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ָּפָרַׁשת
ָך  ֶלְך ְל



ָָ     ּתֶֹכן ִעְנָיִנים ְָ  ְָ ֶָ ת  ְ ך ְָ ָ ּ ד

' ֹּתֶכן ִעְנָיִנים &

ָאָדם  ל  ׁשֶ טֶֹרת  ִסְפרֹו  ַהּקְ ֲאִמיַרת  ְיֵדי  ַעל  ָפה  ּגֵ ַהּמַ ּטּול  ּבִ

י  א  ַרּבִ ַהּבָ ָלעֹוָלם  ֵנס  ְלִהּכָ ָהְראּוִיים  ִריִצים  ָהִראׁשֹון  ּפָ

י  אי ַרּבֹו  ִחּדּוׁשֵ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ֱאִליֶעֶזר ָהַלְך ִלְראֹות ֶאת ַרּבָ

אֹוֵרְך  ַעל  ֲעָרְך  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ּתֹוָרה  ַצֲערֹו 

  ְזכּות ַהּתֹוָרה  לּות ַהּגָ

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
המובא  שליט"א  מָאְרגְנְׁשְטֶעְרן  מֵאִיר  יִצְחָק  רבי  הגאון  של  מכתבו  על  החתימות  מתוך 

בסיפורי הזוהר השלם עמוד רמ"ג.

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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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  ְְִֵֵֶֶַַָ



ְ ּזֹהך י הך ְֵ ָָ     ִסּ ּו ְָ  ְָ ֶָ ת  ְ ך ְָ ָ ּ הזֹוהרל ו ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

 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



 ָָ ְָ  ְָ ֶָ ת  ְ ך ְָ ָ ּ    ְ ּזֹהך י הך ְֵ זִסּ ּו הזֹוהרל  ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

 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



ְ ּזֹהך י הך ְֵ ָָ     ִסּ ּו ְָ  ְָ ֶָ ת  ְ ך ְָ ָ ּ הזֹוהרלבח ַ ַ ֵ  ִ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



 ָָ ְָ  ְָ ֶָ ת  ְ ך ְָ ָ ּ    ְ ּזֹהך י הך ְֵ טִסּ ּו 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



ְ ּזֹהך י הך ְֵ ָָ     ִסּ ּו ְָ  ְָ ֶָ ת  ְ ך ְָ ָ ּ הזֹוהרלד י ַ ַ ֵ  ִ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 .



 ָָ ְָ  ְָ ֶָ ת  ְ ך ְָ ָ ּ    ְ ּזֹהך י הך ְֵ ייִסּ ּו 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 .



ְ ּזֹהך י הך ְֵ ָָ     ִסּ ּו ְָ  ְָ ֶָ ת  ְ ך ְָ ָ ּ הזֹוהרלויי ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

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, 

ֶנֱאָמָנה ֶׁשָּכל ּתֹוָרתֹו ֶׁשעֹוֵסק  ֵיַדע  ּוְבַתְלמּוד ּופֹוְסִקים,  ּוְבִמְׁשָנה  ְּבִמְקָרא  ְּבלּוָלה 

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

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

ּוְלִהְׂשָּתֵרר ַעל ַהְּבִרּיֹות, ְוֵאין לֹו ַחִּיים ְוֹלא ֵחֶלק ַּבַחִּיים. ּוְכִדְכִתיב ְּבִתּקּוֵני ֹזַהר ָ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 

ָּפָרַׁשת ֵעֶקב ז', י"ט – אֹור ַהזֹוַהר ֶּפֶרק י'(. ........................................... מתוך 'מגנא ומצלא'

לך לך  פרשת 

א' עמוד  לב  דף   בראשית  פרשת א' חלק זוהר

עצמיותך לתקן  לך לך
וגו'","וּיאמר  ל ל אברם אל כאן,ה' יש חכמה של  סוד שמעון, רבי לתקוןאמר לך, לך  ַֹ ֶ ֶ ַ ְ ָ ֶ ְ

בו[א ]עצמיותך שנולדת  בשכלך שוקל שאתה ההוא  הישוב צד מן מארצך, ,[ב ],
שלך,"וממולדתך " התולדה אותה מן אביך ", שלהם,"ומבית  בשורש  מסתכל שאתה "אל ,

אראך " אשר  עמוקהארץ  שהוא עליה הממונה ההוא הכח  מבקש , שאתה מה לך יתגלה שם ,
גדול",[ג]ונעלם לגוי ימין,"ואעשך בחינת שמאל,"ואברכך "נגד בחינת  שמך "נגד ,"ואגדלה

