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ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

ָּפָרַׁשת

ְּבֵראִׁשית 



ית     ּתֶֹכן ִעְנָיִנים ַתָׁשִ ְּּ ת  ָתָשֵ ָ ּ ד

' ֹּתֶכן ִעְנָיִנים &

ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֵני ַרּבִ ל ֶאת ּפְ ן ָיִאיר הֹוֵלְך ְלַקּבֵ יְנָחס ּבֶ י ּפִ  ַרּבִ

דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ ינֹו  ֶרךְ  ּדִ ּדֶ ּבַ ַהּתֹוָרה  ָעָרה  ֵעֶסק  ַהּמְ ִמן  ֵצאתֹו  ּבְ

י  ֲאָרָרט  ּכִ לּוִים  ָהֵרי  ַהּגְ ִאים  ַהַחּטָ הּוא  ֻחְמַרת  רּוְך  ּבָ

ת  ִרים  ְסֻגּלַ ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ ְרּכֹו  ִאם ִיּסָ ר ֶאת ּדַ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ ִהׁשְ

  ָראּוי ֵאינֹו נֹוֵטל ָיָדיו ּכָ ל ִמי ׁשֶ נֹות  עֹוְנׁשֹו ׁשֶ ְרּבָ ַהּקָ

הזֹוהר יאסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

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

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

.ל ְָָָקיימא

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

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

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

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

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

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

ההבטחות הגדולות של הרשב"י
)בזוהר תרומה קכ"ח:(

אמר רבי שמעון בן יוחאי זיע"א: מעיד אני עלי שמים וארץ, שכל המזכה את 
הרבים ]בהפצת הזהר הקדוש[ מתעלה בשלש מעלות, מה שאין כל אדם זוכה לזה:

כופה את מלכות הרשעה. א. 
עושה נחת רוח ועלוי להשם יתברך. ב. 

מעמיד את כל העולם שלא יחרב, ומרבה שלום. ג. 
ועל זה מבטיח לו הרשב"י:
זוכה לראות בנים לבניו. א. 

זוכה לעשירות בעולם הזה. ב. 
זוכה לעולם הבא. ג. 

אין שום אחד שיכול להזיק ולהרע לו. ד. 
נכנס לשנים עשר שערי גן עדן – ואין מוחה בידו. ה. 

משפיעים עליו שפע ברכה והצלחה לו בכל ענינים לו ולזרעו עד סוף כל הדורות. ו. 
הקדוש ברוך הוא והרשב"י מברכים אותם בכל הברכות שנתברך בהם אברהם  ז. 

אבינו, שגם הוא קרב את כולם להקדוש ברוך הוא.
ונכנס  אותו,  ומלוים  עליונים  מלאכים  מחנות  לארבע  קורא  הוא  ברוך  הקדוש  ח. 
לשבעים עולמות גנוזים )גימטריא "סוד"(, שלא זוכה בהם שום אדם אחר – ומייחדים 

רק לו.



ית  ַתָׁשִ ְּּ ת  ָתָשֵ ָ ּ    הִסּ ּוַתי ֵהּזֵֹהת הזֹוהר יאסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

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

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

.ל ְָָָקיימא

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

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

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

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

.ל עמדת העה הרי  , לְֲֵֶֶֶַָָָָהע

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



ית     ִסּ ּוַתי ֵהּזֵֹהת ַתָׁשִ ְּּ ת  ָתָשֵ ָ ּ הזֹוהריבו ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

הוינא לא בכ לי חמיתא  לא  ְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָאלמלא 
.כְָ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.מ ְִִֶֶֶנפרדת 

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

.נ ִר

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

הזֹוהר יגסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

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

דא רייתא . מי למימר ְְְִִֵֵַַָָָבעינ

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

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

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

.מייתי ְְְִַַָארעא 

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

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

.מית יא  לג  ְְְְִִִַָואתרמ

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

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

תרה. ברי ְִֵַָלמר

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

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

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

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

.מתי אר  פליונ מטי נ  היְְְִִִִֵֶֶָָָָ

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

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

.מת  ה לת ונזרק בה ְְְְִֵֵֶַָָעינ

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



ית  ַתָׁשִ ְּּ ת  ָתָשֵ ָ ּ    זִסּ ּוַתי ֵהּזֵֹהת הזֹוהריב ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

