  יוְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

ָֹוכל.

אתקינ י מא  רי, לי וקר יאתח ְְְְִִִִֵַַַָָ
.דעד גינתא  צ יקייא  י ְְְְִִִֵֵֶַַָָרסי
א רייתא אתח א  וימא  י מא  ְְְְְְִַַָָָָָבכל
עיאה , עיטרא  לי רי מע ,מיְְְְְִִִִִֵַָָָ

.רי מתע יקי צְְְִִִִַַ

 גינ איה זאה  יקר. האי כל זכינא  ְְְִִֵַַָָָָָָָ
לעי  רא בק מא ,לקיְְְֵֵַַָָָָח
ר ח יא  ר' אמר עלמא . האי ְְֲִַַַַָָָָרה

תלא הרע, האי ת לא(ינקתה) ְְִֵֶֶַָָָָָ

!ת א ִֵֶָהיניקה 

אמראמר ?לע  ה איר הא : ל ְִִִֵַַַָָָָ
וה א האיר, הא  אחד   , : ְְִִֵֵֶָל
בית לה ה לד וה א אביו, מ ְְְִֵֵֶֶֶַָָָרע
ת א ולקח אחריו, ח .חיט ְְֲִִִֵַַַַָָָה
מקרא  ד עד רה , ת א ְְְִִִֵֶַַָָולד 
ת א לד   אחר מע. קריאת ְְְִִִֵַַַַָָתפה 
עד והדת , והלכ ת ותלמד  ְְְְֲִַַַַָָָמנה
הק לי .  נח רי והינ י תר,  התחְְְִִִֵֵֶַַַַַָ

אמרול ה  מ ה קלי ? ל קרא ְְְֱִֶֶַַָָָָ
כח ) ה ציא(ישעיה  ליל ה .  קְִִִֶָָ

וכה .להע  תא ל  ימה אביו ְִִֵֶֶַַָָָָאת
ק לי . נקרא מ  צא ה ר ְְְְִִִֵֶֶַַָָחכמי 

ת י ,אר :ל ואמר ,חל ל א   ְֲִִַַַָָָהאי
 ת א ינח  חמני, מְְְְִִֵֶַַַָ
דע    ה מ הרי  ה א. ר ד ֲִֵֶֶַַַָָָה
.יה מ אתי  ציאה אחד, ס ק ְִִִִִֶַָָני 
י יה  העל מע, קריאת  רא  יוְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ
 יו אחת . ע ילה בי  יְֵֵֵַַַַַַַָָ
וכל. מל  יני את העביר הרב,  ֱִִִִֶֶֶַָָָָֹֹרא

 ההתקינ רי , ל וקרא חכ היה ְְְְִִִִֶַַָָָָ
.עד ג יקי ה י סאי  ְְִִִִֵֵֶֶַַַאת
,מ רה תחת וי י ְְְִִֶֶֶַָָָבכל
עלי נה , עטרה  א תי   ריְְְֲִִֶַַָָָמע

.רימתע יקיהְְִִִִֶַַַ

 גללא ה א רי  הה. הב ד  כל  זכיתי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
 איר מי  ל  חלק  ְְִִֵֶֶֶַ

רי אמר הה . לע רה ִֵֶֶַַַַָָָָעסק 
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כי אמר,  מאינ חד אתר הא  ואי  ְֲֲִֵֵַַַַַָ
ערבאה , הה א  ועבר הכא . גיהְֲֲִֵַַַָָָָָֹ

דכאוא אר  חי א הכי, ה א . ְְְְִִִַַָָָָ
,קלי רמי הוה   נ ר חד וחמא  ְֲֳִֵַַַָָָָָָָָאחרא,
לעמקא לי ואעלי ,לי  נטלי ְְְְֲֳִִֵֵַָָָוהו
חמי  ולא  ואתאי, אחרינא , ְְְְֲִִִֵַַָָָָָדמד רא 

ִַי יר.

, אמראדמי גברא . ההא  חלמא וחמא ְְְְְִֶַַַַָָָָָ
ידאי  לי אמר .א מא ְֵֵַַַָָלי
 וחטאי  יי בקנא  לא  אנא , ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָח יבא 
ג לי אמר  עבדנא . דלא  ְְְְְֲֵַַַָָָָעלמא 
ידענא , לא ,לי אמר . מ מה ְְְְֵֶַַַָָָָָחלמא ,

.מייה דכרי לא  גיה ְְְְִִֵֵַַָָָֹחיבי

לי,אמר אמר . מה  כדד מא  , לי ְְְֵֵַַַָָָָ
 מ הוינא . קבא  עיאה  ְֲִִִִֵַָָָָָָגלילא 
 ייני , הת עבדנא יאי ס ייְְֲִִִִִַַַָָָָ
יממא זמני לתא  נ ר ְְְִִִַַָָָָָלהה א 

ליליא . זימני בק .תלתא  ברא  ,לי (אמר  ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

(אי ,לי .אמר ִֵַָ

 אה ,קעי לגלילא  לי ואזל ,מ ְֲִִִִֵַַַָָָָָ
אמר, הוה ינא  ק ל  במע  (משלי ְְֲֲַַַָָ

וכטמניד )  סכ בקה  ְְְְִִֶֶַַַַָָֹא
לבי  אזל ה '. יראת  בי אז ְְְְֲִִֵֶַַַָָָחה 
אחרא ינקא  קל מע  אחרא , ְְְְֳֳִַָָָָָָמדרא 

אמר, ג)הוה ב (צפניה צדק  ְְֲֲֶֶַַַַָ
.'וג  תר א לי ְְֲִַָָָענוה 

ר ע .אזל גברא  הה א אבתרי וח ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ
,לי אמר איל. קא  ינ קא  ְְִֵַַָָָָלחד
לא גברא , להה א  וכ  יתי ְְְְִֵֵַַַָָָָרי,
עבד. דלא  עלמא  וחטאי יי ְְְְְְֲִִִֶַַַָָבק

הק מתאמר:  ת מא  מק  זה ו אי, ְֵֶַַַַָָָ
ת א ועבר .א יהה ְִֵֶַַָָֹל 
לת ח ינתי נ אר. והא  ְְְְְִִִֵַַַַָָהערבי ,
מרי היה  אחד  אי וראה אחר,  ְִִֵֵֶֶַָָָָָָמק
מכניסי , תא קחיל והי ְְְִִִַָק לת,
ולא ונתה, אחר, מד ר ל לעמק  ת ְְְִֵֶֶַַָָָֹֹא

יתר. ֵָָראה

,אמרנר . האי  תא  חל וראה ְְֲִִַַַָָָָ
ר ע  יהדי :ל אמר א ה? מי : ְִִַַָָָָל
לע וחטאי רעת האר י א  ְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹאני ,
מה : החל ת  ל אמר עיתי . ְֲִִֶַַַָָֹא
ל עיהר ידע, איני  : ל אמר ?מְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

.מ כריז לא   יה ְְִִֵַָֹֹה

ל :אמר אמר ? מה מ מק  :ל ְְֵַַַָָ
מ ק ב , הייתי  העלי ְִִִִֶַַָָָָליל
את ני ,  עיתי הרת ִִִֶֶַָָָָָָהרעת
לו  י עמי ל  האי ת ְְְִִָָָָֹֹא

לילה .  עמי( :ל אמר ? ארה ב :ל .(אמר ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

מע ק . העלי לליל  ל והל ,מ ְְִִֶַַַָָָָָָ
א מר, היה ינ ק ב)קל א(משלי ִִֵֶָָ

אז ח ה  טמניוכ  סכ ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹבק ה
אחר, מדר לבית הל ה'. יראת  ביְְְִִִֵֵַַַָָָ

א מר, היה  אחר ינק ק ל (צפניה מע ִֵֵֶַַָָָ
תרב) א לי ענוה  צדק  ְְְֲִֶֶַַַָָָ

.'ְוג

 הלת א אחר ואלוח הר ע.  האי ְְִִֵֶַַַָָָָָ
יבא רי , :ל אמר אל . אחד ִִֶַַַָָָָֹינק 
רעת האיר א  , האי ת לא וכ ְְְִִִֶָָָָֹ
יהיה וכ  עה! א לע ְְֲִִֶֶַָָָָָָָֹוחטאי

הזֹוהר רסגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

להה א רע , גברא  להה א  הא וכ ְְְְְֵַַַָָָָָ
מניק ה ) לי .(ס"א  ייקא  ְְִִֵֵַָָ

ליאמר  אמר עלמא . בק רא  ,לי ְְְְֲֵֵַַַַָָָ
רע והא  ביק, רא  חד .ְְִֵַָָָָה
מטחיא . בי אזיל ינ קא  ואיה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָאב ה,
לי ולעי לי נטיל  ,אבתרי  ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָח
מקרא לי לי א עד ְְְְִֵֵַַָָא רייתא ,
לי  ליא לבתר מע . קריאת  ְְְְִֵֵַַַָָצלתא 
עד  והדת , והלכת ותלמד ְְְְֲִַַַַָָָמ נה
הקלי.  נח רי והיינ ייר,  אתחְְְְִִִִַַַַַַַָ

אמר ,אאי דא מה  ה קלי.  לי קר ְְְִֵֵַַַַָָָָ
ז) כח  א יק (ישעיה לילה. קְְִִִַָָ

וכ ה עלמא. הה א ינא   מ ְְְֲִִַַַָָָָָלאב ה
קלי. אקר ,מיני נפק דרא  ְְְִִִִֵֵַָָָָחימי

ואמרהה א  חלמא, לי אתי גברא ְְְֲֵֵֶַַַַָָָ
  לי נחמ דאנ מה  רי, ,ְְְְְְִִִֵֵַַַָלי
 מ הא  .ת א ה א   ר דה ְְְִֵַַָָָינח
 מ לי ק חד , סק ני  ידע  ְְִִִַַָָָָימא 
 סלקי מע , קריאת  קרא  יו ְְְְִִִֵַַָָָָָינא.
חד. זימנא ליליא  י יממא  י ְְְִִִֵֵֵַָָָָָינאי
מל ינאי אעבר רב, בי קרי  יוְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

ָֹוכל.

אתקינ י מא  רי, לי וקר יאתח ְְְְִִִִֵַַַָָ
.דעד גינתא  צ יקייא  י ְְְְִִִֵֵֶַַָָרסי
א רייתא אתח א  וימא  י מא  ְְְְְְִַַָָָָָבכל
עיאה , עיטרא  לי רי מע ,מיְְְְְִִִִִֵַָָָ

.רי מתע יקי צְְְִִִִַַ

 גינ איה זאה  יקר. האי כל זכינא  ְְְִִֵַַָָָָָָָ
לעי  רא בק מא ,לקיְְְֵֵַַָָָָח
ר ח יא  ר' אמר עלמא . האי ְְֲִַַַַָָָָרה

תלא הרע, האי ת לא(ינקתה) ְְִֵֶֶַָָָָָ

!ת א ִֵֶָהיניקה 

אמראמר ?לע  ה איר הא : ל ְִִִֵַַַָָָָ
וה א האיר, הא  אחד   , : ְְִִֵֵֶָל
בית לה ה לד וה א אביו, מ ְְְִֵֵֶֶֶַָָָרע
ת א ולקח אחריו, ח .חיט ְְֲִִִֵַַַַָָָה
מקרא  ד עד רה , ת א ְְְִִִֵֶַַָָולד 
ת א לד   אחר מע. קריאת ְְְִִִֵַַַַָָתפה 
עד והדת , והלכ ת ותלמד  ְְְְֲִַַַַָָָמנה
הק לי .  נח רי והינ י תר,  התחְְְִִִֵֵֶַַַַַָ

אמרול ה  מ ה קלי ? ל קרא ְְְֱִֶֶַַָָָָ
כח ) ה ציא(ישעיה  ליל ה .  קְִִִֶָָ

וכה .להע  תא ל  ימה אביו ְִִֵֶֶַַָָָָאת
ק לי . נקרא מ  צא ה ר ְְְְִִִֵֶֶַַָָחכמי 

ת י ,אר :ל ואמר ,חל ל א   ְֲִִַַַָָָהאי
 ת א ינח  חמני, מְְְְִִֵֶַַַָ
דע    ה מ הרי  ה א. ר ד ֲִֵֶֶַַַָָָה
.יה מ אתי  ציאה אחד, ס ק ְִִִִִֶַָָני 
י יה  העל מע, קריאת  רא  יוְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ
 יו אחת . ע ילה בי  יְֵֵֵַַַַַַַָָ
וכל. מל  יני את העביר הרב,  ֱִִִִֶֶֶַָָָָֹֹרא

 ההתקינ רי , ל וקרא חכ היה ְְְְִִִִֶַַָָָָ
.עד ג יקי ה י סאי  ְְִִִִֵֵֶֶַַַאת
,מ רה תחת וי י ְְְִִֶֶֶַָָָבכל
עלי נה , עטרה  א תי   ריְְְֲִִֶַַָָָמע

.רימתע יקיהְְִִִִֶַַַ

 גללא ה א רי  הה. הב ד  כל  זכיתי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
 איר מי  ל  חלק  ְְִִֵֶֶֶַ

רי אמר הה . לע רה ִֵֶֶַַַַָָָָעסק 
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עקיבא . לרי   לי אירע  גוונא  האי ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָא א ,

רחיא  רי ְְְֲִֵַַַָמעה
ב) נא, רות ב חדש  (זוהר

נחרי לא  גפא  זמנא ל אמר, רחיא  ְְְְֲִִַַַָָָָָָ
הכי. א דילי נפא  ,יכדְְְִִֵֵַָָ
הה א למנדע  דיר, מיל הוה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָואיה

.מתי דנ ְְְִִַָָעלמא 

חד ימא וא ח חקלא , אזיל הוה  חד ְְְְֲִִַַַַַָָָָ
א ח מית. חריב  איל חת  ְְִִֵַַָָָפא 
ואח יהדאי, ה א  וא ח ,יְְְְְְֵַַַַָ
. הדי דא דא  וספרא  מצוה , ריכיְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

א לאמר ה א . חכ למיד ואי ְְֲֲִִֵַַַַַָ
 ואתקי למתא , ואזיל ,קבריְְְְְְִִֵֵַָָָ
נא , ני י וז וקברא , ,כריכי  ְְְְְִִִִֵֵַַָָָלי
ל וא יק ,עלי וא ל ,עלי ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָבכה

ידי. דהוי  ֲִֵַַמאי

 יו נפ גפא , הה א  ואתקבר דאת ניז  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
עיאה . מתיב א לג אעלת ליְְְֳִִִֵַָָָָ
רת הא  הכא ל לית ,ל ְְֲֵַָָָָָָאמר

 כר זילי (ד)לאעלא עיאה. טרא  ְְְְֳִִִִֶָָָָָָָ
.ל ליא למא ,טיב ְְְְְִִִִַַַָוא לימי

הוה י מא רחיה  רי ע"ב)חד, קט   יתיב(ד ְְֲִִַַַָָָָ
עציב , והוה דל ד, פתחא  ְְְֲִֵַַָָָָָא בא 
 נ ר  חד אתא  עתא. לי ְֲֲִִֵַַַָָָָדחיקא 
ד  למיה י עי רי ,לי אמר ,יְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָלג
 גי ,ס מאני  ל  וא הדאי , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָלני
אמר א רחא , חדא  ארייתא  ְְְְְְֲֲִֵַַַַָָָנ ל

האי  רי, ,לי אמר  .אזל ניזיל. (מאי)לי ֲֲִִֵֵֵַַַַָ

ה )דכתיב , ט  ידעי(קהלת י הח י ְְִִִִִַַ

לרי  ל ארע זה מ א א , ר ְְִִֵֶַַַַָָח יא 
ֲִָעקיבא.

רחיא  רי ְְְֲִֵַַַָמעה
ב) נא, רות ב חדש  (זוהר

נחרי לא  ה זמ ל אמר, רחיא ְְְִֶַַַַַָָָָֹ
היה והא  .  א נפ ,מ מקְְְִַַָָָ
ל להע תא לדעת מל ְְִִֵֶַַַָָָָמיד 

ְַָהמ ת.

יג מצא  דה, ל ה היה ֵֶֶַָָָָָָאחד 
היח מת. חרב  איל חת  ְִִִֵֵֶַַַָָָאחד 
ל ריכ ת מצא  יה די , הא מצא ,ְְִִֶֶָָָָ

.ע אדה ל  וספר ְְִִֵֶֶַָָָמצוה,

התעקאמר, הא.  חכ למיד ואי  ְְִִֵַַַַַָָָ
ל ות לעיר, והל ,קברְְְְִִִֵַָָ
בכה ,אד ני והזמי וקבר. כריכיְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
היה מה  ל  וה ציא עליו והל  ְְְִִֵֶַַָָָָָָָעליו ,

. ְָביד

יו  פה ,  ה תא ונק ר גנז ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָ
אמר העלינה. הייבה לת ְְְְְְִִֶַָָָָָנכנסה
 ר להנס  ר ת עת ל אי : ְְְִֵֵֵַַָָָָל

(  למק)חסד והלימי  לכי  ,העלי ה לע ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָ
!ל ליה ְְִִִֶָלמי

 עריה על יב היה רחיה רי  ְְִֵֶַַַַַַָָָָאחד 
עצ ב , והיה לד , ל  התח ְֶֶֶַַָָָל 
אי אליו  א ה עה. ח קה   ל ְְִֵֶַָָָָָָָהיתה
למק ללכת  התרצה רי , :ל אמר ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָאחד .
די , כס לי ל וא עי, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶלני 
: ל אמר ?ר יחד רה  ְִֵֶֶֶַַַַַַָָל 

רי, :ל אמר .הלכ .ב(מה )נלת זה ְִֵֵֶֶַַַָָָ
ט) והתי(קהלת  מת דעי י י הח ְְִִִִֵֶַַַָֻי

הזֹוהר רסהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מא מה . דעיי אינ  תי וה  תמְְְִִֵֵֶַָָָ
תיוה , יקי ה  א י הח לי ְֲִִִִֵֵֵַַַַַַאמר

.עיהר  ְִֵָָא

הרעיאמר   אפי רי, יח לי ְֲִִִֵֶַַַָָָ
צערא ידעי עלמא , ְְְְֲִַַָָָָהה א
  בדינה דצ יקיא, יקרא  וידעי ,ְְְְְִִִִִֵַַָָָָדידה
מאי  הכי אי ,לי אמר ְֲִִִֵַַַַָָריע יא .

מא מה . דעיי אינ תי ְְְִִֵֵַָָוה

האאמר תיב. עלמא  האי ,לי ְְְְֲִֵַַַָָ
 לי מס , י ח איקר ְְְְִִִִִַַַַָצ יקיא
ינא , למיהב  זמיני , תימ ְְְְִִִִִֵַָָוידעי

אמר, דא מה  .י ואית  י (ש אית  ְְְְְִִִֵַַָָָ
ז) רעיפסוק אבל  .ל אל י ְְֲִִִֵֶַַָָוהחי

,יחימ ולא  ,ידעי לא  ,מתי איקרְְְְְִִִִִֵַָָָ
עלמא הה א  ע בדי  לי מס ְְְְְְִִֵַַַָָָולא 
דהה א ע בדא  ידע  לא  מא . לְְְְַַַָָָָ
לאו  עלמא  האי  גי מית . איקרי ְְְְְִִִֵַַָָָָעלמא ,
 מתידנ עלמא  ההא  ח יא . ְְְְְִִִֵַַַָָָמ ני

הא . דגא  עלמא והאי  , איה חיְְְְִִַַָָור

אחה הה א  בי דדיירי  (ר חיה)עלמא  ְְְֵֵֵַַַָָ

,קני די ודמיי נא, ְְְְְִִִֵַָָָבני
 י ד ה  וידעי לדא, א  דע מ ְְְְְְִִִֶַָָָָא

עלמא  עלמא)האי למיהוי ידז) לימ . ְְְְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָ
הה א ,  דמאריה יקרא  ְְְְִִֵַַַָָָָלמנדע 

עלמא . דההא  ְְְַַָָָמלא 

נתע בד לי אמר  חקל, להה א  מטא  ְְֲֲִֵֵַַַַַָָ
קא א אי ,לי אמר אתנח . ְְִֵַַַַַָָָה א ,
לי  אביד קא  אבידא  לי אמר ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָמתנחת .
ה א ברי קדא אמר, דכא . ְְְְֲִַַָָהאי

.ל  ְְִַָָיזמנינ

יהח :ל אמר מאמה? דעי י ְְִִֵַַַָָָאינ
.עיהר  א תיוה ,יקיה  ְְִִִִֵֵֵַַַָָא

הרעיאמר  אפ רי, , י ח :ל ְֲִִִֶַַַָָָ
ת א, צער דעי י  להע ְְְֲִַָָָ

.עיהר בדיני יקיה כב ד   דעיְְְְְִִִִִִֵַַָָוי
אינ תיוה ה מה , א :ל ְִִֵֵֵֶַַַָָאמר

מא מה? דעי ְְִָי

הריאמר ת ב , הה  לע :ל ֲֵֶֶַַָָָָ
, יח קראי יקיְִִִִִֶַַַָה
ועתידי ,תמ דעי וי לי ְְְְֲִִִִִֶַַָמס
מ ,  וי י  ,יה את ְְִִֵֵֵֶֶַַָָלתת
עיהר אבל .ל אל י והחי  ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאמר
 ואי דעיי לא  ,מתי קראיְְְִִִִֵֵֶָֹ
ת א מעי   לי מס ולא , יחיְְְְְֲִִִִֵַַַֹמ
מעי מיר אינ מי  .ל לְְֲִִֵֵֶַַָָהע
להע מ מת, נקרא   להע ת ְִִֵֶָָָָָא
ל ההא להע .י הח מני לא  ְִִֵֶֶֶַַַַָָֹה ה
ל ה א  להע וזה  ה א, ורחת  ְְְֶֶָָָנ מת

.  ַה

תאאחיה  רי להע(תח ר) ֲִֵֶֶָָָ
י קנאת , מי וד , האד ני  ְְְְִֵֶַָָָָל
מי מה דעיוי לזה, זה ריְְְִִִֶֶַָָֻמ

ה ה  לע( ללע לבא מ לי)עתיד . ְְִִִֶֶַַָָָָָָֹ
ת א ,  נר ב ד  את ְְְִִֶַָָלהיר

.להע תא ל ל ְֶַַָָה

יעהבנתע :ל אמר  ה דה,  תלא ְְְִִִֵֶֶַַַָָ
לה :ל אמר נאנח. ֱֵֶַַָָָָעת.
לי אבדה אבדה :ל אמר נאנח ? ְֱֲִֵֶַַָָָָָָא ה
ה א ר דה אמר : הה.  קֶַַַַָָָָ

.ל נְְְַָיז
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עקיבא . לרי   לי אירע  גוונא  האי ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָא א ,

רחיא  רי ְְְֲִֵַַַָמעה
ב) נא, רות ב חדש  (זוהר

נחרי לא  גפא  זמנא ל אמר, רחיא  ְְְְֲִִַַַָָָָָָ
הכי. א דילי נפא  ,יכדְְְִִֵֵַָָ
הה א למנדע  דיר, מיל הוה ְְְְְֲִִִִֵַַַָָואיה

.מתי דנ ְְְִִַָָעלמא 

חד ימא וא ח חקלא , אזיל הוה  חד ְְְְֲִִַַַַַָָָָ
א ח מית. חריב  איל חת  ְְִִֵַַָָָפא 
ואח יהדאי, ה א  וא ח ,יְְְְְְֵַַַַָ
. הדי דא דא  וספרא  מצוה , ריכיְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָ

א לאמר ה א . חכ למיד ואי ְְֲֲִִֵַַַַַָ
 ואתקי למתא , ואזיל ,קבריְְְְְְִִֵֵַָָָ
נא , ני י וז וקברא , ,כריכי  ְְְְְִִִִֵֵַַָָָלי
ל וא יק ,עלי וא ל ,עלי ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָבכה

ידי. דהוי  ֲִֵַַמאי

 יו נפ גפא , הה א  ואתקבר דאת ניז  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
עיאה . מתיב א לג אעלת ליְְְֳִִִֵַָָָָ
רת הא  הכא ל לית ,ל ְְֲֵַָָָָָָאמר

 כר זילי (ד)לאעלא עיאה. טרא  ְְְְֳִִִִֶָָָָָָָ
.ל ליא למא ,טיב ְְְְְִִִִַַַָוא לימי

הוה י מא רחיה  רי ע"ב)חד, קט   יתיב(ד ְְֲִִַַַָָָָ
עציב , והוה דל ד, פתחא  ְְְֲִֵַַָָָָָא בא 
 נ ר  חד אתא  עתא. לי ְֲֲִִֵַַַָָָָדחיקא 
ד  למיה י עי רי ,לי אמר ,יְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָלג
 גי ,ס מאני  ל  וא הדאי , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָלני
אמר א רחא , חדא  ארייתא  ְְְְְְֲֲִֵַַַַָָָנ ל

האי  רי, ,לי אמר  .אזל ניזיל. (מאי)לי ֲֲִִֵֵֵַַַַָ

ה )דכתיב , ט  ידעי(קהלת י הח י ְְִִִִִַַ

לרי  ל ארע זה מ א א , ר ְְִִֵֶַַַַָָח יא 
ֲִָעקיבא.

רחיא  רי ְְְֲִֵַַַָמעה
ב) נא, רות ב חדש  (זוהר

נחרי לא  ה זמ ל אמר, רחיא ְְְִֶַַַַַָָָָֹ
היה והא  .  א נפ ,מ מקְְְִַַָָָ
ל להע תא לדעת מל ְְִִֵֶַַַָָָָמיד 

ְַָהמ ת.

