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ִסּפּוֵרי ַהזֹוַהר
 

ָּפָרַׁשת
ַויֵָּרא 



ָרּ     ּתֶֹכן ִעְנָיִנים ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ ד

' ֹּתֶכן ִעְנָיִנים &

ן  ל ִקּטּור ֶהָעׁשָ ַהְדָרָגה  ּכֹחֹו ׁשֶ אּוָלה ה' ָיִאיר ּבְ ֵעת ַהּגְ    ּבְ

יִמיָנּה  ּבִ ָיִמים  ים  ֹאֶרְך  ְוַקּיָ ָחי  א  ַמְלּכָ ְרּבָ  דִָוד  ַהּקָ ל  ׁשֶ

ֵהַרע  ׁשֶ ְלִמי  ְמִחיָלה  ְזכּות  ְוָכבֹוד  ּבִ ר  עׁשֶ מֹאָלּה  ׂשְ ּבִ

"י  ּבִ ַרׁשְ ְפִטיַרת  ְזכּות   ּבִ ְלַכף  ֲחֵבְרָך  ֶאת  ָדן  לו  ֱהֵוי 

  ל ָהָאָדם מּו ַמְעְינֹות ַהָחְכָמה  ַהְכָרַזת ְזַמּנֹו ׁשֶ ִנְסּתְ

h

הזֹוהר לטסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

הדרגה יאיר ה ' ה אלה ְְְְִֵַַָָָָעת
ע"א) קע וישלח  (זוהר 

ואמר,רי  פתח ו)יהדה  השירי מי (שיר ְְִִִַַָָָ
כבנה יפה  חר כמ ה קפה  ְְְִַַַָָָָָָָֹזאת
קרא האי  דגלת . איה כחה ְְֲִַַַַָָָָָָֻברה 
הקפה , זאת  מי אבל ואמר , ְְְְֲִִִַָָָָָֹא קמה 
ברי דקדא  זמנא  יראל  אי י ְְְְְְִִִִִֵֵָָָֻא
 די לתא . מ  ל ויפיק ל קיי ְְִִִֵָָָה א 

נה רא  תחא  ל יק (היא)יפ ח ְְְְִִִִִַַָָ
ד  אחרינא  תחא  לבתר  רבזעיר .  איה ְְְְֲִִִֵַַַָָָ

  ל יפ ח ה א ברי קדא עד  ,ְְְְִִִֵַַָֻמיני
עלמא . רחי לארע   תיחי איע רעיְְְְְִִִִִֵַַַָָָ

 אוכ ה ברי קדא  דעביד מה ל  ְְְְִִֵַָָָֻ
הכי  ,בה די  לצ יקייא  ְְְְִִִִֵַַָָָליראל
 נ לבר חדא . בזמנא  ולאו הְְְְְִַָָָָָֻכ
בחכא הוה  ריוד ח כא  ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָאתיהיב 
 עיי ,לי לאנהרא  יבע ד  ְְְְִִֵַַַָָָָתדיר,
כעינא זעיר א  נהרא  לי ְְְְְְְִֵֵֵָָָָלאפ חא 
כל כדי ,י מ רב  לבתר ְְְְֲִֵֵַַַָָָדמחטא,
כדקא נה רא ל לי  ינהר עד  ְְְְְְֲִִֵַָָָָזמנא

ְיא ת .

, אמר  דא מה  יראל  שמותאי) ְְְְִִֵֵַָָָָ
עד כג) ני מ אגר מעט ְְֲֲִֶֶַַַָָמעט

אסוותא אתי למא וכ .'וג פרה  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָא ר
זעיר זעיר  אא  חדא , בע א איה ְְְְִֵֵֶַָָָָָלאו
אא הכי, לאו לע ו  אבל .ית ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעד
י מ ואתאביד  לי נהיר  חדא  ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָבזמנא 

זעיר. עבדתזעיר עבדי לא מ ת דאתי (לזמנא  ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַָָ

יצא) ר יי מב) (ישעיה מ לת  כבי עד ְִִֵֵַַַָָָ
יצוי יראל  קפ ית(וי)לי ְְְְְְִִִִֵֵֵַָ

 בגי דאתי. מעלמא  די מעלמא  ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹמ א ,
 ציא לי הוה חדא , ע א  ְְְִִֵֵַָָָָָָנהיר

הדרגה יאיר ה ' ה אלה ְְְְִֵַַָָָָעת
ע"א) קע וישלח  (זוהר 

ואמר,רי תח  ו)יהדה זאת(שיר מי  ְְִִַַַָָָֹ
רה כבנה יפה  חר מ ְְְִַַַָָָָָָָָָהקפה
הר זה  ס ק דלת . יפה  ְְִֵֶַַַָָָָָחה 
ה א  הקפה זאת  מי אבל  ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹונתאר.
יקי הא  ר דה זמ ְְִִִֵֶַַָָָָי ראל,
לה יפח  אז ה לת , מ ציאוי  ת ְְִִִֵֶַַָָָָא
ואחר ,קט יק  [הא ] אר  ל ְִֶֶֶַַַַָָתח
עד ,מ גד ל ה א  אחר תח ִֵֶֶֶַַַָָ
ערי  לה יפח  הא ר ד הְְִִֶֶַַָָָָ
.להע רח ת לארע חית ני ְְְְִִֶַַָָעלי

 אוכ ה ר ד ה עה מה ל  ְֵֶַַָָָָָ
  ,ה יקי ול ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻלי ראל
ח   לאד אחד. זמ ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹולא 
להאיר רצ , ח מיד היה  רְְְְִִִִֶֶַָָָָֹוד
 עי קט אר ל לפח  צריכי , ְְְִִִֵַָָֹל
כל  וכ ,מ דל   ואחר ְְְִֶַַַַַָָָָה חט ,

ראי . האר  ל  ל איר עד עִֶַַַָָָָָ

אמר מ י ראל , כג)ה (שמות ְְֱִֵֵֶֶַָָ
מ אגר מעט  ארמעט עד  ני ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָ

להרפא , א ה א למי  וכ .'וג ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָפרה
עד מעט מעט אא אחת , עה   ְְְֵֶַַַַַָָָאינ
פע א א  , לא  לעו אבל  ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹתח ק.
מעט מעט  מ ונאבד  ,ל מאיר ְְְֱִִֵֶֶַַַַָאחת 
זרה עב דה עבדי  לאת לבא  ְְֲִֵֶָָָָָָֹֻ[ולעתיד

מב) תח ק(ישעיה עד יצא ] ר ְְִִֵֵֶַַַה'
מהל ,  ת א [ וי]  מידוי ְְְְְִִִֵֵַַָֹי ראל
מ הא .  למהע הה   לִֵֵֶַַָָָָָמהע
ה מדה ל יהיה אחת, עה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָאיר

גדול חיוב על תלמיד חכם ללמוד קבלה
כתב ה"כסא מלך" בתקון ל', זה לשונו: "כמה גדול חיוב על תלמיד 
לומדים  אינם  אם  גדול  כמה  וענשם  קבלה.  ללמוד  חכם 
קבלה, וגורם אורך גלותא, כי הם מעכבים הגאולה רחמנא ליצלן, 
כי יעשה בשעה אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה בלמוד חודש 

ימים בפשטי התורה, כי גדול כוחה לקרב הגאולה.



ָרּ  ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ    הִסּ ּתָרי ַהּזַֹהר הזֹוהר לטסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

הדרגה יאיר ה ' ה אלה ְְְְִֵַַָָָָעת
ע"א) קע וישלח  (זוהר 

ואמר,רי  פתח ו)יהדה  השירי מי (שיר ְְִִִַַָָָ
כבנה יפה  חר כמ ה קפה  ְְְִַַַָָָָָָָֹזאת
קרא האי  דגלת . איה כחה ְְֲִַַַַָָָָָָֻברה 
הקפה , זאת  מי אבל ואמר , ְְְְֲִִִַָָָָָֹא קמה 
ברי דקדא  זמנא  יראל  אי י ְְְְְְִִִִִֵֵָָָֻא
 די לתא . מ  ל ויפיק ל קיי ְְִִִֵָָָה א 

נה רא  תחא  ל יק (היא)יפ ח ְְְְִִִִִַַָָ
ד  אחרינא  תחא  לבתר  רבזעיר .  איה ְְְְֲִִִֵַַַָָָ

  ל יפ ח ה א ברי קדא עד  ,ְְְְִִִֵַַָֻמיני
עלמא . רחי לארע   תיחי איע רעיְְְְְִִִִִֵַַַָָָ

 אוכ ה ברי קדא  דעביד מה ל  ְְְְִִֵַָָָֻ
הכי  ,בה די  לצ יקייא  ְְְְִִִִֵַַָָָליראל
 נ לבר חדא . בזמנא  ולאו הְְְְְִַָָָָָֻכ
בחכא הוה  ריוד ח כא  ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָאתיהיב 
 עיי ,לי לאנהרא  יבע ד  ְְְְִִֵַַַָָָָתדיר,
כעינא זעיר א  נהרא  לי ְְְְְְְִֵֵֵָָָָלאפ חא 
כל כדי ,י מ רב  לבתר ְְְְֲִֵֵַַַָָָדמחטא,
כדקא נה רא ל לי  ינהר עד  ְְְְְְֲִִֵַָָָָזמנא

ְיא ת .

, אמר  דא מה  יראל  שמותאי) ְְְְִִֵֵַָָָָ
עד כג) ני מ אגר מעט ְְֲֲִֶֶַַַָָמעט

אסוותא אתי למא וכ .'וג פרה  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָא ר
זעיר זעיר  אא  חדא , בע א איה ְְְְִֵֵֶַָָָָָלאו
אא הכי, לאו לע ו  אבל .ית ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָעד
י מ ואתאביד  לי נהיר  חדא  ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָבזמנא 

זעיר. עבדתזעיר עבדי לא מ ת דאתי (לזמנא  ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַָָ

יצא) ר יי מב) (ישעיה מ לת  כבי עד ְִִֵֵַַַָָָ
יצוי יראל  קפ ית(וי)לי ְְְְְְִִִִֵֵֵַָ

 בגי דאתי. מעלמא  די מעלמא  ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹמ א ,
 ציא לי הוה חדא , ע א  ְְְִִֵֵַָָָָָָנהיר

הדרגה יאיר ה ' ה אלה ְְְְִֵַַָָָָעת
ע"א) קע וישלח  (זוהר 

ואמר,רי תח  ו)יהדה זאת(שיר מי  ְְִִַַַָָָֹ
רה כבנה יפה  חר מ ְְְִַַַָָָָָָָָָהקפה
הר זה  ס ק דלת . יפה  ְְִֵֶַַַָָָָָחה 
ה א  הקפה זאת  מי אבל  ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹונתאר.
יקי הא  ר דה זמ ְְִִִֵֶַַָָָָי ראל,
לה יפח  אז ה לת , מ ציאוי  ת ְְִִִֵֶַַָָָָא
ואחר ,קט יק  [הא ] אר  ל ְִֶֶֶַַַַָָתח
עד ,מ גד ל ה א  אחר תח ִֵֶֶֶַַַָָ
ערי  לה יפח  הא ר ד הְְִִֶֶַַָָָָ
.להע רח ת לארע חית ני ְְְְִִֶַַָָעלי

 אוכ ה ר ד ה עה מה ל  ְֵֶַַָָָָָ
  ,ה יקי ול ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻלי ראל
ח   לאד אחד. זמ ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹולא 
להאיר רצ , ח מיד היה  רְְְְִִִִֶֶַָָָָֹוד
 עי קט אר ל לפח  צריכי , ְְְִִִֵַָָֹל
כל  וכ ,מ דל   ואחר ְְְִֶַַַַַָָָָה חט ,

ראי . האר  ל  ל איר עד עִֶַַַָָָָָ

אמר מ י ראל , כג)ה (שמות ְְֱִֵֵֶֶַָָ
מ אגר מעט  ארמעט עד  ני ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָ

להרפא , א ה א למי  וכ .'וג ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָפרה
עד מעט מעט אא אחת , עה   ְְְֵֶַַַַַָָָאינ
פע א א  , לא  לעו אבל  ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹתח ק.
מעט מעט  מ ונאבד  ,ל מאיר ְְְֱִִֵֶֶַַַַָאחת 
זרה עב דה עבדי  לאת לבא  ְְֲִֵֶָָָָָָֹֻ[ולעתיד

מב) תח ק(ישעיה עד יצא ] ר ְְִִֵֵֶַַַה'
מהל ,  ת א [ וי]  מידוי ְְְְְִִִֵֵַַָֹי ראל
מ הא .  למהע הה   לִֵֵֶַַָָָָָמהע
ה מדה ל יהיה אחת, עה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָאיר



ָרּ     ִסּ ּתָרי ַהּזַֹהר ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ הזֹוהרמת ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

זעיר  דלה נה רא  יראל אבל  ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמ א .
קדא ל וינהיר קפ ית עד ְְְְְְְִִֵַַַָֻזעיר ,

.לעלמי ה א  ְְְִִָברי

הקפהוכא זאת מי ואמרי ל אלי ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹ
דצפרא , קדרתא   איה חר,  ְְְְִַַַָָָכמ
יפה לבתר דקיק. נהרא   איה ְְְִִַָָָָָָודא 
נהיר דיל נהרא  סיהרא  גי ְְְְֲִִִִַָָָָָָכבנה,
 גי כח ה , רה  לבתר  מ חר. ְְִִִַַַַַַָָָָייר
מיהרא . ייר ונהיר י רינהְְֲִִִִִִֵַַָָ
נה רא יפא  כדגלת, אי ה ְְְֲִִִַַַָָָָָֻלבתר

יא ת . דקא  י ְְְִַָת

רה ל  הע קר ל חְִֶֶֶַָָָָֹ
ויש ע"ב)(זוהר קעו לח

יסי רי  לרי חד ימא  חי א חזקה ְְְְִִִִִֵֵַַַָָ
קטרי  ג ספסינא  ממיט ְְְְְֲִִִִֵַָָדהוה 
לעיא . דתננא  ק רא  סליק והוה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָדנ רא 
דקר נא דתננא  קרא  א ,לי ְְְִִִֵַָָָָָָָאמר
סליק  הוה  מדחא י על סליק ְְְֲִִֵַַַָָָָָָדהוה
ר גזא ריא  לא וונא , האי י ְְְִִַַַָָָָָדיר
ארעא . מעל  אתלי לא ויראל  ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָבעלמא 

 י וק חי מל א ְְִַַָָָָדוד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי בכפר   אערע יסי ורי יהדה  ְְְְִִִִִִֵֵַָָָ
אתא ,יזייה א י יתבי הו ְְְְֲִֵֵַַָָָעד 
קמי דחמרא  מט לא  וחד נ ר ְְְֵַַַַַָָָָחד
יהדה רי אמר א הכי, ביתא . ְְְְִִִֵַַָָָָָועאל
הוה מלא  דוד ,תנינ הא  י סי, ְְְִִִֵֵַָָָָָָָלרי
הוה  הי זעיר, ינתיו סס, ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָמתנמנ
זעיר ע רא  האי ליליא . פל ת  ְְְְִֵֵַַָָָק

מעט  ה א ר יראל, אבל ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹמה ל .
דה לה ויאיר ,ק תח עד ְְְְִִֶֶַַַַָָָמעט ,

.למילע ה א רְִָָ

 זאתוכ מי ,מרי וא ת א אלי ְְְֲִִִָָֹֻ
קדרת זהי  חר,  מ ְְְִִַַַָָָהקפה 
כבנה , יפה  ואחר יק. אר וזה ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹה קר,
י תר מאיר  הא ר הבנה, ְִִֵֵֶֶַָָָָמ
ר א מ חה , רה ואחר ְִִֶַַַַַַָָָָמחר.
 ואחר מה בנה . יתר מאיר ְְִֵֵֵַַַָָָָָחזק
ראי . חזק  אר חזקה  דלת , ְְֲֲִַָָָָָָָָֻאיה 

רה ל  הע קר ל חְִֶֶֶַָָָָֹ
ע"ב) קעו וישלח (זוהר

י סירי  רי  את אחד   י מצא  חזקה ְִִִִֵֶֶַַָָָָ
לת ר  חתיכת  נ מטת  ְְְֲִִֶֶֶַָָָָהיתה
  הע קר עלה והיה  ,הא ְֲִֵֶֶַָָָָָלהב ת
ל הע קר  א ,ל אמר ְְִִֶֶַַָָָָלמעלה .
היה ה זח י  על עלה  היה ר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה
רגז רה לא זה , מ תמיד  ְִֶֶֶֶָֹֹעלה
מעל  ליג הי לא וי ראל ,לעְְִִֵֵַָָָָֹ

.ֶָָהאר

 י וק חי מל א ְְִַַָָָָדוד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי  לכפר נפ י סי ורי יהדה ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
מלנ בית ביי דעא , ְְְְִֵָָָ

ונכנס לפניו, חמר ל מא אחד, ְְְֲִִֶֶַַָָָָאי
י סי , לר י  יהדה רי  אמר  י ְְִִִִֵַַַַַָָָל ית.
מ מתנמנ היה  לה וד   נינ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָה ה
חצ ת ק היה  אי מעטת , נת ְֲֵֶֶַָָָָס ס 
היה ולא ,קט ה א  הה ה ער ְְִֶַַַַָָָָָֹה ילה,

הזֹוהר מאסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

בתלת ת אפי אתער  הוה ולא   ְְְֲִִִִַָָָָאיה
ְֵָליליא .

