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ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

ָּפָרַׁשת
 ַוִּיְׁשַלח



פ    ּתֶֹכן ִעְנָיִנים ָּ ָשְ ת ּוּיִ ָשּ ְָ ּחָ ד

' ֹּתֶכן ִעְנָיִנים &

 ֶנת ֶרְך ְמֻסּכֶ ָלה ִמּדֶ ִבים  ַהּצָ   ֲחַכם ָהֲעׂשָ

h
ּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה ָנה ְלֵאּלּו ׁשֶ ר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִנּתְ ִעּקַ

ְבֵרי  "י ּדִ ן!!! )ַרׁשִ א ְלאֹוְכֵלי ַהּמָ ָנה ּתֹוָרה ֶאּלָ ָאְמרּו ֲחַז"ל, לֹא ִנּתְ
תּוב,  ף סב( ּכָ ח ּדַ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ דֹוׁש )ּפָ ִמים ב' ל"א ד'( - ּוַבּזַֹהר ַהּקָ ַהּיָ

ֵרְך  ן ָהָיה ִמְתּבָ ר ָאְכלּו ֶאת ַהּמָ ֲאׁשֶ ּכַ ן? ׁשֶ אֹוְכֵלי ַהּמָ ַמה ְמֻיָחד ּבְ
ַמְעָלה ְוָזכּו ַלָחְכָמה  ּלְ לּו אֹור רּוָחִני ְוָראּו ַמה ׁשֶ ַעִים ְוִקּבְ ּמֵ ּבַ
ָהֱאמּוָנה  ֵני  ּבְ ָהיּו  ְוֵהם  ָעה",  ּדֵ "ּדֹור  ִנְקְראּו  ֶזה  ְוַעל  ֶעְליֹוָנה. 
ָרֶכיָה.  ְפִניִמּיּוָתּה ְוָלַדַעת ּדְ ּה ּבִ ל ּבָ ּכֵ ָנה ַהּתֹוָרה ְלִהְסּתַ ְוָלֶהם ִנּתְ
ָנה ְלֵאּלּו  ר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִנּתְ ִעּקַ דֹוׁש, ׁשֶ רֹוִאים ְמַהזֹוַהר ַהּקָ
מתוך קונ' "שמחת הזוהר" ּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה.  ׁשֶ

הזֹוהר פהסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

 בי הע ֲֲִַָָחכ
וע"ב) ע"א פ ח"ב (זוהר

הוינאניא , חדא  זמנא  י סי, ר' אמר ְְֲִִֵַַָָָָָָ
ברי  חיא  ר' והוה  ארחא, ְְְֲִִִַָָָָָאזיל 
בר , חד  א חנא  ,אזלי הוינא  עד ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָע י .
לאסוותא . בי ע חקלא, לקיט  ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָהוה
,נ ר ,לי אמינא  ,ילג ְְֲִֵֵֵַַָָָָקריבנא 
זקי לא  ל ה . בי דע קטרי ְְְֲִִֵַָָָָָָקטרא 
זמנא אהדרנא מידי . אמר ולא  ,יְְְֲִִִֵֵַַַָָָָרי
מידי. אמר ולא  האי, ואמינא  ְֲֲִִֵַַַַָָָָאחרא
בר האי  א ברי, חיא לרי לי ְְֲִִִֵֵַַַָָאמינא 
ח ימא .  א טיא , א ,דני א  אטי  ְְִִִַַָָָָנ
,בי ע אי לקיט לבתר  גי. ְְֲִִִִַָָָָָָיתיבנא 

.פניג טרי  עליה וחפא  , ל ְְְְֲִִֵֵַָָָואחיד

את ,אמר דאידי חמינא  אנא  ,ל ְֲֲִֵַָָָָָָ
 אי , עלייה אמרי דאיְְְְִִֵַַָָוי
ה א , עלייכ דחיסנא  לא  אי ,ימי ְְְְִִִִַַַַָָָָח
דא , כסגירא נא  מני רחיק  הוְְְֱִִִִִֵֶָָָָ
חמינא , אנא  הא  מא ,  לי מרחקיְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹ
,יכ קריב דהוה  ע א  דחד ְְְְֲִִֵֵַָָָָָריחא
לתא רחיקי ותהו ,פייכג ְְְְְֱִִֶַָָָעאל
ברא מי י א  אכיל אא  .מיֲִִִֵֵֶָָָי

.ְְִותתס

ק,אכלנא  כיחי דהו  ייהמ ְְְֲִִִַַַַַָָ
בזיעא , ואתקטרנא  ְְְְְְְִֵַַַָָָָואדמכנא ,
 ל אמר  א ערנא , לבתר סי. עי ְְְִִִַַַַָָָָָָעד
,כ ע אלהכ ה א  גברא , ְְְֱֲִַַַָָָהה א 
על  פיכדג אסוותא  הא  לי, ח אְְְְְְִֵַַַַָָָ

.ליא ְְְִִִידי

עד ,ל אמר  , אזלי עי הוינא  נ ר ל  ְֲִֵֵַַַַַַָָָָָ
פ אחרא , נ בר ְְְְְֲִֵַַָָלא עי

 בי הע ֲֲִַָָחכ
וע"ב) ע"א פ ח"ב (זוהר

, נינהייתי אחת ע י סי, רי אמר ִִִִֵַַַַַַָָָ
ח יא רי  עי והיה   ר ל ְִִִִֵֶֶַַָָָה
אי מצאתי ,לכיה  היינ עד  ְְִִִִִֶַָָָני .
ביע דה לקט היה ֲִֵֶֶֶַָָָָָאחד 
  :ל ואמרי  אליו קרב י ְְְְִִִֵֶַַָָָָלרפאה.
ל לה הרת  האגת ל  , ְֲֶַַָָָָָֻאד
אמר ולא רא הרי לא לה ? ביְֲִִֵַָָָָָֹֹֹהע
זה את  ואמרי  נספת   ע חזרי ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָבר.
ני : ח יא לר י  אמרי  בר. אמר ולא ְְְְִִִִַַַָָָָָֹ
טה , א אטמת, אזניו הה  האי  ְֲִֶֶֶַָָָא
ל ט  אחר .אצל י ב י  . חכ  ְְִִֵֶַַַָָָָא
עליה וכ ה תא ואחז  ,ביע  ת ְְֲֲִִֵֶַָָָָָא

.גפ ֲֵֶֶַעלי 

ועלאמר ,דייה   א ראיתי  אני : לנ ְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
א .חכמי ה מרי א  דיהְְֲִִִִֵֶַָה
הי עכ ו , עליכ חס  הייתי  ְֲִִִִֵֶַָָָֹלא
הה ה צרע מ אד מני  ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻמרחקי
ראה אני  הרי מהל, ת א רחיקיְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹ
אליכ קרב היה  אחד  עב  ל ֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָריח 
לה מרחקי  ותהי ,פכג ְְְְְְְִִִֶַָָֹֻנכנס 
לה ה ר מי   אכל א א  ,ְִִֵֶַַָָָָימי

. אְְְִַותתר

ונרמנכלנ א  , יימצ הי ,מה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
אחר רב . זמ עד זעה  רנְְְְְִֵַַַַַַָונק
: האי ת א לנ אמר .ררנהתע ְְִִַַָָָָ
א תי , צאת כע אלהיכ ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֹעכ ו

נלמה. ידי על פכ רפאת ְְְְֲִִֵֶֶַַָָהרי

אדעד  ל  :לנ אמר ,לכי ה היינ ְִִֶַַָָָָָָ
פי אחר אד ע לד ר   ְְִִִֵֵַַָָָצרי



פ ָּ ָשְ ת ּוּיִ ָשּ ְָ י ּהּזֹּהְ    ּחָ ְֵ הִסּחּו הזֹוהר פהסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

 בי הע ֲֲִַָָחכ
וע"ב) ע"א פ ח"ב (זוהר

הוינאניא , חדא  זמנא  י סי, ר' אמר ְְֲִִֵַַָָָָָָ
ברי  חיא  ר' והוה  ארחא, ְְְֲִִִַָָָָָאזיל 
בר , חד  א חנא  ,אזלי הוינא  עד ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָע י .
לאסוותא . בי ע חקלא, לקיט  ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָהוה
,נ ר ,לי אמינא  ,ילג ְְֲִֵֵֵַַָָָָקריבנא 
זקי לא  ל ה . בי דע קטרי ְְְֲִִֵַָָָָָָקטרא 
זמנא אהדרנא מידי . אמר ולא  ,יְְְֲִִִֵֵַַַָָָָרי
מידי. אמר ולא  האי, ואמינא  ְֲֲִִֵַַַַָָָָאחרא
בר האי  א ברי, חיא לרי לי ְְֲִִִֵֵַַַָָאמינא 
ח ימא .  א טיא , א ,דני א  אטי  ְְִִִַַָָָָנ
,בי ע אי לקיט לבתר  גי. ְְֲִִִִַָָָָָָיתיבנא 

.פניג טרי  עליה וחפא  , ל ְְְְֲִִֵֵַָָָואחיד

את ,אמר דאידי חמינא  אנא  ,ל ְֲֲִֵַָָָָָָ
 אי , עלייה אמרי דאיְְְְִִֵַַָָוי
ה א , עלייכ דחיסנא  לא  אי ,ימי ְְְְִִִִַַַַָָָָח
דא , כסגירא נא  מני רחיק  הוְְְֱִִִִִֵֶָָָָ
חמינא , אנא  הא  מא ,  לי מרחקיְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹ
,יכ קריב דהוה  ע א  דחד ְְְְֲִִֵֵַָָָָָריחא
לתא רחיקי ותהו ,פייכג ְְְְְֱִִֶַָָָעאל
ברא מי י א  אכיל אא  .מיֲִִִֵֵֶָָָי

.ְְִותתס

ק,אכלנא  כיחי דהו  ייהמ ְְְֲִִִַַַַַָָ
בזיעא , ואתקטרנא  ְְְְְְְִֵַַַָָָָואדמכנא ,
 ל אמר  א ערנא , לבתר סי. עי ְְְִִִַַַַָָָָָָעד
,כ ע אלהכ ה א  גברא , ְְְֱֲִַַַָָָהה א 
על  פיכדג אסוותא  הא  לי, ח אְְְְְְִֵַַַַָָָ

.ליא ְְְִִִידי

עד ,ל אמר  , אזלי עי הוינא  נ ר ל  ְֲִֵֵַַַַַַָָָָָ
פ אחרא , נ בר ְְְְְֲִֵַַָָלא עי

 בי הע ֲֲִַָָחכ
וע"ב) ע"א פ ח"ב (זוהר

, נינהייתי אחת ע י סי, רי אמר ִִִִֵַַַַַַָָָ
ח יא רי  עי והיה   ר ל ְִִִִֵֶֶַַָָָה
אי מצאתי ,לכיה  היינ עד  ְְִִִִִֶַָָָני .
ביע דה לקט היה ֲִֵֶֶֶַָָָָָאחד 
  :ל ואמרי  אליו קרב י ְְְְִִִֵֶַַָָָָלרפאה.
ל לה הרת  האגת ל  , ְֲֶַַָָָָָֻאד
אמר ולא רא הרי לא לה ? ביְֲִִֵַָָָָָֹֹֹהע
זה את  ואמרי  נספת   ע חזרי ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָבר.
ני : ח יא לר י  אמרי  בר. אמר ולא ְְְְִִִִַַַָָָָָֹ
טה , א אטמת, אזניו הה  האי  ְֲִֶֶֶַָָָא
ל ט  אחר .אצל י ב י  . חכ  ְְִִֵֶַַַָָָָא
עליה וכ ה תא ואחז  ,ביע  ת ְְֲֲִִֵֶַָָָָָא

