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ָּפָרַׁשת
ַחֵּיי ָׂשָרה



פ    ּתֶֹכן ִעְנָיִנים ָָ י ָשָ ת ַיּית ַ ש  ָָ ּהָ ד

' ֹּתֶכן ִעְנָיִנים &

ְלָאְך  ִמּמַ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ֶאת  יל  ִהּצִ ְמעֹון  ׁשִ י    ַרּבִ

ֵעֶסק  ַמֲעַלת  א  גֹוֶדל  ַסּבָ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ֶות  ֲחלֹומֹו  ַהּמָ

 ָחׁש ִליחּות ַהּנָ hַהּתֹוָרה  ׁשְ
בס"ד, חשוב מאד שכל אחד ואחד וכל בית מדרש וישיבה ילמדו כל 
יום בספר הזוהר הקדוש, ויש הבטחה מרבי נחמן מברסלב שבזכות 

לימוד הזוהר נצא מהגלות.
שלום ארוש
המובא  מָאְרגְנְׁשְטֶעְרן שליט"א  מֵאִיר  יִצְחָק  מתוך החתימות על מכתבו של הגאון רבי 

בסיפורי הזוהר השלם עמוד רמ"ג.

הזֹוהר נגסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

 לא מ יצחק רי את היל מע ְְְִִִִִִִֶַַַָָרי
ֶַָהות

ב) ריח, ע "ב; ריז ע"ב ריז ויחי (זוהר
אפתחארי חד  ימא  יתיב  הוה  יצחק ְְֲִִִִִַָָָָָָ

רי  נפיק עציב. והוה  יה דה , ְְְֲִִִִִִָָָָדרי
יתיב הוה  ,לתרעי חי א ְְְְְְֲִֵֵַַָָָיה דה ,

 לי אמר מה )ועציב . די (צ"ל י מא מא ְִֵֵַָָָָָ
.מיי ְִִָמאר 

מינ אמר  למבעי ,לג אתינא  ,לי ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
מי  ימא כד חד, ,ימ ְְִִִֵֵַַַָלת 
אנא ימ  מאינ ותדר ְְְְְֲִִִֵַַַָָדא רייתא ,
לאד רא גי מ מי, ל תימא ְְְְְֲִִִִֵַָָָָאמינא ,
בא רייתא . רי  סלי תזי  וחד ְְְְְְְְִִִֵֵַַָמי.
ותבעי  ,מיי ז' ל לקברי תיזיל ְְְְְְִִִִִֵֵַָוחד ,

עלי. תי ִַָָבע

נמתי אמר הא ,לי אמר .ל ימ לי ְִִִִֵֵַַַָָָָָ
ולא ליליא , בכל  מיני ְְְְְִִִֵַַָָָאסקת 
בקדמיתא . הוה  כמה בחלמא  לי ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָאנהיר
ל מע מטינא  מצלינא  אנא כד  ְְְְֲִֵֵַַַָָָָוע ד

, תלאבכ דילי בצלמי א חנא  פ ה , ְְְְְְְִִִִַַָָָ
וצלמא דהאיל ואמינא  .לי חמינא  ְְְְְֲִִִֵַָָָָָולא 
נפיק  כר זא  הא  אתחזי, ולא  ְְְְֲִִִֵַַָָָָָאתעבר

כיב, לט)וכריז . תהלי)יתה צל  א ְְְְִִִִֶֶֶַַָ
לא  נ דבר דצ למא  זמנא  ל ,ְְְְִִַָָָָָאי
חיור , אי  יתה ,י מ ְְְֲִִִִֵֵֶַַיתעבר
 נ דבר צ למא  אתעבר .יבג ְְְְְְִִֵַַַַַָָָאתקימא 

עלמא . מהאי אתעבר אתחזי, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָולא 

כ יב ,אמר מהכא , , ח )לי צל(איוב  י  ְִִִֵֵֵַָָָ
 יא ל  ,לי אמר .אר עלי ֲִֵֵֵֵֶַָָָָימינ
 מינ עינא  אבל עבידנא . עי  א י ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָמ

ע"א) ריח  אי (דכ בריר עלמא, ְְְְִִַַָָָבהה א 

 לא מ יצחק רי את היל מע ְְְִִִִִִִֶַַַָָרי
ֶַָהות

ב) ריח, ע "ב; ריז ע"ב ריז ויחי (זוהר
תחרי  על אחד   י יב היה יצחק  ְְִִִֵֶַַָָָָ

רי יצא עצ ב . והיה  יה דה  רי ְְִִֶַַָָָָָָל
היה  ער  תא מצא ְֶֶַַַָָָָָיהדה
מאר זה  מה ,ל אמר ועצב. ְְִֵֶַַָָָי ב 

?ִָימי

להאמר מ  לב  אלי אתי  , ל ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
אמר א ר  אחד  .ְֲִֶֶֶַַָָֹדברי
אני  ברי תמא ותזיר תרה  ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָברי
די מי , תא אמר ְְְִִִֵֶַַָָֹאמרי ,
את ז ה  ואחד  מי . את  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָלהזיר
לקברי  ל  ואחד  רה. ני   ס ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָי
עלי .  ת  תב מי ה בעת  ְְְִִֵַַַַַָָָָָל

נמתיאמר הרי  , ל אמר ?ל ימ ,ל ְְֲִִִִֵַַַָָָ
ולא לילה, כל מ י  ְְְְִִִֶֶֶַַָָֹמס קת
חה. היתה מ  חל לי ְְְְֲִִִֶַַָָָָמאירה
למע  מיע מתל אני  א ר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַועד,
ולא תל צלמי מיח  אני  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹֹפה ,
העבר  ל וה ה איל ואמרי , ,ת א ְְְֳִִֶֶֶַַַָָראה 
מכריז , י צא  הרז הרי  נראה , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹולא 

לט)ת ב  תהלי)אי יתה צל  א ְְִִֵֶֶֶַַָ
האד ל זמ ל ,מ יעבר  לא   ְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

. כת עמדת  חור  אי ְְְִִֵֶֶַיתה
ה א אז נראה, ולא  האד  צל ְְְֳִֶֶֶֶַָָָָָֹהעבר

הה. למהע ֳֵֶַָָָָמעבר

תבאמר ,אמ ,ח )ל צל(איוב  י ִִֵֶַָָָ
ל , ל אמר .אר עלי   ֲֵֵֶַָָָָימינ
אעה , אני  רצה אה  לה ברי ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָה
ברר לע ת א , מ  אב ְְְֲֲִֵֵֶַָָָאבל
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תבאמר ,אמ ,ח )ל צל(איוב  י ִִֵֶַָָָ
ל , ל אמר .אר עלי   ֲֵֵֶַָָָָימינ
אעה , אני  רצה אה  לה ברי ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָה
ברר לע ת א , מ  אב ְְְֲֲִֵֵֶַָָָאבל



י ַפּזַֹפָ ָת פ    ִסּהּו ָָ י ָשָ ת ַיּית ַ ש  ָָ ּהָ הזֹוהרנד ו ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

רי  כה עלמא . בהאי דהוינא מה ,ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָג
ר תת לא  ,מינ  מט ואמר , ְְְְְִִִֵַָָָָָָיצחק

.מיי יא כל ִִִֵָָמ אי

אזל הח א ,מע רי  ילג ְְְְְְֲִִִֵַַ
עינ י  זקי א רייתא , לעי ְְְֲִֵֵַָָָָדהוה
וחמא יצחק, לרי וחמא , מע ְְְְְִִִִִִָָָָָרי
ורקיד  ,יק רהיט ה ות   ְְְְִִֵֶַַַַָָָלמלא
רי   ידי אחיד , מע רי ק .יְְִִִִִִִֵֵַָָק
למיעל , רגיל מא זרנא , אמר, ְְְְִִֵַַַָָָָָיצחק.
ייע ל. לא למיעאל , רגיל לא   מא ְְִֵֵֵַָָָָיע ל.
 מלא קטיר יה דה , ורי יצחק רי ְְְְִִִִִִַַָָָָעאל

לבר. ְֶַַָהות

לאא ח ע דעד וחמא  , מע רי ְְְְְִִִַַַַָָָ
מניא עד הא  ע נא , ְְְִַַָָָָָָמטא 
קי  תבי א זמנא . הוה  די מא ְְְְִֵֵֵַַָָָָע י
א רייתא . לי לעי והוה  , מע ְְְְֲִִִֵֵַָָָרי
יב ,רי אלעזר לרי  מע רי ְְְְִִִִִִֵֶַָָָאמר

מה  מא)אפתחא  לא(צ"ל תחמי, ְְֱֲִֵֶַַָָ
הכא , למיעאל יבעי ואי .בהדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָת עי

 ל.א ליע דלא  א מאה  ְֵֵָָָמי

חמיתאמר יצחק, לר י  מע רי ְְְִִִִִִִַָָָ
לא . א דא , ימא  דאב ְְֲִָָָָי קנא 
אס ק  נ דבר ע א  ,תנינ ְְְְְִֵַַַַָָָָָהא 
  חי מ קריבי אב י  ְְְְְֲִִֵֵַַַָָמעלמא ,
וכל ,ל וא מדע  ל וחמא  , י ְְְְְִִֵַָָָע
עלמא בההא  ייה רימד הוה ְְְְְֲִֵַַַַָָאי
מחי  מת י ה חד, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָֻבדרא 
אתר עד ,מתי נ  ע ואזלי , י ְְְֲִִִִֵֵַַָָע
לא ע עד אמר, .אתרי ְְְְְִֵֵַַַָָָת רי

ֵָָחמינא .

לע הייתי מ אצל מקמי ְְְְִִִֶֶֶָָָאת
מ ב ה ואמר , יצחק רי  כה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָה ה.

. לה מי ה ל  מי ת רד ִִִִֵֶֶַַָָָָֹא 

בהלכי היה   המצא ,מע לרי ְְְְִִֵֶַָָָָ
רי עיניו זק רה . ְִֵֵַַַָָָועסק
את וראה יצחק, רי את וראה   מעְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ק לפניו. ורקד  לפניו ר הות  ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָמלא
אמר, יצחק. רי יד ואחז ,מע ְְְְִִִִַַַַַָָָרי 
מי י נס ,  לה נס  רגיל י ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָזרני 
רי נכנס י נס . לא   להנס רגיל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹא
ה ות מלא את ק ר יהדה, ורי ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָיצחק

. חַ

נ והתעכ עד וראה ,מע רי  ְְְְִִִֵֶַַַָָָ
מנה עד הרי ,זמ היע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַֹטר
לפני יב ה .זמ היה  ה ל  ְְִִֵֶַַָָָעת
רי אמר רה. ד מל והיה מע ְְְְִִִַַַַַָָָָרי 
ה תח , על  ב  ,נ אלעזר לרי  מעְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
א .ע ד ר אל ראה [מי ] ְְִִִִֵֶֶַַַמה
ב עה תא יע ,לכא לה נס  ְְְְְִִִֵֶַַָָָירצה

י נס . ִֵֶָֹא

אתאמר ראית יצחק, לרי  מע רי ְְְִִִִִֶַַַָָָָ
הרי לא? א  ה אבי ְֲִֵֶַָֹמת
, להע מ מסק   אד עה ,נינְְִִִֵֶַָָָָָָָ
ת א וראה  , נמצאי קרביו  ְְְִִִֶָָָָָאביו
ע ר מד היה תא וכל  ,לה ְְְְִִֶֶֶָָָָָונדע
 אחת, דרה   לע ת אְְְֶַַַָָָֻ