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

.ח ות ירי ,דמארי ְְְְְְְִִֵָָָָפ לחנא 

ע"א)אמראדהכי רז  וכי (ד ,נ בר הה א ְְִִַַַַָָָ
הא . הכי ,דקאמרי מ ה  ְְִִִַַָָָהאי 
חי  מלא  דוד הא  הכא , דמה  ְְְִִַָָָָָָָָָרזא 
מל א ודוד .עלמי לעלמי לעל יְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָוק
טע יטע דלא  י מ י  ל נטיר ְְִִַַַָָָָָהוה
מיתה י מ חד  ינתא גי ְְְְִִִִִִֵַָָָמיתה .

ג  ודוד . לאאיה חי,  איה יכ י ְְְְִִִִֵָָָ
 י עד נ מי. יי א א  נאי ְְִִִִִִֵֶַָָָָהוה
להלאה , מ חי. איה חד, חסר ְְְִִִֵֵַַָָָָָנ מי
י ויט  דמ תא , טעמא   נ ר  ְְְִִֵַַַָָָָטעי

.'וכ מסאבא  דרח  ְְְְֲִַָָָסטרא 

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

.'וכ  קאמרְְְְֲַָ

ל  אדהכי  חמא  יו אלעזר, ר י אתא  ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
אמר הכא. כינא ואי ְְִַַַָָָָָָאמר,

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

ה ילה?  לי אפ ְְְֲִִִִֵַַָמתערר

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

ותח ת. יריְְְִִִָ

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

.'וכ המאה רח  ל ְְֶַַַַָֻהד

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

.'ְוכ

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



ָרּ  ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ    זִסּ ּתָרי ַהּזַֹהר הזֹוהרמ ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

זעיר  דלה נה רא  יראל אבל  ְְְְֲִִִֵֵָָָָֹמ א .
קדא ל וינהיר קפ ית עד ְְְְְְְִִֵַַַָֻזעיר ,

.לעלמי ה א  ְְְִִָברי

הקפהוכא זאת מי ואמרי ל אלי ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹֹ
דצפרא , קדרתא   איה חר,  ְְְְִַַַָָָכמ
יפה לבתר דקיק. נהרא   איה ְְְִִַָָָָָָודא 
נהיר דיל נהרא  סיהרא  גי ְְְְֲִִִִַָָָָָָכבנה,
 גי כח ה , רה  לבתר  מ חר. ְְִִִַַַַַַָָָָייר
מיהרא . ייר ונהיר י רינהְְֲִִִִִִֵַַָָ
נה רא יפא  כדגלת, אי ה ְְְֲִִִַַַָָָָָֻלבתר

יא ת . דקא  י ְְְִַָת

רה ל  הע קר ל חְִֶֶֶַָָָָֹ
ויש ע"ב)(זוהר קעו לח

יסי רי  לרי חד ימא  חי א חזקה ְְְְִִִִִֵֵַַַָָ
קטרי  ג ספסינא  ממיט ְְְְְֲִִִִֵַָָדהוה 
לעיא . דתננא  ק רא  סליק והוה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָדנ רא 
דקר נא דתננא  קרא  א ,לי ְְְִִִֵַָָָָָָָאמר
סליק  הוה  מדחא י על סליק ְְְֲִִֵַַַָָָָָָדהוה
ר גזא ריא  לא וונא , האי י ְְְִִַַַָָָָָדיר
ארעא . מעל  אתלי לא ויראל  ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָבעלמא 

 י וק חי מל א ְְִַַָָָָדוד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי בכפר   אערע יסי ורי יהדה  ְְְְִִִִִִֵֵַָָָ
אתא ,יזייה א י יתבי הו ְְְְֲִֵֵַַָָָעד 
קמי דחמרא  מט לא  וחד נ ר ְְְֵַַַַַָָָָחד
יהדה רי אמר א הכי, ביתא . ְְְְִִִֵַַָָָָָועאל
הוה מלא  דוד ,תנינ הא  י סי, ְְְִִִֵֵַָָָָָָָלרי
הוה  הי זעיר, ינתיו סס, ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָמתנמנ
זעיר ע רא  האי ליליא . פל ת  ְְְְִֵֵַַָָָק

מעט  ה א ר יראל, אבל ְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹמה ל .
דה לה ויאיר ,ק תח עד ְְְְִִֶֶַַַַָָָמעט ,

.למילע ה א רְִָָ

 זאתוכ מי ,מרי וא ת א אלי ְְְֲִִִָָֹֻ
קדרת זהי  חר,  מ ְְְִִַַַָָָהקפה 
כבנה , יפה  ואחר יק. אר וזה ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹה קר,
י תר מאיר  הא ר הבנה, ְִִֵֵֶֶַָָָָמ
ר א מ חה , רה ואחר ְִִֶַַַַַַָָָָמחר.
 ואחר מה בנה . יתר מאיר ְְִֵֵֵַַַָָָָָחזק
ראי . חזק  אר חזקה  דלת , ְְֲֲִַָָָָָָָָֻאיה 

רה ל  הע קר ל חְִֶֶֶַָָָָֹ
ע"ב) קעו וישלח (זוהר

י סירי  רי  את אחד   י מצא  חזקה ְִִִִֵֶֶַַָָָָ
לת ר  חתיכת  נ מטת  ְְְֲִִֶֶֶַָָָָהיתה
  הע קר עלה והיה  ,הא ְֲִֵֶֶַָָָָָלהב ת
ל הע קר  א ,ל אמר ְְִִֶֶַַָָָָלמעלה .
היה ה זח י  על עלה  היה ר ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה
רגז רה לא זה , מ תמיד  ְִֶֶֶֶָֹֹעלה
מעל  ליג הי לא וי ראל ,לעְְִִֵֵַָָָָֹ

.ֶָָהאר

 י וק חי מל א ְְִַַָָָָדוד
ע"ב) רז ע"ב; רו ויגש  (זוהר

חנ.רי  לכפר נפ י סי ורי יהדה ְְְְְִִִִֵַַַָָָ
מלנ בית ביי דעא , ְְְְִֵָָָ

ונכנס לפניו, חמר ל מא אחד, ְְְֲִִֶֶַַָָָָאי
י סי , לר י  יהדה רי  אמר  י ְְִִִִֵַַַַַָָָל ית.
מ מתנמנ היה  לה וד   נינ ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָה ה
חצ ת ק היה  אי מעטת , נת ְֲֵֶֶַָָָָס ס 
היה ולא ,קט ה א  הה ה ער ְְִֶַַַַָָָָָֹה ילה,

הזֹוהר מאסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

בתלת ת אפי אתער  הוה ולא   ְְְֲִִִִַָָָָאיה
ְֵָליליא .

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

.ח ות ירי ,דמארי ְְְְְְְִִֵָָָָפ לחנא 

ע"א)אמראדהכי רז  וכי (ד ,נ בר הה א ְְִִַַַַָָָ
הא . הכי ,דקאמרי מ ה  ְְִִִַַָָָהאי 
חי  מלא  דוד הא  הכא , דמה  ְְְִִַָָָָָָָָָרזא 
מל א ודוד .עלמי לעלמי לעל יְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָוק
טע יטע דלא  י מ י  ל נטיר ְְִִַַַָָָָָהוה
מיתה י מ חד  ינתא גי ְְְְִִִִִִֵַָָָמיתה .

ג  ודוד . לאאיה חי,  איה יכ י ְְְְִִִִֵָָָ
 י עד נ מי. יי א א  נאי ְְִִִִִִֵֶַָָָָהוה
להלאה , מ חי. איה חד, חסר ְְְִִִֵֵַַָָָָָנ מי
י ויט  דמ תא , טעמא   נ ר  ְְְִִֵַַַָָָָטעי

.'וכ מסאבא  דרח  ְְְְֲִַָָָסטרא 

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

.'וכ  קאמרְְְְֲַָ

ל  אדהכי  חמא  יו אלעזר, ר י אתא  ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
אמר הכא. כינא ואי ְְִַַַָָָָָָאמר,

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

ה ילה?  לי אפ ְְְֲִִִִֵַַָמתערר

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

ותח ת. יריְְְִִִָ

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

.'וכ המאה רח  ל ְְֶַַַַָֻהד

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

.'ְוכ

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



ָרּ     ִסּ ּתָרי ַהּזַֹהר ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ הזֹוהרמבח ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

וכב ד ע ר מאל ימינ  ימי ְְִִִִֶֶָָָָֹֹאר
ע"א) קצ וישב (זוהר

כתיב,א מה  ג)חזי , ימי(משלי אר ְִִֵֶַָָָֹ
אר וכב ד. ע ר  מאל ימינְְִִִֶֶָָָֹֹ
לימינא אזיל מא , ימינ  ְִִִִִִָָָָָימי
לעלמא איה ידח ארכא ְְְְְְִִַַַָָָָדא רייתא ,
דארייתא , ליקרא  זכי  ְְְְִֵֵַַָָָָָָדאתי .
א . על  לאתע רא  וכתרא , יקרא  איהְְְְְְְִִִַַָָָָָֹ
.איה עלמא  בההא  דארייתא  ְְְְְְִִַַַָָָכתרא 
א עלמא , האי וכבד, ע ר מאלְְְְְִֶַַַָָָֹ
בהאי  זכי ,מל  אתעק לא  ב ְְְְִִֵַַַַַָָָָעל

ויקרא . בע תרא  ְְְִַָָָָעלמא 

לארעאהא   מהת אתא  כד  חיא  רי ְְְִִִֵַַָָָָָָָ
הו עד א רייתא, קרא  ְְְְְֲִֵַַָָָָדיראל ,
 קיימי הו וכד מא . נהירי ְְְְְְֲִִִִַַָָאנ י
הוה א רייתא . לעא אי ל  יְְְִֵַַָָָָָָק
ודא , מל א רייתא  אל  א  ְְְְְִִַַַַָָָָָאמר,
הה א על  צי והוה  , מ ל א ל ְְְֲִִֵַַַַַָָָלא
ויז י  תדיר, הכי  ליהוי ,מ ל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָדאתעק
דלא ההא  על וצי דאתי. ְְְְְֵֵַַַַָָָלעלמא 

ל  ב אתעק לאתע קא  ייתי , מ ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
עלמא . לחי ויזי , מְְְְְִִֵֵַָָָל

לעי י מא  הוה למיד חד  חמא  חד, ְְֲִֵַַַָָָָָ
אמר , .ריקמ ואנ י ְְְְִַַַָָָבא רייתא ,
אחיד  נא. איה חטאה מהרהר ְְְְְִִֵֶַַָָָָואי
 ימ  עלי י ואמ ,ילק  ְְְְֲִִִֵֵֵַַלי
 מ .יג חיר אתייב עד ְְְְְִִֵֵַַַַַָא רייתא ,
לא ,חיר על י להלאה, ימא  ְְְֵֵַַַָָָָהה א 
ויל ,יי רי הרה אי תר  ְְְְִִִִִִִַַַָֹיר

.מ ל ְְְִַָָארייתא 

הרה רי אמר נ בר  חמי ד  יסי, רי ְְִִִִֵֵַַַָָָ
יתע ק  ,ילג אתיי ייְְְִִִֵַַַַָ

וכב ד ע ר מאל ימינ  ימי ְְִִִִֶֶָָָָֹֹאר
ע"א) קצ וישב (זוהר

תב ,א מה  ג)ראה  ימי(משלי אר ְִֵֶַָָֹֹ
 אר וכב ד . ער מאל ימינְְִִִֶֶָָָֹֹֹ
ה רה , לימי  לה מי   ימינ ִִִִִִֵֶַָָָימי
כה הא, ללע הא יח ל ִֶֶֶֶַַָָָֹאר
וכתר ב ד  ה א  הרה, לכב ד  ְְִֶֶֶַָָָ
ה א ה רה  תר הל, על ְְִֵֶֶֶַַַַָֹלהתער
 וכב ד ער  מאל הה א. לעְְִֶַָָָָֹֹ
מתעק אינ ב  על  א הה, לעְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
לער הה לע זכה  ,מ ל ְְִֶֶֶַָָָָֹ

ְָוכבד.

לארהרי  מ א  א ר ח יא, רי  ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
הי עד רה , קרא  ְִֵֶַַָָָָָי ראל ,
היכ ,מה מ מאירי ְְְִִֶֶֶַָָָפניו 
ב רה , עסק ת א ל  לפניו מדיְְְִֶַָָָָָָע
וזה ,מל רה  ה ל  זה אמר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהיה 
על מתל  והיה .מ ל ה ל ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹלא
תמיד יהיה  ,מל תעק ת ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָא
ת א על מת ל  הא.  ללע ְְְִִֵֶַַַָָָויזה
להתעק בא ,מ ל התעק ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹא

.לע לחי  ויזה מל ְְְְִִֵֶַָָָ

סקיע היה  אחד תלמיד ראה ְִֵֶֶֶַָָָָָָאחד 
ואי אמר, .ריקימ פניו ִִַַַַָָָָרה
לפניו ,  תא אחז  זה. ה א עברה ְְְֲֵֵֶַַַָָָָמהרהר
התיבה עד  תרה ברי  עליו  יְְְְְִִִִֵֶַַָָָָוהמ
על  והלאה ה תמא . כת חְְֵַַָָָָר
ריההרה תא אחר יר א  חְְִִִֶַַַָֹֹר

.מ ל רה  וי ל  ְְְִִִֵַַָָָָהרעי

איאמר ראה   אד י סי, רי ְִִֵֶֶֶַַָָָָ
יתעק ,רעי ריהרה ְְִִִִֵֵַָָאליו

הזֹוהר מגסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

רי  אמר .י מ יתעבר כדי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָא רייתא ,
אתי  בי א  סטרא  הה א  ד ְְִִֵֶַַָָָָָאלעזר,
לגי  לי י מ יהא , נ לבר  לי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָלמפ י

. ימ ר וית ְְְְִִֵַַָא רייתא ,

סטראא  האי כד ,תנינ הא  חזי, ְְְִֵֵַַָָָָָָ
ברי דקדא  יק קיימא  ְְְְִִֵַָָָָֻביא
 בדיע בגי עלמא  על  לאסטאה  ְְְְִִַַַָָָָה א 
עלמא , על  חס הא  ברי קדא  .ייְְְִִִַַָָָֻ
. ימ לא זבא  נא , לבני עיטא ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָויהיב
על ולא   עליה ללטאה יכיל  ְְְְְֲִֵַַָָָָולא 
לאלא עיטא ,  איה מאי , בדיה ְְְִִֵֵַַָָָע
כ יב , ,מנל . ימ זב וא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָא רייתא ,

ו) חי(משלי ודר א ר ותרה מצוה נר ְְְִִִֵֶֶַָָי
מר ל תרי כתיב  מה  מ סר. ְְְְְִִֵַַָָכחת 

נכר ה . ל מחלקת  רע  ְְִֵֵֵֶֶַָָָָמא ת 

אחרא .ודא  סטרא  מסאבא , סטרא ה א  ְְְְֲֲִִַָָָָָָ
קדא יק דיר קיימא  ְְְִִִֵַָָָָֻדאיהי
בני   ביהח על  לאסטאה הא , ְְְְִִֵֵַַָָברי
לת א לאסטאה תדיר וקיימא  ְְְְְִַַָָָָָָָָנ א .
 גי לעיא , תדיר קיימא  נא . ְְְְִִִֵֵָָָָָָלבני

לאסט נ א , בני  ביה ח אהלאדרא  ְְְְְִֵֵַַָָָָָָ
 אתיהיב בגי .בדיה ע על  ְְְְִִִֵַָל

לא ב .  לי דעבד מה  ,תירְְְְֲִִֵֵַָ

 ראלוכדי לאסטאה  עלייה קיימא  ְְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָ
,דעבד מה כל ביהח ְְְְֲֵַַָָָָלאדרא 
קיימא הא  ברי קד א  זמני אינְְְְְְִִִִָָָֻ
  ל לאסטאה   קאי די בדינא .  ְְְְְֲִִֵַַָָָָעלייה
חס ה א ברי וקדא  . ביה ח ְְְְְִֵַָָָָֻלאדרא 
עיטא ל ויהב די ראל,  ְְְְֲִֵֵַַָָָעלייה
י מא פר במה , .י מ ְְְְְִִֵַָָָָָלאזבא
ב עיר דכרי בי מא  ה נה ,  ְְְְִִֵַָָָָֹדרא

רי אמר .מ יעבר ואז ְְִִֶַַַַַָָָרה,
לפ ת א הרע הד  תא ְְְֶֶַַַָָָָָאלעזר ,
וי רד ל רה , תא  ימ ,האד ְְִִֵֶַָָָָָֹאת

.ִֶמ

הדא  אר ,נינ ה ה ראה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ר ד ה לפני  עמד  הה ְִֵֵֶַַָָָָהרע
ימע  מ להע על  טילה ְְֲִִִַַַָָה א

ה ד ,רעי, להע על חס  הא ר  ִַַָָָָָָ
ולא ,מ להצל   אד לבני עצה תְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹונ
.יהמע על ולא  עליה ללט ְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹֹי כל
רה , להל  העצה? היא  ְְִִֵֵַַַָָָמה

תב ?לנ ימ .מ ליו)ונ י(ש ְִִִִִִֶֶַָָ
כח ת  יח ודר א ר ותרה  מצוה  ְְְְִִֵֶֶַָָנר
מאת מרל אחריו ? תב מה  ְְֲִֵֵֶַַָָָָמסר.

