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ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

ָּפָרַׁשת
ַוֵּיֵצא



פ    ּתֶֹכן ִעְנָיִנים ָּ ּיּ ַׁ ת  ַיׁ ֵָ ּאָ ד

' ֹּתֶכן ִעְנָיִנים &

רּוָחִנית  ֲאָבִנים  ָהֲאָדָמה  ַיְתמּות  ְרִעיַדת  ת    ִסּבַ

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֱאכֹול  ָהָאָדם  ֵלְך  ַעל  ְמִעיִדים  ִית  ַהּבַ ְוקֹורֹות 

ְמַחת  ֶאָחד  ׂשִ ֵלב  ֵייֶנךָ  ּבְ טֹוב  ְבֶלב  ֵתה  ּוׁשְ ַלְחֶמָך 

ה ַעל  ִפּלָ ֶלךְ  ּתְ יַנת ָדִוד ַהּמֶ ְלָאִכים ָהֶעְליֹוִנים  סֹוד ׁשֵ ַהּמַ

 עּוָדה זֹונֹות ִלְפֵני ַהּסְ ַהּמְ

h
ָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה

הּוא  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ֶהָעצּום  ַהּגֹוֵאל  ֶׁשל  ֶׁשּכֹחֹו  ָּכַתב,  יא(,  )מט  ַוְיִחי  ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  ֵבאֹור 
ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוֵבאּור ַהְּדָבִרים, ֶׁשִּיְלְמדּו ֶאת ְּפִניִמּיֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה 

ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה )ַּגם ַיִין ִּגיַמְטִרָּיה "סֹוד"(.
ְּבָיֵדינּו ַהָּדָבר ְלָהִחיׁש ֶאת ַהְּגאּוָלה ְוִלְזּכֹות ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ְּבַרֲחִמים. ּכּוָלנּו ֲחֵפֵצי 
מתוך קונטרס "שמחת הזוהר" ַחִּיים!!! ּכּוָלנּו לֹוְמִדים זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש!!! 

הזֹוהר עהסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

האדמה רעידת ְֲִִַַָָָס ת
ב) יז, ח"ב (זוהר 

חד רי וחמא  ט רא , ההא  גע  יצחק ְְְִִִַַַָָָָָ
.איל חד חת   נאי הוה   נ ְְֲִִַַָָָָר 
ארעא חמא  יתיב , אדהוה , ְְֲִִַַַָָָָָָָיתיב
ונפל , אילנא , ההא  ואר ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָדמתחלחלא,
וארעא ארעא , י קיעי ְְְְְְִִִַַָָָָוחמא 

ונח א . ְְְַַָָסקא 

רי א ער לקבלי צווח גברא , הה א  ְְְְֳִִִֵַַַַָָָ
ידאי, ידאי לי ואמר ְְִֵַָָָָיצחק,
חד  רקיעא  מקימי האינא  , ונהי ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָכי
 זמי וה א ע אה , לטנא  ממנא ְְְְְִִַַָָָָָָָֻרברבא 
רגא והאי סי, י כ ע ְְְְְִִִִֶַַַָלמע ד
דרגא זמנא כל  הוה.  בגיניכ ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָדארעא 
 כ ע יעביד ממנא , ק ד ְְְְֲִֵַַַָָָָארעא ,

ִָיא .

כתיב ,ווה ואי  ואמר, יצחק (משליר י ְְְִִִִַַָָָָָ
כתיבל') ,אר רגזה ל ְְִֶֶַַָָָֹחת 

הוה  ממנא  .ימל י  עבד (ממנא)חת ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָ

לי ויהבי ,מלי אחרא , לטנא ְְְֲֲִִֵַָָָָָֻחת 
יראל. ליט ד  ול ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻלטנא ,

רחנית ְִַָיתמת
וע"ב) ע"א כג ח"ב (זוהר

ורי ר י  חד, ימא , יתיב הוה  מע ְְִִִִִִַָָָָ
,רי ע י .(עי)אלעזר א א  ורי  ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

וארא כיב, קרא  האי אלעזר, ר י ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאמר
 מה .'וג יעקב  ואל  יצחק אל  אברה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹאל
,לי אמר .לי מיבעי ואדר ְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָוארא ,

.איה ע אה רזא  רי, ְְִִִֶָָָָָָאלעזר

האדמה רעידת ְֲִִַַָָָס ת
ב) יז, ח"ב (זוהר 

אירי וראה  הר,  תא ג יצחק ְְְִִִַַַָָָָ
עד . יב  .האיל חת  י ִֵֶַַַַָָָָָָאחד 
ונ ר מתחלחלת,  האר ראה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָב ,
וגת  קיעי וראה ונפל , איל ת ְְְְִִִַָָָָֻא

וי רדת. ע לה והאר ,ארְְֶֶֶֶָָָָָ

ריהתערר נגד וצוח  ,האי  תא ְְְִִִֵֶֶַַָָ
יהדי , יהדי  : ל ואמר  ְְְְִִִַָָיצחק 
רקיע  מעמידי עכ ו ,ותנה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָבה
עתיד והא , עלי יט  אחד ממה  ְְְִִֶֶֶַָָָֻדל 
האדמה רעידת רע, הרה כע ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָלעת
ע ל  .גללכ היתה ְְְִֶֶַַַַָָָֹה את
עה ממה  ,האר ְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻרעדת

רע. כִֶַָע

מ בת ו אי ואמר, יצחק (משלירי  ְְִִַַַַַָָָָ
וכתבל ) ,אר רגזה ל ְְֶֶֶַַָָָחת

[ממה ] היה ממה  .ימל י  עבד ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֻֻחת
,לט  ל  ונתנ ,מל אחר  לט ְְְְִִֵַַַַָָחת

י ראל. לט  ְְְְִֵֵֵֶֶָָוכל

רחנית ְִַָיתמת
וע"ב) ע"א כג ח"ב (זוהר

ורירי  אחד , י י ב  היה  מע ְְִִִֵֶַַָָָ
.ע אא ורי ,[ע]  נ ְְְִִִֶַַָָָאלעזר
וארא תב  זה  סק אלעזר, רי  ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָאמר
מה ,'וג יעקב  ואל יצחק אל  אברה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹאל

 צרי היה ואד ר  ל,(לכ ב)וארא ? אמר ! ְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ
. עלי ס ד זה ני , ְְְִֶֶֶָָאלעזר



פ ָּ ּיּ ַׁ ת  ַיׁ ֵָ י ׁהּזֹׁהֵ    ּאָ ֵּ ַּ הִסּא הזֹוהר עהסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ
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ורירי  אחד , י י ב  היה  מע ְְִִִֵֶַַָָָ
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וארא תב  זה  סק אלעזר, רי  ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָאמר
מה ,'וג יעקב  ואל יצחק אל  אברה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹאל

 צרי היה ואד ר  ל,(לכ ב)וארא ? אמר ! ְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ
. עלי ס ד זה ני , ְְְִֶֶֶָָאלעזר



י ׁהּזֹׁהֵ ֵּ ַּ פ    ִסּא ָּ ּיּ ַׁ ת  ַיׁ ֵָ ּאָ הזֹוהרעוַ ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

 י.אתיד קונ א א  ורי אלעזר רי ְְְְְִִִִֶַָָָָָ
כד  ווי ואמר , א א , רי ְִִַַַַָָָָכה
ית עלמא וי אר  מעלמא , ְְְְְְִִֵַַַָָָָָסק
א רייתא . י מ לאנהרא  יכיל מא ,ְְְְְִִִִַַָָָָָמינ

 האד על מעידי ה ית  וקרת ְְֲִִִִַַַָָָָאבני
וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 

אבבאר י  חדא , ימא יתיב  הוה  ח יא, ֲִִִִָָָָָָָָָ
לרי  לי חמא  דא א . ְְְְִִֵַָָָָדתרעא 
אמר ,יג טאסא  קטפירא  חד ְְִֵֶַַַָָָָָָָאלעזר
אפי מ מע , אלעזר, לרי  ְְְְֲִִִֵֶַַָָלי
.אבתר למה איבי א  רח ְְְְֲִִִֵַַָָָֹבא
ואי  אמר, . לי וחמא  ריא ְְֵֵַַַָָָָָָאה ר
ברי קדא  הא  .י אית  ְְְְִִִֵַָָָֻליחתא 
וכמה ,תי ליח עביד בכא ְְְִִֵַָָָֹה א 
ה א ,  ברי לקדא לי אית  ליחיְְְְִִִִֵָ
רחא ה אית  י מ תימא  ְְְִִִֵָָָלא 

ל  ימ אי אפי א א  ,דייהיתבלח ְְְֲִִִִִֵֶַָ
רחא . הְָ

ב')ואמר,תח זעק (חבקוק  מיר אב י  ְְִִִִֶֶַַָָָ
לי אית  ה יענ ה . מע ְֲִִֵֵֵֶַַָָָוכפיס
יחטא לא  מחב י, לאזהרא   נ ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָלבר
 מא יימא ואי  ה א.  ברי קד א  ְְְִִֵֵָָָָֻקמי
ביתי ואעי  ביתי אבני הא  .י ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַָָיסהיד
ה א  ברי קד א  לזמני . בי ְְְְְְִִִִֵַָיסהיד
חטרא חזי א  ליח תא . ה ְְְִִֵָָָָָעביד 
ברי קדא  יביא , אעא   איה ,אהרְְְְְֲִִֵַָָָָֹֻ
תרי  ,י עבד י נ ירתא  ְְִִֵֵֵֵָָה א 
אעא  איה חד .אתעביד  בי ְְְֲִִִִֵֵַָָליחתי
וחד  .  דילה ינייא  לאינ בלע  ְְְְִִִֵַַַַָָָיביא 
ואתעביד  ר חא  אתהר לעתא  ְְְְְְֲִִִַַַָָָָהא 

ְִָריה .