וה ,ע  ונמצאי  סימתע לכי ְְְְְְִִִִִִִַָ
.מבמק רה  קה עד מת ְְְִִִֶֶַַָָָנ

ראיתי . לא עכ ו עד  ְִִַַַָָָֹאמר,

הזֹוהר נהסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

מארי אהכי ואמר,  מע רי  ק ְְְִִִִֵַַָָָָ
יצחק  רי א מ דע ְְְְְִִִִַַָָדעלמא,
הא ה א. הכא  עייני בעה  מא ,ְְְְִִִֵַַָָָָָלג
ואמר , קלא נפק לי. והב  ,בי ְְְֲִִֵַַַָָָָָאחידנא 

טסיסה )רסייא קריבא(ס "א   דמארי ְְְְְִִֵָָָָ
וע הא , דיד הא ,  מע דרי ְְְְְִִִִִַָָָבגדפי
.רסיבכ למרי דתיע ל זימנא  ייתיְְְְְְְְְִִִֵֵַָָ

ואי. ,מע ר י ְִִִַַָָאמר

אס יק אהכי , הוה  אלעזר  רי חמא  ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָ
לית ואמר, הות. ְְֵֶַַַַָָמלא
   מע רי אתר דטיפסא , ְְְְְְְֲִִִִֶַָָקפטרא
לרי   מע ר י אמר כיח . ְְְִִִִִִַַָָיחאי
רי  י ואחיד הכא , ע ל ,רי ְְְְִִִֵֵֶָָָָָאלעזר
עאל מס פי. י חמינא  הא  ְְְְִִֵֵֵָָָָָָיצחק,
  מע ורי .י ואחיד אלעזר, ְְְְִִִִִִֵֶָָָרי

בא רייתא . ולעי יאנ ְְְְֲֵֵַַַַָָאהדר

 ניי,לי אמר לאבי. וחמא יצחק, רי ְְְֲִִִִֵַַָָָָ
 די עלמא  לקח זאה  ְְְִֵַַָָָָָרי,
אילנא טר י בי הא  דאתי . ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָבעלמא 

אתיהיב  ,דעד דגנתא  יתיב)דחי  א) ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

רי  ,עלמי תרי יות רא  ְְְִִִִִִֵַַָָָָאילנא 
ל אחיד הא  הא  ה א . יחאי   מעְְִִֶָָָָ

רי. לקח זאה  ְְְִַַָָָָענפ י,

אמראמר .הת אנא  מה  א א, לי ֲֵַַַָָָָָָָ
א חפ הו מיי לת ,דראלי ְְְֲִִֵַָָ

לאנהרא , תיח וי ל ינ ות , ב ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָדמ
חמינא ואנא  עלמא , סטרי מאר ע   ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָל
לק ח זאה  אמינא  וחדינא , יכְְֲֵֵֵַַָָָָָָָ
בא רייתא . זכי לא   ר ,ע עד ר ְְְְְְִֵַַַָָָָָרי.

י ר ואמר, מע רי  ק  ְְִִִֵַַָָָ
וה א ,אצלנ יצחק רי  נ דע ,לְְְִִֵֶַָָָָהע
אחז י הרי .א ל  עיני בע ת ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמא
ננ אד א  ואמר: קל  יצא  לי . ות ת ְְֲִִֵֵֵַָָָא
 הא הרי ,מע רי כנפי  ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָקרבה
.כסא לרת  נס  זמ יבא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹוע

ו אי . ,מע רי  ְִִַַַַָאמר

 יקמס היה אלעזר ר י  ראה  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
 י זר אי ואמר, הות, ְְְִֵֶַַַַַָָמלא
יחאי . ר מע רי צי  מקְְִִֶַַַָָ
נס ,נ אלעזר לרי   מע רי  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאמר
 ב ראיתי  הרי  יצחק, רי ואחז ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָֹלכא
, ואחז אלעזר רי נכנס  חד . ְְְִִֵֶֶַַַָָָה א

רה. ולמד ניו  החזיר מע ְְְֱִִִֶַַָָָָורי

נר,ל אמר אביו . את וראה יצחק  רי  ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
הה לע חלק ארי  ְְְְִֵֶֶַַָָני,
ע ל העלי י הרי  ה א , לבעֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ע י ב ] [אה  נת עד ג  יְִֵֵֵֶֶַַַַָָהח
רי והא  עלמת , ני  וחזק ְְְִִֵַָָָָדל 
 ת א א חז הא  הרי יחאי , ר  מעְְֲִֵֵֶַַ

ני . חלק ארי  ְְְְֲִֵֶַַָָענפיו .

ל,אמר אמר ?  אני  מה  אא, , ל ֲִַַַָָָָָ
חדר את   הי ימי ְֲִִֶֶַָָָֹל ה
חית ח נ ת  ל נות , בְְְְְְִִִַָמ
ואני ,להע צדדי  מאר עת   ל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלהאיר
א רי אמר י ומחי , מ מק ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָראיתי
זכה לא  עכ ו עד  לזה מח ני ,  ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹחלק

רה.  נְִַָ



פ ָָ י ָשָ ת ַיּית ַ ש  ָָ י ַפּזַֹפָ    ּהָ ָת זִסּהּו הזֹוהרנד  ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

רי  כה עלמא . בהאי דהוינא מה ,ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָג
ר תת לא  ,מינ  מט ואמר , ְְְְְִִִֵַָָָָָָיצחק

.מיי יא כל ִִִֵָָמ אי

אזל הח א ,מע רי  ילג ְְְְְְֲִִִֵַַ
עינ י  זקי א רייתא , לעי ְְְֲִֵֵַָָָָדהוה
וחמא יצחק, לרי וחמא , מע ְְְְְִִִִִִָָָָָרי
ורקיד  ,יק רהיט ה ות   ְְְְִִֵֶַַַַָָָלמלא
רי   ידי אחיד , מע רי ק .יְְִִִִִִִֵֵַָָק
למיעל , רגיל מא זרנא , אמר, ְְְְִִֵַַַָָָָָיצחק.
ייע ל. לא למיעאל , רגיל לא   מא ְְִֵֵֵַָָָָיע ל.
 מלא קטיר יה דה , ורי יצחק רי ְְְְִִִִִִַַָָָָעאל

לבר. ְֶַַָהות

לאא ח ע דעד וחמא  , מע רי ְְְְְִִִַַַַָָָ
מניא עד הא  ע נא , ְְְִַַָָָָָָמטא 
קי  תבי א זמנא . הוה  די מא ְְְְִֵֵֵַַָָָָע י
א רייתא . לי לעי והוה  , מע ְְְְֲִִִֵֵַָָָרי
יב ,רי אלעזר לרי  מע רי ְְְְִִִִִִֵֶַָָָאמר

מה  מא)אפתחא  לא(צ"ל תחמי, ְְֱֲִֵֶַַָָ
הכא , למיעאל יבעי ואי .בהדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָת עי

 ל.א ליע דלא  א מאה  ְֵֵָָָמי

חמיתאמר יצחק, לר י  מע רי ְְְִִִִִִִַָָָ
לא . א דא , ימא  דאב ְְֲִָָָָי קנא 
אס ק  נ דבר ע א  ,תנינ ְְְְְִֵַַַַָָָָָהא 
  חי מ קריבי אב י  ְְְְְֲִִֵֵַַַָָמעלמא ,
וכל ,ל וא מדע  ל וחמא  , י ְְְְְִִֵַָָָע
עלמא בההא  ייה רימד הוה ְְְְְֲִֵַַַַָָאי
מחי  מת י ה חד, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָֻבדרא 
אתר עד ,מתי נ  ע ואזלי , י ְְְֲִִִִֵֵַַָָע
לא ע עד אמר, .אתרי ְְְְְִֵֵַַַָָָת רי

ֵָָחמינא .

לע הייתי מ אצל מקמי ְְְְִִִֶֶֶָָָאת
מ ב ה ואמר , יצחק רי  כה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָה ה.

. לה מי ה ל  מי ת רד ִִִִֵֶֶַַָָָָֹא 

בהלכי היה   המצא ,מע לרי ְְְְִִֵֶַָָָָ
רי עיניו זק רה . ְִֵֵַַַָָָועסק
את וראה יצחק, רי את וראה   מעְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ק לפניו. ורקד  לפניו ר הות  ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָמלא
אמר, יצחק. רי יד ואחז ,מע ְְְְִִִִַַַַַָָָרי 
מי י נס ,  לה נס  רגיל י ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָזרני 
רי נכנס י נס . לא   להנס רגיל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֹא
ה ות מלא את ק ר יהדה, ורי ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָיצחק

. חַ

נ והתעכ עד וראה ,מע רי  ְְְְִִִֵֶַַַָָָ
מנה עד הרי ,זמ היע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַֹטר
לפני יב ה .זמ היה  ה ל  ְְִִֵֶַַָָָעת
רי אמר רה. ד מל והיה מע ְְְְִִִַַַַַָָָָרי 
ה תח , על  ב  ,נ אלעזר לרי  מעְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
א .ע ד ר אל ראה [מי ] ְְִִִִֵֶֶַַַמה
ב עה תא יע ,לכא לה נס  ְְְְְִִִֵֶַַָָָירצה

י נס . ִֵֶָֹא

אתאמר ראית יצחק, לרי  מע רי ְְְִִִִִֶַַַָָָָ
הרי לא? א  ה אבי ְֲִֵֶַָֹמת
, להע מ מסק   אד עה ,נינְְִִִֵֶַָָָָָָָ
ת א וראה  , נמצאי קרביו  ְְְִִִֶָָָָָאביו
ע ר מד היה תא וכל  ,לה ְְְְִִֶֶֶָָָָָונדע
 אחת, דרה   לע ת אְְְֶַַַָָָֻ

וה ,ע  ונמצאי  סימתע לכי ְְְְְְִִִִִִִַָ
.מבמק רה  קה עד מת ְְְִִִֶֶַַָָָנ

ראיתי . לא עכ ו עד  ְִִַַַָָָֹאמר,

הזֹוהר נהסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

מארי אהכי ואמר,  מע רי  ק ְְְִִִִֵַַָָָָ
יצחק  רי א מ דע ְְְְְִִִִַַָָדעלמא,
הא ה א. הכא  עייני בעה  מא ,ְְְְִִִֵַַָָָָָלג
ואמר , קלא נפק לי. והב  ,בי ְְְֲִִֵַַַָָָָָאחידנא 

טסיסה )רסייא קריבא(ס "א   דמארי ְְְְְִִֵָָָָ
וע הא , דיד הא ,  מע דרי ְְְְְִִִִִַָָָבגדפי
.רסיבכ למרי דתיע ל זימנא  ייתיְְְְְְְְְִִִֵֵַָָ

ואי. ,מע ר י ְִִִַַָָאמר

אס יק אהכי , הוה  אלעזר  רי חמא  ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָ
לית ואמר, הות. ְְֵֶַַַַָָמלא
   מע רי אתר דטיפסא , ְְְְְְְֲִִִִֶַָָקפטרא
לרי   מע ר י אמר כיח . ְְְִִִִִִַַָָיחאי
רי  י ואחיד הכא , ע ל ,רי ְְְְִִִֵֵֶָָָָָאלעזר
עאל מס פי. י חמינא  הא  ְְְְִִֵֵֵָָָָָָיצחק,
  מע ורי .י ואחיד אלעזר, ְְְְִִִִִִֵֶָָָרי

בא רייתא . ולעי יאנ ְְְְֲֵֵַַַַָָאהדר

 ניי,לי אמר לאבי. וחמא יצחק, רי ְְְֲִִִִֵַַָָָָ
 די עלמא  לקח זאה  ְְְִֵַַָָָָָרי,
אילנא טר י בי הא  דאתי . ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָבעלמא 

אתיהיב  ,דעד דגנתא  יתיב)דחי  א) ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

רי  ,עלמי תרי יות רא  ְְְִִִִִִֵַַָָָָאילנא 
ל אחיד הא  הא  ה א . יחאי   מעְְִִֶָָָָ

רי. לקח זאה  ְְְִַַָָָָענפ י,

אמראמר .הת אנא  מה  א א, לי ֲֵַַַָָָָָָָ
א חפ הו מיי לת ,דראלי ְְְֲִִֵַָָ

לאנהרא , תיח וי ל ינ ות , ב ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָדמ
חמינא ואנא  עלמא , סטרי מאר ע   ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָל
לק ח זאה  אמינא  וחדינא , יכְְֲֵֵֵַַָָָָָָָ
בא רייתא . זכי לא   ר ,ע עד ר ְְְְְְִֵַַַָָָָָרי.