.גפ ֲֵֶֶַעלי 

ועלאמר ,דייה   א ראיתי  אני : לנ ְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
א .חכמי ה מרי א  דיהְְֲִִִִֵֶַָה
הי עכ ו , עליכ חס  הייתי  ְֲִִִִֵֶַָָָֹלא
הה ה צרע מ אד מני  ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֻמרחקי
ראה אני  הרי מהל, ת א רחיקיְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹ
אליכ קרב היה  אחד  עב  ל ֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָריח 
לה מרחקי  ותהי ,פכג ְְְְְְְִִִֶַָָֹֻנכנס 
לה ה ר מי   אכל א א  ,ְִִֵֶַַָָָָימי

. אְְְִַותתר

ונרמנכלנ א  , יימצ הי ,מה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
אחר רב . זמ עד זעה  רנְְְְְִֵַַַַַַָונק
: האי ת א לנ אמר .ררנהתע ְְִִַַָָָָ
א תי , צאת כע אלהיכ ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֹעכ ו

נלמה. ידי על פכ רפאת ְְְְֲִִֵֶֶַַָָהרי

אדעד  ל  :לנ אמר ,לכי ה היינ ְִִֶַַָָָָָָ
פי אחר אד ע לד ר   ְְִִִֵֵַַָָָצרי



י ּהּזֹּהְ ְֵ פ    ִסּחּו ָּ ָשְ ת ּוּיִ ָשּ ְָ ּחָ הזֹוהרפוו ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

לגברא ארח י.  כפ לנ קא  הא  ְְְְְְְְַָָָָָארח י ,
ארחי.  כפ דגברי  לגברא  ארח י.  ְְְְְְְְֵַַָָָכפ
ה דכיב ,  היינ ברי, חיא  לרי ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹאמינא 
יראל. לבני ות יד יעקב לבית  ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹֹתאמר
. לה דאתחזי אתר בההא  יעקב לבית  תאמר כה ְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַֹֹֹ(ס "א

דהא . לה דאתחזי לי אתר בההא יראל לבני ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָותיד 

אא סלקי חד בדרא  אי  י דר תרי ויראל  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיעקב

אקרי) דכלא לימ תא  .יראל ְְְְִִֵֵֵַָָֹ

רי אי,אמר  זקיפנא  לא   חמית ,ל ְְֲִִֵַָָָָָָ
 מ ,הדייכ א עינא  ְְְֲִִֵַַָָָולא 
רא ני מ ל בי בע חימא ְְֲִִִֵַַַָָָָָָא א,
,בי ע דכל  ארחי מאא  וא ליפנא  ְְְְֲִִֵַָָָָָָָהוה.
מדראי  א  בכל  ואנא  קט , הְְְֲִַַָָָָָ

.ְֵַבינייה

ליוהאי  חפינא ,דחמית ע א  ְְֲֲִִֵֵַַַָָ
ביתאי  ,י א פנידג ְְְְְִִֵֵֵַָטר י
בהה א ,צפ לסטר והא  חד, אתר ְְְֲִִַַַָָאית 
דהה א מעינא  ריחא , חד נעי ְֲִֵֵֵַַַָָָָאתר
וחרא ,י רי  תרי בר חד נפיק ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָריח א,
.ל מצער קא  י מא בכל  בידי ְְִִֵֵַָָָָָָיננא 
אבתראי, וזיל ע א , האי לקיטנא ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָואנא
די  מה ע א , האי  חילי  ְְְֱִִֵֵֶַַָותחמ
ידע מא ולית  בעלמא , גי ע אה  ְְְְֱִֵֵֵַַָָָָָָָאלהא 

בכא . ְְָָֹארח י

אזלי אזילנא  הוינא  עד ,אבתרי ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָ
נקא לחד מאי ְְְְִַָָָָבארחא,
נפק  בנ קבא , ע א מהה א ו י ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָבעפרא,
חד  נטל סי. דילי וריא חויא  ְְִִִֵֵַַַַָָָחד

סדרא)סנטירא , דיא .(נ"א  חד   לי וקטיר ְְְְִִֵַַַָָָָָ
אבתראי.  זיל  ל אמר ְְֲִִַַָָָָחילנא.

לאי ,דר פי  לקבה הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָדרכיו.
דרכיו. פי   ברי ולבר  דרכיו , ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָפי
ה תב זה ני, ח יא  לרי ְְְִִִִֶֶַַָָָֹאמרי 
י ראל. לבית ות יד  יעקב  לבית  ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָֹֹתאמר
ותיד  .לה ראי מק תא יעקב , לבית תאמר  ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ(ה 

הרי ,לה רא י ל מק תא יראל, לבני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָותיד 

אא ,ליע אחת בדר ה ה דרג ת י ויראל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹיעקב

נקרא) הל למ ת .יראל  ְְְִִֵֵַָָֹ

רא יאמר הרמי א   ראית :לנ ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹ
אבי מ ,כע ד רי ְְִִִִִֶֶַָָֹולא
ולמד י ,רד ני  מל  ביהע חכ ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָהיה 
אמת , ה  ביהע ל רכי ְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָמאבי

.יניה מד רי  הנה  כל ְְֲִִֵֵֶַַָָָואני 

א תוהעב יתי  ראית הה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָ
י ביתי    ל ה פ ה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָעלי
ת בא , צפ לצד  והא  אחד,  ְְְֶַָָָמק
ת א ל מהעי אחד,  רחי נע  ִִֵֵֶֶַַָָָָמק
י רא ני  ע אחד   אי יצא  ְִִִִֵֵֵֶַָָרחי
מצער הא   י בכל ,ביד ננה ְְְְְֵֶֶַָָָוחרב 
לכ הה , העב  את לט י ואני  , תנ ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָא
מה הה העב  ל ח את  ותרא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹאחרי 
מי ואי ,לע ה  העלי אלְְֱִִֵֶֶַָָָָ

ל. רכיו ְֵֶַַָָֹדע

 הלכנ,ר לכיה היינ עד אחריו. ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ
ו עפר, אחד לנקב   פְְְִֵֶֶֶֶָָָָהת
אחד  נח יצא  קב. העב   ת ֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמא

חבל לקח ד ל .  ורא(דר ס)רוק אחד  ְְֶֶֶַַָָָָָֹ
  תאלכ :לנ אמר  .חדנ אחד . גדי מ ְְְְִֶַַָָָָ

ֲַַאחרי .

הזֹוהר פז סיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

אתרעד ההא  חמינא  .לביתי מטינא  ְְֲֲֵֵֵֵַַָָָָ
חד  נטל תלא . חד תר ְַַַַָָָָָָחכא ,
אתר הה א  סחרני ליקא  ודליק ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָרא 

,ל אמר לאריח א . ,דתחמ מ ה  ְְֱִֵֶַַַָָָ
מידי.   ע ת ולא דחלְְְִִִִָָָ

וכת אדהכי, מ טר י, חויא  רי ְְְְִִִִֵַַָָָָ
וי  ע א . מההא  ְְְְִִֵֵַַָָקיסטא 
עינא בהה א חויא  עאל חויא .  יְְְְְִִֵֵֵַָָָָברי
אתר דכל קלא מענא  ְְְְֲֵַַָָָָָָרח יא ,
ידנא אחיד למיפק, עינ ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָמזעזעא .
 קריב תדחל לא אמר , גברא , ְְְִִַַַָָָָהה א 

ַָגאי.

נקיטאדהכי , מא, תית חויא נפק ְְִִִִַַָָָָָָָ
ע א , מהה א  גברא ְְִֵַַַָָההא 
הה א עאל  בקדמיתא . י ברי ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָוי 
חמינא , זעירא, לעתא  דרחא . ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָעינא
 בתרי ברא  חד עינא  מהה א ְְְִִֵֵֵַַַָָָנפיק
קדלי. סחרני רייא  וחויא  ,יְְְְְֲִִִֵֵַַָָָרי
זמני. לת  ונפק דרחא  עינא  ההא  ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָעאל
לאימי ווי זקיטא , זקיטא אמר, ְְְִִִֵַַָָָָָהוה

. לי א ביל  אתר  ְֲִִֵַָלהה א

ונפק,אדהכי, , מאתרי ריחא  א עקר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
 מית  ונפל וחויא , ְְְְְִִַָָָברא 
 ל אמר סי. חילנא  ואנ .ְְְֲִִַַַַַָָָָָתרווייה
דאנא דע א  חילא  הא  א  גברא , ְְְֲִֵַַַָָָָָהה א 
א עינא לא  כ בגיני ,קמייכ ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָלקיטנא
עתא ריאי, זקיפנא  ולא ,ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָבהדייכ

אי.  ְְִַַָדקריב

אילאמר  ע"ב)ל פ'  א(דנ ני  ידעי ְְִִֵַַָָָ
קדא נטע  מה כל ְְְְַַָָָָָָֻחכמ א ,
מה דכל וחילא  בארעא , הא  ְְְְְִֵַַָָָברי

מקעד  תא  ראינ ,לבית  ענה ְְִִֵֶַַָָ
נר לקח אחד . תל אחר ֲֵֵֶֶַַַַָָָֹחכה
מק ת א סביב  א והדליק ְְְְִִִֵֶָאחד 
לא   רא מה  : לנ אמר .ְִִִֵֶַַַָָָֹהרחי

דבר. ר תד ולא  ְְְְֲִַָָֹתפחד

 יוכת מריו ,  חה את היר  ְְִִִֵֶַַָָָָָָ
רא ו העב  ת מא ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹמכ ת
, הרחי עי ת א  ח ה נכנס .ח ְְִִֵֵַַַַָָָָָה
רצינ הזעזע.  קה ל ק ל מענ ְְְֲִִֶַַַַָָָָו
אל ואמר:  האי ת א ידינ אחז ְְִֵֵַַַָָָָָלצאת,

אלי .  קרב , פחדְְֲִִֵַ

ית א לקח  . תת  חה יצא  ֵֵַַָָָָָָָ
רא  ו העב   תמא ְְִֵֵֶָָָֹהאי
לעה .הרחי עי ת לא נכנס ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָבחה.
אחד  אי העי תמא צא ראינ ְִִִֵֶֶַַָָָָָָקטה 
.אר צ סביב  רי  ונח  י רא ני  ְְְִִִֵַָָָָָע
ל ויצא  הרחי עי ת לא ְְְִִֵֵַַָָָָֹנכנס 

זקיטא  זקיטא אמר: וה א .עמימי) ְְְְִִִִַָָָָ

( רת לא תא ה בילה לא א י  ! ְְִִֶֶֶָ
!ָמק

יויצא , מקמ הרחי נעקר   ְְְֱִִֵֵֶַַָָָ
.ניה מת ונפל , חוה ְְְְִֵֵֶַָָָָהאי
: האי  תא  לנ אמר מאד .  חדנ ְְְִַַָָָָָֹואנ
לקט י אני  עב  ת א ל   ח ְֲִִֵֶֶֶֶַָֹזה
ולא כע ד רי  לא ולכ ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹלפניכ

אלי . רב עה  ראי  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהרמי

לאמר  חכמה, אד ני  ידע א :לנ ְְְִֵֶַָָָָָָָָ
אר הא  ר  דה טע ֶֶַַַָָָָָמה
ח את ידע ,לע מצא  מה ל  ְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹוכח 



פ ָּ ָשְ ת ּוּיִ ָשּ ְָ י ּהּזֹּהְ    ּחָ ְֵ זִסּחּו הזֹוהרפו ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

לגברא ארח י.  כפ לנ קא  הא  ְְְְְְְְַָָָָָארח י ,
ארחי.  כפ דגברי  לגברא  ארח י.  ְְְְְְְְֵַַָָָכפ
ה דכיב ,  היינ ברי, חיא  לרי ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹאמינא 
יראל. לבני ות יד יעקב לבית  ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹֹתאמר
. לה דאתחזי אתר בההא  יעקב לבית  תאמר כה ְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַֹֹֹ(ס "א

דהא . לה דאתחזי לי אתר בההא יראל לבני ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָותיד 

אא סלקי חד בדרא  אי  י דר תרי ויראל  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיעקב

אקרי) דכלא לימ תא  .יראל ְְְְִִֵֵֵַָָֹ

רי אי,אמר  זקיפנא  לא   חמית ,ל ְְֲִִֵַָָָָָָ
 מ ,הדייכ א עינא  ְְְֲִִֵַַָָָולא 
רא ני מ ל בי בע חימא ְְֲִִִֵַַַָָָָָָא א,
,בי ע דכל  ארחי מאא  וא ליפנא  ְְְְֲִִֵַָָָָָָָהוה.
מדראי  א  בכל  ואנא  קט , הְְְֲִַַָָָָָ

.ְֵַבינייה

ליוהאי  חפינא ,דחמית ע א  ְְֲֲִִֵֵַַַָָ
ביתאי  ,י א פנידג ְְְְְִִֵֵֵַָטר י
בהה א ,צפ לסטר והא  חד, אתר ְְְֲִִַַַָָאית 
דהה א מעינא  ריחא , חד נעי ְֲִֵֵֵַַַָָָָאתר
וחרא ,י רי  תרי בר חד נפיק ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָריח א,
.ל מצער קא  י מא בכל  בידי ְְִִֵֵַָָָָָָיננא 
אבתראי, וזיל ע א , האי לקיטנא ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָואנא
די  מה ע א , האי  חילי  ְְְֱִִֵֵֶַַָותחמ
ידע מא ולית  בעלמא , גי ע אה  ְְְְֱִֵֵֵַַָָָָָָָאלהא 

בכא . ְְָָֹארח י

אזלי אזילנא  הוינא  עד ,אבתרי ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָ
נקא לחד מאי ְְְְִַָָָָבארחא,
נפק  בנ קבא , ע א מהה א ו י ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָבעפרא,
חד  נטל סי. דילי וריא חויא  ְְִִִֵֵַַַַָָָחד

סדרא)סנטירא , דיא .(נ"א  חד   לי וקטיר ְְְְִִֵַַַָָָָָ
אבתראי.  זיל  ל אמר ְְֲִִַַָָָָחילנא.

לאי ,דר פי  לקבה הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָדרכיו.
דרכיו. פי   ברי ולבר  דרכיו , ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָפי
ה תב זה ני, ח יא  לרי ְְְִִִִֶֶַַָָָֹאמרי 
י ראל. לבית ות יד  יעקב  לבית  ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָֹֹתאמר
ותיד  .לה ראי מק תא יעקב , לבית תאמר  ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ(ה 

הרי ,לה רא י ל מק תא יראל, לבני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָותיד 

אא ,ליע אחת בדר ה ה דרג ת י ויראל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹיעקב

נקרא) הל למ ת .יראל  ְְְִִֵֵַָָֹ

רא יאמר הרמי א   ראית :לנ ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹ
אבי מ ,כע ד רי ְְִִִִִֶֶַָָֹולא
ולמד י ,רד ני  מל  ביהע חכ ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָהיה 
אמת , ה  ביהע ל רכי ְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָמאבי

.יניה מד רי  הנה  כל ְְֲִִֵֵֶַַָָָואני 

א תוהעב יתי  ראית הה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָ
י ביתי    ל ה פ ה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָעלי
ת בא , צפ לצד  והא  אחד,  ְְְֶַָָָמק
ת א ל מהעי אחד,  רחי נע  ִִֵֵֶֶַַָָָָמק
י רא ני  ע אחד   אי יצא  ְִִִִֵֵֵֶַָָרחי
מצער הא   י בכל ,ביד ננה ְְְְְֵֶֶַָָָוחרב 
לכ הה , העב  את לט י ואני  , תנ ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָא
מה הה העב  ל ח את  ותרא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹאחרי 
מי ואי ,לע ה  העלי אלְְֱִִֵֶֶַָָָָ

ל. רכיו ְֵֶַַָָֹדע

 הלכנ,ר לכיה היינ עד אחריו. ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ
ו עפר, אחד לנקב   פְְְִֵֶֶֶֶָָָָהת
אחד  נח יצא  קב. העב   ת ֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמא

חבל לקח ד ל .  ורא(דר ס)רוק אחד  ְְֶֶֶַַָָָָָֹ
  תאלכ :לנ אמר  .חדנ אחד . גדי מ ְְְְִֶַַָָָָ

ֲַַאחרי .

הזֹוהר פז סיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

אתרעד ההא  חמינא  .לביתי מטינא  ְְֲֲֵֵֵֵַַָָָָ
חד  נטל תלא . חד תר ְַַַַָָָָָָחכא ,
אתר הה א  סחרני ליקא  ודליק ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָרא 

,ל אמר לאריח א . ,דתחמ מ ה  ְְֱִֵֶַַַָָָ
מידי.   ע ת ולא דחלְְְִִִִָָָ

וכת אדהכי, מ טר י, חויא  רי ְְְְִִִִֵַַָָָָ
וי  ע א . מההא  ְְְְִִֵֵַַָָקיסטא 
עינא בהה א חויא  עאל חויא .  יְְְְְִִֵֵֵַָָָָברי
אתר דכל קלא מענא  ְְְְֲֵַַָָָָָָרח יא ,
ידנא אחיד למיפק, עינ ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָמזעזעא .
 קריב תדחל לא אמר , גברא , ְְְִִַַַָָָָהה א 

ַָגאי.

נקיטאדהכי , מא, תית חויא נפק ְְִִִִַַָָָָָָָ
ע א , מהה א  גברא ְְִֵַַַָָההא 
הה א עאל  בקדמיתא . י ברי ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָוי 
חמינא , זעירא, לעתא  דרחא . ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָעינא
 בתרי ברא  חד עינא  מהה א ְְְִִֵֵֵַַַָָָנפיק
קדלי. סחרני רייא  וחויא  ,יְְְְְֲִִִֵֵַַָָָרי
זמני. לת  ונפק דרחא  עינא  ההא  ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָעאל
לאימי ווי זקיטא , זקיטא אמר, ְְְִִִֵַַָָָָָהוה

. לי א ביל  אתר  ְֲִִֵַָלהה א

ונפק,אדהכי, , מאתרי ריחא  א עקר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
 מית  ונפל וחויא , ְְְְְִִַָָָברא 
 ל אמר סי. חילנא  ואנ .ְְְֲִִַַַַַָָָָָתרווייה
דאנא דע א  חילא  הא  א  גברא , ְְְֲִֵַַַָָָָָהה א 
א עינא לא  כ בגיני ,קמייכ ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָלקיטנא
עתא ריאי, זקיפנא  ולא ,ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָבהדייכ

אי.  ְְִַַָדקריב

אילאמר  ע"ב)ל פ'  א(דנ ני  ידעי ְְִִֵַַָָָ
קדא נטע  מה כל ְְְְַַָָָָָָֻחכמ א ,
מה דכל וחילא  בארעא , הא  ְְְְְִֵַַָָָברי

מקעד  תא  ראינ ,לבית  ענה ְְִִֵֶַַָָ
נר לקח אחד . תל אחר ֲֵֵֶֶַַַַָָָֹחכה
מק ת א סביב  א והדליק ְְְְִִִֵֶָאחד 
לא   רא מה  : לנ אמר .ְִִִֵֶַַַָָָֹהרחי

דבר. ר תד ולא  ְְְְֲִַָָֹתפחד

 יוכת מריו ,  חה את היר  ְְִִִֵֶַַָָָָָָ
רא ו העב  ת מא ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹמכ ת
, הרחי עי ת א  ח ה נכנס .ח ְְִִֵֵַַַַָָָָָה
רצינ הזעזע.  קה ל ק ל מענ ְְְֲִִֶַַַַָָָָו
אל ואמר:  האי ת א ידינ אחז ְְִֵֵַַַָָָָָלצאת,

אלי .  קרב , פחדְְֲִִֵַ

ית א לקח  . תת  חה יצא  ֵֵַַָָָָָָָ
רא  ו העב   תמא ְְִֵֵֶָָָֹהאי
לעה .הרחי עי ת לא נכנס ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָבחה.
אחד  אי העי תמא צא ראינ ְִִִֵֶֶַַָָָָָָקטה 
.אר צ סביב  רי  ונח  י רא ני  ְְְִִִֵַָָָָָע
ל ויצא  הרחי עי ת לא ְְְִִֵֵַַָָָָֹנכנס 

זקיטא  זקיטא אמר: וה א .עמימי) ְְְְִִִִַָָָָ

( רת לא תא ה בילה לא א י  ! ְְִִֶֶֶָ
!ָמק

יויצא , מקמ הרחי נעקר   ְְְֱִִֵֵֶַַָָָ
.ניה מת ונפל , חוה ְְְְִֵֵֶַָָָָהאי
: האי  תא  לנ אמר מאד .  חדנ ְְְִַַָָָָָֹואנ
לקט י אני  עב  ת א ל   ח ְֲִִֵֶֶֶֶַָֹזה
ולא כע ד רי  לא ולכ ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹלפניכ

אלי . רב עה  ראי  ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהרמי

לאמר  חכמה, אד ני  ידע א :לנ ְְְִֵֶַָָָָָָָָ
אר הא  ר  דה טע ֶֶַַַָָָָָמה
ח את ידע ,לע מצא  מה ל  ְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹוכח 



י ּהּזֹּהְ ְֵ פ    ִסּחּו ָּ ָשְ ת ּוּיִ ָשּ ְָ ּחָ הזֹוהרפחפ ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

חילא  דעמי עלמא , ְְְְְְְְִִֵַָָָא כח 
לא אבל ס יאה . חכמתי , ְְְֲִֵֵַָָָָָָדמאריה
מ ני  דא  חכמא  הא  ברי קד א  ְְְְִִִֵָָָָָָֻטמיר
ולא מארחי,  יסט לא בגי א א  ְְְְְִִֵֶָָָָָָנ א ,

. לי וינ חכמא בההיא  ְְְְְְִִִִֵַָָָיתרחיצ

רי ד  קמי מ י הני  ואמינא אתינא , ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
וא הוה . ח ימא  ואי אמר ,מעְְִִַַַָָָָָָ
אתייליד  ועא ע א  לית  ְְְְְְִִִִֵֵָָָחזי,
סיאה , חכמ א  בי הוה לא ְְְְִֵַַָָָָָָָָארעא ,
אז בא . מ חזי, א  סגיא . מ א  ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוחילי
ה א ברי קדא  בעי אתר ְְְְֲִִֵָָָָֻבכל
מאי  מתכי. אזבא ,נ לר ְְְְְִֵֵַַָָָָָלד אה 
לעיא חילי יער מ ְְְְִִִֵֵֵַַָָטעמא .
חילא ההא  הא  עלי, ְְְְֲִֵַָָָָדאת דא 
רח מבערא  אערא , כד עלי ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָדאת דא 
אמינא  ועל . נ בר  ואתדי ְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָמסאבא,

.זבד רחמנא ְְְֲִֵַָָָברי

מסנת רמ ְִֶֶֶֶַָָֻה לה 
וע"ב) ע"א מט ח "ב  (זוהר

במדרא ,רי אזלי הו יסי , ורי חיא  ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ
א יסי, לרי ח יא  רי ְִִִִִֵַָָָאמר
עי  הא  ברי קד א  כד , ל ְְְְִֵֵַָָָָֻואימא 
עביד, לא  דארעא , לטנתא  ְְְְְְִַַָָָָָָלאע רא 
רקיעא ,  דלה לטנ תא  אע ר ְְְְְִִִַַַָָָֻעד
מני  עד , לה לטנא  אע ר ְְְְְִֵַַָָָָָֻולא 

יגרע  לא  גי , באתרי (לטנתא)אחרא  ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָ

  דלה ע"ב)א  מ"ט   ד) גי רקיעא , ְְְִִִִִָָ
דכיב , מה ד )לקימא  י (דניאל למ ְְְְִִִַַַָ

הכי  ואי  יסי, רי אמר .ניי ְְִִִִִִֵֵַַַָָָיצ א
הא .