הוינא לא בכ לי חמיתא  לא  ְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָאלמלא 
.כְָ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.מ ְִִֶֶֶנפרדת 

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

.נ ִר

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

הזֹוהר יגסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

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

דא רייתא . מי למימר ְְְִִֵֵַַָָָבעינ

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

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

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

.מייתי ְְְִַַָארעא 

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

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

.מית יא  לג  ְְְְִִִַָואתרמ

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

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

תרה. ברי ְִֵַָלמר

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

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

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

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

.מתי אר  פליונ מטי נ  היְְְִִִִֵֶֶָָָָ

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

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

.מת  ה לת ונזרק בה ְְְְִֵֵֶַָָעינ

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



ית     ִסּ ּוַתי ֵהּזֵֹהת ַתָׁשִ ְּּ ת  ָתָשֵ ָ ּ הזֹוהריד ח ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

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

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

אררט ֲֵָָָהרי
א) סג, נח (זוהר

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

. יק ר יעיא  ביהח ְְִִֵֵֵַַַַָיתמחי

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

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

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

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

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

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

אררט ֲֵָָָהרי
א) סג, נח (זוהר

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

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

ְָָלפניו.

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

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

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

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

הזֹוהר טוסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

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

אחרא . ְֲִַָָבזינא 

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

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

 עית א הא  רי (לאחא)קדא ְְְְְִִַַָָָֻ

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

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

יא ת : כדקא  עלמא  י ְְְְְֲִַַָָָאחר

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

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

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

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

אסחר מלא (אצער)פלטרי עלייה ְְְְְְְֲִַַַַַַַָ

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

אחר. מי ק ונד מינ ְְְְִִִֵֶַָאת

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

ראי .  לע אחרת רת ְֱֲִֵֶֶָָָָאעה

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

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

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

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



ית  ַתָׁשִ ְּּ ת  ָתָשֵ ָ ּ    טִסּ ּוַתי ֵהּזֵֹהת הזֹוהריד  ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

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

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

אררט ֲֵָָָהרי
א) סג, נח (זוהר

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

. יק ר יעיא  ביהח ְְִִֵֵֵַַַַָיתמחי

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

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

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

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

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

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

אררט ֲֵָָָהרי
א) סג, נח (זוהר

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

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

ְָָלפניו.

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

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

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

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

הזֹוהר טוסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

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

אחרא . ְֲִַָָבזינא 

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

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

 עית א הא  רי (לאחא)קדא ְְְְְִִַַָָָֻ

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

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

יא ת : כדקא  עלמא  י ְְְְְֲִַַָָָאחר

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

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

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

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

אסחר מלא (אצער)פלטרי עלייה ְְְְְְְֲִַַַַַַַָ

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

אחר. מי ק ונד מינ ְְְְִִִֵֶַָאת

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

ראי .  לע אחרת רת ְֱֲִֵֶֶָָָָאעה

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

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

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

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



ית     ִסּ ּוַתי ֵהּזֵֹהת ַתָׁשִ ְּּ ת  ָתָשֵ ָ ּ הזֹוהרטז י ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

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

קאי. ְְִַַָָָלאתט רא

הרנ ת ְְַַָָֻסגת
ע"ב) ק וירא (זוהר

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

ְְְִָָלא זבא .

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

לטב .  ְֵַלי

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

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

מפני?! להתח א כל אי ְְְְְִִֵֵֶַַַָוא

הרנ ת ְְַַָָֻסגת
ע"ב) ק וירא (זוהר

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

להצל. קר א  א להצל, ְְְְִִֵֵַָָָָָָָקר

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

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

לטב . ת א יריז   ְְִֶֶַָָֻבה

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

הזֹוהר יז סיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

ית ל ליראל, לה הו סמיְְְְְְְֲִִִֵַַָ
.ייהמ ְִַָָמתנא

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

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

ה א . דחמינא  דנהיר ְְְִִִִַָָָָָב צינא 

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

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

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

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

ָָהכא .

תל לי ראל , לה הי מיְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
.מה ֵֶֶַָהות 

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

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

עת. ִִֵֶָָראיתי 

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

א א. ֶַָל 



ית  ַתָׁשִ ְּּ ת  ָתָשֵ ָ ּ    יִׁסּ ּוַתי ֵהּזֵֹהת הזֹוהרטז  ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

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

קאי. ְְִַַָָָלאתט רא

הרנ ת ְְַַָָֻסגת
ע"ב) ק וירא (זוהר

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

ְְְִָָלא זבא .