נכרה.  ל מחלקת  ְְִֵֶַָָָָרע

מדזהע  האחר הד ה מאה. צד  ְֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ה א ר  דה לפני ְִִֵַָָָמיד
ועמד ,האד ני  חטאי  על טיְְְְֲִֵֵֵַַָָָָלה
עמד .אד לבני  למה  טילה ְְְְִִִֵֵַַָָָָמיד 
ני חטאי  להז יר די  למעלה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָמיד 
, יהמע על  לה טי לה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָהאד
ל עה מ ,תר  נ מְְְִִִֶֶָָ

ְִלאב .

ראלוכי את טילה  עליה עמד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ
ע מה כל חטאיה ְְְֲִֵֶֶַַָָָלהז יר
ה א ר ד ה עמיה ת אְְִֶַַָָָָ
 טי לה עמד אזי ,די  עליה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַעמד
ר דוה ,חטאיה להזיר  ְְְֲִֵֶֶַַָָָָלה
עצה לה תונ יראל על חס  ְְִֵֵֵֶַָָָָה א
ל  פר, בה? ,מ ְִִֵֶֶֶַַַָָלהצל
עיר ריה  בי ה נה,  ְִִִַַַָָָֹרא



ָרּ  ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ    טִסּ ּתָרי ַהּזַֹהר הזֹוהרמב ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

וכב ד ע ר מאל ימינ  ימי ְְִִִִֶֶָָָָֹֹאר
ע"א) קצ וישב (זוהר

כתיב,א מה  ג)חזי , ימי(משלי אר ְִִֵֶַָָָֹ
אר וכב ד. ע ר  מאל ימינְְִִִֶֶָָָֹֹ
לימינא אזיל מא , ימינ  ְִִִִִִָָָָָימי
לעלמא איה ידח ארכא ְְְְְְִִַַַָָָָדא רייתא ,
דארייתא , ליקרא  זכי  ְְְְִֵֵַַָָָָָָדאתי .
א . על  לאתע רא  וכתרא , יקרא  איהְְְְְְְִִִַַָָָָָֹ
.איה עלמא  בההא  דארייתא  ְְְְְְִִַַַָָָכתרא 
א עלמא , האי וכבד, ע ר מאלְְְְְִֶַַַָָָֹ
בהאי  זכי ,מל  אתעק לא  ב ְְְְִִֵַַַַַָָָָעל

ויקרא . בע תרא  ְְְִַָָָָעלמא 

לארעאהא   מהת אתא  כד  חיא  רי ְְְִִִֵַַָָָָָָָ
הו עד א רייתא, קרא  ְְְְְֲִֵַַָָָָדיראל ,
 קיימי הו וכד מא . נהירי ְְְְְְֲִִִִַַָָאנ י
הוה א רייתא . לעא אי ל  יְְְִֵַַָָָָָָק
ודא , מל א רייתא  אל  א  ְְְְְִִַַַַָָָָָאמר,
הה א על  צי והוה  , מ ל א ל ְְְֲִִֵַַַַַָָָלא
ויז י  תדיר, הכי  ליהוי ,מ ל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָדאתעק
דלא ההא  על וצי דאתי. ְְְְְֵֵַַַַָָָלעלמא 

ל  ב אתעק לאתע קא  ייתי , מ ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
עלמא . לחי ויזי , מְְְְְִִֵֵַָָָל

לעי י מא  הוה למיד חד  חמא  חד, ְְֲִֵַַַָָָָָ
אמר , .ריקמ ואנ י ְְְְִַַַָָָבא רייתא ,
אחיד  נא. איה חטאה מהרהר ְְְְְִִֵֶַַָָָָואי
 ימ  עלי י ואמ ,ילק  ְְְְֲִִִֵֵֵַַלי
 מ .יג חיר אתייב עד ְְְְְִִֵֵַַַַַָא רייתא ,
לא ,חיר על י להלאה, ימא  ְְְֵֵַַַָָָָהה א 
ויל ,יי רי הרה אי תר  ְְְְִִִִִִִַַַָֹיר

.מ ל ְְְִַָָארייתא 

הרה רי אמר נ בר  חמי ד  יסי, רי ְְִִִִֵֵַַַָָָ
יתע ק  ,ילג אתיי ייְְְִִִֵַַַַָ

וכב ד ע ר מאל ימינ  ימי ְְִִִִֶֶָָָָֹֹאר
ע"א) קצ וישב (זוהר

תב ,א מה  ג)ראה  ימי(משלי אר ְִֵֶַָָֹֹ
 אר וכב ד . ער מאל ימינְְִִִֶֶָָָֹֹֹ
ה רה , לימי  לה מי   ימינ ִִִִִִֵֶַָָָימי
כה הא, ללע הא יח ל ִֶֶֶֶַַָָָֹאר
וכתר ב ד  ה א  הרה, לכב ד  ְְִֶֶֶַָָָ
ה א ה רה  תר הל, על ְְִֵֶֶֶַַַַָֹלהתער
 וכב ד ער  מאל הה א. לעְְִֶַָָָָֹֹ
מתעק אינ ב  על  א הה, לעְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
לער הה לע זכה  ,מ ל ְְִֶֶֶַָָָָֹ

ְָוכבד.

לארהרי  מ א  א ר ח יא, רי  ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
הי עד רה , קרא  ְִֵֶַַָָָָָי ראל ,
היכ ,מה מ מאירי ְְְִִֶֶֶַָָָפניו 
ב רה , עסק ת א ל  לפניו מדיְְְִֶַָָָָָָע
וזה ,מל רה  ה ל  זה אמר: ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהיה 
על מתל  והיה .מ ל ה ל ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹלא
תמיד יהיה  ,מל תעק ת ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָא
ת א על מת ל  הא.  ללע ְְְִִֵֶַַַָָָויזה
להתעק בא ,מ ל התעק ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹא

.לע לחי  ויזה מל ְְְְִִֵֶַָָָ

סקיע היה  אחד תלמיד ראה ְִֵֶֶֶַָָָָָָאחד 
ואי אמר, .ריקימ פניו ִִַַַַָָָָרה
לפניו ,  תא אחז  זה. ה א עברה ְְְֲֵֵֶַַַָָָָמהרהר
התיבה עד  תרה ברי  עליו  יְְְְְִִִִֵֶַַָָָָוהמ
על  והלאה ה תמא . כת חְְֵַַָָָָר
ריההרה תא אחר יר א  חְְִִִֶַַַָֹֹר

.מ ל רה  וי ל  ְְְִִִֵַַָָָָהרעי

איאמר ראה   אד י סי, רי ְִִֵֶֶֶַַָָָָ
יתעק ,רעי ריהרה ְְִִִִֵֵַָָאליו

הזֹוהר מגסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

רי  אמר .י מ יתעבר כדי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָא רייתא ,
אתי  בי א  סטרא  הה א  ד ְְִִֵֶַַָָָָָאלעזר,
לגי  לי י מ יהא , נ לבר  לי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָלמפ י

. ימ ר וית ְְְְִִֵַַָא רייתא ,

סטראא  האי כד ,תנינ הא  חזי, ְְְִֵֵַַָָָָָָ
ברי דקדא  יק קיימא  ְְְְִִֵַָָָָֻביא
 בדיע בגי עלמא  על  לאסטאה  ְְְְִִַַַָָָָה א 
עלמא , על  חס הא  ברי קדא  .ייְְְִִִַַָָָֻ
. ימ לא זבא  נא , לבני עיטא ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָויהיב
על ולא   עליה ללטאה יכיל  ְְְְְֲִֵַַָָָָולא 
לאלא עיטא ,  איה מאי , בדיה ְְְִִֵֵַַָָָע
כ יב , ,מנל . ימ זב וא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָא רייתא ,

ו) חי(משלי ודר א ר ותרה מצוה נר ְְְִִִֵֶֶַָָי
מר ל תרי כתיב  מה  מ סר. ְְְְְִִֵַַָָכחת 

נכר ה . ל מחלקת  רע  ְְִֵֵֵֶֶַָָָָמא ת 

אחרא .ודא  סטרא  מסאבא , סטרא ה א  ְְְְֲֲִִַָָָָָָ
קדא יק דיר קיימא  ְְְִִִֵַָָָָֻדאיהי
בני   ביהח על  לאסטאה הא , ְְְְִִֵֵַַָָברי
לת א לאסטאה תדיר וקיימא  ְְְְְִַַָָָָָָָָנ א .
 גי לעיא , תדיר קיימא  נא . ְְְְִִִֵֵָָָָָָלבני

לאסט נ א , בני  ביה ח אהלאדרא  ְְְְְִֵֵַַָָָָָָ
 אתיהיב בגי .בדיה ע על  ְְְְִִִֵַָל

לא ב .  לי דעבד מה  ,תירְְְְֲִִֵֵַָ

 ראלוכדי לאסטאה  עלייה קיימא  ְְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָ
,דעבד מה כל ביהח ְְְְֲֵַַָָָָלאדרא 
קיימא הא  ברי קד א  זמני אינְְְְְְִִִִָָָֻ
  ל לאסטאה   קאי די בדינא .  ְְְְְֲִִֵַַָָָָעלייה
חס ה א ברי וקדא  . ביה ח ְְְְְִֵַָָָָֻלאדרא 
עיטא ל ויהב די ראל,  ְְְְֲִֵֵַַָָָעלייה
י מא פר במה , .י מ ְְְְְִִֵַָָָָָלאזבא
ב עיר דכרי בי מא  ה נה ,  ְְְְִִֵַָָָָֹדרא

רי אמר .מ יעבר ואז ְְִִֶַַַַַָָָרה,
לפ ת א הרע הד  תא ְְְֶֶַַַָָָָָאלעזר ,
וי רד ל רה , תא  ימ ,האד ְְִִֵֶַָָָָָֹאת

.ִֶמ

הדא  אר ,נינ ה ה ראה, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ר ד ה לפני  עמד  הה ְִֵֵֶַַָָָָהרע
ימע  מ להע על  טילה ְְֲִִִַַַָָה א

ה ד ,רעי, להע על חס  הא ר  ִַַָָָָָָ
ולא ,מ להצל   אד לבני עצה תְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹונ
.יהמע על ולא  עליה ללט ְְֲֲִֵֵֶֶַַַֹֹי כל
רה , להל  העצה? היא  ְְִִֵֵַַַָָָמה

תב ?לנ ימ .מ ליו)ונ י(ש ְִִִִִִֶֶַָָ
כח ת  יח ודר א ר ותרה  מצוה  ְְְְִִֵֶֶַָָנר
מאת מרל אחריו ? תב מה  ְְֲִֵֵֶַַָָָָמסר.

נכרה.  ל מחלקת  ְְִֵֶַָָָָרע

מדזהע  האחר הד ה מאה. צד  ְֵֵֶֶַַַַַָָֻ
ה א ר  דה לפני ְִִֵַָָָמיד
ועמד ,האד ני  חטאי  על טיְְְְֲִֵֵֵַַָָָָלה
עמד .אד לבני  למה  טילה ְְְְִִִֵֵַַָָָָמיד 
ני חטאי  להז יר די  למעלה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָמיד 
, יהמע על  לה טי לה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָהאד
ל עה מ ,תר  נ מְְְִִִֶֶָָ

ְִלאב .

ראלוכי את טילה  עליה עמד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ
ע מה כל חטאיה ְְְֲִֵֶֶַַָָָלהז יר
ה א ר ד ה עמיה ת אְְִֶַַָָָָ
 טי לה עמד אזי ,די  עליה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַעמד
ר דוה ,חטאיה להזיר  ְְְֲִֵֶֶַַָָָָלה
עצה לה תונ יראל על חס  ְְִֵֵֵֶַָָָָה א
ל  פר, בה? ,מ ְִִֵֶֶֶַַַָָלהצל
עיר ריה  בי ה נה,  ְִִִַַַָָָֹרא



ָרּ     ִסּ ּתָרי ַהּזַֹהר ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ הזֹוהרמד י ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

לאתרא גי , לי יהבי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָה ח
והא ,לקי ח בהה א  לא לא  , ייה ְְְְְְִִֵַַַָָָמ

ְָאקמ ה .

כתיב ,א  מה  ה )חזי, ירדת(משלי רגליה ְְְִֵֶַַָָָֹ
ברזא .יתמכ צעדיה א ל ְְְְִֶֶָָָָָֹמות 

כתיב , מה ג)דמהימנתא  רכיה(משלי ְְְְִִֵֶַָָָ
 יוא .  ל נתיבתיה וכל  נע ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹדרכי
וכא ארייתא , בילי ארחי ְְְְְִִִִַָָָֹאי
 הפיכ וכא מות , והאי  ל האי ְְֲִֶַַַָָָָֹחד.

א . מ ִָָא 

אינ  ז אה יראל, לקה ח ְְְְִִֵֵַָָָ
ברי קדא  י קיְְְְְִִִֵַָֻמת
עיטא ל ויהיב  חזי , כדקא  ְְְִֵֵָָָָה א 
עלמא . יאחר סטרי מל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָלאזבא
ילאחסנ קי א  ע א   אינ גיְְְְְִִִֵַַַַָָ
בכא . עיטא  ל יהיב א  ועל ,לקי ְְְִֵֵַָָָָָֹוח
דאתי. בעלמא ,די עלמא  אי איְְְְְִִֵֵַַַָָָָז

 ל הרע למי מחילה  ְְְִִִֵֶַָזכת 
ע"ב) רא מק (זוהר

דא בארי אתרעא  יתיב  הוה א א  ְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אתי, הוה נ ר חד חמא  ְְֲֵַַָָָָָדלד,
והוה דארעא , דתלא  קלטא  חד ְְְְְְְֲִַַָָָָָָויתיב
א הכי  .  ונאי ויתיב  מארחא , ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָלאי
נפק  ,ילג אתי הוה חויא, חד  ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָחמי
ד  לחויא. לי וקטיל  דגרנא, ְְְְְְְְִִֵַָָָָקסטפא 

חוי  הה א חמא  , נ בר הה א אאתער  ְְִִַַַַָָָָ
,נ בר  ההא  אז מית . הוה  ,ְְְְֲֳִִֵַַַַָָלקבלי
דתחת י  לע מקא  קלטא  הה א ְְְְְִַַָָָונפל 

ְְִִֵוא זיב .

אימאאתא  ,לי אמר ,ילג א א  ר י ְִִִֵֵַַַָָָָָ
ברי קדא  הא  .בד ע מא ְְְִִָָָָָֻלי

מה להרד  די ,ל תני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָה ח
והרי , החלק ת א ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַלהל 

ֲֵָארה.