הס יר לא אבל  הרה. חכמת נְְְֲִִִַָָָָָָֹר
, אד מני  ז חכמה ה א  ר ד ְְִֵַָָָָָָה

יס א  די  יבטחא א  ולא מרכיו   ט ְְְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹ
.תא  ח וי חכמה תאְְְְְִָָָ

הלאתי   ברי ה את ואמרי  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
ואי אמר , ,מע ר י  ְְִִִֵַַַַָלפני
ועב ע ב אי ראה, בא היה.  חכְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
רה חכמה  היתה  א אר ְְֶֶֶַַָָָָָָָֹלד 
האז ב , מ ראה  א  רב . מי  ְְִִֵֵַַַָָֹֹוכח
ה א ר דה רצה מק ְֶֶַָָָָָָכל
מה אזב . נטהר ה א ,האד את ְְְִֵֵֶַָָָָָלטהר 
מעלה  ח תערר  מ ?ע ְְְִִֵֶֶַַַַָֹה
ת א תערר הרי עליו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָפקד 
רח מבער ה א  עליו, פקד ְְִֵֶַַַַָָָֹה ח 
אמר, אני  ועלי . האד ונטהר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻה מאה

!ילה הרחמ רְֲִִֶַָָָ

מסנת רמ ְִֶֶֶֶַָָֻה לה 
וע"ב) ע"א מט ח "ב  (זוהר

דר.רי  לכיה  הי י סי ורי  חיא ְְְִִִִִֵַַַָָָ
ואמר א יסי , לרי  ח יא  רי ְְִִִֵַַַַָָֹֹאמר
להעביר הא  ר  דה רצה , ְְְֲִֶֶֶַַָָל
עד עה  אינ , האר ל  לטְִֵֶֶֶַָָ
ולא רקיע, ה היט ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹעביר
מה עד  ה היט את  ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָמעביר
[לט ה] י רע א די ,ממק ְְְִִִֵֵֶַַַָֹאחר 
מה  לק די רקיע, ה  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָה

ד )תב  אמר(דניאל י נה .  ח למי ְְְִִֶֶֶַַָָָֹ
הא.  ואי יסי, ִֵַַַָרי

הזֹוהר פטסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

ואמר ,תח יסי ח )ר' תהלי) נינאד יי' ְְֲֵֵַַָָָ
יי' .האר כל  מ א יר  ְְְִִֶַַָָָָמה 
לתברא ה א  ברי קדא  עי ד : נינְְְְֲִֵֵַַָָָֻאד
כבי עב דת ע בדי י דע ְְֲִִֵֵַַָָחילא 
,ל ותבר , עלייה  יני אתקי ְְְִִֵַַַַָָָמ לת ,

.דלה לטנ תא  מימ ְְְְִִֵַָָָָואע ר

נת אר א ר  ,מי ה על  ד ה נה  ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָ
 מה ,ד ה נה  א ,לי ְְְִֵֵַָמיבעי
רזא הא  דא אא  . ד ה נה  ְְֲֶֶָָָָָא ר
,תי בע עא  ודוד דכא , עמיקא  ְְְֲֲִִֵָָָָָָָָֹדנהרא 

ה על  ימ אר.למנד הא  ודא  , מי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
אמר,  דא ג)מה א ר(שמות אהיה  ְְְְֲֵֶֶֶַָָ

ְֶֶאהיה .

כ א ,עתא  עמיקתא  נהרא  האי ְְְְֲֲֲִַַָָָָָֹ
 די ,מיה על ונפיק ְְִִִִַַַָָָנגיד
אתע רת מטרניתא  ,חיד ְְְְִִִַַָָָֹא 
,חיד  ה עלמי וכל ְְְְְְִִַָָָֻמל א ,
כבי עב דת ע בדי י דע ְְְְֲִִֵַַָָָֻולטנתא
 כדי מטרניתא , ממי אתעבר  ְְְֲִִִֵֵַַָָָָמ לת ,

.ב  דאחיד מא ל ריא ְֲִִֵַַָָָָזקפי

וחד אהכי אתי, הוה  , נ ר חד  חמ ְְְֲִֵַַַַָָָָָ
חיא , רי אמר .קמי ִִִֵַָָָָָמט לא 
עבדת עבד  נ בר האי למא  ְֲִִֵֵַַַָָנזיל,
ה א , האר  ע  א הא , מל ת  כביִֶַַָָָָ
אמר ארחא. בהדי לא פא ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָואסיר
גברא למא  ונחמי, הכא , ניתיב  יסי, ְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָרי

הא . ַָרא 

לי,אהכי, אמר ,קמייה אע ר  ְְְֲִֵַַַַָָָ
קטיפא דמע רא  ְְְְִִַָָָָדקפא 
ארחא ידענא  ואנא אבעי, חברתא  ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָדהאי ,

ואמר,תח  יסי  ח )רי תהלי)אדנינ ה' ְֲִֵֵַַַָָֹ
ה' .האר כל   מ א יר ְְִִֶַָָָָמה
ה א ר  ד ה רצה  ְֲֵֶֶַָָֹאדנינ
כביכ עבדי  יהע ח  את  ְְִִִֵֶַַָָֹֹל ר
, ת א ובר עליה ינ מח ק ְְֲִֵֵֵֶַַָָמלת ,

.ה היט את מפניו ְֲִִִֶֶֶַַַָָָמעביר

נתא ר א ר ,מיה על   דה נה ְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
אר מה . דה נה  א ,צרי ְְֲִֶַָָָָהיה
ההר ל סד  זה א א  ? דה ְְֶֶֶַָָָָנה
ת  ודוד הל, ל ְִִֵֶֶַַָָָָֹֹהעמק
א ר, וזה , מי ה על  מ ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָלהיע

ג)מרא אהיה.(שמות א ר אהיה ְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַ

ה לעה  ל  העמק  הה ההר ְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אז ,מיה על  ויצא ְִֵֵַַַַָָפע
, ל מתערת  והבירה מחה, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹה ל
ל  לטוה מחה. העלמ ת ְְְְְִִֶַָָָָוכל
מ לת כבי עב דת עבדי   יְֲִִֵַַַָָָהע
רא קפיז ואז ה בירה, מפני  ְְְְֳִִִִֵַָָָָֹמעבר

. זיהאח ֲִָָָל

יאמ א , היה אחד  אי  רא  ִֵֶֶַָָָָָָָ
אלי , נל חיא , רי אמר לפניו. ְִִֵֵֶַַַָָָָָאחד
מ לת כביכ עב דת עבד הה  ֲִִֵֶַַַָָָהאי
לה ואס ר  הא , האר ע  א ְְְִֵֶַַָָָה א,
 א נ ב יסי, רי  אמר .ר ִִֵֵֵֶֶַַַָָע

דל.  אי ה א אלי  ְְִִֶַָונראה,

 יב ,לה ואמר ,לפניה עבר   ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ל י ,  צרי ה ה  המס העבר ְֲִִֶֶַַַַָָָֻל 
ואני ,אמ ונסטה אחרת , ר י דע ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָואני 



פ ָּ ָשְ ת ּוּיִ ָשּ ְָ י ּהּזֹּהְ    ּחָ ְֵ טִסּחּו הזֹוהרפח ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

חילא  דעמי עלמא , ְְְְְְְְִִֵַָָָא כח 
לא אבל ס יאה . חכמתי , ְְְֲִֵֵַָָָָָָדמאריה
מ ני  דא  חכמא  הא  ברי קד א  ְְְְִִִֵָָָָָָֻטמיר
ולא מארחי,  יסט לא בגי א א  ְְְְְִִֵֶָָָָָָנ א ,

. לי וינ חכמא בההיא  ְְְְְְִִִִֵַָָָיתרחיצ

רי ד  קמי מ י הני  ואמינא אתינא , ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
וא הוה . ח ימא  ואי אמר ,מעְְִִַַַָָָָָָ
אתייליד  ועא ע א  לית  ְְְְְְִִִִֵֵָָָחזי,
סיאה , חכמ א  בי הוה לא ְְְְִֵַַָָָָָָָָארעא ,
אז בא . מ חזי, א  סגיא . מ א  ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוחילי
ה א ברי קדא  בעי אתר ְְְְֲִִֵָָָָֻבכל
מאי  מתכי. אזבא ,נ לר ְְְְְִֵֵַַָָָָָלד אה 
לעיא חילי יער מ ְְְְִִִֵֵֵַַָָטעמא .
חילא ההא  הא  עלי, ְְְְֲִֵַָָָָדאת דא 
רח מבערא  אערא , כד עלי ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָדאת דא 
אמינא  ועל . נ בר  ואתדי ְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָמסאבא,

.זבד רחמנא ְְְֲִֵַָָָברי

מסנת רמ ְִֶֶֶֶַָָֻה לה 
וע"ב) ע"א מט ח "ב  (זוהר

במדרא ,רי אזלי הו יסי , ורי חיא  ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ
א יסי, לרי ח יא  רי ְִִִִִֵַָָָאמר
עי  הא  ברי קד א  כד , ל ְְְְִֵֵַָָָָֻואימא 
עביד, לא  דארעא , לטנתא  ְְְְְְִַַָָָָָָלאע רא 
רקיעא ,  דלה לטנ תא  אע ר ְְְְְִִִַַַָָָֻעד
מני  עד , לה לטנא  אע ר ְְְְְִֵַַָָָָָֻולא 

יגרע  לא  גי , באתרי (לטנתא)אחרא  ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָ

  דלה ע"ב)א  מ"ט   ד) גי רקיעא , ְְְִִִִִָָ
דכיב , מה ד )לקימא  י (דניאל למ ְְְְִִִַַַָ

הכי  ואי  יסי, רי אמר .ניי ְְִִִִִִֵֵַַַָָָיצ א
הא .

הס יר לא אבל  הרה. חכמת נְְְֲִִִַָָָָָָֹר
, אד מני  ז חכמה ה א  ר ד ְְִֵַָָָָָָה

יס א  די  יבטחא א  ולא מרכיו   ט ְְְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹ
.תא  ח וי חכמה תאְְְְְִָָָ

הלאתי   ברי ה את ואמרי  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
ואי אמר , ,מע ר י  ְְִִִֵַַַַָלפני
ועב ע ב אי ראה, בא היה.  חכְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
רה חכמה  היתה  א אר ְְֶֶֶַַָָָָָָָֹלד 
האז ב , מ ראה  א  רב . מי  ְְִִֵֵַַַָָֹֹוכח
ה א ר דה רצה מק ְֶֶַָָָָָָכל
מה אזב . נטהר ה א ,האד את ְְְִֵֵֶַָָָָָלטהר 
מעלה  ח תערר  מ ?ע ְְְִִֵֶֶַַַַָֹה
ת א תערר הרי עליו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָפקד 
רח מבער ה א  עליו, פקד ְְִֵֶַַַַָָָֹה ח 
אמר, אני  ועלי . האד ונטהר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻה מאה

!ילה הרחמ רְֲִִֶַָָָ

מסנת רמ ְִֶֶֶֶַָָֻה לה 
וע"ב) ע"א מט ח "ב  (זוהר

דר.רי  לכיה  הי י סי ורי  חיא ְְְִִִִִֵַַַָָָ
ואמר א יסי , לרי  ח יא  רי ְְִִִֵַַַַָָֹֹאמר
להעביר הא  ר  דה רצה , ְְְֲִֶֶֶַַָָל
עד עה  אינ , האר ל  לטְִֵֶֶֶַָָ
ולא רקיע, ה היט ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹעביר
מה עד  ה היט את  ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָמעביר
[לט ה] י רע א די ,ממק ְְְִִִֵֵֶַַַָֹאחר 
מה  לק די רקיע, ה  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָה

ד )תב  אמר(דניאל י נה .  ח למי ְְְִִֶֶֶַַָָָֹ
הא.  ואי יסי, ִֵַַַָרי

הזֹוהר פטסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

ואמר ,תח יסי ח )ר' תהלי) נינאד יי' ְְֲֵֵַַָָָ
יי' .האר כל  מ א יר  ְְְִִֶַַָָָָמה 
לתברא ה א  ברי קדא  עי ד : נינְְְְֲִֵֵַַָָָֻאד
כבי עב דת ע בדי י דע ְְֲִִֵֵַַָָחילא 
,ל ותבר , עלייה  יני אתקי ְְְִִֵַַַַָָָמ לת ,

.דלה לטנ תא  מימ ְְְְִִֵַָָָָואע ר

נת אר א ר  ,מי ה על  ד ה נה  ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָ
 מה ,ד ה נה  א ,לי ְְְִֵֵַָמיבעי
רזא הא  דא אא  . ד ה נה  ְְֲֶֶָָָָָא ר
,תי בע עא  ודוד דכא , עמיקא  ְְְֲֲִִֵָָָָָָָָֹדנהרא 

ה על  ימ אר.למנד הא  ודא  , מי ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
אמר,  דא ג)מה א ר(שמות אהיה  ְְְְֲֵֶֶֶַָָ

ְֶֶאהיה .