הממוצע בחינת ברכה ",נגד הקדושה"והיה המרכבה סוד והכל ישראל, ארץ בחינת נגד ,[ד],
ה '".מיד אליו ּדּבר  ּכא ׁשר אברם  וּיל" ַ ֵ ֶ ַ ְ ָ ַ ֲ ֶ ִ ֶ ֵ ָ



ע "ז דף  – לך לך  פרשת  א' חלק  זוהר

רשעים בין לישב  ראוי אברהם אין 
לך",רבי "לך שלך, המדרגה לתקן עצמיותך , לתקן  לטובתך לך" "לך אמר , אתהאלעזר אין

האלה, הרשעים  בין כאן לעמוד נתן כדאי הוא ברוך הקדוש שהרי לך, לך  הענין וסוד
ומצרף יודע והיה חכמה, רוח לאברהם העולםלו ישובי של ושקל[ה ]הצדדים  בהם והסתכל

של האמצעית  נקודה לתוך הגיע כאשר הישוב, צדדי  על הממונים הכחות  וידע במשקל ,
ולא[ו ]הישוב עליה, ממונה שהוא הכח לדעת  הסתכל בידו, עולה היה ולא במשקל שקל

העולם כל נשתל משם שהרי  וראה פעמים  כמה  שקל במחשבתו, להשיג יכול הסתכל[ז]היה
הוא ואין ונעלם, עמוק  שיעור, לו אין שעליה  העליון  הכח שזה וראה לדעת , ושקל  וצרף 

הישוב של המדרגות צדדי שהיא[ח]כדמיון הנקודה שמאותה כמו שהרי  וידע, ושקל הסתכל
עליה, השורה הכח שזה ידע כן כמו צדדיו, לכל העולם כל נשתל ממנה היושב , אמצעות 

נאחזים בו וכולם  העולם, צדדי כל  על הממונים כחות שאר כל  יצאו ויצאו[ט]משם ואז
של הענין ברור על לעמד וצרף ושקל הסתכל עוד כנען , ארצה ללכת כשדים  מאור אתם 
של ועז תוקף  שראה כיון להשיגו, עליו לעמד יכול היה  ולא ידוע, היה ולא ההוא מקום 
של טעמו מה  שם, וישבו חרן עד ויבאו מיד להשיגו, עליו לעמוד יכול שאינו הזה מקום 

 הזוהר זיו

תהיה א. שההליכה  לך", "לך  הלשון בזה יתרץ
הכחב.לתקונך. להשיג בשכל חוקר שהיה 

ההוא. היושב בצד המשפיע  כחג.שלמעלה  כי
הע' מעל הגבוה  הכח הוא  הקדושה בארץ  המשפיע

המחקר. בכח להשיגו  וקשה עשרד.שרים 
והן  הקדושה מרכבה סוד הן הקדושות ספירות 
בבחינת  העולם  מתנהג ידן שעל מדות  ג"כ נקראות 
ורחמים, דין חסד  על המרמז  אמצע ושמאל ימין
מלכות  ונקרא השפע מהן המקבל  כח ובסופן

לארץ ישר השפע תבא ומשם נוקבא בחינת 
משפיעים ה.הקדושה . כחות איזה להבין היינו 

נקודה ו.בהם . ינקותא הקדושה ארץ  היינו
כל  של אמצעית נקודה  ולא היושב  של  אמצעית 

בכלל . הארץ  שתיה ז.כדור  אבן נמצאת  שם כי
ז"ל . כאמרם  העולם הושתת שנשפעים ח.שממנה

שרים . הע' ידי השפע ט.על מקבלים  שרים שהע '
עצמו פנה ואז  הקדושה ארץ  שעל הגבוה  הכח מן

הראש. אל



 ָָ ְָ  ְָ ֶָ ת  ְ ך ְָ ָ ּ    ה ְָ ְ ּתֹו ייזֹהך הזֹוהרלו ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

לא קל  הה א  ע ד יעקב, קל ְְְְֲִֵַַָֹאקרי
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לך לך  פרשת 

א' עמוד  לב  דף   בראשית  פרשת א' חלק זוהר
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בו[א ]עצמיותך שנולדת  בשכלך שוקל שאתה ההוא  הישוב צד מן מארצך, ,[ב ],
שלך,"וממולדתך " התולדה אותה מן אביך ", שלהם,"ומבית  בשורש  מסתכל שאתה "אל ,
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ה ְָ ְ ּתֹו ָָ     זֹהך ְָ  ְָ ֶָ ת  ְ ך ְָ ָ ּ יד