תב,א מה ה )ראה   ת(ש ירד רגליה ְְְֵֶַַָָֹֹ
בס ד .יתמכ צעדיה א ל ְְְְִֶֶָָָֹמות

תב ? מה ג)האמנה דרכי(ש רכיה  ְְֱֵֶַַָָָָָ
רכי ה וא . ל נתיבתיה וכל ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹנע
וזה ל זה אחד. והל הרה, ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹבילי 

מה. זה כיהפ וה ל ְֲִִֶֶֶַָֹמות,

ד קיארי  י ראל ל  חלק ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
 תונ ראי ְֵַָָָָדרהא
האחרי דדיה מל  לה צל  עצה ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָלה
קד ע ה מ ,ל הע ִֵֶֶַָָָל 
עצה לה ת נ  ועל ,וחלק ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָלנחלת

 ה לע ריהא ה א.ל. לבע ה  ְֵֶֶַַַַָָָָָֹ

 ל הרע למי מחילה  ְְְִִִֵֶַָזכת 
ע"ב) רא מק (זוהר

לרי  הניסה ער על  י ב  היה אא  ְִִֵֶַַַַַַָָָָ
וי ב א, היה אחד  אי ראה ְִֶֶַָָָָָָָלד.
,רה מ  עי והיה ההר, צד ליטה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָעל 
אחד  נח ראה   ינתי .  וי ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָויב 
דגרנא קסטפא יצא אליו. א  ְְְְְֵֶָָָָָָָָהיה 

( ר רר(מיהתע . ח ה את  והרג ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
נג  ח ה תא את  ראה ,האי ת ְְִֶֶַָָָָָא
ונפלה , האי ת א  הז מת. ְְְִִֵֵֶַָָָָָהיה 

ונל. ח יה  לעמק הליטה  תְְְִִֶֶֶַַָָָָֹא

מהא לי  אמר , ל אמר א א , רי  אליו ֱִִֵַַַַָָָָֹ
ה א ר ד ה הרי  , יעֲֲֵֶֶַַָָ

הזֹוהר מהסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

 אי לאו ,י נ רי י א  ל  רחי ְִִִִִֵֵָָָה א 
ימאי  ל ,נ בר הה א  לי אמר ְֵַַַַָָָָָָלמנא .
לא בעלמא , יא  נ בר  לי לי א ְְְְִִִַַַָָָָָלא
אי  , ות . לי מחילנא  , בהדי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָאת יסנא 
לא ,בהדי לאתייסא  יכילנא  ְְְְֲִִֵַַָָָָָלא
לכל ,לי מחילנא  עד לערסי, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָסליקנא 
י מא כל חיינא  ולא  לי, מצער ְְֲִִִִַַָָָָָאי
לי  די ולאו לי.  לי דא ביא  ְְְְִִִִַַַָָלהה א
להלאה , ימא  מההא  א א ְְְִֶַָָָָָדא ,

טבא .   ה ע למע ד ְְְְְִִֶַַַָָָא לנא 

דדי כה ע בד י ייר ואמר, א א  רי ְְֲִִִֵַַַָָָָ
והוה ו אי, אחי הו ס י ,סְְֲֲֲִֵֵַָָמ
א , עביד מה  אבל עלי. לרחמא   ְְֲֲֲֲִֵַַָָָלי
דקדא ה א יאת  .סמ ה א ְְִִֵַָָייר

ניא . על ניא  לי ירחי הא  ְְִִִִֵַַָָברי

י)ואמר,תח טח(משלי יל   ל ה ְֲֵֵֶֶַַַַָֹ
 ל ה ידע . רכיו  מעְְִֵֵֵַַַָָָ
אזיל ,נ בר ההא  א טח, ְִֵֶֶַַַָָָיל
 יכיל לא  טח, יל ארייתא . ארחיְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
 מע .לי לאבא א דעלמא  ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָנזקי
 מא ה א א  י דע . מא ידע , ְִִֵֵַַָָָָָָָרכיו
גי  בעי  דקט , מארחא  ְְְְִֵֵֵֵַַָָָאסטי
 איה ימ דע ידע , מה ידע , .ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָדחברי
יתאביד  לא  דדינא , מארי  כל   ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָבעיניה
 גי . נ בר  דהה א  דיקנא   ייה ְְְְִִִַַַָָמ
,י מ דינקמ לאתרא  לי ְְְְְְְִִֵֵַַָָָלאייתאה

י דע .  בגיְִִֵַָָ

קט ,וא ארח  דאזיל הה א  חזי, ְְְְִֵַַָָָֹ
 גי ,עלי חפי ה א ברי ְְְֲִִֵֵָָֻקדא 
לגי  א מדע , ולא  אתידע , ְְְְְְְִִֵַַַָָלא 
ידע , רכיו  מע אבל  דינא . ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָמאריה

אינ  לה י ה ני ל  ְְְִִִִֵֵֶַַָָהרחי
לא ימי ל  , האי תא ל אמר ?ְִִַַָָָָָֹלח
התס י א  לע רע  אי לי ְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
יכל י לא א ועד, .ל מחלי  ְְְִִִִַָָֹֹע
עד מתי על  עליתי  לא ,ע ְְִִִִִִֵַַַָָֹלהתס 
א תי , ער ת א לכל  ל ְְֲִִִֶֶַָָָחלי
 הרע  תלא ה ל ח י  ְְְִִֵֶַַָָָָֹולא
ה  ת א א א  זה, לי די  ולא  ְִִֵֶֶֶַַָֹלי,

טב . הע לעת הלי ְְְֲִִִֶַַַָָָָוהלאה

הכה  זה ל  מעיו ואמר, אא  רי  ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
ואי , אחיו הי  ס , סמ ִֵֵֵֶֶַַָָי תר 
ה מה  אבל  ,עליה לרח  ל ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָוהיה 
דה הא  נאה , ס מ יתר  ִֵֵֶֶַָָָָעה 

נס . על נס ל ירחי הא רְִֵֵַַָ

י)ואמר,תח  טח(ש יל  ל ה ְֵֵֶֶַַַַָָֹ
 יל  לה י דע. רכיו מעְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ה האד זה  דרכיטח  לה ה א ְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
נזקי לי יכ א   טח יל ְְִִֵֵֶֶֶַַָֹה רה ,
מי  י דע רכיו מע .ל להרע לְְְִִֵֵַַַָָָָָָהע
האמת רמ טה מי  ה א  זה ֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָי דע?
י דע? ה מה  ידע. ,מחבר לגת  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָורצה
יאבד א  י ה עלי ל עיני יר ְֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹֻה א
להביא די  ,האד ת א ל המת  ְְְִֵֵֶֶַָָָָמה
 מ ,מ נקמ  למק ת ְְְִִִֶֶָָא

ִֵַָידע.

אמת ,בא דר  לה ת א ראה, ְְֱֵֵֶֶֶֶֹ
די עליו מכ ה  ה א  ר  דְְֵֶַַָָָָה
אבל ,יה לבעלי יר ולא  ידע ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻא
א רי .לה וי ר י דע רכיו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמע



ָרּ  ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ    יִּסּ ּתָרי ַהּזַֹהר הזֹוהרמד  ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

לאתרא גי , לי יהבי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָה ח
והא ,לקי ח בהה א  לא לא  , ייה ְְְְְְִִֵַַַָָָמ

ְָאקמ ה .

כתיב ,א  מה  ה )חזי, ירדת(משלי רגליה ְְְִֵֶַַָָָֹ
ברזא .יתמכ צעדיה א ל ְְְְִֶֶָָָָָֹמות 

כתיב , מה ג)דמהימנתא  רכיה(משלי ְְְְִִֵֶַָָָ
 יוא .  ל נתיבתיה וכל  נע ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹדרכי
וכא ארייתא , בילי ארחי ְְְְְִִִִַָָָֹאי
 הפיכ וכא מות , והאי  ל האי ְְֲִֶַַַָָָָֹחד.

א . מ ִָָא 

אינ  ז אה יראל, לקה ח ְְְְִִֵֵַָָָ
ברי קדא  י קיְְְְְִִִֵַָֻמת
עיטא ל ויהיב  חזי , כדקא  ְְְִֵֵָָָָה א 
עלמא . יאחר סטרי מל ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָלאזבא
ילאחסנ קי א  ע א   אינ גיְְְְְִִִֵַַַַָָ
בכא . עיטא  ל יהיב א  ועל ,לקי ְְְִֵֵַָָָָָֹוח
דאתי. בעלמא ,די עלמא  אי איְְְְְִִֵֵַַַָָָָז

 ל הרע למי מחילה  ְְְִִִֵֶַָזכת 
ע"ב) רא מק (זוהר

דא בארי אתרעא  יתיב  הוה א א  ְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אתי, הוה נ ר חד חמא  ְְֲֵַַָָָָָדלד,
והוה דארעא , דתלא  קלטא  חד ְְְְְְְֲִַַָָָָָָויתיב
א הכי  .  ונאי ויתיב  מארחא , ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָלאי
נפק  ,ילג אתי הוה חויא, חד  ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָחמי
ד  לחויא. לי וקטיל  דגרנא, ְְְְְְְְִִֵַָָָָקסטפא 

חוי  הה א חמא  , נ בר הה א אאתער  ְְִִַַַַָָָָ
,נ בר  ההא  אז מית . הוה  ,ְְְְֲֳִִֵַַַַָָלקבלי
דתחת י  לע מקא  קלטא  הה א ְְְְְִַַָָָונפל 

ְְִִֵוא זיב .

אימאאתא  ,לי אמר ,ילג א א  ר י ְִִִֵֵַַַָָָָָ
ברי קדא  הא  .בד ע מא ְְְִִָָָָָֻלי

מה להרד  די ,ל תני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָה ח
והרי , החלק ת א ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַלהל 

ֲֵָארה.

תב,א מה ה )ראה   ת(ש ירד רגליה ְְְֵֶַַָָֹֹ
בס ד .יתמכ צעדיה א ל ְְְְִֶֶָָָֹמות

תב ? מה ג)האמנה דרכי(ש רכיה  ְְֱֵֶַַָָָָָ
רכי ה וא . ל נתיבתיה וכל ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹנע
וזה ל זה אחד. והל הרה, ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹבילי 

מה. זה כיהפ וה ל ְֲִִֶֶֶַָֹמות,

ד קיארי  י ראל ל  חלק ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
 תונ ראי ְֵַָָָָדרהא
האחרי דדיה מל  לה צל  עצה ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָלה
קד ע ה מ ,ל הע ִֵֶֶַָָָל 
עצה לה ת נ  ועל ,וחלק ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָלנחלת

 ה לע ריהא ה א.ל. לבע ה  ְֵֶֶַַַַָָָָָֹ

 ל הרע למי מחילה  ְְְִִִֵֶַָזכת 
ע"ב) רא מק (זוהר

לרי  הניסה ער על  י ב  היה אא  ְִִֵֶַַַַַַָָָָ
וי ב א, היה אחד  אי ראה ְִֶֶַָָָָָָָלד.
,רה מ  עי והיה ההר, צד ליטה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָעל 
אחד  נח ראה   ינתי .  וי ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָויב 
דגרנא קסטפא יצא אליו. א  ְְְְְֵֶָָָָָָָָהיה 

( ר רר(מיהתע . ח ה את  והרג ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
נג  ח ה תא את  ראה ,האי ת ְְִֶֶַָָָָָא
ונפלה , האי ת א  הז מת. ְְְִִֵֵֶַָָָָָהיה 

ונל. ח יה  לעמק הליטה  תְְְִִֶֶֶַַָָָָֹא

מהא לי  אמר , ל אמר א א , רי  אליו ֱִִֵַַַַָָָָֹ
ה א ר ד ה הרי  , יעֲֲֵֶֶַַָָ

הזֹוהר מהסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

 אי לאו ,י נ רי י א  ל  רחי ְִִִִִֵֵָָָה א 
ימאי  ל ,נ בר הה א  לי אמר ְֵַַַַָָָָָָלמנא .
לא בעלמא , יא  נ בר  לי לי א ְְְְִִִַַַָָָָָלא
אי  , ות . לי מחילנא  , בהדי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָאת יסנא 
לא ,בהדי לאתייסא  יכילנא  ְְְְֲִִֵַַָָָָָלא
לכל ,לי מחילנא  עד לערסי, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָסליקנא 
י מא כל חיינא  ולא  לי, מצער ְְֲִִִִַַָָָָָאי
לי  די ולאו לי.  לי דא ביא  ְְְְִִִִַַַָָלהה א
להלאה , ימא  מההא  א א ְְְִֶַָָָָָדא ,

טבא .   ה ע למע ד ְְְְְִִֶַַַָָָא לנא 

דדי כה ע בד י ייר ואמר, א א  רי ְְֲִִִֵַַַָָָָ
והוה ו אי, אחי הו ס י ,סְְֲֲֲִֵֵַָָמ
א , עביד מה  אבל עלי. לרחמא   ְְֲֲֲֲִֵַַָָָלי
דקדא ה א יאת  .סמ ה א ְְִִֵַָָייר

ניא . על ניא  לי ירחי הא  ְְִִִִֵַַָָברי

י)ואמר,תח טח(משלי יל   ל ה ְֲֵֵֶֶַַַַָֹ
 ל ה ידע . רכיו  מעְְִֵֵֵַַַָָָ
אזיל ,נ בר ההא  א טח, ְִֵֶֶַַַָָָיל
 יכיל לא  טח, יל ארייתא . ארחיְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
 מע .לי לאבא א דעלמא  ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָנזקי
 מא ה א א  י דע . מא ידע , ְִִֵֵַַָָָָָָָרכיו
גי  בעי  דקט , מארחא  ְְְְִֵֵֵֵַַָָָאסטי
 איה ימ דע ידע , מה ידע , .ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָדחברי
יתאביד  לא  דדינא , מארי  כל   ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָבעיניה
 גי . נ בר  דהה א  דיקנא   ייה ְְְְִִִַַַָָמ
,י מ דינקמ לאתרא  לי ְְְְְְְִִֵֵַַָָָלאייתאה

י דע .  בגיְִִֵַָָ

קט ,וא ארח  דאזיל הה א  חזי, ְְְְִֵַַָָָֹ
 גי ,עלי חפי ה א ברי ְְְֲִִֵֵָָֻקדא 
לגי  א מדע , ולא  אתידע , ְְְְְְְִִֵַַַָָלא 
ידע , רכיו  מע אבל  דינא . ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָמאריה

אינ  לה י ה ני ל  ְְְִִִִֵֵֶַַָָהרחי
לא ימי ל  , האי תא ל אמר ?ְִִַַָָָָָֹלח
התס י א  לע רע  אי לי ְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
יכל י לא א ועד, .ל מחלי  ְְְִִִִַָָֹֹע
עד מתי על  עליתי  לא ,ע ְְִִִִִִֵַַַָָֹלהתס 
א תי , ער ת א לכל  ל ְְֲִִִֶֶַָָָחלי
 הרע  תלא ה ל ח י  ְְְִִֵֶַַָָָָֹולא
ה  ת א א א  זה, לי די  ולא  ְִִֵֶֶֶַַָֹלי,

טב . הע לעת הלי ְְְֲִִִֶַַַָָָָוהלאה

הכה  זה ל  מעיו ואמר, אא  רי  ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
ואי , אחיו הי  ס , סמ ִֵֵֵֶֶַַָָי תר 
ה מה  אבל  ,עליה לרח  ל ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָוהיה 
דה הא  נאה , ס מ יתר  ִֵֵֶֶַָָָָעה 

נס . על נס ל ירחי הא רְִֵֵַַָ

י)ואמר,תח  טח(ש יל  ל ה ְֵֵֶֶַַַַָָֹ
 יל  לה י דע. רכיו מעְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ה האד זה  דרכיטח  לה ה א ְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
נזקי לי יכ א   טח יל ְְִִֵֵֶֶֶַַָֹה רה ,
מי  י דע רכיו מע .ל להרע לְְְִִֵֵַַַָָָָָָהע
האמת רמ טה מי  ה א  זה ֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָי דע?
י דע? ה מה  ידע. ,מחבר לגת  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָורצה
יאבד א  י ה עלי ל עיני יר ְֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹֻה א
להביא די  ,האד ת א ל המת  ְְְִֵֵֶֶַָָָָמה
 מ ,מ נקמ  למק ת ְְְִִִֶֶָָא

ִֵַָידע.

אמת ,בא דר  לה ת א ראה, ְְֱֵֵֶֶֶֶֹ
די עליו מכ ה  ה א  ר  דְְֵֶַַָָָָה
אבל ,יה לבעלי יר ולא  ידע ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹֻא
א רי .לה וי ר י דע רכיו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻמע



ָרּ     ִסּ ּתָרי ַהּזַֹהר ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ הזֹוהרמויי ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

נא ני אי אי ז .ייהלג ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוימ דע 
על חצלר ואזלי קט , בארח ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹדאזלי 
ולא ,די עלמא  אי דחלי לא  ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָעלמא .

דאתי. ְְְֵַָָבעלמא

זכ ת לכ חבר את  ד ְְְֱֲֵֵֶַָהוי
ע"ב) רד מק (זוהר

בארחא ,רי אזלי  הו יסי ורי  חיא  ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ
אתי, הוה  נ בר חד  חמ ְְֲִֵַַַָָָָָא הכי
 זייני כלי דמצוה  ע פא   ְְְְְְִִִִֵֵַַָָמתע
 נ בר ח יא, רי אמר חת י. רי ְְִִִִַַָָָקט
לי זאה  א .י אית  רי מ חד ,יְְִִִֵֵֵַַָָ

לראה   א , (את)איה.איה עלמא ני ְְְִִֵֶַַָָָ

עליני אמר  חסידי הא יסי, רי לי ְֲִִִִֵֵֵֶַָָ
הא .לזכ  נ בר לכל  ד הוי ,ְְְֱִֵַָָָָָאמר
 י ית לארחא , נפיק נ ר  ,ְְְְִִֵֵַַָָָָָָתנינ
לצל תא . לקרבא , ,רלד .ימ ְְְְִִִִִַָָָלתלת
,ו את י א לתלת הא  מ עקב ,  ל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹמ
לצל תא . לקרבא , , רלד רמי ְְְְְִִִֵַַָָָוזריז
בי הא  . איה ארחא  אזיל , נ בר ְְְִִֵַַָָָָָוהאי 
לי  בי והא  לצלתא . דמצוה , ְְְְְִִִֵֵָָָָע פא 
,י אית  יא תרי יו לקרבא . ,ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָזייני

.אבתר למר לא  ְְְְֲִִַַָָָָליתאה 

ולאד  ל לי  יהב ,ייהלג קריב  ְְְְֲִֵַַַַָָָ
חד  הא  חיא , רי  אמר .ל ִִִִַַָָָָאתיב

 ע"א)מאינ רה למהוי (ד ייאתח ,רי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַָ
רמי אתקי לא  הא  ,י לית ְְְִֵֵֵֵַַָָבי
אמר .י כליל למא  רבד ,ר ְְְִֵַָָָָלד
,תי צל מל  איה ילמא יסי, ְְְִִִִִִֵֵֵַָרי
. לי יעקר  לא  גי דילמ מרחי  ְְְְְִִֵֵַַַָָא

נ אזלי בר הה א מ יל ולא חדא, ְְְֲִֵַַַַָָָ
רי  מיטא לבתר . הדייהְְְְֲִִִִַַָָ

אמת דר לכיה  האד ני   ת ְְְֱִֵֶֶֶֶָָָָא
אינ  ה , להע על לבטח לכיְְִֵֵֶֶַַָָָָוה

ה א. לע ולא  ה ה  לע חדיְֲִֶַַָָָָָֹ

זכ ת לכ חבר את  ד ְְְֱֲֵֵֶַָהוי
ע"ב) רד מק (זוהר

דר.רי לכיה הי י סי  ורי  ח יא  ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
א היה  אחד  אי רא ינתיְִִֵֶֶַָָָָָ
ריק זי כלי  מצוה ל   ע  ְְְְְִִִִֵֶַָָֻמע
אחד הה,  האי ח יא, רי  אמר  ְִִִֶֶַַַַָָָָָחיו.
, ל צ יק ה א  א    י  ני ה ְִִִֵֵֶַַַָמ
.להע ני את לר ת ביל הא   ְְְִִֵֶֶַָָא

החסידיאמר הרי  י סי , רי ל ֲֲִִִֵֵַַַָ
אד ל  ד הוי  ,אמר ניְְֱִֵֶָָָָָָהעלי
,רל צא אד ,נינ הה זכת .  ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָלכ
לקרב , ,רלד   דברי לל ה ְְְְְִִִִֵַָָָֹית
ה א הרי  מעקב . ?לנ ימ ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹולתפה.
,רלד עצמ וזרז , א ל לת ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַֹהת
 לה הא  הה והאי ולתפה. ְְְְִִִִֵֶַָָָלקרב 
מצוה ל ע  י ה ה ,רְִִִֵֵֶֶֶַָ
 יו לקרב. זי לי  והה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָל פה,
אחריה. לר אי ה לי י אה, ני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ולארב  ל ל נתנ ,אליה ְְְֲֵֶֶַָָָֹ
ח יא , רי  אמר .לה ִִִֵֶַַָָָהיב 
להי ת יירא ניה ת מא אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָה ה

ל הרי , אי  ,רלד עצמ  ת א  ְְֲִֵֵֵֶַֹ
אלי יסי , רי  אמר . לה לל ר בדְִֵַַַַָָָ
רחי א ,תתפ מל ְְְִִִִֵֶַַָָָהיה 

.תא יח א  די דלמְְְִֵֶַַֹ

הלכ.הע האי תא דר ולא  יחד , ְְִִִֵֶַַָָָֹ
ורי חיא רי מטנ  ְְְִִִִַַַַָָאחר

הזֹוהר מז סיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

יו ח י  א רייתא. ל וא יסי  ורי א  ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
מלי   הו  נ בר הה א  ְְְְֲִֵַַַָָָחמא 
.ל ל ויהיב  ייהלג קריב  ְְְְְְִִַַַָָָָא רייתא ,

ד אמר לי, דח ה  רתי, , ל ְְֲִַַַַַָָ
.לכ אתיבנא ולא  , ל לי ְְְְֲֲִִִַָָָיהבי
הוית צל תא  ילמא  י סי, ר י לי ְְֲִִִֵֵֵַָָָאמר
,ל אמר .ד תלמ מרחי  א ְְְִַַַַָָָאמר,

.זכ לכ לכ ידי הא   ברי ְְְְְִִַָָֻקדא 

אזילאבל הוינא חד ימא  .לכ אימא  ְֲֲִִֵַָָָָָ
,נ בר חד א חנא ְְְְַַַַָָָָארחא ,
הוה גברא  והה א  . ל לי ְְְְְְִֵַַַָָָָָואקדימנא
ואלמלא לי. וצער עלי,  וק ,ְְְְְִִִִִֵֵַָָָלסטי
י מא מההא  אצטערנא.  בי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָדאת פנא 
 נ לבר  ר  ,ל לאקמא  לא  ְְְְְְַַַַָָָָָָָנדרנא ,
קדמיתא , בי ידענא  אי א א ְְְְִִֵֶַַַָָָָָז אה.
י   וית לי, לצערא  יכיל גיְְְְֲִִִִִַַַַָָ
לבר  ל לאקמא  אסיר גי ְְְְְְְִִֵַַָָָָָבחילא .

כיב , ח יבא .  מט)נ ל(ישעיה אי ְִִֵַָָָָ
.עילר יי ְְִַָָָָאמר

לי וההיא ויהבי ,לכ דחמינא  ע א  ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
חידנא .לכ אתיבנא  ולא   לְְְְְֲֲִִָָָָ
דאתחזי  מצוה  כ חמינא לא  גי .ְְְְְְְֲִִִֵֵָָָָלכ
למ דאי. מה ר כ  כמ והוינא  ְְְְֲֵֵַַַַַָָלבר.
,איז  א בכ דחמינא הא  ְְְְֲִֵַַַָָָָָאבל

קדמי. מתנא ארחא  ְְְֳִַָָָָָָהא 

החכמה מעינת  מנס ר"י ְְְְְְְִִִִַַַַָָפטירת 
ע"א) ריז ע "ב  רטז  ויחי (זוהר

רי אמר דאסיק ימא  מ יסי, רי ְְִִִִִִִֵַַָָ
ימ מערא , מ  מע(יא)לא ְְְִִִִִֵַָָ

ת א ראה יו רה. לוה ְְְִֵֵֶַַָָָי סי 
קרב רה, הי לי  ְְִִִֶַַַָָָָהאי

. ל  לה ונת  ְֲֵֶֶַָָָאליה

אתיאמר   דח ה רתי , ,לה ְֲִֶֶַַַַַָָָ
הב י ולא   ל לי  תְְְְִִֵֶֶַַָֹ
א מר היית אלי י סי, רי  ל אמר ?ִִֵֵֶַַַָָָָלכ
, לה אמר . דתלמ מרחי א ְְְְְִִֶַַַָָָפה 
זכ ת.  לכ אתכ  יד הא ר ד ְְְֶֶַַָָָה

הל אבל  הייתי  אחד   י ,לכ אמר ֲִִֵֶֶַָָָָֹ
והקמ י אחד אי מצאתי ,רְְְִִִִֶֶֶַַָָָ
עלי וק דד, היה  אי  תוא , ל  ְְִֵַָָָָָל
עליו התר י ואלמלא  א תי , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוצער
א נדרי   י תמא ְְְִִִֵֶַַַָֹהצטער י.
א א צ יק, לאד רק ,ל  יְְְִִֶַַַָָָָלהק
כ ל מ ראנה, הריו  ְִִִִִֶַָָָא
מ כח , עלי ויתר אתי ְְְְִִִֵֵַַַַָֹלצער
רע,  לאי  ל ילהק ְְְִִֶַָָָָאס ר

מט)תב  ה'(ישעיה אמר   ל אי ֵֶַָָָ
.עיְִָָלר

תליוא  נת אתכ ראיתי העה  ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ
חד י ,לכ הב י  ולא  לְְְִִֵֶַַָָָֹ
מצוה  בכ ראיתי  א מ ,ְְִִִִֶֶֶֶָָָֹאתכ
על חזר הייתי כ כמ , ח ְְִִִֵֵֵֶַַָראית
אתכ ראיתי עכ ו אבל  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָלמדי,
לפני . מתנת  רה הה  ,יקי צ  אְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻ

החכמה מעינת  מנס ר"י ְְְְְְְִִִִַַַַָָפטירת 
ע"א) ריז ע "ב  רטז  ויחי (זוהר

רימרא  התעה ה מ יסי , רי  ְִִִִֵֶַַַַַָָ
לה בריה מהערה , מעְְְִִֵַַַָָָָ



ָרּ  ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ    ייִסּ ּתָרי ַהּזַֹהר הזֹוהרמו ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

נא ני אי אי ז .ייהלג ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוימ דע 
על חצלר ואזלי קט , בארח ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹדאזלי 
ולא ,די עלמא  אי דחלי לא  ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָעלמא .

דאתי. ְְְֵַָָבעלמא

זכ ת לכ חבר את  ד ְְְֱֲֵֵֶַָהוי
ע"ב) רד מק (זוהר

בארחא ,רי אזלי  הו יסי ורי  חיא  ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ
אתי, הוה  נ בר חד  חמ ְְֲִֵַַַָָָָָא הכי
 זייני כלי דמצוה  ע פא   ְְְְְְִִִִֵֵַַָָמתע
 נ בר ח יא, רי אמר חת י. רי ְְִִִִַַָָָקט
לי זאה  א .י אית  רי מ חד ,יְְִִִֵֵֵַַָָ

לראה   א , (את)איה.איה עלמא ני ְְְִִֵֶַַָָָ

עליני אמר  חסידי הא יסי, רי לי ְֲִִִִֵֵֵֶַָָ
הא .לזכ  נ בר לכל  ד הוי ,ְְְֱִֵַָָָָָאמר
 י ית לארחא , נפיק נ ר  ,ְְְְִִֵֵַַָָָָָָתנינ
לצל תא . לקרבא , ,רלד .ימ ְְְְִִִִִַָָָלתלת
,ו את י א לתלת הא  מ עקב ,  ל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹמ
לצל תא . לקרבא , , רלד רמי ְְְְְִִִֵַַָָָוזריז
בי הא  . איה ארחא  אזיל , נ בר ְְְִִֵַַָָָָָוהאי 
לי  בי והא  לצלתא . דמצוה , ְְְְְִִִֵֵָָָָע פא 
,י אית  יא תרי יו לקרבא . ,ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָזייני

.אבתר למר לא  ְְְְֲִִַַָָָָליתאה 

ולאד  ל לי  יהב ,ייהלג קריב  ְְְְֲִֵַַַַָָָ
חד  הא  חיא , רי  אמר .ל ִִִִַַָָָָאתיב

 ע"א)מאינ רה למהוי (ד ייאתח ,רי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַָ
רמי אתקי לא  הא  ,י לית ְְְִֵֵֵֵַַָָבי
אמר .י כליל למא  רבד ,ר ְְְִֵַָָָָלד
,תי צל מל  איה ילמא יסי, ְְְִִִִִִֵֵֵַָרי
. לי יעקר  לא  גי דילמ מרחי  ְְְְְִִֵֵַַַָָא

נ אזלי בר הה א מ יל ולא חדא, ְְְֲִֵַַַַָָָ
רי  מיטא לבתר . הדייהְְְְֲִִִִַַָָ

אמת דר לכיה  האד ני   ת ְְְֱִֵֶֶֶֶָָָָא
אינ  ה , להע על לבטח לכיְְִֵֵֶֶַַָָָָוה

ה א. לע ולא  ה ה  לע חדיְֲִֶַַָָָָָֹ

זכ ת לכ חבר את  ד ְְְֱֲֵֵֶַָהוי
ע"ב) רד מק (זוהר

דר.רי לכיה הי י סי  ורי  ח יא  ְְִִִִֵֶֶַַַָָ
א היה  אחד  אי רא ינתיְִִֵֶֶַָָָָָ
ריק זי כלי  מצוה ל   ע  ְְְְְִִִִֵֶַָָֻמע
אחד הה,  האי ח יא, רי  אמר  ְִִִֶֶַַַַָָָָָחיו.
, ל צ יק ה א  א    י  ני ה ְִִִֵֵֶַַַָמ
.להע ני את לר ת ביל הא   ְְְִִֵֶֶַָָא

החסידיאמר הרי  י סי , רי ל ֲֲִִִֵֵַַַָ
אד ל  ד הוי  ,אמר ניְְֱִֵֶָָָָָָהעלי
,רל צא אד ,נינ הה זכת .  ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָלכ
לקרב , ,רלד   דברי לל ה ְְְְְִִִִֵַָָָֹית
ה א הרי  מעקב . ?לנ ימ ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹולתפה.
,רלד עצמ וזרז , א ל לת ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַֹהת
 לה הא  הה והאי ולתפה. ְְְְִִִִֵֶַָָָלקרב 
מצוה ל ע  י ה ה ,רְִִִֵֵֶֶֶַָ
 יו לקרב. זי לי  והה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָל פה,
אחריה. לר אי ה לי י אה, ני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ולארב  ל ל נתנ ,אליה ְְְֲֵֶֶַָָָֹ
ח יא , רי  אמר .לה ִִִֵֶַַָָָהיב 
להי ת יירא ניה ת מא אחד ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָה ה

ל הרי , אי  ,רלד עצמ  ת א  ְְֲִֵֵֵֶַֹ
אלי יסי , רי  אמר . לה לל ר בדְִֵַַַַָָָ
רחי א ,תתפ מל ְְְִִִִֵֶַַָָָהיה 

.תא יח א  די דלמְְְִֵֶַַֹ

הלכ.הע האי תא דר ולא  יחד , ְְִִִֵֶַַָָָֹ
ורי חיא רי מטנ  ְְְִִִִַַַַָָאחר

הזֹוהר מז סיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

יו ח י  א רייתא. ל וא יסי  ורי א  ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
מלי   הו  נ בר הה א  ְְְְֲִֵַַַָָָחמא 
.ל ל ויהיב  ייהלג קריב  ְְְְְְִִַַַָָָָא רייתא ,

ד אמר לי, דח ה  רתי, , ל ְְֲִַַַַַָָ
.לכ אתיבנא ולא  , ל לי ְְְְֲֲִִִַָָָיהבי
הוית צל תא  ילמא  י סי, ר י לי ְְֲִִִֵֵֵַָָָאמר
,ל אמר .ד תלמ מרחי  א ְְְִַַַַָָָאמר,

.זכ לכ לכ ידי הא   ברי ְְְְְִִַָָֻקדא 

אזילאבל הוינא חד ימא  .לכ אימא  ְֲֲִִֵַָָָָָ
,נ בר חד א חנא ְְְְַַַַָָָָארחא ,
הוה גברא  והה א  . ל לי ְְְְְְִֵַַַָָָָָואקדימנא
ואלמלא לי. וצער עלי,  וק ,ְְְְְִִִִִֵֵַָָָלסטי
י מא מההא  אצטערנא.  בי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָדאת פנא 
 נ לבר  ר  ,ל לאקמא  לא  ְְְְְְַַַַָָָָָָָנדרנא ,
קדמיתא , בי ידענא  אי א א ְְְְִִֵֶַַַָָָָָז אה.
י   וית לי, לצערא  יכיל גיְְְְֲִִִִִַַַַָָ
לבר  ל לאקמא  אסיר גי ְְְְְְְִִֵַַָָָָָבחילא .