כ א ,עתא  עמיקתא  נהרא  האי ְְְְֲֲֲִַַָָָָָֹ
 די ,מיה על ונפיק ְְִִִִַַַָָָנגיד
אתע רת מטרניתא  ,חיד ְְְְִִִַַָָָֹא 
,חיד  ה עלמי וכל ְְְְְְִִַָָָֻמל א ,
כבי עב דת ע בדי י דע ְְְְֲִִֵַַָָָֻולטנתא
 כדי מטרניתא , ממי אתעבר  ְְְֲִִִֵֵַַָָָָמ לת ,

.ב  דאחיד מא ל ריא ְֲִִֵַַָָָָזקפי

וחד אהכי אתי, הוה  , נ ר חד  חמ ְְְֲִֵַַַַָָָָָ
חיא , רי אמר .קמי ִִִֵַָָָָָמט לא 
עבדת עבד  נ בר האי למא  ְֲִִֵֵַַַָָנזיל,
ה א , האר  ע  א הא , מל ת  כביִֶַַָָָָ
אמר ארחא. בהדי לא פא ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָואסיר
גברא למא  ונחמי, הכא , ניתיב  יסי, ְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָרי

הא . ַָרא 

לי,אהכי, אמר ,קמייה אע ר  ְְְֲִֵַַַַָָָ
קטיפא דמע רא  ְְְְִִַָָָָדקפא 
ארחא ידענא  ואנא אבעי, חברתא  ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָדהאי ,

ואמר,תח  יסי  ח )רי תהלי)אדנינ ה' ְֲִֵֵַַַָָֹ
ה' .האר כל   מ א יר ְְִִֶַָָָָמה
ה א ר  ד ה רצה  ְֲֵֶֶַָָֹאדנינ
כביכ עבדי  יהע ח  את  ְְִִִֵֶַַָָֹֹל ר
, ת א ובר עליה ינ מח ק ְְֲִֵֵֵֶַַָָמלת ,

.ה היט את מפניו ְֲִִִֶֶֶַַַָָָמעביר

נתא ר א ר ,מיה על   דה נה ְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
אר מה . דה נה  א ,צרי ְְֲִֶַָָָָהיה
ההר ל סד  זה א א  ? דה ְְֶֶֶַָָָָנה
ת  ודוד הל, ל ְִִֵֶֶַַָָָָֹֹהעמק
א ר, וזה , מי ה על  מ ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָלהיע

ג)מרא אהיה.(שמות א ר אהיה ְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַ

ה לעה  ל  העמק  הה ההר ְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אז ,מיה על  ויצא ְִֵֵַַַַָָפע
, ל מתערת  והבירה מחה, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹה ל
ל  לטוה מחה. העלמ ת ְְְְְִִֶַָָָָוכל
מ לת כבי עב דת עבדי   יְֲִִֵַַַָָָהע
רא קפיז ואז ה בירה, מפני  ְְְְֳִִִִֵַָָָָֹמעבר

. זיהאח ֲִָָָל

יאמ א , היה אחד  אי  רא  ִֵֶֶַָָָָָָָ
אלי , נל חיא , רי אמר לפניו. ְִִֵֵֶַַַָָָָָאחד
מ לת כביכ עב דת עבד הה  ֲִִֵֶַַַָָָהאי
לה ואס ר  הא , האר ע  א ְְְִֵֶַַָָָה א,
 א נ ב יסי, רי  אמר .ר ִִֵֵֵֶֶַַַָָע

דל.  אי ה א אלי  ְְִִֶַָונראה,

 יב ,לה ואמר ,לפניה עבר   ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ל י ,  צרי ה ה  המס העבר ְֲִִֶֶַַַַָָָֻל 
ואני ,אמ ונסטה אחרת , ר י דע ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָואני 



י ּהּזֹּהְ ְֵ פ    ִסּחּו ָּ ָשְ ת ּוּיִ ָשּ ְָ ּחָ הזֹוהרצי ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

דאימא בעינא  ואנא  מהאי, ונסטי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאחרא,
על אע ר ולא ,בכ אתח יבנא ולא  ,ְְְְְְְִַַַַָָָָלכ

דכיב, יט)מה  ת  (ויקרא  לא  ע ר ולפני ְְְִִִִִֵֵֵַֹ
ולא דא , ארחא מי ס  וא ְְְְְְִִַָָָָמכל ,
רי יסי, רי אמר .ייכ בנפ  נְְְְְְִִִִֵַַַַָתס
. בהדי ראתח הכא , א ריכנא  ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָרחמנא 
עד  הכא , מידי  עת לא ,ל ְִִִַַָָָָָאמר

אחרא . בארחא   סט האי. ְְְְֲֲַַַָָָָֹנעבר 

ל,תר אמר אתר, מהה א  נפק ְְֲֵַַַָָָָ
אזלי  הו אחרא , ארחא  ְְְֲֲֵַַַָָָההא 
ע ה וחד  ,חכ ה חד חדא , ְְִֵֵַַַָָָָָֹֹזמנא
הה א האר ע ההא   ק ,הדי ְֲֵֶֶַַַַָָָָָהאר
 מא כל ימא  מהה א  .וקטלי עלי ְְֲֵֵֵַַָָָָָאתר

אתר , ההא  נפ י .אע ר מס ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָ
ט ריא , מדי מ רימתח ְְְְְִִֵַַַַָָָוהא 
ידעי  ואי נא , לבני חיוק ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָוקטלי
ה א ברי קדא בעי ,  עברי ְְְִֵֵַַָָָָֻלא

ימא . ל  כהנא דההא  ְֲַַָָָָָדמא 

י)ואמר,תח נב(ישעיה ה ע ד ְְַַַָָ
 אי א קמה  הא  'וג ְְֲִַָָלעמד
לכ אמינא לא  אנא  אבל מתיב א. ְְְֲֲֲִֵֵָָָָָָמארי
ע ד  אליפנא . דמ ה  דרזא  אא  ְְְִִִֶָָָָָָהכי,
כתיב , הכי א א , .די ימא  מא , ְִִֵֶַָָָָה

ו) ת(שמות  אליבע  את  אהר ֱֲִִֶֶַַַַַֹוח
יראל , נסת על ה א, ורזא  ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָע ינדב.
לתנא , דיל בינא  ה א  אהרְְְְֲִִַַָָָֹ
למל א ל למיעל ,ל לא  ְְְְְֵֵַַַָָָָָביתה 
 ה ל  להלאה, א מ כחדא, ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹלאז וגא 

.דאהר גוונא  מקא , מְְְְְְְֲִֵַַַַָָֹ

וכלאחימל הוה, ע אה  רא  הנא  ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָ
הו  ה ,הדי הני  ְֲֲֲִֵֵַַֻאי

ולא בכ אחטא א ,לכ למר ְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹֹרציתי
תב  מה על יט)אעבר ער(ויקרא ולפני  ְְֱִִֵֵֶֶַַָֹ

 ר מי ס מ  וא מכל,  ת ְְְִִִֵֶֶֶַַֹלא
רי אמר . כבנפ נ תס ולא , ְְְְְְִִֶַַַַַָֹה
רהתח .א ינ ח הרחמ ר ְְֲִִִֵֶַַָָָָי סי ,
 א בר   לד ר לא  , לה אמר .ְִֵֶַַָָָָָֹע

אחרת. לדר סט זה. עבר ְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָֹעד

לה ,אחר אמר , מק  תמא  צא ְֵֶֶַַַָָָָ
לכי ה  הי האחרת ר ה תאְְִֶֶֶֶַַָָָ
אחד האר ע וכה ,חכ ה אחד   עְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ת א עליו  האר ע ת א ק .ְִֶַָָָָָע
עבר מי ל , י  תמא .והרג  ֲִֵֵֶַָָָמק
והרי ,נפ את  מס ,מק ת אְְְֲֵֵֶַַַָ
רגיוה  הרי דדי   ריְְְְְִִִִֵַָָמתח
דעי וא ה  , האד ני את  חימקְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

ע  רלא  דה  מב , ברי ְְִֵַַָָָֹ
. י כל הה ת א   ְֵַַָֹה א

י)תח  לעמד(ישעיה  נב  ה עד  ואמר, ְְֲַַַַָָֹֹ
רא י תא ארה  הרי  .' ְֲֲֵֵֵָָָוג
,  לכ אמר לא  אני אבל ְֲֲִִֵֶַָָָָֹהייבה,
   ה עד  .למדנ הבר ד  ְֶֶַַַָָָָא א 

ת ב ,  אא זה ?  י ו)איזה וח(שמות ִֵֶֶֶַַָָָ
וס ד עינדב . ת  אלי בע את ְֱֲִִֶֶַַַַָָֹאהר
ה א אהר יראל, נסת על ְְֲִֵֶֶֶַַָֹה א
ת א  ל ית את  לת ,בינְְְִֵֵֵֶַַָָָ
 א מ אחד . להזג  לל להכניסְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ה א ,ק  ה ל  ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹוהלאה,

.אהר מְֲַֹ

אחימלת א וכל ,עלי ד ל ה היה ְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹ
ביני  הי ע הניְֲִִִֵַָֹה

הזֹוהר צאסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

, אתקטיל יו מטרניתא , ביניְְְְְִִִִִֵַַָָ
בלח דהא , מטרניתא  ְְְִִִַַַָָָָא ארת 
א כח ולא  ,דיל בינא  ְְְְְְֲִִִִִַָָָואתאביד
ויח י  יתה , וית ,קמ  מ  ְִִִֵֵֵֵַַַָָָָמא

מלא .  ע לאז וגא  ְְְְִִַַָָָל

די, מאלאל אתע רא  י מא , מההא  ְְְְִִֵֵַַָָָָ
א , על  מי עלמא , על ְְְִַַַָָָָָֹוקימא
 מינייה אתאביד ולבני, לא ל ְְְְְֲִִִִִַָָקטיל
וכ ה אלפי ה מראל  מית ,ְְְְִִִִֵַַַַָָָמלכ
עד  תלי , הוה ח בה  ההא  ,ע ועד .ְְְִֵַַַַָָָָָרבוו

א . ואריז סנחריב  ְְְְִִֵַַָָָֹאתא 

י מאודא  ה א א  נ ב,  ה ע ד הא  ְְַָָָ
כנסת א  . איה מא ְִִֶֶַָָָע אה,
ההיא ,יל ביני אבדת ְְְְִִִִִֵַַַָָיראל,

ימינא , לא לי)דא ארת (הוי ְְְְְְִִֵֵַַָָֹ

הא . ימינא  כהנא  מאלא . ְְְְְְֲִִִַַָָָָָלאת קא 
ב מאלא) לאתקא לי הוה  בגי),  בגי ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

 ה לעמד.ע ד נ ב  ְֲַַ

אלא נסה, אל  בעת  תיב  חזי, ְְִִֵַָָָָָָ
קטיל ה א בגי א א  הכא . ְְֲִִֶַָָָָאמאי
לאתעקרא ימינא , רעא  וגרי ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָלכהני,
לא ימא , מההא  הכא ,  א ְֵֵַָָָָָָמעלמא .
לא גי דכא, ההא  נ ר  ְְְְְִַַַָָָָאע ר
לרי  יסי ר י לי אמר .י נפ  ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָאס
רא גברא  למא  ל אמרית ולא  ְְְֲִִִַַָָָָָָָח יא ,

הא .