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

לטב .  ְֵַלי

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

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

מפני?! להתח א כל אי ְְְְְִִֵֵֶַַַָוא

הרנ ת ְְַַָָֻסגת
ע"ב) ק וירא (זוהר

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

להצל. קר א  א להצל, ְְְְִִֵֵַָָָָָָָקר

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

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

לטב . ת א יריז   ְְִֶֶַָָֻבה

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

הזֹוהר יז סיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

ית ל ליראל, לה הו סמיְְְְְְְֲִִִֵַַָ
.ייהמ ְִַָָמתנא

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

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

ה א . דחמינא  דנהיר ְְְִִִִַָָָָָב צינא 

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

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

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

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

ָָהכא .

תל לי ראל , לה הי מיְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
.מה ֵֶֶַָהות 

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

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

עת. ִִֵֶָָראיתי 

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

א א. ֶַָל 



ית     זֵֹהת ּתֹוָתה ַתָׁשִ ְּּ ת  ָתָשֵ ָ ּ יּ

בראשית פרשת

א' עמוד  ה ' דף   בראשית פרשת א' חלק  זוהר 

העולם את שברא קודם בתורה הוא ברוך הקדוש הסתכל  פעמים ארבע 

העולםוגו'""אלהים את  הוא ברוך הקדוש ברא בהתורה וראה בא שמעון: רבי אמר ,[א ],  ֱֹ ִ
ח')שכתוב  ּבכל :(משלי  לפניו מׂשחקת יֹום יֹום  ׁשעׁשעים  ואהיה אמֹון אצל ֹו ָ ְ ָ ָ ְ ֶ ֶ ַ ְ ִ ֻ ֲ ַ ֶ ְ ֶ ָ ָ ְ ֶ ֶ ְ ֶ ָ "ואהיה

עשהעת " כך ואחר אמרה , כך  ואחר פעמים, וארבע ושלש  ושתים  פעם בה הסתכל והוא ,  ֵ
בה , לטעות יבאו שלא לאנשים ללמד מלאכה, שכתובבה כ "ח)כמו ויס ּפרּה:(איוב רא ּה ָ ְ ַ ְ ַ ָ ָ ָ "אז 

לאדם " וּיאמר חקרּה וגם הכינההכינּה ויספרה ראה אז שכתוב  אלו פעמים  ארבע וכנגד ,  ֱ ִ ָ ְ ַ ֲ ָ ָ ַֹ ֶ ָ ָ ָ
שברא מה  הוא ברוך  הקדוש ברא חקרה, תיבות[ב ]וגם ארבע הכניס מלאכתו שהוציא וטרם ,

ארבע כנגד הן השמים, כך ואחר ארבע, הרי  את, אלהים ברא בראשית שכתוב  בתחילה ,
לפועל. מלאכתו שהוציא טרם  בתורה, הוא ברוך הקדוש  שהסתכל פעמים 

ב' עמוד ר"ה דף   ויגש  פרשת א' חלק זוהר

ברכה סימן  שהוא העולם נברא בי"ת  באות 

ונכנסורבי לפניי האותיות כל באו העולם, את  הוא ברוך הקדוש  שברא טרם אמר: אלעזר 
 לה אמר  העולם, בי לברוא רצונך לפניו, ואמרה תי "ו נכנסה למפרע , ואחת  אחת  כל

שכתוב  למות , צדיקים הרבה עתידים שבך ט ')לא, האנׁשים:(יחזקאל  מצחֹות  על ּתו ִ ָ ֲ ָ ְ ִ ַ ָ ָ ִ ְ ִ ְ "והתוית
לאוגו'", העולם  ולכן ממקדושי , אלא ממקדשי  תקרא אל תחלו, וממקדשי  שכתוב  ולמדנו

הקדוש להן אמר בלבדה, ואחת  אחת כל רי "ש , קו"ף  שי"ן אותיות , שלש  נכנסו בך . יברא
שק "ר, בכן שנקרא האותיות אתן שהרי  העולם, עמכן לברוא כדאי אתן אין   הוא ברוך
כ"ף, לאות האותיות שהגיעו עד כולן, וכן צד"י פ"א ונכנסו לפני. לעמד כדאי הוא אין  ושקר
בי"ת באות  הכל שנתקיים עד וכו', ותחתונים עליונים נזדעזעו הכתר  מעל כ"ף  שירדה כיון
האותיות, לכל הראש  היא שהאל"ף תאמר ואם ונברא, העולם נתיסד ובה  ברכה, סימן  שהיא
מקום ליתן שלא בשביל העולם, בה נברא לא לפיכך ארור, בה שנקרא לפי אלא הוא, כך