כיב , ח יבא .  מט)נ ל(ישעיה אי ְִִֵַָָָָ
.עילר יי ְְִַָָָָאמר

לי וההיא ויהבי ,לכ דחמינא  ע א  ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
חידנא .לכ אתיבנא  ולא   לְְְְְֲֲִִָָָָ
דאתחזי  מצוה  כ חמינא לא  גי .ְְְְְְְֲִִִֵֵָָָָלכ
למ דאי. מה ר כ  כמ והוינא  ְְְְֲֵֵַַַַַָָלבר.
,איז  א בכ דחמינא הא  ְְְְֲִֵַַַָָָָָאבל

קדמי. מתנא ארחא  ְְְֳִַָָָָָָהא 

החכמה מעינת  מנס ר"י ְְְְְְְִִִִַַַַָָפטירת 
ע"א) ריז ע "ב  רטז  ויחי (זוהר

רי אמר דאסיק ימא  מ יסי, רי ְְִִִִִִִֵַַָָ
ימ מערא , מ  מע(יא)לא ְְְִִִִִֵַָָ

ת א ראה יו רה. לוה ְְְִֵֵֶַַָָָי סי 
קרב רה, הי לי  ְְִִִֶַַַָָָָהאי

. ל  לה ונת  ְֲֵֶֶַָָָאליה

אתיאמר   דח ה רתי , ,לה ְֲִֶֶַַַַַָָָ
הב י ולא   ל לי  תְְְְִִֵֶֶַַָֹ
א מר היית אלי י סי, רי  ל אמר ?ִִֵֵֶַַַָָָָלכ
, לה אמר . דתלמ מרחי א ְְְְְִִֶַַַָָָפה 
זכ ת.  לכ אתכ  יד הא ר ד ְְְֶֶַַָָָה

הל אבל  הייתי  אחד   י ,לכ אמר ֲִִֵֶֶַָָָָֹ
והקמ י אחד אי מצאתי ,רְְְִִִִֶֶֶַַָָָ
עלי וק דד, היה  אי  תוא , ל  ְְִֵַָָָָָל
עליו התר י ואלמלא  א תי , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוצער
א נדרי   י תמא ְְְִִִֵֶַַַָֹהצטער י.
א א צ יק, לאד רק ,ל  יְְְִִֶַַַָָָָלהק
כ ל מ ראנה, הריו  ְִִִִִֶַָָָא
מ כח , עלי ויתר אתי ְְְְִִִֵֵַַַַָֹלצער
רע,  לאי  ל ילהק ְְְִִֶַָָָָאס ר

מט)תב  ה'(ישעיה אמר   ל אי ֵֶַָָָ
.עיְִָָלר

תליוא  נת אתכ ראיתי העה  ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ
חד י ,לכ הב י  ולא  לְְְִִֵֶַַָָָֹ
מצוה  בכ ראיתי  א מ ,ְְִִִִֶֶֶֶָָָֹאתכ
על חזר הייתי כ כמ , ח ְְִִִֵֵֵֶַַָראית
אתכ ראיתי עכ ו אבל  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָלמדי,
לפני . מתנת  רה הה  ,יקי צ  אְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻ

החכמה מעינת  מנס ר"י ְְְְְְְִִִִַַַַָָפטירת 
ע"א) ריז ע "ב  רטז  ויחי (זוהר

רימרא  התעה ה מ יסי , רי  ְִִִִֵֶַַַַַָָ
לה בריה מהערה , מעְְְִִֵַַַָָָָ



ָרּ     ִסּ ּתָרי ַהּזַֹהר ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ הזֹוהרמחיד ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

ה אי ע ורזי חבריא, מ סייאתו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָ
 א ,ינייה מ יי ואת לְְְְְְְִִִִֵַַַָָמס
דסיני. בטרא  ע א ההיא   ְְְְְִִִִַַַָָאתייהיב

תיב, כיב  ח )תר וכר (בראשית ְְְִִִַַָָָ
ע"א)מעיינ ת ריז  ת(ד ואר ה ְְְֲַַ

ולא מי, מרח חברייא   והו ,מי ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָה
.בה ְְְִֵַמתקיימי 

אפתחאימא יה דה, רי יתיב הוה חד ְְְֲִִִִַָָָָָָ
סלקי  גמי, תרי וחמא ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָדטבריה,
מט לא נפל ,דכתפי מעלי ְְְֲִִִֵַַָָָָקטפירא
 מט לא  ועד  צ רי.  ואת ְְְְֲֳִִֵַַָָָדקטפירא ,

. ע את , ְְֲִַַָעלייה

אזלי לבתר והו ,רי צ כה   את ְְְֲֳִִֵַָָָָָ
רו , עלייה(דיא ו ל  (נ"א  ְְְֲִַָָ

 צווחי והו .עי מת ולא ְְְְְְְֲִִִִַַָָָטרטיא,
קלא , חד  מע . ר מת  הו ולא  , ְְְְֲִַָָָָָָל
מרי ריא , קדרי דעטרי ְְְְְְִִִִִֵַָָָעטרא 

ְַלבר.

א חעד ברא , חד עבר יתיב , הוה  ְְְֲִַַַַַַָָָָ
דכתיב , הא  א, יק לא  אמר, .הְְִִִֵַָָָָ

טו) ו ב(בראשית גריה על הע ט  ְִִֵֵֶַַַַַַָָורד
והא יה דה, ר י אמר .אבר ת ְְְִִַַָָָָָא
י רי אהדר . ר את ולא  ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָעבידנא 
א מריט  לא עד ואמר, גברא  ְְִַַַַָָָָָהה א 
גלי לא  ועד , מרי יְְִֵֵֵַָָָרי
,י מ לת אבתרי רהט ְְְְֲִִִֵַַַַָָלמטרניתא.
יה דה . רי יע  חל .לי אמר ְְְְִִֵֵַַַָָָָולא 

וחמאימא אילנא, ח ת  אדמ חד , ְְְִִַָָָָָ
,קנ מת דפי ארעה  ,ְְְְְְְִִֵֶַַַָָבחלמי
רה וספר ,עלייה  מע ר י ְְְְֲִִִִֵֶַָָוסליק

ניעלי בסדת  החברי מ נת ְְְֲִִִִֵֶַַֹלא
 א ,יניהמ ימת לימס ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָהי
אחר סיני, הר עה ת א נְְְִִֶַַַַָָָ

תב ה )ת מעינת(בראשית  כר ו ְְְִֵֶַַָָ
החברי והי ,מיה וארת הְְֲֲִִֵַַַַָָֻ

.ה מי מתק ולא , ברי י ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹמרח

על יהדה רי  י ב  היה אחד ְִֵֶֶַַָָָָ
ני וראה  טבריה  ל   תחְְְְְִֵֶֶָָָָ
מעל צמר גדי  עלי יְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַגמ
המר, גדי ל  הא נפל  .תפי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה
, עליה יעה א  ועד , רי צ  באְֲֳִִִִֵֶֶַָֹ

.ע ְְִַהת

ה לכיאחר  והי ,רי צ ה א  ְְֳִִִַַַָָָָ
ת א [ וזרק] הו ,ְְְֲֵֶַָָָאחריה
לה  וחי צ  והי ,ע הת ולא ְְְְְְִִֶֶַַָָֹסלע,
עטרת אחד  קל  מע .נפרדי הי ְְְֲִִֶֶֶָָָָֹולא 
. ח  עלי וה ח כה רה  ְְֲֲִֵֶַַַָָָָהעטרת

היחעד אחד,  אי עבר יב , היה ְִִִֵֶֶַַַָָָָ
תב מה זה   ק לא  ואמר, הְִֵֶֶֶַַָָָֹ

טו) וב(בראשית גריה על העיט ְִִֵֵֶַַַַַַָָורד 
ינע והרי  יהדה, רי  אמר .אבר ְְֲִִֵַַַַָָָָָֹאת
האי ת א רא החזיר .רד הת ְְְֱִִִֶָָֹֹולא 
אדניו ל  רא זה מרט לא  עדי ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֹואמר,
אחריו  ר הבירה. את  הקריח לא ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֹועדי
דע חלה  . ל אמר ולא  מילי ְְְְִִַַָָָָֹֹל ה

יהדה. רי  ְִֶַָל

  ימ חל וראה  ע חת  נר ְְֲִֵֶַַַַָָָאחד
 עליה ועלה מתנת נפי ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֻארע
האיר ולא  ,ע רה  וספר  מע ְְְְִִִִִֵֶַָֹרי 

הזֹוהר מטסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

 אי ע רזי ספרי ל ביק ולא  . י ְְִִִִִִֵֵָָָָָע
וסליק  .הדי  ל סליק לא  ְְְֲֲִִֵַַַָָָָואגדא ,

  לה(לי וסליק וחמא(ס "א לרקיעא , ְְְְִִִֵָָָָָ
אתליא . ולא  מעינא , ְְְְְְִִֵֵַַָָָָדמתסיא 

אמר ,ד רי אתער, מכיב ואי ְְִִִִִַַַַָָָ
מארעא . אס קת חכמא  , מעְְְְְִִֵַַַָָָָ
 מתחז דהו טבא, אבנא  דהאי  לדרא  ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָווי

(דמתאחד ע אי (ס"א  עלי וסמכי , ימ ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָ
.ייהמ אתאביד ,אי ְְְֲִִִִַַָות

סליק אתא  .לי סח א א, רי ילג ְְִִִֵֵַַָָָָָ
בכה , ירי על ידי א א  ְִִֵֵַַָָָרי
י מ טחני ריחייא   מע רי ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָואמר ,
מה .לי ולקטי ימא , כל טבא  ְְְִֵַָָָָָָָמ א 

יא)דכתיב , ע רה(במדבר אס ה מעיט  ְְֲִִִַַַָָָ
ק אס מא ריחיא  וה א  , ְְְְֳִִֵַַַַָָָָחמרי
מה ר ,מיני עלמא  א אר ְְְְְִִֵַַַָָָָולא 

טז)דכתיב , ות (שמות אחת צנצנת  קח  ְְְִִִֶֶֶַַַ
ה' לפני  תא וה ח  מ הע מר מלא  ְְְִֵֶַַָָָָֹה 
כתיב , לא  אתייא  וא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָלממרת .
 מא ה א  לאצנע תא . למ מרת, ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָא א 

.ל ינדע  מא ,רזי לגאה ְְְִִִַַַָָָיכיל 

 לחי,בלחי יה דה לר י לילי (אמר ְְְִִִִִֵֵַָָָ

א א) דחמית ,רי גברא הה א  ואי ְְִִִַַַַָָָָ
 גי ,רזי לגאה בעא  ולא  הוה .  הְְְִִִֵַָָָָָָָָָאל
ימי, הוה , מע דרי  בחא  ְְְְְְְֲִִִִַָָָתנדע 
למב י  י , לי אמר עלי. רא   ְְְְֲִִֵֵַַָָָויב

. עלי ְֲִֵָבכה 

הארי  עלי, ימא  כל בכי הוה  יה דה ְְֲִִֵָָָָָָָ
דרי  קיא  אדרא   י ע ְְְֲִִִִִֵַַַָָאערע 
דלא ווי ,לי אמר  חברייא . אר , מעְְְְִֵַַַַָָָָ
לתא  אי ע י מא  הה א  ְְְִִִַַַָָָָאס קנא 

א וא דה  ניהעלי הד ת ספרי ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹל
והעל] ת א והעלה ,ע  ת א ְְֱֱֱִֶֶֶָָָָהעלה
מתה הא וראה  לרקיע, [ת ְְִִֶֶַַָָָָא

התה. ולא  ְְִִֵֵַַָָֹמהעיני

ריהתע רר , מת ואי  אמר, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
הס קה החכמה ,מעְְְְִִַַָָָ
, ה הבה האב לד ר א י  .האר ְִֶֶֶֶַַָָָָמ
מכי וס מה [מתאחדי] נראי היְְְְֲִִִִִִֶֶַָָ
.מה נאבדה  ,ניותח  ניעלי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָעליה

ריא הרי .ל ס ר א א, רי אל ִִִִֵֵֶַַַָָ
ואמר, בכה   רא על ידיו  את  ְֶַַַָָָָָָֹא א 
טב מ מ חנת רחי מע ְֲִִִִֵֶֶַַָרי 

תב ,תא  קטיול  י יא)ל  (במדבר ְְִַָָ
ועכו ,חמרי ערה אס ְְְֲֳִִַַַַָָָָָה מעיט 
מ נאר ולא  ק הס וה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהרחי

תב  למה רט  , לע(טז קח(שמות ְְֶַַָָָָ
 מ העמר מלא ה  ות אחת ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹצנצנת
 וא לממרת . ה' לפני  תא ְְְְְִִִֵֶֶַַוהח 
לממרת , א א  כתב לא  ְְְְִִֶֶֶַָָֹהת ת
מי ס ד ת לג ת  יכל  מי  עכו  ְְְְִִַַַָָָָלהצנעה.

.תא ֵַָידע

 ילחר ל [אמר , לח יהדה  לר י  ל ְְְִִַַַַַַָָָ
היה ראית  אי ת א ו אי ִִֶַַַָָָָָאא]
די ס דת לג ת  רצה  ולא  ,הְְְִֵֵַָָָֹאל
היה מע רי  ל בח את ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָדע
מסיק ,ל אמר עליו. ה ר  ויב ְְְְִִַַַָָָָָימיו 

עליו. כה ְְִִָָָלב ת 

הרירי עליו ,  י ל כה היה  יהדה ְֲִֵֶֶַָָָָָָ
רי ל הדה  אדרא  ע ְְְִִִִֶַַַָָָנפ
א א י  ,ל אמר  .החברי אר מעְְֲִִֵֶַַָָֹ
לה תא  ע   י ת א ְְְִִִַַָָֹהסקי



ָרּ  ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ    טתִסּ ּתָרי ַהּזַֹהר הזֹוהרמח ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

ה אי ע ורזי חבריא, מ סייאתו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָ
 א ,ינייה מ יי ואת לְְְְְְְִִִִֵַַַָָמס
דסיני. בטרא  ע א ההיא   ְְְְְִִִִַַַָָאתייהיב

תיב, כיב  ח )תר וכר (בראשית ְְְִִִַַָָָ
ע"א)מעיינ ת ריז  ת(ד ואר ה ְְְֲַַ

ולא מי, מרח חברייא   והו ,מי ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָה
.בה ְְְִֵַמתקיימי 

אפתחאימא יה דה, רי יתיב הוה חד ְְְֲִִִִַָָָָָָ
סלקי  גמי, תרי וחמא ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָדטבריה,
מט לא נפל ,דכתפי מעלי ְְְֲִִִֵַַָָָָקטפירא
 מט לא  ועד  צ רי.  ואת ְְְְֲֳִִֵַַָָָדקטפירא ,

. ע את , ְְֲִַַָעלייה

אזלי לבתר והו ,רי צ כה   את ְְְֲֳִִֵַָָָָָ
רו , עלייה(דיא ו ל  (נ"א  ְְְֲִַָָ

 צווחי והו .עי מת ולא ְְְְְְְֲִִִִַַָָָטרטיא,
קלא , חד  מע . ר מת  הו ולא  , ְְְְֲִַָָָָָָל
מרי ריא , קדרי דעטרי ְְְְְְִִִִִֵַָָָעטרא 

ְַלבר.

