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לפורים  זוהר

א' פרק  אסתר  מגילת

אח ׁש ור וֹ ׁש ויהי (א) ועד[א ]בּ ימי  מה דּ וּ  ה ּמ ל� אח ׁש ור וֹ ׁש  ה וּ א ©§¦¦¥£©§¥£©§¥©Ÿ¥¥Ÿ§©
מדינה : וּ מאה  וע שׂ רים  ׁש בע  ההם(ב)כּ וּ ׁש  בּ יּ מים  ¤©§¤§¦¥¨§¦¨©¨¦¨¥

אח ׁש ור וֹ ׁש  ה ּמ ל � ה בּ ירה :[ב ]כּ ׁש בת בּ ׁש וּ ׁש ן אׁש ר  מלכ וּ תוֹ  כּ ּס א על  §¤¤©¤¤£©§¥©¦¥©§£¤§©©¦¨

ע"א ):א. ז' דף שמות (פרשת שמות זוהר

עòר ₣ ùכח וקם  למל� רא ýי היה  לא  ò₣ורòְְְְְֲִֵַַָָָָָֹֹֹאח

ולעאן  יתבי הוֹו יהּודה, ורּבי יֹוסי ְְְְֲִִִֵַַַָָָרּבי
ר ּבי אמר ׁשמעֹון, ּדרּבי קמיּה ְְְְִִִִֵַַַָָָּבא ֹורייתא 
על  חדׁש מלְך וּיקם  ּדכתיב האי ְְִִֶֶַַַָָָָָיה ּודה,
מה מ ּגרמיּה, קם ּדאיה ּו ותנינן, ְְְְִִִִֵֵַַָָָָמצרים ,
למלּכא, אתחזי ולא קם, ׁשפל , ְְְְְֲִֵַַָָָָָָּדהוה 
הכי ּכּלא ׁשמעֹון, רּבי אמר קם. ְְְִִִַַָָָָָֹּובעּותרא
אתחזי ּדלא  ּדאחׁשורֹוׁש ּכגוונא  ְְְְְְֲִֵֵַַָָָהּוא,
ּבעּותרא, וקם מ ּגרמיּה, וקם ְְְְְְְִֵַַָָָָלמלּכא ,
א ּוף  מעלמא, ליׂשראל לא ֹובדא ְְְְִֵֵָָָָָָָּובעא 
וקם למלּכא , אתחזי לא האי ְְְְִֵַַָָָָָָהכא ,
ליׂשראל  לא ֹובדא  ּובעא ְְְְִִֵֵַָָָָָמגרמיּה,
הבה וגֹו', עּמֹו אל וּיאמר ּדכתיב ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹמעלמא,
מלּכא קם הוה וכד וגֹו', לֹו ְְְְְֲִַַַָָָָּנתחּכמה

לתּתא. מלּכא קם  ְְְֵַַָָָָלעיּלא,

ע"א ):ב. רע"ו דף תצא כי  (פרשת  דברים זוהר

חמ₣רים על  ולא  סýסים על רק  לר ⁄ב ýמל ⁄ה  מל � òל ûְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹר⁄ם

למרּכב  ּומטרֹוניתא , ּדמלּכא ּדרּכא ְְְְְְִִֵַַַַָָָלית 
הּוא הדא ס ּוסוון. על אּלא  חמרא, ְֲֲֶַַָָָָָעל

ג)דכתיב, סּוסיָך(חבקוק על תרּכב ּכי ְְִִִִֶַַ

ועֹוסקים יֹוׁשבים  הי ּו יהּודה ורּבי יֹוסי ְְְְְִִִִֵַַָָרּבי 
יה ּודה, ר ּבי אמר ׁשמעֹון. רּבי לפני ְְְִִִִֵַַַַָָָּבּתֹורה 
על  חדׁש מלְך וּיקם ׁשּכתּוב  ּזה ֶֶֶֶַַַָָָָָמה
מה מעצמ ֹו, קם  ׁשה ּוא וׁשנינּו ְְְִִִֵֶַַַָָמצרים,
למלְך, היה  ראּוי ולא קם , - ׁשפל ְְִֶָָָָָָָָֹֹּׁשהיה 
הּכל  ׁשמעֹון, ר ּבי אמר קם . ה ּוא ְְִִֶַַַָָֹֹּובעׁשר 
ראּוי  היה ׁשּלא אחׁשורֹוׁש ּכמֹו ה ּוא, ְְֲֵֶַָָָָֹּכְך
ורצה ּבע ׁשר, וקם  מעצמ ֹו, וקם ְְְְְְִֵֶַָָָָֹֹלמל ְך,
ּכאן  אף הע ֹולם, מן יׂשראל את  ְְֲִִִֵֶַַָָָָלהאביד
ורצה מעצמ ֹו, ועמד למלּוכה, ראּוי  לא ְְְְִֵֶַַָָָָָֹזה
ׁשּכתּוב  העֹולם, מן  יׂשראל את ְְֲִִִֵֶֶַָָָָלהאביד
וגֹו'. לֹו ּנתח ּכמה  הבה וגֹו', עּמֹו אל ְְְְִֶֶַַַָָָֹו ּיאמר 
מלְך עֹומד - למעלה מלְך ע ֹומד ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָּוכׁשהיה

ְַָלמּטה .

חמֹור , על  לרּכב ּומלּכה  מלְך ׁשל ּדרְך ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָֹאין
ׁשּכת ּוב זה ּו ס ּוסים , על ג)אּלא  ּכי (חבקוק ִִֶֶֶַָָ

ׁשאין  יׁשּועה. מרּכבתיְך ס ּוסיְך על  ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹתרּכב



לפורים א'זוהר  פרק אסתר מגילת ב 

ּפ רס(ג ) חיל ועבדיו שׂ ריו לכל  מׁש ּת ה  עשׂ ה  למלכ וֹ  ׁש לוֹ ׁש  ©¨¥¨¨£©¨¨¨§¤§¦¨¨§¨§¨©§¦בּ ׁש נת
לפניו: ה ּמ דינוֹ ת ושׂ רי  ה ּפ ר ּת מים  עׁש ר(ד )וּ מדי את  בּ הראתוֹ  ¨©©©§§¦§¨¥©§¦§¨¨§©§Ÿ¤¤

ׁש מוֹ נים ר בּ ים  ימים  גּ ד וֹ לּ תוֹ  ּת פארת יקר  ואת מלכ וּ תוֹ  ¦§¦©¦¨¨§¤¤§¦¨§¤§§©§כּ בוֹ ד 
יוֹ ם : העם(ה)וּ מאת לכל  ה ּמ ל � עשׂ ה  הא לּ ה  ה יּ מים  וּ במל וֹ את §©¦§©¨¦¨¥¤¨¨©¤¤§¨¨¨

ימים ׁש בעת מ ׁש ּת ה  קטן  ועד  למ גּ דוֹ ל  ה בּ ירה  בּ ׁש וּ ׁש ן  ¦¨©§¦¤§¦¨¨©§¨¦§¨¦©©§¦§§¦©ה נּ מצאים 
ה ּמ ל�: בּ יתן גּ נּ ת בוּ ץ(ו)בּ חצר בּ חבלי  אח וּ ז  וּ תכלת כּ ר ּפ ס ח וּ ר  ©£©¦©¦©©¤¤©§©§¥¤¨§©§¥

רצפת  על  וכסף זהב  מ ּט וֹ ת ׁש ׁש  וע ּמ וּ די כסף גּ לילי על ©§¦©¤¤¨¨¨¦¥¥©§¤¤¥¦§©¨¨§©§וארגּ מן 
וסחרת: ודר  וׁש ׁש  מכּ לים(ז)בּ הט  וכלים  זהב בּ כלי וה ׁש ק וֹ ת ©©¨¥§©§Ÿ¨¤§©§¦§¥¨¨§¥¦¦¥¦

ה ּמ ל �: כּ יד  רב מלכ וּ ת ויין כּ י(ח )ׁש וֹ נים  אנס  אין כ דּ ת וה "תיּ ה  ¦§¥©§¨§©©¤¤§©§¦¨©¨¥Ÿ¥¦
ואי ׁש : אי ׁש  כּ רצ וֹ ן  לעשׂ וֹ ת בּ יתוֹ  רב כּ ל  על  ה ּמ ל � יּס ד  גּ ם(ט)כן  ¥¦©©¤¤©¨©¥©£¦§¦¨¦©

לּמ ל � אׁש ר  ה ּמ לכ וּ ת בּ ית נ ׁש ים  מׁש ּת ה  ע שׂ תה  ה ּמ לכּ ה  ¤¤©¤£§©©¥¦¨¥§¦¨§¨¨§©©¦§©וׁש ּת י
למה וּ מן(י)אח ׁש ור וֹ ׁש : אמר  בּ יּ ין ה ּמ ל� לב כּ טוֹ ב  ה "ביעי בּ יּ וֹ ם  £©§¥©©§¦¦§¥©¤¤©¨¦¨©¦§¨

ה ּס ריסים ׁש בעת וכר כּ ס  זתר  ואבגתא  בּ גתא  חרבוֹ נא ¦¦¨©©§¦©§©§©¥¨§©£©¨§¦¨§©¨§¦בּ זּ תא
ה ּמ ל �המ ׁש  ּפ ני את וׁש ּת י(יא)אח ׁש ורוֹ ׁש :[ג]רתים את להביא ©§¨§¦¤§¥©¤¤£©§¥§¨¦¤©§¦

מזלזלין  ּדאין יׁשּועה. ְְְְְְְִֵֶַַָמרּכבֹותיָך
חמרא. על מטרֹוניתא למרּכב ְְְְְֲִִַַַַָָָָּבמלכ ּותא,
הדיֹוט אתר ּדין לית  מלּכא, ׁשּכן ְְֲֵֵֵֶֶַָָָּכל
ּובגין  חמרא. על למר ּכב ּדארחיּה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָעבד,

ּבמ ׁשיח, ּביּה ּכתיב ט)ּדא (דףעני(זכריה  ְְִִִֵַָָָ
ע"א) ּתּמן רע"ו איהּו עני חמ ֹור. על ְֲִִֵַַָָורֹוכב

ּוׁשאר יבמ ֹות, נ ּדה ער ּובין ְְְִִִֵַָָָּבסימן,
מלְך, ּתּמן אתקרי ולא ּבכלל. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָמתניתין
יׂשראל . ּכנסת  ּדיליּה ּבסּוסיא ּדרכיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָעד

ע"א ):ג. קצד דף - מקץ (פרשת בראשית זוהר 

ה ćòflיע ה Łס₣ד מ ûת  י₣סף  זה ְְִִֵֶַַַַַָָנהר 

חזי, אמר)ּתא  דאת סח )(כמה ּברּוְך(תהלים ֲֵָָ
אדנ "י, ּברּוְך לנ ּו. יעמס  יֹום יֹום  ֲֲֲַָָָָָֹֹאדנ "י

על הּמל ּכה להרּכיב ּבּמלכ ּות ְְְְְְְִִַַַַַַַָמזלזלים
מקֹום  זה אין מלְך, ׁשּכן ּכל  ְֲֵֵֶֶֶֶָחמֹור .
חמֹור . על  לר ּכב ׁשּדר ּכֹו עבד, ְְְֲִֶֶֶֶַַַהדיֹוט

ּבּמׁשיח ּכתּוב  ט)ולכן על(זכריה ורֹוכב עני ְְִִֵֵַַַָָָָ
נּדה, ער ּובין, ּבסימן: ׁשם  ה ּוא עני ְֲִִִִֵָָָָחמֹור .
נקרא ולא ּבכלל . מׁשניֹות  ּוׁשאר  ְְְְְְִִִָָָָָֹיבמֹות.
ּכנסת  ׁשּלֹו, ּבסּוסה  ׁשר ֹוכב  עד מלְך, ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשם 

ִִֵָי ׂשראל .

שנאמר] [כמו  ראה , סח )ּבא ּברּוְך(שם ְֵָֹ
אדנ"י , ּברּוְך לנּו. יעמס י ֹום  יֹום  ֲֲֲַָָָָָאדנ"י



לפורים גזוהר  א' פרק אסתר מגילת

את  וה #רים  העּמ ים  להרא וֹ ת מלכ וּ ת בּ כתר  ה ּמ ל � לפני  ¤¦¨©§¦©¨§©§§©¤¤§¤¤©¥§¦¨§©©ה ּמ ל כּ ה 
היא: מראה  טוֹ בת כּ י בּ דבר(יב)יפי ּה  לב וֹ א וׁש ּת י ה ּמ ל כּ ה  וּת מאן  ¨§¨¦©©§¤¦©§¨¥©©§¨©§¦¨¦§©

בוֹ : בּ ערה  וחמתוֹ  מאד  ה ּמ ל � ויּ קצף ה ּס ריסים  בּ יד  א ׁש ר  ¨£¨¨£©Ÿ©¤¤§Ÿ§¦©¦¦¨©©§¤£¤¤©ה ּמ ל �
כּ ל(יג ) לפני הּמ ל � דּ בר  כן כּ י  הע ּת ים  ידעי לחכמים  ה ּמ ל � ¨¥§¦¤¤©©§¥¦¦¦¨¥§Ÿ¤©¤¤©£¨¦Ÿ©ויּ אמר 

רזא קרא והאי י ּו"ד, נּו"ן ּדל"ת ְְְֶֶַָָָָָּבאל "ף
ׁשנתים א ּלּו יֹום, י ֹום איה ּו. ְְְְִִֵַָָָּדחכמתא

אמר דאּת ּכמה  ע"א)ימים, קצד ויהי(דף  ְְְְִִֵַַָָָ
והּנה חֹולם ּופרעה ימים  ׁשנתים  ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹמ ּקץ
דאּתמר ּכמה איה ּו, רזא  היאֹור , על ְְְְִִֵַַָָָָעֹומד

ּדנהר  י ֹוסף. נהר)ּדא  דכל  יֹוסף (ס"א ּדא, ְֵֵָָָָ
ׁשבע  עֹולֹות היאֹור מן והּנה הּוא. ְְִִִֵֶַַַַהּצּדיק

מרא יפֹות ּבׂשרּפרֹות  ּובריאֹות ה ְְְִֶַָָָ
ּדהא היא ֹור, מן והּנה  ּבאחּו. ְְְְִִִֵֶַַָָָָוּתרעינה
ּדרּגין  אינּון ּכל אתּברכאן  ּדא  ְְְִִִִַָָָָָָמ ּנהר
ונפיק, ּדנגיד נהר ּדההּוא ּבגין ְְְְְִִִִַַָָָָָּדלתּתא .
נהר, איהּו ויֹוסף לכּלא. וזן א ׁשקי ְְְְִִֵֵַָָָָֹאיהּו

ּבגיניּה. דמצרים ארעא ּכל ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָלאת ּברכא

מ û₣ת òבע  על מר flזים  הžריסים  וòבע הŽער ₣ת òְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָבע

ּדרגין  ׁשבע נהר, ההּוא חזי, ְְֲִֵֶַַַָָָותא
אינ ּון  ואּלין מּניּה, ואת ּברכן  ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָאתׁשקיין
וּתרעינה ּבׂשר. ּובריאֹות מראה  ְְְְִִֶֶַַָָָיפ ֹות
א ׁשּתּכח  ּדלא ּבאחוותא ּבחּבּורא ְְְְְִִַַַָָָָָָּבאחּו,
ּדהא קיימין, לׁשּבחא וכּלהּו ּפירּודא. ְְְְְְִִַָָָָָֻּבהּו
איהּו. רזא  ּדקאמרן, ׁשבע דרּגין הּני ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּכל

אמר, דאּת ב)ּכמה  ׁשבע (אסתר ואת ְְְְֵֵֶַַָָ
ה ּמלְך מּבית  ל ּה לתת  הראּויֹות ְְִֵֵֶֶַַָָָָהּנערֹות 
מראה, יפֹות ּפרֹות ׁשבע ּדא ועל ְְְְֶֶַַַָָוגו'.
הּסריסים ׁשבעת  ּכתיב ּדא  ְְְֳִִִִֵַַָָָולקבל 

וגו'. ה ּמלְך ּפני את  ְְְְִֵֶֶֶַַָהמׁשרתים

ה ּזה והּפס ּוק יֹו"ד , נּו"ן ּדל "ת ְְֶֶֶַַָָָּבאל"ף
ׁשנתים  אּלּו - יֹום יֹום החכמה . סֹוד ְְִֵַַָָָה ּוא
ׁשנתים  מּקץ ויהי ׁשּנאמר ּכמ ֹו ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָימים,
היאר על עמד  והּנה חלם  ּופרעה  ְְְִִֵֵֵַַַָֹֹֹֹימים.
יֹוסף, זה ׁשּלמדנּו, ּכמֹו ה ּוא, ס ֹוד -ְְֵֶֶַָ
י ֹוסף  הּוא ה ּזה  הנהר] [שכל  ֵֶֶַָָׁשּנהר
ּפרֹות  ׁשבע  עלת היאר  מן והּנה ְְִִִֵֶַַַַָֹֹֹה ּצּדיק.
ו ּתרעינה ּבׂשר ּובריאת  מראה ְְְְִִֶֶַַָָָֹיפֹות
ה ּזה מה ּנהר ׁשהרי היאר, מן והּנה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבאחּו.
ׁשּלמּטה, הּדרגֹות אֹותן ּכל  ְְְְִֶַַָָָָָמתּברכֹות
הּוא ויֹוצא ׁשּׁשֹופע  נהר ׁשאֹותֹו ְִֵֵֶֶַָָמּׁשּום
נהר הּוא וי ֹוסף הּכל , את וזן ְְְֵֶֶַַָָָֹמׁשקה

ּבׁשבילֹו. מצרים ארץ ּכל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָׁשּתתּבר ְך

ּדרגֹות ׁשבע הּנהר , אֹותֹו ראה , ְְֵֶַַָָָֹּובא
יפ ֹות הם ואּלּו מּמּנּו, ּומת ּברכֹות ְְְְְִִִֵֵֶָנׁשקֹות 
ּבאחּו, וּתרעינה ּבׂשר. ּובריאת  ְְְִִֶֶַַָָָָָֹמראה 
ּפר ּוד  בהם נמצא ׁשאין ואחוה, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּבחּבּור 
ׁשבע  ּכל ׁשה ּנה  עֹומדים . לׁשבח  ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻוכּלם
ּכמֹו סֹוד, ה ּוא ׁשאמרנ ּו הּללּו ְְְֶַַַָָָה ּדרגֹות 

ב)ׁשּנאמר הּנערֹות (אסתר ׁשבע ואת ְְֱֵֶֶֶַַַָ
ועל וגֹו'. ה ּמל ְך מ ּבית לּה לתת ְְְִֵֶֶֶַַָָָֻהראיֹות
זה ּוכנגד מראה, יפֹות ּפרֹות  ׁשבע  ְְְֵֶֶֶֶֶַַָּכן
את  המׁשרתים הּסריסים ׁשבעת ְְְִִִִֶַַַָָָּכתּוב

וגֹו'. ה ּמל ְך ְְֵֶֶַּפני



לפורים א'זוהר  פרק אסתר מגילת ד

ודין: דּ ת תר ׁש י ׁש (יד )ידעי אדמתא ׁש תר  כּ ר ׁש נא אליו וה ּק רב Ÿ§¥¨¨¦§©¨Ÿ¥¨©§§¨¥¨©§¨¨©§¦
ה ּמ ל � ּפ ני ראי וּ מדי  ּפ רס  שׂ רי ׁש בעת ממ וּ כן מרסנא  ¤¤©¥§¥Ÿ©¨©¨¥¨©§¦¨§¨§§©¤¤מרס 

בּ ּמ לכ וּ ת: ראׁש נה  וׁש ּת י(טו)ה יּ ׁש בים  בּ ּמ ל כּ ה  לּ עשׂ וֹ ת מה  כּ דת ©§¦¦Ÿ¨©©§§¨©©£©©§¨©§¦
ה ּס ריסים : בּ יד  אח ׁש ורוֹ ׁש  ה ּמ ל� מאמר  את עשׂ תה  ֹלא א ׁש ר  ¦¦¨©©§¥§©£¤¤©©£©¤¨§¨¤£©על 

ה ּמ ל �(טז) על ֹלא וה #רים  ה ּמ ל � לפני  (ממ וּ כן) מומכן ¤¤©©¦¨©§¤¤©¥§¦¨§¨Ÿ¤§ª©ויּ אמר 
א ׁש ר העּמ ים  כּ ל  ועל  ה #רים  כּ ל  על  כּ י ה ּמ ל כּ ה  וׁש ּת י עותה  ¤£¦©¨¨©§¦¨©¨©¦¨§©©¦§©¨§¨©§לבדּ וֹ 

אח ׁש ור וֹ ׁש : ה ּמ ל � מדינ וֹ ת כּ ל(יז)בּ כל  על  ה ּמ ל כּ ה  דבר  יצא כּ י §¨§¦©¤¤£©§¥¦¥¥§©©©§¨©¨
אמר אח ׁש ור וֹ ׁש  ה ּמ ל � בּ אמרם  בּ עיניהן בּ עליהן להבז וֹ ת ©¨¥§©£¤¤©¨§¨§¤¥¥§¤¥§©§©§¦¨©ה נּ ׁש ים 

באה : וֹלא לפניו ה ּמ ל כּ ה  וׁש ּת י את ה זּ ה(יח )להביא  וה יּ וֹ ם  §¨¦¤©§¦©©§¨§¨¨§¨¨§©©¤
שׂ רי לכל  ה ּמ ל כּ ה  דּ בר  את ׁש מעוּ  א ׁש ר  וּ מדי ּפ רס שׂ ר וֹ ת ¥¨Ÿ©§¨¨¨©¨©£¤¨§¤§©©©§¨§Ÿּת אמרנה 

וקצף: בּ זּ י וֹ ן וּ כדי מלכ וּ ת (יט)ה ּמ ל � דבר  יצא ט וֹ ב ה ּמ ל � על אם  ©¤¤§©¦¨¨¨¤¦©©¤¤¥¥§©©§
וׁש ּת י תבוֹ א  ֹלא אׁש ר  יעבוֹ ר  ו ֹלא  וּ מדי פרס  בּ דתי ויכּ תב ¦§©¨¤££©§©¨©¨¥¨§¥¨¦§¨¨§¦מלּ פניו

לרעוּ תּה  ה ּמ ל � יּת ן וּ מלכ וּ תּה  אח ׁש ור וֹ ׁש  ה ּמ ל � ה ּט וֹ בה[ד]לפני  ¦§¥©¤¤£©§¥©§¨¦¥©¤¤¦§¨©¨

ע"ב):ד. ס ' (דף  ועשרין וחד עשרין, תקונא  הזוהר  תיקוני  - זוהר

הčד₣òה לôכינה הflלכ ýת את ה flל � יחזיר  הòflיח ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ⁄Łòב ₣א 

העמדת מצות איהי ׁשכינ ּתא  ְְְְֲִִִִַַַָָועֹוד
דכתיב הּוא  הדא  טו)מלּכא, יז ׂשֹום(דברים ְְֲִִַָָ

זמנא ּכל וכביכ ֹול מלְך, עליָך ְְְִִֶֶֶַָָָָָּתׂשים 
מלּכא, לית  ּבאתרהא ׁשכינ ּתא  ְְְְְְִֵֵַַָָָָדלית 
נׁש, ּבר על מלכ ּות איהי ּדׁשכינּתא ְְְְִִִִִַַַַָּובגין
למהוי מלְך, עליָך ּתׂשים  ׂשֹום ּביּה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָא ּתמר

מלכים . ּבני ּכּלהּו ּבּה ע"ב)יׂשראל  ס (דף ְְְְִִֵֵָָָֻ
ׁשפחה ּדבגלּותא מלכּות, ּבלא  מלְך ְְְְְִִֵֶֶַָָָָּדלית 
מ ׁשיחא דייתי ּובזמנא ּגבירּתּה, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָּתירׁש

יט)אּתמר א ה ּמלְך(אסתר יּתן ּומלכּותּה ְְִִֵֶֶַַַָ
מלכ ּותיּה, איהי מ ּמּנה, הּטֹובה ְְִִִִֵֶַַָָָלרעּות ּה
למלּכא דילי ּה, עטרת  איהי כרסייּה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָאיהי

זהּו מלְך, העמדת  מצות היא ׁשכינה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָוע ֹוד,
וכביכֹול, מל ְך, עליְך ּתׂשים ׂשֹום  ְְִִֶֶֶֶָָָָׁשּכת ּוב
מלְך, אין במקֹומ ּה ׁשכינה  ׁשאין זמן ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּכל 
אדם, על מלכּות היא ׁשּׁשכינה  ְְִִִֶַַָָָּומּׁשּום 
להיֹות מל ְך, עליְך ּתׂשים ׂשֹום  ּבֹו ְֱִִֶֶֶֶַָָנאמר
מלְך ׁשאין מלכים. ּבני ּכּלם ּבּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻיׂשראל
ּתירׁש ׁשפחה ׁשּבּגל ּות מלכ ּות, ְְְִִִֶַַַָָּבלי 
נאמר  הּמׁשיח ׁשּיבא ּובזמן  ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָֹּגבר ּתּה,
הּטֹובה לרעּות ּה ה ּמלְך יּתן  ְְִִֵֶֶַַַָָָּומלכּותּה
היא  כסאֹו, היא  מלכּות ֹו, היא ְְִִִִִֶַָמ ּמּנה,
יקר  ּכלי לֹו ׁשּיׁש למל ְך מ ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָעטר ּתֹו.
אֹותֹו ׂשם לפעמים אליו , חביב ְְִִִֵָָָָוהּוא



לפורים הזוהר  א' פרק אסתר מגילת

ר בּ ה(כ)מּמ נּ ה : כּ י מלכ וּ תוֹ  בּ כל  יעשׂ ה  אׁש ר  ה ּמ ל � ּפ תגם  ונ ׁש מע  ¦¤¨§¦§©¦§¨©¤¤£¤©£¤§¨©§¦©¨
קטן: ועד  למ גּ ד וֹ ל  לבעליהן יקר  יּת נ וּ  ה נּ ׁש ים  וכל  ויּ יטב(כא)היא  ¦§¨©¨¦¦§§¨§©§¥¤§¦¨§©¨¨©¦©
ממוּ כן : כּ דבר ה ּמ ל � ויּ ע שׂ  וה #רים  ה ּמ ל � בּ עיני  ויּ ׁש לח(כב)ה דּ בר  ©¨¨§¥¥©¤¤§©¨¦©©©©¤¤¦§©§¨©¦§©

עם ואל  כּ כתב ּה  וּ מדינה  מדינה  אל ה ּמ ל � מדינ וֹ ת כּ ל אל ©¤§¨¨§¦¨¦§¨¦§¤¤¤©¦§¨¤¦¨§ספרים 
עּמ וֹ : כּ לׁש וֹ ן  וּ מד בּ ר  בּ ביתוֹ  שׂ רר  איׁש  כּ ל  להיוֹ ת כּ לׁש וֹ נ וֹ  ©§¦¥©§¥§¥¦¨§¦§¦¨̈ועם 

H

מחּבבא ואיהי דיקר מאנא  ליּה ְְְְִִִִֵַָָָָּדאית
ריׁשיּה על  עטרה ליּה ׁשּוי לזמנין ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָלגּביּה,
ליּה קׁשיר לזמנין ּדריׁשא , ּתפּלין ְְְְִִִִִֵֵָָָּדא 
ׁשּוי לזמנין ּדיד, ּתפּלין ודא ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָּבאצּבעא 
דיליּה, ּכרס ּיא ואתקרי ּתחֹותיּה ְְְְְִִֵֵֵֵַָָליּה

לבּוׁשא. מינּה עביד ְְְִִִִָָָלזמנין

�òח ה ⁄ל ùגלýת עכòו ְְֲֶַַָָָֹֹאבל 

אּתמר מלּכא, מן מרחקא ּדאיהי  ְְְְְֲִִִִַַַַָָּוכען
ג)ּבמלּכא נ  קדרּות,(ישעיה ׁשמים אלּביׁש ְְְְִִַַַַָָ

ׁשאני ּתראּוני אל אמרת ְְְְֲִִִִֶַַָָּוׁשכינּתא
ו)ׁשחרחרת א דאינ ּון (שיר נׁשא ּובני , ְְְְִֵֶַָָֹ

הכי ואחרנין  ּבלבּוׁשא , מס ּתּכלין  ְְְְְֳִִִִִַַָָָָָׁשטיין
כ ּלהֹון  ּובגלּותא  ּבגּופא , ְְְְְִִַָָָֻמסּתּכלין
אס ּתּכל  חּכימא  ּפקחא אבל ְְְֲִִִַַַַָָָָׁשטיין,
את ּפּׁשט ּפּורקנא יתי וכד ְְְְִִֵֵַַַָָָמ ּלגאו,
א ּומין  על לֹון וזריק ּדקדרּותא , ְְְְִִִִַַָָמלבּוׁשין

דכתיב ה ּוא הדא  כב)ּדעלמא, י (שמות ְְְֲִִָָָ
ּבני ּולכל וגֹומר, אפלה חׁשְך ְְְְֲִֵֵֵֶַָָֹויהי

ּבמ ֹוׁשבֹותם. אֹור היה ְְְִֵָָָָי ׂשראל

ראׁש, ׁשל תפּלין זה ראׁשֹו, על  ְֲִִֶֶַָָֹֹעטרה 
תפּלין  וזה ּבאצּבע , אֹותֹו קֹוׁשר ְְְְִִִִֵֶֶַָָלפעמים
ונקרא  ּתחּתיו  אֹות ֹו ׂשם לפעמים  יד, ְְְְִִִֶַָָָָָׁשל