א.ידיו קונ א א  ורי  אלעזר רי ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ
א י ואמר, אא רי  ְִַַַָָָָכה
להע וי אר  להע מ ְְְִִִֵֵֶַָָָָָס ק
ת רה? ברי  להאיר יכל  מי ,מ ְְְִִִִֵָָָָית

 האד על מעידי ה ית  וקרת ְְֲִִִִַַַָָָָאבני
וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 

לתרי על אחד   י יב היה  ח יא ִִֵֶֶֶַַָָָָ
רי את ראה אא . ל  ִֶֶַַַָָָער

קטפירא  ע)אלעזר אמר(סג  אליו. טס  ְְִֵֶַַָָָָָָ
דר אפ ממע אלעזר, לרי  ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָל
החזיר .אחרי ללכת קקימ ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָֹה ל
אצל י ואי אמר, .ת א וראה  ְְֵֶַַַָָָֹרא
עה הא  ר  דה הרי  ְֲִֵֶַָָָָליח ת,
דל י חיל וכ ה ל , ְְְִִֵַַַָָֹליח ת
ה  ברי תאמר א  הא , רְִֵֶֶֶַָָָֹֹ
 אי ברי ת א אפ א א  לבד , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָרח

רח . הֶַָ

ב)ואמר,תח  זעק(חבקוק  מיר אב י ְְִִִִֶֶַַָָָ
לאד  י ה יענה.  מע ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָוכפיס 
דה לפני  יחטא  א  מחטאיו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלההר
הרי ? יעיד  מי  יאמר  וא הא . רְֲִִִֵַָָֹ
. ב  יעיד ית ל   ועצי בית ְְִִֵֵֵֵֶַָאבני
בה עה הא  ר דה ְְִִֶֶַָָָָולפעמי
ע הא אהר מה ראה, א ְְֲִֵֵֵֶַַֹֹליח ת.
את  עה הא ר ד ה , ֵֶַָָָָָיב
. ב נע ליח ת  י  ,י ה ְְֲִִִִֵֵַַֻרא ית
ת א את בלע  יב ע הא ֵֵֶֶֶַָָָָאחד 
אחת לעה  הרי ואחד  ,ה יני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה

רה. ונעה  רח ְְְֲִַַַָָָחזר

הזֹוהר עז סיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

ח אמר אלעזר , ע"ב)רי  כ "ח  ד) ְִִִֶַַָָָ
לא ,אמרי אי ,חיה ְְְְִִֵַָר
מת יא , לאחייא ה א  ברי קד א  ְְְֲִִֵַַַָָָֻזמי
  יית חד א . בריה ייהמ יתעביד ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָוהי
 רחיקי חיב א, איט אי  ְְְֱִִִִִֶַַָָָויחמ
 אהר ידי ,ימ רחיקי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָֹמא רייתא ,
רי וק דא  יביא , אעא  חטרא , ְְְְְִֵָָָָָָָהוה
ריה , לי אהר עתא   לפ ְְְֲִֵַַָָָה א 
הו , פי אי וגפא . ברחא ְְְְִִַַַָָָמ ניא
פ די   ונטר ,י יק מתי ונ חיר הְְְְְִִִִִִֵַָָ
יממא בא רייתא  ל וא ְְְְְְִַַַָָָָָא רייתא,
  ל טמיר הא  ברי וקדא  ְְְְִִֵֵָָולילי,
על עלמא , דיחדי זמנא  לבתר, ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָעפרא,
חדא . ריה לה דיעבד  וכה ה ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָאחת 

דהה אאמר א א  ע ד, ולא  חיא , רי ְְִִִֶַַָָָֹ
כ יב , ממע  .יק דהוה , ְְְֲִִַַָָָגפא 

כ "ו) יברא ,(ישעיה  תיב  ולא  ,מתי ְְְְִִִֵֶָָיחי
הא .יחי אבל אי בריי ְְְְְֲִִִַַָָָמ מע 
ארעא , תחת  פא מ יאר חד, ְְְְְִִַַַַָָָרמא 
בעפרא אתלי ולא  אתרקב  לא ְְְְְְְְִִֵַַַָָָוההא 
ה א  ברי קדא  זמנא , בהה א ,ְְְְְְִִִַָָָֻלעלמי

וי  ,לי עיסה ,יר חמירא לי עביד ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ
י מ  זויי לארע  וית ט ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָויס לק
ברי וקדא  ייפ י. וכל פא  ְְְְְְְִִַַַָָָיכלל
רי  לי אמר לבתר. ר חא  י יהיב ְִִִֵֵַָָָָָה א 
רמא הה א חזי, ותא  הא . הכי ְְְִֵֶַַָָָָָָאלעזר

כיב , ל . .אתרכ כ "ו)במה  י (ישעיה ְְְְִִִִַַָָ
.'וג ט א רת ְֶַַטל

א תאמר ל חר ח אלעזר , רי ְִִֶֶַַַָָָָָ
דה עתיד א  ,מרי אְִִֶֶַָָֹ
יעה ואי , מתי להחית הא רְְֲֲִֵֵֶַַָ

חד ר ה  מהת א  ירא יבא ה. ְְֲִִֵֶָָָָָֹ
 מ  קיהרח , עיהר את  י ְְְִִִִִֶַָָָה
היה אהר יד  ,מ קירח ְְֲִִֶַַַָָָֹה רה ,
לפי הא  ר  דוה , יב  ע ְְִֵֵֶַַָָָמה,
. וג רח  מה לברה תא  הפ ְְְִִַַָָָָָָֻעה 
נמת רחת בה  הי  פי  ת ְִֶֶָָָָא
ה רה מצות  את  מר ו ְְְְִֶַָָקדת
דוה ולילה, מ י רה לְְְְְִַַַַָָָָָוה
 אחר  עפר תא טמ הא  רְַַַָָָָָָ
ה אחת על  להע את  ח מְְֵֶֶַַַַַַַָָָ

חד ה. רה  ת א עה  ְְֲֲִֶֶַַָָָָָוכ ה

א תאמר א א  עד, ולא  ח יא, רי  ְִִֶֶַַָָָֹ
תב מ מע . יק היה,   ְֶֶַָָָָָג

כו) יברא ,(ישעיה  כת ב  ולא  מתי  ְְְִִֵֶָָֹיחי
עצ הרי  . יחי אבל רת ה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָממע
האדמה , חת   ה מ נארת ְֲִִֶֶַַַַַָָָאחת 
עפר תבלה  ולא נרקבת לא  ְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֹוהיא 
ה א ר  ד ה זמ ת בא ,למיְְְִַַָָָלע
אר מ תא ויעה  ,ת א ְְְְֲֵֶַָיבר
ת , לארע ותת ט ותעלה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָעה,
איבריו , וכל  ה יכלל  ְְְִִֵֵֶַַָָָָמה
. אחר רח   י הא ר  דְִֵַַַַָָָוה
ראה , בא  הא .  אלעזר, רי  ל ְְִֵֶַַָָָָֹאמר
תב טל, התרכה? ה  עצ ת ְְְִֶֶֶַַַָָָָא

.'וג ט ארת טל ְִֶַַי 



פ ָּ ּיּ ַׁ ת  ַיׁ ֵָ י ׁהּזֹׁהֵ    ּאָ ֵּ ַּ זִסּא הזֹוהרעו ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

 י.אתיד קונ א א  ורי אלעזר רי ְְְְְִִִִֶַָָָָָ
כד  ווי ואמר , א א , רי ְִִַַַַָָָָכה
ית עלמא וי אר  מעלמא , ְְְְְְִִֵַַַָָָָָסק
א רייתא . י מ לאנהרא  יכיל מא ,ְְְְְִִִִַַָָָָָמינ

 האד על מעידי ה ית  וקרת ְְֲִִִִַַַָָָָאבני
וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 

אבבאר י  חדא , ימא יתיב  הוה  ח יא, ֲִִִִָָָָָָָָָ
לרי  לי חמא  דא א . ְְְְִִֵַָָָָדתרעא 
אמר ,יג טאסא  קטפירא  חד ְְִֵֶַַַָָָָָָָאלעזר
אפי מ מע , אלעזר, לרי  ְְְְֲִִִֵֶַַָָלי
.אבתר למה איבי א  רח ְְְְֲִִִֵַַָָָֹבא
ואי  אמר, . לי וחמא  ריא ְְֵֵַַַָָָָָָאה ר
ברי קדא  הא  .י אית  ְְְְִִִֵַָָָֻליחתא 
וכמה ,תי ליח עביד בכא ְְְִִֵַָָָֹה א 
ה א ,  ברי לקדא לי אית  ליחיְְְְִִִִֵָ
רחא ה אית  י מ תימא  ְְְִִִֵָָָלא 

ל  ימ אי אפי א א  ,דייהיתבלח ְְְֲִִִִִֵֶַָ
רחא . הְָ

ב')ואמר,תח זעק (חבקוק  מיר אב י  ְְִִִִֶֶַַָָָ
לי אית  ה יענ ה . מע ְֲִִֵֵֵֶַַָָָוכפיס
יחטא לא  מחב י, לאזהרא   נ ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָלבר
 מא יימא ואי  ה א.  ברי קד א  ְְְִִֵֵָָָָֻקמי
ביתי ואעי  ביתי אבני הא  .י ְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַָָיסהיד
ה א  ברי קד א  לזמני . בי ְְְְְְִִִִֵַָיסהיד
חטרא חזי א  ליח תא . ה ְְְִִֵָָָָָעביד 
ברי קדא  יביא , אעא   איה ,אהרְְְְְֲִִֵַָָָָֹֻ
תרי  ,י עבד י נ ירתא  ְְִִֵֵֵֵָָה א 
אעא  איה חד .אתעביד  בי ְְְֲִִִִֵֵַָָליחתי
וחד  .  דילה ינייא  לאינ בלע  ְְְְִִִֵַַַַָָָיביא 
ואתעביד  ר חא  אתהר לעתא  ְְְְְְֲִִִַַַָָָָהא 

ְִָריה .

