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ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

ָּפָרַׁשת
ּתֹוְלדֹות



ת    ּתֶֹכן ִעְנָיִנים ָֹ ְשר ָֹ ת ּת ָדֹלו ּתָ ר

' ֹּתֶכן ִעְנָיִנים &

י  ַרּבִ ֵזַרת  ִמים  ּגְ ׁשָ ּגְ ַקְטְרִגים  ֲעִציַרת  ַהּמְ ִמיַתת 

ְבֵרי ּתֹוָרה  גֹוֶדל ַמֲעָלתֹו  ַעת ִמּדִ ח ַהּדַ ַע  חֶֹמר ֶהיּסֵ ְיהֹוׁשֻ

סֹודֹות ַהּתֹוָרה  "י עֹוֵסק ּבְ ּבִ ר יֹוַחאי  ַרׁשְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ ׁשֶ

  בּועֹות ֵליל ׁשָ ּבְ

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

בסיפורי הזוהר השלם עמוד רמ"ג.

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.



ת ָֹ ְשר ָֹ ת ּת ָדֹלו ד    ּתָ ּזֹהו ֵדי הו ָּ הִסּת 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.



ד ּזֹהו ֵדי הו ָּ ת    ִסּת ָֹ ְשר ָֹ ת ּת ָדֹלו ּתָ 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



ת ָֹ ְשר ָֹ ת ּת ָדֹלו ד    ּתָ ּזֹהו ֵדי הו ָּ זִסּת 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



ד ּזֹהו ֵדי הו ָּ ת    ִסּת ָֹ ְשר ָֹ ת ּת ָדֹלו ּתָ הזֹוהרסוח ַ ַ ֵ  ִ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



ת ָֹ ְשר ָֹ ת ּת ָדֹלו ד    ּתָ ּזֹהו ֵדי הו ָּ טִסּת 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



ד ּזֹהו ֵדי הו ָּ ת    ִסּת ָֹ ְשר ָֹ ת ּת ָדֹלו ּתָ הזֹוהרסחי ַ ַ ֵ  ִ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



ת ָֹ ְשר ָֹ ת ּת ָדֹלו ד    ּתָ ּזֹהו ֵדי הו ָּ ייִסּת 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



ד ּזֹהו ֵדי הו ָּ ת    ִסּת ָֹ ְשר ָֹ ת ּת ָדֹלו ּתָ הזֹוהרעיי ַ ַ ֵ  ִ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 



ת ָֹ ְשר ָֹ ת ּת ָדֹלו ד    ּתָ ּזֹהו ֵדי הו ָּ ייִסּת 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 



ד ּזֹהו ֵדי הו ָּ ת    ִסּת ָֹ ְשר ָֹ ת ּת ָדֹלו ּתָ הזֹוהרעביר ַ ַ ֵ  ִ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 .

תולדות פרשת

'א

ע"א קלה דף  זוהר תולדות פרשת 

אברהם לצורת  דומה  יצחק צורת
אברהם "."וא ּלה  ּבן  יצחק ועתהּתֹולדת אברהם בן כתוב לא כאן עד מה מפני  יוסי רבי אמר  ְ ֵ ֶ ְֹ ִ ְ ָ ֶ ַ ְ ָ ָ

ּבנֹו" יצחק  את אלהים ויבר" שכתוב: פי על אף  אלא אברהם,[א ]אמר, שמת  עתה ,  ַ ְ ָ ֶ ֱֹ ִ ֶ ִ ְ ָ ְ
בודאי, אברהם  זה אומר , היה ליצחק  שראה מי שכל ביצחק , בו ונשארה בו היתה צורתו

יצחק. את  הוליד אברהם  ואומר מעיד והיה 

'ב

ע"ב קלו דף  זוהר

יעקב בלדת שנה  ששים בן יצחק 
וגו'"."ויהי רבקה את ּבקחּתֹו ׁשנה אר ּבעים ּבן ׁשנה",יצחק ארּבעים "ּבן יצחק , רבי אמר  ַ ְ ִ ִ ְ ָ ֶ ַ ְ ָ ִ ָ ָ ְ ַ ְ ֶ ִ ְ ָ ֶ ַ ְ ָ ִ ָ ָ