לב ּוׁש. מּמּנּו ע ֹוׂשה  לפעמים  ְְְִִִִֶֶָכסאֹו,

נאמר  ה ּמלְך, מן מרחקת ׁשהיא ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֻוכעת 
וה ּׁשכינה קדרּות , ׁשמים אלּביׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַָָּבּמלְך
ּובני  ׁשחרחרת, ׁשאני  ּתראני אל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַֹֻאֹומרת
ּבּלבּוׁש, מס ּתּכלים ׁשֹוטים  ׁשהם ְְְִִִֵֶַַָָאדם
ּכּלם ּובּגלּות  ּבּגּוף, מס ּתּכלים ּכְך ְְֲִִִֵַַַַָָָֻואחרים
מסּתּכל  החכם ה ּפּקח אבל ְֲִִִֵֵֶַַַָָָׁשֹוטים,
מ ּלּבּוׁשי  מת ּפּׁשט גאּלה , ּוכ ׁשּתבא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֻּפנימה,
העֹולם, אּמֹות על  א ֹותם  וזֹורק ְְֵַַַָָָֻה ּקדר ּות
ּולכל  וג ֹומר, אפלה חׁשְך ויהי  ׁשּכתּוב  ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹזהּו

ּבמ ֹוׁשבתם . אֹור היה  יׂשראל  ְְְְִֵֵָָָָֹּבני 



לפורים ב 'זוהר  פרק  אסתר מגילת  ו

לפורים  זוהר

ב' פרק אסתר מגילת

זכראחר(א) אח ׁש ור וֹ ׁש  ה ּמ ל � חמת  כּ ׁש � האלּ ה  ה דּ ברים  ©©©§¨¦¨¥¤§Ÿ£©©¤¤©£§¥¨©
עליה : נגזר  אׁש ר  ואת ע שׂ תה  אׁש ר  ואת וׁש ּת י ¨¤¨©§¦¤£¥§¨¨¨¤£¥§¦§©¤את

בּ תוּ לוֹ ת (ב) נערוֹ ת ל ּמ ל � יבקׁש וּ  מׁש רתיו ה ּמ ל � נערי §¨§¤¤©§©§¨§¨§¤¤©¥£©§Ÿ©ויּ אמר וּ 
מראה : מלכ וּ תוֹ (ג)טוֹ ב וֹ ת מדינ וֹ ת בּ כל  ּפ קידים  ה ּמ ל� ויפקד  ©§¤§©§¥©¤¤§¦¦§¨§¦©§

אל ה בּ ירה  ׁש וּ ׁש ן  אל  מראה  טוֹ בת בתוּ לה  נערה  כּ ל  את ¤¨¦©©¤¤§©©¨§¨£©¨¤§§¦§ויק בּ צ וּ 
ונתוֹ ן ה נּ ׁש ים  ׁש מר ה ּמ ל � סריס  הגא יד  אל  ה נּ ׁש ים  ¨§¦¨©¥Ÿ¤¤©¦§¤¥©¤¦¨©¥בּ ית

ּת חת (ד)ּת מר וּ קיהן: ּת מ ֹל� ה ּמ ל � בּ עיני ּת יטב א ׁש ר וה נּ ערה  ©§¥¤§©©£¨£¤¦©§¥¥©¤¤¦§©©
כּ ן: ויּ עשׂ  ה ּמ ל � בּ עיני ה דּ בר ויּ יטב  היה(ה)וׁש ּת י יה וּ די אי ׁש  ©§¦©¦©©¨¨§¥¥©¤¤©©©¥¦§¦¨¨

מרדּ כי וּ ׁש מוֹ  ה בּ ירה  אי ׁש [ה]בּ ׁש וּ ׁש ן  קי ׁש  בּ ן  ׁש מעי בּ ן יאיר  בּ ן §©©¦¨§¨§¢©¤¨¦¤¦§¦¤¦¦
יכניה(ו )ימיני : עם  הגלתה  אׁש ר  ה גּ לה  עם  מיר וּ ׁש לים  הגלה  אׁש ר  §¦¦£¤¨§¨¦¨©¦¦©Ÿ¨£¤¨§§¨¦§¨§¨

נבוּ כדנא צּ ר הגלה  אׁש ר  יה וּ דה  בּ בל :[ו ]מל � את (ז )מל� אמן  ויהי  ¤¤§¨£¤¤§¨§©§¤©¤¤¨¤©§¦Ÿ¥¤

ע"א ):ה. קסט #ף - ו %$לח  (&ר$ת 'רא $ית  ©©§¦©©¨¨¦¥§©זֹוהר

מ òיח. מרûכי , מòה , ידי על úא ýל₣ת  ò לòְְְְִֵֶַַַָָָֹֹ

את ּגם הּׁשני את  ּגם ּכתיב ְִִֵֶֶַַַס "א ,
רמז ּגם, ּפעמים הּׁשלׁש וגו', ְְִִִֶֶַַַָָֹהּׁשלי ׁשי
ּגֹואל  מרּדכי, ּגֹואל מׁשה, ּגֹואל ּתבֹות, ראׁשי  ּג"ם ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ(ּגלי ֹון,

ׁשלׁשהמׁשיח ) ידי על  ּגאּולֹות , לׁשלׁש ְְְְִֵַַָָָֹֹ
ׁשעתיד  מ ׁשיח, מרּדכי מ ׁשה ְְִִִִֶֶַַַָָָֹצּדיקים,

ּבקרֹוב: ְְֳֵָָלגאלנ ּו

ע"א ):ו. קלג #ף - $בעין  (*ק(נא  ה+ֹוהר *,(ני - ©¦§©¨¦©©¥¦©זֹוהר 

הþכר חלק על  הת ùúרה הŽקבה ùְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנבýכדנאצר 

מּדינא ּדרּגין, מתהּפכין אינּון ְְְְִִִִִִִַַָָוהכי
דסטרא ּכגוונא לדינא, ּומרחמי  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָלרחמי,

ה ּׁשליׁשי  את ּגם  הּׁשני את ּגם  ּכתּוב  ְִִִֵֶֶַַַַָס "א 
רמז ּגם, ּפעמים  ׁשלׁש ּתבֹות ,וגו', ראׁשי (ּג"ם ְִֵֵֶֶַַָָָֹ

מׁשיח ) ּגֹואל  מרּדכי, ּגֹואל  מׁשה, ל ׁשל ׁשּגֹואל ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
מׁשה צּדיקים, ׁשל ׁשה ידי  על ְְְִִֵֶַַָֹֹּגאּולֹות

ּבקרֹוב: לגאלנּו ׁשעתיד מׁשיח, ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָמרּדכי

לרחמים מּדין  ּדרג ֹות מתהּפכ ֹות  הן  ְְְְְֲִִִִֵַַַָוכְך
ּכְך הּטהרה צד ּכמֹו לדין , ְְֲֳִִֵַַַָָָּומרחמים



לפורים ז זוהר  ב ' פרק  אסתר מגילת 

דמסאבּו, מּסטרא מתהּפכין הכי ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָּדדכיּו
יד ֹו אדם, ּפרא יהיה והּוא ּגבר, א ּלים ְְִִִֶֶֶַַָָָָאם

יב)בּכל טז יד (בראשית  נּוקבא  אּלימא ואם  , ְְִִַַַָָֹ
ואית לביׁש ׁשלטנּותא  אית  ּבֹו, ְְְִִִָָָֹּכל
דׁשּליט ׁשלטנּותא אית  לטב, ְְְְִִַָָָָָָָׁשלטנ ּותא

ׁשלטנּותא(סליק) ואית ּדא, על ְְִַָָָָָּדא
ּכּלהּו עליּה, זֹונה ׁשּליט ּכד ְְֲִִִֵַַָֻדניאּופין,
דא ׁשּכחנא ּכמה עליּה, אתיין ְְְְְְֲִֵַַַָָָָבעירן

ּביּה ּדא ּתמר כב)ּבנבּוכדנאּצר, ד (דניאל  ְְְְִִֵֶַַַ
ליּה כת ֹורין ועׂשּבא טריד אינׁשא  ְְְְְֲִִִִֵֵָָָּומ ּבני 
עלֹוהי, יחלפ ּון עּדנין ּדׁשבעה עד ְְְְְֲֲִִִִַַַָָיטעמ ּון
יתחלפּון  דיליּה, ּככבי ׁשבעה ְְְְְִִִִֵֵַָֹדאינ ּון
ּכד  ּדא  ּובגין לנּוקבין, מּדכּורין ְְְְֲִִִִִַָעלֹוהי
ע ֹובדֹוי עליּה, רכיבת קא  דנּוקבא  ְְְְֲִִֵַָָָָּגלּגּולא
ּבפתיחּו מּליל מּליל  ּכד ּכא ּתתא, ְְְִִִִִִַַַָאיהּו
ע ֹובדֹוי וכל ודּבּורי ּה וקלי ּה ְְְְִִִֵֵָָָדידין,
מברכין  ּדא ּובגין איהּו, ּתֹועבה  ְְְְְִִִִִָָָָּכאּתתא,
יהו"ה אּתה ּבר ּוְך ק ּדיׁשא, עּמא  ְִִֵַַַָָָָָיׂשראל
אּׁשה. עׂשני ׁשּלא העֹולם  מל ְך ִִֶֶֶַָָָָֹאלהינ"ו

ע"אה+ֹוה קכ"ה #ף - מ $&טים &ר $ת - $מ ֹות  ספר - המ *(רגם ר ©©©§§¨¥¤§¨¨©¦§¨¦©

ùחלב óùר  ý אכל fiòא  ידי על  הŽסי₣נ ₣ת על ý רùְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהתג

מיׁשאל  חנניה ּדניאל זכּו ּבמה ְְֲִִֵֵַָָָָָָָּתאנא ,
אּלא נסיֹוני, מאיּנּון ּדא ׁשּתזיבּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָועזריה,
ר ּבי אמר ּבמיכליהֹון. אס ּתאבּו ּדלא ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָּבגין

ּכתיב א)יהּודה, על (דניאל  ּדנ ּיאל וּיׂשם ְְִִֵֶַַָָָ
וגֹו'. הּמלְך ּבג ּבפת  יתּגאל לא  אׁשר ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹלּבֹו
מיכלא ּדמתניתין, ּבסתימא ְְְְְִִִִֵַָָָָותאנא
ּוגבינה הוה  ּבחלבא  ּבׂשרא רׁשע, ְְְְֲִִַָָָָָָָָּדההּוא
סליק ודא אחרנין, מיכלן ּבר ּבׂשרא, ְְְֲִִִִֵַַָָָָָעם

יֹומא. ּבכל ּבפתֹוריּה, ְְֵֵָָָליּה

אדם צלם  הýסר  ýמנבýכדנאצר ה ' צלם  נ òאר ûנ Łאל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל 

יתיּה רמ ּו ּכד מהאי, ּדאס ּתּמר ְְְִִֵֵֵַַַָָָָודנּיאל

מתחּזק אם ה ּטמאה , מ ּצד  ְְְְִִִִֵַַַַָֻמתה ּפכֹות
ואם ּבּכל, ידֹו אדם  ּפרא יהיה והּוא ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹּגֹובר,
ׁשלט ֹון  יׁש ּבֹו, ּכל יד ה ּנקבה , ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמתחּזקת 
ׁשּׁשֹולט  ׁשלטֹון יׁש לטֹוב , ׁשלטֹון ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶָלרע 
ּכאׁשר  נאּופים, ׁשל ׁשלטֹון  ויׁש זה , על ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַזה
ּבאֹות ה ּבהמֹות ּכל  עליו, ז ֹונה  ְֵֶֶַָָָָָׁשֹולטת 
ׁשּנאמר  ּבנב ּוכדנאצר ׁשּמצאנּו ּכמֹו ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָעליו 
לּה כתֹורין ועׂשּבא טריד אינׁשא ּומ ּבני ְְְְְֲִִִִֵָָָָּבֹו
עלֹוהי  יחלפּון עּדנין ּדׁשבעה  עד ְְְְְֲֲִִִִַַַָָיטעמ ּון
ׁשּׁשבע  עד יאכל  ּכּׁשורים ועׂשב ירחק אדם  מּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ(ּפרּוׁש

עליו) ּיעברּו ׁשּלֹו,ׁשנים ּכֹוכבים ׁשבעה ׁשהם , ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
זה ּומּפני לנקב ֹות, מזכרים  עליו  ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָיתחּלפ ּו
עליו, רֹוכבת היא הּנקבה ּגלּגּול ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּכא ׁשר
מדּבר מדּבר ּכא ׁשר ּכאּׁשה, הּוא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָמעׂשיו
וכל וד ּבּור ֹו וקֹולֹו ה ּידים , ְְְְִִִִַַַָָּבפתיחת 
זה ּומ ּפני  הּוא, תֹועבה  ּכאּׁשה , ְְֲִִֵֵֶַָָָמעׂשיו
ּברּוְך ה ּקדֹוׁש, העם  יׂשראל ְְְִִֵַָָָָָָמברכים 
עׂשני  ׁשּלא הע ֹולם  מל ְך אלקינּו ה' ֱִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאּתה

ִָאּׁשה .