י ר ואמר, מע רי  ק  ְְִִִֵַַָָָ
וה א ,אצלנ יצחק רי  נ דע ,לְְְִִֵֶַָָָָהע
אחז י הרי .א ל  עיני בע ת ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמא
ננ אד א  ואמר: קל  יצא  לי . ות ת ְְֲִִֵֵֵַָָָא
 הא הרי ,מע רי כנפי  ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָקרבה
.כסא לרת  נס  זמ יבא ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹוע

ו אי . ,מע רי  ְִִַַַַָאמר

 יקמס היה אלעזר ר י  ראה  ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
 י זר אי ואמר, הות, ְְְִֵֶַַַַַָָמלא
יחאי . ר מע רי צי  מקְְִִֶַַַָָ
נס ,נ אלעזר לרי   מע רי  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאמר
 ב ראיתי  הרי  יצחק, רי ואחז ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָֹלכא
, ואחז אלעזר רי נכנס  חד . ְְְִִֵֶֶַַַָָָה א

רה. ולמד ניו  החזיר מע ְְְֱִִִֶַַָָָָורי

נר,ל אמר אביו . את וראה יצחק  רי  ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
הה לע חלק ארי  ְְְְִֵֶֶַַָָני,
ע ל העלי י הרי  ה א , לבעֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ע י ב ] [אה  נת עד ג  יְִֵֵֵֶֶַַַַָָהח
רי והא  עלמת , ני  וחזק ְְְִִֵַָָָָדל 
 ת א א חז הא  הרי יחאי , ר  מעְְֲִֵֵֶַַ

ני . חלק ארי  ְְְְֲִֵֶַַָָענפיו .

ל,אמר אמר ?  אני  מה  אא, , ל ֲִַַַָָָָָ
חדר את   הי ימי ְֲִִֶֶַָָָֹל ה
חית ח נ ת  ל נות , בְְְְְְִִִַָמ
ואני ,להע צדדי  מאר עת   ל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלהאיר
א רי אמר י ומחי , מ מק ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָראיתי
זכה לא  עכ ו עד  לזה מח ני ,  ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹחלק

רה.  נְִַָ



י ַפּזַֹפָ ָת פ    ִסּהּו ָָ י ָשָ ת ַיּית ַ ש  ָָ ּהָ הזֹוהרנוי ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

ג,והא  למיתי  זמיני הוי הא ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
ועד  דחברייא , צ יקיא  ְְְְִֵַַַַַַָָריסר
,עלמי  הבכ קלא  אתער נפקי , ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻהוינא 

חברי מא(בילי הכא ,(ס"א  קיימי ְְְְִִִִַָָָָ
אלא . מע רי גיני ,ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָאתעטר

. לי ואתייהיב  ְְְִִִֵָאיל,

כי ולא  בעי הא  בלחדי, דא  ְְְְְִִִֵָָָ
כא וכל .דילי הכא  ר ְְְְִִֵַָָָָָמתע
.עלמי בעיל  תיח תחי ְְְְְְְִִִִִָָָָודכא,
 בעי ל אתח ועלמא  עלמא  ְְְְְְְִִִַַַַָָָוכל 
את ח רהיטא , רהיטא  וכל .ְְְְְִִִִִַַָָָרהיטי
 ח את  מ .אי ע תרי  בעי ְְְְִִִִִִִִַַָָָל
למחמי  דכא , סתימאה לע יקא  ְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹארחי
מהניא דנהרא , ע אה  נעימ תא  ְְְְְֲִִַַָָָָָָבההא 

אמר,  דא מה  כז)לכא . ת(תהלילחז ְְְְֲֵַַָָָֹ
לבר מה .היכל לבר ה '  ענְְְְֵֵֵַַַַָ

דכתיב , היינ .היכל(יב יתי (במדבר  כל  ְְְְִִִֵֵַָָ
הא . ֱֶָנאמ

לי אמר  יהיב זמנא  ה  א א , ,לי ְְִִִֵַַַָָָָ
לי  לית ,לי אמר עלמא , ְְִֵֵַַַָָבהאי
אבל .נ לבר   לי מדעי ולא  ְְְֲֵֵַָָָָָרתא
  מת הא ,מע דרי רא  ְְְְְִִִִֵֵַַָָה לא 

אמר,  דא מה .רית(ג השירי (שיר  ְְְֵֵַָָָ
למה ל  צ בנת  ראינה  ְְְְִֶֶֶֶַָָֹֹצאנה 
 תחת י אמ ל ע רה ְְֲֲִִֶָָָָָֻבעטרה

. ל מחת  ביְְִִַ

חיי,א הכי  והוה  יצחק, רי אתער ְְְְֲִִִִִִַַָָָָ
, מע רי חמא  .נהירי ְְְְִִִִִַָָואנ י
חדא מה  , לי אמר אני. ְְְְְִִֵֵַַַַָָָואסל
,לי סח  ואי. ,לי אמר  ְְֵֵַַַָָָָמע א .

. מע רי יק ְְְִִִִֵַַַא ח

ניוהרי  אלי לבא עתידי  הי עכ ו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
הי ועד  ,מהחברי  יקיצ ְֲִִִֵֵֶַַַָָָער
מי העלמ ת: כל  קל התערר צאי ְְְִִִֵָָָי
?א מדיע [ ביליה] החברי ְְֲִִִִֵֵֶַַָה
 ה  ,מע ר י  ביל  רְְְְִִִִִִֵַַַָָהתע

. ל ְְִָוננה 

מק מתולא  בעי הרי  , לב זה ְְְְֲִִֵֶֶַֹ
בכל , ביל א ריְְְְִִִִַָָמתע
בעיל תחי חי ת  מק  ְְְְִִִִָָָמק
בעיל נפ ח לוע לע וכל  ְְְְְִִִָָָָָעלמת ,
תרי בעי ל נפח ור  ר וכל  ,ְְְְְְִִִִִָָָָָָרצי
לע יק , דרכי חנפ מ , ניְְְְְִִִִִֶַָָעלי
נעימת ת א לרא ת הל, ְְְְִִִַַָֹנסר
אמר מ ל ל , מה ה אירה ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹעלינה

פז) תהלי). היכל לב ר ה ' נע ְְְֲֵֵַַַָֹלחזת 
תב  הינ ?היכל לב ר  ה (במדברמה ְְְֵֵֶֶַַַָָ

הא.יב) נאמ יתי  ְֱִֵֶָָכל

עלאמר לי נתנ זמ ה  אא , ,ל ְְִַַַַָָָָָָ
ולא ר ת אי ,ל אמר ְְֵֶַַָֹהה?
ה ד לה ה לא אבל ,לאד  דיעיְְֲִִִַַָָָָָמ
מ ,לחנ רע היה  מע רי ְְְְִִִֵֶֶַָֻל 
 ל צ נת ראינה צאינה ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָאמר
 י א ל ערה  עטרה ְְְֲִִֶָָָָֹֹלמה

.ל מחת  בי תְְֲִִַָֻחת

יחקצ והיה  יצחק, רי  התערר  ְְְִִִֵֵֵַָָָָ
,מע רי  ראה . מאירי ְְִִִִַָָָָניו
חד בר ,ל אמר פניו. ְְְִֵַַָָָָָָָוהס ל 
הח .ל אמר ו אי. ,ל אמר ?מעְְִַַַַַַַָָָָ

.מע רי  ְְִִִֵַלפני 

הזֹוהר נז סיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

הוה אנא, ימא , ע"ב)מהה א  ריח י (דר ִִֵַָָָָָ
ולעי  ,ידי לברי אחיד ְְְִִִִֵֵֵָָָיצחק
הוה ד .בקי הוה  ולא  א רייתא,  ְְְְֵֵַַַָָָָָָלי
לברי תבי א , מע רי יק ְְְְִִִִֵֵֵַָעאל
קרי  והוה  , מע רי יק ויתיב ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָלבר,

ילח )ק ערבני.(ישעיה לי  עקה  ה ' ְְִִֵֵַָָָ

סא  יה דה רי ל מְֲִֶַַָָחל
ע"ב) רכו ויחי (זוהר

י מארי  י דע יאתר סבא , יה דה  ְְְְִִִִֵַַָָָָ
יקנא חד ,חלמי לי ואחז ְְְְֲִֵֵֶַַַָחד ,
לארע אזהר  ,י ,דילי ְְְְְְִִִִֵַַַַָמ ה רא 
,לי  אמר האי. מאי ,לה אמר ,ְְְִִֵַַָָָסטרי
דהכא , לדרא  הא ,  דיל ְְְִִָָָָָלבא

חדי. הוה ימא  ֵֵַַָָָמההא 

רחי אמר וימא , ימא ל  יה דה , רי  ְְִִִַָָָָָ
 רי ,יהלב יתבי ְְְִִִִֵַַָָציקייא 
לקדא ח מ ,דעד גנתא  ריְְְְְְְִִֵֶַָָָֻ
ה א הדא  ע אה . יקרא  ה א , ְִִִָָָָָָברי

קמ)דכתיב , תהלי) מל די יקיצ  א ְְִִִִִֶַַ
.ני את   ריי בְְִֵֶֶָָי

הרה עסק  מעלת ֲֵֶֶַַַָג דל
א) רמג, ע "ב רמב ויחי  (זוהר 

קאר י  הו חיא  ורי יסי ורי  מע ְְְֲִִִִִִִִֵָָ
אמר לטבריה, ע אה  מ לילא  ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָאזלי
ארייתא , ונל   ניה , מע ְְְְְִִִִֵַַַַָרי
בארייתא , לא לא ידע מא ְְְְְְְִַַַָָָָָכל 
ע ד  ולא .י נפ אתחיב א ל, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָולא 

וע דארעא , ע לא  לי דיהבי דאא א ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
לס ל , כמ וט  י שכר, כיב  ְְְְִִִִִִֵַָָָֹביא ,

אמר,  דא מה  סטא . וט , אמה (שמואל ְְְֵֵַַַָָָָ
ארחיח ) סטא  מא הצע. אחרי ְְֲִֵֵַַַַָָָָָו

, חזלמדנא יצחק ר י  היה   י תמא ְְִִֵֵַַָָָָ
רה , תא מלד  יד נ ְְְֵֶַָָאת 
לפני נכנס  היה  .תא עזב  היה ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹולא 
וי ב , ח  נ את ה יב ,מע ְְְִִִֶַַַָרי 

לפניו, קרא  והיה ,מע רי (ישעיה לפני ְְְְִִִֵֵַָָָָ
ערבני .לח ) לי  עקה ְְִִֵָָָה '

סא  יה דה רי ל מְֲִֶַַָָחל
ע"ב) רכו ויחי (זוהר

הקרי י יהדה דע התר ְְְְִִֵֵַַַַָָ
אחת מת מ חל ל והרא ְְְֲֶֶַַַָאחד ,
לארעה הרת חזקה, , ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָמא ר
,ל אמר ה? מה ,לה אמר  . ְְִֶֶַַָָָָצדדי
היה ה תמא הה, לדר  ְְֵֶֶַַַָָָלב

ֵַָמח .