יג מצא  דה, ל ה היה ֵֶֶַָָָָָָאחד 
היח מת. חרב  איל חת  ְִִִֵֵֶַַַָָָאחד 
ל ריכ ת מצא  יה די , הא מצא ,ְְִִֶֶָָָָ

.ע אדה ל  וספר ְְִִֵֶֶַָָָמצוה,

התעקאמר, הא.  חכ למיד ואי  ְְִִֵַַַַַָָָ
ל ות לעיר, והל ,קברְְְְִִִֵַָָ
בכה ,אד ני והזמי וקבר. כריכיְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
היה מה  ל  וה ציא עליו והל  ְְְִִֵֶַַָָָָָָָעליו ,

. ְָביד

יו  פה ,  ה תא ונק ר גנז ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָ
אמר העלינה. הייבה לת ְְְְְְִִֶַָָָָָנכנסה
 ר להנס  ר ת עת ל אי : ְְְִֵֵֵַַָָָָל

(  למק)חסד והלימי  לכי  ,העלי ה לע ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָ
!ל ליה ְְִִִֶָלמי

 עריה על יב היה רחיה רי  ְְִֵֶַַַַַַָָָָאחד 
עצ ב , והיה לד , ל  התח ְֶֶֶַַָָָל 
אי אליו  א ה עה. ח קה   ל ְְִֵֶַָָָָָָָהיתה
למק ללכת  התרצה רי , :ל אמר ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָאחד .
די , כס לי ל וא עי, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶלני 
: ל אמר ?ר יחד רה  ְִֵֶֶֶַַַַַַָָל 

רי, :ל אמר .הלכ .ב(מה )נלת זה ְִֵֵֶֶַַַָָָ
ט) והתי(קהלת  מת דעי י י הח ְְִִִִֵֶַַַָֻי

הזֹוהר רסהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

מא מה . דעיי אינ  תי וה  תמְְְִִֵֵֶַָָָ
תיוה , יקי ה  א י הח לי ְֲִִִִֵֵֵַַַַַַאמר

.עיהר  ְִֵָָא

הרעיאמר   אפי רי, יח לי ְֲִִִֵֶַַַָָָ
צערא ידעי עלמא , ְְְְֲִַַָָָָהה א
  בדינה דצ יקיא, יקרא  וידעי ,ְְְְְִִִִִֵַַָָָָדידה
מאי  הכי אי ,לי אמר ְֲִִִֵַַַַָָריע יא .

מא מה . דעיי אינ תי ְְְִִֵֵַָָוה

האאמר תיב. עלמא  האי ,לי ְְְְֲִֵַַַָָ
 לי מס , י ח איקר ְְְְִִִִִַַַַָצ יקיא
ינא , למיהב  זמיני , תימ ְְְְִִִִִֵַָָוידעי

אמר, דא מה  .י ואית  י (ש אית  ְְְְְִִִֵַַָָָ
ז) רעיפסוק אבל  .ל אל י ְְֲִִִֵֶַַָָוהחי

,יחימ ולא  ,ידעי לא  ,מתי איקרְְְְְִִִִִֵַָָָ
עלמא הה א  ע בדי  לי מס ְְְְְְִִֵַַַָָָולא 
דהה א ע בדא  ידע  לא  מא . לְְְְַַַָָָָ
לאו  עלמא  האי  גי מית . איקרי ְְְְְִִִֵַַָָָָעלמא ,
 מתידנ עלמא  ההא  ח יא . ְְְְְִִִֵַַַָָָמ ני

הא . דגא  עלמא והאי  , איה חיְְְְִִַַָָור

אחה הה א  בי דדיירי  (ר חיה)עלמא  ְְְֵֵֵַַַָָ

,קני די ודמיי נא, ְְְְְִִִֵַָָָבני
 י ד ה  וידעי לדא, א  דע מ ְְְְְְִִִֶַָָָָא

עלמא  עלמא)האי למיהוי ידז) לימ . ְְְְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָ
הה א ,  דמאריה יקרא  ְְְְִִֵַַַָָָָלמנדע 

עלמא . דההא  ְְְַַָָָמלא 

נתע בד לי אמר  חקל, להה א  מטא  ְְֲֲִֵֵַַַַַָָ
קא א אי ,לי אמר אתנח . ְְִֵַַַַַָָָה א ,
לי  אביד קא  אבידא  לי אמר ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָמתנחת .
ה א ברי קדא אמר, דכא . ְְְְֲִַַָָהאי

.ל  ְְִַָָיזמנינ

יהח :ל אמר מאמה? דעי י ְְִִֵַַַָָָאינ
.עיהר  א תיוה ,יקיה  ְְִִִִֵֵֵַַַָָא

הרעיאמר  אפ רי, , י ח :ל ְֲִִִֶַַַָָָ
ת א, צער דעי י  להע ְְְֲִַָָָ

.עיהר בדיני יקיה כב ד   דעיְְְְְִִִִִִֵַַָָוי
אינ תיוה ה מה , א :ל ְִִֵֵֵֶַַַָָאמר

מא מה? דעי ְְִָי

הריאמר ת ב , הה  לע :ל ֲֵֶֶַַָָָָ
, יח קראי יקיְִִִִִֶַַַָה
ועתידי ,תמ דעי וי לי ְְְְֲִִִִִֶַַָמס
מ ,  וי י  ,יה את ְְִִֵֵֵֶֶַַָָלתת
עיהר אבל .ל אל י והחי  ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאמר
 ואי דעיי לא  ,מתי קראיְְְִִִִֵֵֶָֹ
ת א מעי   לי מס ולא , יחיְְְְְֲִִִִֵַַַֹמ
מעי מיר אינ מי  .ל לְְֲִִֵֵֶַַָָהע
להע מ מת, נקרא   להע ת ְִִֵֶָָָָָא
ל ההא להע .י הח מני לא  ְִִֵֶֶֶַַַַָָֹה ה
ל ה א  להע וזה  ה א, ורחת  ְְְֶֶָָָנ מת

.  ַה

תאאחיה  רי להע(תח ר) ֲִֵֶֶָָָ
י קנאת , מי וד , האד ני  ְְְְִֵֶַָָָָל
מי מה דעיוי לזה, זה ריְְְִִִֶֶַָָֻמ

ה ה  לע( ללע לבא מ לי)עתיד . ְְִִִֶֶַַָָָָָָֹ
ת א ,  נר ב ד  את ְְְִִֶַָָלהיר

.להע תא ל ל ְֶַַָָה

יעהבנתע :ל אמר  ה דה,  תלא ְְְִִִֵֶֶַַַָָ
לה :ל אמר נאנח. ֱֵֶַַָָָָעת.
לי אבדה אבדה :ל אמר נאנח ? ְֱֲִֵֶַַָָָָָָא ה
ה א ר דה אמר : הה.  קֶַַַַָָָָ

.ל נְְְַָיז
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חגברא ,א ההא  אמר  מערא . חד  ְְְְֲַַַַַַָָָ
ידענא הא  הכא , ניע ל  ְְְִֵַַָָָָרי,
,דרגי נחתי . אעל הכא . ְְְְְְֲֳִִִַָָָָָָא מ דענא
  וחמ רס, חד לגי מט ְְְְֵֵַַַַַָָָעד
אילני  מאר  א מ א ניי מ ְְְִִִִִֵַָָָָָָאילני
.אילני מ אר מנייא  איל וחד  ְְְְְִִִִַַָָָָָָעלמא ,

סליק ריימ קלא חד  מע , ְְְְִִַַַָָָָָ
,אמרי הו ,יאיו)ס צה תהלי) ְְֲִִִַָ

ה' לפני נברכה ונכרעה נ חוה   אְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ
האי. מאי אמר  רחיא , רי  וו .נ ְְֲִֵַַַַַָָָע

תק. לי ְֲֵַאמר

מטינאאמר  ד ,האלהי רחיא , רי ְְֱֲִִֵַַַַָָָָֹ
רדיסא , האי לאמצע  י ְְְְִֵֵֶַַַָע
מטרא ריי מ ,ארחי רי ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוחמינא 
האי, מאי לי ואמרי דא, מטרא  ְְִִִֵַַַָָָָדא 
,ינפ רחי א יר מת הכא  לי, ְְְְְֲִִִִִַַַָָָואמר 
 אזלי מא ,עד ל אזלי  ְְְְְִִֵֶַַַָָמא
אזלי  י א ,עד ל אזל מא . יה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹל

 הדייה(הדי). למא  לי לימ וא , ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ
לי נטלי י א , יהל אזל  מאְֲִִִֵֵֵַַַַָֹ

למיד(יתה).יה לי ְְִֵֵֵַַַֹ

לרי אעברנא  מטינא  ר ס , הה א  ְְְֲִִֵַַַַָָָ
מטינא ד .ותרעי  לימגְְְִִִֵַַָָָ
קרא ה זרח. ער  איקרי חד, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָלתרעא 

גברא , יט)הה א  קיח ערי (ש לי תח ְְֲִִֵַַַָ
,ל אמר א אי.  לי אמר ֲֵֶֶַַַַָצדק.
אתינא . קא  עלמא  דמארי ְְְְֲִִֵֵַָָָָָליחתא
אה ליל ד  יהב מא ,ה ואמר תחְְְְְִִַַָָָ
רי   איה דא   לה אמר דא . ְְְֲִִַַַָָָאתרא
חסד  ל לידא הא  א  אמר ְְְְֲִֶֶַַָָָָרחיא .

.אי אמר עלמא. ְְֲֵַַָָהה א

מצא: האי ת א אמר  אחת . מערה ְְִַַַָָָָָ
ידעי הרי  ,לכא ננס ְְֲִִִֵֵֶַַָָָרי,
דרגת , ירד , נכנס .א מיר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָאני 
 ורא אחד, לפרס  יע ה ְְְִִֵֶֶַַָָָעד 
האילנת מאר מה זה  ימ ְְִִִִִֶֶָָָָֻאילנת 
מאר מה אחד ואיל ,להע ְְְִִֶֶֶָָָָָֻל 

ִָָהאילנ ת.

תעלמחנ ל  אחד  קל  מע , ל ְְֲֶֶַָָָָ
 הי יר,מריצה )א תהלי)א ְִִֶַָֹ

.נע ה' לפני  נברכה ונכרעה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹנ חוה
: ל אמר ה? מה ואמר: רחיא , רי  מְְְִֶַַַַַַָָָָ

ְֹתק.

העיאמר ,האלהי רחיא: רי  ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָֹ
וראיתי הה, הרס לאמצע ְְְְִִִֵֶֶַַַַָע
זה , מד  זה מד מחנת ,דרכי ְְֲִִִֵֶֶַַַָי
נפרד ת א לי , ואמר ה ? מה   ל ְְְְִִִֶַַַָָָָואמרי
מי ,עד לג לכיה מי  הפת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָרכי 
 עד לג  לה מי .יהל  לכי הְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

לכיה א(ע). ל ל לימימ , ְְִִִִֵַָ
 לד טלי נ  א   יהל ל ה ְִִִֵֵֵֶַָֹמי

( ת א). יה תא ִֵַָֹ

 תעברנמ לח  ענוה הרס , ת א ְְְְְִֵַַַַָ
ענ ה . ערי לימגְְְְִִִִֶַָָ
קרא ה זרח , ער קרא אחד, ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָל ער
אמר צדק. ערי  לי   תח : האי ת ְְֲִִִֵֶֶַָָא
 ר ל ליח ת :לה אמר לה? : ְִִִֶֶַָָָָל
 נת מי :כ ואמר  תח אתי. לְְְִִַָָָָָָָֻהע
הה?  ק א ה ה האה  יל ד  ְִֶֶֶַַַָָָָאת
זה :אמר רחיא. רי  ה א זה  :לה ְְְִֶֶֶַַַָָָָאמר
?להע ת א החסד   ל  ליה ְְְִִֶֶֶַָָה א

. ֵַָאמר

הזֹוהר רסז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

תחלית ,לי  יט אפ ,ואמר .לי ְְְֲִֵֵֵַַָָ
הה א גפא  הכא  למיעל  ְְְְֵַַָָָר
ואתל ,לי  יט אפ מ ד  ְְְְִִִֵַַַָָָעלמא .

.ל גנתא אויריְְְֲִִִִַָ

הה אועאל י על רקיעא ההא  וחמי  ְְְְִֵֵַַַַָָָ
רקיעא(נתא)גפא הה א  . ְְְִִַָָָ

אר על קאי רקיע  מהה א  ר ְְְְִִִֵַַַַָָָאת
תחמא ח את א  רקיע  עלמא. ְְְְְִִִֵַַָָָָָני
ח ני  ארע עלמא. ווני ְְְְִִֵַַַָָָָמ ל
סיטרי  ארע  י תיחי פיק ְְְְְִִִִֵֵַַַמ

אמצעיתא . וחד ְְְְִֶַָָָָעלמא ,

 ח קיימי י מזרח , בסטר חד ְְְְִִִֵַַַָָ
רזא ,מרקמ פיקמ ְְְְְִַַַַָָָארע 
לתריסר , סלקי יהו"ה , אתוו ְְְְְִִֵַַַַָָארע 

וחד. חד  לכל  אתוו ְְְְַַַַָָלת 

אינ  לת רמתח ימא , זמני ְְְְְִִִֵַַָָ
 ר מתח  ה ואתוו ,פיק ְְְְְְִִַַַָָמ
להה א קיימא  ממ א  חד קיא . ְְְְִִַַַַָָָָָל מא

ויזריעאל וארע(יעזריאל )סטרא , .מי ְְְְִֵַַָ
ארעה  ה תח  איה ,ידי חיְְְְְִִִֵַַַָָָמפ
רקיעא . הה א   י על אינ ,רעיְְְְִִִֵַַַַָ

.ה ידע  מא ְְְֵַַָולית 

אינ  ר אתיי ו י, ירחי רי ְְְְְִֵֵֵַַַַַָ
קברי, פא   ע פמ  ְְְְְְִִִֵַַָָָנפ
למארי  רעי  אינ קי למס ד  ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָלמכרע 

אמר,  דא מה כג)א . סו והיה(ישעיה ְְְְֵַָָָָָ
 ת מ י  חד חד ְְְִִֵֵֶַַַָָֹמ י 
ל , לפני. להחת  ר כל ְְְֲִַַָָָָָָיב א
פא , ע דיירי אנפ אינ ְְְְְִִֵַַָָָָָלאס אה

ר. ל ְְְִָָָואיתקר

 תח אי ,תא יטהפ :ואמר ,ל ְְְְִֵֶַָָ
ל   לכא להנס  ְְְִֵֶַָָרת 
,ת א יטהפ מ ד  ההא . לְִִִַָָָהע

.פני  ה ל   אוירי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָוהתל

א תונכנס י  על הרקיע ת א וראה ְְְִִֵֶַַַַָָָָ
 ה(ה)נפרד הרקיע תא . ְִִֶַַַָָָָ

ני אר  על  עמד  הרקיע   ת ְְִֵֵֵֶַַָָָמא
מל  תח  נתח הה הרקיע .לְְִִִִֶַַָָָָָָהע
חנת , ארעה .להע ל  וני ְְִֶַַַָָָָָה
צדדי ארעת  חי ת פיקְְְְְִִִֵַַַַמ

אמצע. ואחד ,לְְֶֶַָָָָהע

  חמיק  מזרח , צד אחד ְְִִֶֶַַַָָָ
, מימר פיק מ דארעה ְְְִִַַַָָָֻ

יל עלת  יהו"ה, א תת ארע ְְִִֵֶַַל 
ואחד. אחד  לכל א ת ת   ל ְְְִֵֶֶֶָָָָֹערה,

לת א רימתח   עמי ְְְִִִַַָָָֹ
הא תת וכל  ,פיק ְְִִַַָָה
אחד ממה  . דה  ל ְְְִֵֶֶַַַָָֻמתחרת 
ויזריעאל  מ הד,  תלא ְְֵַַעמד

ה א(יעזריאל ) ,יד מפחת  וארעה .ְְְְְֶַַָָָ
י על  ה ,ערי ארעה ה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָתח 

.ה יר מי ואי הרקיע, תְִִִֵֶֶַַָָָא

א תרט ותת, י חד לראי  ְְְֳִֵֶַָָָָָ
ע פת  הפ ת ת ְְְִִֶַַָָא
לפני לה חות לכרע ,ברי   ְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹה
אמר מ הל , לר עריה  ת ְְְֱִִֶֶַַַָָֹא

סו) מי(ישעיה  חד  חד מ י  ְְְִִֵֵֶָָָֹוהיה
להח ת ר כל יב א   ְְְֲִַַַַָָָָָת
רת נפת ת א לר ת  ל ְְְֶַַָָָָָלפני .

ר. ל  ונקרא ת , ה ְְִִַָָָָע



הזֹוהררסו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

חגברא ,א ההא  אמר  מערא . חד  ְְְְֲַַַַַַָָָ
ידענא הא  הכא , ניע ל  ְְְִֵַַָָָָרי,
,דרגי נחתי . אעל הכא . ְְְְְְֲֳִִִַָָָָָָא מ דענא
  וחמ רס, חד לגי מט ְְְְֵֵַַַַַָָָעד
אילני  מאר  א מ א ניי מ ְְְִִִִִֵַָָָָָָאילני
.אילני מ אר מנייא  איל וחד  ְְְְְִִִִַַָָָָָָעלמא ,

סליק ריימ קלא חד  מע , ְְְְִִַַַָָָָָ
,אמרי הו ,יאיו)ס צה תהלי) ְְֲִִִַָ

ה' לפני נברכה ונכרעה נ חוה   אְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָ
האי. מאי אמר  רחיא , רי  וו .נ ְְֲִֵַַַַַָָָע

תק. לי ְֲֵַאמר

מטינאאמר  ד ,האלהי רחיא , רי ְְֱֲִִֵַַַַָָָָֹ
רדיסא , האי לאמצע  י ְְְְִֵֵֶַַַָע
מטרא ריי מ ,ארחי רי ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוחמינא 
האי, מאי לי ואמרי דא, מטרא  ְְִִִֵַַַָָָָדא 
,ינפ רחי א יר מת הכא  לי, ְְְְְֲִִִִִַַַָָָואמר 
 אזלי מא ,עד ל אזלי  ְְְְְִִֵֶַַַָָמא
אזלי  י א ,עד ל אזל מא . יה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹל

 הדייה(הדי). למא  לי לימ וא , ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ
לי נטלי י א , יהל אזל  מאְֲִִִֵֵֵַַַַָֹ

למיד(יתה).יה לי ְְִֵֵֵַַַֹ

לרי אעברנא  מטינא  ר ס , הה א  ְְְֲִִֵַַַַָָָ
מטינא ד .ותרעי  לימגְְְִִִֵַַָָָ
קרא ה זרח. ער  איקרי חד, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָלתרעא 

גברא , יט)הה א  קיח ערי (ש לי תח ְְֲִִֵַַַָ
,ל אמר א אי.  לי אמר ֲֵֶֶַַַַָצדק.
אתינא . קא  עלמא  דמארי ְְְְֲִִֵֵַָָָָָליחתא
אה ליל ד  יהב מא ,ה ואמר תחְְְְְִִַַָָָ
רי   איה דא   לה אמר דא . ְְְֲִִַַַָָָאתרא
חסד  ל לידא הא  א  אמר ְְְְֲִֶֶַַָָָָרחיא .

.אי אמר עלמא. ְְֲֵַַָָהה א

מצא: האי ת א אמר  אחת . מערה ְְִַַַָָָָָ
ידעי הרי  ,לכא ננס ְְֲִִִֵֵֶַַָָָרי,
דרגת , ירד , נכנס .א מיר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָאני 
 ורא אחד, לפרס  יע ה ְְְִִֵֶֶַַָָָעד 
האילנת מאר מה זה  ימ ְְִִִִִֶֶָָָָֻאילנת 
מאר מה אחד ואיל ,להע ְְְִִֶֶֶָָָָָֻל 

ִָָהאילנ ת.

תעלמחנ ל  אחד  קל  מע , ל ְְֲֶֶַָָָָ
 הי יר,מריצה )א תהלי)א ְִִֶַָֹ

.נע ה' לפני  נברכה ונכרעה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹנ חוה
: ל אמר ה? מה ואמר: רחיא , רי  מְְְִֶַַַַַַָָָָ

ְֹתק.

העיאמר ,האלהי רחיא: רי  ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָֹ
וראיתי הה, הרס לאמצע ְְְְִִִֵֶֶַַַַָע
זה , מד  זה מד מחנת ,דרכי ְְֲִִִֵֶֶַַַָי
נפרד ת א לי , ואמר ה ? מה   ל ְְְְִִִֶַַַָָָָואמרי
מי ,עד לג לכיה מי  הפת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָרכי 
 עד לג  לה מי .יהל  לכי הְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

לכיה א(ע). ל ל לימימ , ְְִִִִֵַָ
 לד טלי נ  א   יהל ל ה ְִִִֵֵֵֶַָֹמי

( ת א). יה תא ִֵַָֹ

 תעברנמ לח  ענוה הרס , ת א ְְְְְִֵַַַַָ
ענ ה . ערי לימגְְְְִִִִֶַָָ
קרא ה זרח , ער קרא אחד, ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָל ער
אמר צדק. ערי  לי   תח : האי ת ְְֲִִִֵֶֶַָָא
 ר ל ליח ת :לה אמר לה? : ְִִִֶֶַָָָָל
 נת מי :כ ואמר  תח אתי. לְְְִִַָָָָָָָֻהע
הה?  ק א ה ה האה  יל ד  ְִֶֶֶַַַָָָָאת
זה :אמר רחיא. רי  ה א זה  :לה ְְְִֶֶֶַַַָָָָאמר
?להע ת א החסד   ל  ליה ְְְִִֶֶֶַָָה א

. ֵַָאמר

הזֹוהר רסז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

תחלית ,לי  יט אפ ,ואמר .לי ְְְֲִֵֵֵַַָָ
הה א גפא  הכא  למיעל  ְְְְֵַַָָָר
ואתל ,לי  יט אפ מ ד  ְְְְִִִֵַַַָָָעלמא .

.ל גנתא אויריְְְֲִִִִַָ

הה אועאל י על רקיעא ההא  וחמי  ְְְְִֵֵַַַַָָָ
רקיעא(נתא)גפא הה א  . ְְְִִַָָָ

אר על קאי רקיע  מהה א  ר ְְְְִִִֵַַַַָָָאת
תחמא ח את א  רקיע  עלמא. ְְְְְִִִֵַַָָָָָני
ח ני  ארע עלמא. ווני ְְְְִִֵַַַָָָָמ ל
סיטרי  ארע  י תיחי פיק ְְְְְִִִִֵֵַַַמ

אמצעיתא . וחד ְְְְִֶַָָָָעלמא ,

 ח קיימי י מזרח , בסטר חד ְְְְִִִֵַַַָָ
רזא ,מרקמ פיקמ ְְְְְִַַַַָָָארע 
לתריסר , סלקי יהו"ה , אתוו ְְְְְִִֵַַַַָָארע 

וחד. חד  לכל  אתוו ְְְְַַַַָָלת 

אינ  לת רמתח ימא , זמני ְְְְְִִִֵַַָָ
 ר מתח  ה ואתוו ,פיק ְְְְְְִִַַַָָמ
להה א קיימא  ממ א  חד קיא . ְְְְִִַַַַָָָָָל מא

ויזריעאל וארע(יעזריאל )סטרא , .מי ְְְְִֵַַָ
ארעה  ה תח  איה ,ידי חיְְְְְִִִֵַַַָָָמפ
רקיעא . הה א   י על אינ ,רעיְְְְִִִֵַַַַָ

.ה ידע  מא ְְְֵַַָולית 

אינ  ר אתיי ו י, ירחי רי ְְְְְִֵֵֵַַַַַָ
קברי, פא   ע פמ  ְְְְְְִִִֵַַָָָנפ
למארי  רעי  אינ קי למס ד  ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָלמכרע 

אמר,  דא מה כג)א . סו והיה(ישעיה ְְְְֵַָָָָָ
 ת מ י  חד חד ְְְִִֵֵֶַַַָָֹמ י 
ל , לפני. להחת  ר כל ְְְֲִַַָָָָָָיב א
פא , ע דיירי אנפ אינ ְְְְְִִֵַַָָָָָלאס אה

ר. ל ְְְִָָָואיתקר

 תח אי ,תא יטהפ :ואמר ,ל ְְְְִֵֶַָָ
ל   לכא להנס  ְְְִֵֶַָָרת 
,ת א יטהפ מ ד  ההא . לְִִִַָָָהע

.פני  ה ל   אוירי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָוהתל

א תונכנס י  על הרקיע ת א וראה ְְְִִֵֶַַַַָָָָ
 ה(ה)נפרד הרקיע תא . ְִִֶַַַָָָָ

ני אר  על  עמד  הרקיע   ת ְְִֵֵֵֶַַָָָמא
מל  תח  נתח הה הרקיע .לְְִִִִֶַַָָָָָָהע
חנת , ארעה .להע ל  וני ְְִֶַַַָָָָָה
צדדי ארעת  חי ת פיקְְְְְִִִֵַַַַמ

אמצע. ואחד ,לְְֶֶַָָָָהע

  חמיק  מזרח , צד אחד ְְִִֶֶַַַָָָ
, מימר פיק מ דארעה ְְְִִַַַָָָֻ

יל עלת  יהו"ה, א תת ארע ְְִִֵֶַַל 
ואחד. אחד  לכל א ת ת   ל ְְְִֵֶֶֶָָָָֹערה,

לת א רימתח   עמי ְְְִִִַַָָָֹ
הא תת וכל  ,פיק ְְִִַַָָה
אחד ממה  . דה  ל ְְְִֵֶֶַַַָָֻמתחרת 
ויזריעאל  מ הד,  תלא ְְֵַַעמד

ה א(יעזריאל ) ,יד מפחת  וארעה .ְְְְְֶַַָָָ
י על  ה ,ערי ארעה ה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָתח 

.ה יר מי ואי הרקיע, תְִִִֵֶֶַַָָָא

א תרט ותת, י חד לראי  ְְְֳִֵֶַָָָָָ
ע פת  הפ ת ת ְְְִִֶַַָָא
לפני לה חות לכרע ,ברי   ְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹה
אמר מ הל , לר עריה  ת ְְְֱִִֶֶַַַָָֹא

סו) מי(ישעיה  חד  חד מ י  ְְְִִֵֵֶָָָֹוהיה
להח ת ר כל יב א   ְְְֲִַַַַָָָָָת
רת נפת ת א לר ת  ל ְְְֶַַָָָָָלפני .