לרמז  ודאי אלא רבקה, את לקח כאשר שנה ארבעים  בן שהיה כאן למנות בא למה
ומים באש  ודרום, בצפון יצחק  רבקה,[ב ]שנכלל את בקחתו שנה ארבעים בן יצחק היה ואז ,

אדום לבן, ירוק ,  הקשת  היה[ג]כמראה הוליד וכאשר רבקה, עם התחבר שנים שלש  בת  ,
כראוי  שיוליד כדי ששים  זה,[ד]בן וכל כראוי , שנה ששים מבן שלם יעקב שיצא לבעבור ,

שלם. אדם ונעשה כך אחר יעקב  השיג

רשעים שקרוביה אף  צדקנית  היתה  רבקה 
הארּמי "."ּבת לבן  אח ֹות ארם מּפּדן הארּמי כבר ּבתּואל שהרי  כך , כל לנו זאת נוגע מה  ַ ְ ֵ ָ ֲ ַ ִ ִ ַ ַ ֲ ָ ֲ ָ ָ ָ ֲ ַ ִ

"מּפּדן  כך, ואחר הארּמי", ּבת ּואל "ּבת אמר, ועתה וגו'", רבקה את  ילד "ּובת ּואל ַ ַ ִ ִ ַ ֲ ָ ֵ ְ ַ ָ ְ ִ ֶ ַ ָ ֵ ְ נאמר
עשתה לא והיא רשעים, בין  שהיתה ביארו אלא הארּמי"? לבן "אחֹות  כך , ואחר ִ ַ ֲ ָ ָ ָ ֲ ָ  ֲארם",
העלתה והיא להרע, רשעים וכולם לבן, ואחות ארם , ומפדן בתואל, בת שהיתה כמעשיהם.

כמעשיהם. עשתה ולא טובים  מעשים

 הזוהר זיו

שבנוא. הכונה  נראה  מיותרת  בנו שתיבת  כיון
מידת  תולדות  שהוא פירוש אלהים, השם  על  מוסב
כאן  אומר  זה ועל הברכה , לו נשפע משם  ורק הדין
אברהם  של שצורתו  אלא כן, אינו  מקום  שמכל
והכונה  מותו, לאחר והן בחייו הן ביצחק, בו  היתה

אברהם . חסדי בו שנכללו
וגבורה .ב. בחסד פירוש,
ה ג. על ג'אלה מרמזים  חסד מדות ג'גוונים 

ורחמים בת דין שהיתה  רבקה שלקח ידי  ועל  ,
הרחמים ג' מדת  מן ששורשה פירוש שנים,

גבורה  חסד  ספירות ג' מן משולשת קדושה
ארבעים  בן אז היה שיצחק ידי ועל ותפארת,
הדינים, המתקת  מקום ששם לבינה  וזכה  שנה
יצחק שורש של  וגבורה  שהדין הועיל זה  כל
שורש יעקב  את  ושיוליד לרחמים ויהפך  יומתק

הרחמים . מדת 
הועיל ד. זה  גם לזקנה  וזכה  שנה ס ' בן אז  שהיה מה 

זקן  אין כי הרחמים, מדת שורש ליעקב שיוליד  לו
כל  שורש היא וחכמה  חכמה, שקנה  זה  אלא

רחמים . מלא זקן של הענין והיינו החסדים ,



ת ָֹ ְשר ָֹ ת ּת ָדֹלו ָדה    ּתָ ָֹ ד ּת טָזֹהו 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 .

תולדות פרשת

'א

ע"א קלה דף  זוהר תולדות פרשת 

אברהם לצורת  דומה  יצחק צורת
אברהם "."וא ּלה  ּבן  יצחק ועתהּתֹולדת אברהם בן כתוב לא כאן עד מה מפני  יוסי רבי אמר  ְ ֵ ֶ ְֹ ִ ְ ָ ֶ ַ ְ ָ ָ

ּבנֹו" יצחק  את אלהים ויבר" שכתוב: פי על אף  אלא אברהם,[א ]אמר, שמת  עתה ,  ַ ְ ָ ֶ ֱֹ ִ ֶ ִ ְ ָ ְ
בודאי, אברהם  זה אומר , היה ליצחק  שראה מי שכל ביצחק , בו ונשארה בו היתה צורתו