א.ידיו קונ א א  ורי  אלעזר רי ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ
א י ואמר, אא רי  ְִַַַָָָָכה
להע וי אר  להע מ ְְְִִִֵֵֶַָָָָָס ק
ת רה? ברי  להאיר יכל  מי ,מ ְְְִִִִֵָָָָית

 האד על מעידי ה ית  וקרת ְְֲִִִִַַַָָָָאבני
וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 

לתרי על אחד   י יב היה  ח יא ִִֵֶֶֶַַָָָָ
רי את ראה אא . ל  ִֶֶַַַָָָער

קטפירא  ע)אלעזר אמר(סג  אליו. טס  ְְִֵֶַַָָָָָָ
דר אפ ממע אלעזר, לרי  ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָל
החזיר .אחרי ללכת קקימ ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָֹה ל
אצל י ואי אמר, .ת א וראה  ְְֵֶַַַָָָֹרא
עה הא  ר  דה הרי  ְֲִֵֶַָָָָליח ת,
דל י חיל וכ ה ל , ְְְִִֵַַַָָֹליח ת
ה  ברי תאמר א  הא , רְִֵֶֶֶַָָָֹֹ
 אי ברי ת א אפ א א  לבד , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָרח

רח . הֶַָ

ב)ואמר,תח  זעק(חבקוק  מיר אב י ְְִִִִֶֶַַָָָ
לאד  י ה יענה.  מע ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָוכפיס 
דה לפני  יחטא  א  מחטאיו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלההר
הרי ? יעיד  מי  יאמר  וא הא . רְֲִִִֵַָָֹ
. ב  יעיד ית ל   ועצי בית ְְִִֵֵֵֵֶַָאבני
בה עה הא  ר דה ְְִִֶֶַָָָָולפעמי
ע הא אהר מה ראה, א ְְֲִֵֵֵֶַַֹֹליח ת.
את  עה הא ר ד ה , ֵֶַָָָָָיב
. ב נע ליח ת  י  ,י ה ְְֲִִִִֵֵַַֻרא ית
ת א את בלע  יב ע הא ֵֵֶֶֶַָָָָאחד 
אחת לעה  הרי ואחד  ,ה יני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה

רה. ונעה  רח ְְְֲִַַַָָָחזר

הזֹוהר עז סיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

ח אמר אלעזר , ע"ב)רי  כ "ח  ד) ְִִִֶַַָָָ
לא ,אמרי אי ,חיה ְְְְִִֵַָר
מת יא , לאחייא ה א  ברי קד א  ְְְֲִִֵַַַָָָֻזמי
  יית חד א . בריה ייהמ יתעביד ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָוהי
 רחיקי חיב א, איט אי  ְְְֱִִִִִֶַַָָָויחמ
 אהר ידי ,ימ רחיקי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָֹמא רייתא ,
רי וק דא  יביא , אעא  חטרא , ְְְְְִֵָָָָָָָהוה
ריה , לי אהר עתא   לפ ְְְֲִֵַַָָָה א 
הו , פי אי וגפא . ברחא ְְְְִִַַַָָָמ ניא
פ די   ונטר ,י יק מתי ונ חיר הְְְְְִִִִִִֵַָָ
יממא בא רייתא  ל וא ְְְְְְִַַַָָָָָא רייתא,
  ל טמיר הא  ברי וקדא  ְְְְִִֵֵָָולילי,
על עלמא , דיחדי זמנא  לבתר, ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָעפרא,
חדא . ריה לה דיעבד  וכה ה ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָאחת 

דהה אאמר א א  ע ד, ולא  חיא , רי ְְִִִֶַַָָָֹ
כ יב , ממע  .יק דהוה , ְְְֲִִַַָָָגפא 

כ "ו) יברא ,(ישעיה  תיב  ולא  ,מתי ְְְְִִִֵֶָָיחי
הא .יחי אבל אי בריי ְְְְְֲִִִַַָָָמ מע 
ארעא , תחת  פא מ יאר חד, ְְְְְִִַַַַָָָרמא 
בעפרא אתלי ולא  אתרקב  לא ְְְְְְְְִִֵַַַָָָוההא 
ה א  ברי קדא  זמנא , בהה א ,ְְְְְְִִִַָָָֻלעלמי

וי  ,לי עיסה ,יר חמירא לי עביד ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ
י מ  זויי לארע  וית ט ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָויס לק
ברי וקדא  ייפ י. וכל פא  ְְְְְְְִִַַַָָָיכלל
רי  לי אמר לבתר. ר חא  י יהיב ְִִִֵֵַָָָָָה א 
רמא הה א חזי, ותא  הא . הכי ְְְִֵֶַַָָָָָָאלעזר

כיב , ל . .אתרכ כ "ו)במה  י (ישעיה ְְְְִִִִַַָָ
.'וג ט א רת ְֶַַטל

א תאמר ל חר ח אלעזר , רי ְִִֶֶַַַָָָָָ
דה עתיד א  ,מרי אְִִֶֶַָָֹ
יעה ואי , מתי להחית הא רְְֲֲִֵֵֶַַָ

חד ר ה  מהת א  ירא יבא ה. ְְֲִִֵֶָָָָָֹ
 מ  קיהרח , עיהר את  י ְְְִִִִִֶַָָָה
היה אהר יד  ,מ קירח ְְֲִִֶַַַָָָֹה רה ,
לפי הא  ר  דוה , יב  ע ְְִֵֵֶַַָָָמה,
. וג רח  מה לברה תא  הפ ְְְִִַַָָָָָָֻעה 
נמת רחת בה  הי  פי  ת ְִֶֶָָָָא
ה רה מצות  את  מר ו ְְְְִֶַָָקדת
דוה ולילה, מ י רה לְְְְְִַַַַָָָָָוה
 אחר  עפר תא טמ הא  רְַַַָָָָָָ
ה אחת על  להע את  ח מְְֵֶֶַַַַַַַָָָ

חד ה. רה  ת א עה  ְְֲֲִֶֶַַָָָָָוכ ה

א תאמר א א  עד, ולא  ח יא, רי  ְִִֶֶַַָָָֹ
תב מ מע . יק היה,   ְֶֶַָָָָָג

כו) יברא ,(ישעיה  כת ב  ולא  מתי  ְְְִִֵֶָָֹיחי
עצ הרי  . יחי אבל רת ה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָממע
האדמה , חת   ה מ נארת ְֲִִֶֶַַַַַָָָאחת 
עפר תבלה  ולא נרקבת לא  ְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֹוהיא 
ה א ר  ד ה זמ ת בא ,למיְְְִַַָָָלע
אר מ תא ויעה  ,ת א ְְְְֲֵֶַָיבר
ת , לארע ותת ט ותעלה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָעה,
איבריו , וכל  ה יכלל  ְְְִִֵֵֶַַָָָָמה
. אחר רח   י הא ר  דְִֵַַַַָָָוה
ראה , בא  הא .  אלעזר, רי  ל ְְִֵֶַַָָָָֹאמר
תב טל, התרכה? ה  עצ ת ְְְִֶֶֶַַַָָָָא

.'וג ט ארת טל ְִֶַַי 



י ׁהּזֹׁהֵ ֵּ ַּ פ    ִסּא ָּ ּיּ ַׁ ת  ַיׁ ֵָ ּאָ הזֹוהרעחח ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

ט ב  בלב תה לחמ מחה אכל ְְְְְֱִֵֵֶֶַָל
ֵֶיינ

וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 
למלעי רי  חד ליליא   ק ח יא  ְְְִִִֵֵַַַָָ

יסי  ר' י ע והוה ְְֲִֵֵַַָָבא רייתא ,
ואמר , חיא  ר ' תח  רביא . הוה ְְְֲִַַַָָָָָָז טא ,

ט') תה(קהלת  לחמ מחה אכל ְְְְֱִֵֵֶַָל
את  האלהי רצה  כבר  י יינ ט ב ְְֱִִֵֶֶֶָָָָֹבלב 
האי  דאמר  למה  חמא קא  מאי .י ְְֲֶַַַָָָָָֹֹמע

ְָקרא .

והאי א א  ,הו בחכמה מ י כל למה ְְְְֲִֶַָָָָֹֹ
,לחמ מחה אכל  ל ְְְְֱִֵֶַַָָדאמר 
קדא א רחי אזיל  נ דבר ְְְְְְֲִַַָָָָעתא 
לי מקרב  ה א  ברי קדא  הא , ְְְְִִֵֵָָֻברי
 די ונייחא, לוה  לי ויהיב  ,יְְְְְְִֵֵֵַַַָָָלג
חדוה ושתי, אכיל וחמרא  ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָנהמא 
אתרעי  ה א  ברי קד א  גי ְְְְְְְִִִִֵָָדלא ,

ְָבע בדי.

אמראמר  הא  הכי, אי רביא , ההא  לי ְְְֲִִֵַַַַָָָָ
,הו בחכמתא  למה  מ י ְְְְְֲִֶָָָֹֹכל
רי   לי אמר הכא . חכמא ה א  ְְֲִֵַָָָָָָא
אמר קרא . האי ותחמי , ל ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָתב ל
לי אמר ידענא. ב ילנא  לא עד  ְְֲִֵֵַַַָָָָָלי

.ל ֵָָמא

הוהאמר  מא א, מענא חד קלא  ,לי ְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָ
חיא ר' אתא  .'וכ קרא  האי ְְְִַַָָָָָאמר

ר י ח אמר, ,קינה מ האי י ְְִִֵֶַַַָָָ
דקדא ידענא , וה א  , בגינ ְְְְְְְִַַַָָָָָָָבקנא 
א רייתא . ל לאע רא  בעי הא  ְְְְְְִֵַַָָָָברי

ט ב  בלב תה לחמ מחה אכל ְְְְְֱִֵֵֶֶַָל
ֵֶיינ

וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 
רה ,רי לעסק  אחד  לילה   ק חיא  ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

היה ,טה י סי  רי  ע ְִִֵֶַַָָָָָָוהיה
ואמר, חיא רי  תח  ט)ינק. ל (קהלת ְִִִֵַַַָָָ

 יינ טב  בלב  תה לחמ מחה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָֹאכל 
מה .ימע את האלהי רצה כבר ְֱֲִִֶֶַָָָָָֹי