ר. ל  ונקרא ת , ה ְְִִַָָָָע
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ח קיימי י , ר בסטר אחרא ְְְֳִִֵַַָָָָ
להאי  עאלי לא ,פיק מ ְְִִִַַָָית
מע קריאת לע  אינ א א  ְְְֲִִֶַַַָָָאתר,

ימא . כל  בכנה  ְְְִַָָָָָרע תא ,

ד אמר , האלהי רחיא , ר י ְְֱֲִִַַַַָָֹ
קריב חנא , הה א  ְְְִִַַַַָָָאס לנא 
על ממ ה  י ,מי וענאל ממ א , ְְְִֵֶַַַָהה א 
ק לי, אמר ,ר סטר ְְֲִִַַַָָרעא 
ר לית  ,ח האי וחמי ,מקְְְְִֵֵַַָָ

ע"א)לאעלא קי  ד),י למחמי  ולא  , ְְְֱֳֵֵֶַָָָָ
דקא מע  קריאת לעא אינ ְְְְִִִִַַַָָָר

ָיא ת .

דקאוכל מע  קריאת לעא אינ ְְְְְִִִִַַָָָָ
יק עאלי ממ י (נ"איא ת, ְִִִֵַַָָָ

קיי,דמשיח ) כתרי לי ירימכ ,ְְְִִִִִִֵַַ
פל תרא  ה א  א  ,לי לעאואמרי ני ְְְְְִִִִֵָָָָָ

יא ת . דקא  מע  ְְְִִִַַָָקריאת

האי אילנא  מארי, ,לי ואמרי  ,לי ְְְְֵֵֵֵֵַָָָ
מה יא ת דקא  מע  ְְְִִַַָָָקריאת
עיאה רזא  חסידא , אי לי , אמר ֲֲִִִִַָָָָָה א .
ארע  אית מע קריאת  הכא .  ְְְִִִִַַַַָָָאיה

.יירְְָָ

רי רה  איה יחדא , קדמאה  ְְְְִִֵַָָָָָָ
ית .יבי תריסר ,דיְִִִִִֵֵַיח
 יבי וית  עי אה. יחדא  יביְְִִִִֵֵֵָָָ
, ואהב ניינא  רה  אחרא . ְְְְֳִִַָָָָָָָָָָיחדא 

.אתוו דמ"ב ד רזא  ,יבי ְְְְִֵֵַָָָמ"ב

מ ע ,רה  א והיה  ליתאה , ְְִִַָָָָָָָָ
מאלא , ימינא ְְְְְִִִִָָָאתליל

  חמדיע  ,רה צד אחר  ְְִֵֶַַַַָ
נכנסי לא ,פיקמ ְְִִִִַָָֹה 
עסקת תא אא  ה ה,  ק ְֶֶֶַַָָָל

. י כל בכנה רצ מע ְְְְְִִַַַָָָָקריאת

הס ל יאמר ,האלהי רחיא : רי ְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָֹ
הממה , ת א קרב  , הח  ת אְְֶַַַַָֻ
צד ל הער על מה ענא "ל,  מְְֶֶֶֶַַַַַֻ
את ראה ,מ מק  ק לי, אמר . ר ְְְִִֵֶַַָָה
ולא  ל להנס  רת אי ה ה , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹהח
סקיע  ת לא רט , תא ְְְְִִֶָָלראת

ראי . מע ְְִִַַָָקריאת

מע וכל קריאת סקיע  ת א ְְְְִִִֶַַָָ
לפניו נכנסי יממ  י ְְְִִִִִָָָָָֻראי,

היח ) כתרי)ל ת א  ירימכ , ְְִִִִִֶַַַָָ
ל התר זה :ל מריוא ,יְְְִִֶֶֶֶַקד

קריא עסק  רא י!ל ני  מע ת ְְְִִִֶַַַָָָ

אד ני ,אל י :ל ואמרי   תא ְְְֲִִִַַָָ
מה ראי, ה מע ְְִַַַַַָָהריאת
ה א עלי ס ד חסיד, אי  לי: אמר ְִִִֵֶַָָהיא ?
רת. ארע  י מע ריאת .אְְְִִֵַַַַַָָָ

ניה רה היא  ה ח ד , ל  הראנה ְִִִֵֶֶַַָָָָָ
ב ת. ערה י ,די ְְִִִֵֵֵֶיח
ב ת ו ,העלי ח ד  ב ת  ְְִֵֵֵֵֶַָ
,ואהב  הנה ה רה אחר . ְְְְִִֵַַַַָָָָָָיחד 
ל  ה ס ד ב ת , י עיארְְְְִִֵֵֶַַַָ

אתת. י עיְְִִִַַָאר

מע,רה  א והיה  ליית ְְִִִַָָָָָָ
והמאל מאל , מיה ְְְְִִֶַַַָָֹֹכלל

הזֹוהר רסטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

וסתרא רזא  ואיה ימינא. ְְְְְִִִִָָָָָָמאלא 
איהי  .מ ו עד קיא, ְְְְִִִִִֶַַַָָרתיכא 
רזא איהי א . על לטא  ְְְְִִַָָָָָָָָרתא 
רתיכא מה ע "ב  רזא  , יבי ְְְְִִִֵָָָָָע "ב

ִַָקיא .

חמי רה  איהי ,מו רביעאה , ְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
 יחמ לקביל איהי , יביְְֳִִִִֵֵַָ
לילא דציצית  רה  בינה. רעיְְְְִִִִִַָָָָָ
.אד למניינא  ייר וסלקי . ה ְְְְְְְְִִִָָָָָָָמ

דארייתא ,וכל פדי י ,יכ אר ְְְְְְִִֵֵַָָָ
דארייתא , כי  אר  ל  יְְְְֵֵַָָָ
 איה והכא לח ד. ונ קבא  לח ד, ְְְְְְְִָָָָכרא 
ה א , רי קדא  י אתייחד ְְְְִִִֵֵַָָייחדא ,
 וסלקי חדא , ניאת ונקבא ְְְְְְְֲִִִַַָָָכר

חדא . ְִָָָע רא

כלכרא הכי לאו מה , ליא ְְְְְִִֵַָָָָָ
ודא דא רייתא . כי ְְְְְֵַָָָאר
ורזא למנדע  עיאה, מהימנ תא  ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָבחא 

כרא(הא)א  .האלהי ה א  ה' ְְֱִָָָָֹ
חד, חד ואת לל נקבא,  לי ְְְְְְְְִִֵֵַַָא

נקב את ני ייחדאכרא   איה ודא א . ְְְְְְִִִֵָָָָ
דכרא א א   לימ אית  ולא  ,ליְְְְִִִֶָָָ

חדא . ְְֲַָָונקבא

דקאותא  ייחדא   ליא מא ל חזי, ְְְְֲִִִֵַַָָָָ
כל י א פרת  ימכ ְְְִִֵֵַָָָָיא ת ,
למהוי  ,ניוח פיק מ י לא זכי ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָימא .
ידי, על יעב מא ולית  הכא . ליְְְִִֵֵַַַָָ
הי  י ויכ יא ת, דקא  ירי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָבלבד 

.איעי ִִִָָרזי

ה רבה ל וסתר  ס ד  וה א .מיְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
הרה היא  ,מ ו עד ְְְִֶֶַַַַָָָָה דה,
בעי ל ס ד  היא  הל. על ְְִִִֶֶֶֶַַֹלטת 
בעי ל הד   ב ת,  יְְִִִֵֶַַ

ה דה. הרבה  ל מת  ניְְְִֵֶֶַַַָָָ

חמיר ה  היא  ,מו  רביעית  ְְְֲִִִִִֶֶַָָָ
ערי יחמ נגד היא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַבת,
.מ ל לה  היצית  רת  ְִִִִַַָָָָָֻבינה.

.אד ל למני ה רת ְְְִִֶַָָָָָועלת

ה רה ,וכל מצו ת י ה קמת, אר ְְְְְִֵַַָָָ
רה , הק מת  אר כל יְְְֵַַָָָ
ה א וכא לחד . והקבה לחד ְְְְְֵֶַַָָָָה כר
זכר הא ,  ר ד ה  תיחד ְִִֵֶַַָָָָיחד,
ער ליוע יחד , סי מת ְְְְְִִִִֵַַַָנקבה

ֶָאחד.

ארה כר כל  אי מה , נ ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הבח וזה הרה. ל ְְֶֶֶַַַַָהקמת

זה לדעת העלינה, האמנה  ה'(הה )ל  ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

קבה , ל נ הכר . האלהי ְְֱִִֵַַָָָָָֹה א
ע נבנה  הכר אחד ,  ע אחד  ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָונכללי
למת ואי . לה החד וזה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָה קבה.

יחד. נקבה זכר ְְֵֶַַָָָָאא

בא מי ל  רא יראה, הח ד  לי ְְִִִֵֶַַָָָֹ
ז כה , י כל לה רת מכְְִֵֶַַַָָָָ
ל להית ,לה והח נת פיק ְְְִִֵַַַַַָָל
בלבד , יד על  עב מי  ואי .אְְְִִֵֵֶַַַָָ
ניהעלי ד ת ויכ רא י, ְְִִִֵֶֶַַָָָָקרא 

. לַָה



הזֹוהררסח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ח קיימי י , ר בסטר אחרא ְְְֳִִֵַַָָָָ
להאי  עאלי לא ,פיק מ ְְִִִַַָָית
מע קריאת לע  אינ א א  ְְְֲִִֶַַַָָָאתר,

ימא . כל  בכנה  ְְְִַָָָָָרע תא ,

ד אמר , האלהי רחיא , ר י ְְֱֲִִַַַַָָֹ
קריב חנא , הה א  ְְְִִַַַַָָָאס לנא 
על ממ ה  י ,מי וענאל ממ א , ְְְִֵֶַַַָהה א 
ק לי, אמר ,ר סטר ְְֲִִַַַָָרעא 
ר לית  ,ח האי וחמי ,מקְְְְִֵֵַַָָ

ע"א)לאעלא קי  ד),י למחמי  ולא  , ְְְֱֳֵֵֶַָָָָ
דקא מע  קריאת לעא אינ ְְְְִִִִַַַָָָר

ָיא ת .

דקאוכל מע  קריאת לעא אינ ְְְְְִִִִַַָָָָ
יק עאלי ממ י (נ"איא ת, ְִִִֵַַָָָ

קיי,דמשיח ) כתרי לי ירימכ ,ְְְִִִִִִֵַַ
פל תרא  ה א  א  ,לי לעאואמרי ני ְְְְְִִִִֵָָָָָ

יא ת . דקא  מע  ְְְִִִַַָָקריאת

האי אילנא  מארי, ,לי ואמרי  ,לי ְְְְֵֵֵֵֵַָָָ
מה יא ת דקא  מע  ְְְִִַַָָָקריאת
עיאה רזא  חסידא , אי לי , אמר ֲֲִִִִַָָָָָה א .
ארע  אית מע קריאת  הכא .  ְְְִִִִַַַַָָָאיה

.יירְְָָ

רי רה  איה יחדא , קדמאה  ְְְְִִֵַָָָָָָ
ית .יבי תריסר ,דיְִִִִִֵֵַיח
 יבי וית  עי אה. יחדא  יביְְִִִִֵֵֵָָָ
, ואהב ניינא  רה  אחרא . ְְְְֳִִַָָָָָָָָָָיחדא 

.אתוו דמ"ב ד רזא  ,יבי ְְְְִֵֵַָָָמ"ב

מ ע ,רה  א והיה  ליתאה , ְְִִַָָָָָָָָ
מאלא , ימינא ְְְְְִִִִָָָאתליל

  חמדיע  ,רה צד אחר  ְְִֵֶַַַַָ
נכנסי לא ,פיקמ ְְִִִִַָָֹה 
עסקת תא אא  ה ה,  ק ְֶֶֶַַָָָל

. י כל בכנה רצ מע ְְְְְִִַַַָָָָקריאת

הס ל יאמר ,האלהי רחיא : רי ְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָֹ
הממה , ת א קרב  , הח  ת אְְֶַַַַָֻ
צד ל הער על מה ענא "ל,  מְְֶֶֶֶַַַַַֻ
את ראה ,מ מק  ק לי, אמר . ר ְְְִִֵֶַַָָה
ולא  ל להנס  רת אי ה ה , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹהח
סקיע  ת לא רט , תא ְְְְִִֶָָלראת

ראי . מע ְְִִַַָָקריאת

מע וכל קריאת סקיע  ת א ְְְְִִִֶַַָָ
לפניו נכנסי יממ  י ְְְִִִִִָָָָָֻראי,

היח ) כתרי)ל ת א  ירימכ , ְְִִִִִֶַַַָָ
ל התר זה :ל מריוא ,יְְְִִֶֶֶֶַקד

קריא עסק  רא י!ל ני  מע ת ְְְִִִֶַַַָָָ

אד ני ,אל י :ל ואמרי   תא ְְְֲִִִַַָָ
מה ראי, ה מע ְְִַַַַַָָהריאת
ה א עלי ס ד חסיד, אי  לי: אמר ְִִִֵֶַָָהיא ?
רת. ארע  י מע ריאת .אְְְִִֵַַַַַָָָ

ניה רה היא  ה ח ד , ל  הראנה ְִִִֵֶֶַַָָָָָ
ב ת. ערה י ,די ְְִִִֵֵֵֶיח
ב ת ו ,העלי ח ד  ב ת  ְְִֵֵֵֵֶַָ
,ואהב  הנה ה רה אחר . ְְְְִִֵַַַַָָָָָָיחד 
ל  ה ס ד ב ת , י עיארְְְְִִֵֵֶַַַָ

אתת. י עיְְִִִַַָאר

מע,רה  א והיה  ליית ְְִִִַָָָָָָ
והמאל מאל , מיה ְְְְִִֶַַַָָֹֹכלל

הזֹוהר רסטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

וסתרא רזא  ואיה ימינא. ְְְְְִִִִָָָָָָמאלא 
איהי  .מ ו עד קיא, ְְְְִִִִִֶַַַָָרתיכא 
רזא איהי א . על לטא  ְְְְִִַָָָָָָָָרתא 
רתיכא מה ע "ב  רזא  , יבי ְְְְִִִֵָָָָָע "ב

ִַָקיא .

חמי רה  איהי ,מו רביעאה , ְְְְְִִִִֶַַָָָָָ
 יחמ לקביל איהי , יביְְֳִִִִֵֵַָ
לילא דציצית  רה  בינה. רעיְְְְִִִִִַָָָָָ
.אד למניינא  ייר וסלקי . ה ְְְְְְְְִִִָָָָָָָמ

דארייתא ,וכל פדי י ,יכ אר ְְְְְְִִֵֵַָָָ
דארייתא , כי  אר  ל  יְְְְֵֵַָָָ
 איה והכא לח ד. ונ קבא  לח ד, ְְְְְְְִָָָָכרא 
ה א , רי קדא  י אתייחד ְְְְִִִֵֵַָָייחדא ,
 וסלקי חדא , ניאת ונקבא ְְְְְְְֲִִִַַָָָכר

חדא . ְִָָָע רא

כלכרא הכי לאו מה , ליא ְְְְְִִֵַָָָָָ
ודא דא רייתא . כי ְְְְְֵַָָָאר
ורזא למנדע  עיאה, מהימנ תא  ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָבחא 

כרא(הא)א  .האלהי ה א  ה' ְְֱִָָָָֹ
חד, חד ואת לל נקבא,  לי ְְְְְְְְִִֵֵַַָא

נקב את ני ייחדאכרא   איה ודא א . ְְְְְְִִִֵָָָָ
דכרא א א   לימ אית  ולא  ,ליְְְְִִִֶָָָ

חדא . ְְֲַָָונקבא

דקאותא  ייחדא   ליא מא ל חזי, ְְְְֲִִִֵַַָָָָ
כל י א פרת  ימכ ְְְִִֵֵַָָָָיא ת ,
למהוי  ,ניוח פיק מ י לא זכי ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָימא .
ידי, על יעב מא ולית  הכא . ליְְְִִֵֵַַַָָ
הי  י ויכ יא ת, דקא  ירי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָבלבד 

.איעי ִִִָָרזי

ה רבה ל וסתר  ס ד  וה א .מיְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
הרה היא  ,מ ו עד ְְְִֶֶַַַַָָָָה דה,
בעי ל ס ד  היא  הל. על ְְִִִֶֶֶֶַַֹלטת 
בעי ל הד   ב ת,  יְְִִִֵֶַַ

ה דה. הרבה  ל מת  ניְְְִֵֶֶַַַָָָ

חמיר ה  היא  ,מו  רביעית  ְְְֲִִִִִֶֶַָָָ
ערי יחמ נגד היא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַבת,
.מ ל לה  היצית  רת  ְִִִִַַָָָָָֻבינה.

.אד ל למני ה רת ְְְִִֶַָָָָָועלת

ה רה ,וכל מצו ת י ה קמת, אר ְְְְְִֵַַָָָ
רה , הק מת  אר כל יְְְֵַַָָָ
ה א וכא לחד . והקבה לחד ְְְְְֵֶַַָָָָה כר
זכר הא ,  ר ד ה  תיחד ְִִֵֶַַָָָָיחד,
ער ליוע יחד , סי מת ְְְְְִִִִֵַַַָנקבה

ֶָאחד.

ארה כר כל  אי מה , נ ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הבח וזה הרה. ל ְְֶֶֶַַַַָהקמת

זה לדעת העלינה, האמנה  ה'(הה )ל  ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

קבה , ל נ הכר . האלהי ְְֱִִֵַַָָָָָֹה א
ע נבנה  הכר אחד ,  ע אחד  ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָונכללי
למת ואי . לה החד וזה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָה קבה.

יחד. נקבה זכר ְְֵֶַַָָָָאא

בא מי ל  רא יראה, הח ד  לי ְְִִִֵֶַַָָָֹ
ז כה , י כל לה רת מכְְִֵֶַַַָָָָ
ל להית ,לה והח נת פיק ְְְִִֵַַַַַָָל
בלבד , יד על  עב מי  ואי .אְְְִִֵֵֶַַַָָ
ניהעלי ד ת ויכ רא י, ְְִִִֵֶֶַַָָָָקרא 

. לַָה



הזֹוהרער  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

חסידא ,ואחיד אי  לי, ואמר דילי ימינא  ְְֲִִִִִִִִַָָָָ
מיחדי    אינ יקר חמי ְְְֲִִֵֵַָָָא
 ולעא יא ת, דקא  קי א  ְְְִִַָָָָָָמא 

דא . גוונא  מע  ְְְְִִַַַָָקריאת 

הואעילנא  היכלא  בההא  היכלא , חד ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָ
ימי   ח ,היכלי ְְִֵֵַָשס"ה
 יטי ויעקב  יצחק אברה ְְְֲִִִַַַַָָָָֹא.

.ייהג הרא ואד היכלא , ְְְְִֵַַַָָָָָהה א 

מתל י וחמינא ,מתי נ חבילי ה  ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ
וכ ה דח י , אילנא  רקימְְְְִִִֵַַָָָ
היכלא ,  ועיילי עיאה. יקרא  ְְְִִִִֵַָָָָָָָגווני
ממא רב  א , על ממא רב  ְְְַַַַַָָָויופיא"ל

.הדייה ְְְֲַַַָדא רייתא 

האתח עלמא , קיי  אתער ואמר , ְְְִִֵַַַַָָָָָ
מא מייחדי קא  ,י יק ניכְְְְֲִִֵֵַַָָ
 יידפר רע תא  מכוני ְְְְְְִִֵַַָָָָקיא,

מע . ְְִִַַקריאת 

 ואד.ה מל  חמינא   הרא ְְְְִִֵֵַָָָָָ
מע קריאת  עאלת ְְְְֲִַַַַָָבעתא 
להאי  קדמיתא  סליקא  ,נ ר ְְְְְִִֵַַַָָָָקרי
חסר אי ,הרא  אד  וארח ְִִֵַַָָָָָָָָהיכלא ,
.ל מקל  לא  מע , מרת  אחת  ְְְִִֵַַַַַָָא ת 
י מא איה ,דאד ניינא  חסר ְְְְִִִֵַָָָָָָָהא 
חזר יבי  אינ ,עיואר ְְְְְִִִֵֵַָָֹמנה

צר. ְִִַליח

ל,ואי  מקל  יא ת , דקא   ית א ח ְְְְִִֵַַַָָָָָ
ויעקב יצחק  אברה לי ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹונטלי

ונ ק  ,ימ מא חדוה, חמי  מא .ל י ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

אואחז חסיד , אי  לי: ואמר ימיני  ְְִִִִִֵַַָָָֹ
יחדי  ת א ב ד  את  ְְְֲִֵֶֶַָראה
סקיוע ראי ד ה ה ְְִֵֶַַָָָאת

זה.  מ מע ְְְִִֶַַקריאת 

הינכנסי היכל  ת בא אחד , להיכל  ְְְְִִֵֵֶַָָָָ
וחמה י מאת  לְֲִִִֵַָֹ
אברה הנה . ימת  ח ְְְְֵֶַַָָָָָהיכלת ,
ההיכל ,  ת א לטי ויעקב  ְְְְֲִִֵַַָָֹיצחק

.כת  הרא  ְְִָָָָואד

נמתוראיתי  ל קב צת  ה ְְְִִֶַָָָ
ע ל רקמה  ְְִֵֶָָָֻמל ת
,עלי ב ד ל גוני וכה  , יְְְִִֶֶַַַָָָהח
הממה ויופיאל ההיכל, לת ְְְְְִִֵֶַַָָֻונכנסי
ה רה ל ד ל ממה  הל, על  ְֶֶַַַַָָָֹֻה דל

.הִֶָע

הריתח  ,להע קדי  ררהתע ואמר: ְְְְֲִֵֵַַָָָָ
את  יחדי ,ידה ניכְְְֲִִֵֶֶֶַַ
ל  רצ נימכ ,דה  ְְִֵֶַַַָָָה

מע. קריאת ל  ְְִִֶַַַָָהרת

לוראיתי  הרא  אד את  ְְִִִִֵֶֶַָָָָ
קריאת כנסת ב עה .הְְְִִֶֶֶֶַָָָ
רא נה עלה ,אד  רא ְִֵֶֶַָָָָָמע 
א .הרא אד  מריח  הה, ִִִֵֵֶַַַָָָָָלהיכל
אינ מע, מרת  אחת א ת ְְֲִִֵֵַַַַָחסרה
, אד ל  נינ חסר הרי  ,תא ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָמק ל
 ת א מנה , עיאר מאתי ְְְִִֶֶַַָָָה א

הר. ליח ח זר ְִִֵֵֶַַַהב ת

וא,ת א מקל  רא י,  ת א מצא  ְְִֵֵַָָָָ
ויעקב , יצחק  אברה מ  טליְְְְְֲִִִֶַַָָָֹונ
מי ה מחה , ראה מי .ת א קיְְְִִִִַָָָָונ

הזֹוהר רעאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ציקיא אינ כל ערביא , ְְְִִִֵַַָָָָחמי
חדוה . הה א  אתיי קא  ,דעד ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָבגינא 

מא ב עתא עלמא, לההא  דייתי ְְְְֲֵֵַַַַָָ
 תבי א ,דילי חדוה ְְְֱִִֵֵֶֶָיחמי
ימא , זימני רי ייהלג  אבה  ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָלי
מריא ט א  עלי נחית  ימא  ְֲִֵֵֵַָָָָָבכל

ְְַָדמלא .

י בהה א  מיכלא, ואכלי ידעי טא , ְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
 וידעי .אכלי איעי ְְְְֲִִִִֵַָָָמלאכי
למהוי, י ז מה יהוי, מה  הוה, ְְֱֱֲִִֵֵֶַַַַַָמה
לגפי  קיי ה א  ברי קדא  זמנא  ְְְְְִִִֵַָָעד
קדא ל קיוי עלמא , האי ְְְְְִִִַַָָָדסריח
יא ת . דקא מתנא  בניינא  ה א, ְְְְְְִִִִַָָָָָברי

ח,'ש מיר הו , ר בסטר ְְְְֲִִַַָ
ו', אחרא  בסטר ו', א  ְְְֳִִַַָָָבסטר
גברא , להה א אילנא  ו'. אחרא  ְְְְְֳִֵַַַָָָָבסטר
ידענא . לא אמר  ,אתוו ה י מאי ְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָואמינא ,

אי עד לי, ואמר ממ א , ההא  אתא  ְֲֲִִַַַַַַָָ
סימני ,אתוו אינ (נ"אחסידא, ְֲִִִִַָָָ

(אהסמכיז מע. קרת  פריתא  ְְְְְִִִִַַַָָָָָָ
י מא כל  ל אמר  מא לקי ְְֲֲֵַַָָָח

דל א . ְְִִָָרע תא 

 ח קיימ י , צפ בסטר אחרא  ְְְֳִֵַַָָָָָ
 אתוו וחמ ,פיק מ ריְְְְִֵֵַַָָ
 אתוו רי . ייהג צי מתנ ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָמלהטי
דא , סטרא   אתוו תרי דא , ְְְְְְִִֵַָָָָָסטרא 
  ואינ . עלייה ליא ייהמ לעילא  ְְְְְְֲִִֵַַַַָָוחד 

."אלהי ואיקרי קי א  מא  ְְְְֱִִִִֵַָָָָֹרזא 

ה יק תא כל הערביה יראה ְְְִִִַַָָָָָָ
המחה.  תלא  אי ,עד גְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

יראהבעה מי , להע ת לא בא  ְְְִִֶֶָָָָָֹ
ת א יבי ,מחת ְִִִֶֶָאת 
 י בכל , י עמי אצל ְְְֲִֶַַָָָָהאב ת

.ל ה  מרא טל עליו ֵֵֶֶַַָָֹירד 

ת באאכלה  כלי וא  דעיי ה ל ְְְְֲִִַַַַָ
.כליא ני העלי  לאכיְְְִִִֶֶַָָ
מה היה, מה היה , מה   דעיְְְִִֶֶֶַַַָָוי
ר דה מה עד להי ת, ְְִִֶֶַַַַָָָעתיד 
לע חירה פי ה את  יקי ְִִִֶַַָָָה א
 בני הא  ר  ד ה ויקימ ְְִִִֵֶַַָָָה ה,

ראי . ְָָָֻמת

  ח,'ש  מיר הי  ר ה צד  ְְִֶַַַַָָ
בד ו', אחר  בצד ו', זה ְְֵֶֶַַַַַצד 
ואמרי : , האי ת א אל י  ו '. ְְְִִִֵַַַָָָָהאחר

ידע. איני אמר: ?ל ה הא תת  ִִֵֵֵַַַָָָָמה

איעד  לי : ואמר הממ ה תא א  ְְִֵֶֶַַַָָֻ
סימני  האתת ת א (עדי)חסיד , ִִִֵֵַָָָָ

חלק ארי  מע. קריאת ל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָה רת
 רצ  י כל תא אמר מי ְְִִֵֶֶָָל 

ֵַהב .