רח תאמר וי  י ל יה דה , רי  ְִַַָָָָ
יה לב ביי יקיְְִִִִֵֶַַה
את חימ עד ג רת  ְְְִֵֶֶַַרת
זה .עלי כב ד הא   ר ד ְְֶֶַָָָה

קמ)תב תהלי) מל ד י יקי צ  א ְִִִֶֶַַָ
.ני את ריי  ב ְְִֵֶֶָָי

הרה עסק  מעלת ֲֵֶֶַַַָג דל
א) רמג, ע "ב רמב ויחי  (זוהר 

הירי חיא  ורי  יסי  ורי  מע ְְְִִִִִֵַַַָָ
לטבריה.  העלי מהליל לכי ְְְְִִִֵֶֶַָָָה
רה , ונ ל   נל ,מע רי  ְְְִִִֵֵֵַַַַָָאמר
ולא רה להל דע מי  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹל
א א עד, ולא ,נפ מתחב   ְְְְְִִֵֵֶַַַָֹמל 
רע, ועד  האר על עליו תני ְְְִִֶַָָָָֹנ
ה מה לס ל . כמ וט  ישכר ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹתב 

אמר מ סטה , ח )ו ט? ו(שמואלא  ְֱִֵֶֶַַַָָ
ועצמ  דר טה מי  הצע. ְְְֲִֵֶֶַַַַַָאחרי



פ ָָ י ָשָ ת ַיּית ַ ש  ָָ י ַפּזַֹפָ    ּהָ ָת טִסּהּו הזֹוהרנו ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

ג,והא  למיתי  זמיני הוי הא ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
ועד  דחברייא , צ יקיא  ְְְְִֵַַַַַַָָריסר
,עלמי  הבכ קלא  אתער נפקי , ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֻהוינא 

חברי מא(בילי הכא ,(ס"א  קיימי ְְְְִִִִַָָָָ
אלא . מע רי גיני ,ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָאתעטר

. לי ואתייהיב  ְְְִִִֵָאיל,

כי ולא  בעי הא  בלחדי, דא  ְְְְְִִִֵָָָ
כא וכל .דילי הכא  ר ְְְְִִֵַָָָָָמתע
.עלמי בעיל  תיח תחי ְְְְְְְִִִִִָָָָודכא,
 בעי ל אתח ועלמא  עלמא  ְְְְְְְִִִַַַַָָָוכל 
את ח רהיטא , רהיטא  וכל .ְְְְְִִִִִַַָָָרהיטי
 ח את  מ .אי ע תרי  בעי ְְְְִִִִִִִִַַָָָל
למחמי  דכא , סתימאה לע יקא  ְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹארחי
מהניא דנהרא , ע אה  נעימ תא  ְְְְְֲִִַַָָָָָָבההא 

אמר,  דא מה  כז)לכא . ת(תהלילחז ְְְְֲֵַַָָָֹ
לבר מה .היכל לבר ה '  ענְְְְֵֵֵַַַַָ

דכתיב , היינ .היכל(יב יתי (במדבר  כל  ְְְְִִִֵֵַָָ
הא . ֱֶָנאמ

לי אמר  יהיב זמנא  ה  א א , ,לי ְְִִִֵַַַָָָָ
לי  לית ,לי אמר עלמא , ְְִֵֵַַַָָבהאי
אבל .נ לבר   לי מדעי ולא  ְְְֲֵֵַָָָָָרתא
  מת הא ,מע דרי רא  ְְְְְִִִִֵֵַַָָה לא 

אמר,  דא מה .רית(ג השירי (שיר  ְְְֵֵַָָָ
למה ל  צ בנת  ראינה  ְְְְִֶֶֶֶַָָֹֹצאנה 
 תחת י אמ ל ע רה ְְֲֲִִֶָָָָָֻבעטרה

. ל מחת  ביְְִִַ

חיי,א הכי  והוה  יצחק, רי אתער ְְְְֲִִִִִִַַָָָָ
, מע רי חמא  .נהירי ְְְְִִִִִַָָואנ י
חדא מה  , לי אמר אני. ְְְְְִִֵֵַַַַָָָואסל
,לי סח  ואי. ,לי אמר  ְְֵֵַַַָָָָמע א .

. מע רי יק ְְְִִִִֵַַַא ח

ניוהרי  אלי לבא עתידי  הי עכ ו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹ
הי ועד  ,מהחברי  יקיצ ְֲִִִֵֵֶַַַָָָער
מי העלמ ת: כל  קל התערר צאי ְְְִִִֵָָָי
?א מדיע [ ביליה] החברי ְְֲִִִִֵֵֶַַָה
 ה  ,מע ר י  ביל  רְְְְִִִִִִֵַַַָָהתע

. ל ְְִָוננה 

מק מתולא  בעי הרי  , לב זה ְְְְֲִִֵֶֶַֹ
בכל , ביל א ריְְְְִִִִַָָמתע
בעיל תחי חי ת  מק  ְְְְִִִִָָָמק
בעיל נפ ח לוע לע וכל  ְְְְְִִִָָָָָעלמת ,
תרי בעי ל נפח ור  ר וכל  ,ְְְְְְִִִִִָָָָָָרצי
לע יק , דרכי חנפ מ , ניְְְְְִִִִִֶַָָעלי
נעימת ת א לרא ת הל, ְְְְִִִַַָֹנסר
אמר מ ל ל , מה ה אירה ְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹעלינה

פז) תהלי). היכל לב ר ה ' נע ְְְֲֵֵַַַָֹלחזת 
תב  הינ ?היכל לב ר  ה (במדברמה ְְְֵֵֶֶַַַָָ

הא.יב) נאמ יתי  ְֱִֵֶָָכל

עלאמר לי נתנ זמ ה  אא , ,ל ְְִַַַַָָָָָָ
ולא ר ת אי ,ל אמר ְְֵֶַַָֹהה?
ה ד לה ה לא אבל ,לאד  דיעיְְֲִִִַַָָָָָמ
מ ,לחנ רע היה  מע רי ְְְְִִִֵֶֶַָֻל 
 ל צ נת ראינה צאינה ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָאמר
 י א ל ערה  עטרה ְְְֲִִֶָָָָֹֹלמה

.ל מחת  בי תְְֲִִַָֻחת

יחקצ והיה  יצחק, רי  התערר  ְְְִִִֵֵֵַָָָָ
,מע רי  ראה . מאירי ְְִִִִַָָָָניו
חד בר ,ל אמר פניו. ְְְִֵַַָָָָָָָוהס ל 
הח .ל אמר ו אי. ,ל אמר ?מעְְִַַַַַַַָָָָ

.מע רי  ְְִִִֵַלפני 

הזֹוהר נז סיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

הוה אנא, ימא , ע"ב)מהה א  ריח י (דר ִִֵַָָָָָ
ולעי  ,ידי לברי אחיד ְְְִִִִֵֵֵָָָיצחק
הוה ד .בקי הוה  ולא  א רייתא,  ְְְְֵֵַַַָָָָָָלי
לברי תבי א , מע רי יק ְְְְִִִִֵֵֵַָעאל
קרי  והוה  , מע רי יק ויתיב ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָלבר,

ילח )ק ערבני.(ישעיה לי  עקה  ה ' ְְִִֵֵַָָָ

סא  יה דה רי ל מְֲִֶַַָָחל
ע"ב) רכו ויחי (זוהר

י מארי  י דע יאתר סבא , יה דה  ְְְְִִִִֵַַָָָָ
יקנא חד ,חלמי לי ואחז ְְְְֲִֵֵֶַַַָחד ,
לארע אזהר  ,י ,דילי ְְְְְְִִִִֵַַַַָמ ה רא 
,לי  אמר האי. מאי ,לה אמר ,ְְְִִֵַַָָָסטרי
דהכא , לדרא  הא ,  דיל ְְְִִָָָָָלבא

חדי. הוה ימא  ֵֵַַָָָמההא 

רחי אמר וימא , ימא ל  יה דה , רי  ְְִִִַָָָָָ
 רי ,יהלב יתבי ְְְִִִִֵַַָָציקייא 
לקדא ח מ ,דעד גנתא  ריְְְְְְְִִֵֶַָָָֻ
ה א הדא  ע אה . יקרא  ה א , ְִִִָָָָָָברי

קמ)דכתיב , תהלי) מל די יקיצ  א ְְִִִִִֶַַ
.ני את   ריי בְְִֵֶֶָָי

הרה עסק  מעלת ֲֵֶֶַַַָג דל
א) רמג, ע "ב רמב ויחי  (זוהר 

קאר י  הו חיא  ורי יסי ורי  מע ְְְֲִִִִִִִִֵָָ
אמר לטבריה, ע אה  מ לילא  ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָאזלי
ארייתא , ונל   ניה , מע ְְְְְִִִִֵַַַַָרי
בארייתא , לא לא ידע מא ְְְְְְְִַַַָָָָָכל 
ע ד  ולא .י נפ אתחיב א ל, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָולא 

וע דארעא , ע לא  לי דיהבי דאא א ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
לס ל , כמ וט  י שכר, כיב  ְְְְִִִִִִֵַָָָֹביא ,

אמר,  דא מה  סטא . וט , אמה (שמואל ְְְֵֵַַַָָָָ
ארחיח ) סטא  מא הצע. אחרי ְְֲִֵֵַַַַָָָָָו

, חזלמדנא יצחק ר י  היה   י תמא ְְִִֵֵַַָָָָ
רה , תא מלד  יד נ ְְְֵֶַָָאת 
לפני נכנס  היה  .תא עזב  היה ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹולא 
וי ב , ח  נ את ה יב ,מע ְְְִִִֶַַַָרי 

לפניו, קרא  והיה ,מע רי (ישעיה לפני ְְְְִִִֵֵַָָָָ
ערבני .לח ) לי  עקה ְְִִֵָָָה '

סא  יה דה רי ל מְֲִֶַַָָחל
ע"ב) רכו ויחי (זוהר

הקרי י יהדה דע התר ְְְְִִֵֵַַַַָָ
אחת מת מ חל ל והרא ְְְֲֶֶַַַָאחד ,
לארעה הרת חזקה, , ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָמא ר
,ל אמר ה? מה ,לה אמר  . ְְִֶֶַַָָָָצדדי
היה ה תמא הה, לדר  ְְֵֶֶַַַָָָלב

ֵַָמח .