והיה היושב, צדדי בכל העולם  מנהיגי השרים  אותן בכל וצרף ידע שהוא אלא אברהם ,
המה מי  שלהם, והמזלות  הכוכבים מנהיגי  הישוב , בצדדי השולטים  אותן ומצרף  שוקל

בידו עולה והיה העולם , יושבי כל שוקל והיה אלה, על אלה למקום[י ]המתגברים כשהגיע
להבינו, בו לעמוד יכול היה ולא העמוק התוקף ראה הואהזה, ברוך הקדוש  שראה כיון

עצמיותך, ולתקן מדרגתך להכיר לך", "לך לו ואמר  עליו נתגלה מיד  ותשוקתו, רצונו
בו , נדבק שהיית  ההוא הישוב  מצד מסתכל"וממולדתך ""מארצך ", שאתה ההיא מהחכמה ,

מזל , ובאיזה כוכב ובאיזה בו, שנולדת  והזמן והשעה והרגע שלך, התולדה "ומביתושוקל
שלאביך " מביתו לך בעולם , להצליח  שורש לך יש  ואם  אביך, של בביתו תשגיח שלא ,

יצאו שהרי הוא, שכך וראה ובא הזאת , ומהסתכלות  זו מחכמה לך  לו נאמר ולפיכך אביך,
הדבר  עיקר אלא וממולדתך", מארצך לך "לך לו נאמר למה בחרן, והיו כשדים מאור

אראך " אשר הארץ "אל לדעת[יא ]ההליכה  יכולת  ולא עליו, לעמוד יכולת שלא מה  אראך
ונעלם . עמוק  שהוא ההיא, ארץ של גדול"הכח לגוי  לך","ואעשך  "לך שכתוב  בעבור ,

"והיה "וממולדתך", שכתוב בעבור שמך", "ואגדלה "מארצך ", שכתוב בעבור "ואברכך",
אביך " "ומבית שכתוב  בעבור .[יב ]ברכה",



ב' עמוד ע"ח דף  – לך לך פרשת א' חלק  זוהר 

למד לא  זה כל  ועם  ממעשיו  ללמוד אברם אל  נתחבר לוט

ה'","ו ּיל אליו ּדּבר ּכא ׁשר אברםאברם ויצא כתוב  שלא מה וראה, בא אלעזר, רבי אמר  ַ ֵ ֶ ַ ְ ָ ַ ֲ ֶ ִ ֶ ֵ ָ
שכתוב: כמו  וילך אלא ה', אליו דבר ל",שכאשר עשו"ל בתחילה היציאה  שהרי  ֶ ְ

שכתוב  כנען "מעצמם, ארצה ללכת  כשדים מאור אתם כתוב"ויצאו ולא וילך כתוב  ועתה ,
ההבטחות .[יג]ויצא בכל לו שהבטיח  ה '", אליו דבר  "כאשר עמו. שהתחבר לוט", אתו "וילך

התחבר לא  עמו לוט  שהיה זמן וכל כך, כל למד לא  זה כל ועם  ממעשיו, ללמוד בשביל
רשעים , כתוב:עם  מה ממנו שנפרד לֹוטכיון וּיּסע הּירּדן ּכּכר ּכל את לֹוט  לֹו ַ ִ ַ ֵ ְ ַ ַ ַ ִ ָ ֵ ַ ְ ִ ַ "ו ּיבחר

אחריו:מּקדם". כתוב  מאד",מה לה' וחּטאים  רעים סדם  שאמרת"ואנׁשי זה אבא, רבי אמר  ִ ֶ ֶ ְ ַ ְ ֵ ְֹ ָ ִ ְ ַ ָ ִ ַ ְֹ
"בצאתו כתוב, מה המקרא בסוף  אבל אמרת , יפה  אברם, ויצא כתוב  ולא אברם " "וילך
היתה מולדתו שמארץ  היציאה אותה  אבל כתוב , מחרן  אלעזר, רבי אמר מחרן".

מעצמו. בתחילה



 הזוהר זיו

שלו.י . המחקר בכח להשיגם  יכול  שהיה פירוש
מעצמם .יא. עשו  כבר מולדתם  מארץ היציאה  כי 
מ יב. כנגד  מדה  הבטחות  ד' של בעבורהשכר  דה 

עליהן. שנצטוה יציאות  מיני  לעיל יג.הד' כנזכר
על  ולא כנען  לארץ  ההליכה על  היה הצווי שעיקר
מעצמם . עשו כבר שזאת  מולדתם מארץ היציאה