מיׁשאל  חנניה, דנּיאל, זכּו ּבּמה ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשנינּו,
אּלא  נסיֹונֹות ? מאֹותם  ׁשּנצלּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָועזריה,
ר ּבי  אמר  במאכליהם. נטמאּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹמ ּׁשּום

ּכת ּוב א)יהּודה , על(דניאל  ּדנּיאל  וּיׂשם  ְִֵֶַַָָָָ
וגֹו'. הּמלְך ּבג ּבפת ית ּגאל  לא אׁשר  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹל ּבֹו
א ֹותֹו מאכל הּמׁשנה , ּבסתר ְְְֲִִֵֶַַַָָו ׁשנינּו
עם  ּוגבינה היה, ּבחלב ּבׂשר  ְְִִָָָָָָָָָָהרׁשע ,
עלה וזה אחרים , למאכלים ּפרט ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָּבׂשר ,

יֹום. ּבכל  ׁשלחנ ֹו על ְְַָָֻלֹו

לגב  ּכׁשּזרקּוה ּו מ ּזה, ׁשּנׁשמר  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹודנ ּיאל



לפורים ב 'זוהר  פרק  אסתר מגילת  ח 

ּבצ ּולמא א ׁשּתלים ּדארייוותא, ְְְְְְְִִַָָָָָלגּובא
ׁשני ולא  ע"א)ּדמאריּה, קצ "א (בראשית ְְֵֵָָָ

ּדחל ּו ּדא  ועל אחרא , לצּולמא ְְְְֲֲֵַַַָָָצּולמיּה
וההּוא חּבלּוה ּו. ולא  מּניּה, ְְְְִֵַַַָָָָארייוותא
מּניּה, אתעדי ּדמלכּותא  ּבׁשעתא ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָרׁשע,

ד) מדֹוריּה,(דניאל  הוה ּברא חיות ְֲִֵֵַָָָָועם
ּומההּוא מ ּני ּה, ּדאנּפֹוי צּולמא  ְְְְִֵֵֵַַַָאעּדי 
ּדבר צּולמא צ ּולמיּה, אתחזי לא ְְְְִֵֵַָָָָיֹומא,
ליּה, אתחזי ּדאתי, ּבעירא וכל ְְְְִִֵֵֵָָָָָנׁש.
אתיין  והוּו ונ ּוקביּה, ּדזיניּה, ְְְְְֲִֵֵַַָָצּולמא
ליּה אכלין הוֹו זמנין ּובכּמה ּכּלהּו, ְְְְֲִִִֵֵַַָָֻעליּה
עֹונׁשא האי ּדאת ּגזר  ּבר ּברא, ְְְְִֵַַַָָָָחיות 

ּדכ ּתיב, ּבגין א)עליּה, והּוא(חבקוק ְְְִִִֵָ
יתקּלסּו ּכּלא ּכְך, ּבגין יתק ּלס, ְְְְְִִִִַַַַָָָֹּבּמלכים 

זמנא. ההּוא ּכל ְִֵַָָּביּה,

אסýר₣ת מאכל₣ת א₣כלים ⁄fiòא  נòאר  ה' ְְְֲֲִִֶֶֶַַָֹצלם

ּכתיב , מה חזי, א)ּתא ּולמקצת(דניאל  ְְְֲִִִַַָ
מ ּכל  ט ֹוב מראיהן נראה עׂשרה ְְֲִִִֵֶַָָָָָימים
ה ּמלְך. ּבג  ּפת  את  האֹוכלים  ְְִִֶֶֶַַַַָָהילדים 
ּדמאריהֹון  ּדצּולמא  טֹוב, מראיהן ְְְְְִֵֵֶַָָָנראה 
אעּדיאּו. ּומאחרני מ ּנה ֹון, אעּדיאּו ְְְֲִִִִֵֵַַַָלא 
אתּגעל ּו ּדלא  ּבגין  האי . ּגרים  ְְְֲִִִַַַָָמאן
חּולקיהֹון  ז ּכאה מיכליהֹון . ְְִֵֵֵֵַָָָּבגיעּולי
קדׁש ואנ ׁשי ּבהּו, ּדכּתיב ְְְְְְִִִֵֵֶַָֹּדיׂשראל,

לי. ְִִּתהיּון
בּ חיּ י וּ מקוֹ מוֹ  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  חׁש יבוּ ת ¥©§§¨©©Ÿ¤£¦©Ÿ[גּ דל 

א ' חלק דּ עה בּ י וֹ רה  רוֹ אים : י וֹ ם, (סימן יוֹ ם  ¦§¤¥¨¥¤¦¨

א') סעיף  חלב פ "ט  לאכל  האּס וּ ר על  מד בּ ר  §¦§ª¨©¨¦¤¡Ÿ¨¨

להמ ּת ין ׁש צּ רי# המחבּ ר וּ פוֹ סק בּ שׂ ר , ¦§©§¦¨¤¥©§©¥¨¨¥£©אחרי

בּ חלּ ין מהגּ מרא וּ מק וֹ רוֹ  ׁש ע וֹ ת . קה )ׁש ׁש  .(דּ ף ¥¨§¥©§¨¨§ª¦©

לסע וּ דתא  אכילנא  דּ לא  הוּ א  סעוּ דתא ¨¨§¦¨§¦£¨§¨¨§¨§"בּ הא 

ׁש בּ ין הרמ בּ "ם ּפ י על וזה  אכילנא", ¥¤©§©¨¦©¤§¨§¦£¨¦£©אחריתא 

אבל  ׁש ע וֹ ת . ׁש ׁש  ה וּ א  לסעוּ דה ¨£¨¥¨§¦¨§סעוּ דה 

כּ הראׁש וֹ נים  ה דּ ין  מעּק ר  ּפ וֹ סק  ׁש ם  ¦¦¨§¦©©¦¥¥¨¨©§בּ הג "ה

כּ ל  אלּ א דּ וקא , ׁש עוֹ ת  ׁש ׁש  מצריכים  ¨¨¤¨§©¨¥¦¦§©Ÿ¤ׁש לּ א 

סעוּ דה  והתחיל ה ּמ זוֹ ן בּ ר כּ ת  ׁש בּ ר# ¨§¦§¦§¨©©§¦©¥¤©§זמן 

וכּ וֹ תב  והדחה. ק נּ וּ ח אחר  מ ּת ר ¥§¨¨£©©¦©©¨ª¨¨£חד ׁש ה

להמ ּת ין אלּ וּ  בּ מדינוֹ ת  ה ּפ ׁש וּ ט ¦§©§¥¦§¦¨©¨§¦©¤ׁש הּמ נהג

ענין דּ מה הזּ ה , הּמ נהג  מוּ בן  ולא אחת . ©§¦©§¤©¨§¦©¨Ÿ§©©¨ׁ̈ש עה 

ועל  ּמ קוֹ רוֹ . וּ מה  אחת , לׁש עה אחריתי ©§§©©©¨¨§¦¦£©¨ª§סעדּ ה

ה גּ ר"א , בּ באוּ ר  זצ"ל מ וּ ילנא הגּ אוֹ ן  בּ א  ¨§©¥§©©¨§¦¦¨©¨¤זה 

ׁשּנה ולא ר ּבֹונֹו, ּבצלם ה ׁשּתּלם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹהאריֹות ,
מ ּמּנּו ּפחדּו ולכן  אחר , לצלם  ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָצלמֹו
ּבׁשעה ר ׁשע , ואֹות ֹו בֹו. חּבלּו ולא ְְְְֲִָָָָָָֹהאריֹות 
עם היה ּומד ֹור ֹו מלכ ּות ֹו מ ּמּנּו ְְְִִֶֶַָָָָָׁשהעברה 
ּפניו, צלם  מּמּנּו העבר  הּׂשדה , ֳִֶֶֶֶַַַָָָָחּיֹות 
ׁשל  צלם צלמֹו נראה לא יֹום  ְְִֵֶֶֶַָֹּומאֹותֹו
ּבצלם ל ּה נראה ׁשּבאה, ּבהמה וכל  ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָאדם,
עליו, באים  היּו וכּלם  ּונקבת ּה, מינּה ְְִִֵֶָָָָָָָָֻׁשל
חּיֹות אֹות ֹו אֹוכלֹות  היּו פעמים ְְְִַַָָָּובכ ּמה 
מ ּׁשּום הּזה , הענ ׁש עליו נגזר זּולת ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹה ּׂשדה 

א)ׁשּכתּוב  יתקּלס,(חבקוק ּבּמלכים והּוא ְְְִִֶַַָָָ
א ֹותֹו ּכל בֹו התק ּלס ּו ּכּלם ּכְך ְְִִַָָָֻמּׁשּום

ְַזמן.

עׂשרה ימים  ּומקצת ּכתּוב, מה ּוראה  ְְֲִִֵַָָָָָֹּבא
טֹוב מראיהם הילדים (וגו')נראה ּכל  מן ְְְִִִֵֶַַָָָ

נראה הּמלְך. ּבג ּפת  את ְְִִֵֶֶַַַָָֹהאכלים 
זז  לא רּבֹונם ׁשּצלם - טֹוב ְִֵֶֶֶֶַָָֹמראיהם
זה ? את גרם מי זז. ּומאחרים  ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָמהם,
מאכליהם. ּבגעּולי נגעלּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹמּׁשּום
ּבהם , ׁשּכתּוב י ׂשראל  ׁשל חלקם ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָאׁשרי

לי. ּתהיּון קדׁש ְְְִִֵֶַֹואנׁשי



לפורים ט זוהר  ב ' פרק  אסתר מגילת 

ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  מה זּ הר  ה וּ א  הדּ ברים ©¨¨¨©©Ÿ©¥¦¨§©§¤ׁש ּמ ק וֹ ר

האי דּ אכיל מאן  "דּ כל כּ תוּ ב ׁש )ם  ©¥¨§©¨§¨¨¤¦¨§¦מׁש ּפ טים,

בּ סע וּ דתא  א וֹ  חדא בּ ׁש עּת א  אוֹ  כּ חדא  ¨¨§¦¨£¨§©§¨£©¨§¥ּמ יכלא

גּ דל  לתאר הּק דוֹ ׁש  הזּ הר וּ ממׁש י # וכוּ ", ¤Ÿ©©¨§¨¥Ÿ©¦§©§¨£חדא

ליצלן, רחמנא  דּ ין מעוֹ רר ׁש ה וּ א  ואי# ©§¦¨¨£©¦¥§¤¥§¨§©הּפ גם ,

בּ אר ׁש ם  #.ע יּ ן ©¥¨§Ÿ¤

בּ סמוּ # ׁש ם ב ')ועוֹ ד להלכה (בּ סעיף בּ נוֹ גע §¨§¨¦§¦§¥©©£¨¨

לאכל  להמּת ין זמן ׁש עוּ ר  אין חלב Ÿ¡¤¦§©§©§¦¥¨¨¥£©¤ׁש אחרי

בּ זה  ׁש יּ ׁש  הרמ"א מביא  חלב , ¤¨¥¤¨©¨¦¥¨¨¥§©©מאכלי

ה )לחן  בּ דּ י  בּ ּס פר ועיּ ן  קטן מחמירים . (סעיף  ©§¦¦§©¥©¥¤©¥©ª§¨§¦¨¨

נפרד וֹ ת .ס "ה ) חמרוֹ ת ב' כּ אן ׁש יּ ׁש  ¨§¦§ª¨¥¤¦§©¤ׁש ּמ ס בּ יר 

להמ ּת ין יׁש  חלב מאכל ׁש בּ כל הוּ א ¦§©§¥¨¨©£©¨§¤¨¤̈האחד 

ק ׁש ה  בּ גבינה וה )ני בּ שׂ ר, ׁש יּ אכל לפני ¨¨¨¦§¦¦¥©§¨¨©Ÿ¤¥§¦¨ׁ̈ש עה 

וההלכה  בּ שׂ ר . אכילת  אחרי  כּ מוֹ  ¨¨£©§¨¨©¦£¥£©§¦§©§להמּת ין

ּפ ׁש וּ טה , בּ סברה וּ תל וּ יה מפרסמת ¨§¨¨§¦¨§¤¤§ª§¨¦§©ה)ניּ ה

בּ שׂ ר, כּ מ וֹ  טעם  ממ ׁש י# ק ׁש ה  גּ בינה ¨¨§©©¦§©¨¨¨¦§©¤ׁש גּ ם

להבין, ק ׁש ה בּ אמת הרא ׁש וֹ נה  ההלכה ¦¨§¤¨¤¡¤¨¦¨¨¨£©¨£אבל

להמּת ין, צר # אין  חלב  דּ אחר  מבאר  ¦§©§¤Ÿ¨§©©¨¨¥Ÿ§¨¨§©§דּ בגּ מרא 

בּ שׂ ר אחרי  כּ מ וֹ  חמ וּ ר מחמירין " ה"יּ ׁש  ¨¨¥£©§¨¦¦§©¥©¦§וּ לפי

וּ פרׁש , ּפ עם ע וֹ ד  הגּ ר "א בּ א זה ועל ¥¥©©¨§©¨¤©§¨©מּמ ׁש .

הנּ "ל . הּק דוֹ ׁש  הזּ הר דּ ברי על בּ נ וּ י  זה ©©¨©©Ÿ©¥§¦©¨¤©§דּ גם

א וֹ  חלב קדם אכל  איזה  בּ ין  מח לּ ק לא ¨¨¤Ÿ§©¥¥¥¤¨©Ÿ¨§דּ ׁש ם 

חלב , מאכל איזה  בּ ין מח לּ ק  לא וגם  ¨¨©£©¤¥¥¥©§Ÿ©§¨̈בּ שׂ ר,

בּ ערוּ # ועיּ ן  חדא , בּ ׁש עּת א ׁש אכלן ¨§¥©§¨£¨§©§¨§©¤̈כּ ל 

נ וֹ הגת  זאת חוּ מרא אם חוֹ לקים  ׁש יּ ׁש  ¤¤ª§¨¤¥§¦¦§¨Ÿ©ה)לחן

הזּ הר. בּ מ ׁש מע וּ ת  וחוֹ לקים  עוֹ ף, בּ בשׂ ר ©Ÿ©¨§©§¦§§©§¦©גּ ם

ה זּ הר בּ ין  סתירא  כּ אן  ׁש אין ה גּ ר "א ©Ÿ©¥¨¦§¨¥¤¨§©¦וּ מ וֹ סיף 

בּ א  ה ּק דוֹ ׁש  ׁש הזּ הר והגּ מרא, ¨¨©©Ÿ©¤¨¨§©§¨©הּק דוֹ ׁש 

עצמּה  בּ גּ מרא  ראינוּ  וּ כבר חוּ מרא , ¨§©¨¨§©¦¨¨§¨§¦§לה וֹ סיף

אלּ וּ  בּ דברים  הּמ חמיר מרמעלת  ׁש ל (דּ אבּ א  ©£©©©§¦¦§¨¦¥§©¨¤©

ׁש ם ) עיּ ן לעת מעת המ ּת ין זה ע וּ קבא ולכא וֹ רה . §¨¦§¦¥¥§¥©¥¨§¦§¨¤

אין ׁש לּ עוֹ לם  בּ זה  ה גּ א וֹ ן ׁש יטת  עם  ¥¨§¤¤§¨©©¦¦¥הוֹ ל#

ׁש אין רק  הּק דוֹ ׁש , והזּ הר ה גּ מרא  בּ ין  ¥¤©¨©©Ÿ©§¨¨§©¥¦§סתירוֹ ת 

כּ ן על  בּ גּ מרא , א וֹ  בּ זּ הר  הּפ רוּ ׁש  ¥©¨¨§©©Ÿ©¥©¦§י וֹ דעין

מחלּ קים  ׁש הם  וולאזין אוֹ מרים  ח יּ ים  (מר בּ י  §¦¤¥§ª¨¦¥©¦©¦¨¨¦

ח יּ ים ) עץ  ].בּ ספר §¥¤¥©¦

ל.): #ף אר'יסר (*ק(נא  ה+ֹוהר *,(ני - ©©¥§©¨¦©©¥¦©זֹוהר 

ללflד ùא  ýהŁְִֵֵַָָאל

וכו' אדמתָך ּבּכּורי לראׁשית ליּה ְְְְִִִֵֵֵַָּוסמי ְך
לגּבי האי מאי אּמֹו, ּבחלב ּגדי תבּׁשל ְְְֲִִֵֵֵַַַַַֹלא 
ּפתח  רגלֹוי, על ׁשמעֹון רּבי קם  ְְִִַַַַַָָהאי,
נחית אלּיהּו אלּיהּו ואמר, ס ּגיא  ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָּבקלא 
עינהּו ואנהיר דמארְך, ברׁשּותא  ְְְְִִִֵַָָָָָהכא 
למיכל  ית ּון ּדלא מּלה, ּבהאי סבין ְְְְִִִֵֵֵַַָָָדא ּלין

ּבחלב . ֶָָָָּבׂשר

וחמ ₣ר òû₣ר  ְְֲִִַַ⁄לאים 

אתעּכב, ולא  נחית קא אלּיהּו הא ְְְִִִִֵַַַָָָָָָאדהכי 
וּדאי דא רזא  והא ק ּדיׁשא, ּבֹוצינא  ְִִַַַַָָָָָָָאמר
ּובחמֹור ּבׁשֹור תחרֹוׁש דלא רזא ְְֲֲִַַָָֹאיהּו

ו)יחּדיו כב דאיהּו(דברים ּבּוכרא  ּכד  , ְְְִַַָָ
אתיין  לא דאמצעיתא, עּמּודא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָיׂשראל

וכ ּו', אדמתְך ּבּכּורי לראׁשית ל ֹו, ְְְְְִִֵֵַָָוסמ ּוָך
זה? אל ּזה מה אּמֹו. ּבחלב  ּגדי  תב ּׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַֹלא
ּבקֹול  ּפתח רגליו , על ׁשמעֹון רּבי  ְְְִִַַַַָָָקם 
לכאן  רד אלּיהּו, אלּיה ּו ואמר: ְְִִֵֵֵַָָָָָּגדֹול
הּזקנים עיני את  והאר רּבֹונ ְך ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָּברׁשּות
ּבׂשר  לאכל יבאּו ׁשּלא הּזה, ּבּדבר ֱֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה ּלל ּו

ֶָָּבחלב.