א חעד ברא , חד עבר יתיב , הוה  ְְְֲִַַַַַַָָָָ
דכתיב , הא  א, יק לא  אמר, .הְְִִִֵַָָָָ

טו) ו ב(בראשית גריה על הע ט  ְִִֵֵֶַַַַַַָָורד
והא יה דה, ר י אמר .אבר ת ְְְִִַַָָָָָא
י רי אהדר . ר את ולא  ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָעבידנא 
א מריט  לא עד ואמר, גברא  ְְִַַַַָָָָָהה א 
גלי לא  ועד , מרי יְְִֵֵֵַָָָרי
,י מ לת אבתרי רהט ְְְְֲִִִֵַַַַָָלמטרניתא.
יה דה . רי יע  חל .לי אמר ְְְְִִֵֵַַַָָָָולא 

וחמאימא אילנא, ח ת  אדמ חד , ְְְִִַָָָָָ
,קנ מת דפי ארעה  ,ְְְְְְְִִֵֶַַַָָבחלמי
רה וספר ,עלייה  מע ר י ְְְְֲִִִִֵֶַָָוסליק

ניעלי בסדת  החברי מ נת ְְְֲִִִִֵֶַַֹלא
 א ,יניהמ ימת לימס ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָהי
אחר סיני, הר עה ת א נְְְִִֶַַַַָָָ

תב ה )ת מעינת(בראשית  כר ו ְְְִֵֶַַָָ
החברי והי ,מיה וארת הְְֲֲִִֵַַַַָָֻ

.ה מי מתק ולא , ברי י ְְְְְֲִִִִֶַַָָֹמרח

על יהדה רי  י ב  היה אחד ְִֵֶֶַַָָָָ
ני וראה  טבריה  ל   תחְְְְְִֵֶֶָָָָ
מעל צמר גדי  עלי יְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַגמ
המר, גדי ל  הא נפל  .תפי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה
, עליה יעה א  ועד , רי צ  באְֲֳִִִִֵֶֶַָֹ

.ע ְְִַהת

ה לכיאחר  והי ,רי צ ה א  ְְֳִִִַַַָָָָ
ת א [ וזרק] הו ,ְְְֲֵֶַָָָאחריה
לה  וחי צ  והי ,ע הת ולא ְְְְְְִִֶֶַַָָֹסלע,
עטרת אחד  קל  מע .נפרדי הי ְְְֲִִֶֶֶָָָָֹולא 
. ח  עלי וה ח כה רה  ְְֲֲִֵֶַַַָָָָהעטרת

היחעד אחד,  אי עבר יב , היה ְִִִֵֶֶַַַָָָָ
תב מה זה   ק לא  ואמר, הְִֵֶֶֶַַָָָֹ

טו) וב(בראשית גריה על העיט ְִִֵֵֶַַַַַַָָורד 
ינע והרי  יהדה, רי  אמר .אבר ְְֲִִֵַַַַָָָָָֹאת
האי ת א רא החזיר .רד הת ְְְֱִִִֶָָֹֹולא 
אדניו ל  רא זה מרט לא  עדי ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֹואמר,
אחריו  ר הבירה. את  הקריח לא ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֹועדי
דע חלה  . ל אמר ולא  מילי ְְְְִִַַָָָָֹֹל ה

יהדה. רי  ְִֶַָל

  ימ חל וראה  ע חת  נר ְְֲִֵֶַַַַָָָאחד
 עליה ועלה מתנת נפי ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֻארע
האיר ולא  ,ע רה  וספר  מע ְְְְִִִִִֵֶַָֹרי 

הזֹוהר מטסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

 אי ע רזי ספרי ל ביק ולא  . י ְְִִִִִִֵֵָָָָָע
וסליק  .הדי  ל סליק לא  ְְְֲֲִִֵַַַָָָָואגדא ,

  לה(לי וסליק וחמא(ס "א לרקיעא , ְְְְִִִֵָָָָָ
אתליא . ולא  מעינא , ְְְְְְִִֵֵַַָָָָדמתסיא 

אמר ,ד רי אתער, מכיב ואי ְְִִִִִַַַַָָָ
מארעא . אס קת חכמא  , מעְְְְְִִֵַַַָָָָ
 מתחז דהו טבא, אבנא  דהאי  לדרא  ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָווי

(דמתאחד ע אי (ס"א  עלי וסמכי , ימ ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָ
.ייהמ אתאביד ,אי ְְְֲִִִִַַָות

סליק אתא  .לי סח א א, רי ילג ְְִִִֵֵַַָָָָָ
בכה , ירי על ידי א א  ְִִֵֵַַָָָרי
י מ טחני ריחייא   מע רי ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָואמר ,
מה .לי ולקטי ימא , כל טבא  ְְְִֵַָָָָָָָמ א 

יא)דכתיב , ע רה(במדבר אס ה מעיט  ְְֲִִִַַַָָָ
ק אס מא ריחיא  וה א  , ְְְְֳִִֵַַַַָָָָחמרי
מה ר ,מיני עלמא  א אר ְְְְְִִֵַַַָָָָולא 

טז)דכתיב , ות (שמות אחת צנצנת  קח  ְְְִִִֶֶֶַַַ
ה' לפני  תא וה ח  מ הע מר מלא  ְְְִֵֶַַָָָָֹה 
כתיב , לא  אתייא  וא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָלממרת .
 מא ה א  לאצנע תא . למ מרת, ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָא א 

.ל ינדע  מא ,רזי לגאה ְְְִִִַַַָָָיכיל 

 לחי,בלחי יה דה לר י לילי (אמר ְְְִִִִִֵֵַָָָ

א א) דחמית ,רי גברא הה א  ואי ְְִִִַַַַָָָָ
 גי ,רזי לגאה בעא  ולא  הוה .  הְְְִִִֵַָָָָָָָָָאל
ימי, הוה , מע דרי  בחא  ְְְְְְְֲִִִִַָָָתנדע 
למב י  י , לי אמר עלי. רא   ְְְְֲִִֵֵַַָָָויב

. עלי ְֲִֵָבכה 

הארי  עלי, ימא  כל בכי הוה  יה דה ְְֲִִֵָָָָָָָ
דרי  קיא  אדרא   י ע ְְְֲִִִִִֵַַַָָאערע 
דלא ווי ,לי אמר  חברייא . אר , מעְְְְִֵַַַַָָָָ
לתא  אי ע י מא  הה א  ְְְִִִַַַָָָָאס קנא 

א וא דה  ניהעלי הד ת ספרי ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹל
והעל] ת א והעלה ,ע  ת א ְְֱֱֱִֶֶֶָָָָהעלה
מתה הא וראה  לרקיע, [ת ְְִִֶֶַַָָָָא

התה. ולא  ְְִִֵֵַַָָֹמהעיני

ריהתע רר , מת ואי  אמר, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
הס קה החכמה ,מעְְְְִִַַָָָ
, ה הבה האב לד ר א י  .האר ְִֶֶֶֶַַָָָָמ
מכי וס מה [מתאחדי] נראי היְְְְֲִִִִִִֶֶַָָ
.מה נאבדה  ,ניותח  ניעלי ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָעליה

ריא הרי .ל ס ר א א, רי אל ִִִִֵֵֶַַַָָ
ואמר, בכה   רא על ידיו  את  ְֶַַַָָָָָָֹא א 
טב מ מ חנת רחי מע ְֲִִִִֵֶֶַַָרי 

תב ,תא  קטיול  י יא)ל  (במדבר ְְִַָָ
ועכו ,חמרי ערה אס ְְְֲֳִִַַַַָָָָָה מעיט 
מ נאר ולא  ק הס וה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהרחי

תב  למה רט  , לע(טז קח(שמות ְְֶַַָָָָ
 מ העמר מלא ה  ות אחת ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹצנצנת
 וא לממרת . ה' לפני  תא ְְְְְִִִֵֶֶַַוהח 
לממרת , א א  כתב לא  ְְְְִִֶֶֶַָָֹהת ת
מי ס ד ת לג ת  יכל  מי  עכו  ְְְְִִַַַָָָָלהצנעה.

.תא ֵַָידע

 ילחר ל [אמר , לח יהדה  לר י  ל ְְְִִַַַַַַָָָ
היה ראית  אי ת א ו אי ִִֶַַַָָָָָאא]
די ס דת לג ת  רצה  ולא  ,הְְְִֵֵַָָָֹאל
היה מע רי  ל בח את ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָדע
מסיק ,ל אמר עליו. ה ר  ויב ְְְְִִַַַָָָָָימיו 

עליו. כה ְְִִָָָלב ת 

הרירי עליו ,  י ל כה היה  יהדה ְֲִֵֶֶַָָָָָָ
רי ל הדה  אדרא  ע ְְְִִִִֶַַַָָָנפ
א א י  ,ל אמר  .החברי אר מעְְֲִִֵֶַַָָֹ
לה תא  ע   י ת א ְְְִִִַַָָֹהסקי



ָרּ     ִסּ ּתָרי ַהּזַֹהר ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ הזֹוהרנ טז ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

הא דא , דרא  לחמי ולא  ,קאסְְְְֱִֵֶַָָָָָָ
. ְִַַאתה

 האד ל זמ ְְֶַַַָָָָהכרזת
ע"ב) ריז ויחי  (זוהר

נ אמר בר  ההא  ד  יסי, ר י ִִֵַַַַָָ
 מי י לתי ימי, ְְְִִִִָאתקריב
מיא צ רי   ואפי בעלמא  על י  ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָמכריזי
 מי י לתי ה א , זאה ואי עלי. ְְְֲִִִִִַַָָָמכריזי
.דעד גינתא  צ יקיא ,  י על י  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמכריזי

נמתינא , ,מיי לתי אי ל ְְִִִִֵָָָָָ
וסלקת ליליא , כל  ימ ְְְְְִֵֵַַָָָָנפקת 
בר והה א  עלמא , הה א  כ ְְְְְַַַַַָָָוחמאת
יט ולא א ח , ולא  ידע , לא   ְְְִַַַַָָָָָנ
מה מיי לתי אי ל ,מתינְְְְִִִִֵָָָָ

כיב, בקדמיתא . ח )דהוה אי (קהלת ְְְְֲִִִֵַָָ
.'וג הרח את  לכלא  ר ח  יט ְְִִֶַַַָָָָֹאד
 לתי אי רא מד יה דה , רי ְְִִִִִַַָָָָָאמר
ודיקנא , אתח נ דר צלמא ,מיְְְְְֲִִִַַַָָָי

אתמנעת . בארעא  ְְְְְְֲִִֵַַָָדאתחזי

הרי זה, ר לראת  ולא  , קהסְְְְֲִִֵֶֶֶַֹ
.ְִֵַמתה

 האד ל זמ ְְֶַַַָָָָהכרזת
ע"ב) ריז ויחי  (זוהר

א תאמר ימי  תקרבי י סי, רי  ְְְְִִִֵֵֶַַָָ
עליו מכריזי י יל , ְְִִִִַָָָֹהאי
מכריזי מי ה צ רי  ואפ ,לעְֲֳִִִִִֵַַַַָָָ
 י יל הא , ציק וא ְְִִִַָָֹעליו .

.עד ג יקי ה י עליו ְְִִִִֵֵֶַַַַָָמכריזי

,נינמתנ ימי יל  ת א ל  ְְִִִִָָָָָֹ
ועלה לילה, כל מ ְְְִֵֶַָָָי צאת
ת וא ,להע ת א ממק את ְְְְֶָָָָוראה 
לט ולא מיח ולא  י דע לא  ְְְִֵֵַַַָָֹֹֹאד
מ  י יל  ת א ל מתנְְְְִִָָָֹ

ת ב  חה, ח )היה  אד(קהלת אי ְִֵֶֶַָָָָָָ
אמר .'וג הרח  את לכלא רח  ְְִִֶַַַַָָָֹיט 
י ל ת א תחילימ יהדה, ְְְְִִִִִֶַַָָֹרי 
ראית והמת ,נח האד צל , ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָי

נמנעת.  ארְִֶַַָָ

וירא פרשת 

ע"ב צו דף  זוהר 

שנימול אחרי אברהם אל  התגלה ה'
ממרא"."ו ּירא ּבאלני ה' בואליו נמצא שברית  ההוא זמן שהגיע כיון  חייא, רבי אמר  ַ ֵ ָ ֵ ָ ְ ֵֹ ֵ ַ ְ ֵ

זהו בנגלה. בו היה הוא ברוך הקדוש  ודבר העולם, נתקיים אז ונימול, באברהם 
ה '" אליו  "וּירא ע "א)שכתוב יד .(ויקרא   ַ ֵ ָ ֵ ָ

האוהל פתח הוא  מלכות  מידת 
הּיֹום"."והּוא ּכחם  האהל ּפתח עשירי יׁשב  כתר הוא זה האהל", "ּפתח שמעון, רבי אמר  ְֹ ֵ ֶ ַ ָֹ ֶ ְֹ ַ ֶ ַ ָֹ ֶ

המלך  לכתר [א ]של המלך דוד וקראו הכתרים. שאר של קדוש  משכן לכל פתח שהוא
ׁשערי צדק.הזה לי "ּפתחּו כאשר צדקשכתוב הּיֹום". "ּכחם  לה'". הּׁשער  "זה וכתוב  וגו'".  ִ ְ ִ ַ ֲ ֵ ֶ ֶ ֶ ַ ַ ַ ַ ְֹ ַ

ה אור  אברהם.חסדהאיר של גורלו חלק  .

כראוי  היחוד היה שנימול אחרי
ע "א) צח (דף

מדרגהרבי מתוך אלא עמו מדבר היה לא אברהם  שנימול טרם וראה בא אמר, אלעזר
ההיא התחתונה מדרגה על נתקיימו לא העליונות ומדרגות שנימול[ב ]התחתונה. כיון .

שבח  מה לאברהם שאם  אברהם , אל ה' וירא כתוב  לא שהרי למי. ה'". אליו "וּירא כתוב . ָ ֵ ָ ֵ ַ מה
"וּירא הוא. כמוס  סוד אלא אברם". אל ה' "וּירא שכתוב שנימול. טרם מבתחלה יותר כאן ָ ֵ ַ ָ ְ ַ ֶ ָ ֵ ַ יש
נתגלה שעתה שנימול. טרם לזה מקודם היה שלא מה עמו. שדברה ההיא למדרגה ה'". ָ  ֵאליו

עמו דיבר כאשר בדבור ונתחבר אלא[ג]הקול מי . גלה ולא והוא. האהל". ּפתח י ׁשב ֶ ָֹ ַ ֶ ֵ ְֹ "והּוא
אברהם שנימול לאחר הזאת התחתונה מדרגה על נחו המדרגות  שכל החכמה. גלה .[ד]כאן 

"והּואבא בו. ונתגלה הדבור  עם שהתחבר שנשמע, הקול סוד הוא זה ה '", אליו "וּירא ְ ָ ֵ ָ ֵ ַ וראה,
הוארה שהרי  הּיֹום", "ּכחם עליו. להאיר שעמד העליון עולם  זה האהל", ּפתח ַ ְֹ ֶ ָֹ ַ ֶ ֵ ֹיׁשב 

בה נדבק  שאברהם המדרגה הימין, .[ה ]בחינת 

זו.דבר לנגד זו של בהשתוקקות  למדרגה מדרגה שנתקרבו בשעה הּיֹום", "ּכחם ַ ְֹ אחר,
ע "ב) צח  (דף

 הזוהר זיו

הקדושות א. הספירות  מעשר האחרונה ספירה זו
והיא  הקדושה השכינה שורש מלכות  שנקראת 

הספירות . שאר ידה  על להשיג פתח בחינת 
הראויב. בשלמות היתה  לא המילה שקודם  פירוש,

נוקבא  בחינת שהיא מלכות  ספירת  של  ההזדווגות
דוכרא. בחינת  שהן  העליונות  הספירות עם

שלא ג. בלבד קול ענין רק אליו בא המילה קודם 
בהשגה  אלא דיבור שמיעת ידי על בהתגלות 
הראוי בשלמות  הזדווגות גרם שנימול  שכלית,
ספירת  עם קול בחינת שהיא התפארת  ספירת 

לאברהם  הקול ובא דיבור בחינת שהיא מלכות 
אליו וּירא ומפרש דיבור, שמיעת ידי על ָ ֵ ָ ֵ ַ בהתגלות 
באורות  ונתגלו  נתבראו העליונות שספירות  ה'

הראוי. בשלמות מלכות  ספירת  על  שלהן
ונזדווגוד. נתיחדו העליונות  שספירות היינו 

מלכות . ספירת עם  הראוי בשלמות 
נקראת ה. הדין ומדת  יום  נקרא החסד מדת  הנה 

ּכחם  וזהו החסד, מדת היתה אברהם  ומדרגת ְֹ לילה ,
היינו היום , חם  שיהיה  גרם  המילה ידי שעל   ַהּיֹום,
אורות  הרבה  העליונים  מעולמות  נשפע שיהיה

וירא פרשת 

ע"ב צו דף  זוהר 

שנימול אחרי אברהם אל  התגלה ה'
ממרא"."ו ּירא ּבאלני ה' בואליו נמצא שברית  ההוא זמן שהגיע כיון  חייא, רבי אמר  ַ ֵ ָ ֵ ָ ְ ֵֹ ֵ ַ ְ ֵ

זהו בנגלה. בו היה הוא ברוך הקדוש  ודבר העולם, נתקיים אז ונימול, באברהם 
ה '" אליו  "וּירא ע "א)שכתוב יד .(ויקרא   ַ ֵ ָ ֵ ָ

האוהל פתח הוא  מלכות  מידת 
הּיֹום"."והּוא ּכחם  האהל ּפתח עשירי יׁשב  כתר הוא זה האהל", "ּפתח שמעון, רבי אמר  ְֹ ֵ ֶ ַ ָֹ ֶ ְֹ ַ ֶ ַ ָֹ ֶ

המלך  לכתר [א ]של המלך דוד וקראו הכתרים. שאר של קדוש  משכן לכל פתח שהוא
ׁשערי צדק.הזה לי "ּפתחּו כאשר צדקשכתוב הּיֹום". "ּכחם  לה'". הּׁשער  "זה וכתוב  וגו'".  ִ ְ ִ ַ ֲ ֵ ֶ ֶ ֶ ַ ַ ַ ַ ְֹ ַ

ה אור  אברהם.חסדהאיר של גורלו חלק  .