זה? ס ק אמר  לה למה ְֶֶֶֶַַָָָָֹֹראה 

וזהא א  חכמה,  הי בריו ל  למה, ְְְְְֶֶָָָָָָָֹֹ
.לחמ מחה  אכל  ל ְְְֱִֵֶֶַַָָֹאמר
ר  דה דרכי  לה אד ְְְֵֵֶַַָָָָָָעה
אליו ת א מקרב  ה א ר  ד ה ְֵֵַָָָָה א,
 יוה ח ה ואז מנ חה , לוה  ל תְְְְְִֵֶֶַַַַָָָונ
גלל הב , מחת ותה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַא כל

מעיו. מרה  הא  ר דהְְֲֶֶַַָָָֻ

אמראמר  הרי  , א ינק , תא  ל ְֲִִֵַַָָָָ
חכמה ,  הי למה  ברי  ְְְְִֵֶָָָָֹֹל
ל ני , ,ל אמר החכמה? א ְְִֵֵַַַָָָָֹאיפה
אמר ה ה . הס ק  את ותראה ל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָאת
 ימ , ל אמר  ידעי . לי  טר , ְְְִִִִִֶֶַַַַָָל

?ְל

היהאמר מאבי  מעי אחד  קל ,ל ְִִֵֶֶַַָָָָָָ
רי א 'וכ ה ה , ס ק ְִֵֶַַַָָאמר
זה בר ני,  י ח אמר, . קנ ְְִֵֶֶַַָָָָָח יא 
רצה ידעי ועכ ו ,ביל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָה ארי
רה.  תא לער ה א   ר  דְְֵַַַָָָה

הזֹוהר עטסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

אחד ְֵֶָלב
ע"א) לא ע"ב ל ; ח "ב  (זוהר

בא רחא .רי אזלי הו חיא , ורי יהדה  ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ
 אי כד חבריא ח יא , רי ְִִִִַַַַָָָאמר

ע"א)א רחא , ל"א א(דל  למה עיי ְְְְְִֵַַָָָ
חיבי  בגווייה אזלי  א , איערע ואי ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָחד.
מהיכלא אי דלאו נ א  ני  א ְְְִֵֵֵָָָָָָָעלמא ,
.ל מא . ייה מ לאת ר א   ע ְְְְְְִִֵַַָָָָָָדמלא ,

כ יב , י"ד )מ לב , עקב(במדבר כלב  ועבי ְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
מאי  אחרי. וימ א   ע אחרת רח ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָהיתה 
,לי מא  מאינ ר את אחרת. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַרח 

י"ד )כיב , עד (במדבר ובא  בגב עלו ְֲִִֶֶַַַַַָֹ
ואתא לי מא מאינ ראת .ְְְְְְְִִִֵֶַַָָחבר
על לא חא  , לחבר בלחדי  ְְְְְְִִִֶַַָאיה

.אבה ְֲִֵָָקברי

 ניהעלי לאכיה ְְְִִִֶַַַָָמחת
ב) קלו, תרומה  (זוהר 

מהרארב  סליק הוה  ד סבא, המנ נא  ְֲִִַַַָָָָָָָָ
חדא , רגעא  יתיב  הוה  א , ְְֲִִֵַַַָָָָָָָבמעלי
הוה אמר, והוה חי, והוה עיני, ְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָוזקי
 יא ע אי. דמלאכי חדוה למחמי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָיתיב,
א , מעלי  בכל .י נח י וא ,קי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָס
 איה ז אה ה מת .  ל ע  נ ר ְִִַַַָָָָָָָיתיב

. מארי רזי ידע  ְְְִֵַָָָָמא

לה דוד  ינת ִֵֶֶַַָסד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי בכפר   אערע יסי ורי יהדה  ְְְְִִִִִִֵֵַָָָ
אתא ,יזייה א י יתבי הו ְְְְֲִֵֵַַָָָעד 
קמי דחמרא  מט לא  וחד נ ר ְְְֵַַַַַָָָָחד

א הכי  ביתא. יהדהועאל רי אמר , ְְְְִִִֵַַָָָָָ
הוה מלא  דוד ,תנינ הא  י סי, ְְְִִִֵֵַָָָָָָָלרי

אחד ְֵֶָלב
ע"א) לא ע"ב ל ; ח "ב  (זוהר

ר.רי  לכי ה הי ח יא ור י  יהדה ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
לכי ה חברי חיא , רי  ְְֲִִִִֵֶַַָָאמר
וא אחד , לב  ללכת צריכי ,רְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
ל עיהר ע לכיה  א ְְְְִִִִֶֶָָָנפ
מהיכל אינ אד ני  א ,לְֵֵֵֵֶַָָָָָהע
?לנ ימ . מה לה רד  צריכי ,ל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָה

תב  יד )מלב , עקב(במדבר כלב ועב י  ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
מה אחרי. וימא ע אחרת רח ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהיתה 
, לימר תמא פרד אחרת? רח  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָה 

יג)תב  ש).חבר עד  ובא  ב גב  על ו ְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
 לב בא  לימר  ת מא ְְְְִִֵֶַַַָָפרד

האב ת. קברי על לה ח  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָלחבר

 ניהעלי לאכיה ְְְִִִֶַַַָָמחת
ב) קלו, תרומה  (זוהר 

מההרהמנרב עלה היה  סבא , נא ְְֵֶֶַַַָָָָָָָ
אחד רגע י ב  היה  ת, ְֵֶֶֶֶַַָָָָערב 
היה אמר והיה  מח  והיה עיניו,  מריְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ
לאכיה מחת את  לראת  ְְְִִִֵֶַַַָי ב 
בכל .רדי י ואה ליע אה ,ני ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָהעלי
המ ת. לע אד י ב  ת ְְֵֶֶַַַָָָָערב 

.נ ר ס ד  דע מי  ְְִִֵֵֶַַא רי 

לה דוד  ינת ִֵֶֶַַָסד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי  לכפר נפ י סי ורי יהדה ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
א ,נמל בית בי י  דעְְְְִֵָָָ
ונכנס לפניו, חמר ל מא אחד, ְְְֲִִֶֶַַָָָָאי
י סי , לר י  יהדה רי  אמר  י ְְִִִִֵַַַַַָָָל ית.
מ מתנמנ היה  לה וד   נינ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָה ה



פ ָּ ּיּ ַׁ ת  ַיׁ ֵָ י ׁהּזֹׁהֵ    ּאָ ֵּ ַּ טִסּא הזֹוהרעח ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

ט ב  בלב תה לחמ מחה אכל ְְְְְֱִֵֵֶֶַָל
ֵֶיינ

וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 
למלעי רי  חד ליליא   ק ח יא  ְְְִִִֵֵַַַָָ

יסי  ר' י ע והוה ְְֲִֵֵַַָָבא רייתא ,
ואמר , חיא  ר ' תח  רביא . הוה ְְְֲִַַַָָָָָָז טא ,

ט') תה(קהלת  לחמ מחה אכל ְְְְֱִֵֵֶַָל
את  האלהי רצה  כבר  י יינ ט ב ְְֱִִֵֶֶֶָָָָֹבלב 
האי  דאמר  למה  חמא קא  מאי .י ְְֲֶַַַָָָָָֹֹמע

ְָקרא .

והאי א א  ,הו בחכמה מ י כל למה ְְְְֲִֶַָָָָֹֹ
,לחמ מחה אכל  ל ְְְְֱִֵֶַַָָדאמר 
קדא א רחי אזיל  נ דבר ְְְְְְֲִַַָָָָעתא 
לי מקרב  ה א  ברי קדא  הא , ְְְְִִֵֵָָֻברי
 די ונייחא, לוה  לי ויהיב  ,יְְְְְְִֵֵֵַַַָָָלג
חדוה ושתי, אכיל וחמרא  ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָנהמא 
אתרעי  ה א  ברי קד א  גי ְְְְְְְִִִִֵָָדלא ,

ְָבע בדי.

אמראמר  הא  הכי, אי רביא , ההא  לי ְְְֲִִֵַַַַָָָָ
,הו בחכמתא  למה  מ י ְְְְְֲִֶָָָֹֹכל
רי   לי אמר הכא . חכמא ה א  ְְֲִֵַָָָָָָא
אמר קרא . האי ותחמי , ל ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָתב ל
לי אמר ידענא. ב ילנא  לא עד  ְְֲִֵֵַַַָָָָָלי

.ל ֵָָמא

הוהאמר  מא א, מענא חד קלא  ,לי ְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָ
חיא ר' אתא  .'וכ קרא  האי ְְְִַַָָָָָאמר

ר י ח אמר, ,קינה מ האי י ְְִִֵֶַַַָָָ
דקדא ידענא , וה א  , בגינ ְְְְְְְִַַַָָָָָָָבקנא 
א רייתא . ל לאע רא  בעי הא  ְְְְְְִֵַַָָָָברי

ט ב  בלב תה לחמ מחה אכל ְְְְְֱִֵֵֶֶַָל
ֵֶיינ

וע"ב) ע"א כח ח "ב (זוהר 
רה ,רי לעסק  אחד  לילה   ק חיא  ְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

היה ,טה י סי  רי  ע ְִִֵֶַַָָָָָָוהיה
ואמר, חיא רי  תח  ט)ינק. ל (קהלת ְִִִֵַַַָָָ

 יינ טב  בלב  תה לחמ מחה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָֹאכל 
מה .ימע את האלהי רצה כבר ְֱֲִִֶֶַָָָָָֹי

זה? ס ק אמר  לה למה ְֶֶֶֶַַָָָָֹֹראה 

וזהא א  חכמה,  הי בריו ל  למה, ְְְְְֶֶָָָָָָָֹֹ
.לחמ מחה  אכל  ל ְְְֱִֵֶֶַַָָֹאמר
ר  דה דרכי  לה אד ְְְֵֵֶַַָָָָָָעה
אליו ת א מקרב  ה א ר  ד ה ְֵֵַָָָָה א,
 יוה ח ה ואז מנ חה , לוה  ל תְְְְְִֵֶֶַַַַָָָונ
גלל הב , מחת ותה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַא כל