נברא. ובה העולם בבי"ת  ונתיסד העולם, בה נברא לא ארור, שנקרא הטומאה לצד

 הזוהר זיו

דברים,א. שני שהם  אומנותו בכלי כאומן לפרש אין
את  הוא ברוך הקדוש שברא כוונתו   לומר  יש אלא
דרכי פי על  רק ויתקיים שיתנהג באופן העולם
התורה  שדרכי כהאומרים  ולא והמצוה , התורה 
וזהו לזה , זה  מתנגדים  הם הזה, עולם של והחיים
אמון  כמו היינו  אמון, אצלו ואהיה הפסוק שמביא
ועוד הענינים , בכל להתנהג איך דרך  המורה  פדגוג

העולם  את הוא ברוך  הקדוש ברא שלפיכך לומר  יש 
תורה  חדושי ידי  שעל  כדי התורה , כח ידי על
נבראים  כן גם יהיו  ישראל, שיחדשו  האמתים

מזהירים . הרקיע  כזוהר קדושים ארבע ב.רקיעים 
שברא  למה  רמז הבריאה, הקדמת  של  תיבות 
בריאה  אצילות   שהם בכלל, עולמות ארבעה 
אין  עד  לרבבות עולמות  הם ובפרט, עשיה, יצירה 

בהשמטות

גדל לו ואומר עליו  המכה מלאך ממונה  בארץ  ועשב עשב כל על 
הארץ"את ואת תיבותהּׁשמים  ראשי שמיםאהוהארץהאתושמיםהתא", נבראו שבו ,  ֵ ַ ָ ַ ִ ְ ֵ ָ ָ ֶ

שמים ,א"הוארץ , נבראו בו נותן ו"ה, והוא בה, שנמצא מה וכל הארץ  נבראת  בו  ,
מלמטה ועשב עשב כל לך אין שאמרו, וזהו שבארץ, והעשבים  העצים  בכל  השתוקקות

ו מלמעלה  עליו ממונה גדל,שאין לו ואומר בו שמכה אותו ל "ח)שנאמר שומר  ָ ְ ַ ָ ֲ "הידעּת:(איוב
בארץ". מׁשטרֹו ּתׂשים  אם ׁשמים ֶ ָ ָ ָ ְ ִ ִ ָ ִ ִ ָ ָ  ֻחּקֹות 

ב' עמוד ל"ט דף   בראשית פרשת א ' חלק  זוהר 

הארץ מדורי שבעה 
ובהּו"והארץ  תה ּו הארץהיתה מדורי הם אלה  ציה,[ג]", נשיה, גיא, ארקא, אדמה , ארץ, :  ְ ָ ָ ֶ ָ ְ ָֹ ָֹ

איזו יוסי: רבי אמר בצדק. תבל ישפוט והוא שכתוב תבל, שבכולם וגדול תבל,
שכתוב: כמו הגיהנם , מקום הוא זה אבא רבי  לו אמר ציה, וצלמות "היא הסוד"צּיה וזהו  ,  ִ ָ ְ ַ ְ ָ ֶ

תהֹום "שכתוב: ּפני על שהוא"וח ׁש המות  מלאך  מקום  ציה , היא  וזו הגיהנם, מקום  סוד זה ,  ְֹ ֶ ַ ְ ֵ ְ
התגלות בה נראה שלא נשיה , זו  תבל העליון. חשך של מקום וזהו הבריות, פני מחשיך

נשכח  שאינו מקום ארקא, זו ובהו  נשיה, נקראת  כן ועל מכלם , שנשכחה עד רבי [ד]כלל .
אלקים. מרוח הניזון תבל נגד זה מרחפת, אלקים  ורוח גיא, זו  אמר: חייא

ב' עמוד ל "א דף   בראשית פרשת  א' חלק  זוהר

גנזו בתחלה  הוא ברוך הקדוש שברא העין אור
אֹור"ו ּיאמר ויהי א ֹור יהי  והואאלקים בתחלה , הוא ברוך הקדוש  שברא האור  הוא זה ,"  ַֹ ֶ ֱֹ ִ ְ ִ ַ ְ ִ