כראוי  היחוד היה שנימול אחרי
ע "א) צח (דף

מדרגהרבי מתוך אלא עמו מדבר היה לא אברהם  שנימול טרם וראה בא אמר, אלעזר
ההיא התחתונה מדרגה על נתקיימו לא העליונות ומדרגות שנימול[ב ]התחתונה. כיון .

שבח  מה לאברהם שאם  אברהם , אל ה' וירא כתוב  לא שהרי למי. ה'". אליו "וּירא כתוב . ָ ֵ ָ ֵ ַ מה
"וּירא הוא. כמוס  סוד אלא אברם". אל ה' "וּירא שכתוב שנימול. טרם מבתחלה יותר כאן ָ ֵ ַ ָ ְ ַ ֶ ָ ֵ ַ יש
נתגלה שעתה שנימול. טרם לזה מקודם היה שלא מה עמו. שדברה ההיא למדרגה ה'". ָ  ֵאליו

עמו דיבר כאשר בדבור ונתחבר אלא[ג]הקול מי . גלה ולא והוא. האהל". ּפתח י ׁשב ֶ ָֹ ַ ֶ ֵ ְֹ "והּוא
אברהם שנימול לאחר הזאת התחתונה מדרגה על נחו המדרגות  שכל החכמה. גלה .[ד]כאן 

"והּואבא בו. ונתגלה הדבור  עם שהתחבר שנשמע, הקול סוד הוא זה ה '", אליו "וּירא ְ ָ ֵ ָ ֵ ַ וראה,
הוארה שהרי  הּיֹום", "ּכחם עליו. להאיר שעמד העליון עולם  זה האהל", ּפתח ַ ְֹ ֶ ָֹ ַ ֶ ֵ ֹיׁשב 

בה נדבק  שאברהם המדרגה הימין, .[ה ]בחינת 

זו.דבר לנגד זו של בהשתוקקות  למדרגה מדרגה שנתקרבו בשעה הּיֹום", "ּכחם ַ ְֹ אחר,
ע "ב) צח  (דף

 הזוהר זיו

הקדושות א. הספירות  מעשר האחרונה ספירה זו
והיא  הקדושה השכינה שורש מלכות  שנקראת 

הספירות . שאר ידה  על להשיג פתח בחינת 
הראויב. בשלמות היתה  לא המילה שקודם  פירוש,

נוקבא  בחינת שהיא מלכות  ספירת  של  ההזדווגות
דוכרא. בחינת  שהן  העליונות  הספירות עם

שלא ג. בלבד קול ענין רק אליו בא המילה קודם 
בהשגה  אלא דיבור שמיעת ידי על בהתגלות 
הראוי בשלמות  הזדווגות גרם שנימול  שכלית,
ספירת  עם קול בחינת שהיא התפארת  ספירת 

לאברהם  הקול ובא דיבור בחינת שהיא מלכות 
אליו וּירא ומפרש דיבור, שמיעת ידי על ָ ֵ ָ ֵ ַ בהתגלות 
באורות  ונתגלו  נתבראו העליונות שספירות  ה'

הראוי. בשלמות מלכות  ספירת  על  שלהן
ונזדווגוד. נתיחדו העליונות  שספירות היינו 

מלכות . ספירת עם  הראוי בשלמות 
נקראת ה. הדין ומדת  יום  נקרא החסד מדת  הנה 

ּכחם  וזהו החסד, מדת היתה אברהם  ומדרגת ְֹ לילה ,
היינו היום , חם  שיהיה  גרם  המילה ידי שעל   ַהּיֹום,
אורות  הרבה  העליונים  מעולמות  נשפע שיהיה



ָרּ  ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ    יזזַֹהר ּתֹתָרה הזֹוהרנ  ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

הא דא , דרא  לחמי ולא  ,קאסְְְְֱִֵֶַָָָָָָ
. ְִַַאתה

 האד ל זמ ְְֶַַַָָָָהכרזת
ע"ב) ריז ויחי  (זוהר

נ אמר בר  ההא  ד  יסי, ר י ִִֵַַַַָָ
 מי י לתי ימי, ְְְִִִִָאתקריב
מיא צ רי   ואפי בעלמא  על י  ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָמכריזי
 מי י לתי ה א , זאה ואי עלי. ְְְֲִִִִִַַָָָמכריזי
.דעד גינתא  צ יקיא ,  י על י  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָמכריזי

נמתינא , ,מיי לתי אי ל ְְִִִִֵָָָָָ
וסלקת ליליא , כל  ימ ְְְְְִֵֵַַָָָָנפקת 
בר והה א  עלמא , הה א  כ ְְְְְַַַַַָָָוחמאת
יט ולא א ח , ולא  ידע , לא   ְְְִַַַַָָָָָנ
מה מיי לתי אי ל ,מתינְְְְִִִִֵָָָָ

כיב, בקדמיתא . ח )דהוה אי (קהלת ְְְְֲִִִֵַָָ
.'וג הרח את  לכלא  ר ח  יט ְְִִֶַַַָָָָֹאד
 לתי אי רא מד יה דה , רי ְְִִִִִַַָָָָָאמר
ודיקנא , אתח נ דר צלמא ,מיְְְְְֲִִִַַַָָָי

אתמנעת . בארעא  ְְְְְְֲִִֵַַָָדאתחזי

הרי זה, ר לראת  ולא  , קהסְְְְֲִִֵֶֶֶַֹ
.ְִֵַמתה

 האד ל זמ ְְֶַַַָָָָהכרזת
ע"ב) ריז ויחי  (זוהר

א תאמר ימי  תקרבי י סי, רי  ְְְְִִִֵֵֶַַָָ
עליו מכריזי י יל , ְְִִִִַָָָֹהאי
מכריזי מי ה צ רי  ואפ ,לעְֲֳִִִִִֵַַַַָָָ
 י יל הא , ציק וא ְְִִִַָָֹעליו .

.עד ג יקי ה י עליו ְְִִִִֵֵֶַַַַָָמכריזי

,נינמתנ ימי יל  ת א ל  ְְִִִִָָָָָֹ
ועלה לילה, כל מ ְְְִֵֶַָָָי צאת
ת וא ,להע ת א ממק את ְְְְֶָָָָוראה 
לט ולא מיח ולא  י דע לא  ְְְִֵֵַַַָָֹֹֹאד
מ  י יל  ת א ל מתנְְְְִִָָָֹ

ת ב  חה, ח )היה  אד(קהלת אי ְִֵֶֶַָָָָָָ
אמר .'וג הרח  את לכלא רח  ְְִִֶַַַַָָָֹיט 
י ל ת א תחילימ יהדה, ְְְְִִִִִֶַַָָֹרי 
ראית והמת ,נח האד צל , ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָי

נמנעת.  ארְִֶַַָָ

וירא פרשת 

ע"ב צו דף  זוהר 

שנימול אחרי אברהם אל  התגלה ה'
ממרא"."ו ּירא ּבאלני ה' בואליו נמצא שברית  ההוא זמן שהגיע כיון  חייא, רבי אמר  ַ ֵ ָ ֵ ָ ְ ֵֹ ֵ ַ ְ ֵ

זהו בנגלה. בו היה הוא ברוך הקדוש  ודבר העולם, נתקיים אז ונימול, באברהם 
ה '" אליו  "וּירא ע "א)שכתוב יד .(ויקרא   ַ ֵ ָ ֵ ָ

האוהל פתח הוא  מלכות  מידת 
הּיֹום"."והּוא ּכחם  האהל ּפתח עשירי יׁשב  כתר הוא זה האהל", "ּפתח שמעון, רבי אמר  ְֹ ֵ ֶ ַ ָֹ ֶ ְֹ ַ ֶ ַ ָֹ ֶ

המלך  לכתר [א ]של המלך דוד וקראו הכתרים. שאר של קדוש  משכן לכל פתח שהוא
ׁשערי צדק.הזה לי "ּפתחּו כאשר צדקשכתוב הּיֹום". "ּכחם  לה'". הּׁשער  "זה וכתוב  וגו'".  ִ ְ ִ ַ ֲ ֵ ֶ ֶ ֶ ַ ַ ַ ַ ְֹ ַ

ה אור  אברהם.חסדהאיר של גורלו חלק  .

כראוי  היחוד היה שנימול אחרי
ע "א) צח (דף

מדרגהרבי מתוך אלא עמו מדבר היה לא אברהם  שנימול טרם וראה בא אמר, אלעזר
ההיא התחתונה מדרגה על נתקיימו לא העליונות ומדרגות שנימול[ב ]התחתונה. כיון .

שבח  מה לאברהם שאם  אברהם , אל ה' וירא כתוב  לא שהרי למי. ה'". אליו "וּירא כתוב . ָ ֵ ָ ֵ ַ מה
"וּירא הוא. כמוס  סוד אלא אברם". אל ה' "וּירא שכתוב שנימול. טרם מבתחלה יותר כאן ָ ֵ ַ ָ ְ ַ ֶ ָ ֵ ַ יש
נתגלה שעתה שנימול. טרם לזה מקודם היה שלא מה עמו. שדברה ההיא למדרגה ה'". ָ  ֵאליו

עמו דיבר כאשר בדבור ונתחבר אלא[ג]הקול מי . גלה ולא והוא. האהל". ּפתח י ׁשב ֶ ָֹ ַ ֶ ֵ ְֹ "והּוא
אברהם שנימול לאחר הזאת התחתונה מדרגה על נחו המדרגות  שכל החכמה. גלה .[ד]כאן 

"והּואבא בו. ונתגלה הדבור  עם שהתחבר שנשמע, הקול סוד הוא זה ה '", אליו "וּירא ְ ָ ֵ ָ ֵ ַ וראה,
הוארה שהרי  הּיֹום", "ּכחם עליו. להאיר שעמד העליון עולם  זה האהל", ּפתח ַ ְֹ ֶ ָֹ ַ ֶ ֵ ֹיׁשב 

בה נדבק  שאברהם המדרגה הימין, .[ה ]בחינת 

זו.דבר לנגד זו של בהשתוקקות  למדרגה מדרגה שנתקרבו בשעה הּיֹום", "ּכחם ַ ְֹ אחר,
ע "ב) צח  (דף

 הזוהר זיו

הקדושות א. הספירות  מעשר האחרונה ספירה זו
והיא  הקדושה השכינה שורש מלכות  שנקראת 

הספירות . שאר ידה  על להשיג פתח בחינת 
הראויב. בשלמות היתה  לא המילה שקודם  פירוש,

נוקבא  בחינת שהיא מלכות  ספירת  של  ההזדווגות
דוכרא. בחינת  שהן  העליונות  הספירות עם

שלא ג. בלבד קול ענין רק אליו בא המילה קודם 
בהשגה  אלא דיבור שמיעת ידי על בהתגלות 
הראוי בשלמות  הזדווגות גרם שנימול  שכלית,
ספירת  עם קול בחינת שהיא התפארת  ספירת 

לאברהם  הקול ובא דיבור בחינת שהיא מלכות 
אליו וּירא ומפרש דיבור, שמיעת ידי על ָ ֵ ָ ֵ ַ בהתגלות 
באורות  ונתגלו  נתבראו העליונות שספירות  ה'

הראוי. בשלמות מלכות  ספירת  על  שלהן
ונזדווגוד. נתיחדו העליונות  שספירות היינו 

מלכות . ספירת עם  הראוי בשלמות 
נקראת ה. הדין ומדת  יום  נקרא החסד מדת  הנה 

ּכחם  וזהו החסד, מדת היתה אברהם  ומדרגת ְֹ לילה ,
היינו היום , חם  שיהיה  גרם  המילה ידי שעל   ַהּיֹום,
אורות  הרבה  העליונים  מעולמות  נשפע שיהיה



ָרּ     זַֹהר ּתֹתָרה ת ַתּיָ ַ ּי ָר ָ ּ יח

אמר רבי סתום[ו ]אבא היה  אברהם נימול שלא עד אליו", "וּירא לו[ז], נתגלה שנימול כיון ,  ַ ֵ ָ ֵ ָ
כראוי. בשלימות השכינה עליו ושרתה הכל,

האנשים שלושת ענין 

התחתון.בא  עולם  זה על השורה העליון  עולם  זה וה ּוא, האהל". ּפתח יׁשב  "והּוא ְ ֶ ָֹ ַ ֶ ֵ ְֹ וראה ,
בו לשרות האחד צדיק  של  ההשתוקקות בזמן הּיֹום". "ּכחם עיניו[ח]אימתי , "וּיּׂשא מיד  ְֹ ַ ַ ִ ָ ֵ ָ

ויעקב יצחק  אברהם  אלו  אנשים , שלשה הם  מי עליו". נּצבים אנ ׁשים ׁשלׁשה והּנה ָ ָ ִ ָ ִ ִ ָ ֲ ָ ְֹ ֵ ִ ְ ְ ַ  ַוּירא
המדרגה אותה על שהשתוקקותומ [ט]שעמדו לקראתם ". וּירץ  "וּירא אז וניזונת . יונקת ָ ָ ְ ִ ָ ָ ַ ְ ַ ַ הם

ארצה". "וּיׁשּתח ּו אחריהם , להמשך היא שלה וחדוה בהם , להתחבר  הזאת התחתונה  ָ ְ ָ ַ ְ ִ ַ מדרגה
לפניהם כסא .[י ]להכין

אנשים בדמות מלאכים
ע "א) קא (דף

שלשהובא אליו  שלח הוא ברוך והקדוש וכואב . יושב  היה אברהם  שנימול לאחר וראה,
כתוב הרי מלאכים, לראות יכול  מי וכי בהתגלות . ק "ד)מלאכים מלאכיו(תהלים ָ ָ ְ ַ ֶ ֹ"ע ׂשה

זאת, לך יקשה ולא  אנשים , דמות בדמיון לארץ  שירדו אותם , ראה  ודאי אלא וגו'". רּוחֹות
של וביסודות באויר  מתלבשים  לעולם שיורדים ובשעה קדושות, רוחות הם בודאי  שהרי
כדמות אותם ראה אברהם וראה  ובא שלהם. הדמות  כמראה  ממש  לאנשים ונראים גשמיות,
שהיה ממה לגרוע שלא בשביל אחריהם, ורץ יצא מהמילה, כואב שהיה פי  על ואף  אנשים,

לזה. מקודם עושה 

באמר אדני". "וּיאמר שכתוב ממה  אותם , ראה מלאכים  כדמות  ודאי שמעון, "אלףרבי  ַֹ ַ ֲֹ ָ
שהם[יא ]דלת " לפי אליהו, וכסא שלה תומכים היו המלאכים ואלו באה. היתה השכינה

תחתיה אשר גוונים טרם[יב ]הג' קודם רואה היה שלא מה שנימול, בשביל עתה וראה 
ובאו קדושים , מלאכים שהם ידע כך  ואחר אנשים, שהם אלא יודע היה לא בתחלה שנימול,

יצחק. בשורת  לו ובשרו "אׁשּת ׂשרה "אּיה לו שאמרו בשעה אצלו, ֶ ְ ִ ָ ָ ֵ ַ בשליחות

 הזוהר זיו

אברהם . מדרגת  שהיא החסד  למדת חסדים
מצות ו. קיום  ידי שעל רמז הּיֹום ּכחם יפרש ַ ְֹ עתה

מדת  עם  להזדווג היום במדת השתוקקות  גרם  מילה
בו. הנשפע האור  מן החשך שיאיר הלילה 

היתה ז. ובנבואה  הקודש  ברוח שהשגתו פירוש
סתומה .

בהשתוקקות ח. המחברת היא היסוד ספירת 
נקראת  והיא המלכות ספירת  עם העליונות  ספירות 
קיום  ידי על נעשית  הזאת והשתוקקות צדיק, בשם 

בפרט. מילה  ובמצות בכלל המצות

תפארת ט. גבורה חסד מדרגות  שהג ' שראה פירוש,
הג' ושורש ויעקב יצחק אברהם  שורש  שהן
מדת  עם  מזדווגות הן רפאל  גבריאל מיכאל  מלאכים 
לה  להיות  שלהן  אורות  שפע  לה  להשפיע  המלכות 

הזה . לעולם שפע להשפיע מהן ומזון יניקה
מרכבה י . בבחינת  להיות שיוכל  היינו כסא פירוש,

האלה . לאורות 
קודש.יא. הוא המסורה פי שעל
ורחמים יב. דין חסד מדות הג' על  מרמזים גוונים ג'

ידם . על מתנהג שהעולם