רח תאמר וי  י ל יה דה , רי  ְִַַָָָָ
יה לב ביי יקיְְִִִִֵֶַַה
את חימ עד ג רת  ְְְִֵֶֶַַרת
זה .עלי כב ד הא   ר ד ְְֶֶַָָָה

קמ)תב תהלי) מל ד י יקי צ  א ְִִִֶֶַַָ
.ני את ריי  ב ְְִֵֶֶָָי

הרה עסק  מעלת ֲֵֶֶַַַָג דל
א) רמג, ע "ב רמב ויחי  (זוהר 

הירי חיא  ורי  יסי  ורי  מע ְְְִִִִִֵַַַָָ
לטבריה.  העלי מהליל לכי ְְְְִִִֵֶֶַָָָה
רה , ונ ל   נל ,מע רי  ְְְִִִֵֵֵַַַַָָאמר
ולא רה להל דע מי  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹל
א א עד, ולא ,נפ מתחב   ְְְְְִִֵֵֶַַַָֹמל 
רע, ועד  האר על עליו תני ְְְִִֶַָָָָֹנ
ה מה לס ל . כמ וט  ישכר ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹתב 

אמר מ סטה , ח )ו ט? ו(שמואלא  ְֱִֵֶֶַַַָָ
ועצמ  דר טה מי  הצע. ְְְֲִֵֶֶַַַַַָאחרי



י ַפּזַֹפָ ָת פ    ִסּהּו ָָ י ָשָ ת ַיּית ַ ש  ָָ ּהָ הזֹוהרנחי ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

דארייתא , ע לא למסל לא ,ְְְְְְְִֵַַַָָָוגרמי
ע בד. למס ויהי ְְִִֵַַָמד

ואמר,תח   מע ח )רי להנחיל(משלי ְְְְִִִִַַַָָ
אמא . תיהצר וא י ְְֲֲֵֵֵֶַַא הבי
מלי   אי עלמא , ני אי אי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָז
א ל מא כל ְְְְְִַַָָָָבא רייתא ,
ואתרחי לעיא ,  אתרחי ְְְְְְִִִִֵַָָָָא רייתא ,
דעלמא ירתא  ימא , כל  ואחסי ְְְְְְְִַַַָָָָָלתא ,
א הבי  להנחיל  דכתיב , ה א  הדא  ְְְְֲִִִֵַַָָָדאתי .
פסק  דלא  דאתי עלמא א  .י מאי .ְְְֵֵֵַַָָָָָָי
לא ע אה , טב אגר ונטל ,לעלמי ְְְְֲִִֵַַַָָָָָמימי
."י .איה מאי אחרא, נ ר בי ֲִֵֵֵַַַָָָזכי
דישכר מא  ל רמיז  ,כ ְְְִִִֵָָָָָָבגיני
ה א א  כר. י א רייתא , ְְְְִֵַַַָָָָא ל
י"ש. בארייתא , מלי    אינ ְְְְְְְִִֵֵַַַָָאגרא 

ז)תיב , כרסוו (דניאל י  עד הוית  חזה  ְְֲִִֵֵַָָָָ
חזה .'וג יתב מיי ועיק ְְְְִִִִֵַָרמיו
י  אתחרב  ד רמיו, כרסוו י עד ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהוית
לעיא , רי , נפל כרסוו רי ְְְְְְְֵֵֵַָָָָָָמקא ,
אתרחיקת גי לעיא , רי לת א . ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָרי
דיעקב רסייא  מע אה , ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻת אה 
דדוד  ורסייא דדוד. מ רסייא  ְְְְְְְְְִִִִִַָָָָֻֻאתרחיקת 

דכתיב, ה א  הדא  ב)נפלת. ה לי(איכה ְְְִִִִַָָָ
לתא , כרסוו רי .אר מי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָמ
 וכרסוו דא רייתא . מארי ואינ ,לְְְְְְְִֵֵַָָָָָיר
  מריה לעילא , דכרסוו כגוונא  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלת א 
ליר דיעקב . כרסייא   היינ ְְְְְְְְֲֵַַַָָֹֻא רייתא 
י  עד כתיב , דא  ועל דדוד, כרסייא ְְְְְְִִִַַַָָָֻהיינ

 ס רסוו כרסיא . ולא ,כרסוו, נפל יאי ְְְְְְִִַָָָָָָָָָָ
 נמעל א א  ,נפל לא הְְְְֵֶֶָָָָֻוכ

ְְַָא רייתא .

למס ויהי  מ ד  רה, על  לס ל ְְְִִִֶַַָָֹֹֹא
ֵֹעבד.

ואמר,תח  מע ח )רי  להנחיל(משלי ְְְְִִִַַַַָָ
אמא.  ואצרתיה  י ְְֲֲֵֵֵֶַַֹֹֹאהבי
לי ת א ,להע ני ריה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָא
נאהב רה, ל  מי  ל ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָרה,
 י כל רוי למ ה, ונאהב  ְְְְְְֱֵֶַַָָָָלמעלה 
להנחיל תב  זה הא . להע ְְְִֶֶַַַָָָָֻירת
הא לע זה ? י ה מה  . י ֲֵֵֶֶַַַָָֹאהבי
כר ונטל למילע מימיו סקיפ ְְְִִֵֵֶָָָָֹא
אחר, אד  זכה א   עלי ְֵֶֶֶַָָֹט ב 
מ לנ רמז  מ ."י ? מיהְִִִֵַָָָ
כר.  י  רה  הל ישכר ְִִֵֵֶֶַַָָָָָל 
רה , לי ת א ל כר ְְִִֶֶֶַַָָָָזה

."ֵי

ז)תב כרסו (דניאל י  עד  הוית חזה  ְֲִֵֵַָָָָָ
חזה 'וג יתב  מיי ועיק  ְְְְִִִִֵַָרמיו 
ית חרב   רמיו כרסו י  עד  ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָהוית 
למעלה ני ,נפל כסא ת ני ,ק ְְְְְְְִִִֵַַַָָָה
התרחקה י  למעלה , ני למה.  ניְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
יעקב ל א מהעלי נה. ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹה חנה 
זה נפל . דוד  וכ א דוד, מא  ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהתרחק

ב)ת ב  ני(איכה . אר מימ ליה ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
עלי תוא ,לייר  למה  ְְְְֲִִֵַַַָָָכסאת 
הסא ת מ מה  והסאת  ְְְְְִִֶַַַַָָה רה .
ל א  הינ הרה, עלי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָמעלה ,
ועל וד . ל א הינ לייר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹיעקב .
סא ת כא. ולא ,כרסו י  עד תב  ְְְְִִִֵֶַָָָֹזה
נמעל אא   נפל לא  וכ ,נפל יְְְְִֵֶֶַָָָָָֹֻר

רה. ֶָל

הזֹוהר נטסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

מלי א קט זאי אי ד  חזי, ְְְִִֵֵֵַַַָָָ
אר קפי  אי ל  ְְְְִִִַָָָבא רייתא ,
, לה חילי וכל , חילי אר ,י ְְְִִִִִֵֵַָָע

ויראל  בעלמא, לטי  ולא  פיי נ"אאת) ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
א .וי"ש) על  ל לסלקא   עלייה  ְְְְֲִַַַַַָָֹאז

 למיה ליראל    ל רמא  חמ ר לא , ְְְְְֲִִֵֵַָָָָואי
למלט ע מיא , יני למנ ל ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָגלתא,
מנחה ורא  ,גי א אי, א וכל . ְְְְְֲִַַַַַָָָֻעלייה
למרווח ויכיל , יק מקנא  טב , ְְְְִִִִֵַַַָָכי
וסטא ,פיכ וכה טבי ה  גינְְְִִִִַַָָָָָָ
דא רייתא . עלא למס ל  לא   רחי ְְְְְְִֵַַָָָא

ע בד. למס ויהי  ְְְִִֵַַָבגי

ו)תיב , השירי ריח(שיר  נתנ  דאי ה ְְִִֵַַָָ
יחד מגדי כל   תחינ ְְְֲִִֵַָָָָועל 
ריח ,  נתנ דאיה .'וג  ני י  ְְְִִֵַַַָָָ

( דאיה)מה .ברא א ח  אי י א ְְְְִִִֵֵַַַָָ
אמר,  ל )דא ע"א)ומצא (בראשית רמג  ד) ְְְִֵַַָָ

מי   אתח ולא  דה, דאיְְְִִִֵֶַַָָָָ
מה ביראל, ידי על  א א  ְְְְְְִֵֶַַָָָָדא רייתא ,

אמר,  יב)דא א הימי ישכר(דברי מ ני ְְְִִֵֵַָָָ
.'וג י לע בינה  ְְְִִִֵָידעי

למהוי ועל  רמ אי ,מגדי כל  תחינ ְְְְְֱִִֵֵֶַָָָָ
כנסת ב י תחי  על ,תחינ ְְְִִֵֵֵֵַַָָעל
 יחד .מגדי ל מדרת, ְְֲִִִֵַָָָָָב י
 יקי וע תאח מי  ה  , ניְְְִִִִֵַַַָָָי
לקרבא ,ידייה על  יי את ְְְְְְְְִַַַַָָָָָא רייתא ,
ה א הדא  לעילא.  ה לאב ְְְֲִִֵֵַָָָָלי ראל

יב)דכתיב , א  הימי ע ה(דברי מה  לדעת  ְֲִִֶַַַַָ
ְִֵָיראל.

ל.די  ז)צפנ י השירי מהכא(שיר ְִִֵַָָָָ
א ל מא ל ְְְִִַַָָָאליפנא ,

אמתא צ יקי תא ראה, ְְֱִֵֵֶֶַָֹ
ח ת תא ל  רה, ליְְִִַַָָָֹמ
ל החילת , אר ל  ,יהע ְְֲִֶַַָָָָָאר
לטי ולא ינכ ה ְְְֲִִִֶֶַָָֹהחילת 
עליה נימז [ וי] ויראל  ,לעְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָֻ
ר חמר לא , וא ה ל . על  תְְֲֲִֵַַַָֹֹלהעל
יהע י ול ל ל לת ללכת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹליראל
ורא  מ לה? זה וכל , עליה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹוללט 
להרויח ויכ ל לפניו, מת ט ב , י ְְְְְְִִַַָָָָָֻֻמנחה 
והה ,פי כ וכה ט ב ת ה גללְְְִִִִַַָָָָָ
 מ רה, על לס ל  א  ְְִִֶַָָֹֹֹדר

עבד. למס  ְְִֵַַֹויהי

ז)ת ב  ועל(שיר  ריח  נתנ דאי ה ְְִֵַַַָָָ
 יחד מגדי ל תחינְְֲִִֵַָָָָ
 ריח נתנ דאי ה .'וג ני ְְְִִֵַַָָָי
מ ,ב רא צא תא א [דאיה]ְְִֵֵֶַָָָָ

ל )אמר דה ,(בראשית דאי ד ומצא ְֱִִֶֶֶַַַָָָ
ידיו על  א א תרה ברי  התח ְְְְִִֵֶַַָָָָֹולא 

י מני  אמר  מ שכריראל, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ
.'וג ילע בינה ְְִִִֵָָי דעי 

להי תועל רמ ה  מגדי ל  תחינ ְְְְְִִֵֵַָָָָ
כנסת י  תחי  על , תחינ ְְְִִֵֵֵֵַַָָעל 
  י חד .מגדי ל מדרת, ְְֲִִִֵַָָָָָבי
יקיוע יחד  דברי ה  ני ְְְֲִִִִִַַָָָָי
את לקרב  ,ידיה על  הת הרה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָל 
תב זה מעלה . לאביה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָי ראל

י ראל. ע ה מה ְֲִֵֶַַַַָָלדעת

ל די  ז)צפני למדנ,(שיר  אמ  ְְִִִַַָָָָ
רא י רה ל מי  ְִִֵֶֶַַָָָָל 



פ ָָ י ָשָ ת ַיּית ַ ש  ָָ י ַפּזַֹפָ    ּהָ ָת ייִסּהּו הזֹוהרנח ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