העין או בו[ה ]ר רואה והיה הראשון, לאדם  הוא ברוך הקדוש  שהראה האור והוא
ואומר  משבח והיה לדוד, הוא ברוך הקדוש שהראה האור והוא סופו, ועד העולם מסוף

ל "א) ליראי ":(תהלים צפנּת א ׁשר  ט ּוב רב הוא"מה ברוך הקדוש שהראה  האור והוא .  ָ ַ ְ ֲ ֶ ָ ַ ְ ָ ִ ֵ ֶ
דורות שלשה שיעמדו  הוא ברוך הקדוש שצפה ובשעה דן, ועד מגלעד בו וראה למשה,
הקדוש ונתנו בו, ישתמשו שלא כדי  גנזו הפלגה, ודור המבול ודור  אנוש  דור והם רשעים,

שלו העיבור ימי  מן  לו שנשארו ירחים, שלשה בו והשתמש למשה, הוא כמו[ו ]ברוך

 הזוהר זיו

נברא. כל  השגת לפי  מפרשים ג.מספר, יש
שמחלקים  הגעאגרפיא, חכמי דברי פי על הכוונה
בישובים  מזה זה  שונים חלקים  חמשה על הארץ
חלקי שני  עוד שנמצא ואומרים שלהם, ובאקלימים
והדרומי, הצפוני הארץ  כדור צירי שני במקום  ישוב 
ויש מאיתנו , יסתירם  הבורא השגחת  כעת  אשר 
פרק ו' שער בפרדס המבואר אחר בענין מפרשים

אמת .ד.ג'. דברי שם, שולטת השכחה שאין

אלוה ה. חלק שהיא הנשמה כח של  האור היינו
היה  לא  האור שזה  יובן הטבע  חכמת פי ועל ממעל ,

האור, לזה המקור  יהיה  שהמאור מאור בשום  נקשר
האור וקוי העין  בתוך  הופיע  הנשמה אור  שזיו  רק 
של  ביושר רק להתפשט מוכרחים היו לא הזה 
שהיה  אלא והנר השמש של  האור קוי כעין אלכסון 
שבירת  בדרך גם  רב  במרחק העין מן להתבשם בכחם 
נצטייר זה ידי ועל הארץ , כדור לסבוב האור קוי
שבכח איך יובן זה  פי ועל ומלואה, הארץ כל  בהעין
מן  ישראל ארץ  כל  לראות משה  יכול היה האור  זה
ראיתו. מנעה לא הארץ כדור ועגילת דן  ועד הגלעד

בכחו. ורק חשוך, במקום  במערה אותו הצפינה  כי



ית  ַתָׁשִ ְּּ ת  ָתָשֵ ָ ּ    ייזֵֹהת ּתֹוָתה

בראשית פרשת

א' עמוד  ה ' דף   בראשית פרשת א' חלק  זוהר 

העולם את שברא קודם בתורה הוא ברוך הקדוש הסתכל  פעמים ארבע 

העולםוגו'""אלהים את  הוא ברוך הקדוש ברא בהתורה וראה בא שמעון: רבי אמר ,[א ],  ֱֹ ִ
ח')שכתוב  ּבכל :(משלי  לפניו מׂשחקת יֹום יֹום  ׁשעׁשעים  ואהיה אמֹון אצל ֹו ָ ְ ָ ָ ְ ֶ ֶ ַ ְ ִ ֻ ֲ ַ ֶ ְ ֶ ָ ָ ְ ֶ ֶ ְ ֶ ָ "ואהיה

עשהעת " כך ואחר אמרה , כך  ואחר פעמים, וארבע ושלש  ושתים  פעם בה הסתכל והוא ,  ֵ
בה , לטעות יבאו שלא לאנשים ללמד מלאכה, שכתובבה כ "ח)כמו ויס ּפרּה:(איוב רא ּה ָ ְ ַ ְ ַ ָ ָ ָ "אז 

לאדם " וּיאמר חקרּה וגם הכינההכינּה ויספרה ראה אז שכתוב  אלו פעמים  ארבע וכנגד ,  ֱ ִ ָ ְ ַ ֲ ָ ָ ַֹ ֶ ָ ָ ָ
שברא מה  הוא ברוך  הקדוש ברא חקרה, תיבות[ב ]וגם ארבע הכניס מלאכתו שהוציא וטרם ,