  ניח מדיע  ,צפ צד אחר ְְְִֵֵֶַַַָ
להטת את ת וחמ ,פיקְְֲִִֵַָמ
זה צד  אתת י  . כת ְְְְְִֵֶַָונצצת 
למעלה ואחת  זה , צד  א תת ְְְְְִֵֶַַַַָי
ה ס ד  וה ,עליה ליה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָמה

." אלהי ונקרא דְְֱִִַָָֹה



הזֹוהרער  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

חסידא ,ואחיד אי  לי, ואמר דילי ימינא  ְְֲִִִִִִִִַָָָָ
מיחדי    אינ יקר חמי ְְְֲִִֵֵַָָָא
 ולעא יא ת, דקא  קי א  ְְְִִַָָָָָָמא 

דא . גוונא  מע  ְְְְִִַַַָָקריאת 

הואעילנא  היכלא  בההא  היכלא , חד ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָ
ימי   ח ,היכלי ְְִֵֵַָשס"ה
 יטי ויעקב  יצחק אברה ְְְֲִִִַַַַָָָָֹא.

.ייהג הרא ואד היכלא , ְְְְִֵַַַָָָָָהה א 

מתל י וחמינא ,מתי נ חבילי ה  ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ
וכ ה דח י , אילנא  רקימְְְְִִִֵַַָָָ
היכלא ,  ועיילי עיאה. יקרא  ְְְִִִִֵַָָָָָָָגווני
ממא רב  א , על ממא רב  ְְְַַַַַָָָויופיא"ל

.הדייה ְְְֲַַַָדא רייתא 

האתח עלמא , קיי  אתער ואמר , ְְְִִֵַַַַָָָָָ
מא מייחדי קא  ,י יק ניכְְְְֲִִֵֵַַָָ
 יידפר רע תא  מכוני ְְְְְְִִֵַַָָָָקיא,

מע . ְְִִַַקריאת 

 ואד.ה מל  חמינא   הרא ְְְְִִֵֵַָָָָָ
מע קריאת  עאלת ְְְְֲִַַַַָָבעתא 
להאי  קדמיתא  סליקא  ,נ ר ְְְְְִִֵַַַָָָָקרי
חסר אי ,הרא  אד  וארח ְִִֵַַָָָָָָָָהיכלא ,
.ל מקל  לא  מע , מרת  אחת  ְְְִִֵַַַַַָָא ת 
י מא איה ,דאד ניינא  חסר ְְְְִִִֵַָָָָָָָהא 
חזר יבי  אינ ,עיואר ְְְְְִִִֵֵַָָֹמנה

צר. ְִִַליח

ל,ואי  מקל  יא ת , דקא   ית א ח ְְְְִִֵַַַָָָָָ
ויעקב יצחק  אברה לי ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹונטלי

ונ ק  ,ימ מא חדוה, חמי  מא .ל י ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

אואחז חסיד , אי  לי: ואמר ימיני  ְְִִִִִֵַַָָָֹ
יחדי  ת א ב ד  את  ְְְֲִֵֶֶַָראה
סקיוע ראי ד ה ה ְְִֵֶַַָָָאת

זה.  מ מע ְְְִִֶַַקריאת 

הינכנסי היכל  ת בא אחד , להיכל  ְְְְִִֵֵֶַָָָָ
וחמה י מאת  לְֲִִִֵַָֹ
אברה הנה . ימת  ח ְְְְֵֶַַָָָָָהיכלת ,
ההיכל ,  ת א לטי ויעקב  ְְְְֲִִֵַַָָֹיצחק

.כת  הרא  ְְִָָָָואד

נמתוראיתי  ל קב צת  ה ְְְִִֶַָָָ
ע ל רקמה  ְְִֵֶָָָֻמל ת
,עלי ב ד ל גוני וכה  , יְְְִִֶֶַַַָָָהח
הממה ויופיאל ההיכל, לת ְְְְְִִֵֶַַָָֻונכנסי
ה רה ל ד ל ממה  הל, על  ְֶֶַַַַָָָֹֻה דל

.הִֶָע

הריתח  ,להע קדי  ררהתע ואמר: ְְְְֲִֵֵַַָָָָ
את  יחדי ,ידה ניכְְְֲִִֵֶֶֶַַ
ל  רצ נימכ ,דה  ְְִֵֶַַַָָָה

מע. קריאת ל  ְְִִֶַַַָָהרת

לוראיתי  הרא  אד את  ְְִִִִֵֶֶַָָָָ
קריאת כנסת ב עה .הְְְִִֶֶֶֶַָָָ
רא נה עלה ,אד  רא ְִֵֶֶַָָָָָמע 
א .הרא אד  מריח  הה, ִִִֵֵֶַַַָָָָָלהיכל
אינ מע, מרת  אחת א ת ְְֲִִֵֵַַַַָחסרה
, אד ל  נינ חסר הרי  ,תא ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָמק ל
 ת א מנה , עיאר מאתי ְְְִִֶֶַַָָָה א

הר. ליח ח זר ְִִֵֵֶַַַהב ת

וא,ת א מקל  רא י,  ת א מצא  ְְִֵֵַָָָָ
ויעקב , יצחק  אברה מ  טליְְְְְֲִִִֶַַָָָֹונ
מי ה מחה , ראה מי .ת א קיְְְִִִִַָָָָונ

הזֹוהר רעאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ציקיא אינ כל ערביא , ְְְִִִֵַַָָָָחמי
חדוה . הה א  אתיי קא  ,דעד ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָבגינא 

מא ב עתא עלמא, לההא  דייתי ְְְְֲֵֵַַַַָָ
 תבי א ,דילי חדוה ְְְֱִִֵֵֶֶָיחמי
ימא , זימני רי ייהלג  אבה  ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָלי
מריא ט א  עלי נחית  ימא  ְֲִֵֵֵַָָָָָבכל

ְְַָדמלא .

י בהה א  מיכלא, ואכלי ידעי טא , ְְְְְִֵֵֵַַָָָָ
 וידעי .אכלי איעי ְְְְֲִִִִֵַָָָמלאכי
למהוי, י ז מה יהוי, מה  הוה, ְְֱֱֲִִֵֵֶַַַַַָמה
לגפי  קיי ה א  ברי קדא  זמנא  ְְְְְִִִֵַָָעד
קדא ל קיוי עלמא , האי ְְְְְִִִַַָָָדסריח
יא ת . דקא מתנא  בניינא  ה א, ְְְְְְִִִִַָָָָָברי

ח,'ש מיר הו , ר בסטר ְְְְֲִִַַָ
ו', אחרא  בסטר ו', א  ְְְֳִִַַָָָבסטר
גברא , להה א אילנא  ו'. אחרא  ְְְְְֳִֵַַַָָָָבסטר
ידענא . לא אמר  ,אתוו ה י מאי ְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָואמינא ,

אי עד לי, ואמר ממ א , ההא  אתא  ְֲֲִִַַַַַַָָ
סימני ,אתוו אינ (נ"אחסידא, ְֲִִִִַָָָ

(אהסמכיז מע. קרת  פריתא  ְְְְְִִִִַַַָָָָָָ
י מא כל  ל אמר  מא לקי ְְֲֲֵַַָָָח

דל א . ְְִִָָרע תא 

 ח קיימ י , צפ בסטר אחרא  ְְְֳִֵַַָָָָָ
 אתוו וחמ ,פיק מ ריְְְְִֵֵַַָָ
 אתוו רי . ייהג צי מתנ ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָמלהטי
דא , סטרא   אתוו תרי דא , ְְְְְְִִֵַָָָָָסטרא 
  ואינ . עלייה ליא ייהמ לעילא  ְְְְְְֲִִֵַַַַָָוחד 

."אלהי ואיקרי קי א  מא  ְְְְֱִִִִֵַָָָָֹרזא 

ה יק תא כל הערביה יראה ְְְִִִַַָָָָָָ
המחה.  תלא  אי ,עד גְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

יראהבעה מי , להע ת לא בא  ְְְִִֶֶָָָָָֹ
ת א יבי ,מחת ְִִִֶֶָאת 
 י בכל , י עמי אצל ְְְֲִֶַַָָָָהאב ת

.ל ה  מרא טל עליו ֵֵֶֶַַָָֹירד 

ת באאכלה  כלי וא  דעיי ה ל ְְְְֲִִַַַַָ
.כליא ני העלי  לאכיְְְִִִֶֶַָָ
מה היה, מה היה , מה   דעיְְְִִֶֶֶַַַָָוי
ר דה מה עד להי ת, ְְִִֶֶַַַַָָָעתיד 
לע חירה פי ה את  יקי ְִִִֶַַָָָה א
 בני הא  ר  ד ה ויקימ ְְִִִֵֶַַָָָה ה,

ראי . ְָָָֻמת

  ח,'ש  מיר הי  ר ה צד  ְְִֶַַַַָָ
בד ו', אחר  בצד ו', זה ְְֵֶֶַַַַַצד 
ואמרי : , האי ת א אל י  ו '. ְְְִִִֵַַַָָָָהאחר

ידע. איני אמר: ?ל ה הא תת  ִִֵֵֵַַַָָָָמה

איעד  לי : ואמר הממ ה תא א  ְְִֵֶֶַַַָָֻ
סימני  האתת ת א (עדי)חסיד , ִִִֵֵַָָָָ

חלק ארי  מע. קריאת ל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָה רת
 רצ  י כל תא אמר מי ְְִִֵֶֶָָל 

ֵַהב .

  ניח מדיע  ,צפ צד אחר ְְְִֵֵֶַַַָ
להטת את ת וחמ ,פיקְְֲִִֵַָמ
זה צד  אתת י  . כת ְְְְְִֵֶַָונצצת 
למעלה ואחת  זה , צד  א תת ְְְְְִֵֶַַַַָי
ה ס ד  וה ,עליה ליה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָמה

." אלהי ונקרא דְְֱִִַָָֹה



הזֹוהרערב  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 ח רי  ריי ,פיקמ באינ א  ְְְְְִִֵַַַָָ
  ואינ רקיעא , ההא  ְְְְִִַַָָממ

וגזריא "ל  עזריאל )צורט "ק ממ (נ"א י  , ְְִַָ
את חת . לא  סטרא  הה א ְְְְְִִַַַַָָָ

הות כ מרקמא  היכלא , חד אית  ְְְְִֵַַַַָָָָָ
 קיימי בי .רי צ וכה , ְְְִִִִֵַָָָגווני
  דמאריה מא  מקי  אינ ְְְְִִֵֵַָָָל 
,לי מברכי לבתר ימא , כל ְְְְֲִִִֵַַָָָָָאמירה 
ועד, ללע רהמב ה' ר מרי ְְְְִֶַָָָָוא
קד ה לבתר לי יימקְְְִִִֵַַָָ

ְֶֶמלת .

דא וההא מה  , ל מ איקרי היכלא  ְְְְְְִֵֵַַָָָָ
ד )אמר, ז ה'(ירמיה היכל ה ' היכל ֵֵֵַַָ

 איה היכלא  והה א ה ה . ה ' ְִֵֵֵַַָָָהיכל
הה א אמר האי. מאי ואילנא .ל ְְְֲֵַַַַָָָמ
  מיהי ל אכלי לא  אינ י א ְְְִִֵֵֵַָָָָגברא ,

.מה ְִַעל

גי, עלמא האי  נ בר נמתא  ְְְְְְִִַַַָָָָ
וליליא . ליליא  כל מיני ְְְְְִֵֵֵַָָָָנפקת 
ח טמא ורייא  ,לי אתהרא  ְְְְְְְְִֵַַַָָָָצפרא
אתייבא ולא  עאלת ולא  , נ ְְְְְִַַַָָָָָדבר
ה א ,  ברי לקדא מבר עד ְְְְְִִֵֵַָָמע י,
.כד מתייבא  די , מי על ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָומצלי

תיב ,ועל כב)א  ב  מ (ישעיה  לכ ל ח ְְְִִִֶַָָ
א ר מאי . א נ מה  אר ְְֲֲֶֶַַָָָָָהאד
וא מר צפרא , נחתא  גי . א ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָנ מה

ע"ב)ל קי  זילי,(ד ה א,  ר  ד ה ִִַָָָ
יצלי  מנת על ח טמ י , לי ְְְְְְִִֵֵַָרי
יא ת , דקא  ה א מבר אי .תיְְְִִֵֵָָָצל
סליקת , רחא לא, ואי ,יג ְְְְְִִֵֵֵַַָָָרי
ההיא מיני חסרא  נ ר ְְְְִִִֵַַַַַָָוא ח 

נ מתא . ְְְִָָָָקדתא 

  חרי פיק ה ת בא הה ְְִִֶַַַַַָ
וה הרקיע,  ת א יממ ְְְְִִֵֵַָָֻני 

וגזריאל (עזריאל )צורטק  ימ , ְְִֶָֻ
נפח . א ה ד  ת אְְִֶַַָֹ

וגוני כ ה מר אחד היכל  י ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻ
ת א ל מדיע  ב ,רי צ ְְִִִַָָָוכה
כל אמירה נ ר   את  יקְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ר מריוא ,ת א ברכי אחר , ְְְְִִֶַַָָי

א תה יימק ועד , ללע המבר 'ְְְִִֶַַָָָֹ
מת. קדה   ְְִֶֶַַָָֻֻאחר

תאמרוא  מ ,מ נקרא ההיכל ְְְְֱִֵֶֶַַָָָֻ
ז) ה'(ירמיה היכל ה ' היכל ה' ֵֵֵַַַהיכל 

ו אל י .מ הא  ההיכל   תוא ְְְְִֵֵַַָָָָֻה ה.
א ה  א : האי תא אמר  ה. ִֵֵֶֶַַָָֹמה 

.מ על   ימיה ל כלי ְְִֵֶַָָָא

המה לע אד ל  המה ְִֶֶֶַַָָָָָָ
ולילה. לילה  כל  מ ְְְְִֵֶַַָָָי צאת
ל  חט ורה אליו , חזרת ְֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹקר
מעיו מתי בת ולא נכנסת ולא  ,ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהאד
ה א ר ד ה את בר ְֵֶֶַַָָָעד 
.ממק מתיבת אז ,מ על ְְְִִִֵֶֶַַַָָָמתל

תב ועל (ב מ (ישעיה  לכ חדל ְְִִֵֶַָָ
ה מה .א נ מה אר ְְֲֶֶַַָָָָָהאד
קר, רדת מ ? א נ מה ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָֹא ר
ל הי  לכי  הא :  ר ד ה ל ְְְִִֵַָָָואמר
א .תפ תל מנת על  ,חטמְְְְְִִִֵֶַַָָָ
וא .כבת תרה  היא רא י , הא ְְְְִִִֵֶָָָמבר
חסרה האד ונמצא  ועלה, רחת ְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹלא,

המה. קדת ת א ְְִֶַַָָָֻמ

הזֹוהר רעגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 בוכיונח ה ,מיני חסרא  מתינ ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לא  א ,לכל אתח ב  לא  ְְְִִִַַָָהא ,
לאיני לי אסיר א , ועל עלמא. ְְְְֲִִִֵַָָָָָהוה
למארי מבר עד ,לחברי ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָלברכא 

דצל תא . ְְִִָָירתא 

 מרוהח א והא  ה', את  רכ אמר ְְְֵֵֶַַָָ
ועד. ל לע רהמב ה ' רְְֶַָָָָ
רתא מ ,למארי מבר ְְְִִֵֵֵֵַָָָָָוכיו
 ריא א  ועל  לצ אה. ְְְְִִַַָָָָָצלתא 
מקי  מברכי  אינ איז .אְְְְְִִִֵֵַַָָָקד

דל א . רע תא  י מא , כל  ְְְְִִֵָָָָָלמאריה

רההיא לית  א ליפנא , עתא  ְְְְֲִִֵַַָָ
עד  ע רה, צל תא  ְְֲַַַָָָָָלצאה
ירתא ה א  ברי לקדא  מברכיְְְְְִִִִָָָ
.תהצל  צ ,לי מברכי וכיו ְְְְְְִִֵֵַָָָכא .

לאו אמר רכה , ההיא  ר י, גברא, הה א  ְְֲִִַַַַַָָָָ
בחא לאתקנא  א א  ְְְִִֶַָָָָאיה
, מתה נ ל אהדר .ְְְְֲִֵַַַָלמאריה
ברכתא . מה חמ ְְְְְְְִִֵַָָָָָאיתקריא 
ועל .'וכ רהמב ה ' ר ,יבי  חמְְְְִֵֵַַָָָ
לא קדה  צל תא . רייא  דא  ְְְְַָָָָָָָרכה 
לאקפא רכה , על א א ְְְְִֶַַַָָָָָריא 
קד ה דא , ברכה כא , ְְְְֵָָָָָָלמאריה

ע רה . אא  איה לאו ֲִֶַָָָָָדא ,

לסטראילנא דא  היכלא  א אי ,לי ְְִֵֵֵַַַָָָָָ
היכלא האי לי, אמר . ְֲִֵַַָָָצפ
  לטי לא  ,יי סטרי ל פיי ְְְְְְִִִִִִַָָָאת

ְְָָעלמא .

חר ולית .גנ ח איקרי א , ְְְְִֵֵַַַָ
  ריהד  אינ ר ,י ְְְִִִֵֵַַָָלאס לא 

בוכיו נח ה , מ חסרה   מת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
לא א , לכל נחב  אינ ְְְִִֵֶָֹהא?
 לבר  לאד אס ר   ועל . לע ְְֵֵַָָָָָָָָָהיה 
רא ית נר את  בר עד  חבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָאת

ְִַָהפה.

 מרוהח א והא ה', את רכ אמר ְְְֵֵֶַַָָ
 וכיו ועד. ללע המבר ה' רְְְֵֶַָָָָָֹ
הפה רא ית   מ , נלר ברְְְִִִִֵֵֶַָָָ
א רי הד ת. רת  ועל ְְְְְִֵֵֵַַַַֻלהתל,
כל נ ר את  י מק המברכי ְְְְְִִִֵֶַַָָָה

הב .  רצ  ְִֵַי

תא ע תהר אי למד י , ה ְְְִֵֶַַָָָָ
עד ערה , פה  ְְְֲִִֵַַַָָָלהתל 
ה א ר דה את  ברכיְְִֶֶַָָָ
,ת א ברכי וכיו ה ל . ְְְְִִֵֵֶַָָֹרא ית 

.תפ לליְְְִִִַָָמת

ההיאאמר הרכה  רי , : האי תא ְִִִַַַַָָָָ
, נלר ה בח  לת אא ְְִֵֵֶֶַַַָָָאינ
חמה קראת , מתנ לה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהחזיר
ה'  ר בת, חמ והרכה  ְְְֵֵֵַָָָָמ ת.
רה ה ה רכה ועל  .' כ ְְְַַַַָָָָֹהמבר
על אא רה לא והדה ְְְִֶַַַָָָָֹֻה פה,
והרכה ל.  נר להחזיק ְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹה רכה,

ערה. אא אינ ה וה ד ה ְְֲֵֶַַַַָָָָָֻה

הפ?אלי  לצד ההיכל לה  :ת א ְְִֵַַַַָָָָָ
ל נכנעי הה היכל לי : ְִִִֵֶַַַָָָָאמר

.לע  לט י א  הרעי דדיְְְִִִֶַָָָָָֹה

הח ואי ,נג ל  הח נקרא  הה ְְִֵֶֶַַַַַַָֹ
ת לא רט , להס ל  ְְְְְִֵַָָרת 
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 ח רי  ריי ,פיקמ באינ א  ְְְְְִִֵַַַָָ
  ואינ רקיעא , ההא  ְְְְִִַַָָממ

וגזריא "ל  עזריאל )צורט "ק ממ (נ"א י  , ְְִַָ
את חת . לא  סטרא  הה א ְְְְְִִַַַַָָָ

הות כ מרקמא  היכלא , חד אית  ְְְְִֵַַַַָָָָָ
 קיימי בי .רי צ וכה , ְְְִִִִֵַָָָגווני
  דמאריה מא  מקי  אינ ְְְְִִֵֵַָָָל 
,לי מברכי לבתר ימא , כל ְְְְֲִִִֵַַָָָָָאמירה 
ועד, ללע רהמב ה' ר מרי ְְְְִֶַָָָָוא
קד ה לבתר לי יימקְְְִִִֵַַָָ

ְֶֶמלת .

דא וההא מה  , ל מ איקרי היכלא  ְְְְְְִֵֵַַָָָָ
ד )אמר, ז ה'(ירמיה היכל ה ' היכל ֵֵֵַַָ

 איה היכלא  והה א ה ה . ה ' ְִֵֵֵַַָָָהיכל
הה א אמר האי. מאי ואילנא .ל ְְְֲֵַַַַָָָמ
  מיהי ל אכלי לא  אינ י א ְְְִִֵֵֵַָָָָגברא ,

.מה ְִַעל

גי, עלמא האי  נ בר נמתא  ְְְְְְִִַַַָָָָ
וליליא . ליליא  כל מיני ְְְְְִֵֵֵַָָָָנפקת 
ח טמא ורייא  ,לי אתהרא  ְְְְְְְְִֵַַַָָָָצפרא
אתייבא ולא  עאלת ולא  , נ ְְְְְִַַַָָָָָדבר
ה א ,  ברי לקדא מבר עד ְְְְְִִֵֵַָָמע י,
.כד מתייבא  די , מי על ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָומצלי

תיב ,ועל כב)א  ב  מ (ישעיה  לכ ל ח ְְְִִִֶַָָ
א ר מאי . א נ מה  אר ְְֲֲֶֶַַָָָָָהאד
וא מר צפרא , נחתא  גי . א ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָנ מה

ע"ב)ל קי  זילי,(ד ה א,  ר  ד ה ִִַָָָ
יצלי  מנת על ח טמ י , לי ְְְְְְִִֵֵַָרי
יא ת , דקא  ה א מבר אי .תיְְְִִֵֵָָָצל
סליקת , רחא לא, ואי ,יג ְְְְְִִֵֵֵַַָָָרי
ההיא מיני חסרא  נ ר ְְְְִִִֵַַַַַָָוא ח 

נ מתא . ְְְִָָָָקדתא 

  חרי פיק ה ת בא הה ְְִִֶַַַַַָ
וה הרקיע,  ת א יממ ְְְְִִֵֵַָָֻני 

וגזריאל (עזריאל )צורטק  ימ , ְְִֶָֻ
נפח . א ה ד  ת אְְִֶַַָֹ

וגוני כ ה מר אחד היכל  י ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻ
ת א ל מדיע  ב ,רי צ ְְִִִַָָָוכה
כל אמירה נ ר   את  יקְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ר מריוא ,ת א ברכי אחר , ְְְְִִֶַַָָי

א תה יימק ועד , ללע המבר 'ְְְִִֶַַָָָֹ
מת. קדה   ְְִֶֶַַָָֻֻאחר

תאמרוא  מ ,מ נקרא ההיכל ְְְְֱִֵֶֶַַָָָֻ
ז) ה'(ירמיה היכל ה ' היכל ה' ֵֵֵַַַהיכל 

ו אל י .מ הא  ההיכל   תוא ְְְְִֵֵַַָָָָֻה ה.
א ה  א : האי תא אמר  ה. ִֵֵֶֶַַָָֹמה 

.מ על   ימיה ל כלי ְְִֵֶַָָָא

המה לע אד ל  המה ְִֶֶֶַַָָָָָָ
ולילה. לילה  כל  מ ְְְְִֵֶַַָָָי צאת
ל  חט ורה אליו , חזרת ְֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹקר
מעיו מתי בת ולא נכנסת ולא  ,ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהאד
ה א ר ד ה את בר ְֵֶֶַַָָָעד 
.ממק מתיבת אז ,מ על ְְְִִִֵֶֶַַַָָָמתל

תב ועל (ב מ (ישעיה  לכ חדל ְְִִֵֶַָָ
ה מה .א נ מה אר ְְֲֶֶַַָָָָָהאד
קר, רדת מ ? א נ מה ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָֹא ר
ל הי  לכי  הא :  ר ד ה ל ְְְִִֵַָָָואמר
א .תפ תל מנת על  ,חטמְְְְְִִִֵֶַַָָָ
וא .כבת תרה  היא רא י , הא ְְְְִִִֵֶָָָמבר
חסרה האד ונמצא  ועלה, רחת ְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹלא,

המה. קדת ת א ְְִֶַַָָָֻמ

הזֹוהר רעגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 בוכיונח ה ,מיני חסרא  מתינ ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
לא  א ,לכל אתח ב  לא  ְְְִִִַַָָהא ,
לאיני לי אסיר א , ועל עלמא. ְְְְֲִִִֵַָָָָָהוה
למארי מבר עד ,לחברי ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָלברכא 

דצל תא . ְְִִָָירתא 

 מרוהח א והא  ה', את  רכ אמר ְְְֵֵֶַַָָ
ועד. ל לע רהמב ה ' רְְֶַָָָָ
רתא מ ,למארי מבר ְְְִִֵֵֵֵַָָָָָוכיו
 ריא א  ועל  לצ אה. ְְְְִִַַָָָָָצלתא 
מקי  מברכי  אינ איז .אְְְְְִִִֵֵַַָָָקד

דל א . רע תא  י מא , כל  ְְְְִִֵָָָָָלמאריה

רההיא לית  א ליפנא , עתא  ְְְְֲִִֵַַָָ
עד  ע רה, צל תא  ְְֲַַַָָָָָלצאה
ירתא ה א  ברי לקדא  מברכיְְְְְִִִִָָָ
.תהצל  צ ,לי מברכי וכיו ְְְְְְִִֵֵַָָָכא .