מעיו. מרה  הא  ר דהְְֲֶֶַַָָָֻ

אמראמר  הרי  , א ינק , תא  ל ְֲִִֵַַָָָָ
חכמה ,  הי למה  ברי  ְְְְִֵֶָָָָֹֹל
ל ני , ,ל אמר החכמה? א ְְִֵֵַַַָָָָֹאיפה
אמר ה ה . הס ק  את ותראה ל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָאת
 ימ , ל אמר  ידעי . לי  טר , ְְְִִִִִֶֶַַַַָָל

?ְל

היהאמר מאבי  מעי אחד  קל ,ל ְִִֵֶֶַַָָָָָָ
רי א 'וכ ה ה , ס ק ְִֵֶַַַָָאמר
זה בר ני,  י ח אמר, . קנ ְְִֵֶֶַַָָָָָח יא 
רצה ידעי ועכ ו ,ביל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָה ארי
רה.  תא לער ה א   ר  דְְֵַַַָָָה

הזֹוהר עטסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

אחד ְֵֶָלב
ע"א) לא ע"ב ל ; ח "ב  (זוהר

בא רחא .רי אזלי הו חיא , ורי יהדה  ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ
 אי כד חבריא ח יא , רי ְִִִִַַַַָָָאמר

ע"א)א רחא , ל"א א(דל  למה עיי ְְְְְִֵַַָָָ
חיבי  בגווייה אזלי  א , איערע ואי ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָחד.
מהיכלא אי דלאו נ א  ני  א ְְְִֵֵֵָָָָָָָעלמא ,
.ל מא . ייה מ לאת ר א   ע ְְְְְְִִֵַַָָָָָָדמלא ,

כ יב , י"ד )מ לב , עקב(במדבר כלב  ועבי ְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
מאי  אחרי. וימ א   ע אחרת רח ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָהיתה 
,לי מא  מאינ ר את אחרת. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַרח 

י"ד )כיב , עד (במדבר ובא  בגב עלו ְֲִִֶֶַַַַַָֹ
ואתא לי מא מאינ ראת .ְְְְְְְִִִֵֶַַָָחבר
על לא חא  , לחבר בלחדי  ְְְְְְִִִֶַַָאיה

.אבה ְֲִֵָָקברי

 ניהעלי לאכיה ְְְִִִֶַַַָָמחת
ב) קלו, תרומה  (זוהר 

מהרארב  סליק הוה  ד סבא, המנ נא  ְֲִִַַַָָָָָָָָ
חדא , רגעא  יתיב  הוה  א , ְְֲִִֵַַַָָָָָָָבמעלי
הוה אמר, והוה חי, והוה עיני, ְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָוזקי
 יא ע אי. דמלאכי חדוה למחמי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָיתיב,
א , מעלי  בכל .י נח י וא ,קי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָס
 איה ז אה ה מת .  ל ע  נ ר ְִִַַַָָָָָָָיתיב

. מארי רזי ידע  ְְְִֵַָָָָמא

לה דוד  ינת ִֵֶֶַַָסד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי בכפר   אערע יסי ורי יהדה  ְְְְִִִִִִֵֵַָָָ
אתא ,יזייה א י יתבי הו ְְְְֲִֵֵַַָָָעד 
קמי דחמרא  מט לא  וחד נ ר ְְְֵַַַַַָָָָחד

א הכי  ביתא. יהדהועאל רי אמר , ְְְְִִִֵַַָָָָָ
הוה מלא  דוד ,תנינ הא  י סי, ְְְִִִֵֵַָָָָָָָלרי

אחד ְֵֶָלב
ע"א) לא ע"ב ל ; ח "ב  (זוהר

ר.רי  לכי ה הי ח יא ור י  יהדה ְְְִִִִֶֶַַַָָָ
לכי ה חברי חיא , רי  ְְֲִִִִֵֶַַָָאמר
וא אחד , לב  ללכת צריכי ,רְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
ל עיהר ע לכיה  א ְְְְִִִִֶֶָָָנפ
מהיכל אינ אד ני  א ,לְֵֵֵֵֶַָָָָָהע
?לנ ימ . מה לה רד  צריכי ,ל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָה

תב  יד )מלב , עקב(במדבר כלב ועב י  ְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
מה אחרי. וימא ע אחרת רח ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהיתה 
, לימר תמא פרד אחרת? רח  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָה 

יג)תב  ש).חבר עד  ובא  ב גב  על ו ְֲֶֶֶֶַַַַַָָֹ
 לב בא  לימר  ת מא ְְְְִִֵֶַַַָָפרד

האב ת. קברי על לה ח  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָלחבר

 ניהעלי לאכיה ְְְִִִֶַַַָָמחת
ב) קלו, תרומה  (זוהר 

מההרהמנרב עלה היה  סבא , נא ְְֵֶֶַַַָָָָָָָ
אחד רגע י ב  היה  ת, ְֵֶֶֶֶַַָָָָערב 
היה אמר והיה  מח  והיה עיניו,  מריְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ
לאכיה מחת את  לראת  ְְְִִִֵֶַַַָי ב 
בכל .רדי י ואה ליע אה ,ני ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָהעלי
המ ת. לע אד י ב  ת ְְֵֶֶַַַָָָָערב 

.נ ר ס ד  דע מי  ְְִִֵֵֶַַא רי 

לה דוד  ינת ִֵֶֶַַָסד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי  לכפר נפ י סי ורי יהדה ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
א ,נמל בית בי י  דעְְְְִֵָָָ
ונכנס לפניו, חמר ל מא אחד, ְְְֲִִֶֶַַָָָָאי
י סי , לר י  יהדה רי  אמר  י ְְִִִִֵַַַַַָָָל ית.
מ מתנמנ היה  לה וד   נינ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָה ה



י ׁהּזֹׁהֵ ֵּ ַּ פ    ִסּא ָּ ּיּ ַׁ ת  ַיׁ ֵָ ּאָ הזֹוהרפי ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

הוה  הי זעיר, ינתיו סס, ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָמתנמנ
זעיר ע רא  האי ליליא . פל ת  ְְְְִֵֵַַָָָק
בתלת ת אפי אתער  הוה ולא   ְְְֲִִִִַָָָָאיה

ְֵָליליא .

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

.ח ות ירי ,דמארי ְְְְְְְִִֵָָָָפ לחנא 

ע"א)אמראדהכי רז  וכי (ד ,נ בר הה א ְְִִַַַַָָָ
הא . הכי ,דקאמרי מ ה  ְְִִִַַָָָהאי 
חי  מלא  דוד הא  הכא , דמה  ְְְִִַָָָָָָָָָרזא 
מל א ודוד .עלמי לעלמי לעל יְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָוק
טע יטע דלא  י מ י  ל נטיר ְְִִַַַָָָָָהוה
מיתה י מ חד  ינתא גי ְְְְִִִִִִֵַָָָמיתה .
לא חי,  איה יכ גי ודוד . ְְְְִִִִֵָָָאיה
 י עד נ מי. יי א א  נאי ְְִִִִִִֵֶַָָָָהוה
להלאה , מ חי. איה חד, חסר ְְְִִִֵֵַַָָָָָנ מי
י ויט  דמ תא , טעמא   נ ר  ְְְִִֵַַַָָָָטעי
וד  נטיר הוה ודא  מסאבא . דר ח  ְְְְֲִִִַָָָָָָָָסטרא
ויט דמ תא , טעמא   יטע לא  ְְְְְְִִַַַַָָָָמלא ,

ייט) דלא אחרא(ס "א דרחא סטרא י ְְְְֲִִֵַַָָָָ
.'ְוכ

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

.'וכ  קאמרְְְְֲַָ

חצ ת ק היה  אי מעטת , נת ְֲֵֶֶַָָָָס ס 
היה ולא ,קט ה א  הה ה ער ְְִֶַַַַָָָָָֹה ילה,

הילה?. לי אפ ְְְֲִִִִֵַַָמתערר

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

ותח ת. יריְְְִִִָ

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

מיתה ,המל ל   טע יטע א  , ְִִֶֶֶֶַַַַָֹ
ילט)ו לט  אחרת(א רח ל צד   ְְִֵֶֶֶֶַַַֹֹ

.'ְוכ

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

.'ְוכ

הזֹוהר פאסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

ל  אדהכי  חמא  יו אלעזר, ר י אתא  ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
ו אמראמר , הכא. כינא אי ְְִַַַָָָָָָ

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

העדה לפני הזנ ת על  ְְְְִִֵַַַָָפה
ע"ב) סב ח "ב (זוהר

בכלרי סע דתא  אתקי לא  סבא , ייסא  ְְְִִִֵַָָָָָָָ
קדא קמי תי בע בעא עד ְְֵֵַָָָָָָֻימא ,
 נתקי לא  אמר, מז ני. על ה א , ְְְִִֵַַַָָברי
לבתר מל א . מ י תתיהיב  עד ְְְְְְִִִֵַַָָָָָסע דתא ,
הוה ה א , ברי קדא  קמי תי בע ְְְִֵֵֵָָָָָָֻבעי 
 עיד הא  אמר חדא , עתא ְֲִֶַַַָָָָָָמחה 
להלאה אמ מלא , מ י ְְְְְְִִִִֵַָָָָתתיהיב
 אי ארחא , הא  ודא  סע דתא . ְְְְְִִַָָָָָאתקינ

חאה . חלי ה א , ברי קדא ְְֲֲִֵֵַַַָָָֻחלי

  ארחי אי עקימי דאזלי חיב א ְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
.ה תיב מה ה )א רייתא, (ישעיה ְְְִַַָ

א ועל  . פיר כר ב קר מימי ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹה י
.לחס המיחלי את  יראיו  את  יי' ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָרצה 

ייקא . בהא)לחס אי (ס "א דעמ א ְְְְְְְִִַַָָָ
הדא וימא , ימא  כל מהימנתא  ְְְְְֵֵָָָָָָני
י בר  ולקט הע ויצא  דכיב , ְְְְְִִַָָָָָה א 
י דבר ולא  קאמר, מי  י .מיְְְְַַָָֹ

אחר. ְֵַלי

ת רתי וכל היל אנ למע לה .  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ני  אי דעמ א בכא לא ְְְְְִִִֵָָֹא
אזלי  אי וימא  ימא כל ְְְְְִֵֵַָָָָמהימנתא,

א רייתא . מיר ְְְֵַַָָֹבארח

לחברי,ימי אמר  נ בר הוה קדמאי , ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָ
דארייתא , חדא מה  לי ְְִִִַָָָָָאימא

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

העדה לפני הזנ ת על  ְְְְִִֵַַַָָפה
ע"ב) סב ח "ב (זוהר

כלרי  סעדה התקי לא  סבא ייסא ְְְִִִֵַָָָָָֹ
דה לפני ת  עד ְִִֵֵֶַַַָָָי
 נתקי לא  אמר, מזנ ת. על  הא  רְְִַַַָָֹ
אחר . לה מית  ת עד  ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָסעדה
הא , ר  דה לפני   ת ְִִֵֵֶַַָָָָ
 זמ הרי ואמר: אחת , עה  מח ה  ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָהיה 
התקינ והלאה אמ , לה מית ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יראי תא ל  רה וזהי  ְְְִִֵֶֶֶַַָָה עדה!