ארבע כנגד הן השמים, כך ואחר ארבע, הרי  את, אלהים ברא בראשית שכתוב  בתחילה ,
לפועל. מלאכתו שהוציא טרם  בתורה, הוא ברוך הקדוש  שהסתכל פעמים 

ב' עמוד ר"ה דף   ויגש  פרשת א' חלק זוהר

ברכה סימן  שהוא העולם נברא בי"ת  באות 

ונכנסורבי לפניי האותיות כל באו העולם, את  הוא ברוך הקדוש  שברא טרם אמר: אלעזר 
 לה אמר  העולם, בי לברוא רצונך לפניו, ואמרה תי "ו נכנסה למפרע , ואחת  אחת  כל

שכתוב  למות , צדיקים הרבה עתידים שבך ט ')לא, האנׁשים:(יחזקאל  מצחֹות  על ּתו ִ ָ ֲ ָ ְ ִ ַ ָ ָ ִ ְ ִ ְ "והתוית
לאוגו'", העולם  ולכן ממקדושי , אלא ממקדשי  תקרא אל תחלו, וממקדשי  שכתוב  ולמדנו

הקדוש להן אמר בלבדה, ואחת  אחת כל רי "ש , קו"ף  שי"ן אותיות , שלש  נכנסו בך . יברא
שק "ר, בכן שנקרא האותיות אתן שהרי  העולם, עמכן לברוא כדאי אתן אין   הוא ברוך
כ"ף, לאות האותיות שהגיעו עד כולן, וכן צד"י פ"א ונכנסו לפני. לעמד כדאי הוא אין  ושקר
בי"ת באות  הכל שנתקיים עד וכו', ותחתונים עליונים נזדעזעו הכתר  מעל כ"ף  שירדה כיון
האותיות, לכל הראש  היא שהאל"ף תאמר ואם ונברא, העולם נתיסד ובה  ברכה, סימן  שהיא
מקום ליתן שלא בשביל העולם, בה נברא לא לפיכך ארור, בה שנקרא לפי אלא הוא, כך

נברא. ובה העולם בבי"ת  ונתיסד העולם, בה נברא לא ארור, שנקרא הטומאה לצד

 הזוהר זיו

דברים,א. שני שהם  אומנותו בכלי כאומן לפרש אין
את  הוא ברוך הקדוש שברא כוונתו   לומר  יש אלא
דרכי פי על  רק ויתקיים שיתנהג באופן העולם
התורה  שדרכי כהאומרים  ולא והמצוה , התורה 
וזהו לזה , זה  מתנגדים  הם הזה, עולם של והחיים
אמון  כמו היינו  אמון, אצלו ואהיה הפסוק שמביא
ועוד הענינים , בכל להתנהג איך דרך  המורה  פדגוג

העולם  את הוא ברוך  הקדוש ברא שלפיכך לומר  יש 
תורה  חדושי ידי  שעל  כדי התורה , כח ידי על
נבראים  כן גם יהיו  ישראל, שיחדשו  האמתים

מזהירים . הרקיע  כזוהר קדושים ארבע ב.רקיעים 
שברא  למה  רמז הבריאה, הקדמת  של  תיבות 
בריאה  אצילות   שהם בכלל, עולמות ארבעה 
אין  עד  לרבבות עולמות  הם ובפרט, עשיה, יצירה 

בהשמטות

גדל לו ואומר עליו  המכה מלאך ממונה  בארץ  ועשב עשב כל על 
הארץ"את ואת תיבותהּׁשמים  ראשי שמיםאהוהארץהאתושמיםהתא", נבראו שבו ,  ֵ ַ ָ ַ ִ ְ ֵ ָ ָ ֶ

שמים ,א"הוארץ , נבראו בו נותן ו"ה, והוא בה, שנמצא מה וכל הארץ  נבראת  בו  ,
מלמטה ועשב עשב כל לך אין שאמרו, וזהו שבארץ, והעשבים  העצים  בכל  השתוקקות