אמר : התעּכב, ולא ירד  אלּיהּו, ּבא ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּבינתים 
הּוא  וּדאי זה  סֹוד  והרי הּקדֹוׁשה, ְְֲֵֶַַַַָָמנֹורה
יחּדו, ּובחמר ּבׁשֹור  תחר ׁש לא ׁשל  ְְֲֲֶַַַַָֹֹֹה ּסֹוד
האמצעי, הע ּמּוד יׂשראל, ׁשה ּוא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּכׁשּבכֹור 
מתערב  יהו"ה , לבית אֹותֹו מביאים  ְְְִִִֵֵָֹלא
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ּבבׂשרא, אתערב חלב יי', לבית  ְְְְְִִֵֵַָָָָָליּה
איהּו ודא  ּבחמֹור, ׁשֹור לאתערבא  ְְְְְְֲִִִַָָָָוגרמין

ּבמיניּה. ּדלאו מין ְְְִִִִֵַַּכלאים
ׁשֹור והא  אלּיהּו, אלּיה ּו ׁשמעֹון, רּבי ְְִִִִֵֵַַָָָָאמר
מּסטרא וחמ ֹור ּדדכיּו, מּסטרא  ְְְְֲִִִִִַַָָאיהּו
אבל  ּוביׁש, טב ּכלאים איהּו דא ְְֲֲִִִִִַַָָָדמסאבּו,
ּובׂשרא ּדדכיּו, מ ּסטרא איהּו ְְְְִִִִַָָָָחלב
הּוא, הכי ו ּדאי ליּה אמר ּדדכיּו, ְְְִִִֵַַַַָָָמ ּסטרא
דא, ּבקרא  א ׁשּתמֹודע רזא האי ְְְֲִִַָָָָָָאבל 

למינּה ח ּיה נפׁש הארץ אּתֹוצא (בראשית ְִֵֶֶֶַָָָָ
ּדדכיּו,כד) מ ּסטרא ּדאינּון ּגב על ּדאף ,ְְְְְִִִַַַַָ

ּומאן  זּוגין, ואינּון ונ ּוקבא, ּדכר אינ ּון ְְְְְִִִַָָֻּכּלהּו
ּבר ההּוא מיניּה, איהּו ּדלאו מ ּמה  ְְִִִִֵַַַַָּדנטיל

א ּתמר עלי ּה מּתרוייהּו, כגּדאתרכיב  (שמות ְְְְְְֲִִִִֵַַַ
א ּמֹו.יט) ּבחלב  ּגדי תבּׁשל ְְֲִִֵֵַַֹלא 

מינ ₣ ùאינ ₣ ùכ₣ר  òל  ט ćה  òערב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָהחטא 

ע"ב) ל ּבוּדאי(דף  ק ּדיׁשא ּבֹוצינא אמר :ְִִַַַַָָָ
איהּו ודא ּבדּוכּתהא , מ ּלה איהּו ְְְְִִִַָָָָּכען
ודמעָך מלאתָך איהּו, ודא דמּלה , ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָברירא 

תאחר כח )לא  כב ׁשּמא(שם  דא ּתמר ּכמה  , ְְְְִֵֶַַָָֹ
ּבר דערב דא  חֹובא ּברחמי, אחר ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָיק ּדמּנּו
גֹויה ׁשפחה נּדה  ּבזּוּוגא  ּבּוכרא טּפה ְְְִִִִַָָָָָָנׁש
זּוגיּה, ּבת אחר  ּדנטיל גרים ּדא  ְִִֵֵַַָָָָז ֹונה,

מּדה, לקבל מ ּדה  ע"ב)ואיהּו ל  ּובגין (דף ְְֳִִִִֵָָָ
יי' ּבית ּתביא אדמתָך ּבּכּורי ראׁשית  ְְְִִִֵֵֵַָָָָּדא 
א ּמֹו, ּבחלב ּגדי תבּׁשל לא  ְְֲִִֵֵַַֹאלהי"ך,
ּכלאים, דנפיק ערבּוביא איהּו ּבר ְְְְְִִִִִַַַָָּדההּוא
ּובגין  ּכנגּדֹו, ּדאיהי מיניּה, דלאו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָמאּתתא
ליּה עזר ּדאיהי זּוגיּה ּבת עזר, זכה ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּדא 
ּוברחימּו, ּבדחילּו ּבפ ּקּודא ְְְְְִִִִִַָָּבא ֹורייתא 
ואם דאתי , ּובעלמא דין, ּבעלמא  לֹו ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָעזר

ּבחמֹור , ׁשֹור לערב  וג ֹורמים ּבׂשר עם  ְְְֲִִֵַָָָָָחלב 
מינֹו. ּבׁשאינֹו מין ּכלאים, ְְְִִִִֵֶֶַוזהּו

והרי  אלּיהּו, אלּיהּו ׁשמע ֹון: רּבי ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָאמר 
מ ּצד  והחמֹור הּטהרה , מּצד הּוא ְֲֳִִַַַַַָָה ּׁשֹור
חלב  אבל ורע , טֹוב ּכלאים  זהּו ְְֲִִֶַַָָָָָָֻה ּטמאה,
הּטהרה? מ ּצד ּובׂשר  הּטהרה, מ ּצד ֳֳִִַַַַָָָָָָה ּוא
נֹודע  ה ּזה ה ּסֹוד אבל זה, ּכְך ו ּדאי לֹו: ֲֶֶַַַַַָָָָאמר 
ח ּיה נפ ׁש הארץ ּתֹוצא הּזה , ֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּפס ּוק
הּטהרה, מּצד ׁשהם ּגב על ׁשאף ְֳִִֵֶֶַַַַַָָָלמינּה,
ׁשּנֹוטל  ּומי  זּוגֹות , והם ּונקבה, זכר  ְְִֵֵֵֶָָָָֻּכּלם
ׁשּמרּכב  ּבן אֹותֹו מינֹו, ׁשאינֹו ְִִִֵֵֶֶָֻמ ּמי
ּבחלב  ּגדי תבּׁשל  לא נאמר עליו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמ ּׁשניהם ,

ִאּמֹו.

הּדבר  ּכעת  ּבו ּדאי הּקד ֹוׁשה: הּמנ ֹורה  ְְְֵַַַַַַָָָָָָאמר 
וזהּו ה ּדבר, ּברּור וזהּו ּבמקֹומ ֹו, ְְְִֵֶֶַָָה ּוא
ׁשּנאמר  ּכמ ֹו תאחר , לא ודמע ָך ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹמלאת ְך
זה חטא ּברחמים, אחר יק ּדמ ּנּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָׁשּמא
ׁשפחה נּדה ּבז ּוּוג ּבכ ֹורה טּפה  אדם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָׁשערב
ּבת את  אחר ׁשּנֹוטל גֹורם זה זֹונה, ֵֵֵֶֶֶַַָָגֹויה 
ּכְך ּומ ּׁשּום  מ ּדה, ּכנגד מ ּדה והּוא ְְִִִֶֶָָָזּוגֹו,
יהו"ה ּבית ּתביא אדמתְך ּבּכּורי ְְִִִֵֵֵַָָראׁשית 
אּמֹו, ּבחלב ּגדי  תבּׁשל ולא ְְְֱֲִִֵֵֶַַֹֹאלהי"ְך,
כלאים, ׁשּיֹוצא ערּבּוביא הּוא בן ְְְִִִֵֵֶֶַָׁשאֹות ֹו
ּומ ּׁשּום כנגּדֹו, ׁשהיא  מינ ֹו, ׁשאינּה ְְִִִִֵֵֶֶֶָָמאּׁשה
לֹו עזר ׁשהיא זּוגֹו ּבת עזר , זכה? ִֵֵֶֶֶֶַָָזה
לֹו עזר  ּובאהבה, ּביראה  ּבמצוה  ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָּבתֹורה 
אחר  לא, ואם  הּבא, ּובעֹולם ה ּזה ְִֵֶַַַָָָָָֹּבע ֹולם
מּׁשני  לאּבדֹו כנגּדֹו היא מינ ֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַׁשאינ ֹו
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ּת אר יפת וה נּ ערה  ואם  אב ל ּה  אין  כּ י דּ ד וֹ  בּ ת אס ּת ר  היא  ©Ÿ¦¥¨¨¨¥§©©£¨§©Ÿ©¥§¤¦¨©£הד ּס ה 
מרדּ כי לקח ּה  וא ּמ ּה  אביה  וּ במוֹ ת מראה  לבת:[ז]וטוֹ בת ל וֹ  §©©§¤§¨¦¨§¦¨§¨¨¨§¢©§©

ׁש וּ ׁש ן(ח) אל  רבּ וֹ ת נער וֹ ת וּ בה ּק בץ ודתוֹ  ה ּמ ל� דּ בר בּ ה "מע ©¤©¨§¥¨¦§¨§¤¤©©§©¨¦§¦§©ויהי
ׁש מר הגי יד  אל  ה ּמ ל � בּ ית אל  אס ּת ר וּת לּ קח  הגי יד  אל  ¥Ÿ©¥©¤¤¤©¥¤¥§¤©¨¦©¨¥©¤¨¦©ה בּ ירה 

את (ט)ה נּ ׁש ים : ויבהל  לפניו חסד  וּת #א בעיניו ה נּ ערה  וּת יטב  ©¨¦©¦©©©£¨§¥¨©¦¨¤¤§¨¨©§©¥¤

איהי מיניּה, איה ּו דלאו אחרא ְֳִִִִֵַַָָלאו,
וכל  עלמין, מ ּתרין לי ּה לא ֹובדא  ְְְְְְִִֵֵֶָָָָּכנג ּדֹו,
טּפה נטיר ּדלא ּבגין ליּה גרים ְְְִִִִֵָָָָּדא 

זּוגיּה. לבת ְְֵַַָָקדמאה
ה ⁄ל מת čן הýא  ýòşבה ידי  ְְְְֵֵַַַָֹועל 

עליּה ּבתיּובּתא, חזר אם ּדא ּכל ְְְֲִִִֵַָָָָועם 
י)א ּתמר ו ליּה(ישעיהו ויהיב לֹו, ורפא  וׁשב  ְְְִִֵַָָָָָ

ּבּה ּדאּתמר ז ּוגיּה, ח )ּבת  ג רפאּות(משלי ְְְִִֵַַָ
דאֹורייתא, דּיֹוקנא  ואיהי לׁשר ָך, ְְְְְְִִִִֶַָָָּתהי
הּוא הדא  חּיים, ואיהי אסוותא  ְְְֲִִִִִַַָָָדאיהי

יח )דכתיב לּמחזיקים(שם  היא חּיים עץ ְֲִִִִִִֵַַַ
הּוא הדא  ּבדּיֹוקנהא , איהי ואּתתיּה ְְְְֲִִִִֵָָָָּבּה,

ט)דכתיב ט  אּׁשה(קהלת עם  חּיים ראה ְְִִִִִֵַָ
הדא טֹוב, איהי אֹורייתא  אהבּת, ְְֲֲִִֶַַָָָָא ׁשר

דכתיב כב)הּוא ד נתּתי(משלי טֹוב לקח ּכי ְִִִִֶַַָ
הּוא הדא ּבדּיֹוקנהא , איהי וא ּתתיּה ְְְְֲִִִִֵֶָָָָלכם,

ב)דכתיב יח טֹוב,(שם מצא אּׁשה מצא ְִִִָָָָָ
ועׂשר ּבהאי, אּתמר מּלין עׂשר סֹוף ְְְִִִֶֶֶֶַַס ֹוף 

חברּיא. אּוקמּוה  והא  ְְְְַַַָָָּבהאי,

ע"ב ):ז. קי"ב #ף - מ $&טים (&ר$ת $מ ֹות ©¦¨§¦©¨¨§©זֹוהר

הס  מČד  הקדòýה צד  לקח וה ùגדים  "מה Łר � ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ

ּבמ ּלין  סבא, לאהּדרא ּדאית  חזי, ְְְְֲִִִֵַָָָָָּתא 
עד  יׂשראל, עבדי הוֹו ּדהכי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָקדמאין,
ּדקא יר ְך ּתּתאין ּבדרּגין  ְְְְְִִִֵַַַָָָָּדא ׁשּתּתפּו
ּבההּוא יׂשראל, לֹון אתקיפּו ס ּגי ְְְִִִֵַַַַָָָאמרן,

ׁשּלא  מּׁשּום  לֹו גרם זה  וכל  ְִֶֶַָָָָֹהע ֹולמ ֹות ,
זּוגֹו. לבת ראׁשֹונה טּפה  ְִִַַָָָׁשמר

נאמר  עליו ּבתׁשּובה , חזר אם  זה, ּכל ְְֱִִִֶֶַַָָָָָועם
ׁשּנאמר  זּוגֹו, ּבת לֹו ונֹותן ל ֹו, ורפא  ְְְֱֵֶֶַַָָָו ׁשב
ׁשל  דמ ּות  והיא ל ׁשרְך, ּתהי  רפאּות ְְְְְִִִֶֶָָּבּה
זהּו ח ּיים. והיא רפ ּואה ׁשהיא ְְִִִֶֶַַָָה ּתֹורה ,
ּבּה, לּמחזיקים  היא חּיים  עץ ֲִִִִֵֶַַַָָׁשּכת ּוב
ראה ׁשּכת ּוב זה בדמּות ּה. היא ְְְְִִִֵֶֶָָואׁשּתֹו
היא  הּתֹורה  אהבּת. אׁשר אּׁשה עם ְֲִִִִֶַַַָָָָחּיים 
לכם, נתּתי טֹוב  לקח ּכי ׁשּכתּוב  זה ּו ִִֶֶֶֶַַָָָטֹוב.
מצא  ׁשּכת ּוב זה  בדמּותּה. היא ְְְִִִֶֶָָָָואׁשּתֹו
דברים עׂשרה  ס ֹוף סֹוף ט ֹוב . מצא ְֲִִָָָָָָאּׁשה
ּפרׁשּוה והרי ּבזה, וע ׂשרה ּבזה ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנאמרּו

ֲִֵַהחברים .