לאו אמר רכה , ההיא  ר י, גברא, הה א  ְְֲִִַַַַַָָָָ
בחא לאתקנא  א א  ְְְִִֶַָָָָאיה
, מתה נ ל אהדר .ְְְְֲִֵַַַָלמאריה
ברכתא . מה חמ ְְְְְְְִִֵַָָָָָאיתקריא 
ועל .'וכ רהמב ה ' ר ,יבי  חמְְְְִֵֵַַָָָ
לא קדה  צל תא . רייא  דא  ְְְְַָָָָָָָרכה 
לאקפא רכה , על א א ְְְְִֶַַַָָָָָריא 
קד ה דא , ברכה כא , ְְְְֵָָָָָָלמאריה

ע רה . אא  איה לאו ֲִֶַָָָָָדא ,

לסטראילנא דא  היכלא  א אי ,לי ְְִֵֵֵַַַָָָָָ
היכלא האי לי, אמר . ְֲִֵַַָָָצפ
  לטי לא  ,יי סטרי ל פיי ְְְְְְִִִִִִַָָָאת

ְְָָעלמא .

חר ולית .גנ ח איקרי א , ְְְְִֵֵַַַָ
  ריהד  אינ ר ,י ְְְִִִֵֵַַָָלאס לא 

בוכיו נח ה , מ חסרה   מת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
לא א , לכל נחב  אינ ְְְִִֵֶָֹהא?
 לבר  לאד אס ר   ועל . לע ְְֵֵַָָָָָָָָָהיה 
רא ית נר את  בר עד  חבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָאת

ְִַָהפה.

 מרוהח א והא ה', את רכ אמר ְְְֵֵֶַַָָ
 וכיו ועד. ללע המבר ה' רְְְֵֶַָָָָָֹ
הפה רא ית   מ , נלר ברְְְִִִִֵֵֶַָָָ
א רי הד ת. רת  ועל ְְְְְִֵֵֵַַַַֻלהתל,
כל נ ר את  י מק המברכי ְְְְְִִִֵֶַַָָָה

הב .  רצ  ְִֵַי

תא ע תהר אי למד י , ה ְְְִֵֶַַָָָָ
עד ערה , פה  ְְְֲִִֵַַַָָָלהתל 
ה א ר דה את  ברכיְְִֶֶַָָָ
,ת א ברכי וכיו ה ל . ְְְְִִֵֵֶַָָֹרא ית 

.תפ לליְְְִִִַָָמת

ההיאאמר הרכה  רי , : האי תא ְִִִַַַַָָָָ
, נלר ה בח  לת אא ְְִֵֵֶֶַַַָָָאינ
חמה קראת , מתנ לה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהחזיר
ה'  ר בת, חמ והרכה  ְְְֵֵֵַָָָָמ ת.
רה ה ה רכה ועל  .' כ ְְְַַַַָָָָֹהמבר
על אא רה לא והדה ְְְִֶַַַָָָָֹֻה פה,
והרכה ל.  נר להחזיק ְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹה רכה,

ערה. אא אינ ה וה ד ה ְְֲֵֶַַַַָָָָָֻה

הפ?אלי  לצד ההיכל לה  :ת א ְְִֵַַַַָָָָָ
ל נכנעי הה היכל לי : ְִִִֵֶַַַָָָָאמר

.לע  לט י א  הרעי דדיְְְִִִֶַָָָָָֹה

הח ואי ,נג ל  הח נקרא  הה ְְִֵֶֶַַַַַַָֹ
ת לא רט , להס ל  ְְְְְִֵַָָרת 



הזֹוהרעדר  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 ויכלי ,לי מס ,חמא   אינ וכא ,ְְְְְִִִִַַָָָָָֹ
אזלי  , ת  אינ ל ְְְְִִֵַַָָָָָלאס לא .

עלמא . האי קנידי ימלְְְְְְִִִַַָָ

 ולאות חברייא , מ יאי ס חמינא  ְְְִִִֵַַַַָָָָָ
לאתקרבא ר לי  ְְְְְְִִִִָָאתיהיב 
לדא , א   דעמא  הוכ , ייהְְְְְְְְִַַָָָלג

.ני עלי תיפי מיכלא  ְְְְְִִֵֵֵֶַָָואכלי

לארערקיעא ימא  כל נטיל דא , ְְְְִִַַָָָָָ
ארעי נטיל, וכד עלמא . ְְְְִִִֵַַָָָסטרי
 ה  ואתיי גנתא . לג דח י ְְְְְְִֵַַַָָָט א 
ט א , ההא  חייואס , ת ְְְְְִִַַַַַַָָָָצ יקא
קי  ואעלי הרקיע , זהר  ְְְְֳֳִִֵַַַַָָָָואזהר
,הרא  ואד ,אבה לקמי  ְְְֲִִֵַָָָָָָמ יחא,

.ה למנדע  ר לי אתיהיב  ְְְְְְְִִִִַָולא 

 ארח מל מניא  מערב, בסטר ְְְְְֲִִַַַַָָָָ
מתחמא .רי בנה גווני ,ניְְְְִִִִִִַַָָח
 זהרי קיא , מא אתוו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָארע 
 זימני ח נא . הה א י על ְְְִִִֵַַַַָָונצצי
לי  ואחזי  .ראתט זימני ,ייְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָאתג
 ידר ,יקי צ ל ת חד, ְְֲִִִִֶַַַַַאתר 

.ה על  ְִַַייר

 קה ית חר ְְְֲִֵֵַַָָֻמעה
ב) נד, איכה ב חדש (זוהר

תח ,רי יד )נחס  לא רמה(ירמיה ק ל  ְְִִַַָָָָ
.'וג רימר כי נהי ְְְְְִִִִַָנמע 
וא ד. מקא , י אתחרב  ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָעתא 
 אבה קברי  על  ואיתער קלא  ְְְֲִִֵַַָָָָָָאתא 
  א קדמאי, אבה ואמר , ְְֲֲֵֵַַַַַָָָָקדמאי,
צערא  ידעית ולא  ינתא , מיכיְְְְְֲִִִֵַָָָָ

, איר ה והל ,  רדְְִֵֶַָָֹ
ת א ל  להס ל. לי ויכ ,לי מסְְְְִִִִִֵַַָָ
דמת ימל  לכי ה , ְְְְִִִֶַָֻ

הה. לֶַָָהע

 נהו נ ולא  ,החברי מ  יר ראיתי ְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹ
 וכ ,אליה להתקרב  רת ְְְְֲִִֵֵֶָָֻלי
ל מאכל  כלי וא לזה, זה ריְְֲִִֶֶֶַָָָֻמ

.ני עלי ְֲִִֶָחזקי

לארעתהרקיע   י כל נסע הה  ְְְִֵֶַַַַַַָָָ
מרעי כסע, .להע ְְְִִֵֵֶַַָָצדדי
ל באי .ה לת י ח ל  ְִִֶַַַָָָטל
הל , ת א חציור , ל יקי ְְֲִִִֶַַַַָה
לפני ונכנסי הרקיע, זהר הריְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹוז
. הרא ואד האב ת , ולפני ְְְִִִֵַַָָָָָָה יח ,

.תא להיר רת  לי ננה ְְְְִִִַָָֹולא

 ארהח מל  מה מערב צד ְְְֲִֶֶַַַַָָָֻ
באר ת.  וני ְִַַַָָהחנת ,
,ד ה  ה ל  את ת ארע  ְְְִֵֶַַַַָָֻמתח
.הח  תא ב  על  צצי ונ הריְְֲִִֶַַַַ

נס ר לפעמי ,ימת לפעמי.י ְְְְִִִִִִִִַָָָ
יקיצ ל ת  אחד   מק לי   ְְְִִִִֶֶֶַָָוהרא

. על יתרת ְְִֵַָָֻדרג ת

 קה ית חר ְְְֲִֵֵַַָָֻמעה
ב) נד, איכה ב חדש (זוהר

תח ,רי  לא)נחס  רמה(ירמיה קל ְְִִַַָָָָ
עה .'וג  רי תמר כי נהי  ְְְְְְִִִִַָָָנמע
ק ל א  , רונ ק ה ית ְְְֱִִֵֶֶַַַָָחרב 
, ניהרא האב ת  קברי  על  ְְְִִִִֵֵַָָָוהתערר
מירד  א ,ני הרא אב ת ְְִִִֶַַָָָואמר:
.להע צער על  דעי י ואינכ ְְְְִֵֵֶַַַָָָנה ,

הזֹוהר ערהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

צערא ,  לג ניכ ְְְְְְֲֵֵַַָָָדעלמא ,
ברי דקדא  סי הימנתא  ְְְְְְְִֵֵֵַָָָואעיל
 אזל והא ,אתקטל והא ,מית הא  ְְְְֲִִָָָָָה א ,
 ק מה  ידיה ,נאיה י ְְְְְֵֵֵַַָָָגלתא
א קד. יה כפנא , מייתי ְְְֲִִֵַַַַָָָלאח רא ,
,דילכ מהימנ תא  א ,ילכ רחמי ְְְְֲִִִֵַָָָא

.ייהלג  איתער  מְְְִַַָק

לגי מד  ואזל ,ה וא אבה אתער ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָ
רעיא מ ה  ,לי אמר ֲֲֵֶֶַָָמה,
.ל בק  א ,ני אינ א ְְְְְְִִֵַָָָמהימנא ,
לגי   ה ע ואזל מה , איתער ְְְֲִִִֵֶַַַַָמ ד 
ני  ,י א אבה ני ,לי אמר ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָֻיה ע .
ה א ברי קד א  פקדי ְְְְְִִִֵַַָָיראל,

.אינ  א ,יד ל ובקית  ,ְְֲִִֵֵַָָעליה

ארעאיה ע אתיב  מה, ינר ואמר, ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָֻ
  ל פליגית  ,  ל בקית  ְְִִֵֵַַָקי א 
פקני, מה  עדבא ,  על  ְְְְְִַַַַַַָָָארעא 
ועל יאחסנ על בר בקית  הְְְְְְְֵֵַַַַַַֻוכ

. ְֵַעדבי

קיא ,מד לארעא   ה  אזל ְְְֲִִַַָָָָ
לא אתחרבא , ל ח ְְְְְֲִַָָָָָוא
מק א , י  עאל קלא .  ְְְִֵַַַַָָָָָא ע 
עד  הסידא, י  עבד א קד. ְְְֲִֵֵֶַַָָָוחמ
מיא , לר בכ ה   מריר קל ְְְְְְִִִִַַַָָָא ע

לעילא . הע כ עיאי מלאכי  ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָוכל

ואתאאיתער ה א ברי קדא  ְְְֲִִַַָָ
 ממררי  ל וא ח ,יהְְְְְִֵַַַָלג
,ל אמר דמקא . עפרא  כ ה , ְְְְְְֲִַַַָָָָקל

הכא , א מה  נפאי, טו)רחימי יא  ש) ְְְִִַַָָָָ
ביתי. ידידי ְִִִִֵַמה 

ת א   והכנס צער, ל  ניכְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָ
הה הא , ר דה ל הרה  ֱִֵֶַַָָָָָָלאמנה
 י לל ת  הלכ והה  , נהרג והה , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָמת
מתי לאח ר, מהקת  ידיה ,נאיהְְְְִֵֵֵֶֶָָֻ
הרחמי א ה  .רפנ יה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָרעב ,
ררהתע מ ק ?נתכאמ א ה  ?כְְְֱִֵֶֶֶַַָ

!ֲֵֶאליה

והלכמד  והאהת האב ת ררהתע ְְְְְִִִָָָָָָ
הרעה מה : ל אמר מה. ְֶֶֶֶָָֹֹאל 
אר ה איפה ?ניה איפה ,אמ ְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹֹה
הע והל מה , התערר מ ד  ? ת ְְִִִֵֶֶַָָָָֹא
ני ,ל ה האב ת ני :ל אמר יה ע. ְְְֵֵֶַַַָָָָֻאל
ה א ר ד ה א תי  הפקיד ְְִִִִֵֶַָָָי ראל,
?ה איפה ,יד תא וה ארי ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹעליה

ארה יב מה, נר ואמר: יהע ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
, ת א ה ארי ְְְִִַַָָהד ה
מ גרל , י  על  האר לה ְְְִִִֶֶַַָָָָוחקי 
נחלת על  אי ה ארי  וכ ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֻיתני ,

. רל ְַָועל

מצאמד ה דה, לאר  הלכ ְְְִֶַָָָָָָָֻ
 נ מע אי חרבה, תְְִֵֶֶֶֶָָָָא
ע . ר  ורא ,ק ל נכנס ְְְְְִִִֶַַָָָק ל.
מרירת קל  מע עד  הס ד,  ְְְִִֵֶֶַַב

כ הלאכיה וכל ,מי ה לר ה  ְְְְִִִַַַַַָָָָ
למעלה. הע  כ ני ְְְִִֶֶַָָָָהעלי

אליה ,התערר  בא  הא ר  דה ְֲִֵֵֶַָָָ
ק ל ממררי תא ְְְִָָָָמצא
:לה אמר .ק ה עפר  ת ְְְֲִִֶַַַָָָָכה

?א  א מה  נפי, יא)אה בי מה(ירמיה ְֲִֵֶֶַַָָ
ביתי? ְִִִִֵלידידי 



הזֹוהרעדר  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

 ויכלי ,לי מס ,חמא   אינ וכא ,ְְְְְִִִִַַָָָָָֹ
אזלי  , ת  אינ ל ְְְְִִֵַַָָָָָלאס לא .

עלמא . האי קנידי ימלְְְְְְִִִַַָָ

 ולאות חברייא , מ יאי ס חמינא  ְְְִִִֵַַַַָָָָָ
לאתקרבא ר לי  ְְְְְְִִִִָָאתיהיב 
לדא , א   דעמא  הוכ , ייהְְְְְְְְִַַָָָלג

.ני עלי תיפי מיכלא  ְְְְְִִֵֵֵֶַָָואכלי

לארערקיעא ימא  כל נטיל דא , ְְְְִִַַָָָָָ
ארעי נטיל, וכד עלמא . ְְְְִִִֵַַָָָסטרי
 ה  ואתיי גנתא . לג דח י ְְְְְְִֵַַַָָָט א 
ט א , ההא  חייואס , ת ְְְְְִִַַַַַַָָָָצ יקא
קי  ואעלי הרקיע , זהר  ְְְְֳֳִִֵַַַַָָָָואזהר
,הרא  ואד ,אבה לקמי  ְְְֲִִֵַָָָָָָמ יחא,

.ה למנדע  ר לי אתיהיב  ְְְְְְְִִִִַָולא 

 ארח מל מניא  מערב, בסטר ְְְְְֲִִַַַַָָָָ
מתחמא .רי בנה גווני ,ניְְְְִִִִִִַַָָח
 זהרי קיא , מא אתוו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָארע 
 זימני ח נא . הה א י על ְְְִִִֵַַַַָָונצצי
לי  ואחזי  .ראתט זימני ,ייְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָאתג
 ידר ,יקי צ ל ת חד, ְְֲִִִִֶַַַַַאתר 

.ה על  ְִַַייר

 קה ית חר ְְְֲִֵֵַַָָֻמעה
ב) נד, איכה ב חדש (זוהר

תח ,רי יד )נחס  לא רמה(ירמיה ק ל  ְְִִַַָָָָ
.'וג רימר כי נהי ְְְְְִִִִַָנמע 
וא ד. מקא , י אתחרב  ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָעתא 
 אבה קברי  על  ואיתער קלא  ְְְֲִִֵַַָָָָָָאתא 
  א קדמאי, אבה ואמר , ְְֲֲֵֵַַַַַָָָָקדמאי,
צערא  ידעית ולא  ינתא , מיכיְְְְְֲִִִֵַָָָָ

, איר ה והל ,  רדְְִֵֶַָָֹ
ת א ל  להס ל. לי ויכ ,לי מסְְְְִִִִִֵַַָָ
דמת ימל  לכי ה , ְְְְִִִֶַָֻ

הה. לֶַָָהע

 נהו נ ולא  ,החברי מ  יר ראיתי ְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹ
 וכ ,אליה להתקרב  רת ְְְְֲִִֵֵֶָָֻלי
ל מאכל  כלי וא לזה, זה ריְְֲִִֶֶֶַָָָֻמ

.ני עלי ְֲִִֶָחזקי

לארעתהרקיע   י כל נסע הה  ְְְִֵֶַַַַַַָָָ
מרעי כסע, .להע ְְְִִֵֵֶַַָָצדדי
ל באי .ה לת י ח ל  ְִִֶַַַָָָטל
הל , ת א חציור , ל יקי ְְֲִִִֶַַַַָה
לפני ונכנסי הרקיע, זהר הריְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹוז
. הרא ואד האב ת , ולפני ְְְִִִֵַַָָָָָָה יח ,

.תא להיר רת  לי ננה ְְְְִִִַָָֹולא

 ארהח מל  מה מערב צד ְְְֲִֶֶַַַַָָָֻ
באר ת.  וני ְִַַַָָהחנת ,
,ד ה  ה ל  את ת ארע  ְְְִֵֶַַַַָָֻמתח
.הח  תא ב  על  צצי ונ הריְְֲִִֶַַַַ

נס ר לפעמי ,ימת לפעמי.י ְְְְִִִִִִִִַָָָ
יקיצ ל ת  אחד   מק לי   ְְְִִִִֶֶֶַָָוהרא

. על יתרת ְְִֵַָָֻדרג ת

 קה ית חר ְְְֲִֵֵַַָָֻמעה
ב) נד, איכה ב חדש (זוהר

תח ,רי  לא)נחס  רמה(ירמיה קל ְְִִַַָָָָ
עה .'וג  רי תמר כי נהי  ְְְְְְִִִִַָָָנמע
ק ל א  , רונ ק ה ית ְְְֱִִֵֶֶַַַָָחרב 
, ניהרא האב ת  קברי  על  ְְְִִִִֵֵַָָָוהתערר
מירד  א ,ני הרא אב ת ְְִִִֶַַָָָואמר:
.להע צער על  דעי י ואינכ ְְְְִֵֵֶַַַָָָנה ,

הזֹוהר ערהסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

צערא ,  לג ניכ ְְְְְְֲֵֵַַָָָדעלמא ,
ברי דקדא  סי הימנתא  ְְְְְְְִֵֵֵַָָָואעיל
 אזל והא ,אתקטל והא ,מית הא  ְְְְֲִִָָָָָה א ,
 ק מה  ידיה ,נאיה י ְְְְְֵֵֵַַָָָגלתא
א קד. יה כפנא , מייתי ְְְֲִִֵַַַַָָָלאח רא ,
,דילכ מהימנ תא  א ,ילכ רחמי ְְְְֲִִִֵַָָָא

.ייהלג  איתער  מְְְִַַָק

לגי מד  ואזל ,ה וא אבה אתער ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָ
רעיא מ ה  ,לי אמר ֲֲֵֶֶַָָמה,
.ל בק  א ,ני אינ א ְְְְְְִִֵַָָָמהימנא ,
לגי   ה ע ואזל מה , איתער ְְְֲִִִֵֶַַַַָמ ד 
ני  ,י א אבה ני ,לי אמר ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָֻיה ע .
ה א ברי קד א  פקדי ְְְְְִִִֵַַָָיראל,

.אינ  א ,יד ל ובקית  ,ְְֲִִֵֵַָָעליה

ארעאיה ע אתיב  מה, ינר ואמר, ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָֻ
  ל פליגית  ,  ל בקית  ְְִִֵֵַַָקי א 
פקני, מה  עדבא ,  על  ְְְְְִַַַַַַָָָארעא 
ועל יאחסנ על בר בקית  הְְְְְְְֵֵַַַַַַֻוכ

. ְֵַעדבי

קיא ,מד לארעא   ה  אזל ְְְֲִִַַָָָָ
לא אתחרבא , ל ח ְְְְְֲִַָָָָָוא
מק א , י  עאל קלא .  ְְְִֵַַַַָָָָָא ע 
עד  הסידא, י  עבד א קד. ְְְֲִֵֵֶַַָָָוחמ
מיא , לר בכ ה   מריר קל ְְְְְְִִִִַַַָָָא ע

לעילא . הע כ עיאי מלאכי  ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָוכל

ואתאאיתער ה א ברי קדא  ְְְֲִִַַָָ
 ממררי  ל וא ח ,יהְְְְְִֵַַַָלג
,ל אמר דמקא . עפרא  כ ה , ְְְְְְֲִַַַָָָָקל

הכא , א מה  נפאי, טו)רחימי יא  ש) ְְְִִַַָָָָ
ביתי. ידידי ְִִִִֵַמה 

ת א   והכנס צער, ל  ניכְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָ
הה הא , ר דה ל הרה  ֱִֵֶַַָָָָָָלאמנה
 י לל ת  הלכ והה  , נהרג והה , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָמת
מתי לאח ר, מהקת  ידיה ,נאיהְְְְִֵֵֵֶֶָָֻ
הרחמי א ה  .רפנ יה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָרעב ,
ררהתע מ ק ?נתכאמ א ה  ?כְְְֱִֵֶֶֶַַָ

!ֲֵֶאליה

והלכמד  והאהת האב ת ררהתע ְְְְְִִִָָָָָָ
הרעה מה : ל אמר מה. ְֶֶֶֶָָֹֹאל 
אר ה איפה ?ניה איפה ,אמ ְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹֹה
הע והל מה , התערר מ ד  ? ת ְְִִִֵֶֶַָָָָֹא
ני ,ל ה האב ת ני :ל אמר יה ע. ְְְֵֵֶַַַָָָָֻאל
ה א ר ד ה א תי  הפקיד ְְִִִִֵֶַָָָי ראל,
?ה איפה ,יד תא וה ארי ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹעליה

ארה יב מה, נר ואמר: יהע ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
, ת א ה ארי ְְְִִַַָָהד ה
מ גרל , י  על  האר לה ְְְִִִֶֶַַָָָָוחקי 
נחלת על  אי ה ארי  וכ ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֻיתני ,

. רל ְַָועל

מצאמד ה דה, לאר  הלכ ְְְִֶַָָָָָָָֻ
 נ מע אי חרבה, תְְִֵֶֶֶֶָָָָא
ע . ר  ורא ,ק ל נכנס ְְְְְִִִֶַַָָָק ל.
מרירת קל  מע עד  הס ד,  ְְְִִֵֶֶַַב

כ הלאכיה וכל ,מי ה לר ה  ְְְְִִִַַַַַָָָָ
למעלה. הע  כ ני ְְְִִֶֶַָָָָהעלי

אליה ,התערר  בא  הא ר  דה ְֲִֵֵֶַָָָ
ק ל ממררי תא ְְְִָָָָמצא
:לה אמר .ק ה עפר  ת ְְְֲִִֶַַַָָָָכה

?א  א מה  נפי, יא)אה בי מה(ירמיה ְֲִֵֶֶַַָָ
ביתי? ְִִִִֵלידידי 



הזֹוהררעו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

קיק אמר קדמיתא , סבא  אברה ְְְֲִֵַַַַָָָָָָ
אזלית  ידע א דעלמא , ְְְְְְְְֵֵַַָָָָמארי
לי, נית  זמני ע ר קט . א רח ְְְִִִִֵֶֶַַָק
מענא לא  ,אינ א ני כא. ְְְְֲִִַַָָָָָָֹוקיימית 
לקיימא לי, א מית  ארעא   יהמ ְְְְְִִֵֵַָָָָקל 

. ְָלה

אברהאמר אי  ה א, ברי קדא  לי ְְְִִֵַַָָָָ
נפאי, קד(ש )רחימא בר ְְְְִֶַַָָֹ

רית  מינייה טיל .מעלי ְְְְִִִִֵַַַָָיעבר
א ועל זרה, עבדה  פלח ְְֲִַַָָָָָָקיא,
  ל רי א  בגינ ,  ה רגזאי ְְְְִִִַָָָאיקפת 

קדמי.  תב ולא  ,זמני ְְֳִִַַָָָָה 

 יועל ח י אמר   אברה מע  ְְִֵַַַַָָָָָָָ
יני  ביהח אינ ל   מ ְְִֵֵֵֶַָקדת
לאתבא יל רעווא  יהא  עד ְֲֲִִֵַַַַַָָָָָע מיא ,
 ואזל דא , גונא   ה וכ .לג  ְְְְְֲֵַַַָָָָֻל

.ְלה

כיהא ארת קל  וארימת רחל,   ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ל אמר ,רידתמר  מרירְְְֲִִִַַָ
מבה . א מה רחל, ה א ,  ברי ְְְְִֵַַָָָָקדא
, אינ א ני אב ה , ולא  ,יק ְְֲִֵֶֶַַָָָָָאמרה
צרתי  עאל ל אמר . לג חטא ְֲֳִַַָָָָָָָָמה
וכי  אמרה, מד ביתי.  ל ואעיל ְְְְֳִִִֵֵַָָָָָָלקמי,
צרתי  אעילנא  ייר, אנא  עבדית  ְְֲֲִִִֵַָָָָָָָלא

ְִֵביתי.

,תנכתיב יב)עתא  כט  וד (בראשית ְְְֲִִִֵַַַַָ
ה א , אביה אחי י לרחל ְֲֲִִִֵַָָָֹיעקב 
אבל , אי לי אמרה  לגאי, הזוגי ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָאמר
מינאי, קיא לי אית  ְֲִִִִָָָָאחתא 
מ ד  . איה ראה  מא א , ְְִִִֵֵַַָָָָָָמספינא 
ה א אביה  אחי י לרחל , יעקב ְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹוד

ְַָָר א תא .