דארייתא , ע לא למסל לא ,ְְְְְְְִֵַַַָָָוגרמי
ע בד. למס ויהי ְְִִֵַַָמד

ואמר,תח   מע ח )רי להנחיל(משלי ְְְְִִִִַַַָָ
אמא . תיהצר וא י ְְֲֲֵֵֵֶַַא הבי
מלי   אי עלמא , ני אי אי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָז
א ל מא כל ְְְְְִַַָָָָבא רייתא ,
ואתרחי לעיא ,  אתרחי ְְְְְְִִִִֵַָָָָא רייתא ,
דעלמא ירתא  ימא , כל  ואחסי ְְְְְְְִַַַָָָָָלתא ,
א הבי  להנחיל  דכתיב , ה א  הדא  ְְְְֲִִִֵַַָָָדאתי .
פסק  דלא  דאתי עלמא א  .י מאי .ְְְֵֵֵַַָָָָָָי
לא ע אה , טב אגר ונטל ,לעלמי ְְְְֲִִֵַַַָָָָָמימי
."י .איה מאי אחרא, נ ר בי ֲִֵֵֵַַַָָָזכי
דישכר מא  ל רמיז  ,כ ְְְִִִֵָָָָָָבגיני
ה א א  כר. י א רייתא , ְְְְִֵַַַָָָָא ל
י"ש. בארייתא , מלי    אינ ְְְְְְְִִֵֵַַַָָאגרא 

ז)תיב , כרסוו (דניאל י  עד הוית  חזה  ְְֲִִֵֵַָָָָ
חזה .'וג יתב מיי ועיק ְְְְִִִִֵַָרמיו
י  אתחרב  ד רמיו, כרסוו י עד ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהוית
לעיא , רי , נפל כרסוו רי ְְְְְְְֵֵֵַָָָָָָמקא ,
אתרחיקת גי לעיא , רי לת א . ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָרי
דיעקב רסייא  מע אה , ְְְֲִֵַַָָָָָֹֻת אה 
דדוד  ורסייא דדוד. מ רסייא  ְְְְְְְְְִִִִִַָָָָֻֻאתרחיקת 

דכתיב, ה א  הדא  ב)נפלת. ה לי(איכה ְְְִִִִַָָָ
לתא , כרסוו רי .אר מי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָמ
 וכרסוו דא רייתא . מארי ואינ ,לְְְְְְְִֵֵַָָָָָיר
  מריה לעילא , דכרסוו כגוונא  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלת א 
ליר דיעקב . כרסייא   היינ ְְְְְְְְֲֵַַַָָֹֻא רייתא 
י  עד כתיב , דא  ועל דדוד, כרסייא ְְְְְְִִִַַַָָָֻהיינ

 ס רסוו כרסיא . ולא ,כרסוו, נפל יאי ְְְְְְִִַָָָָָָָָָָ
 נמעל א א  ,נפל לא הְְְְֵֶֶָָָָֻוכ

ְְַָא רייתא .

למס ויהי  מ ד  רה, על  לס ל ְְְִִִֶַַָָֹֹֹא
ֵֹעבד.

ואמר,תח  מע ח )רי  להנחיל(משלי ְְְְִִִַַַַָָ
אמא.  ואצרתיה  י ְְֲֲֵֵֵֶַַֹֹֹאהבי
לי ת א ,להע ני ריה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָא
נאהב רה, ל  מי  ל ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָרה,
 י כל רוי למ ה, ונאהב  ְְְְְְֱֵֶַַָָָָלמעלה 
להנחיל תב  זה הא . להע ְְְִֶֶַַַָָָָֻירת
הא לע זה ? י ה מה  . י ֲֵֵֶֶַַַָָֹאהבי
כר ונטל למילע מימיו סקיפ ְְְִִֵֵֶָָָָֹא
אחר, אד  זכה א   עלי ְֵֶֶֶַָָֹט ב 
מ לנ רמז  מ ."י ? מיהְִִִֵַָָָ
כר.  י  רה  הל ישכר ְִִֵֵֶֶַַָָָָָל 
רה , לי ת א ל כר ְְִִֶֶֶַַָָָָזה

."ֵי

ז)תב כרסו (דניאל י  עד  הוית חזה  ְֲִֵֵַָָָָָ
חזה 'וג יתב  מיי ועיק  ְְְְִִִִֵַָרמיו 
ית חרב   רמיו כרסו י  עד  ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָהוית 
למעלה ני ,נפל כסא ת ני ,ק ְְְְְְְִִִֵַַַָָָה
התרחקה י  למעלה , ני למה.  ניְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
יעקב ל א מהעלי נה. ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹה חנה 
זה נפל . דוד  וכ א דוד, מא  ְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהתרחק

ב)ת ב  ני(איכה . אר מימ ליה ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
עלי תוא ,לייר  למה  ְְְְֲִִֵַַַָָָכסאת 
הסא ת מ מה  והסאת  ְְְְְִִֶַַַַָָה רה .
ל א  הינ הרה, עלי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָמעלה ,
ועל וד . ל א הינ לייר ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹיעקב .
סא ת כא. ולא ,כרסו י  עד תב  ְְְְִִִֵֶַָָָֹזה
נמעל אא   נפל לא  וכ ,נפל יְְְְִֵֶֶַָָָָָֹֻר

רה. ֶָל

הזֹוהר נטסיּפּורי  ִ ֵ ַ ַ

מלי א קט זאי אי ד  חזי, ְְְִִֵֵֵַַַָָָ
אר קפי  אי ל  ְְְְִִִַָָָבא רייתא ,
, לה חילי וכל , חילי אר ,י ְְְִִִִִֵֵַָָע

ויראל  בעלמא, לטי  ולא  פיי נ"אאת) ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ
א .וי"ש) על  ל לסלקא   עלייה  ְְְְֲִַַַַַָָֹאז

 למיה ליראל    ל רמא  חמ ר לא , ְְְְְֲִִֵֵַָָָָואי
למלט ע מיא , יני למנ ל ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָגלתא,
מנחה ורא  ,גי א אי, א וכל . ְְְְְֲִַַַַַָָָֻעלייה
למרווח ויכיל , יק מקנא  טב , ְְְְִִִִֵַַַָָכי
וסטא ,פיכ וכה טבי ה  גינְְְִִִִַַָָָָָָ
דא רייתא . עלא למס ל  לא   רחי ְְְְְְִֵַַָָָא

ע בד. למס ויהי  ְְְִִֵַַָבגי

ו)תיב , השירי ריח(שיר  נתנ  דאי ה ְְִִֵַַָָ
יחד מגדי כל   תחינ ְְְֲִִֵַָָָָועל 
ריח ,  נתנ דאיה .'וג  ני י  ְְְִִֵַַַָָָ

( דאיה)מה .ברא א ח  אי י א ְְְְִִִֵֵַַַָָ
אמר,  ל )דא ע"א)ומצא (בראשית רמג  ד) ְְְִֵַַָָ

מי   אתח ולא  דה, דאיְְְִִִֵֶַַָָָָ
מה ביראל, ידי על  א א  ְְְְְְִֵֶַַָָָָדא רייתא ,

אמר,  יב)דא א הימי ישכר(דברי מ ני ְְְִִֵֵַָָָ
.'וג י לע בינה  ְְְִִִֵָידעי

למהוי ועל  רמ אי ,מגדי כל  תחינ ְְְְְֱִִֵֵֶַָָָָ
כנסת ב י תחי  על ,תחינ ְְְִִֵֵֵֵַַָָעל
 יחד .מגדי ל מדרת, ְְֲִִִֵַָָָָָב י
 יקי וע תאח מי  ה  , ניְְְִִִִֵַַַָָָי
לקרבא ,ידייה על  יי את ְְְְְְְְִַַַַָָָָָא רייתא ,
ה א הדא  לעילא.  ה לאב ְְְֲִִֵֵַָָָָלי ראל

יב)דכתיב , א  הימי ע ה(דברי מה  לדעת  ְֲִִֶַַַַָ
ְִֵָיראל.

ל.די  ז)צפנ י השירי מהכא(שיר ְִִֵַָָָָ
א ל מא ל ְְְִִַַָָָאליפנא ,

אמתא צ יקי תא ראה, ְְֱִֵֵֶֶַָֹ
ח ת תא ל  רה, ליְְִִַַָָָֹמ
ל החילת , אר ל  ,יהע ְְֲִֶַַָָָָָאר
לטי ולא ינכ ה ְְְֲִִִֶֶַָָֹהחילת 
עליה נימז [ וי] ויראל  ,לעְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָֻ
ר חמר לא , וא ה ל . על  תְְֲֲִֵַַַָֹֹלהעל
יהע י ול ל ל לת ללכת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹליראל
ורא  מ לה? זה וכל , עליה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹוללט 
להרויח ויכ ל לפניו, מת ט ב , י ְְְְְְִִַַָָָָָֻֻמנחה 
והה ,פי כ וכה ט ב ת ה גללְְְִִִִַַָָָָָ
 מ רה, על לס ל  א  ְְִִֶַָָֹֹֹדר

עבד. למס  ְְִֵַַֹויהי

ז)ת ב  ועל(שיר  ריח  נתנ דאי ה ְְִֵַַַָָָ
 יחד מגדי ל תחינְְֲִִֵַָָָָ
 ריח נתנ דאי ה .'וג ני ְְְִִֵַַָָָי
מ ,ב רא צא תא א [דאיה]ְְִֵֵֶַָָָָ

ל )אמר דה ,(בראשית דאי ד ומצא ְֱִִֶֶֶַַַָָָ
ידיו על  א א תרה ברי  התח ְְְְִִֵֶַַָָָָֹולא 

י מני  אמר  מ שכריראל, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ
.'וג ילע בינה ְְִִִֵָָי דעי 

להי תועל רמ ה  מגדי ל  תחינ ְְְְְִִֵֵַָָָָ
כנסת י  תחי  על , תחינ ְְְִִֵֵֵֵַַָָעל 
  י חד .מגדי ל מדרת, ְְֲִִִֵַָָָָָבי
יקיוע יחד  דברי ה  ני ְְְֲִִִִִַַָָָָי
את לקרב  ,ידיה על  הת הרה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָל 
תב זה מעלה . לאביה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָי ראל

י ראל. ע ה מה ְֲִֵֶַַַַָָלדעת

ל די  ז)צפני למדנ,(שיר  אמ  ְְִִִַַָָָָ
רא י רה ל מי  ְִִֵֶֶַַָָָָל 



י ַפּזַֹפָ ָת פ    ִסּהּו ָָ י ָשָ ת ַיּית ַ ש  ָָ ּהָ הזֹוהרסיי ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

למחדי  וידע  יא ת , כדקא  ְְְְְְְֱֵֶַַָָָא רייתא 
 אי יא ת, דקא  ימ לחת תי ,י ְְְְְִִִִִֵַָמ
כנסת דמלא , רסייא  עד סלקי י ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻמ
.ל וגניז ,רעי  ל תח  ְְְִִִֵַַָָָיראל
ה א ברי קדא  דעאל  ְְְְְִַָָָֻב ע א 
,דעד בגנתא  צ יקיא  ע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלאעעא 
ה א ברי וקד א  ,יק ל ְְְֲִִֵַַָאפיקת
ה א ברי קדא  די וחדי,  ה ְְְְְְִִֵֵֵַָָֻמסל
וחדי  ,איע רי ע ְְְְִִִִִֵַַָָמתע ר
יחד דכתיב, הא  הדא  ְְְֲִִִִַָָָָבמטרניתא ,
מההיא .ל צפנ י  די ניי  ְְִִִִֵַַַָָָ
ה א הדא  ספרא , תיבי מי ְְְְִִִִַָָָָע א ,