ו מלמעלה  עליו ממונה גדל,שאין לו ואומר בו שמכה אותו ל "ח)שנאמר שומר  ָ ְ ַ ָ ֲ "הידעּת:(איוב
בארץ". מׁשטרֹו ּתׂשים  אם ׁשמים ֶ ָ ָ ָ ְ ִ ִ ָ ִ ִ ָ ָ  ֻחּקֹות 

ב' עמוד ל"ט דף   בראשית פרשת א ' חלק  זוהר 

הארץ מדורי שבעה 
ובהּו"והארץ  תה ּו הארץהיתה מדורי הם אלה  ציה,[ג]", נשיה, גיא, ארקא, אדמה , ארץ, :  ְ ָ ָ ֶ ָ ְ ָֹ ָֹ

איזו יוסי: רבי אמר בצדק. תבל ישפוט והוא שכתוב תבל, שבכולם וגדול תבל,
שכתוב: כמו הגיהנם , מקום הוא זה אבא רבי  לו אמר ציה, וצלמות "היא הסוד"צּיה וזהו  ,  ִ ָ ְ ַ ְ ָ ֶ

תהֹום "שכתוב: ּפני על שהוא"וח ׁש המות  מלאך  מקום  ציה , היא  וזו הגיהנם, מקום  סוד זה ,  ְֹ ֶ ַ ְ ֵ ְ
התגלות בה נראה שלא נשיה , זו  תבל העליון. חשך של מקום וזהו הבריות, פני מחשיך

נשכח  שאינו מקום ארקא, זו ובהו  נשיה, נקראת  כן ועל מכלם , שנשכחה עד רבי [ד]כלל .
אלקים. מרוח הניזון תבל נגד זה מרחפת, אלקים  ורוח גיא, זו  אמר: חייא

ב' עמוד ל "א דף   בראשית פרשת  א' חלק  זוהר

גנזו בתחלה  הוא ברוך הקדוש שברא העין אור
אֹור"ו ּיאמר ויהי א ֹור יהי  והואאלקים בתחלה , הוא ברוך הקדוש  שברא האור  הוא זה ,"  ַֹ ֶ ֱֹ ִ ְ ִ ַ ְ ִ

העין או בו[ה ]ר רואה והיה הראשון, לאדם  הוא ברוך הקדוש  שהראה האור והוא
ואומר  משבח והיה לדוד, הוא ברוך הקדוש שהראה האור והוא סופו, ועד העולם מסוף

ל "א) ליראי ":(תהלים צפנּת א ׁשר  ט ּוב רב הוא"מה ברוך הקדוש שהראה  האור והוא .  ָ ַ ְ ֲ ֶ ָ ַ ְ ָ ִ ֵ ֶ
דורות שלשה שיעמדו  הוא ברוך הקדוש שצפה ובשעה דן, ועד מגלעד בו וראה למשה,
הקדוש ונתנו בו, ישתמשו שלא כדי  גנזו הפלגה, ודור המבול ודור  אנוש  דור והם רשעים,

שלו העיבור ימי  מן  לו שנשארו ירחים, שלשה בו והשתמש למשה, הוא כמו[ו ]ברוך

 הזוהר זיו

נברא. כל  השגת לפי  מפרשים ג.מספר, יש
שמחלקים  הגעאגרפיא, חכמי דברי פי על הכוונה
בישובים  מזה זה  שונים חלקים  חמשה על הארץ
חלקי שני  עוד שנמצא ואומרים שלהם, ובאקלימים
והדרומי, הצפוני הארץ  כדור צירי שני במקום  ישוב 
ויש מאיתנו , יסתירם  הבורא השגחת  כעת  אשר 
פרק ו' שער בפרדס המבואר אחר בענין מפרשים

אמת .ד.ג'. דברי שם, שולטת השכחה שאין

אלוה ה. חלק שהיא הנשמה כח של  האור היינו
היה  לא  האור שזה  יובן הטבע  חכמת פי ועל ממעל ,

האור, לזה המקור  יהיה  שהמאור מאור בשום  נקשר
האור וקוי העין  בתוך  הופיע  הנשמה אור  שזיו  רק 
של  ביושר רק להתפשט מוכרחים היו לא הזה 
שהיה  אלא והנר השמש של  האור קוי כעין אלכסון 
שבירת  בדרך גם  רב  במרחק העין מן להתבשם בכחם 
נצטייר זה ידי ועל הארץ , כדור לסבוב האור קוי
שבכח איך יובן זה  פי ועל ומלואה, הארץ כל  בהעין
מן  ישראל ארץ  כל  לראות משה  יכול היה האור  זה
ראיתו. מנעה לא הארץ כדור ועגילת דן  ועד הגלעד