לדברים זקן, לחזר , ׁשּיׁש ּוראה ְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹּבא
עד  י ׂשראל עֹוׂשים הי ּו ׁשּכְך ְִִִִֵֶַָָָראׁשֹונים ,
הּירְך הּתח ּתֹונֹות . בּדרגֹות  ְְְְִֵֶַַַַַָָׁשהׁשּתּתפ ּו
י ׂשראל  את התקיפּו הרּבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשאמרנּו,
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לתת  הראי וֹ ת ה נּ ער וֹ ת ׁש בע ואת ל ּה  לתת מנוֹ תה  ואת ¤¨ª§¨¨§©©¤¥§¨¥¨¨¤¨¤§¨¤§©ּת מר וּ קיה 
ה נּ ׁש ים : בּ ית לטוֹ ב נער וֹ תיה  ואת ויׁש נּ ה  ה ּמ ל � מ בּ ית ֹלא(י)ל ּה  ¨¦¥©¤¤©§©¤¨§¤©£¤¨§¥©¨¦

א ׁש ר עליה  צ וּ ה  מר דּ כי כּ י מ וֹ לדּת ּה  ואת עּמ ּה  את אס ּת ר ¤£¨¤¨¨¦©¢§¨¦¨§©¤§¨©¤¥§¤¨¦¦ה גּ ידה 
ת גּ יד : בּ ית (יא)ֹלא חצר  לפני  מתה לּ � מר דּ כי  ויוֹ ם  יוֹ ם  וּ בכל  ©¦§¨¨¨§¢©¦§©¥¦§¥£©¥

בּ ּה : יּ ע שׂ ה  וּ מה  אס ּת ר  ׁש ל וֹ ם  את לדעת ּת ר(יב)ה נּ ׁש ים  וּ בה גּ יע  ©¨¦¨©©¤§¤§¥©¥¨¤¨§©¦©Ÿ
כּ דת  ל ּה  הי וֹ ת מּק ץ אח ׁש ור וֹ ׁש  ה ּמ ל � אל לבוֹ א ונערה  ©§¨¡¥¦¥§©£¤¤©¤¨¨£©§¨£©נערה 
חדׁש ים ׁש "ה  מרוּ קיהן ימי  ימלא וּ  כּ ן כּ י  חד ׁש  ע שׂ ר  ׁש נים  ¦¨¢¨¦¤¥§¥§§§¦¥¦¤Ÿ¨¨¥§¦¨©ה נּ ׁש ים 

ר ׁשע  לההּוא  אחמי הוה מרּדכי ְְְְֲֵֵַַַָָָָָירְך.
הוה ּדא  ועל ּדיליּה, יר ְך ההּוא ְְֲִֵֵַַָָָָָּדהמן
ליּה אר ּגיז  ואיהּו ליּה, ּדאתחזי מ ּלה ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָרגיז,

ּכתיב, מה חברּייא, חמ ּו (בראשית ּבהדיּה. ְְֲִֵַַַַָָ
ּבנ ּהכז) ע ׂשו ּבגדי את  רבקה ְְְִִִֵֵֶַַָָָוּתּקח

ּדיליּה, לבּוׁשין ּבאּלין וגֹו'. החמדת ְְְֲִִִֵֵַַָֹֹֻהּגדל
ּברּכאן  מּכל ליּה ואּפיק ּדיליּה, ְְִִִִֵֵַַָָָּגזל

ּומ ּבכר ּותא. ְִִִֵָּדיליּה,

מהר מת fiùים חכמים  הşלמידי òל ה ùגדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלכן

רתיכין  אׁשּכחּו ּדקא עילה ּכְך, ְְְְִִִִַַָָָּובגין
למאני ּדלהֹון ּדחּופיא  איה ּו לרּבנן, ְְְְְִִִֵֵַָָָָּדיליּה,

ּתדיר. ּולמאנין (קי"א)ּדרּבנן ּדלהֹון. לירכין ְְְְְִִִִַַָָָָ
הוֹו, אחרא ּדסטר מּלין ּתרין ואּלין ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּדלהֹון.
להּו לית  מּניּה. לֹון ּדגזלּו ּבגין ּדא ְְְְְִִֵֵָָָוכל
מאני הני ּכְך, ּובגין לרּבנן. א ּלא  ְְִִִֵֶַַָָָָָָעילה
איהּו, ּדלהֹון מחּופיא ּבלּו ּדקא ְְְְִִֵַָָָָָּדרּבנן
וּדאי. הּוא מּנייהּו ּדׁשלהי, ּברכי ְְְְְִִִֵַַַַָָוהני
ּומ ּמה עילה, נטלי ּומ ּנהֹון הו ֹו, ְְְִִִִִֵַַָָּומ ּדלהֹון
ּכללא ּדאיּנּון לר ּבנן, ּבעאן  מּנייהּו. ְְְְֲִִַַַָָָָָָּדהוֹו
עילה לית ּדא  ועל אהלים , יֹוׁשב  ְְִִֵֵַַָָָֹּדההּוא
ּדינא, ּבלא מּלה, לית ּדא  ועל עילה, ְְְִִִֵַָָָָָָּבלא

לאתריּה. ּתב מ ּלה ְְְִֵַָָָוכל

לאֹותֹו מראה היה  מר ּדכי ה ּירְך. ְְְְְֵֶַַַָָָָָּבאֹות ּה
היה ולכן ׁשּלֹו, ירְך אֹותּה את הרׁשע  ְֵֵֶֶָָָָָָָָָָהמן
אֹותֹו הרּגיז וה ּוא לֹו, ׁשּנראה  ּדבר ְְְִִִֵֶָָָרֹוגז,

- ּכת ּוב מה החברים  ראּו כז)ע ּמֹו. (בראשית ְֲִִֵַַָ
הּגדל ּבנּה ע ׂשו ּבגדי את רבקה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹו ּתּקח
ּגזל ׁשּלֹו הּללּו ּבּלב ּוׁש וגֹו'. ְְֲֶַַַַָָֻהחמדת
ּברכֹותיו מ ּכל אֹותֹו והֹוציא ְְִִִָָאֹותֹו

ְֵַָּומה ּבכֹורה .

ׁשּלֹו ה ּמרּכבֹות  ׁשּמצאּו העּלה ּכְך, ְְִִֶֶֶַָָָָָּומּׁשּום 
ּבגדי  עם ׁשּלהם  הח ּכּוְך הּוא ְֲִִִִֵֶֶַַָָלחכמים 
ולּבגדים ׁשּלהם  לירכים ּתמיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָרּבֹותינּו
ה ּצד  ׁשל  היּו ה ּדברים  ׁשני ואּלּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלהם .
אֹותם, מּמּנּו ׁשּגזלּו מּׁשּום  זה  וכל ְְִִֵֶֶֶַָָָָהאחר,
ּכְך ּומּׁשּום  לחכמים . אּלא ע ּלה להם ְֲִִִֵֶֶַָָָָָואין
מת ּבּלים הם החכמים ׁשל ה ּללּו ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָה ּבגדים
הּללּו ה ּכֹוׁשלֹות  וה ּברּכים ׁשּלהם, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמהחּכּוְך
ּומהם הי ּו, ּומ ּׁשּלהם  וּדאי, מהם ִֵֵֶֶֶֶֶַַָָזה
ור ֹוצים מהם . ּׁשהיּו ּומּמה ּתֹואנה, ְְֲִִִֵֶֶַָָנֹוטלים
ׁשּיֹוׁשב  אֹות ֹו ׁשל  ּכלל ׁשהם ְֲִֵֵֶֶֶַָָלחכמים ,
אין  ולכן  ע ּלה , ּבלי עּלה אין ולכן ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָֹאהלים,

למקֹומֹו. ׁשב ּדבר  וכל דין , ּבלי ְְְִִִָָָָָָּדבר
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ה נּ ׁש ים : וּ בתמר וּ קי בּ בּ שׂ מים  חדׁש ים  וׁש "ה  ה ּמ ר  וּ בזה(יג)בּ ׁש מן §¤¤©Ÿ§¦¨¢¨¦©§¨¦§©§¥©¨¦¨¤
ה ּמ ל � אל  בּ אה  עּמ ּה [ח]ה נּ ערה  לבוֹ א  לּה  ינּ תן ּת אמר  א ׁש ר  כּ ל את ©©£¨¨¨¤©¤¤¥¨£¤Ÿ©¦¨¥¨¨¦¨

ע"ב ):ח. רנ"ח  #ף - פק(די  (&ר$ת $מֹות ©¥§©¨¨§©זֹוהר

ליחýד רא ýיה  ותהיה  şôעלה  ⁄די הČרי� ⁄ל ל flלכýת  הćòיע  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָז"א 

וכ ּוין  ואתקין ּבסטרֹוי, אסּתּכל וּיבן, ְְְְְְִִִִִֶַַַַָּתּו
ּולאׁשקאה למזרע רּוחֹותיה, ְְְְִֶַַָָָָּכל
ּכמה צרכ ֹוי, ּכל לּה למעּבד ְְְְְֶַָָָָָָּולא ֹולדא,
ּבהאי ּבמה. ויביאה, ּולבתר ְְְְְְְִִִֶַַַָָָּדאצטריְך.

ּדכ ּתיב, ע"א)צּדיק . ב)(רס"א ּובזה(אסתר ְִִִֶַָ
אמ ׁשיְך ּדהאי הּמלְך, אל ּבאה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָהּנערה

ּבׁשלימּו. לאתעּטרא לסּלקא  ְְְְְְְִִִַַָָָֹלכּלא,
ע"א ): רס"א #ף - פק(די (&ר $ת $מ ֹות ©¥§©¨¨§©זֹוהר

למ ÿה מלמעלה  ההיכל ₣ת ְְְְִֵַַַַַָָָָהתחלת

ּדאיהּו ּדא, עּלאה ׁשביעאה (רכ"ה היכלא  ְְִִִֵָָָָָָָ
ּברכתאע"א) איהּו ּדא ּדחּיי, ְְְִִֵַָָָָמקֹורא

ה איהּו ודא  קדמאה,קמייתא . יכלא ְְְִֵַַַָָָָָָ
ּולנטלא לת ּתא, מעיּלא ּדכּלא ְְְְֵֵֵַַָָָָָֹׁשיר ּותא 
ּבדא, ּדא לאתחּברא  מּתּתא , ְְְְְִִִַַָָָָָָׁשביעאה
ּדלת ּתא, מהאי ּדהא  ּבׁשביעאה . ְְְְִִִִֵַַָָָָָָׁשביעאה

עּלאה. להיכלא  ּדעייל, מאן ְְִֵֵֵַָָָָָָעייל

üù ýכללŽò מ fiמ ÿה  והיכל₣ת  מלמעלה ההćòע₣ת ùכל  �ý רù נקראת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהflלכ ýת

רזא , הּוא ע"א)ודא מ"ה  ּברּוְך,(בראשית ְָָָָ
ּבחיוון  ּכלילא ּתּתאי, ּדכ ּלה ּו ְְְְִִֵֵַָָָָֻרבּויא 
רבּויא היכלין וכּלהּו וא ֹופּנים, ְְְְִִִִֵַָָָֻּוׂשרפים
ּבגויּה ּדׁשריא  הּקדׁשים, ּדקדׁש ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹּדרזא
א ּלין  ּבכל ּברּו"ְך, אקרי ּוכדין ְְְְִִִִֵֵֵָָּבגניזּו,

ּבה. ּדאׁשּתלימ ּו ורזין ּוברכאן, ְְְְְִִִִִָָָָרבּויין

כ fiýם את  üýגù וכ₣ללת הא ₣תŁ₣ת כ"ב  את ⁄₣ללת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהflלכýת

ּכללא ּדאתוון, ּדסתימּו עּטּורא  ְְְְִִִַַָָָָָא ּת"ה,
א"ת-ה' הּוא  ודא אתוון. כ"ב ְְְְַָָֻּדכּלהּו

את וכּון  והתקין ּבצ ּדֹו הס ּתּכל  - וּיבן ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַעֹוד
ּולהֹוליד, ּולה ׁשק ֹות לזרע ר ּוחֹותיה  ְְְְִִֶַַָָֹּכל 
ואחר  ׁשּצריְך. ּכמ ֹו צרכיה ּכל  לּה ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָולעׂשֹות 
ׁשּכתּוב  הּזה , ּבּצּדיק ּבּמה ? ויביאה, ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכְך

ב) הּמלְך.(אסתר אל  ּבאה הּנערה ֲֶֶֶֶַַַָָָָּובזה 
ּולהתע ּטר לעלֹות הּכל  את המׁשיְך ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹׁשּזה

ְִֵּבׁשלמ ּות.