ג)דכתיב , לפניו.(מלאכי רז ספר ותב ְְִִִִֵֵֶַָָָָ

א רייתאז אה  אל מא ,לקיח ְְְְִֵַַַַָָָָָ
בהאי  ה א זאה  יאת , ְְְְַַָָָכדקא

דאתי. בעלמא ה א  וזאה  ְְְְְֵַַַָָָָָעלמא ,

ח ה ְִַָָליחת
א) רמד, ע"ב רמג ויחי (זוהר

למחמי רי אזלי הו חזקה  ור י יסי ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶָָ
.'וכ קטקא  מע ְְְְְִִִִַָלר י

דהוהעד חויא  חד חמ אזלי,  הו ְְְְֲֲִֵַַָָָָ
סט (ואסטר)קמסחר ארחא . ְְְְְַַָָָָָָ

, ייהלג אחרא  נ בר אתא ְְְֲֵַַַַָָָָָָמארחא .
 וחמ , ייהרי אהדר חויא. לי ְְְֲִִֵֵַַָָָָקטיל
ואי  , אמר מית .  נ בר  לההא  , ְְְִֵַַַָָָלי
עביד. קא  דמרי ליחתא  , נח ְְִִֵַָָָָָָהה א 

דזביננא . רחמנא ריְְְֲִִֵַָָָָ

רא י , ברי לחד ברי  לח ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָוידע
, לה א  עד  ליע בריה  ת ְִִִֵֶֶַַַָָא
ערי לה תחת  יראל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָכנסת
דה כנס ב עה .ת א ְְְִֶֶֶַָָָָָוגנזת
 ג יקיה ע לה עע ה א רְְְֲִִִִֵַַַַַָ
ר דוה לפניו, תא מציאה ,ְְִֵֶַָָָָָָעד
דה אז ומח . ה מסל  ְְִֵֵֶַַַָָָָה א
עלינת עטרת מתער  הא רְְֲִֵֶַַָָ
 יחד ת ב   זה בירה. ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָו מח
עה ת מא .ל צפני די  ני ְְִִִֵַָָָָָָי

תב זה פר,  בית ג)בריו (מלאכי ְְִֵֶֶֶַָָָ
לפניו.  רז ספר ְִִֵֵֶַָָָָותב

רהארי  ל  מי ל  חלק ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
וא ריו הה לע אריו ְְְֶַַַָָָָָָרא י ,

ה א. לעַָָָ

ח ה ְִַָָליחת
א) רמד, ע"ב רמג ויחי (זוהר

לרא תר י לכיה הי חזק ה  ורי  י סי  ְְְְִִִִִִֵַַָָ
קטקא. מע רי ְְְִִִֶַַָאת

היהעד אחד   נח  רא , לכיה  הי ְִֶֶֶַָָָָָָָ
 מ וסט ,ר [מצ ד ] ְְְִִֵֵֶֶַַָמס בב 
ת א הרג אחד . אי אליה א .ר ֲִֵֶֶֶֶַַָָָה
ת א את  ורא יה רא החזיר .ח ְֱִֵֶֶֶַָָָָה
עה  נח ת א ואי  ,אמר ת. ְִֵֶַַָָָָָאי
 הרחמ ר . נר ליחת  ְֲִִֶַָָָאת

.ילנהִִֶָ

תורה שרהזוהר חיי אפרשת

שרה חיי פרשת

א' עמוד  קכ "ג  דף   שרה  חיי פרשת א' חלק  זוהר 

העליונים עולמות על מרמזים שרה חיי שני
ׁשנים ","וּיהיּו וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה  ׂשרה סודחּיי  וראה, בא שמעון, רבי אמר  ַ ִ ְ ַ ֵ ָ ָ ֵ ָ ָ ָ ְ ֶ ְ ִ ָ ָ ְ ֶ ַ ָ ִ

שנים אמר השבע ובמספר שנה, שנה בתחלה שאמר נשתנו למה הכל[א ]הדבר, אלא
סתום העליון, ממקום שנכלל  הוא ברוך  הקדוש  על רמז הכל, כולל הוא שנה מאה אחד,

במאה הסתומים  כל כתוב[ב ]של ולפיכך  שנה, עשרים  וכן יום, כל של ברכות  מאה בסוד
לעולם ויובל מחשבה נפרשים  שאינם  היחוד סוד אלו[ג]שנה, על רמז שנים, שבע .

בדין  נפרשים אבל  אחד, יחוד שהכל פי על ואף  העליון, סתום  מכלל ויוצאים  שנפרשים
סוד על רמז שנה שכתוב  מה ולפיכך למעלה , כן שאין מה  ודרכים, צדדים  בכמה ורחמים
צדדים בכמה ורחמים  בדין שנפרשים אלו על רמז  שנים, שבע לעולם. נפרש שאינו היחוד
נקראים וכולם שנה, ולא שנים  כתוב  השבע במספר ולפיכך למעלה , כן שאין  מה ודרכים,

למעלה ונתקיימו שנבראו ממש , שנתהוו ׂשרה", ח ּיי "וּיהיּו .[ד]חיים,  ַ ִ ְ ַ ֵ ָ ָ

העקידה בעת  שנים ושבעה  שלושים בן  יצחק
שנעקדאמר וכיון היה, שנים ושבע  שלושים  בן יצחק , שנעקד שבזמן ביארו הרי  חייא, רבי 

מהר  בא, מהיכן ולבּכתּה", לׂשרה לסּפד אברהם "וּיבא שכתוב: שרה, מתה ָ ְֹ ִ ְ ָ ָ ְ ְֹ ִ ָ ָ ְ ַ ָֹ ַ יצחק 
שעה עד יצחק  שנולד מיום שנים , ושבע  שלושים ואלו יצחק  שנעקד אחר  בא המוריה 

כמספר בודאי , שרה חיי היו הן כמוויהיושנעקד, והיינו  ושבע, שלושים בגימטריא שהיא ,
שנעקד. עד יצחק  משנולד שהוא שאמרנו 

ב' עמוד קכ "א דף   שרה  חיי פרשת א' חלק  זוהר 

באחרות ולא ושנותיה  ימיה  נמנו  בשרה  רק
שלארבי שבעולם , הנשים  מכל בתורה, מיתתה שכתוב  שרה, כאן נשתנה  מה אמר, יוסי 

ּבדר וּתּקבר רחל "וּתמת כתוב : והרי  ולא, חייא, רבי אמר בתורה, מיתתן כך ֶ ֶ ְ ֵ ָ ִ ַ ֵ ָ ָ ָ ַ נכתב

 הזוהר זיו

צריךא. כך קודש לשון  דקדוק פי שעל אמת הן
פי על נתנה  שהתורה  כיון אבל מז ר ירושפ להכתב,

זה ס רוש ד  פסוק יוחאי בר שמעון ר' יבאר לכן וד
סוד. פי על

ספירתמלכות ב . על  שרהרמז בקצורהוא , דבריו  פירוש 
לכל  חיות נשפע  שמשם הקדושה , השכינה מקור

ּכּלם, את מחּיה  ואּתה ככתוב בגימטריא שנההעולמות  ְ ַ ָ ְ ַ ֶ ֶ ֻ ָ
שנשפע  השפע  היינו  שרה  שחיי הכתוב וירמז ספירה,
ספירות  עשר היינו שנה, מאה  מן היא  מלכות לספירת
מעצמותהאלהות  עלאה מאתר שנאצלו הכל  כולל  שהן
נכללת  ספירה  שכל וכיון סתימין, דכל  סתימא הנקרא 
העשר כלל  מחלק ועתה שנה, מאה הרי  ספירות מעשר 
התחתונות, וז' הראשונות ג ' פרטים, ב ' על  ספירות 

חכמה כתר שהן  הראשונות ג' על  רמז  שנה עשרים 
כי של כתרבגימטריא עשריםבינה , ספירות עשר וגם ,

בינה של ספירות ועשר האצילות עולם הנקרא חכמה
פירוד אין ושם  שנה, עשרים הרי הבריאה, עולם הנקרא
יחיד, לשון שנה בהן כתוב לכן  נצחיות אחדות רק כלל
תפארת  גבורה חסד התחתונות ז' על  רמז שנים ושבע 
דין חסד של  מדות הנקראות מלכות יסוד הוד נצח
בהן כתוב לכן  שוה המדות ענין שאין וכיון  ורחמים ,

חד. וכולא כדאמר האמת אבל  רבים, לשון שנים
מחשבה ג. נקראות  ובינה  חכמה  הספירות ב '

ויובלא.
בפתחד. כנזכר נבראו ספירות  שהעשר פירוש,

ואתקימו תקינן, עשר דאפיקת  הוא אנת  אליהו



פ ָָ י ָשָ ת ַיּית ַ ש  ָָ פ    ּהָ ָָ ייזַֹפָ ּתֹו הזֹוהרס ַ ַ ֵ  ִסיּפּורי

למחדי  וידע  יא ת , כדקא  ְְְְְְְֱֵֶַַָָָא רייתא 
 אי יא ת, דקא  ימ לחת תי ,י ְְְְְִִִִִֵַָמ
כנסת דמלא , רסייא  עד סלקי י ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻמ
.ל וגניז ,רעי  ל תח  ְְְִִִֵַַָָָיראל
ה א ברי קדא  דעאל  ְְְְְִַָָָֻב ע א 
,דעד בגנתא  צ יקיא  ע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלאעעא 
ה א ברי וקד א  ,יק ל ְְְֲִִֵַַָאפיקת
ה א ברי קדא  די וחדי,  ה ְְְְְְִִֵֵֵַָָֻמסל
וחדי  ,איע רי ע ְְְְִִִִִֵַַָָמתע ר
יחד דכתיב, הא  הדא  ְְְֲִִִִַָָָָבמטרניתא ,
מההיא .ל צפנ י  די ניי  ְְִִִִֵַַַָָָ
ה א הדא  ספרא , תיבי מי ְְְְִִִִַָָָָע א ,

ג)דכתיב , לפניו.(מלאכי רז ספר ותב ְְִִִִֵֵֶַָָָָ

א רייתאז אה  אל מא ,לקיח ְְְְִֵַַַַָָָָָ
בהאי  ה א זאה  יאת , ְְְְַַָָָכדקא

דאתי. בעלמא ה א  וזאה  ְְְְְֵַַַָָָָָעלמא ,

ח ה ְִַָָליחת
א) רמד, ע"ב רמג ויחי (זוהר

למחמי רי אזלי הו חזקה  ור י יסי ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶָָ
.'וכ קטקא  מע ְְְְְִִִִַָלר י

דהוהעד חויא  חד חמ אזלי,  הו ְְְְֲֲִֵַַָָָָ
סט (ואסטר)קמסחר ארחא . ְְְְְַַָָָָָָ

, ייהלג אחרא  נ בר אתא ְְְֲֵַַַַָָָָָָמארחא .
 וחמ , ייהרי אהדר חויא. לי ְְְֲִִֵֵַַָָָָקטיל
ואי  , אמר מית .  נ בר  לההא  , ְְְִֵַַַָָָלי
עביד. קא  דמרי ליחתא  , נח ְְִִֵַָָָָָָהה א 

דזביננא . רחמנא ריְְְֲִִֵַָָָָ

רא י , ברי לחד ברי  לח ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָוידע
, לה א  עד  ליע בריה  ת ְִִִֵֶֶַַַָָא
ערי לה תחת  יראל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָכנסת
דה כנס ב עה .ת א ְְְִֶֶֶַָָָָָוגנזת
 ג יקיה ע לה עע ה א רְְְֲִִִִֵַַַַַָ
ר דוה לפניו, תא מציאה ,ְְִֵֶַָָָָָָעד
דה אז ומח . ה מסל  ְְִֵֵֶַַַָָָָה א
עלינת עטרת מתער  הא רְְֲִֵֶַַָָ
 יחד ת ב   זה בירה. ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָו מח
עה ת מא .ל צפני די  ני ְְִִִֵַָָָָָָי