חטא. יראי  הא , ר דְְִֵֵַָָה

תדרכיא יעק לכי ה עיהר ְְְְֲִִִֵֶַָָָֻ
?ה תב מה ה )ה רה , (ישעיה  ֶַַָָָ

זה ועל  .פיר כר  ב קר מימי  ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹה י
.לחס המיחלי את יראיו את  ה' ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָרצה 

. לחס האמנה(בזה )וקא ני  דעינ ְְְְֱִֵֶַַָָָָָ
הע ויצא תב  זה . וי  י ְְֶֶָָָָָָָכל
אמר,  מי י .מ י  י בר  ְְְְְַַָָולקט

אחר.  לי  י בר  ְְְֵַַֹולא 

תרתיוכל   היל אנ למע לה ?  ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ
ני תא  דעינ כא לא .  ְְִִֵָָָֹא
 דר לכיה  וי  י ל ְְֱִֶֶֶָָָָהאמנה,

רה.י ְַָָָרה 

מימר א  אד היה ניהרא ִִִֵַָָָָָָ
אחד בר לי אמר :ֱֲִֵֶַָָָֹלחבר



פ ָּ ּיּ ַׁ ת  ַיׁ ֵָ י ׁהּזֹׁהֵ    ּאָ ֵּ ַּ יפִסּא הזֹוהרפ ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

הוה  הי זעיר, ינתיו סס, ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָמתנמנ
זעיר ע רא  האי ליליא . פל ת  ְְְְִֵֵַַָָָק
בתלת ת אפי אתער  הוה ולא   ְְְֲִִִִַָָָָאיה

ְֵָליליא .

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

.ח ות ירי ,דמארי ְְְְְְְִִֵָָָָפ לחנא 

ע"א)אמראדהכי רז  וכי (ד ,נ בר הה א ְְִִַַַַָָָ
הא . הכי ,דקאמרי מ ה  ְְִִִַַָָָהאי 
חי  מלא  דוד הא  הכא , דמה  ְְְִִַָָָָָָָָָרזא 
מל א ודוד .עלמי לעלמי לעל יְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָוק
טע יטע דלא  י מ י  ל נטיר ְְִִַַַָָָָָהוה
מיתה י מ חד  ינתא גי ְְְְִִִִִִֵַָָָמיתה .
לא חי,  איה יכ גי ודוד . ְְְְִִִִֵָָָאיה
 י עד נ מי. יי א א  נאי ְְִִִִִִֵֶַָָָָהוה
להלאה , מ חי. איה חד, חסר ְְְִִִֵֵַַָָָָָנ מי
י ויט  דמ תא , טעמא   נ ר  ְְְִִֵַַַָָָָטעי
וד  נטיר הוה ודא  מסאבא . דר ח  ְְְְֲִִִַָָָָָָָָסטרא
ויט דמ תא , טעמא   יטע לא  ְְְְְְִִַַַַָָָָמלא ,

ייט) דלא אחרא(ס "א דרחא סטרא י ְְְְֲִִֵַַָָָָ
.'ְוכ

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

.'וכ  קאמרְְְְֲַָ

חצ ת ק היה  אי מעטת , נת ְֲֵֶֶַָָָָס ס 
היה ולא ,קט ה א  הה ה ער ְְִֶַַַַָָָָָֹה ילה,

הילה?. לי אפ ְְְֲִִִִֵַַָמתערר

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

ותח ת. יריְְְִִִָ

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

מיתה ,המל ל   טע יטע א  , ְִִֶֶֶֶַַַַָֹ
ילט)ו לט  אחרת(א רח ל צד   ְְִֵֶֶֶֶַַַֹֹ

.'ְוכ

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

.'ְוכ

הזֹוהר פאסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

ל  אדהכי  חמא  יו אלעזר, ר י אתא  ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
ו אמראמר , הכא. כינא אי ְְִַַַָָָָָָ

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

העדה לפני הזנ ת על  ְְְְִִֵַַַָָפה
ע"ב) סב ח "ב (זוהר

בכלרי סע דתא  אתקי לא  סבא , ייסא  ְְְִִִֵַָָָָָָָ
קדא קמי תי בע בעא עד ְְֵֵַָָָָָָֻימא ,
 נתקי לא  אמר, מז ני. על ה א , ְְְִִֵַַַָָברי
לבתר מל א . מ י תתיהיב  עד ְְְְְְִִִֵַַָָָָָסע דתא ,
הוה ה א , ברי קדא  קמי תי בע ְְְִֵֵֵָָָָָָֻבעי 
 עיד הא  אמר חדא , עתא ְֲִֶַַַָָָָָָמחה 
להלאה אמ מלא , מ י ְְְְְְִִִִֵַָָָָתתיהיב
 אי ארחא , הא  ודא  סע דתא . ְְְְְִִַָָָָָאתקינ

חאה . חלי ה א , ברי קדא ְְֲֲִֵֵַַַָָָֻחלי

  ארחי אי עקימי דאזלי חיב א ְְְְֲִִִִֵַַַָָָ
.ה תיב מה ה )א רייתא, (ישעיה ְְְִַַָ

א ועל  . פיר כר ב קר מימי ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹה י
.לחס המיחלי את  יראיו  את  יי' ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָרצה 

ייקא . בהא)לחס אי (ס "א דעמ א ְְְְְְְִִַַָָָ
הדא וימא , ימא  כל מהימנתא  ְְְְְֵֵָָָָָָני
י בר  ולקט הע ויצא  דכיב , ְְְְְִִַָָָָָה א 
י דבר ולא  קאמר, מי  י .מיְְְְַַָָֹ

אחר. ְֵַלי

ת רתי וכל היל אנ למע לה .  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ
ני  אי דעמ א בכא לא ְְְְְִִִֵָָֹא
אזלי  אי וימא  ימא כל ְְְְְִֵֵַָָָָמהימנתא,

א רייתא . מיר ְְְֵַַָָֹבארח

לחברי,ימי אמר  נ בר הוה קדמאי , ְְְְֵֵֵַַַַָָָָָ
דארייתא , חדא מה  לי ְְִִִַָָָָָאימא

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

העדה לפני הזנ ת על  ְְְְִִֵַַַָָפה
ע"ב) סב ח "ב (זוהר

כלרי  סעדה התקי לא  סבא ייסא ְְְִִִֵַָָָָָֹ
דה לפני ת  עד ְִִֵֵֶַַַָָָי
 נתקי לא  אמר, מזנ ת. על  הא  רְְִַַַָָֹ
אחר . לה מית  ת עד  ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָסעדה
הא , ר  דה לפני   ת ְִִֵֵֶַַָָָָ
 זמ הרי ואמר: אחת , עה  מח ה  ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָהיה 
התקינ והלאה אמ , לה מית ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יראי תא ל  רה וזהי  ְְְִִֵֶֶֶַַָָה עדה!

חטא. יראי  הא , ר דְְִֵֵַָָה

תדרכיא יעק לכי ה עיהר ְְְְֲִִִֵֶַָָָֻ
?ה תב מה ה )ה רה , (ישעיה  ֶַַָָָ

זה ועל  .פיר כר  ב קר מימי  ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹה י
.לחס המיחלי את יראיו את  ה' ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָרצה 

. לחס האמנה(בזה )וקא ני  דעינ ְְְְֱִֵֶַַָָָָָ
הע ויצא תב  זה . וי  י ְְֶֶָָָָָָָכל
אמר,  מי י .מ י  י בר  ְְְְְַַָָולקט

אחר.  לי  י בר  ְְְֵַַֹולא 

תרתיוכל   היל אנ למע לה ?  ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ
ני תא  דעינ כא לא .  ְְִִֵָָָֹא
 דר לכיה  וי  י ל ְְֱִֶֶֶָָָָהאמנה,

רה.י ְַָָָרה 

מימר א  אד היה ניהרא ִִִֵַָָָָָָ
אחד בר לי אמר :ֱֲִֵֶַָָָֹלחבר



י ׁהּזֹׁהֵ ֵּ ַּ פ    ִסּא ָּ ּיּ ַׁ ת  ַיׁ ֵָ ּאָ הזֹוהרפביי ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

 נ ר  אמר ה א  .כס מנה ְְְֶַַַַָָָָוט ל
וא ל כס מנה ט ל ,ְְְְְְִֵֶַַַָלחברי
 מא ולית יח,  מא ולית ְְְְְְִֵֵַַָָָא רייתא ,

זעירי אי ר ,דני א י יר(זרעי (נ"א ְְְְְִִִִִֵַַַ

קד  ,ניעלי ה אקיי ברי א  ְְְְִִִֵֶַָ
כיב, ,ה ס)מ ח (ישעיה  וע ְְְְְִִִֵַַָֻ

מעי  נצר אר יר ל לע יקי ְְִִִֵֶֶֶַַַָָצ
להתאר. ידי ְְֲִֵֵַַָָמע ה 

אד א מר  עכו  . ס מנה וטל  ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמה רה 
 ואי רה . ועסק   ס מנה טל :ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלחבר
רט ,אזנ יר מי  ואי יח , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמי 

ימע ת לא( זרעי)ניעלי י קד ְְְְְִִִִֶַָָ
, ה מח  הא  ר ד הְִֵֶֶַַַָָָ

ס)תב  ש)ללע  יקיצ  וע ְְִִֵֶַַָָָֻ
ידי מעה מ עי  נצר   אר  ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָייר

ְְִֵָלהתאר.