לפניק אמר ראנה, קה אברה ְְִִֵֵַַַָָָָָָָ
הלכ י ידע א ה  : להע ְְִִֶַַַָָָָָָר
נית עמי ער אמת. דר  ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶָָָלפני
לא ני ? ה איפה  ל . ועמד י ְְִִֵֵַַַָָֹֹֹא תי ,
לי  ע  אר בריה קל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמע י

. ת א  ְֵַָָלק

אברהאמר  אי  הא: ר דה  ל ְֵַַַָָָָָ
נפי , יעבר(ש )אהב   קד ב ר ְְְֲִֶַַַַֹ

ועבד דה רית  מה  ל .ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמעלי
, עליה רגזי התר   ועל זרה, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻלעבדה 
ולא ,פעמי ה  לה חיתי בגללְְְְִִִִִֶַָָָָֹ

לפני .  בְַָָ

 יועל חי אמר : , אברה מע ְִֵֶַַַַָָָָָָָ
 י חטאיה  ת א ל  מ ְְֲִֵֵֶַָָָֻקדת
.אלי יבלה נ רצ היה עד  , יְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָהע

.לה והלכ זה, מ  ְְְְֵֶֶָָָֻוכ

כ הנארה  קל והרימה רחל,   ְְְֲִִִֵֵָָָָָ
אמר .רימר ל  ְְִִִֶַַָמרירת 
א מה רחל, הא : ר  דה  ְֵַַָָָָָל
איפה אב ה?! ולא  לפניו : אמרה  ְְְְְֵֶֶַָָָָָֹֹמב ה?
: ל אמר ? אלי חטא מה ני, ְֵֵֶֶַַָָָָה
מד לביתי. והכניס ה לפני , צרתי   ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָהכניס
י תר, עיתי  לא  אני  וכי  ְְֲִִִִֵָָָֹאמרה:

לביתי?! צרתי ְְְִִִִֵֶַָָהכנס י 

,נינ ב ת כט)עה וד(בראשית ְִֵֶֶַַָָָָ
הא , אביה  אחי  י  לרחל ְֲֲִִִֵַָָָֹיעקב 
אבל , :ל אמרה לי ? התזגי ְְְֲֲִִִֵַַָָָָאמר:

פחד ואני מי, קי ה לי  י תאח ת ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ
יעקב וד   מד  ראי. ה א ֲִֵֵֶַַַַַַָָֹמא א,

רא ת. ה א, אביה  אחי  י  ְְֲִִִֵַָָָָלרחל

הזֹוהר רעז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

לאהמד עאלת יו . סימני ל יהב ְְִִִֵֵַַָָָָָָ
ה א רחל, אמרה  ליליא , ְְְְֵֵַַָָָָָההא 
ל מסר אזלת  אחתי, ְְְֲֲִִַַָָָָָָמתפא

.ִִָסימני

ה א ,ועל  ברי קדא  לגי  אמרה  א ְְְְְִֵַַָָָָ
אעילנא ייר, עבדית לא  ְְֲֲִִֵַַָָָָָואנא 

, כתיב   וא ביתי. לד )צרתי (שמות ְְְְִִִִֵַָָָ
לאעברא ל הוה  , י א אר וח  ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָורח

.ביהח ֵַעל

נחמי.בכל קילת לא  ,ל אמר מה  ְְֲִֵַַַַַַָָָ
דכתיב , ה א יד )הדא  לא קל(ירמיה ְֲִִָ

עאת לא  . אינ י 'וג נמע  ְְְִִֵֶַָָָָָרמה 
י  גי טעמא . מאי .מי נח ְְְְִִִַַַַָָָלקלא 
, ינייה לא ראה קדמאי מיי , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָאינ

לעילא . אסק ְְְִֵַַָָוהא

בגיליתק לא  נהא, ג אינ כי ְְְְִִִֵֶַָָָָ
כתיב . ל א מי עד ,מינחְְְִִִֵַַָ

טו) פסוק  כי (שמ לק מנעי ה ' אמר ְִִִִֵֶַָֹה 
ממעה . ְְִִִֵַָועיני

כינאמה  הכי   א רחל, עבדת  ְְְֲִִֵַַָָָָָ
ר קל דמתר ְְְְְִֵֵַָָלעילא .
על מב ה כינא  א מע , ְְְְְְִִַַַַָָָמיא 
מב ה , הות  איהי עתא  ההיא  ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָנהא .
,איעי ריימ רא  י לג ְְְִִִִִִִַַָָָָאתער

.לג כיה  איתער ה ְְְְְִִַָָָֻוכ

לרקיעההיא  קלא  א ע  עתא , ְְְֲִִִִַַַַַָָָ
אל מאת  עזע ואז ְְְֲִֶֶַָָָָערבת ,
דאת רי  ימא  מ גניזי הו ,ְְְְְְֲִִִִֵֵָָעלמי
לר קלא  הה א  א מע  עד ְְְְְִַַַָָָָעלמא ,

לאהמ ד כנסה יו .סימני ל נת ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
עת רחל , אמרה הילה, ת אְְְֵֵַַָָָָָ
ל מסרה  הלכה  אח תי . תְְְֲִִֵַָָָָָ

.ימני ִִַָה

ואניועל ה א: ר  דה אל  אמרה  זה  ְְֲִֶֶַַַָָָָ
צרתי הכנסי יתר, עיתי ְְִִִִִֵֶַָָָֹלא
  וח  רח  תב  וא ה, ְְְְִֵֶַַַָָלביתי ?!
.חטאיה על להעביר ל היה  ,י א ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאר

קלהבכל לא   ל אמר מה ְְִֶַַָָָָֹ
תב זה .מי לא)תנח (ירמיה ְִֶֶַָ

רצה לא .אינ י  'וג נמע רמה ְְְִִֵֶָָָָֹק ל
י מ ? עה מה  . מינח ְְִִִֵַַַַַָלקל
, יניה ל רת  ניהרא  מי , ְִִִִֵֵֵֶֶַָָאינ

למעלה. הס ק ְְְֲִֵֵַַַָוהרי

 מלא ניה , ת  אינ י ְִִֵֶֶֶָָֹ
ע  עד  ,מי נח ְְְִִֶֶֶַַַַמק לת

תב  ,ל( ש) לק מנעי  ה' אמר ה  ְִִֵֶַָָָֹ
ממעה. ועיני ְְִִִִִֵֶַָמכי

 מכינהה   א  רחל עתה  ְְְִֵֶַַָָָָָ
נמע  קל  , תר פי ְְְְְְִִֵֶַַָָלמעלה.
ניה. על מב ה  הכינה ,מיה  רְְְִִֶַַַַַָָָָָ
מב ה , היתה  היא  העה  ת אְְְִֶַַָָָָָָ
מחנת רא  י אליה ררְְֲִִִִֵֶַָהתע

כה. אליה העיר  וכ ,ניְְְִִִֵֵֶֶָָָֻעלי

תא לרקיע ק ל נ מע העה  ְְִִַַַָָָָָ
אל מאתי עזעוהז ְְְְֲִִֶֶַַָָערב ת,
ברא מ  זיגנ  הי ְְִִִֶֶָָָעלמת 
לר ה ל  ת א מע עד  ,לְְִֶַַַָָהע



הזֹוהררעו  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

קיק אמר קדמיתא , סבא  אברה ְְְֲִֵַַַַָָָָָָ
אזלית  ידע א דעלמא , ְְְְְְְְֵֵַַָָָָמארי
לי, נית  זמני ע ר קט . א רח ְְְִִִִֵֶֶַַָק
מענא לא  ,אינ א ני כא. ְְְְֲִִַַָָָָָָֹוקיימית 
לקיימא לי, א מית  ארעא   יהמ ְְְְְִִֵֵַָָָָקל 

. ְָלה

אברהאמר אי  ה א, ברי קדא  לי ְְְִִֵַַָָָָ
נפאי, קד(ש )רחימא בר ְְְְִֶַַָָֹ

רית  מינייה טיל .מעלי ְְְְִִִִֵַַַָָיעבר
א ועל זרה, עבדה  פלח ְְֲִַַָָָָָָקיא,
  ל רי א  בגינ ,  ה רגזאי ְְְְִִִַָָָאיקפת 

קדמי.  תב ולא  ,זמני ְְֳִִַַָָָָה 

 יועל ח י אמר   אברה מע  ְְִֵַַַַָָָָָָָ
יני  ביהח אינ ל   מ ְְִֵֵֵֶַָקדת
לאתבא יל רעווא  יהא  עד ְֲֲִִֵַַַַַָָָָָע מיא ,
 ואזל דא , גונא   ה וכ .לג  ְְְְְֲֵַַַָָָָֻל

.ְלה

כיהא ארת קל  וארימת רחל,   ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ל אמר ,רידתמר  מרירְְְֲִִִַַָ
מבה . א מה רחל, ה א ,  ברי ְְְְִֵַַָָָָקדא
, אינ א ני אב ה , ולא  ,יק ְְֲִֵֶֶַַָָָָָאמרה
צרתי  עאל ל אמר . לג חטא ְֲֳִַַָָָָָָָָמה
וכי  אמרה, מד ביתי.  ל ואעיל ְְְְֳִִִֵֵַָָָָָָלקמי,
צרתי  אעילנא  ייר, אנא  עבדית  ְְֲֲִִִֵַָָָָָָָלא

ְִֵביתי.

,תנכתיב יב)עתא  כט  וד (בראשית ְְְֲִִִֵַַַַָ
ה א , אביה אחי י לרחל ְֲֲִִִֵַָָָֹיעקב 
אבל , אי לי אמרה  לגאי, הזוגי ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָאמר
מינאי, קיא לי אית  ְֲִִִִָָָָאחתא 
מ ד  . איה ראה  מא א , ְְִִִֵֵַַָָָָָָמספינא 
ה א אביה  אחי י לרחל , יעקב ְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹוד

ְַָָר א תא .

לפניק אמר ראנה, קה אברה ְְִִֵֵַַַָָָָָָָ
הלכ י ידע א ה  : להע ְְִִֶַַַָָָָָָר
נית עמי ער אמת. דר  ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶָָָלפני
לא ני ? ה איפה  ל . ועמד י ְְִִֵֵַַַָָֹֹֹא תי ,
לי  ע  אר בריה קל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָמע י

. ת א  ְֵַָָלק

אברהאמר  אי  הא: ר דה  ל ְֵַַַָָָָָ
נפי , יעבר(ש )אהב   קד ב ר ְְְֲִֶַַַַֹ

ועבד דה רית  מה  ל .ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמעלי
, עליה רגזי התר   ועל זרה, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻלעבדה 
ולא ,פעמי ה  לה חיתי בגללְְְְִִִִִֶַָָָָֹ

לפני .  בְַָָ

 יועל חי אמר : , אברה מע ְִֵֶַַַַָָָָָָָ
 י חטאיה  ת א ל  מ ְְֲִֵֵֶַָָָֻקדת
.אלי יבלה נ רצ היה עד  , יְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָהע

.לה והלכ זה, מ  ְְְְֵֶֶָָָֻוכ

כ הנארה  קל והרימה רחל,   ְְְֲִִִֵֵָָָָָ
אמר .רימר ל  ְְִִִֶַַָמרירת 
א מה רחל, הא : ר  דה  ְֵַַָָָָָל
איפה אב ה?! ולא  לפניו : אמרה  ְְְְְֵֶֶַָָָָָֹֹמב ה?
: ל אמר ? אלי חטא מה ני, ְֵֵֶֶַַָָָָה
מד לביתי. והכניס ה לפני , צרתי   ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָהכניס
י תר, עיתי  לא  אני  וכי  ְְֲִִִִֵָָָֹאמרה:

לביתי?! צרתי ְְְִִִִֵֶַָָהכנס י 

,נינ ב ת כט)עה וד(בראשית ְִֵֶֶַַָָָָ
הא , אביה  אחי  י  לרחל ְֲֲִִִֵַָָָֹיעקב 
אבל , :ל אמרה לי ? התזגי ְְְֲֲִִִֵַַָָָָאמר:

פחד ואני מי, קי ה לי  י תאח ת ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ
יעקב וד   מד  ראי. ה א ֲִֵֵֶַַַַַַָָֹמא א,

רא ת. ה א, אביה  אחי  י  ְְֲִִִֵַָָָָלרחל

הזֹוהר רעז סיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

לאהמד עאלת יו . סימני ל יהב ְְִִִֵֵַַָָָָָָ
ה א רחל, אמרה  ליליא , ְְְְֵֵַַָָָָָההא 
ל מסר אזלת  אחתי, ְְְֲֲִִַַָָָָָָמתפא

.ִִָסימני

ה א ,ועל  ברי קדא  לגי  אמרה  א ְְְְְִֵַַָָָָ
אעילנא ייר, עבדית לא  ְְֲֲִִֵַַָָָָָואנא 

, כתיב   וא ביתי. לד )צרתי (שמות ְְְְִִִִֵַָָָ
לאעברא ל הוה  , י א אר וח  ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָורח

.ביהח ֵַעל

נחמי.בכל קילת לא  ,ל אמר מה  ְְֲִֵַַַַַַָָָ
דכתיב , ה א יד )הדא  לא קל(ירמיה ְֲִִָ

עאת לא  . אינ י 'וג נמע  ְְְִִֵֶַָָָָָרמה 
י  גי טעמא . מאי .מי נח ְְְְִִִַַַַָָָלקלא 
, ינייה לא ראה קדמאי מיי , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָאינ

לעילא . אסק ְְְִֵַַָָוהא

בגיליתק לא  נהא, ג אינ כי ְְְְִִִֵֶַָָָָ
כתיב . ל א מי עד ,מינחְְְִִִֵַַָ

טו) פסוק  כי (שמ לק מנעי ה ' אמר ְִִִִֵֶַָֹה 
ממעה . ְְִִִֵַָועיני

כינאמה  הכי   א רחל, עבדת  ְְְֲִִֵַַָָָָָ
ר קל דמתר ְְְְְִֵֵַָָלעילא .
על מב ה כינא  א מע , ְְְְְְִִַַַַָָָמיא 
מב ה , הות  איהי עתא  ההיא  ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָנהא .
,איעי ריימ רא  י לג ְְְִִִִִִִַַָָָָאתער

.לג כיה  איתער ה ְְְְְִִַָָָֻוכ

לרקיעההיא  קלא  א ע  עתא , ְְְֲִִִִַַַַַָָָ
אל מאת  עזע ואז ְְְֲִֶֶַָָָָערבת ,
דאת רי  ימא  מ גניזי הו ,ְְְְְְֲִִִִֵֵָָעלמי
לר קלא  הה א  א מע  עד ְְְְְִַַַָָָָעלמא ,

לאהמ ד כנסה יו .סימני ל נת ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
עת רחל , אמרה הילה, ת אְְְֵֵַַָָָָָ
ל מסרה  הלכה  אח תי . תְְְֲִִֵַָָָָָ

.ימני ִִַָה

ואניועל ה א: ר  דה אל  אמרה  זה  ְְֲִֶֶַַַָָָָ
צרתי הכנסי יתר, עיתי ְְִִִִִֵֶַָָָֹלא
  וח  רח  תב  וא ה, ְְְְִֵֶַַַָָלביתי ?!
.חטאיה על להעביר ל היה  ,י א ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאר

קלהבכל לא   ל אמר מה ְְִֶַַָָָָֹ
תב זה .מי לא)תנח (ירמיה ְִֶֶַָ

רצה לא .אינ י  'וג נמע רמה ְְְִִֵֶָָָָֹק ל
י מ ? עה מה  . מינח ְְִִִֵַַַַַָלקל
, יניה ל רת  ניהרא  מי , ְִִִִֵֵֵֶֶַָָאינ

למעלה. הס ק ְְְֲִֵֵַַַָוהרי

 מלא ניה , ת  אינ י ְִִֵֶֶֶָָֹ
ע  עד  ,מי נח ְְְִִֶֶֶַַַַמק לת

תב  ,ל( ש) לק מנעי  ה' אמר ה  ְִִֵֶַָָָֹ
ממעה. ועיני ְְִִִִִֵֶַָמכי

 מכינהה   א  רחל עתה  ְְְִֵֶַַָָָָָ
נמע  קל  , תר פי ְְְְְְִִֵֶַַָָלמעלה.
ניה. על מב ה  הכינה ,מיה  רְְְִִֶַַַַַָָָָָ
מב ה , היתה  היא  העה  ת אְְְִֶַַָָָָָָ
מחנת רא  י אליה ררְְֲִִִִֵֶַָהתע

כה. אליה העיר  וכ ,ניְְְִִִֵֵֶֶָָָֻעלי

תא לרקיע ק ל נ מע העה  ְְִִַַַָָָָָ
אל מאתי עזעוהז ְְְְֲִִֶֶַַָָערב ת,
ברא מ  זיגנ  הי ְְִִִֶֶָָָעלמת 
לר ה ל  ת א מע עד  ,לְְִֶַַַָָהע



הזֹוהררעח  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

א  , איה מא כב)מיא . א  רקיע(יחזקאל ְִִַַַָָָ
הח ת . י על   איה ה רא , ה רח עיְְִֵֵֶַַַַַַַָ

ל,עד ואמרה לברא , איא  את ית  ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
, מ אתרת די .לק ְְְְִִִִֵֵַַָָמעי
גל תא . אכל סהא וכל היא  ְְְֲִַַָָָָָָואזלת
,סטרי לכה  לאת רא  ְְְְְְְְִִִִִַַָָואצטריכ
בדד. י בה והיא  לכא, גלתא ְְְְֱִֵֶָָָָָָָלמהוי

א ,ר י  אמר מא איכה, אמר , נחניא ְְִֵַַַַָָָָָ
נעימאה, עיאה  ר ח (ס "אההא  ְִִַַָָָָ

דאנימאה ) יבה א , ועל  דאתי. עלמא  ְְְְִֵֵַַָָָָָָָ
לל , פ  אית ולא , איה ְְִִִָָָָָרחני
 פוו ולאו ,ייי ולאו לי ְְְְְְִִִִַָָָָָלאו

ְָלל.

קרקראאי א  א  רה, על אלה ְְֲִִַַָָָָָָ
ויט , רב ר אד ְְִִִַַָקיר,
וכל ע מדת , חה  עמדת, ולא  ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָיבה ,
יבת הא  ,מדי ע ְְְִֶֶֶַָָא כלסיה

אמר  דא מה  דד , מו)וממה. יג (ויקרא  ְְְְֵֵַָָָָָ
, מסאב מסאיב מא י ב , (משלידד ְְְֲִִֵֵֵַָָָָ

כג) ההיאל ,בר תיר י  ְְְְִִִִִַַָָופחה 
דכהא . יתבא  מסאבא , ְְְְֲֲַַַָָָָָהוות 

לח, איק ארעא  לבני בל  ני לה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
 לכ למבי, צריכי  א ְְְְְִִִֵַָיא ת 
 מחזיכ אבלא , למע ד למסד, ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָיא ת
ערסה ואתר ,חריבי א מא  ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָהיכלי
פרחא , לית  והיא אבלא , אתהְְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ולא  , כע"א)מ קיב  ד).מינ  ידע ְְְְִִַָָ

ימרונחתת לתא,  ע נא איהי  ְְְֲִִִֵַָָָָָ
 אנ הכי, אי גוונא . רְֲִִִַַָָָָ

הרח עי הרקיע זה ה א ? מי . מי ְִִִֵֶֶַַַַַָָָה
הח י  על  הא  ת.הרא, ֵֶַַַַַָ

ל :עד  ואמרה , לב הא התתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ
והלכה ,מ נפרדה אז .ל ק ְְְְְִִִִֵָָָָָמנעי 
והצטרכ ל לת, אכלסיה וכל ְְְְְִִֶַָָָָהיא 
גלת היה ,צדדי לכה  ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָלהתר 

בדד. י בה  והיא ְְִַָָָָֹל ל,

זה?רי  אמר מי  איכה, אמר, נח ניא ְְִִֵֶַַַָָָָ
נעימה , העלינה הרח  תְְִֶַָָָָָא

היא(הנימית) ז בה זה ועל הא . להע ְְִִִֵֶַַַָָָָ
 ל לא לל, פת  ואי ְְִֵָָָָָֹֻרחנית,

לל. פתי ולא , י ְְְְִִִַַָָֹו

ר,האה קרקר זה  , על  אלת ְִִִֵֶֶֶַַָָ
ולא יבה, ויט , דל  ,ר  ְְְִִַָָָָֹאד
אכל סיה וכל עמדת , חה ְְְִֶֶֶֶֶַָָָעמדת.
מ דד, וממה. י בת עת  .מדיְְְִֵֵֶֶָָָָע
בטמאה , טא  מי י ב, דד ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻאמר
היתה ההיא  ,בר תיר י ְְְְְִִִִִֶַַָָָָו פחה 

.ממק יבה ְְְִֵָָָָטמאה,

 לחהאר לבני בל ני  לה ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָ
צריכי א רא י  ְְִִֶֶַַָָהד ה:
אבל , ולעת לס ד  ראי ולכ ְְְְֲִִֵֶֶַָָֹלבת,
, חרבי הא היכל ת את תכ ראְְְֲִִֵֵֵֶֶָ
והיא אבל , התה תמ  מקְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ידע ולא ,מ פרחה  , ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹאינ ה

ִֶָמה.

אמרתלה  ת נע היא ְְִִֶַָָֹ
, א ?רמד את ְְִִֶָָָוהרידה

הזֹוהר רעטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

חמא נביאה יחזקאל הא  למחדי , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָצריכי
א כלסהא . וכל  הכא , ְְָָָָָָל

למסד ואי, למבי , צריכי אנ א על ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
איהי  מדרא , כיעני ְְְְְֲִִִֵַַַָָת ינא,
גלתא , ואנ , מהיכל לבר ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאת רכת
לנא וחמאת  , מריר עלנא  אתת ְְְֲִִִַַָָָָָָוהיא
 סינימ כה  ,עאק כה  מיְְְִִִַַָָָָבכלי
לאעדאה יכלא  ולא  ,זמ כל  עלנא  זריְְְְְְֲֲִַַָָָָָָָָָ
 אנ ימכ  אינ וכל  ,עאקי ְְְֲִִִִַַַָָָמינ

.ְִָסבלי

לחת יא קיא, ארעא  ני לה ְְְְִֵַַָָָָ
 מ ואתרכת  ערקת , ְְְְְִִִַַָָָָאינא 
בקל מריר ייכלג ונחתת ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָהיכלהא ,
דע א , לא  יתבא איתא ְְְְְְִִַָָָָָָעציב,
 לכ ויא ת  ליזבא , יכיל לא ְְְְְְִֵַָָָָָָכגברא 

ְְִֵלמס ד.

נהי אבל למס ד למב י ל אית , אנ ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ
י מא כל  חמא אנ ,מרירְְֲִַַָָָָ
 עאלי מדרא  ותעלי חריב, ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהיכלא 
 חמא ואנ ,יג יעני רקיו ,ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָונפקי

.בכאָָ

מנאבעד כיבי ,כינב יתבי אנ ְְְְֲִִִִַַָָָ
 נעימ קל מעי  אנ ְְְְֲִִַַָָָעפרא ,
ליליא , ממרתא  תלת  ְְְְְְִִֵַַָָָָָדרגלהא ,

יתבי אי להיכלאה , וחמאת (חרבי)נחתת  ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ

מ להיכלא , מהיכלא  אעלת  ,קד ְְֳִִֵֵֵַָָָָָָמ
מייללת , וגעת  ,ועללד עלנא  בכת ְְְְְֲֶֶַַַַָָָ

ְַָָנפ נא .

ואנ ית בכ נעימ לקל מתערי ְְְְֲִִִִִַַָָָָ
,אבתר אזלת ורחנא  . תְְְֲִַַָָָָָָוילל

הביא יחזקאל  הרי למח , צריכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹאנ
אכלסיה. וכל  ,א  ת א ְְֶָָָָָָראה

ולס דואי , לב ת   צריכי אנ זה על ְְְְִִִִֶַַַָֹ
היא הד ר, כיענת ,יְְֲִִִֶַַַַָ
והיא לת,  ואנ ,להיכל  מח ְְְְִִֵַָָָָָֹגרה
כל תנא וראה מרירת ,  עלינ ְְְִִֵָָָָָָאה
הנהגת כה  צרת , כ ה מי ְְְִַַַַָָָָָה
יכ לה ולא  ,זמ כל  עלינ זריְְְְְִֵֶַָָָֹ
ת א וכל  הרת , את  נמע ְְִִֵֶַָָָָָלהסיר 

.בלי ס אנ ְִֶַַָה ת 

לחא ה נאה הד ה :  האר ני לה ְְְֵֶֶֶַָָָָָָ
מ וגרה  רחה, נאְְְִִֵֶָָָֹ
בק ל מרירת אליכ וירדה ,ְְְְֲִִֵֵֶָָָָהיכל
כאי דעת , לי  בת א ה ְְְִִִֶֶֶַַָָעצ ב ,

לסד.  לכ ונאה לה יל, יכ ל ְְְִִֶֶֶַָָָֹֹא

נהיאבל ולס ד לב ת  לנ  י  אנ ְְְְֲִִִִֵָָָֹ
 י כל  איר אנ ְְִִִֶָָבמרירת,
נכנסי הד ר  ועלי חרב, ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָההיכל
ואנ , כת  עניה רקיו ,צאיְְְְְְְִִִֵַָוי

.כי ב איִִר

וכביבע ד  כי נב בי י אנ ְְְְְִִִֶָ
ק ל  מעי אנ עפר, ינְְִִָָָ
ל מ מרת  ל רגליה ְְְְִִֶֶַָָָֹנעימת
 אי , היכל את וראה  ירדת  ְְֵֵֶֶֶַַָָָָה ילה,

ביי( חרבי)מהיכל נכנסת .רפינ ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָ
מי לת , וגעה  , למק קמ ְְְְִֵֶֶַָָָָלהיכל,

.נ נפ ועל עלינ ְְֵֵַַָָב כה

ואנתכ נעימת לק ל  ררימתע ְְְְְְִִִִָָָ
אחריה , ה לכת  חנור ְְֲִֵֶֶֶֶַָָוילל תיה,
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א  , איה מא כב)מיא . א  רקיע(יחזקאל ְִִַַַָָָ
הח ת . י על   איה ה רא , ה רח עיְְִֵֵֶַַַַַַַָ

ל,עד ואמרה לברא , איא  את ית  ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
, מ אתרת די .לק ְְְְִִִִֵֵַַָָמעי
גל תא . אכל סהא וכל היא  ְְְֲִַַָָָָָָואזלת
,סטרי לכה  לאת רא  ְְְְְְְְִִִִִַַָָואצטריכ
בדד. י בה והיא  לכא, גלתא ְְְְֱִֵֶָָָָָָָלמהוי

א ,ר י  אמר מא איכה, אמר , נחניא ְְִֵַַַַָָָָָ
נעימאה, עיאה  ר ח (ס "אההא  ְִִַַָָָָ

דאנימאה ) יבה א , ועל  דאתי. עלמא  ְְְְִֵֵַַָָָָָָָ
לל , פ  אית ולא , איה ְְִִִָָָָָרחני
 פוו ולאו ,ייי ולאו לי ְְְְְְִִִִַָָָָָלאו

ְָלל.