יצחק. את  הוליד אברהם  ואומר מעיד והיה 

'ב

ע"ב קלו דף  זוהר

יעקב בלדת שנה  ששים בן יצחק 
וגו'"."ויהי רבקה את ּבקחּתֹו ׁשנה אר ּבעים ּבן ׁשנה",יצחק ארּבעים "ּבן יצחק , רבי אמר  ַ ְ ִ ִ ְ ָ ֶ ַ ְ ָ ִ ָ ָ ְ ַ ְ ֶ ִ ְ ָ ֶ ַ ְ ָ ִ ָ ָ

לרמז  ודאי אלא רבקה, את לקח כאשר שנה ארבעים  בן שהיה כאן למנות בא למה
ומים באש  ודרום, בצפון יצחק  רבקה,[ב ]שנכלל את בקחתו שנה ארבעים בן יצחק היה ואז ,

אדום לבן, ירוק ,  הקשת  היה[ג]כמראה הוליד וכאשר רבקה, עם התחבר שנים שלש  בת  ,
כראוי  שיוליד כדי ששים  זה,[ד]בן וכל כראוי , שנה ששים מבן שלם יעקב שיצא לבעבור ,

שלם. אדם ונעשה כך אחר יעקב  השיג

רשעים שקרוביה אף  צדקנית  היתה  רבקה 
הארּמי "."ּבת לבן  אח ֹות ארם מּפּדן הארּמי כבר ּבתּואל שהרי  כך , כל לנו זאת נוגע מה  ַ ְ ֵ ָ ֲ ַ ִ ִ ַ ַ ֲ ָ ֲ ָ ָ ָ ֲ ַ ִ

"מּפּדן  כך, ואחר הארּמי", ּבת ּואל "ּבת אמר, ועתה וגו'", רבקה את  ילד "ּובת ּואל ַ ַ ִ ִ ַ ֲ ָ ֵ ְ ַ ָ ְ ִ ֶ ַ ָ ֵ ְ נאמר
עשתה לא והיא רשעים, בין  שהיתה ביארו אלא הארּמי"? לבן "אחֹות  כך , ואחר ִ ַ ֲ ָ ָ ָ ֲ ָ  ֲארם",
העלתה והיא להרע, רשעים וכולם לבן, ואחות ארם , ומפדן בתואל, בת שהיתה כמעשיהם.

כמעשיהם. עשתה ולא טובים  מעשים

 הזוהר זיו

שבנוא. הכונה  נראה  מיותרת  בנו שתיבת  כיון
מידת  תולדות  שהוא פירוש אלהים, השם  על  מוסב
כאן  אומר  זה ועל הברכה , לו נשפע משם  ורק הדין
אברהם  של שצורתו  אלא כן, אינו  מקום  שמכל
והכונה  מותו, לאחר והן בחייו הן ביצחק, בו  היתה

אברהם . חסדי בו שנכללו
וגבורה .ב. בחסד פירוש,
ה ג. על ג'אלה מרמזים  חסד מדות ג'גוונים 

ורחמים בת דין שהיתה  רבקה שלקח ידי  ועל  ,
הרחמים ג' מדת  מן ששורשה פירוש שנים,

גבורה  חסד  ספירות ג' מן משולשת קדושה
ארבעים  בן אז היה שיצחק ידי ועל ותפארת,
הדינים, המתקת  מקום ששם לבינה  וזכה  שנה
יצחק שורש של  וגבורה  שהדין הועיל זה  כל
שורש יעקב  את  ושיוליד לרחמים ויהפך  יומתק

הרחמים . מדת 
הועיל ד. זה  גם לזקנה  וזכה  שנה ס ' בן אז  שהיה מה 

זקן  אין כי הרחמים, מדת שורש ליעקב שיוליד  לו
כל  שורש היא וחכמה  חכמה, שקנה  זה  אלא

רחמים . מלא זקן של הענין והיינו החסדים ,



ָדה ָֹ ד ּת ת    זֹהו ָֹ ְשר ָֹ ת ּת ָדֹלו ּתָ טז

שבח עתה  הוא אז  עשרה , שלש בת  או יותר או שנה עשרים בת היתה רבקה אם להבין, יש
שלה? שבח זה מה היתה , שנים שלש  בת עתה עד אבל כמעשיהם, עשתה שלא שלה