ֶנֶגד ּכּוָלם  ּכְ ְוִלּמּוד ּתֹוָרה  ְתֵריַסר ֶאֶלף.  ּכִ ָעה,  ׁשָ ּבְ ים!  ָמאַתִים ִמּלִ ּכְ ה ַאַחת ֶנֱאָמרֹות  ַדּקָ ים, "ּבְ ָאַמר ֶהָחֵפץ ַחּיִ
 ]7,356,000[ ִמְצוֹות,  ִמְליֹון  ַבע  ֶ ִמּשׁ ְליֹוֵתר  ֶעֶרְך  ָוה  ׁשָ ָעה  ׁשָ ל  ּכָ ה  ַעּתָ  ,613 ב  ל  ִנְכּפַ ּתֹוָרה  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ יֹוֵצא 
ֵרה ִמְליֹון.  ע ֶעׂשְ ּבֹון עֹוֶלה ִלְכֵדי ַאְרּבַ ָעַתִים, ֲהֵרי ַהֶחׁשְ ׁשְ ּבִ עֹוֶנה'...". ְוִאם  ּבֹו 'ׁשֹוֵמַע ּכְ עּור ּתֹוָרה ֶאָחד ׁשֶ ׁשִ ּבְ

מֹוָנה ִמְליֹון. ִרים ּוׁשְ עֹות, ֶעׂשְ ע ׁשָ ַאְרּבַ
ה  ּקָ ּדַ ׁשֶ ֹאֵמר,  ֱהֵוי  ִמּיֹום חֹול.  ֶאֶלף  י  ּפִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַכר  ּשְׂ ׁשֶ ִלים,  ֻקּבָ ַהּמְ ם  ׁשֵ ּבְ ַתב  ּכָ ַחי"  ִאיׁש  ן  ְוַה"ּבֵ
ֵרה ַוֲחִצי  ׁש ֶעׂשְ ל ׁשֵ ִלּמּוד ָרצּוף ׁשֶ ָכָרּה ּכְ ת, ׂשְ ּבָ ַ ְלָחן ַהּשׁ ׁשֻ בּוַע ּבְ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ת, ִאְמָרה ַעל ּפָ ּבָ ׁשַ ל ִלּמּוד ּבְ ַאַחת ׁשֶ
ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּבְ ְלהֹוִסיף  ְוָצִריְך   - ִמְצוֹות!  ִמְליֹון  ַוֲחִצי  ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ְלֵמָאה  ֵעֶרְך  וֹות  ְוׁשָ חֹול,  יֹום  ּבְ עֹות  ׁשָ
ָנה ּתֹוָרה  -28.000 ׁשָ ְלַבד זֹוִכים ְלּכְ ה ַאַחת ּבִ ִנּיָ ׁשְ ּבְ דֹוׁש, ׁשֶ ִלימּוד זֹוַהר ַהּקָ "י ּבְ ּבִ ה ּוִבְפָרט ּתֹוַרת ָהַרׁשְ דֹוׁשָ ַהּקְ
ים  ִ ּשׁ ק ְלׁשִ ִליׁש, ְלַחּלֵ ֵני ׁשְ לֹוַמר ִמְליֹון ּוׁשְ וֶוה 1,666,666, ּכְ ים, ׁשָ ִ ּשׁ ק ְלׁשִ ָנה ּתֹוָרה ְלַחּלֵ יאּור: ֵמָאה ִמְליֹון ׁשָ ]ַהּבִ
ל ִמיָלה ּתֹוָרה  נֹוָסף ּכָ ָנה ּתֹוָרה, ּבְ מֹוֶנה ֶאֶלף ׁשָ ִרים ּוׁשְ ֶעׂשְ לֹוַמר ּכְ ה ַאַחת 27,777.777, ּכְ ִנּיָ ׁשְ וֶוה ּבִ ִנּיֹות, ׁשָ ׁשְ
ים ִמְליֹון  ִ ֲחִמּשׁ ים ּתֹוָרה, ְלִפיָכְך יֹוֵצא ּכַ לֹשׁ ִמּלִ ר לֹוַמר ׁשָ ִנָיה ַאַחת ֶאְפׁשָ ֵרה, ּוִבׁשְ לֹשׁ ֶעׂשְ ׁש ֵמאֹות ׁשְ ׁשֵ ל ּבְ ִנְכּפַ

ה ֶאָחת[. ִנּיָ ׁשְ ִמְצוֹות ּבִ
ְועֹוד  ְך,  ִמּכָ ַמח ַרק  ְוִתׂשְ ֶאֶלף,  י  ּפִ ִלים  ְמַקּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִמְצָוה  ַעל  ֶ ּשׁ יִקים,  ַצּדִ ָאַמר ַהאֹוְרחֹות  ׁשֶ ַוֲחׁשֹב ַמה  ֵצא 
ֵדי  ּכְ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ְלַמד  ּתִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ַווְדַאי  ּבְ ָנה,  ׁשָ ּכְ הּוא  דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  יּמּוד  ּלִ ָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶמֶלְך  א  ּסֵ ַהּכִ ְבֵרי  ּדִ
ר  ּבֵ ְתּגַ ן ְלָך ְמנּוָחה, ְוָאז ּתִ ֶצר לֹא ִיּתֵ ַווְדַאי ַהּיֵ ָנה ּתֹוָרה, ּוּבְ ָעה ַיֲעֶלה ְלִמְליֹון ׁשָ ל ׁשָ ּכָ ף ְלטֹוָבה, ׁשֶ ְלַהְכִריַע ֶאת ַהּכַ
ֶרַגע,  ַרק  ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ְלָך  ְוִיְהֶיה  ָנָתן,  י  ַרּבִ ּדְ ָאבֹות  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמָאה,  פּול  ּכָ ֶזה עֹוד  ּבָ ְותֹוִסיף  ָעָליו, 
לֹות  מּוְכּפָ ׁשֶ ָעה,  ׁשָ ּבְ ּתֹוָרה  ים  ִמּלִ ֶזה 12,000  ּקֹות,  ּדַ  60 פּול  ּכָ ּתֹוָרה,  ים  ִמּלִ ָמאַתִים  אֹוְמִרים  ה  ּקָ ּדַ ָכל  ּבְ ֲהֵרי 
ָנה?  ׁשָ עֹות ֵיׁש ּבְ ה ׁשָ ּמָ ּבֹון: ּכַ ָנה, ֶרַגע, ּבֹואּו ֶחׁשְ ל ׁשָ ֵעֶרְך ׁשֶ ֵמָאה, ְוַהּכֹל ּבְ ַעם ּבְ ֶאֶלף, ְועֹוד ּפַ ַעם ּבְ ֶאֶלף, ְועֹוד ּפַ ּבְ
ָעה,  ָכל ׁשָ ׁש ּבְ ּיֵ ים ּתֹוָרה ׁשֶ פּול 12,000 ִמּלִ עֹות ּכָ וֶוה 8,760 ׁשָ ָנה, ׁשָ ׁשָ פּול 365 יֹום ּבְ יֹום ּכָ עֹות ּבְ יל 24 ׁשָ ַנְכּפִ
י  ֶלת ּבְ - 613 ּכִ ים ּתֹוָרה )105,120,000(, ְוָכל ִמיָלה ּתֹוָרה ֻמְכּפֶ ִרים ֶאֶלף ִמּלִ וֶוה ֵמָאה ְוָחֵמׁש ִמְליֹון ֵמָאה ֶעׂשְ ׁשָ
ע  ְוַאְרּבַ ים  יׁשִ ׁשִ ]ּכְ וֶוה 64,438,560,000  ׁשָ פּול 613  ּכָ ּבֹון הּוא: 105,120,000  ְוַהֶחׁשְ ּכּוָלם,  ֶנֶגד  ּכְ ְלמּוד ּתֹוָרה  ּתַ

יֹום חֹול. דֹוׁש ּבְ יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ָעה ּלִ ׁשָ ַוֲחִצי ִמְלָיאְרד ִמְצוֹות[, ְוֶזה ַרק ּבְ
רּות ַעל  ּבְ ְמָחה, ּוְבִהְתּגַ ׂשִ פּול ֶאֶלף ּבְ ת, ְועֹוד ּכָ ּבָ ׁשַ פּול ֶאֶלף ּבְ לֹוַמר, ּכָ ְלנּו, ּכְ ִהְכּפַ ָאה ִמְליֹון ׁשֶ ְוֶזה עֹוד ִלְפֵני ַהּמֵ
ל  ֻיְכּפַ ִמְנָיין, ׁשּוב  ּבְ ְלַמד  ּתִ ָך  ּלְ ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ַמְרנּו!!! ֲחׁשֹב עֹוד ֶרַגע! ִאם  ּגָ פּול ֵמָאה, עֹוד לֹא  ּכָ ַער עֹוד  ַהּצַ
ה  ִמְנָיין, ְוִאם ַאּתָ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ֵצא(, ַוֲהֵרי ַהּשׁ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ֶאֶלף )זֹוַהר ּפָ ַמִים נֹוְתִנים ּבְ ָ ּנֹוְתִנים ִמּשׁ ל ַמה ׁשֶ י ּכָ ֶאֶלף, ּכִ ּבְ