קרקראאי א  א  רה, על אלה ְְֲִִַַָָָָָָ
ויט , רב ר אד ְְִִִַַָקיר,
וכל ע מדת , חה  עמדת, ולא  ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָיבה ,
יבת הא  ,מדי ע ְְְִֶֶֶַָָא כלסיה

אמר  דא מה  דד , מו)וממה. יג (ויקרא  ְְְְֵֵַָָָָָ
, מסאב מסאיב מא י ב , (משלידד ְְְֲִִֵֵֵַָָָָ

כג) ההיאל ,בר תיר י  ְְְְִִִִִַַָָופחה 
דכהא . יתבא  מסאבא , ְְְְֲֲַַַָָָָָהוות 

לח, איק ארעא  לבני בל  ני לה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
 לכ למבי, צריכי  א ְְְְְִִִֵַָיא ת 
 מחזיכ אבלא , למע ד למסד, ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָיא ת
ערסה ואתר ,חריבי א מא  ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָהיכלי
פרחא , לית  והיא אבלא , אתהְְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ולא  , כע"א)מ קיב  ד).מינ  ידע ְְְְִִַָָ

ימרונחתת לתא,  ע נא איהי  ְְְֲִִִֵַָָָָָ
 אנ הכי, אי גוונא . רְֲִִִַַָָָָ

הרח עי הרקיע זה ה א ? מי . מי ְִִִֵֶֶַַַַַָָָה
הח י  על  הא  ת.הרא, ֵֶַַַַַָ

ל :עד  ואמרה , לב הא התתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ
והלכה ,מ נפרדה אז .ל ק ְְְְְִִִִֵָָָָָמנעי 
והצטרכ ל לת, אכלסיה וכל ְְְְְִִֶַָָָָהיא 
גלת היה ,צדדי לכה  ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָלהתר 

בדד. י בה  והיא ְְִַָָָָֹל ל,

זה?רי  אמר מי  איכה, אמר, נח ניא ְְִִֵֶַַַָָָָ
נעימה , העלינה הרח  תְְִֶַָָָָָא

היא(הנימית) ז בה זה ועל הא . להע ְְִִִֵֶַַַָָָָ
 ל לא לל, פת  ואי ְְִֵָָָָָֹֻרחנית,

לל. פתי ולא , י ְְְְִִִַַָָֹו

ר,האה קרקר זה  , על  אלת ְִִִֵֶֶֶַַָָ
ולא יבה, ויט , דל  ,ר  ְְְִִַָָָָֹאד
אכל סיה וכל עמדת , חה ְְְִֶֶֶֶֶַָָָעמדת.
מ דד, וממה. י בת עת  .מדיְְְִֵֵֶֶָָָָע
בטמאה , טא  מי י ב, דד ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻאמר
היתה ההיא  ,בר תיר י ְְְְְִִִִִֶַַָָָָו פחה 

.ממק יבה ְְְִֵָָָָטמאה,

 לחהאר לבני בל ני  לה ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָ
צריכי א רא י  ְְִִֶֶַַָָהד ה:
אבל , ולעת לס ד  ראי ולכ ְְְְֲִִֵֶֶַָָֹלבת,
, חרבי הא היכל ת את תכ ראְְְֲִִֵֵֵֶֶָ
והיא אבל , התה תמ  מקְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ידע ולא ,מ פרחה  , ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹאינ ה

ִֶָמה.

אמרתלה  ת נע היא ְְִִֶַָָֹ
, א ?רמד את ְְִִֶָָָוהרידה

הזֹוהר רעטסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

חמא נביאה יחזקאל הא  למחדי , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָצריכי
א כלסהא . וכל  הכא , ְְָָָָָָל

למסד ואי, למבי , צריכי אנ א על ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
איהי  מדרא , כיעני ְְְְְֲִִִֵַַַָָת ינא,
גלתא , ואנ , מהיכל לבר ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאת רכת
לנא וחמאת  , מריר עלנא  אתת ְְְֲִִִַַָָָָָָוהיא
 סינימ כה  ,עאק כה  מיְְְִִִַַָָָָבכלי
לאעדאה יכלא  ולא  ,זמ כל  עלנא  זריְְְְְְֲֲִַַָָָָָָָָָ
 אנ ימכ  אינ וכל  ,עאקי ְְְֲִִִִַַַָָָמינ

.ְִָסבלי

לחת יא קיא, ארעא  ני לה ְְְְִֵַַָָָָ
 מ ואתרכת  ערקת , ְְְְְִִִַַָָָָאינא 
בקל מריר ייכלג ונחתת ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָהיכלהא ,
דע א , לא  יתבא איתא ְְְְְְִִַָָָָָָעציב,
 לכ ויא ת  ליזבא , יכיל לא ְְְְְְִֵַָָָָָָכגברא 

ְְִֵלמס ד.

נהי אבל למס ד למב י ל אית , אנ ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָ
י מא כל  חמא אנ ,מרירְְֲִַַָָָָ
 עאלי מדרא  ותעלי חריב, ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָהיכלא 
 חמא ואנ ,יג יעני רקיו ,ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָונפקי

.בכאָָ

מנאבעד כיבי ,כינב יתבי אנ ְְְְֲִִִִַַָָָ
 נעימ קל מעי  אנ ְְְְֲִִַַָָָעפרא ,
ליליא , ממרתא  תלת  ְְְְְְִִֵַַָָָָָדרגלהא ,

יתבי אי להיכלאה , וחמאת (חרבי)נחתת  ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ

מ להיכלא , מהיכלא  אעלת  ,קד ְְֳִִֵֵֵַָָָָָָמ
מייללת , וגעת  ,ועללד עלנא  בכת ְְְְְֲֶֶַַַַָָָ

ְַָָנפ נא .

ואנ ית בכ נעימ לקל מתערי ְְְְֲִִִִִַַָָָָ
,אבתר אזלת ורחנא  . תְְְֲִַַָָָָָָוילל

הביא יחזקאל  הרי למח , צריכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹאנ
אכלסיה. וכל  ,א  ת א ְְֶָָָָָָראה

ולס דואי , לב ת   צריכי אנ זה על ְְְְִִִִֶַַַָֹ
היא הד ר, כיענת ,יְְֲִִִֶַַַַָ
והיא לת,  ואנ ,להיכל  מח ְְְְִִֵַָָָָָֹגרה
כל תנא וראה מרירת ,  עלינ ְְְִִֵָָָָָָאה
הנהגת כה  צרת , כ ה מי ְְְִַַַַָָָָָה
יכ לה ולא  ,זמ כל  עלינ זריְְְְְִֵֶַָָָֹ
ת א וכל  הרת , את  נמע ְְִִֵֶַָָָָָלהסיר 

.בלי ס אנ ְִֶַַָה ת 

לחא ה נאה הד ה :  האר ני לה ְְְֵֶֶֶַָָָָָָ
מ וגרה  רחה, נאְְְִִֵֶָָָֹ
בק ל מרירת אליכ וירדה ,ְְְְֲִִֵֵֶָָָָהיכל
כאי דעת , לי  בת א ה ְְְִִִֶֶֶַַָָעצ ב ,

לסד.  לכ ונאה לה יל, יכ ל ְְְִִֶֶֶַָָָֹֹא

נהיאבל ולס ד לב ת  לנ  י  אנ ְְְְֲִִִִֵָָָֹ
 י כל  איר אנ ְְִִִֶָָבמרירת,
נכנסי הד ר  ועלי חרב, ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָההיכל
ואנ , כת  עניה רקיו ,צאיְְְְְְְִִִֵַָוי

.כי ב איִִר

וכביבע ד  כי נב בי י אנ ְְְְְִִִֶָ
ק ל  מעי אנ עפר, ינְְִִָָָ
ל מ מרת  ל רגליה ְְְְִִֶֶַָָָֹנעימת
 אי , היכל את וראה  ירדת  ְְֵֵֶֶֶַַָָָָה ילה,

ביי( חרבי)מהיכל נכנסת .רפינ ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָ
מי לת , וגעה  , למק קמ ְְְְִֵֶֶַָָָָלהיכל,

.נ נפ ועל עלינ ְְֵֵַַָָב כה

ואנתכ נעימת לק ל  ררימתע ְְְְְְִִִִָָָ
אחריה , ה לכת  חנור ְְֲִֵֶֶֶֶַָָוילל תיה,
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ואזלת , רחת  עתא   לפ .לג ְְְְְֲַַַַַָָָָָפרח
הא מידי , ידענא ולא מענא , ְְְְְְְִִַַָָָָָולא 
לא ,מיכי ,כי נב וא ארנא  ְְְְְְְִִִִַַָָָָאזלת,
איכה . ואמרי ,צעקי דע א. לא  ְְְְֲִִֵַָָָָָָרחא ,

,נינתמריר קל  וליליא , ליליא  כל  ְְְְְִֵֵֵָָָָָָ
מר א מע   "דצ ְְְְִִִִֵַָכאיבא 
מה לרקיעא . מא  לתא , ְְְְִִִִַַָָָָָרקיעא 

אמר,  ל )דא כה יאג (ירמיה   רמ ה ' ְְְִִֵַַָָ
על יאג אג לק י קד  ע מְְְִִִֵַַָָֹ

.ֵָנוה

בכה ,ירתא  את ונת  היא דליליא , ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ
לעילא . רקיעא מר ְְְֲִֵֵַָָָואגת
, החיצ מדח  לאתר לת א , ְְֲֲִִַַַַַַָָנחתת
וכל , מסאב מסאב  חריב , כ ְְְְְֲִֵַַָָָָָָוחמת 
מי לת , עת  .י א כח לא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָאתר
מדחי  ואמרת , , מריר קל ְְְְֲִִִַַַַָָצ וחת 
כ ה לי מרוית  רנסתי  ְְְְְְִִִִֵַַַָָָמדחי ,

.ייק  כיי ו ע כה  ,כיְְִִִִִַַַָָָָני

מרוו ל הו ,ממ רברב ,י יק ברי ְְְְְֲִִִַַַַָָָָֻ
 פלגי ,ניעיד אכלי , מינ ְְְִִִִִַָָָָוחדא

רקיעא . רמי  ,לקיה א)חוה צ"ל (א"ה ְְְְִֵֵָָָָ

ני  . יקד חסידי ניבלת  ב ְְֲֲִִִִַַַָָיהב
וכל . מיהמ לי ווי ,על ח אתְְְְֲִִִֵַַָָָ
  יה כ מ נפל ,ממ רברבי בריְְְְְְִִִֵַַָָֻ

.צווחיה ְְֵָלקל

 יתביאראלי   אינ ,בכא צווחי לבר ְְְְִִִִֶֶַָָָָ
הוה קי א  מי את  ,ייְְֲִִִֵַַָָָק
 חדא  אינ בי ,עלייה ְְֲִִֵֵַַָָמתע ר

רחאוקיי  א  את   תהכ לקל  .מי ְְְְְְִִָָָָָָ
 ארוא , מימר לרמי וסלקא  , ייה ְְְְְְְֲִִִֵַָָָמ

והלכת , רחת עה  לפי אליה. ְְִֵֶֶֶַַַַָָָפרחת
הה דבר, ידענ ולא  ,מענ ְְְְִֵֶַַָָָָֹֹולא 
רח , לי ,ני י ,כי נב ארנונ ְְְְְְִִִִֵֶֶַַה לכת

איכה.  מריוא ,עקי צ דעת. ְְְֲִִִֵַַָלי 

,נינל מרירת ק ל ולילה לילה כל ְְְְְִִֶַַָָָָ
מר נמע "צ ל ְְִִֵֵֶָאב
מ לרקיע, מה  למ ה, ְְִִִַַַַָָָָָָהרקיע

כה )אמר מע (ירמיה  י אג רמ ה ' ְְֱִִִֶֶַָָ
. נוה על י אג אג  לק  י ְְִִֵֵַַָָָֹקד

בכ ה ,רא ית  מכנת היא  ה ילה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
הרקיע   מר ְִֵֶֶַָָו אגת
ה זח למק למה, ירדת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָלמעלה .
טמא חרב , ממק ור אה  ,ְְִֵֵַָָָָהחיצ

. ב נמצא  לא  מק וכל עהבטמאה , ְְְְִָָָָָֹֻ
מרירת , ל קל  צ וחת ְְְִֶֶֶַַַמילת,
רית רנסתי מז חי , מזחי , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָואמרת:
עלת כה ,כי נ כ ה ְְִִִַַָָא תי 

.יקד  ריְְִִטה

הממ י, ל לי דה ,י דה י האי ְְְִִִִִַַַָָֻ
כלי א . מ  מחי רוי ְְְִִִִֵָָהי
הרקיע. ר מי חלקיה  קימח ,ניְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָע

ני(ועה ) .יקד חסידי נבלת  ב  נתנ ְְְְְֲִִִִַַַָָָ
וכל .מיהמ לי א י ,עלי חזְְְְִִִֵֶֶֶָָ
מקמ  נפל יהממ לי דה  י ְְְְִִִִִַַָָָֻהאי

.תיהצוח ְְִֵֶלק ל

ביית א  כי ב  וחי צ  ח ְְִִִַָ
מ את ,יקד י ְְְִִֶֶֶארא
ה  ב ,עליה מתער היה  ד ְֲִֵֵֵֶַַָָָה
הא ת תיהכי לקל  .מדיוע מחיְְְְְִִִֵֵֶָ
.מימר לרמי  ועלתה  ,מה רחה   ְְְְְִֵֵֶַָָָָה

הזֹוהר רפאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ה א הדא  מילת . בכאת  ְְְְֲֶֶַַָָָנ קבא 
ז)דכתיב, לג  חצה .(ישעיה צעק ארא ה ְְֲִִֵֶֶָָָֻ

ח צה . צעק י"ד, לא  ְְֲֶֶָָָָאראל

לי מדחי  מרוית לבתר מדחי, ְְְְְְְִִִִִֵַַָ
,ייק חסידי ני ְְְֲִִִִִִַניבל ת
,על מתיהונ יה נפ מסרְְְְְֲִֵֵַָָָ
א תא א , ל א ח  א ְְְְִִֶֶַַָָָָאית ניזת .

עציב . קל בכת  מייללת  עת .עלְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

סטראא  כל ,ייק גברי אלפי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
הו אינ עלמא , סטרי  ְְְְְֲִִֵַַַָדארע 
,הד נחתי ימא , כל קרנא ְְְֲֲֵֵַַָָָָָָָאכלי 
וייר .עלוו מדח  על  בכיי מיילליְְְְְֲִִִַַַַַָָָָ

.אתמעט א א  ,ְֲֲִֶָָהו

 אחרא ,ואפי רח לבר, קיימי אינ ְְְְֲֳִִִַַַָָָ
.פדרי אימרי  מאינ מרווְְְְִִִִֵַָָ
 מייללי געא צוחי ליליא  ְְְְְְִִִֵַָָָָָירתא 
אביד  לחמרא ווי מח. האי ְְְְִֵַַַַַָָעל 
חמי  מא .י מ מתרה אתר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָאב סה ,
מטרניתא , ייק גברי  ְְְְְִִִִִַַָֻנהימ

לת א . מעילא  לעילא, ְְִֵֵֵַַָָָָמ א 

פלגדהנק ההיא לג עאל ליליא , ְְְְְִֵַַָָָ
קד בית  אתר , ְְֲִֵֶַֹדצ
ואסאב אתחריב , לי חמת , יד ְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָה
מייללת , עת  , וערס תבמ ית ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָאתר
לתא , מעילא  לעילא , מא  ְְְִֵֵֵַַָָָָָָסלקא 
קל צווחא  ,ביכר אתר ְְְְֲִִִֵַַַָָאס ל 
ערסי, ערסי ואמרה , קלא  וארימת  ,ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָמריר

מתבי. ית  ֲִֵַָאתר

תיב,על דכא א)האי ג  על(שה "ש ְְִַַַָ
ערסא מ בי, ילת . ְְְִִִִֵַַָָָמ בי

זה מילת. כה נקבה  ארְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָונ
לג)ת ב  חצה.(ישעיה  צעק ארא ה ְֲֵֶֶֶָָָָֻ

ח צה. צעק יו "ד, לא ְְֲֶֶָָָֹארא

אתימזחי הרוית אחר מזחי, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָ
, י קד חסידי ני ְְְֲִִִִִָנבלת 
.נגנז , עלי מת ונ  נפ סרְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
?עלי הא איפה  ?תא אמצא  ְְֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאיפה

עצ ב . קל  ב כה  מי לת ְְֶֶַָָָעה

לת צד  כל  ,י קד גברי אלפי  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
הי ה ,להע צדדי  ְְִֵֵֶַַַָָָארעת 
,ע  ירד , י כל קר  כלי ְְְְִִָָָָָא
וי תר העלת . מזח על  כי ב לימיְְְְִִִֵַַַָ

. התמעט אא , ְֲִֶֶַָָהי

חואפר , ח  מדיע תא ְְֲִִֶַַַָ
האיברי תמא רוי ִִֵֵֶֶֶַָָָָאחרת,
עי ,וחי צ הילה  ראית ,דריְְְְְִִִִֵַַַָָוה
לחמר אי ה ה. הזח  על לימיְְְֲִִֵֶַַַַַַ
מי . מ תרה  קה , סאב ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָא ד
בירה , ידה  ברי ה נהמת ְְְֲִִִַַַַַָָָָראה

למה. מעלה למעלה, ְְְְִִַַַַָָָָמה 

א תתחצ  לת נכנסת ה ילה ְְְֲִֶֶַַַָָ
ית  מק , צ ל  ְְִֵֶַָֻה קה
חרב , תא ראה ,י ד ה ְֱֳִֵֶֶַָָָָָקדי 
עה ,תמ  במ ית  מק ְְְִִֵָָָָָָונטמא 
מ עלה למעלה, מה  עלה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָמילת,
, בירה  מק מס לת  ְְְְִִִֶֶַַַָלמה ,
ואמרת: לק מרימה מר, קל  ְְְִֶֶַַַָָצ וחת

מבי! ית מק מתי, ְִִִִִֵָָָמתי

תב על הה   ק ג)ה מבי(שיר על ְִִֶַַַַָָָ
עה ה בירה . מת  מבי, ְְִִִִֵַַַָָָיל ת.



הזֹוהררפ  ַ ַ ֵ ִסיּפּורי

ואזלת , רחת  עתא   לפ .לג ְְְְְֲַַַַַָָָָָפרח
הא מידי , ידענא ולא מענא , ְְְְְְְִִַַָָָָָולא 
לא ,מיכי ,כי נב וא ארנא  ְְְְְְְִִִִַַָָָָאזלת,
איכה . ואמרי ,צעקי דע א. לא  ְְְְֲִִֵַָָָָָָרחא ,

,נינתמריר קל  וליליא , ליליא  כל  ְְְְְִֵֵֵָָָָָָ
מר א מע   "דצ ְְְְִִִִֵַָכאיבא 
מה לרקיעא . מא  לתא , ְְְְִִִִַַָָָָָרקיעא 

אמר,  ל )דא כה יאג (ירמיה   רמ ה ' ְְְִִֵַַָָ
על יאג אג לק י קד  ע מְְְִִִֵַַָָֹ

.ֵָנוה

בכה ,ירתא  את ונת  היא דליליא , ְְְְְְִִִִִֵַַָָָ
לעילא . רקיעא מר ְְְֲִֵֵַָָָואגת
, החיצ מדח  לאתר לת א , ְְֲֲִִַַַַַַָָנחתת
וכל , מסאב מסאב  חריב , כ ְְְְְֲִֵַַָָָָָָוחמת 
מי לת , עת  .י א כח לא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָאתר
מדחי  ואמרת , , מריר קל ְְְְֲִִִַַַַָָצ וחת 
כ ה לי מרוית  רנסתי  ְְְְְְִִִִֵַַַָָָמדחי ,

.ייק  כיי ו ע כה  ,כיְְִִִִִַַַָָָָני

מרוו ל הו ,ממ רברב ,י יק ברי ְְְְְֲִִִַַַַָָָָֻ
 פלגי ,ניעיד אכלי , מינ ְְְִִִִִַָָָָוחדא

רקיעא . רמי  ,לקיה א)חוה צ"ל (א"ה ְְְְִֵֵָָָָ

ני  . יקד חסידי ניבלת  ב ְְֲֲִִִִַַַָָיהב
וכל . מיהמ לי ווי ,על ח אתְְְְֲִִִֵַַָָָ
  יה כ מ נפל ,ממ רברבי בריְְְְְְִִִֵַַָָֻ

.צווחיה ְְֵָלקל

 יתביאראלי   אינ ,בכא צווחי לבר ְְְְִִִִֶֶַָָָָ
הוה קי א  מי את  ,ייְְֲִִִֵַַָָָק
 חדא  אינ בי ,עלייה ְְֲִִֵֵַַָָמתע ר

רחאוקיי  א  את   תהכ לקל  .מי ְְְְְְִִָָָָָָ
 ארוא , מימר לרמי וסלקא  , ייה ְְְְְְְֲִִִֵַָָָמ

והלכת , רחת עה  לפי אליה. ְְִֵֶֶֶַַַַָָָפרחת
הה דבר, ידענ ולא  ,מענ ְְְְִֵֶַַָָָָֹֹולא 
רח , לי ,ני י ,כי נב ארנונ ְְְְְְִִִִֵֶֶַַה לכת

איכה.  מריוא ,עקי צ דעת. ְְְֲִִִֵַַָלי 

,נינל מרירת ק ל ולילה לילה כל ְְְְְִִֶַַָָָָ
מר נמע "צ ל ְְִִֵֵֶָאב
מ לרקיע, מה  למ ה, ְְִִִַַַַָָָָָָהרקיע

כה )אמר מע (ירמיה  י אג רמ ה ' ְְֱִִִֶֶַָָ
. נוה על י אג אג  לק  י ְְִִֵֵַַָָָֹקד

בכ ה ,רא ית  מכנת היא  ה ילה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
הרקיע   מר ְִֵֶֶַָָו אגת
ה זח למק למה, ירדת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָלמעלה .
טמא חרב , ממק ור אה  ,ְְִֵֵַָָָָהחיצ

. ב נמצא  לא  מק וכל עהבטמאה , ְְְְִָָָָָֹֻ
מרירת , ל קל  צ וחת ְְְִֶֶֶַַַמילת,
רית רנסתי מז חי , מזחי , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָואמרת:
עלת כה ,כי נ כ ה ְְִִִַַָָא תי 

.יקד  ריְְִִטה

הממ י, ל לי דה ,י דה י האי ְְְִִִִִַַַָָֻ
כלי א . מ  מחי רוי ְְְִִִִֵָָהי
הרקיע. ר מי חלקיה  קימח ,ניְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָע

ני(ועה ) .יקד חסידי נבלת  ב  נתנ ְְְְְֲִִִִַַַָָָ
וכל .מיהמ לי א י ,עלי חזְְְְִִִֵֶֶֶָָ
מקמ  נפל יהממ לי דה  י ְְְְִִִִִַַָָָֻהאי

.תיהצוח ְְִֵֶלק ל

ביית א  כי ב  וחי צ  ח ְְִִִַָ
מ את ,יקד י ְְְִִֶֶֶארא
ה  ב ,עליה מתער היה  ד ְֲִֵֵֵֶַַָָָה
הא ת תיהכי לקל  .מדיוע מחיְְְְְִִִֵֵֶָ
.מימר לרמי  ועלתה  ,מה רחה   ְְְְְִֵֵֶַָָָָה

הזֹוהר רפאסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

ה א הדא  מילת . בכאת  ְְְְֲֶֶַַָָָנ קבא 
ז)דכתיב, לג  חצה .(ישעיה צעק ארא ה ְְֲִִֵֶֶָָָֻ

ח צה . צעק י"ד, לא  ְְֲֶֶָָָָאראל

לי מדחי  מרוית לבתר מדחי, ְְְְְְְִִִִִֵַַָ
,ייק חסידי ני ְְְֲִִִִִִַניבל ת
,על מתיהונ יה נפ מסרְְְְְֲִֵֵַָָָ
א תא א , ל א ח  א ְְְְִִֶֶַַָָָָאית ניזת .