מקֹור  ׁשה ּוא הּזה , העליֹון ה ּׁשביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָההיכל
וזהּו הראׁשֹונה, הּברכה ז ֹוהי ְְִִִֶַַַָָָָהח ּיים,
מּמעלה הּכל  רא ׁשית הראׁשֹון, ְִִִֵֵַַַָָָֹההיכל
זה לח ּבר מּלמ ּטה ה ּׁשביעי ולּטל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלמ ּטה ,
ׁשּלמּטה מּזה ׁשהרי ּבׁשביעי . ׁשביעי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָּבזה,

העליֹון. להיכל ׁשּנכנס מי  ְְְִִִֵֶֶַָָָָנכנס

הּתחּתֹונים, ּכל  ׁשל רּבּוי - ּברּוְך סֹוד ְְְִִִֶַַָָוזה ּו
וכל  ואֹופּנים, ּוׂשרפים  ּבח ּיֹות ְְְְִִַַָָָּכל ּול
ה ּקדׁשים קדׁש ס ֹוד ׁשל רּבּוי ֳִִֵֶֶַַָָֹההיכלֹות 
ּבר ּו"ְך נקרא ואז ּבגניזה, בתֹוכֹו ְְְְִִִֶָָָָָׁשּׁשֹורה
והּסֹודֹות וה ּברכֹות הּללּו הרּבּויים  ְְְְִִַַַָָָָּבכל

ב ֹו. ְְִֶׁשּנׁשלמּו

ה ּכלל  האֹותּיֹות , סתר ׁשל  העּטּור - ְִִֵֶֶַַָָָָאּת"ה
א"ת-ה' וזהּו האֹות ּיֹות. כ"ב ּכל  ְִֶֶָָׁשל



לפורים ב 'זוהר  פרק  אסתר מגילת  יד

ל ֹון  וכניׁש ה', ּבהאי מעיּלא , לֹון ְְְִִֵֵַָָָּדכליל
איהי וכד א "ת -ה'. איהּו ודא  ְְְִִִֵַַָּבגּויּה,

ּבההּוא  ע"ב)ּבׁשלימ ּו ּבה,(רל "ו ּדאחיד נהר ְְְִִִַָָָָ
רזא איהּו ודא לעיּלא , לאתעטרא  ְְְְְְִִֵַַָָָָָָס ּלקא 

ב)ּדכתיב, ע"ב)(אסתר הּנערה(רכ"ה  ּובזה  ְֲִִֶַַָָ
אׁשר ּכל את  ּוכדין ה ּמלְך, אל ְֲֵֵֶֶֶֶַָָָּבאה
ּברּוְך רזא איה ּו ודא לּה. יּנתן ְִִֶַָָָָָָֹּתאמר
רזא, ּבהאי לאתכוונא  ּובעי ְְְְִֵַַַָָָָָא ּתה,
אלהינּו: יי' רזא. ּבהאי רעּותא ְְְְְֱֵַַָָָָָֹּולק ּׁשרא
עּלאה ּדמלּכא ויחּודא קּׁשּורא איהּו ְְְִִִִַָָָָָָּדא 
ה ּמלְך אל ּבאה הּנערה ּכד  ּבהאי, ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָלעיּלא,

לּה. יּנתן ּתאמר אׁשר ּכל ֲִֵֶֶַָָָֹאת
ע"ב ): נז  #ף  - וע.רין  וחד  ע.רין , (*ק(נא  ה+ֹוהר  *,(ני - ©¦§¤§©§¦§¤¨¦©©¥¦©ז ֹוהר

ה⁄ýćרים י ₣ם  òם  על  ýćִִִֵַַרים 

הּכּפּורים, יֹום  ׁשם  על  אתקריאת ְְִִִִִֵַַַּפּורים
ליּה ּולׁשּנּויי ּביּה, לאתענגא ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָּדעתידין 
אסּור ׁשכינ ּתא  ּדאיהי ּומה לענג , ְְְְִִִִֵֶַָָֹמעּנּוי 
אּתמר זמנא ּבההּוא  הּסנדל, נעילת  ְְְְְִִִֵַַַַַָָּביּה

ב)ּבּה ז  ּבת(שיר ּבּנעלים פעמי ְך ּיפּו מה ְְִִַַַַָָָָ
מזּומנין  טבין וכּמה וחדוה ועּנּוגא  ְְְְְִִִִֶַָָָָָָנדיב,
בעגלא. דפּורקנא בזמנא יהא  ודא ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָלגּבּה,

ùאחר ýבניה  היא  א ₣ת ₣ החליפה  fiòא  עליה  ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹמעידים

אּלא בגלּותא , ל ׁשכינּתא עּנּוי ּגרם ְְְִִִֶַָָָָָָּומאן
לא אׁשר הּמלְך אל אבא  ּובכן דמּלה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹרזא

טז)כ ּדת  ד ּבעלּה,(אסתר ּבלא ּדעאלת ּבגין , ְְְְִַַַָָָָ
ּביּה לג)ּדאּתמר ּדת(דברים א ׁש מימינֹו ְְִִִֵֵַָ

גרם ודא א ֹורייתא, ּבּה ּדבּטיל ּו ְְְִַַַָָָָָלמ ֹו,
הּוא הדא ו ׁשני, ראׁשֹון דבית ְְֲִִִִֵַָָא ּבּודא

טז)דכתיב ד אבדּתי,(אסתר אבדּתי וכאׁשר ְְְְֲִִִִֶַַָָָ
ּבלא ּדעאלת  ּגב על אף ּדא ּכל ְְְִַַַַָָָָועם 
ּדא ּכל עם תֹורה, דברי דאיהּו ְְִִִִִֵַָָָָּבעלּה
לילה ימים  ׁשלׁשת  ּדאינ ּון ּבאבהן, ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹעאלת 

וכֹונס ה ּזאת, ּבה' מלמעלה אֹותם ְְְְִֵֵֶַַָָֹׁשּכֹולל 
ּוכ ׁשהיא  א"ת -ה'. וזֹוהי לת ֹוכֹו, ְְְִִֶָאֹותם
היא  ּבּה, ׁשאֹוחז  נהר ּבאֹותֹו ְְִִֵֵֶָָָּבׁשלמּות 
ה ּכתּוב  סֹוד וזהּו למעלה , להתע ּטר ְְְְְִֵֶַַַָָָעֹולה

ב) ואז (אסתר ה ּמל ְך, אל ּבאה הּנערה ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָּובזה
ס ֹוד  וזהּו ל ּה. יּנתן ּתאמר  אׁשר ּכל את -ְֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ה ּזה ּבּסֹוד להתּכּון וצרי ְך אּתה , ְְְִִֵֶַַַַָָָּברּוְך
אלהינּו יי הּזה. ּבּסֹוד הרצֹון את ְְְֱִֵֶֶַַָָָֹֹולק ׁשר
העליֹון  ה ּמל ְך ׁשל ויחּוד  קׁשר זהּו -ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָ
ה ּמל ְך, אל ּבאה ּכׁשהּנערה ּבזה, ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמעלה .

לּה. יּנתן ּתאמר אׁשר ּכל ֲִֵֶֶַָָָֹאת

הּכּפּורים, יֹום ׁשם על נקראת  ְִִִִֵֵַַּפּורים 
אֹותֹו ּול ׁשּנֹות  ּבֹו, להתע ּנג ְְְֲִִִֵֶַַׁשעתידים 
ּבֹו אס ּור ׁשכינה ּׁשהיא ּומה לענג, ְְִִִֵֶֶַָָֹמע ּנּוי
מה ּבּה נאמר  זמן ּבא ֹותֹו הּסנ ּדל, ְְְְֱִֶַַַַַַָָנעילת
וענג  נדיב , ּבת  ּבּנעלים פעמיְך ְְְִִִֶַַַָָָָֹּיפּו
וזה אליה, מזּמנֹות  טֹובֹות  וכ ּמה  ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻו ׂשמחה,

ּבמהרה . ה ּגאּלה ּבזמן  ְְְְִִִֵֶַַָָֻיהיה

סֹוד  אּלא ּבּגל ּות? ל ּׁשכינה עּנּוי גרם  ְִִִֶַַַָָָָּומי
לא  א ׁשר הּמלְך אל אבא ּובכן ְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹֹה ּדבר,
ׁשּנאמר  בעל ּה, ּבלי ׁשּנכנסת מּׁשּום ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָכ ּדת ,
ּתֹורה, בּה ׁשּבּטלּו למ ֹו, ּדת א ׁש מימינ ֹו ְִִִֵֶָָָָּבֹו
זהּו ו ׁשני, ראׁשֹון  ּבית  ׁשל אבדן גרם  ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָוזה 
ּכל  ועם  אבדּתי. אבדּתי וכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשּכת ּוב
ׁשהּוא  בעלּה, ּבלי  ׁשּנכנסה  ּגב על אף ְְְְִִֶֶֶַַַַָָזה,
האב ֹות, עם נכנסה  זה ּכל עם ת ֹורה, ְְְִִִִֵֶָָָָָדברי
ׁשהתע ּנתה ויֹום לילה ימים ׁשלׁשת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהם 
עּמֹו נכנסה  ׁשהעלמה עדים והם  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָבהם ,
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סהדין  ואינּון ּבהֹון, ּדאתעּנת  ְְְְֲִִִַַַָויֹום
הּוא הדא למלּכא, ּביּה עאלת  ְְְְֲֵֵַַָָָָדעּולימתא

יג)דכתיב ב  אל (שם  ּבאה הּנערה  ּובזה  ְֲִִֶֶַַָָָָ
ּדאיׁש הּמלְך אל ּבאה וּדאי נערה ְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמלְך,
היא דבערב וכ ּמה ּבעלּה, אּלא ידעּה ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹלא 
ּבּבקר נּמי הכי וּדאי, ּבת ּולה נערה ְֲִִֶַַַַַָָָָָֹבאה
ערב  ּובּה וּדאי, ּבת ּולה נערה  ׁשבה ְֲִֶֶַַַָָָָָהיא
ּבעלּה, ליׂשראל קֹורין ּפעמים ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹובקר
ּובנהא היא  ליּה חליפת  ּדלא עלּה ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָוסהדין
ּבכל  אמרין יׂשראל ּדא ּובגין ְְְְְֳִִִֵָָָָָָבאחרא,
יהו"ה אלהינ"ו  יהו"ה יׂשראל ׁשמע ְְִֵַָָיֹומא
א "ח  ע"ד, א"ח ׁש"ם אח"ד, ׁשמ "ע ְִֵֶֶַָָָָאחד,

יּולד לצרה ּדאח ּבגין לּה, יז נטיר (משלי ְְְִִִֵָָָָָָ
א ּתמריז) ועליּה ז), לב  סתר(תהלים  אּתה ְֲִֵֵֶַַַָ

ּבבֹואָך אּתה ּבר ּוְך ו)לי, כח יהּודה(דברים , ְְִֶַָָָ
אחיָך יֹודּוָך כח )א ּתה  מט ּבגין (בראשית  , ְִֶַַָ

נטירא. איהי ּביּה ד', ּובי ּה יהו"ה ְְִִִֵֵֵָּדביּה

ò₣ ורòאח òהýא  הŽכרי üù נגע  ְְֲִֵֶַַַָָָֹלא 

ע"א) נח  אּתמר(דף ועליּה ז): ב ויהי(אסתר ְְֲִִֵַַַ
ואיהי ּדיל ּה אּומן הּוא  הדּסה, את ְֲִִִֵֶַָָָֹאמן

דא ּתמר איהּו ודא  דילי ּה, כ)אמּונה (שם ְְְֱִִִֵַָָ
ּבּה נגע ולא  אּתֹו, באמנה היתה  ְְְְֲִֶַַָָָָָָָּכאׁשר
ּדאח  ּבגין אחׁשור ֹו"ׁש, דאיהּו ְְְְְֲִִֵַָָָנּוכראה
ּבמאי מ ּני ּה, לּה סתיר ואיהּו וּדאי, ְְִִִִֵַַַָָָעּמּה
ק ֹוצא דאיהי ּבּנק ּודה מּניּה לּה ְְִִִִֵַָָָָסתיר
ּדלא ד ', נטיר א"ח אחד, מן ד' ְְְִִֶָָָדאת
דכתיב  הּוא הדא  אחר, לגּבּה ְְְֲִִִִֵַַַָָיתקריב

ח ) מב ּוכב ֹודי(ישעיה ׁשמי הּוא יהו"ה ְְֲִִִאני
אֹות איהי נק ּודה והאי אּתן, לא  ְְְִִֵֵֶַַָֹלאחר
ּובּה לע ׂשר, א "ח אׁשּתּלים  ּדבּה ְְְְִִִֶֶַָָּברית ,
מילה ּבברית ּדמ ׁשּקר ּומאן י', ְְְֲִִִִִִֵַָָאתעביד

מיני ּה לאס ּתלקא ע"א)ּגרים נח (דף ְְְִִִֵַָָ

אל  ּבאה הּנערה  ּובזה ׁשּכת ּוב זהּו ֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָלּמל ְך.
ׁשאיׁש הּמלְך, אל ּבאה וּדאי נערה  ֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה ּמלְך,
היא  ׁשּבערב ּוכמֹו בעלּה, אּלא ידעּה ְְְִֶֶֶֶַָָָָָֹלא
היא  ּבּבקר ּגם ּכְך וּדאי, בת ּולה נערה ְֲִֶַַַַַָָָָָֹבאה
ובקר  ערב ּובּה וּדאי, בתּולה  נערה ְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשבה
ּומעידים ּבעלּה, לי ׂשראל  קֹורין ְְְְֲִִִִִֵַַַָָּפעמים 
ּובניה היא א ֹותֹו החליפה  ׁשּלא ֱִִֶֶֶֶָָָָָֹעליה 
ּבכל  אֹומרים  יׂשראל זה ּומ ּׁשּום ְְְְִִִֵֵֶַָָּבאחר ,
יהו"ה אלהינ"ּו יהו "ה  י ׂשראל ׁשמע  ְְֱִֵֵַָֹיֹום 
א"ח  ע "ד, א"ח  ׁש"ם אח"ד, ׁשמ "ע  ְֵֵֶֶַָָָָאחד,
יּולד, לצרה  ׁשאח מ ּׁשּום  אֹותּה, ְִִֵֵֶָָָָָׁשֹומר
אּתה ּבר ּוְך לי, סתר א ּתה נאמר ְֱִֵֶֶַַַָָָָָועליו
מ ּׁשּום אחיְך, יֹודּוְך אּתה  יהּודה  ְְִֶֶַַָָֹּבבאְך,

ׁשמּורה . היא ּבֹו ד ', ּוב ֹו יהו "ה ְִֶָׁשּבֹו

הּוא  הדּסה, את אמן ויהי  נאמר ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹועליו
ׁשּנאמר  וזהּו ׁשּלֹו, אמּונה והיא  ׁשּלּה ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָאֹומן
ּבּה נגע  ולא אּתֹו, באמנה היתה ְְְְֲִֶַַָָָָָָֹּכא ׁשר
ׁשאח  מּׁשּום אח ׁשור ֹו"ׁש, ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַָָה ּנכרי
מ ּמּנּו. א ֹותּה הסּתיר והּוא  ו ּדאי , ְְִִִִֶַַָָעּמּה
ׁשהיא  ּבּנק ּדה מּמּנּו? אֹות ּה הסּתיר  ְְִִִִֶֶַַָָָֻּבּמה 
ׁשֹומר  א"ח אחד, מן ד' האֹות ׁשל ִֵֶֶַָָה ּקֹוץ
אני  ׁשּכתּוב  זה ּו אליה. אחר יקרב ׁשּלא ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹד'
אּתן, לא לאחר ּוכב ֹודי  ׁשמי הּוא  ְְְִִֵֵֶַֹיהו "ה
נׁשּתּלם ׁשּבּה ּברית, אֹות  היא הּזֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָֻוהּנקּדה
ׁשּמׁשּקר  ּומי י', נע ׂשה ּובּה לעׂשר, ְְֲִֵֶֶֶֶַַָא"ח
מ ּמּנּו ׁשּתסּתּלק ּגֹורם מילה, ְְִִִִִֵֵֶֶַָּבברית
ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ׁשל ה ּיחּוד  ׁשהיא ְִִִֶֶַַָָָׁשכינה,