בכחו. ורק חשוך, במקום  במערה אותו הצפינה  כי



ית     זֵֹהת ּתֹוָתה ַתָׁשִ ְּּ ת  ָתָשֵ ָ ּ יד

ירחים".שכתוב : ׁשל ׁשה ברוך "וּתצ ּפנה ּו הקדוש  לקח פרעה, לפני בא חדשים שלשה ואחר  ַ ִ ְ ְ ֵ ְֹ ָ ְ ָ ִ
בו ונשתמש  ההוא אור לו והחזיר  התורה , לקבל סיני הר על שעמד עד האור , ממנו הוא
מגשת וייראו  שכתוב  כמו פניו , על מסוה שנתן עד  אליו, לגשת ישראל יכלו ולא ימיו, כל

שכתוב זה כטלית , בו ונתעטף  ק "ד)אליו, ּכּׂשלמה".:(תהלים אֹור אֹור ""ע ֹוטה ויהי א ֹור ,"יהי   ֶ ַ ַ ְ ָ ְ ִ ַ ְ ִ
הקדוש שברא אור  יצחק : רבי אמר הבא. ובעולם הזה  בעולם הוא 'ויהי', – בו שנאמר מה  כל
שנגנז, הטעם מה ונגנז, סופו ועד העולם  מסוף  אורו עולה  היה בראשית , במעשה הוא ברוך

בעבורם יהנו אל והעולמות העולם, רשעי ממנו יהנו  שלא לצדיק[ז]כדי  לצדיקים, נגנז והוא ,
שכתוב צ "ז)דוקא, וגו'",:(תהלים לּצּדיק  זרּוע אחד,"א ֹור כולם ויהיו העולמות  יתכוננו  ואז  ָ ַ ַ ַ ִ

ונגנז. נסתר הוא הבא עולם של היום ועד

מ"ו דף   בראשית פרשת א' חלק  זוהר 

לבוא לעתיד לצדיקים נגנז האור

למטה,רבי האור זה התפשטות  יהי   אור יהי אמר: שנבראושמעון המלאכים  הם  ואלו
הימין  בחינת מצד להתקיים  קיום להם יש  הראשון, כי [ח]ביום האור את אלקים "וירא ,

בו: שנאמר  מעצמו, שמאיר המאור עם מעצמו, מאיר שאינו המאור להכליל  'את ' טוב ",
טוב " הזה,[ט]"כי אור מצד שבאים  המלאכים כל ולרבות  להכליל  'את' אלעזר: רבי אמר

כבתחילה מאירים השלימות.[י ]וכולם בקיום

א' עמוד  מ"ו  דף  – בראשית פרשת א ' חלק  זוהר 

הגנוז  האור מאותו  מתקיים העולם

וּיבּדל "וּירא ט ֹוב ּכי האֹור את הרשעיםאלקים במעשי ראה  חייא: רבי אמר  ראה  מה ,"  ַ ַ ְ ֱֹ ִ ֶ ָ ִ ַ ַ ְ ֵ
לגנזו הוא טוב וכי סופו, עד העולם  מסוף אורו שעולה  ראה אמר: אבא רבי אותו, וגנז

העולם. רשעי  ממנו יהנו שלא

 הזוהר זיו

ראה  בעיניו נקשר שהיה הנשמה  של  האור  זה
חשוך. במקום הרשעים ז.גם בשביל פירוש

בהדי ע"ד האור , מזה העולמות שאר גם יהנו
כרבא. לקי  בכחח.הוצא נברא הראשון יום 

מדות  הז' מן הראשונה מדה  שהיא החסד  מדת 
ואלה  העולם , מתנהג  ידן שעל ספירות שנקראות
שהיא  החסד  מדת  אור מן שנבראו המלאכים

החסד אור בכח תמיד מתקימים הם ימין בחינת 
תמורה . או ביטול בהם  שתיט.ואין היינו

בדמיון  שהן  ומלכות  תפארת הנקראות  המדות
בספרי נתבאר זה וענין והלבנה , השמש

האור,י .הקבלה . זה גניזת קודם  כמו פירוש,
ולא  גרעון  ולא בטול אין החסד  מדת  באור כי

תמורה .