ג)ואמר,תח מצא(משלי אד א רי ְְֵַַַָָָָָָ
,אד ארי ע"א)חכמה . נ' ד) ג ְְְֵַָָָָ

מ ה  מינ וידענא  , ל א חנא ,ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָאנ
,אנ ג בנה, יפיק ואד ְְְְְְֲִָָָָָָָדחכמתא.

הבירה נארה  ,הרג יו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָה בירה .
נמצא ולא , בי ה ואבד  ,ְְְְְִִֶַַַָָָָֹלב
וי ח  ית  וית לפניה  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי 

.ל ה  ע להזג תְְִִֵֶֶַַָא

ל מאל ,ואז עברה היא   י  תמא ְְְִִֵָָָֹ
לל. ארבת  ,להע על ְֶֶֶֶַַָָֹועמדת
את מה וא דה  בניו, אל  את ְְְִֵֶֶֶָָָָָָהרגה
אלפי ה  מראל   מת ְְֲִִִֵֵַַָָָָה לכה,
החטא תא היה  עכ ו ועד  רבב ת. ְְְְְֵַַַַָָָָָוכה
הל. את והריז סנחריב  א  עד  ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלי ,

וזה?מיה ,עלי י זה נב, ה עד ְְְִֶֶֶַֹ
את אדה  י ראל  נסת ְְְִִֵֶֶֶֶָָז
ללא ארה ת א , ביני ְְְֲִִִֶֶַָָָֹה
 ה ה מאל , להבק  [ל [היה  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹימי
להתק  ל היה  מ] ,ימי ְְִִִֵַָָָָה א
לעמד. נב  ה עד   מ ְְֲִַַַָֹֹֹמאל]

להא נסה. אל בעת  תב  ראה, ְְִֵַָָָָָָֹ
הרג הא   מ א א  א ל? אִֶֶַָָָָ
להע מ עקר וגר הני ה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹאת
עבר לא  י תמא א  א  ימי ְִֵַַַָָָֹזרע
  יס א די  , מק  תא ְְְִִֵֵֶַָֹאי

חי לר י  י סי רי  ל אמר .נפולא א , ְְְְִִִֵַַַַָָֹ
ד ל? אי הא  א לי   ל ְְִִַַָָאמרי 

ג)ואמר,תח  מצא(משלי אד ארי  ְְֵַַַָָָָָָ
אנ מ   אד ארי  ְְְֵַָָָָָחכמה .
חכמה. בר מ וידענ  ת א צאנְְְְְְִֶַַָָָָָ
 ל  ינח אנ מ  ב נה  יפיק  ְְְְִִִֶָָָָָואד



פ ָּ ָשְ ת ּוּיִ ָשּ ְָ י ּהּזֹּהְ    ּחָ ְֵ ייִסּחּו הזֹוהרצ ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

דאימא בעינא  ואנא  מהאי, ונסטי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאחרא,
על אע ר ולא ,בכ אתח יבנא ולא  ,ְְְְְְְִַַַַָָָָלכ

דכיב, יט)מה  ת  (ויקרא  לא  ע ר ולפני ְְְִִִִִֵֵֵַֹ
ולא דא , ארחא מי ס  וא ְְְְְְִִַָָָָמכל ,
רי יסי, רי אמר .ייכ בנפ  נְְְְְְִִִִֵַַַַָתס
. בהדי ראתח הכא , א ריכנא  ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָרחמנא 
עד  הכא , מידי  עת לא ,ל ְִִִַַָָָָָאמר

אחרא . בארחא   סט האי. ְְְְֲֲַַַָָָָֹנעבר 

ל,תר אמר אתר, מהה א  נפק ְְֲֵַַַָָָָ
אזלי  הו אחרא , ארחא  ְְְֲֲֵַַַָָָההא 
ע ה וחד  ,חכ ה חד חדא , ְְִֵֵַַַָָָָָֹֹזמנא
הה א האר ע ההא   ק ,הדי ְֲֵֶֶַַַַָָָָָהאר
 מא כל ימא  מהה א  .וקטלי עלי ְְֲֵֵֵַַָָָָָאתר

אתר , ההא  נפ י .אע ר מס ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָ
ט ריא , מדי מ רימתח ְְְְְִִֵַַַַָָָוהא 
ידעי  ואי נא , לבני חיוק ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָוקטלי
ה א ברי קדא בעי ,  עברי ְְְִֵֵַַָָָָֻלא

ימא . ל  כהנא דההא  ְֲַַָָָָָדמא 

י)ואמר,תח נב(ישעיה ה ע ד ְְַַַָָ
 אי א קמה  הא  'וג ְְֲִַָָלעמד
לכ אמינא לא  אנא  אבל מתיב א. ְְְֲֲֲִֵֵָָָָָָמארי
ע ד  אליפנא . דמ ה  דרזא  אא  ְְְִִִֶָָָָָָהכי,
כתיב , הכי א א , .די ימא  מא , ְִִֵֶַָָָָה

ו) ת(שמות  אליבע  את  אהר ֱֲִִֶֶַַַַַֹוח
יראל , נסת על ה א, ורזא  ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָע ינדב.
לתנא , דיל בינא  ה א  אהרְְְְֲִִַַָָָֹ
למל א ל למיעל ,ל לא  ְְְְְֵֵַַַָָָָָביתה 
 ה ל  להלאה, א מ כחדא, ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹלאז וגא 

.דאהר גוונא  מקא , מְְְְְְְֲִֵַַַַָָֹ

וכלאחימל הוה, ע אה  רא  הנא  ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָ
הו  ה ,הדי הני  ְֲֲֲִֵֵַַֻאי

ולא בכ אחטא א ,לכ למר ְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹֹרציתי
תב  מה על יט)אעבר ער(ויקרא ולפני  ְְֱִִֵֵֶֶַַָֹ

 ר מי ס מ  וא מכל,  ת ְְְִִִֵֶֶֶַַֹלא
רי אמר . כבנפ נ תס ולא , ְְְְְְִִֶַַַַַָֹה
רהתח .א ינ ח הרחמ ר ְְֲִִִֵֶַַָָָָי סי ,
 א בר   לד ר לא  , לה אמר .ְִֵֶַַָָָָָֹע

אחרת. לדר סט זה. עבר ְֲֶֶֶֶֶֶַַַָָֹעד

לה ,אחר אמר , מק  תמא  צא ְֵֶֶַַַָָָָ
לכי ה  הי האחרת ר ה תאְְִֶֶֶֶַַָָָ
אחד האר ע וכה ,חכ ה אחד   עְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ת א עליו  האר ע ת א ק .ְִֶַָָָָָע
עבר מי ל , י  תמא .והרג  ֲִֵֵֶַָָָמק
והרי ,נפ את  מס ,מק ת אְְְֲֵֵֶַַַָ
רגיוה  הרי דדי   ריְְְְְִִִִֵַָָמתח
דעי וא ה  , האד ני את  חימקְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ

ע  רלא  דה  מב , ברי ְְִֵַַָָָֹ
. י כל הה ת א   ְֵַַָֹה א

י)תח  לעמד(ישעיה  נב  ה עד  ואמר, ְְֲַַַַָָֹֹ
רא י תא ארה  הרי  .' ְֲֲֵֵֵָָָוג
,  לכ אמר לא  אני אבל ְֲֲִִֵֶַָָָָֹהייבה,
   ה עד  .למדנ הבר ד  ְֶֶַַַָָָָא א 

ת ב ,  אא זה ?  י ו)איזה וח(שמות ִֵֶֶֶַַָָָ
וס ד עינדב . ת  אלי בע את ְֱֲִִֶֶַַַַָָֹאהר
ה א אהר יראל, נסת על ְְֲִֵֶֶֶַַָֹה א
ת א  ל ית את  לת ,בינְְְִֵֵֵֶַַָָָ
 א מ אחד . להזג  לל להכניסְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ה א ,ק  ה ל  ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹוהלאה,

.אהר מְֲַֹ

אחימלת א וכל ,עלי ד ל ה היה ְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹ
ביני  הי ע הניְֲִִִֵַָֹה

הזֹוהר צאסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

, אתקטיל יו מטרניתא , ביניְְְְְִִִִִֵַַָָ
בלח דהא , מטרניתא  ְְְִִִַַַָָָָא ארת 
א כח ולא  ,דיל בינא  ְְְְְְֲִִִִִַָָָואתאביד
ויח י  יתה , וית ,קמ  מ  ְִִִֵֵֵֵַַַָָָָמא

מלא .  ע לאז וגא  ְְְְִִַַָָָל

די, מאלאל אתע רא  י מא , מההא  ְְְְִִֵֵַַָָָָ
א , על  מי עלמא , על ְְְִַַַָָָָָֹוקימא
 מינייה אתאביד ולבני, לא ל ְְְְְֲִִִִִַָָקטיל
וכ ה אלפי ה מראל  מית ,ְְְְִִִִֵַַַַָָָמלכ
עד  תלי , הוה ח בה  ההא  ,ע ועד .ְְְִֵַַַַָָָָָרבוו

א . ואריז סנחריב  ְְְְִִֵַַָָָֹאתא 

י מאודא  ה א א  נ ב,  ה ע ד הא  ְְַָָָ
כנסת א  . איה מא ְִִֶֶַָָָע אה,
ההיא ,יל ביני אבדת ְְְְִִִִִֵַַַָָיראל,

ימינא , לא לי)דא ארת (הוי ְְְְְְִִֵֵַַָָֹ

הא . ימינא  כהנא  מאלא . ְְְְְְֲִִִַַָָָָָלאת קא 
ב מאלא) לאתקא לי הוה  בגי),  בגי ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ

 ה לעמד.ע ד נ ב  ְֲַַ

אלא נסה, אל  בעת  תיב  חזי, ְְִִֵַָָָָָָ
קטיל ה א בגי א א  הכא . ְְֲִִֶַָָָָאמאי
לאתעקרא ימינא , רעא  וגרי ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָלכהני,
לא ימא , מההא  הכא ,  א ְֵֵַָָָָָָמעלמא .
לא גי דכא, ההא  נ ר  ְְְְְִַַַָָָָאע ר
לרי  יסי ר י לי אמר .י נפ  ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָאס
רא גברא  למא  ל אמרית ולא  ְְְֲִִִַַָָָָָָָח יא ,

הא .

ג)ואמר,תח מצא(משלי אד א רי ְְֵַַַָָָָָָ
,אד ארי ע"א)חכמה . נ' ד) ג ְְְֵַָָָָ

מ ה  מינ וידענא  , ל א חנא ,ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָאנ
,אנ ג בנה, יפיק ואד ְְְְְְֲִָָָָָָָדחכמתא.