עציב . קל בכת  מייללת  עת .עלְְֲִֶֶַַַַָָָָָ

סטראא  כל ,ייק גברי אלפי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
הו אינ עלמא , סטרי  ְְְְְֲִִֵַַַָדארע 
,הד נחתי ימא , כל קרנא ְְְֲֲֵֵַַָָָָָָָאכלי 
וייר .עלוו מדח  על  בכיי מיילליְְְְְֲִִִַַַַַָָָָ

.אתמעט א א  ,ְֲֲִֶָָהו

 אחרא ,ואפי רח לבר, קיימי אינ ְְְְֲֳִִִַַַָָָ
.פדרי אימרי  מאינ מרווְְְְִִִִֵַָָ
 מייללי געא צוחי ליליא  ְְְְְְִִִֵַָָָָָירתא 
אביד  לחמרא ווי מח. האי ְְְְִֵַַַַַָָעל 
חמי  מא .י מ מתרה אתר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָאב סה ,
מטרניתא , ייק גברי  ְְְְְִִִִִַַָֻנהימ

לת א . מעילא  לעילא, ְְִֵֵֵַַָָָָמ א 

פלגדהנק ההיא לג עאל ליליא , ְְְְְִֵַַָָָ
קד בית  אתר , ְְֲִֵֶַֹדצ
ואסאב אתחריב , לי חמת , יד ְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָה
מייללת , עת  , וערס תבמ ית ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָאתר
לתא , מעילא  לעילא , מא  ְְְִֵֵֵַַָָָָָָסלקא 
קל צווחא  ,ביכר אתר ְְְְֲִִִֵַַַָָאס ל 
ערסי, ערסי ואמרה , קלא  וארימת  ,ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָמריר

מתבי. ית  ֲִֵַָאתר

תיב,על דכא א)האי ג  על(שה "ש ְְִַַַָ
ערסא מ בי, ילת . ְְְִִִִֵַַָָָמ בי

זה מילת. כה נקבה  ארְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָונ
לג)ת ב  חצה.(ישעיה  צעק ארא ה ְֲֵֶֶֶָָָָֻ

ח צה. צעק יו "ד, לא ְְֲֶֶָָָֹארא

אתימזחי הרוית אחר מזחי, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָ
, י קד חסידי ני ְְְֲִִִִִָנבלת 
.נגנז , עלי מת ונ  נפ סרְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
?עלי הא איפה  ?תא אמצא  ְְֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאיפה

עצ ב . קל  ב כה  מי לת ְְֶֶַָָָעה

לת צד  כל  ,י קד גברי אלפי  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
הי ה ,להע צדדי  ְְִֵֵֶַַַָָָארעת 
,ע  ירד , י כל קר  כלי ְְְְִִָָָָָא
וי תר העלת . מזח על  כי ב לימיְְְְִִִֵַַַָ

. התמעט אא , ְֲִֶֶַָָהי

חואפר , ח  מדיע תא ְְֲִִֶַַַָ
האיברי תמא רוי ִִֵֵֶֶֶַָָָָאחרת,
עי ,וחי צ הילה  ראית ,דריְְְְְִִִִֵַַַָָוה
לחמר אי ה ה. הזח  על לימיְְְֲִִֵֶַַַַַַ
מי . מ תרה  קה , סאב ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָא ד
בירה , ידה  ברי ה נהמת ְְְֲִִִַַַַַָָָָראה

למה. מעלה למעלה, ְְְְִִַַַַָָָָמה 

א תתחצ  לת נכנסת ה ילה ְְְֲִֶֶַַַָָ
ית  מק , צ ל  ְְִֵֶַָֻה קה
חרב , תא ראה ,י ד ה ְֱֳִֵֶֶַָָָָָקדי 
עה ,תמ  במ ית  מק ְְְִִֵָָָָָָונטמא 
מ עלה למעלה, מה  עלה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָמילת,
, בירה  מק מס לת  ְְְְִִִֶֶַַַָלמה ,
ואמרת: לק מרימה מר, קל  ְְְִֶֶַַַָָצ וחת

מבי! ית מק מתי, ְִִִִִֵָָָמתי

תב על הה   ק ג)ה מבי(שיר על ְִִֶַַַַָָָ
עה ה בירה . מת  מבי, ְְִִִִֵַַַָָָיל ת.
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ערסי  ואמרה , בכ ה  עת  ְְְְְְִִִִַַַָָָָָמטרניתא .
י  ,טבא  לאי מר אתר מקי, ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָאתר
עלהי  סמכי הו וכרא , ְְְְְֲֲִִַָָָָרכא 

ס יקר, אבני  רבוו אלפי י דרי ְְְְְִִִִִִֵַַָָ
לדא . א  לא מס ,רי רי ,ְְְְִִִִִַָָָסדרי
לארע על מתצע ני ר ְְְְְְֲִִִִִַַָָסדרי

.גינ קיימא  עלמא  .ְְְְִִִַָָָָסטרי

אר וה לגי, אתי הוה  עלי, עלמא, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָ
בעינא מה  וכל רעי , י ְְְִִֵֵַַָָָכב
ד  דא . עידנא  עביד  ע תי וכל ,י ְְִִִִֵַָָָָָָמ

וביק לגי, אתי מדרי,(וי)הוה  י ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ
די. י ְֲִֵֵַַַָמ ע ע 

הוינאערסי  ד  כיר  א לית  ערסי, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ
 ירב חדוה לג ְְְְִֶַַָָָָאתא 
נפקי  הוי ,למיע רביי  ואינ ְְְְֲִִִִֵֵַָָָדלא ,
חדוה ,  גדפייה ט י  ְְְְְְֳִֵֶַַַָָָלקדמ תי,

לי. ְִַָָלקלא 

איעפרא  וחז ,יכמ  ק הוה ,דב ְְְְֲִֵֵַָָָָָ
הות דא רייתא ארנא ְְְְֲֲִַַַַָָָאיתנ יא 
עלמא , לכל מזנא  נפקא  מהכא  ְְְְֵַַָָָָָָָָהכא ,

לכא . ברכא ְְְִָָָֹנהרא ,

לכלאח אח הכא . לית  עלי, על ְְְֲִֵַַַַַַָָָ
אתי  הוה ד דא  עידנא ְְֲִֵַַָָָָָסטר.
,חסידי ני ה וסחרני לגי, ְְְֲֲֳִִִִִֵַַַָָָעלי
. לי לקלא  זמיני למתא ע אינ ְְְְְִִִֵֵַָָָוכל 

זגי והוינא  קל מרחיק, מעי ְֲִִִֵֵַָָָָ
 י יקמק  ניפעמְְְְֲִִֵַַ
יע ל לא  עד קלי אמע  גי ְְְְְִֵֵֶַַַָָרגל י ,
 ד וא חמ ילי, לימתאע ל  ְְְְְִִִֵַַָָָָלגי.
ל אזלי לבתר ה א , ברי קד א  ְְְְִִֵַַָָָָקי

מק י ,  מק מתי , ואמרת: ְְְְִִִִִִֶֶָָָבכה
ית ה ב ת , הרלת ל  ק ְִֵֶַַַַָָה
עליו מכי ס הי והרת, ְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹה רכת 
סדרי יקר, אבני  ל רבבת  אל יְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
על זה   לי מס רת, רת ,ְְְִִִֶַַָסדרי
לארעה עלי עימ ניר סדרי  ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻזה.

.ביל עמד   להע .ְְִִִֵַָָָָצדדי

אר וה אלי , א היה  עלי ,להע ְְִִֵַַָָָָָ
רציתי מה  וכל  זרעי, י ְְִִִֵֵֶַָָכב 
היה הה, מ עה  רצני וכל  ,ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָמ

ועזב  אלי  מעע (ו  )א  רמד י ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ
די . יֵַָ

אהמתי הייתי  ז כרת  אינ מתי , ְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
ת וא לב, בטב מחה  ְְְְִִֵֵַָָאלי
נג י , צאי י  הי העלמי ְְְֲִִִִֶַָָָה ינ קת

לקלני . מחה  כנפיה יְְְְְְִִִֵֵֶַַַָמ

אי העפר וראה ,מ קמ  ק היה   ְְִֵֶֶֶָָָָָָ
.א היה הרה  אר ְֲִֶַַָָָָנ ח 
ברכת ואר, ,להע לכל מז יצא  אְְְִָָָָָָָָמ

ַֹלל.

לכלאיח  א יח . כא אינ  עלי  על  ְְְְִִִֵַַַַַַָָ
אצלי א היה  ה ה  מ ְְְִֶֶֶַַַַָָָצד .

וכלעלי, ,חסידי בני ה  סביב ְְְֲִִִִִַַָָָ
. ל לק מזנ ת העלמת ת ְְְֲַָָָָֻא

גיוהיינז ק ל מרחק   מעי ְְִִֵֵָָ
 י יקמק ניעמ ְְְֲִִֵַַַה
 נס ה טר לק אמע די  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָרגליו,
לפני מדת  מחת  עלמתי ל ְְְְִֵֵַַַַָאלי .
ל הלכת  אחר ה א, ר ד ְַַַָָָָה

הזֹוהר רפגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 קמח אי יחי והוינ ,תבי מ י על ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָחד
.רחימ יקתה נְְְִִִִַ

ע נאעלי ה א  ה א  נית , א עלי, ְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
כל אסלנא  . א ח ְְְְֲִֵַַַַַָָָָהוינא 

א ולית  ולאסטר , ,ל א ח א . נ ְְְְְְֵַַַַָָָ
.גינ ְְִֶַָאתע 

לגי,א למיתי דא, עידנא  אתר ה א ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
אתנית הא  הכא . זמינא  אנא ְְְֲִִֵָָָָָָהא 
ד  , רחימ ימי כיר אנ לית  ְְְְִִִִֵֵַַָמ אי,
, קנדי מח קא ,ק ת כבת  ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָהוינא 
ת ח האי , מחקא  הוות  ְְְְְֲִַַַָָָדיקני
הכי  כתבא ,  גליפ קניי ְְְְְִִִִִֵָָָָביק
ת ע ע גי , יקני ְְְְְְְִִִַַַַָָבקנא 

חילי. ג אנא  ע ד  ְְְְֲִִִֵַָדיקני,

נהיר עת עלי, עלי וצוחת , בכיה , ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָ
 אנ לית .איתח הא  ְְְְְֲִֵֵַַָָעייני
מחת מאל א יט  הוית  ד ְְְֲִִִִַָָכיר,
, ל ד  סגיא על  מתעגא  ואנא  ְְְְֲִִִִֵַַַָָָריי,
ונדר .יקי בנ אחוה  מחקא   ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָוימינ

ע"ב) קיב   דילי (ד רחימתא  ת ק לא  ְְְִִִִִָָלי
לי , וא מית  .ה )לעלמי קלז תהלי)א ְְְִִִֵָ

הא ימיני , ח  לייר ח ְְְְִִִִֵֶַַָָָא
. מ ְְִִֵָָאיתנינא 

ט ראלית לג קאימנא  ד  כיר ,  אנ ְְְְְְִֵֵַַַָָָָ
ל  ילק ר י לימי ְְְִִִִִִֵַַָדסיני,
מל ייר , ה  ל ואתערנא  , ְְְְְֲִִִַַַַָָָעלייה
לכל  אבתר אזלי והוינא ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָעממייא ,
 ה קטלא  פחה  וההיא  . ת ְְְְְִִַָָָָרע
ואתאביד א חנא . ולא  ,ורבוו  ְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָלאלפי
, ל ובקית מדרא , הְְְְְְֵַַַָָֻ

יחיד ת והיינ , ב מ לבית ְְְִִֵַַָָָאחת 
אהבה.  תיניקנ ְְְְֲִִֵַַָמח קת 

המ עלי הא עת נית? איפה עלי , ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
הס ל י . מיחה ְְְְִִִִִֶַַַָָהייתי
ולא ,ל א יח  איפה .ואינ  צד  ְְְְְְִֵֵַַַָֹֹכל

?ביל  ְְֲִִֵַאב

 הריניזה אלי, לבא הה מ ממק ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹ
מי . חנ והרי  .א ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻמזנת
כבת הייתי  האהבה, ימי  זכר  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָאינ
היה דיקני  ,קנדי וחקקה , חיקְְְְְְֲִִֵַַָָָ
קני איר הה תח . ְְְְִֶֶַַַָָחקק 
, דיקני  הארי   ה תב , ְְְְְְֲִִִִַַַַָָחקיקת
ת עדי  די קני , עע ְְְְְְֲִִִִֵֶַַדי 

ְִַצבא תי .

הארעה עלי, עלי  ואמרת: בכ ה ְְְְִִִִֶֶַַָָָ
זכר, אינ .נח הרי  העיני ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָל
לראי , מחת מאל מיט ְְְְִִִִֶַַָָֹֹהיית
 וימינ , ל רב  על מתעגת  ְְֲִִִִֶֶַַַָֹואני 
לי ונדר בניקת . אחוה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָמח קת
לי עונ .למילע אהבתי  תעזב  ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹֹא

קלז) ח(תהלי לייר חא ְְְִִִֵֶַַָָא
.מ נחי הה ְְְְִִִִִִֵַימיני,

סיני ,אינ הר אצל עמד י זכר, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ
ל למי רא יְְְִִִִִֵֶו
מל י תר  ה ל והתערי  ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָעליה
.נ רצ לכל  אחרי לכי ה והיינ , יְְְְְֲִִִֶַַָָָהע
לאלפי בה הרגה פחה   תְְְֲִִֶַָָָָָָוא
נאבד  וכ החי. ולא ְְְְְְִִֶֶַָָֹֻרבב ת,
והכנסנ , תא ארוה ְְְְְְְִִִַַַָָָָד ר ,
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ערסי  ואמרה , בכ ה  עת  ְְְְְְִִִִַַַָָָָָמטרניתא .
י  ,טבא  לאי מר אתר מקי, ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָאתר
עלהי  סמכי הו וכרא , ְְְְְֲֲִִַָָָָרכא 

ס יקר, אבני  רבוו אלפי י דרי ְְְְְִִִִִִֵַַָָ
לדא . א  לא מס ,רי רי ,ְְְְִִִִִַָָָסדרי
לארע על מתצע ני ר ְְְְְְֲִִִִִַַָָסדרי

.גינ קיימא  עלמא  .ְְְְִִִַָָָָסטרי

אר וה לגי, אתי הוה  עלי, עלמא, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָ
בעינא מה  וכל רעי , י ְְְִִֵֵַַָָָכב
ד  דא . עידנא  עביד  ע תי וכל ,י ְְִִִִֵַָָָָָָמ

וביק לגי, אתי מדרי,(וי)הוה  י ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ
די. י ְֲִֵֵַַַָמ ע ע 

הוינאערסי  ד  כיר  א לית  ערסי, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ
 ירב חדוה לג ְְְְִֶַַָָָָאתא 
נפקי  הוי ,למיע רביי  ואינ ְְְְֲִִִִֵֵַָָָדלא ,
חדוה ,  גדפייה ט י  ְְְְְְֳִֵֶַַַָָָלקדמ תי,

לי. ְִַָָלקלא 

איעפרא  וחז ,יכמ  ק הוה ,דב ְְְְֲִֵֵַָָָָָ
הות דא רייתא ארנא ְְְְֲֲִַַַַָָָאיתנ יא 
עלמא , לכל מזנא  נפקא  מהכא  ְְְְֵַַָָָָָָָָהכא ,

לכא . ברכא ְְְִָָָֹנהרא ,

לכלאח אח הכא . לית  עלי, על ְְְֲִֵַַַַַַָָָ
אתי  הוה ד דא  עידנא ְְֲִֵַַָָָָָסטר.
,חסידי ני ה וסחרני לגי, ְְְֲֲֳִִִִִֵַַַָָָעלי
. לי לקלא  זמיני למתא ע אינ ְְְְְִִִֵֵַָָָוכל 

זגי והוינא  קל מרחיק, מעי ְֲִִִֵֵַָָָָ
 י יקמק  ניפעמְְְְֲִִֵַַ
יע ל לא  עד קלי אמע  גי ְְְְְִֵֵֶַַַָָרגל י ,
 ד וא חמ ילי, לימתאע ל  ְְְְְִִִֵַַָָָָלגי.
ל אזלי לבתר ה א , ברי קד א  ְְְְִִֵַַָָָָקי

מק י ,  מק מתי , ואמרת: ְְְְִִִִִִֶֶָָָבכה
ית ה ב ת , הרלת ל  ק ְִֵֶַַַַָָה
עליו מכי ס הי והרת, ְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹה רכת 
סדרי יקר, אבני  ל רבבת  אל יְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
על זה   לי מס רת, רת ,ְְְִִִֶַַָסדרי
לארעה עלי עימ ניר סדרי  ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻזה.

.ביל עמד   להע .ְְִִִֵַָָָָצדדי

אר וה אלי , א היה  עלי ,להע ְְִִֵַַָָָָָ
רציתי מה  וכל  זרעי, י ְְִִִֵֵֶַָָכב 
היה הה, מ עה  רצני וכל  ,ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָמ

ועזב  אלי  מעע (ו  )א  רמד י ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ
די . יֵַָ

אהמתי הייתי  ז כרת  אינ מתי , ְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
ת וא לב, בטב מחה  ְְְְִִֵֵַָָאלי
נג י , צאי י  הי העלמי ְְְֲִִִִֶַָָָה ינ קת

לקלני . מחה  כנפיה יְְְְְְִִִֵֵֶַַַָמ

אי העפר וראה ,מ קמ  ק היה   ְְִֵֶֶֶָָָָָָ
.א היה הרה  אר ְֲִֶַַָָָָנ ח 
ברכת ואר, ,להע לכל מז יצא  אְְְִָָָָָָָָמ

ַֹלל.

לכלאיח  א יח . כא אינ  עלי  על  ְְְְִִִֵַַַַַַָָ
אצלי א היה  ה ה  מ ְְְִֶֶֶַַַַָָָצד .

וכלעלי, ,חסידי בני ה  סביב ְְְֲִִִִִַַָָָ
. ל לק מזנ ת העלמת ת ְְְֲַָָָָֻא

גיוהיינז ק ל מרחק   מעי ְְִִֵֵָָ
 י יקמק ניעמ ְְְֲִִֵַַַה
 נס ה טר לק אמע די  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָרגליו,
לפני מדת  מחת  עלמתי ל ְְְְִֵֵַַַַָאלי .
ל הלכת  אחר ה א, ר ד ְַַַָָָָה

הזֹוהר רפגסיּפּורי ִ ֵ ַ ַ 

 קמח אי יחי והוינ ,תבי מ י על ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָחד
.רחימ יקתה נְְְִִִִַ

ע נאעלי ה א  ה א  נית , א עלי, ְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
כל אסלנא  . א ח ְְְְֲִֵַַַַַָָָָהוינא 

א ולית  ולאסטר , ,ל א ח א . נ ְְְְְְֵַַַַָָָ
.גינ ְְִֶַָאתע 

לגי,א למיתי דא, עידנא  אתר ה א ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
אתנית הא  הכא . זמינא  אנא ְְְֲִִֵָָָָָָהא 
ד  , רחימ ימי כיר אנ לית  ְְְְִִִִֵֵַַָמ אי,
, קנדי מח קא ,ק ת כבת  ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָהוינא 
ת ח האי , מחקא  הוות  ְְְְְֲִַַַָָָדיקני
הכי  כתבא ,  גליפ קניי ְְְְְִִִִִֵָָָָביק
ת ע ע גי , יקני ְְְְְְְִִִַַַַָָבקנא 

חילי. ג אנא  ע ד  ְְְְֲִִִֵַָדיקני,

נהיר עת עלי, עלי וצוחת , בכיה , ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָ
 אנ לית .איתח הא  ְְְְְֲִֵֵַַָָעייני
מחת מאל א יט  הוית  ד ְְְֲִִִִַָָכיר,
, ל ד  סגיא על  מתעגא  ואנא  ְְְְֲִִִִֵַַַָָָריי,
ונדר .יקי בנ אחוה  מחקא   ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָוימינ

ע"ב) קיב   דילי (ד רחימתא  ת ק לא  ְְְִִִִִָָלי
לי , וא מית  .ה )לעלמי קלז תהלי)א ְְְִִִֵָ

הא ימיני , ח  לייר ח ְְְְִִִִֵֶַַָָָא
. מ ְְִִֵָָאיתנינא 

ט ראלית לג קאימנא  ד  כיר ,  אנ ְְְְְְִֵֵַַַָָָָ
ל  ילק ר י לימי ְְְִִִִִִֵַַָדסיני,
מל ייר , ה  ל ואתערנא  , ְְְְְֲִִִַַַַָָָעלייה
לכל  אבתר אזלי והוינא ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָעממייא ,
 ה קטלא  פחה  וההיא  . ת ְְְְְִִַָָָָרע
ואתאביד א חנא . ולא  ,ורבוו  ְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָלאלפי
, ל ובקית מדרא , הְְְְְְֵַַַָָֻ

יחיד ת והיינ , ב מ לבית ְְְִִֵַַָָָאחת 
אהבה.  תיניקנ ְְְְֲִִֵַַָמח קת 

המ עלי הא עת נית? איפה עלי , ְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
הס ל י . מיחה ְְְְִִִִִֶַַַָָהייתי
ולא ,ל א יח  איפה .ואינ  צד  ְְְְְְִֵֵַַַָֹֹכל

?ביל  ְְֲִִֵַאב

 הריניזה אלי, לבא הה מ ממק ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹ
מי . חנ והרי  .א ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻמזנת
כבת הייתי  האהבה, ימי  זכר  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָאינ
היה דיקני  ,קנדי וחקקה , חיקְְְְְְֲִִֵַַָָָ
קני איר הה תח . ְְְְִֶֶַַַָָחקק 
, דיקני  הארי   ה תב , ְְְְְְֲִִִִַַַַָָחקיקת
ת עדי  די קני , עע ְְְְְְֲִִִִֵֶַַדי 

ְִַצבא תי .

הארעה עלי, עלי  ואמרת: בכ ה ְְְְִִִִֶֶַַָָָ
זכר, אינ .נח הרי  העיני ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָל
לראי , מחת מאל מיט ְְְְִִִִֶַַָָֹֹהיית
 וימינ , ל רב  על מתעגת  ְְֲִִִִֶֶַַַָֹואני 
לי ונדר בניקת . אחוה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָמח קת
לי עונ .למילע אהבתי  תעזב  ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹֹא

קלז) ח(תהלי לייר חא ְְְִִִֵֶַַָָא
.מ נחי הה ְְְְִִִִִִֵַימיני,

סיני ,אינ הר אצל עמד י זכר, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ
ל למי רא יְְְִִִִִֵֶו
מל י תר  ה ל והתערי  ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָעליה
.נ רצ לכל  אחרי לכי ה והיינ , יְְְְְֲִִִֶַַָָָהע
לאלפי בה הרגה פחה   תְְְֲִִֶַָָָָָָוא
נאבד  וכ החי. ולא ְְְְְְִִֶֶַָָֹֻרבב ת,
והכנסנ , תא ארוה ְְְְְְְִִִַַַָָָָד ר ,
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ק לקיימא זעירי  ניה ְְְְְְִִֵֵַָָָָָואעילנא
,ק לקיימא   ל בדילנא דא . ְְְְְֵַַָָָָָָָארעא 

.ת רע גיְְִָ

קיי עלי   ני כ ה  דכיר, הוי ְְְֱֲִִִִִֵַַַָ
ודרא , רא  כל ק ְְְֵַָָָָָָָָקאימנא 
כיר אנ לית .רי למה דדוד ְְְְְְְִִֵֵֵַָֹֹימי
למידר ל יא ת .ק עבד טבא ְְֲִַַַַָָָָָָָה
אתהיכת אי .זכוו תדר ולא  ,בי ְְְְִִִִֵַַַַָָח

.ֲָעל

נאי,עינא  על  עינא  .אנ לית  ,על ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָ
עינ .  אינ קדתאלית  על א  ְִֵֵַָָָָ

הוה עלמא  ל אסאב . הא א , ְְֲֲִַַַַָָָָָָאתר
 נבחי לא  לבי א . אתר גי לְְְְֲִִִִַָָָָָ
עה . ל הו  ה דא, ְְְֲִִָָָָָָעידנא 
לעילא . סי כלא  אינ וכל  ְְְְִִֵֶֶַָָמייללת ,
רתא לתא , צווחי כלביְְְְִִֵַָָָָ

ליתאה . ְְְִִָָָממרה 

מדחאנפקת אתר על קיימא  ואתת, ְְְְְֲֲַַַַַַָָָָ
מייללת , עת ,סמי ְְְִֶֶֶַַָקט רת 
  מאינ רב  חד וא חא לע א, ְְְְְְְִֵֵַַַָָָוסלקת 
זמנא מהה א  ,הד  הו ביר ריְְְְֲֲִִֵֵַַָָ
רבייא והה א חד. אא  ל הוה ְְֲֶַַַָָָָָלא
כיה  מינ ינקא  א אר, ְְְְִִִֵַָָָָָָע לימא

ִָָוילל תא .

 די, לג  אז הא   ברי קדא  ְְְְְִִֵַַַָָ
א ועל . ע ממ ל ,ל ְְְִִֵַַָָָָונחית

טו)תיב, לא  קל(ירמיה מנעי ה ' אמר ה ְְִִִֵַָֹ
קוה  י י ממעה  ועיני ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָמ כי

.ְֲִֵַלאחרית

לעמ יטה בניה.ה  אר  לפני ד ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ביל  לפני לעמד   ת א לנ ְְְְְֲִִִֶַַָָֹוהב

.נ ְְרצ

קדיעלי, בני כה זכר, היה ְְְֱִִִֵֵַַָָ
ימי וד ר, ר כל   לפני ְְְִִֵֶַָָָָעמד י 
טב ת ה ז כר  אינ .נ למה ְְְִֵֵַָָֹֹדוד 
לזר  ל נאה  הא !? לפני עְְְִִֶֶֶַָָָֹ
כ התה  אי זכ ת?! תזר ולא , ְְְְְֲִִִֵַָֹֹֻחטאי

?ֶָעלי

עלאני מבת .ואינ  תא מב ת  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַ
קדת על מבת .ואינ  ְְְֵֶֶַַַַָָֻני 
היה להע ל  נטמא. והרי   הה  ק ְֲִֵֶַַַָָָָָָָה
 אי  לביה ה ה .  ק ה מ  ל ְְִִֵֶַַַָָָב
עה . ל ב הי  הה, מ בחי ְְְִֶַַַָָָָֻנ
למעלה.  סי כל הא תא וכל ְְְְְִֶֶַַָָָָמילת,
רא ית למה ,  וחי צ לביְְְְְִִִֵַַָָוה

הליית. ְְִִִַַָהמ רה

מקהיא  על ועמדת באה , י צאת  ְְִֵֶֶַָָ
עה ,י ה קטרת  ְְִִֶַַַָֹמזח
רב מצאת למעלה, ועלה ְְְְְֵֶֶַַָָמילת,
,ע הי בירה ני תמא ְְִִֵֵֶֶַָָָָאחד 
אחד. אא  ל היה לא  מ ה תמאְֵֶֶַַָָָָָֹ
מה ינק אר, העל הינק   תְְִִִֵֶֶֶֶַָָָוא

ויללה. ְִִָָָכ ה

וי רדואז אליה, הז הא ר דה ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ
תב זה ועל .ע מדר ְְִֵֵֶֶַַָָָאליה,

לא) מכי(ירמיה  לק מנעי ה' אמר ְִִִִֵֶַָֹה 
.לאחרית קוה י י  מ מעה ,  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָועיני



הספר הזה נדפס
 להצלחה בריאות ופרנסה 

אליס בת עליה וכל יוצאי חלציה 
אלי אליהו בן אליס

מרדכי בן אליס
מאיר נהוראי בן אליס

יהודית בת אליס
סמדר בת אליס

אתי אסתר בת אליס
הילה בת אליס
S

אמיל בן מטילדה



לעילוי נשמת
רבינו מרדכי ביטון בן עליה

משה ביטון בן סעדה
אברהם ביטון בן סעדה

ממן חנניה בן רבקה
ממן אליהו בן חוה

נסים הלוי בן סופיה
יצחק אלבו בן חוה

נסים אלפאסי בן מסעודה

$%

סעדה ביטון בת אסתר
מאמא אסתר בת חוה
עליה סננס בת סעדה

אסתר אקוקה בת סעדה
סימי ביטון בת סעדה

לונה אלביליה בת סעדה