ָכר!!! ל ֶאת ַהּשָׂ ַקּבֵ ל ֶאָחד ּתְ ֶנֶגד ּכָ יעּור, ֲהֵרי ּכְ ִ ן ֶאת ַהּשׁ ַאְרּגֵ ּתְ
ָכר,  ׂשָ ֶאת אֹותֹו  ל  ַקּבֵ ּתְ ם  ּגַ ְנָין,  ַהּמִ ֶאת  ץ  ְלַקּבֵ ְלּתָ  ּדַ ּתַ ִהׁשְ ה  ַאּתָ ֲאָבל  ְלָך,  ְמעּו  ׁשָ לֹא  ִאם  ם  ּגַ ַמה?  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ
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ויצא פרשת

ב' עמוד קמ"ו דף   ויצא פרשת א' חלק זוהר

תפארת מדת  יעקב קדושת
חרנה"."וּיצא וּיל ׁשבע מּבאר ואמר,יעקב  פתח חייא א')רבי ּובא(קהלת  הּׁשמׁש "וזרח :  ַ ֵ ֵ ַ ֲֹ ִ ְ ֵ ָ ַ ַ ֵ ֶ ָ ָ ָ ְ ָ ַ ַ ֶ ֶ ָ

זה הּׁשמׁש וזרח אבל נתבאר, הכתוב  זה ׁשם", הּוא זֹורח ׁשֹואף  מק ֹומ ֹו ואל ֶ ֶ ַ ַ ָ ְ ָ ַ ֵ ֵ ְ ֶ ְ ֶ ָ  ַה ּׁשמׁש
שבע בבאר היה כאשר בא[א ]יעקב ּכי ׁשם  "וּילן שכתוב : לחרן, הלך כאשר הּׁשמׁש ָ ִ ָ ֶ ָ ַ ֶ ֶ ַ ָ ּובא

ההּוא". ּבּמקֹום  "וּיׁשּכב שכתוב: שם, הוא זורח שואף  מקומו ואל ַ ָ ַ ַ ְ ִ ַ ֶ ֶ  ַה ּׁשמׁש",

א' עמוד  קמ"ז  דף   ויצא פרשת א' חלק זוהר

ישראל מארץ  יעקב יציאת
והלך רבי ׁשבע", מּבאר יעקב  "וּיצא שכתוב : ישראל, ארץ  של מכללו יצא אמר, ַ ָ ֵ ְ ִ ֲֹ ַ ֵ ֵ ַ שמעון

וכאשר  אחר, רשות  של  ארץ  שם , ורוגז  שדין מקום חרנה", וּיל" שכתוב : אחר, ָ ָ ָ ֶ ֵ ַ לרשות
ׁשם". וּילן ּבּמקֹום  "וּיפ ּגע כתוב, מה הקדושה ברשות  שהוא אל לבית ָ ֶ ָ ַ ָ ַ ַ ְ ִ ַ הגיע

ב' עמוד מ"ט דף   ויצא  פרשת א ' חלק  זוהר 

החיבור  ענין 
ׁשם "."ו ּיפּגע ו ּילן צריך ּבּמקֹום  באשתו שמתחבר שמי למדנו מכאן בתחילה , רשות שנטל  ַ ִ ְ ַ ַ ָ ַ ָ ֶ ָ

רצון  שיהיה בשביל אצלה, ילין אל לא ואם בדברים , לה ולהמתיק  אותה  לפייס
מיטתו לשמש  לאדם  לו שאסור להראות הּׁשמׁש", בא ּכי  ׁשם  "וּילן  אונס, בלי  כאחד ֶ ֶ ַ ָ ִ ָ ֶ ָ ַ שלהם

זהב[ב ]ביום מטת למלך יש  אם שאפילו למדנו כאן מראׁשתיו", וּיׂשם הּמק ֹום  מאבני "וּיּקח . ַ ִ ַ ֵ ַ ְ ֵ ַ ָ ַ ָ ֶ ְ ַ ֲֹ ָ
וישכב שלו את  יעזוב  באבנים , מתוקנת מטה לו תכין והגבירה בהם , לשכב כבוד ומלבושי

ההּוא". ּבּמקֹום  "וּיׁשּכב שכתוב: תכין, שהיא  ַ ָ ַ ַ ְ ִ ַ במה

ב' עמוד קמ"ז דף   ויצא פרשת  א' חלק  זוהר

ההוא במקום יעקב  לינת
מק ֹומ ֹורבי "ואל שכתוב : שאמרנו, מקומו הוא זה מקום, איזה ּבּמקֹום ", "וּיפ ּגע אמר , ְ ֶ ְ ָ ַ ַ ְ ִ ַ חייא

להאיר [ג]ׁשֹואף" בשביל שהרי  ׁשם", ה ּוא "ז ֹורח שכתוב : כמו הּׁשמׁש, בא ּכי ׁשם  ו ּילן  ֵ ַ ָ ֶ ָ ִ ָ ַ ֶ ֶ ֵ ַ ָ
אלא כתוב  לא המקום אבני הּמקֹום", מאבני "ו ּיּקח בא. יקר מ לו אבני הן אלה המקום , אבני  ַ ִ ַ ֵ ַ ְ ֵ ַ ָ

טובות שכתוב [ד]מרגליות  כמו העליונות , אבנים י "ב י"ח)שהן א' עׂשרה(מלאכים  "ׁשּתים : ְ ֵ ֶ ְ ֵ

 הזוהר זיו

הפרשה א. לכל הקדמה כמו הם  חייא רבי דברי
התפארת  מדת שהיא יעקב קדושת  שורש להבין
למדת  היינו חרנה  ו ּיל וענין שמש, ָ ָ ָ ֶ ֵ ַ שנקראת 
ה ּׁשמׁש ּובא ודורש והדין, המשפט מקום ֶ ָ ַ ָ המלכות 
הזדוגות  והיינו ה ּׁשמש , בא ּכי ׁשם  וּילן ֶ ֶ ַ ָ ִ ָ ֶ ָ ַ כענין
אור שמשפיע השמש כמו ומלכות  תפארת
להזדווג  פירוש ׁשֹואף, מקֹומֹו ואל וזהו ֵ ְ ֶ ְ בהלבנה ,

אורו. בה ולהשפיע 

ענין ב. על  הּׁשמׁש בא ּכי וּילן דורש שמעון רבי ֶ ֶ ַ ָ ִ ֶ ָ ַ גם
ללמוד שיש אומר לכן חייא ר' כמו האורות  הזדוגות

ביום . אסור שהתשמיש לאדם רמז מכאן

מדת ג. על רומז שמקומו לעיל כנזכר היינו
המלכות .

שהם ד. המלכות  כבוד כסא של  אורות  י"ב על  רמז
ישורון. שבטי י"ב  כנגד
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ה ֵָ ַֹ פ    זֹׁהֵ ּת ָּ ּיּ ַׁ ת  ַיׁ ֵָ ּאָ יד

גזית אבני ורבבות אלף  י "ב אלה ותחת  לפיכך[ה ]אבנים ", אבנים , נקראות המקוםמ ולכן אבני  ֲ ָ ִ
שאמרנו המקום הוא זה המקום, אבני  אלא[ו ]ולא מי, של מראשותיו מראׁשתיו", "וּיׂשם  . ַ ָ ֶ ְ ַ ֲֹ ָ

ההוא המקום של לא,[ז]מראשותיו ראשו, תחת שמניח כזה תאמר אפשר מראשותיו, מהו .
ושלש מערב , לצד ושלש  צפון, לצד אבנים שלש העולם , צדדי לארבעה  מראשותיו אלא

בהם להתתקן עליהם ההוא והמקום  מזרח , לצד ושלש דרום, ּבּמק ֹום[ח]לצד "וּיׁשּכב ָ ַ ַ ְ ִ ַ ואז
השמש בה, שכב  מי בה, שכב  המטה  שהוכנה כיון ב[ט]ההּוא", כתוב זה "ו ּיׁשבועל  יעקב:  ַ ַ ֵ ֶ

ולפיכך  ההּוא", ּבּמק ֹום "וּיׁשּכב כתוב: זה ועל לאחר, ולא המטה ראויה לו שהרי הּמּטה", ַ ָ ַ ַ ְ ִ ַ ָ ִ ַ  ַעל
הּׁשמ ׁש". ּובא הּׁשמׁש "וזרח  ֶ ָ ַ ָ ֶ ֶ ַ ַ ָ ְ כתוב:

ב' עמוד רכ"ט דף  פקודי פרשת ג ' חלק זוהר

אחת לאבן  נעשו  האבנים  י"ב  כל 

ׂשמ ּתי ואלה  אׁשר  הּזאת  "והאבן שכתוב : אחת, לאבן נעשו כולן הקדושות אבנים  ִ ְ ַ ֶ ֲ ַֹ ֶ ֶ ָ ְ י"ב 
קדושה אחת באבן נכללו האבנים י"ב שכל לפי הטעם, מה אבן, להן  קורא ָ ֵ  ַמּצבה",

מהן  למעלה שהיא אלהים".[י ]עליונה, ּבית  יהיה מּצבה ׂשמּתי אׁשר הּזאת "והאבן ִ ֱֹ ֵ ֶ ְ ִ ָ ֵ ַ ִ ְ ַ ֶ ֲ ַֹ ֶ ֶ ָ ְ שכתוב :



 הזוהר זיו

המלכות .ה. כבוד כסא  של האורות  שאר על רמז

מדת ו. על רמז שהמקום לעיל כנזכר  היינו 
הכבוד כסא  עם הקדושה  השכינה מקור המלכות 
בירר כי אבני כל ולא מאבני כתוב  ולכך שלה,

האורות . שאר כל  ולא אורות  הי "ב רק לו

הי"ב ז. חיבר השכינה  של  למראשותיו פירוש,
יהיו ישורון שבטי הי"ב עם  שהשכינה אורות 

לנצח. נצמדים

שבטיח. הי "ב של  הדגלים שנסתדרו כמו היינו
עליהם . תשרה  שהשכינה  ישורון 

שבטיט. הי"ב  עם ושורה  דבוקה השכינה כאשר  כי
התפארת  מדת היינו השמש עמה מזדוג אז ישורון

אורו. בה להשפיע 

כנפיה .י . תחת כולם  הכוללת  השכינה  באור פירוש,