הבירה נארה  ,הרג יו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָה בירה .
נמצא ולא , בי ה ואבד  ,ְְְְְִִֶַַַָָָָֹלב
וי ח  ית  וית לפניה  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי 

.ל ה  ע להזג תְְִִֵֶֶַַָא

ל מאל ,ואז עברה היא   י  תמא ְְְִִֵָָָֹ
לל. ארבת  ,להע על ְֶֶֶֶַַָָֹועמדת
את מה וא דה  בניו, אל  את ְְְִֵֶֶֶָָָָָָהרגה
אלפי ה  מראל   מת ְְֲִִִֵֵַַָָָָה לכה,
החטא תא היה  עכ ו ועד  רבב ת. ְְְְְֵַַַַָָָָָוכה
הל. את והריז סנחריב  א  עד  ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלי ,

וזה?מיה ,עלי י זה נב, ה עד ְְְִֶֶֶַֹ
את אדה  י ראל  נסת ְְְִִֵֶֶֶֶָָז
ללא ארה ת א , ביני ְְְֲִִִֶֶַָָָֹה
 ה ה מאל , להבק  [ל [היה  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹימי
להתק  ל היה  מ] ,ימי ְְִִִֵַָָָָה א
לעמד. נב  ה עד   מ ְְֲִַַַָֹֹֹמאל]

להא נסה. אל בעת  תב  ראה, ְְִֵַָָָָָָֹ
הרג הא   מ א א  א ל? אִֶֶַָָָָ
להע מ עקר וגר הני ה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹאת
עבר לא  י תמא א  א  ימי ְִֵַַַָָָֹזרע
  יס א די  , מק  תא ְְְִִֵֵֶַָֹאי

חי לר י  י סי רי  ל אמר .נפולא א , ְְְְִִִֵַַַַָָֹ
ד ל? אי הא  א לי   ל ְְִִַַָָאמרי 

ג)ואמר,תח  מצא(משלי אד ארי  ְְֵַַַָָָָָָ
אנ מ   אד ארי  ְְְֵַָָָָָחכמה .
חכמה. בר מ וידענ  ת א צאנְְְְְְִֶַַָָָָָ
 ל  ינח אנ מ  ב נה  יפיק  ְְְְִִִֶָָָָָואד



י ּהּזֹּהְ ְֵ פ    ִסּחּו ָּ ָשְ ת ּוּיִ ָשּ ְָ ּחָ הזֹוהרצביי ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

ה א ודא  .בהד לאתחרא  ל ְְְְְְֲִִַַָָָָָא ריכנא 
ה א  רי קד א  לי יז  נ ְְְִִֵַַָָֻבר
א ועל ד כינא , אנ י בארחא , ְְְְְְְְְִִִַַָָָָָנבז זא 

ד )תיב , נג .(משלי א ר  יקי צ וארח ְְְִִִַַַֹֹ
.ְָאזל

ל ז אד וזה ,ע ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלהתח ר
ני ,ר מנה  הא  ר ד ְֵֶֶַַַָָָָה

תב  זה  ועל ד )ה כינה, וארח(משלי ְְְִֶַַַָָֹ
. הלכ .נג א ר יקיְְִִַַָֹצ

גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].

 



וישלח פרשת

ע"ב קסה  דף  וישלח  פרשת א' חלק  זוהר 

ממש מלאכים לעשו  שלח יעקב

יצּוה"ו ּיׁשלח  מלאכיו "ּכי  כתיב: אלעזר, רבי אמר  וגו'". אחיו עׂשו אל לפניו מלאכים  יעקב   ַ ִ ְ ַ ַ ֲֹ ַ ְ ָ ִ ְ ָ ָ ֶ ֵ ָ ָ ִ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ֶ
"ּדרכי ּבכל לׁשמר ,יא)ּל צא , לו(תהלים  הזמין הוא ברוך  שהקדוש יעקב , זה ,  ָ ִ ְ ָ ְ ְ ָ ְ ָ ֶ

כראוי, תמימים כולם עליונים , בשבטים  שלם בא הוא שהרי לפי הממונים , מחנות מלאכים
והוא לבן מן שניצל כיון וכאן אלהים", מלאכי  ב ֹו וּיפּגעּו לדרּכֹו  הל "ויעקב  שכתוב : ִ ֱֹ ֵ ֲ ְ ַ ְ ְ ִ ַ ְ ַ ְ ַ ָ ֲֹ ַ ְ כמו
"וּיאמר  ואז אותו, לסבב  קדושים  מלאכים מחנות ובאו  השכינה, עמו נזדווגה אז  ממנו, ֶ ַֹ נפרד
"וּיׁשלח  שכתוב: זה  לעשו, לו שלח מלאכים ומאותן זה", אלהים  מחנה ראם ּכאׁשר  ַ ְ ִ ַ ֶ ִ ֱֹ ֵ ֲ ַ ָ ָ ֶ ֲ ַ ֲֹ  ַיעקב 

בודאי. היו ממש  מלאכים מלאכים", ִ ָ ְ ַ ֲֹ  ַיעקב 

ע"א קסו דף  וישלח פרשת א ' חלק זוהר

הצדיקים להציל  שורה  השכינה 

ויחּלצם "פתח ליראיו סביב  ה' מלא "חנה כתוב: ואמר, יצחק ח)ר' לד, אחד(תהלים במקום , ֹ ֶ ַ ְ ַ ָ ִ ִ ֵ ָ ַ ְ ַ ְ ֵ
"ּל יצּוה מלאכיו "ּכי  יא)כתוב : צא, "חנה(תהלים שכתוב: אחד, וכאן הרבה, מלאכיו ,  ִ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ֶ ָֹ ֶ

זו סביב " ה' מלא "חנה מלאכים , שאר אלו ,"ּל יצּוה מלאכיו "ּכי אלא וגו '", ה' ַמלא  ְ ַ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ֶ ָֹ ֶ ַ ְ ַ ָ ִ
ה ' מלא "חנה ולפיכך הּסנה ", מ ּתֹו אׁש ּבלּבת אליו ה ' מלא "וּירא שכתוב : כמו  ַ ְ ַ ֶ ֶֹ ְ ַ ִ ֵ ַ ַ ְ ָ ֵ ַ ְ ַ ָ ֵ ַ השכינה,
אדם, על תשרה השכינה  וכאשר להצילו, בשביל הצדדים, בכל אותו לסבב  ליראיו", ָ ֵ ִ ִ  ָסביב 

שמה. נזדמנים  קדושים  מחנות הרבה 

ואפשר וכאן יחידי, נשאר ולא אותו סבבו הקדושים מחנות כל לבן, מבית יעקב  כשבא
שורה אינה ודאי הקדושה, ארץ  שהיא בנחלתה אלא שורה אינה  השכינה שהרי תשאל

שורה. להגן אבל ממנה, להניק  בשביל

אבינו מיעקב  נסתלקו  והמלאכים שהשכינה  הסיבה

לסכנהא) עצמו  שהכניס לפי
עצמואמר שהכניס לפי  יהודה, רבי  אמר לב ּדֹו", יעקב  "וּיּותר כתוב : למה כן אם חזקיה, ַ ְ ֲֹ ַ ֵ ָ ִ ַ רבי 

מּכל "קטנּתי אמר: ואז ממנו, נפרדו לכן בעיניו, הסכנה אותה רואה והיה ִֹ ִ ְ ָֹ לסכנה,
ממנו. שנפרדו הקדושים מחנות  הם  אלה האמת ", ּומּכל ֶ ֱ ָ ָ ִ ִ ָ ֲ  ַהחסדים

בלבדוב)ב  עשו  של  שרו  את  יעקב  שינצח שביל 
ואלהרבי בא, היה עליון שברשות  עשו , של שרו הממונה עם להניחו בשביל אמר, יצחק 

ואחר  ההיא, בשעה הוא ברוך  להקדוש לשבח זמנם שהגיע  שירה, לומר הלכו המלאכים
מחנֹות ", לׁשני הייתי וע ּתה וגו' האמת ּומּכל החסדים  מ ּכל "קטנ ּתי שכתוב: זהו אליו , חזרו ֲ ַ ֵ ְ ִ ִ ִ ָ ָ ַ ְ ֶ ֱ ָ ָ ִ ִ ָ ֲ ַ ִֹ ִ ְ ָֹ כך

ביתו. וכל שכינה מחנה



פ ָּ ָשְ ת ּוּיִ ָשּ ְָ ה    ּחָ ְָ ייזֹּהְ ּתֹו הזֹוהרצב ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

ה א ודא  .בהד לאתחרא  ל ְְְְְְֲִִַַָָָָָא ריכנא 
ה א  רי קד א  לי יז  נ ְְְִִֵַַָָֻבר
א ועל ד כינא , אנ י בארחא , ְְְְְְְְְִִִַַָָָָָנבז זא 

ד )תיב , נג .(משלי א ר  יקי צ וארח ְְְִִִַַַֹֹ
.ְָאזל

ל ז אד וזה ,ע ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלהתח ר
ני ,ר מנה  הא  ר ד ְֵֶֶַַַָָָָה

תב  זה  ועל ד )ה כינה, וארח(משלי ְְְִֶַַַָָֹ
. הלכ .נג א ר יקיְְִִַַָֹצ

וישלח פרשת

ע"ב קסה  דף  וישלח  פרשת א' חלק  זוהר 

ממש מלאכים לעשו  שלח יעקב

יצּוה"ו ּיׁשלח  מלאכיו "ּכי  כתיב: אלעזר, רבי אמר  וגו'". אחיו עׂשו אל לפניו מלאכים  יעקב   ַ ִ ְ ַ ַ ֲֹ ַ ְ ָ ִ ְ ָ ָ ֶ ֵ ָ ָ ִ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ֶ
"ּדרכי ּבכל לׁשמר ,יא)ּל צא , לו(תהלים  הזמין הוא ברוך  שהקדוש יעקב , זה ,  ָ ִ ְ ָ ְ ְ ָ ְ ָ ֶ

כראוי, תמימים כולם עליונים , בשבטים  שלם בא הוא שהרי לפי הממונים , מחנות מלאכים
והוא לבן מן שניצל כיון וכאן אלהים", מלאכי  ב ֹו וּיפּגעּו לדרּכֹו  הל "ויעקב  שכתוב : ִ ֱֹ ֵ ֲ ְ ַ ְ ְ ִ ַ ְ ַ ְ ַ ָ ֲֹ ַ ְ כמו
"וּיאמר  ואז אותו, לסבב  קדושים  מלאכים מחנות ובאו  השכינה, עמו נזדווגה אז  ממנו, ֶ ַֹ נפרד
"וּיׁשלח  שכתוב: זה  לעשו, לו שלח מלאכים ומאותן זה", אלהים  מחנה ראם ּכאׁשר  ַ ְ ִ ַ ֶ ִ ֱֹ ֵ ֲ ַ ָ ָ ֶ ֲ ַ ֲֹ  ַיעקב 

בודאי. היו ממש  מלאכים מלאכים", ִ ָ ְ ַ ֲֹ  ַיעקב 

ע"א קסו דף  וישלח פרשת א ' חלק זוהר

הצדיקים להציל  שורה  השכינה 

ויחּלצם "פתח ליראיו סביב  ה' מלא "חנה כתוב: ואמר, יצחק ח)ר' לד, אחד(תהלים במקום , ֹ ֶ ַ ְ ַ ָ ִ ִ ֵ ָ ַ ְ ַ ְ ֵ
"ּל יצּוה מלאכיו "ּכי  יא)כתוב : צא, "חנה(תהלים שכתוב: אחד, וכאן הרבה, מלאכיו ,  ִ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ֶ ָֹ ֶ

זו סביב " ה' מלא "חנה מלאכים , שאר אלו ,"ּל יצּוה מלאכיו "ּכי אלא וגו '", ה' ַמלא  ְ ַ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ֶ ָֹ ֶ ַ ְ ַ ָ ִ
ה ' מלא "חנה ולפיכך הּסנה ", מ ּתֹו אׁש ּבלּבת אליו ה ' מלא "וּירא שכתוב : כמו  ַ ְ ַ ֶ ֶֹ ְ ַ ִ ֵ ַ ַ ְ ָ ֵ ַ ְ ַ ָ ֵ ַ השכינה,
אדם, על תשרה השכינה  וכאשר להצילו, בשביל הצדדים, בכל אותו לסבב  ליראיו", ָ ֵ ִ ִ  ָסביב 

שמה. נזדמנים  קדושים  מחנות הרבה 

ואפשר וכאן יחידי, נשאר ולא אותו סבבו הקדושים מחנות כל לבן, מבית יעקב  כשבא
שורה אינה ודאי הקדושה, ארץ  שהיא בנחלתה אלא שורה אינה  השכינה שהרי תשאל