תב זה פר,  בית ג)בריו (מלאכי ְְִֵֶֶֶַָָָ
לפניו.  רז ספר ְִִֵֵֶַָָָָותב

רהארי  ל  מי ל  חלק ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
וא ריו הה לע אריו ְְְֶַַַָָָָָָרא י ,

ה א. לעַָָָ

ח ה ְִַָָליחת
א) רמד, ע"ב רמג ויחי (זוהר

לרא תר י לכיה הי חזק ה  ורי  י סי  ְְְְִִִִִִֵַַָָ
קטקא. מע רי ְְְִִִֶַַָאת

היהעד אחד   נח  רא , לכיה  הי ְִֶֶֶַָָָָָָָ
 מ וסט ,ר [מצ ד ] ְְְִִֵֵֶֶַַָמס בב 
ת א הרג אחד . אי אליה א .ר ֲִֵֶֶֶֶַַָָָה
ת א את  ורא יה רא החזיר .ח ְֱִֵֶֶֶַָָָָה
עה  נח ת א ואי  ,אמר ת. ְִֵֶַַָָָָָאי
 הרחמ ר . נר ליחת  ְֲִִֶַָָָאת

.ילנהִִֶָ

תורה שרהזוהר חיי אפרשת

שרה חיי פרשת

א' עמוד  קכ "ג  דף   שרה  חיי פרשת א' חלק  זוהר 

העליונים עולמות על מרמזים שרה חיי שני
ׁשנים ","וּיהיּו וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה  ׂשרה סודחּיי  וראה, בא שמעון, רבי אמר  ַ ִ ְ ַ ֵ ָ ָ ֵ ָ ָ ָ ְ ֶ ְ ִ ָ ָ ְ ֶ ַ ָ ִ

שנים אמר השבע ובמספר שנה, שנה בתחלה שאמר נשתנו למה הכל[א ]הדבר, אלא
סתום העליון, ממקום שנכלל  הוא ברוך  הקדוש  על רמז הכל, כולל הוא שנה מאה אחד,

במאה הסתומים  כל כתוב[ב ]של ולפיכך  שנה, עשרים  וכן יום, כל של ברכות  מאה בסוד
לעולם ויובל מחשבה נפרשים  שאינם  היחוד סוד אלו[ג]שנה, על רמז שנים, שבע .

בדין  נפרשים אבל  אחד, יחוד שהכל פי על ואף  העליון, סתום  מכלל ויוצאים  שנפרשים
סוד על רמז שנה שכתוב  מה ולפיכך למעלה , כן שאין מה  ודרכים, צדדים  בכמה ורחמים
צדדים בכמה ורחמים  בדין שנפרשים אלו על רמז  שנים, שבע לעולם. נפרש שאינו היחוד
נקראים וכולם שנה, ולא שנים  כתוב  השבע במספר ולפיכך למעלה , כן שאין  מה ודרכים,

למעלה ונתקיימו שנבראו ממש , שנתהוו ׂשרה", ח ּיי "וּיהיּו .[ד]חיים,  ַ ִ ְ ַ ֵ ָ ָ

העקידה בעת  שנים ושבעה  שלושים בן  יצחק
שנעקדאמר וכיון היה, שנים ושבע  שלושים  בן יצחק , שנעקד שבזמן ביארו הרי  חייא, רבי 

מהר  בא, מהיכן ולבּכתּה", לׂשרה לסּפד אברהם "וּיבא שכתוב: שרה, מתה ָ ְֹ ִ ְ ָ ָ ְ ְֹ ִ ָ ָ ְ ַ ָֹ ַ יצחק 
שעה עד יצחק  שנולד מיום שנים , ושבע  שלושים ואלו יצחק  שנעקד אחר  בא המוריה 

כמספר בודאי , שרה חיי היו הן כמוויהיושנעקד, והיינו  ושבע, שלושים בגימטריא שהיא ,
שנעקד. עד יצחק  משנולד שהוא שאמרנו 

ב' עמוד קכ "א דף   שרה  חיי פרשת א' חלק  זוהר 

באחרות ולא ושנותיה  ימיה  נמנו  בשרה  רק
שלארבי שבעולם , הנשים  מכל בתורה, מיתתה שכתוב  שרה, כאן נשתנה  מה אמר, יוסי 

ּבדר וּתּקבר רחל "וּתמת כתוב : והרי  ולא, חייא, רבי אמר בתורה, מיתתן כך ֶ ֶ ְ ֵ ָ ִ ַ ֵ ָ ָ ָ ַ נכתב

 הזוהר זיו

צריךא. כך קודש לשון  דקדוק פי שעל אמת הן
פי על נתנה  שהתורה  כיון אבל מז ר ירושפ להכתב,

זה ס רוש ד  פסוק יוחאי בר שמעון ר' יבאר לכן וד
סוד. פי על

ספירתמלכות ב . על  שרהרמז בקצורהוא , דבריו  פירוש 
לכל  חיות נשפע  שמשם הקדושה , השכינה מקור

ּכּלם, את מחּיה  ואּתה ככתוב בגימטריא שנההעולמות  ְ ַ ָ ְ ַ ֶ ֶ ֻ ָ
שנשפע  השפע  היינו  שרה  שחיי הכתוב וירמז ספירה,
ספירות  עשר היינו שנה, מאה  מן היא  מלכות לספירת
מעצמותהאלהות  עלאה מאתר שנאצלו הכל  כולל  שהן
נכללת  ספירה  שכל וכיון סתימין, דכל  סתימא הנקרא 
העשר כלל  מחלק ועתה שנה, מאה הרי  ספירות מעשר 
התחתונות, וז' הראשונות ג ' פרטים, ב ' על  ספירות 

חכמה כתר שהן  הראשונות ג' על  רמז  שנה עשרים 
כי של כתרבגימטריא עשריםבינה , ספירות עשר וגם ,

בינה של ספירות ועשר האצילות עולם הנקרא חכמה
פירוד אין ושם  שנה, עשרים הרי הבריאה, עולם הנקרא
יחיד, לשון שנה בהן כתוב לכן  נצחיות אחדות רק כלל
תפארת  גבורה חסד התחתונות ז' על  רמז שנים ושבע 
דין חסד של  מדות הנקראות מלכות יסוד הוד נצח
בהן כתוב לכן  שוה המדות ענין שאין וכיון  ורחמים ,

חד. וכולא כדאמר האמת אבל  רבים, לשון שנים
מחשבה ג. נקראות  ובינה  חכמה  הספירות ב '

ויובלא.
בפתחד. כנזכר נבראו ספירות  שהעשר פירוש,

ואתקימו תקינן, עשר דאפיקת  הוא אנת  אליהו



פ ָָ פ    זַֹפָ ּתֹו ָָ י ָשָ ת ַיּית ַ ש  ָָ ּהָ תורה יד זוהר שרה חיי פרשת ב

"וּתמת וכתוב : רבקה", מינקת  ּדברה "וּתמת וכתוב : וגו'", מרים ׁשם "וּתמת וכתוב : ָ ָ ַ ָ ְ ִ ֶ ֶ ֵ ָ ְֹ ָ ָ ַ ָ ְ ִ ָ ָ ָ ַ ָ ָ ְ  ֶאפרתה",
"וּיהי ּו שנאמר : בשרה, שכתוב  כמו כתוב  לא בכולן יוסי, רבי אמר יהּודה ", אׁשת  ׁשּוע  ְ ִ ַ ָ ְ ֶ ֵ ַ  ַּבת 
ימים נמנו לא בכולן שהרי  ׂשרה", חּיי  ׁשני ׁשנים וׁשבע  ׁשנה וע ׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה ָ ָ ֵ ַ ֵ ְ ִ ָ ַ ֶ ְ ָ ָ ִ ְ ֶ ְ ָ ָ ָ ֵ ָ ָ ֵ  ַחּיי

לשרה. כמו בלבדה מיוחדת פרשה נכתבה לא בכולן לשרה , כמו ושנים 
א') עמוד קכ "ב (דף

מיתהאלא וגרמה זוהם, בה והטיל הנחש , באותו נדבקה לעולם חוה כשבאה וראה, בא
בו נדבקה ולא ועלתה וירדה שרה באתה ולבעלה, העולם "ו ּיעל[ה ]לכל שכתוב : ַ ַ ַ כמו 

וּיׁשּכר  הּיין מן "וּיׁשּת כתוב : מה לעולם נח בא לֹו", אׁשר וכל ואׁשּתֹו ה ּוא מּמצרים ָ ְ ִ ַ ִ ַ ַ ִ ְ ְ ֵ ַ ֶ ֲ ָ ְ ְ ִ ְ ִ ַ ְ ִ ִ ָ ְ  ַאברם 
וגו'" ּבתֹו עולם[ו ]וּיתּגל לחיי  שרה זכתה זה בשביל בו, נתדבקו לא ושרה שאברהם ולפי  ַ ִ ְ ַ ְ

שכתוב  זה  אחריה, ולבניה ולבעלה נ "א)לה ּבֹור (ישעיהו מ ּקבת ואל חּצב ּתם  צ ּור אל "הּביטּו : ַ ִ ֶ ֻ ַ ְ ֶ ְ ֶ ַ ֶ ֶ
ויהיו הנשים בכל כתיב ולא בכולן, בהן  שזכתה ׂשרה ", חּיי  "וּיהיּו כתוב : כן  ועל  ָ ָ ֵ ַ ְ ִ ַ ֶ ְ ַ  ֻנּקרּתם",
חיים הם ׂשרה", חּיי "וּיהיּו חיים, היו שלה כן ועל בחיים , נדבקה היא בכולן, וכן חוה  ָ ָ ֵ ַ ְ ִ ַ חיי

ושבע למעלה, שנה  ועשרים  למעלה, שנה מאה למעלה, השניםכולם כל למעלה, שנים
כראוי  .[ז]היו 

קכ"ד  דף   שרה  חיי פרשת א' חלק זוהר

הנשים בכל  כשרה היה  לא

ארּבע"."ו ּתמת ּבקרית  שהרי ׂשרה שבעולם , הנשים בכל היו לא זה כדמיון אמר, אבא רבי  ַ ָ ָ ָ ָ ְ ִ ְ ַ ַ ְ ַ
בו, שנקברה ההוא ומקום בעולם, שלה והקיום והשנים הימים מספר אלאנכתב 

שבעולם. הנשים  בכל שרה כמו היה שלא להראות שכתוב :כדי מרים, הרי תשאל ואם
שהמים להודיע בא, הוא ישראל סרחן להראות  בשביל זה ׁשם", וּתּקבר  מרים ׁשם  ָ ֵ ָ ִ ַ ָ ְ ִ ָ ָ ָ ַ "וּתמת 

בשרה. שנאמר כמו במיתתה נאמר לא אבל מרים , בזכות אלא לישראל באו לא



 הזוהר זיו

לנצח. יתבטלו לא אשר הן שאלה פירוש לעילא,
האמונה ה. להכחיש היינו  שלו וזוהמא הנחש ארס 

וכח הטבע כח של  בחקירה ולאחוז באלהות
כשפים . של הטומאה 

בחקירה ו. לאחוז  כן גם  היינו יין מן השתכרות ענין
והיינו האמונה , בסוד ולא כשפים וכח הטבע  וכח

סוד. יצא  יין נכנס  דאמרו
האלהות .ז. באמונת  פירוש,