כגדולה ההוא מעשה כל לעבד עשתה הלא אבל היתה, שנים שלש  בת יהודה רבי .[ה ]אמר  ֶ

סוד פי על  ורבקה  יצחק זיווג 

לאאמר או  כשרים  הם  אם מעשיה עוד נודע  לא עשתה, זה שכל פי על אף יצחק , ,[ו ]רבי 
כתיב  וראה, בא ב')אלא השירים הּבנ ֹות".(שיר ּבין רעיתי ּכן החֹוחים ּבין "ּכׁשֹוׁשּנה : ְ ַ ָ ֵ ַ ִ ֵ ַ ְ ָ ִ ֵ ַ ָ

בא שיצחק  הדבר וסוד החוחים, בין כששונה חילותיה בין שהיא ישראל, כנסת זו ָ ַ  ְּכׁשֹוׁשּנה ,
דין  שהוא פי על אף הבריות, כל עם חסד ועשה העליון, חסד שהוא אברהם  של מצדו
רבקה שהרי  ביצחק , ונתחברה מעמהם  ונסתלקה  הקשה, הדין מצד באה ורבקה הקשה.
תלה חסד של  וחוט  היתה, רפה הקשה, הדין מצד שהיא פי  על ואף באה, הקשה הדין מצד
רפה שהיא ולולא היתה, החוחים  בין כשושנה לכן רפה, והיא הקשה דין הוא ויצחק  בה .
זווגים מזווג  הוא ברוך הקדוש זה  וכדמיון יצחק , של הקשה דין לסבול העולם יכול היה לא

העולם. וינעם הכל שיתקן כדי רפה, ואחד קשה אחד בעולם,

' ג

ע"א קלז דף זוהר

קרבן הקריב  יצחק 

א ׁשּתֹו"."ו ּיע ּתר לנכח לה' והתפלליצחק קרבן  לו שהקריב יהודה רבי  אמר ויעתר, מה  ַ ֶ ְ ַ ִ ְ ָ ַ ְֹ ַ ִ ְ
"וּיעתר  כאן כתוב ה'". לֹו "וּיעתר שכתיב : הקריב , עולה הקריב ? קרבן ואיזה  ֶ ָ ֵ ַ ֶ ָ ֵ ַ עלו.

שם  וכתוב  ה''', כ "ד)לֹו ב' קרבן.(שמואל  כאן אף קרבן שם מה וגו', לארץ" ה' "וּיעתר : ַ ֵ ָ ֵ ָ ָ ֶ

שלמטהכתוב  האש  כנגד מלמעלה אש  שיצא לֹו", "וּיעתר וכתוב  יצחק", .[ז]"וּיעּתר  ַ ֶ ְ ַ ִ ְ ָ ַ ֵ ָ ֶ

התפלל יצחק 

בניםדבר על המזל אצל למעלה חתירה וחתר תפלתו שהתפלל יצחק ". "ו ּיעּתר ,[ח]אחר,  ַ ֶ ְ ַ ִ ְ ָ
שכתוב  בנים, של הישועה תולה ההוא במקום א')שהרי  ה'"(שמואל  על "וּתתּפּלל [ט]:  ַ ִ ְ ַ ֵ ַ

הוא, ברוך הקדוש  לו חתר חתירה לו. ויחתר אלא לֹו" "וּיעתר תקרא אל ה ', לֹו וּיעתר ֶ ָ ֵ ַ ֶ ָ ֵ ַ ואז
אׁשּתֹו". רבקה "וּתהר ואז  תפלתו. ְ ִ ָ ְ ִ ַ ַ ַ וקבל

 הזוהר זיו

עדיין ה. שהיתה הגם לה, הוא שבח שפיר  כן אם
נראה  להעבד , מעשיה  מן אבל שנים , ג' בת ֶ קטנה 

לחטוא. בכח והיתה גדולה, כמו שהיתה
עודו. אין להעבד  שעשתה ממה  שהלא ֶ פירוש,

רעים . מעשים  גם  עשתה שלא כך כל ראיה
וגם ז. בהתלהבות , שהתפלל תפלתו אש פירוש,

עתר מלשון ויעתר ודרש  הגבורה, אש היא מדתו
הקטרת . ענן

חכמה ח. שנקרא העליון עולם יסוד  ספירת  היינו 
אבא. או 

משמעותוט. דורש  לכן אל ולא על  מדכתוב פירוש,
יותר. גבהות ענין