שורה. להגן אבל ממנה, להניק  בשביל

אבינו מיעקב  נסתלקו  והמלאכים שהשכינה  הסיבה

לסכנהא) עצמו  שהכניס לפי
עצמואמר שהכניס לפי  יהודה, רבי  אמר לב ּדֹו", יעקב  "וּיּותר כתוב : למה כן אם חזקיה, ַ ְ ֲֹ ַ ֵ ָ ִ ַ רבי 

מּכל "קטנּתי אמר: ואז ממנו, נפרדו לכן בעיניו, הסכנה אותה רואה והיה ִֹ ִ ְ ָֹ לסכנה,
ממנו. שנפרדו הקדושים מחנות  הם  אלה האמת ", ּומּכל ֶ ֱ ָ ָ ִ ִ ָ ֲ  ַהחסדים

בלבדוב)ב  עשו  של  שרו  את  יעקב  שינצח שביל 
ואלהרבי בא, היה עליון שברשות  עשו , של שרו הממונה עם להניחו בשביל אמר, יצחק 

ואחר  ההיא, בשעה הוא ברוך  להקדוש לשבח זמנם שהגיע  שירה, לומר הלכו המלאכים
מחנֹות ", לׁשני הייתי וע ּתה וגו' האמת ּומּכל החסדים  מ ּכל "קטנ ּתי שכתוב: זהו אליו , חזרו ֲ ַ ֵ ְ ִ ִ ִ ָ ָ ַ ְ ֶ ֱ ָ ָ ִ ִ ָ ֲ ַ ִֹ ִ ְ ָֹ כך

ביתו. וכל שכינה מחנה



ה ְָ פ    זֹּהְ ּתֹו ָּ ָשְ ת ּוּיִ ָשּ ְָ ּחָ יד

וישלח פרשת

ע"ב קסה  דף  וישלח  פרשת א' חלק  זוהר 

ממש מלאכים לעשו  שלח יעקב

יצּוה"ו ּיׁשלח  מלאכיו "ּכי  כתיב: אלעזר, רבי אמר  וגו'". אחיו עׂשו אל לפניו מלאכים  יעקב   ַ ִ ְ ַ ַ ֲֹ ַ ְ ָ ִ ְ ָ ָ ֶ ֵ ָ ָ ִ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ֶ
"ּדרכי ּבכל לׁשמר ,יא)ּל צא , לו(תהלים  הזמין הוא ברוך  שהקדוש יעקב , זה ,  ָ ִ ְ ָ ְ ְ ָ ְ ָ ֶ

כראוי, תמימים כולם עליונים , בשבטים  שלם בא הוא שהרי לפי הממונים , מחנות מלאכים
והוא לבן מן שניצל כיון וכאן אלהים", מלאכי  ב ֹו וּיפּגעּו לדרּכֹו  הל "ויעקב  שכתוב : ִ ֱֹ ֵ ֲ ְ ַ ְ ְ ִ ַ ְ ַ ְ ַ ָ ֲֹ ַ ְ כמו
"וּיאמר  ואז אותו, לסבב  קדושים  מלאכים מחנות ובאו  השכינה, עמו נזדווגה אז  ממנו, ֶ ַֹ נפרד
"וּיׁשלח  שכתוב: זה  לעשו, לו שלח מלאכים ומאותן זה", אלהים  מחנה ראם ּכאׁשר  ַ ְ ִ ַ ֶ ִ ֱֹ ֵ ֲ ַ ָ ָ ֶ ֲ ַ ֲֹ  ַיעקב 

בודאי. היו ממש  מלאכים מלאכים", ִ ָ ְ ַ ֲֹ  ַיעקב 

ע"א קסו דף  וישלח פרשת א ' חלק זוהר

הצדיקים להציל  שורה  השכינה 

ויחּלצם "פתח ליראיו סביב  ה' מלא "חנה כתוב: ואמר, יצחק ח)ר' לד, אחד(תהלים במקום , ֹ ֶ ַ ְ ַ ָ ִ ִ ֵ ָ ַ ְ ַ ְ ֵ
"ּל יצּוה מלאכיו "ּכי  יא)כתוב : צא, "חנה(תהלים שכתוב: אחד, וכאן הרבה, מלאכיו ,  ִ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ֶ ָֹ ֶ

זו סביב " ה' מלא "חנה מלאכים , שאר אלו ,"ּל יצּוה מלאכיו "ּכי אלא וגו '", ה' ַמלא  ְ ַ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ַ ֶ ָֹ ֶ ַ ְ ַ ָ ִ
ה ' מלא "חנה ולפיכך הּסנה ", מ ּתֹו אׁש ּבלּבת אליו ה ' מלא "וּירא שכתוב : כמו  ַ ְ ַ ֶ ֶֹ ְ ַ ִ ֵ ַ ַ ְ ָ ֵ ַ ְ ַ ָ ֵ ַ השכינה,
אדם, על תשרה השכינה  וכאשר להצילו, בשביל הצדדים, בכל אותו לסבב  ליראיו", ָ ֵ ִ ִ  ָסביב 

שמה. נזדמנים  קדושים  מחנות הרבה 

ואפשר וכאן יחידי, נשאר ולא אותו סבבו הקדושים מחנות כל לבן, מבית יעקב  כשבא
שורה אינה ודאי הקדושה, ארץ  שהיא בנחלתה אלא שורה אינה  השכינה שהרי תשאל

שורה. להגן אבל ממנה, להניק  בשביל

אבינו מיעקב  נסתלקו  והמלאכים שהשכינה  הסיבה

לסכנהא) עצמו  שהכניס לפי
עצמואמר שהכניס לפי  יהודה, רבי  אמר לב ּדֹו", יעקב  "וּיּותר כתוב : למה כן אם חזקיה, ַ ְ ֲֹ ַ ֵ ָ ִ ַ רבי 

מּכל "קטנּתי אמר: ואז ממנו, נפרדו לכן בעיניו, הסכנה אותה רואה והיה ִֹ ִ ְ ָֹ לסכנה,
ממנו. שנפרדו הקדושים מחנות  הם  אלה האמת ", ּומּכל ֶ ֱ ָ ָ ִ ִ ָ ֲ  ַהחסדים

בלבדוב)ב  עשו  של  שרו  את  יעקב  שינצח שביל 
ואלהרבי בא, היה עליון שברשות  עשו , של שרו הממונה עם להניחו בשביל אמר, יצחק 

ואחר  ההיא, בשעה הוא ברוך  להקדוש לשבח זמנם שהגיע  שירה, לומר הלכו המלאכים
מחנֹות ", לׁשני הייתי וע ּתה וגו' האמת ּומּכל החסדים  מ ּכל "קטנ ּתי שכתוב: זהו אליו , חזרו ֲ ַ ֵ ְ ִ ִ ִ ָ ָ ַ ְ ֶ ֱ ָ ָ ִ ִ ָ ֲ ַ ִֹ ִ ְ ָֹ כך

ביתו. וכל שכינה מחנה

יעקב)ג  ע  ללחו עשו  של  לשרו  רשות נית ההוא שבלילה  לפי 
שהרי רבי השעה, באותה עשו של לצד שליטה  היתה ההוא שבלילה אמרו הרי  אמר , אלעזר

חסר  מארת ", "יהי  השמש[א ]כתוב : שהוא יעקב  שנשאר לב ּדֹו", יעקב  "וּיּותר  ולפיכך: ,  ְ ִ ְֹֹ ַ ִ ָ ֵ ַ ֲֹ ְ ַ
השמש מן הלבנה שנתכסה  לא[ב ]בלבדו, הוא ברוך הקדוש של השמירה  כן פי  על ואף ,

וראה לימין הביט לֹו", יכל לא ּכי "וּירא שכתוב : לו , יכל לא כן ועל וכל, מכל ממנו  ָֹ ִֹ ְ ַ ַ סרה
ו לשמאל הביט זהלאברהם , מצד ונכלל זה  מצד שנכלל וראה בהגוף הביט ליצחק , ,[ג]ראה

מלא "חנה ולפיכך להגוף , מבחוץ והוא להגוף, הסמוך אחד בעמוד ירכֹו", ּבכף "וּיּגע ַ ְ ַ ֶ ֵֹ ְ ַ ְ ַ ִ ַ אז
אצלו, השכינה שרתה וכאשר להצילו, בשביל צדדיו , בכל הקיפו ויחּלצם", ליראיו סביב  ֵ ְ ַ ְ ַ ָ ֵ ִ ִ ָ ה'

עשו. אל שלח  המלאכים ומאותן עמו, באו ומחנות  חילות  הרבה 

חי  יצחק בעוד עשו עם להשלים רצה יעקב 

היהרבי ומוטב  עשו, אל לשלוח הוא נתעורר מה מפני מלאכים", יעקב  "וּיׁשלח  אמר: ִ ָ ְ ַ ֲֹ ַ ַ ְ ִ ַ אבא
לא ולעולם אב, כבוד על חושש שעשו אני  יודע יעקב , אמר אלא ממנו, לשתוק  לו
רוצה אני  קיים  שאבי  עתה  ורק  ממנו, ירא  אינני קיים ואבי שהואיל יודע והריני לפניו, הרגיז

לפניו". מלאכים  יעקב  "וּיׁשלח מיד עמו , ָ ָ ְ ִ ָ ְ ַ ֲֹ ַ ַ ְ ִ ַ להתפייס

עשו על  ימלוך יעקב הימים שבאחרית כדי לעשו  עבד  עצמו  את  עשה  יעקב 

לחם"רבי וחסר מּמתּכּבד לֹו, ועבד נקלה "טֹוב  כתוב : מלאכים", יעקב  "וּיׁשלח אמר: ֶ ָ ַ ֲ ַ ֵ ַ ְ ִ ִ ֶ ֶ ְ ֶ ְ ִ ִ ָ ְ ַ ֲֹ ַ ַ ְ ִ ַ שמעון
ט ) יב, יהיה(משלי  כך  שאחר בשביל עשו , לפני  עצמו  שהכניע יעקב , זה נקלה" "טֹוב  , ִ ְ ֶ

לא ועוד וגו'", לאּמים ל וי ׁשּתחוּו עּמים  יעבדּו" בו ויתקיים עליו, וישלוט לו עבד ִ ֻ ְ ְ ֲ ַ ְ ִ ְ ִ ַ ְ ַ ַ עשו
נקלה, מיד יעקב  היה כן ועל הימים , לסוף  יעקב שסלקה  לפי כלל, יעקב  ממשלת זמן היה
לו שנתנו לזה עבד יהיה לחם, חסר שהוא זה לו, עבד יהיה מתכבד שהיה  זה כך ואחר

ותירוש. דגן רוב 

חכמהבא ויותר נקלה, להיות  נתהפך להכנע, עתה  לו שנצרך יעקב  שידע שלפי  וראה,
הורג  היה זו, חכמה  יודע עשו היה שאילו עשו , נגד שעשה מה מכל בזה, עשה וערמה

לזה. יבא שלא עצמו  את

ע"ב קסו דף  וישלח  פרשת א' חלק זוהר
מיד"ויצו  וגו'", ּגרּתי לבן עם יעקב  עב ּד אמר ּכה  לעׂשו לאדני  תאמר ּון ּכה לאמר אתם  ַ ְ ַֹ ָ ֵֹֹֹ ְ ַֹ ִ ְ ֵ ָֹ ָ ַ ַ ְ ְ ַ ֲֹ ִ ָ ָ ַ ְ ִ

אביו, שברכו הברכות באותן עשו יסתכל שלא כדי  לעבד, לו להתהפך  יעקב  פתח
שאמרנו. כמו כך , אחר על אותן סלק יעקב  שהרי

 הזוהר זיו

עשו.א. של צד והיינו  ועונש, קללה על  רמז

שאז ב. העליון, ויחוד זיווג היה שלא  פירוש,
עשו. של כחו הדין, שליטת נתעורר 

מדת ג. שהיא בתפארת , שרשו  שיעקב  פירוש,
וגבורה, מחסד  ושמאל , ימין מן הכלולה הרחמים

ויצחק. מאברהם 