אחר. ׁשהּוא ש"ד עליו וׁשֹולט ְֵֵֶַָָהּוא ,
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ּבריְך דק ּודׁשא יחּודא דאיהי ְְְְְְִִִִִָָָׁשכינּתא,
אחר. ּדאיה ּו ש"ד עליּה וׁשּליט ְְֲִִֵֵַַה ּוא,

הע ₣לם א fl₣ת בהם  ý דùעşòŁò לי óראל גרם זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻחטא 

דאחד, ד' מן קֹוצא איהי ּדׁשּדי, י' ְְִִִֶַַַַָָוּדאי
אחד  מן ד' מן קֹוצא אעבר מ ׁשּקר ְְֲִִִֵֶַַַָָואם

קרא אמר ּדא  ּובגין אחר, (שמות וא ׁשּתאר ְְְְִִֵַַַָָָָ
יד) וג ֹומר,לד אחר לאל ת ׁשּתחוה ְְְֲִֵֵֵֶַַֹלא 

ׁשד  נׁש ּבר על  דׁשלטא זמנא  ְְְְִֵַַַַָָָּובהה ּוא
ּבכל  ּביּה מׁשּתעּבד איה ּו אחר, אל ְְְְִִִֵֵֵֵַַָּדאיהּו
ליׂשראל  גרם  דא וחֹובא  עּנּויין, ְְְִִִִֵֵָָָָָמיני

ּדעלמא. א ּומין ּבהֹון ְְְְְְִִַַָָָלא ׁשּתעּבדא 

מק₣ם ùכל  ü גללù א ₣ת₣ ò₣מר הýא  �ý רù ò₣ דčְְִֵַָָָָָָה

ּדאיהי, אתר ּבכל ּברית  אֹות  ּדנטיר ְְְְֲִִִִַָָָּומאן
טבין, וימין ּבׁשּבת ּבין מילה, ּבברית ְְְִִִִִֵֵַָָָֹּבין
ּבכל  ּבגינּה ליּה נטיר הּוא ּבריְך ְְְְִִִֵָָָָק ּודׁשא
ּכגוונא מ ּׂשנא ֹוי, עלֹוי  ּומכ ּסי ְְְְֲֲִֵַַַָָאתר,

ּביּה דאּתמר א)דמׁשה צא ּבצל (תהלים ְְְְִֵֵֶַֹ
לּה ּדסתיר דאסּתר  ּוכגוונא יתלֹונן, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָשד"י
וׁשּוי וטמא, ערל ּדאיהּו ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָמאחׁשור ֹוׁש

ׁשנית  דילּה,(נ"אשדית)ּבאתרי ּה ּבדיֹוקנא ְְְְִִִֵֵַָָ
דכתיב ה ּוא יג)הדא  ב אׁשר(אסתר ּכל ְֲֲִִֶָָ

ּובּבקר באה היא  ּבערב וגֹומר, ְִֵֶֶֶַַָָָֹֹּתאמר
ואיהּו ׁשני, הּנׁשים ּבית אל ׁשבה ְִִִִֵֵֶַָָָהיא
דכתיב  הּוא הדא הרׁשע , מהמן ל ּה ְֲִִִֵָָָָָָָָנטיר

ז) לב ואֹויב .(תהלים  צר  דאיהּו ּתּצרני, ְְְִִִִֵֵַַמּצר

מ ⁄₣ת חמ ôים  נגד אflה  ֲֲִִִִֶֶַַָחמôים 

הּוא ּבריְך קּודׁשא  דכּסי קנאה האי ְְְְְִִִִַַָָּובגין
קדּוׁשה ּדאיהי אסּתר, על ּדיליּה ְְְְִִִֵֵֶַָבא ֹות
מעׂשרה, ּפחּות קדּוׁשה איהי  ּדלא ְְֲִִִֵֵָָָָָדיליּה,
ּבעׂשרה ּתּתאין ּכתרין עׂשרה ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָאתלּבׁשּו
אמר ּדהמן אחר, אל  ּדת ּמן ּדהמן, ְְְְִֵֵַַַָָָָָָּבנין
וגֹומר אׁשק ֹול ּכסף ּכּכר אלפים ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָועׂשרת 

אחד, ׁשל  ד' מן  ק ֹוץ היא ׁשּדי, ׁשל י' ִִֶֶֶַַַַָו ּדאי
אחד  מן ד' מן קֹוץ העביר מ ׁשּקר , ְְֱִִִִֵֶֶַָואם
לא  הּכתּוב  אמר  זה  ּומּׁשּום אחר, ְְִִֵֶַַַָָָֹונ ׁשאר
זמן  ּובאֹות ֹו וגֹומר , אחר לאל  ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַת ׁשּתחוה 
אחר , אל ׁשהּוא ׁשד אדם  על  ֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּׁשֹולט
וחטא  ע ּנּויים , מיני ּבכל ּבֹו מ ׁשּתעּבד ְְְְְִִִִֵֵֵַָה ּוא
אּמֹות בהם  ׁשּיׁשּתע ּבדּו לי ׂשראל גרם  ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻזה

ָָהע ֹולם .

מקֹום ּבכל ה ּברית אֹות ׁשּׁשֹומר  ְְִִֵֶַָָּומי
וימים ּבׁשּבת  ּבין מילה ּבברית  ּבין  ְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשהּוא,
אֹותֹו ׁשֹומר הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ִֵַָָטֹובים,
מּׂשֹונאיו, עליו ּומכּסה מק ֹום, ּבכל ְְְְִִֶַָָָָָָָּבגלל ּה
יתל ֹונן, ׁשּד"י ּבצל ּבֹו נאמר  ׁשּמׁשה  ְְְֱִֵֶֶֶַַַָֹּכמֹו
אֹותּה ׁשהס ּתיר  ׁשאסּתר ְְְִִֵֶֶֶָּוכמֹו
וׂשם וטמא, ערל ׁשה ּוא ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָמאח ׁשור ֹוׁש

ׁשנית  זהּו(שדית)ּבמקֹומּה ׁשּלּה. ּבּדמּות ְְִִֵֶֶַָָ
בערב וגֹומר , ּתאמר  אׁשר ּכל ְֲֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּכתּוב
ּבית  אל ׁשבה היא ּובּבקר באה  ִִֵֶֶַָָָָֹהיא
מהמן  אֹותּה ׁשמר וה ּוא ׁשני, ְִִֵֵַַָָָָָה ּנׁשים 
ׁשהּוא ּתּצרני, מּצר  ׁשּכתּוב זהּו ְִִִֵֶֶֶַָָָָהרׁשע .

ואֹויב . ְֵָצר

ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ׁשּכּסה ה ּזֹו הּקנאה ְִִִֶַַַָָָָּומּׁשּום 
ׁשהיא  אסּתר , על ׁשּלֹו ּבאֹות ְִֵֶֶֶַָה ּוא
ּפחֹות הּקדּׁשה ׁשאין ׁשּלֹו, ְְֵֶֶַַָָָֻֻה ּקדּׁשה
כתרים ע ׂשרה התלּבׁשּו ְְְֲֲִִֵַָָָָָמע ׂשרה,
ׁשּׁשם המן , ׁשל בנים ּבעׂשרה  ְֲִִֶֶַַָָָָָָּתח ּתֹונים
ּכּכר  אלפים וע ׂשרת אמר  ׁשהמן אחר , ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאל
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ט) ג מאסּתר(אסתר נּוקמא לנטלא  וכּלא ,ְְְְְֵֵֶָָָָֹ
ּבּה ּדא ּתמר א)ואּומתּה, ה וּתל ּבׁש(שם ְְְְִִַַַָָָ

מסר הּוא  ּבריְך וקּודׁשא  מלכּות , ְְְְְִֵֶַַָָאסּתר
א ֹותֹו ותלּו דא ּומת ּה, ּובידא  ּבידהא ְְִִָָָָָָלֹון

העץ על  ּבניו כה)ואת  ט  עבד (שם  ואיהּו , ְְִֵֶַַָָָָ
ּבריְך וקּודׁשא  אּמה, חמּׁשים  ּגבֹוּה ְְְֲִִִֵַַָָָעץ
ּבׁשכינ ּתא ּומּבנֹוי מּניּה נּוקמא נטיל  ְְְְִִִִִֵָָָהּוא
מּכֹות. חמ ּׁשים למצראי דמחאת ְְְֲִִִִֵַַָָָָעּלאה ,

ע"ב ):ט. רב דף - מ ,ץ (&ר$ת 'רא$ית  ¥¦©¨¨¦¥§©זֹוהר

אס ּתּכלּותא, ההּוא ּדהא איה ּו, ְְְְִִַַָָָָורזא
ליּה ּגרים  ּבעּותא , ּבההּוא מס ּתּכל ְְְִִִֵֵַַָָָּדאיהּו
איהּו ּדא לב , מחלה מאי לב. ְֲֲִֵֵַַַַָָלמחלת
נׁש, ּדבר עליּה ּתדיר ּדקאים ְְֲִִֵַַָָָמאן

ותּתא. לעילא ְְְְֵַַָָָָלאסטאה
מתקùל₣ת şפfi₣תיו şù₣רה ְְְִִֵַַָָָהע₣סק

ּדבעי מאן  ּתנינן, באה . ּתאוה חּיים ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָועץ
צל ֹותיּה, יק ּבל  הּוא ּבריְך ְְְְְִֵֵַָּדק ּודׁשא
ּוכדין  חּיים . עץ ּדאיהי  ּבאֹורייתא , ְְְְְִִִִֵֵַַַַָיׁשּתּדל
ּדרּגא הּוא  ּדא  ּתאוה, מאן באה. ְֲֲַַַַָָָָָָּתאוה
ל ֹון  ועאיל ּבידיּה, ּדעלמא צלֹותין ְְְְְֲִִִֵַָָּדכל
באה, הכא  ּכתיב  עּלאה. מלּכא  ְְִִֵַַָָָָָָָק ּמי

התם, ב)ּוכתיב  באה.(אסתר היא ּבערב ְִִֶֶָָָָָ
מלּכא קּמי ּבאה באה, ּתאוה הּוא ְְֲֵַַַָָָָָָָודא 
נ ׁש. ּבר דההּוא  רעּותא לא ׁשלמא  ְְְְִַַַָָָָָָעּלאה ,

ע"א ): רס"ב #ף - פק(די  (&ר$ת  $מ ֹות  ©¥§©¨¨§©ז ֹוהר

⁄רא ýי ùתפ fiת₣ הflכýן òל חלק ₣ ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָא òרי

ּבהאי ּדאתקּדׁש מאן חּולקיּה ְְְְִֵַַַַָָָָוז ּכאה
קׁשרין, וקׁשר ּכדקאמרן, ּבצלֹותא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָּגוונא
יא ּות, ּכדקא  ּבכּלא ויתּכּון יחּודין, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹוייחד 
צלֹותיּה ולׂשמאלא. לימינא  יסטי ְְְְְִִִִֵֵָָָָולא 

נקמה לּטל והּכל וגֹומר, אׁשקל ְְְְִֵֶֶֶַָָֹֹֹּכסף
ו ּתלּבׁש ּבּה ׁשּנאמר ואּמת ּה, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמאסּתר 
מסר  ה ּוא ּברּוְך והּקדֹוׁש מלכּות, ְְְֵֶַַַָָָאס ּתר
ואת אֹות ֹו ותלּו אּמת ּה, ּוביד ּבידיו  ְְְְֶַָָָָָָֻאֹותם
ּגבֹוּה עץ עׂשה  וה ּוא העץ, על ְֵֵַַָָָָָָּבניו 
נטל  ה ּוא ּברּוְך וה ּקדֹוׁש אּמה , ְֲִִַַַָָָָחמ ּׁשים
העליֹונה ּבּׁשכינה ּומ ּבניו נקמה  ְְְִִִֶֶַָָָָָָָמ ּמּנּו

מּכֹות . חמ ּׁשים ה ּמצרים  את ְְֲִִִִִֶֶַַָׁשה ּכתה

ׁשהּוא  ההת ּבֹוננ ּות אֹותּה ׁשהרי ה ּוא, ְְְֲִֵֶֶַָוסֹוד
לֹו ּגֹורמת הּבּקׁשה, ּבאֹותּה ְְִֵֶֶַַָָָמתּבֹונן
מי  זהּו לב? מחלת  ּזה מה  לב. ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַלמחלת 
למעלה להסטין האדם  על ּתמיד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָׁשעֹומד

ְַָּולמּטה .

ׁשרֹוצה מי  ׁשנינּו, באה . ּתאוה  חּיים  ְֲִִִֵֶֶַַָָָָועץ
ּתפּלת ֹו, את יק ּבל הּוא ּברּוְך ְְִֵֶֶַַָָָׁשהּקדֹוׁש
ואז  חּיים , עץ ׁשהיא ּבּתֹורה, ְְִִִֵֵֶַַַָָיׁשּתּדל
ׁשּכל  ה ּדר ּגה זֹו ה ּתאוה ? מי באה . ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָּתאוה
אֹותם ּומכניסה ּבידיה , העֹולם ְְְִִֶַָָָָָָּתפּלֹות 
ּבאה, ּכאן ּכת ּוב העלי ֹון. ה ּמלְך ְְִֵֶֶֶַָָָָָלפני

ׁשם ב)וכתּוב וזֹו(אסתר באה. היא ּבערב ְְִֶֶָָָָָ
הּמל ְך לפני ּבאה באה, ּתאוה  ְֲִִֵֶֶַַָָָָָהיא
האיׁש. אֹותֹו רצֹון את להׁשלים  ְְְְִִֶֶַָָהעליֹון

זה ּבכגֹון  ׁשהתקּדׁש מי ׁשל חלקֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַואׁשרי
ק ׁשרים, וקֹוׁשר ׁשאמרנּו, ּכמֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָּבּתפ ּלה
ולא  ּכראּוי, ּבּכל  ּומת ּכּון  יח ּודים , ְְְִִִֵֵַַַָָֹֹּומיחד
אינּה ּתפּלת ֹו ּוׂשמאלה. ימינה ְְְִִִֵֶָָָָָֹיסטה 
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הּוא ּבריְך קּודׁשא  ּבריקנּיא. אהּדר ְְְְִֵַַָָָָָלא 
ּכתיב ּדא  על מבטל. ואיה ּו כג)ּגזיר (משלי ְְְִִִֵַַָָ

אית יֹולדּתָך. ותגל ואּמָך אביָך ְְְְִִִִֵֶֶַַָָיׂשמח
ּדאתי. ּובעלמא ּדין, ּבעלמא  חּולקא  ְְְְְֵֵֵָָָָָָָלי ּה

לכfiם חלקים  מחfiקת  ְְְֲִִֶֶַַָָָֻה ôכינה 

ּבאה היא  ב)ּבערב ּדּכתיב (אסתר הינ ּו ְְִִִֶֶַָָָ
לא) טרף (משלי וּתּתן לילה ּבעֹוד ְְִֵֶֶַַַָָָוּתקם

ּדברכאן, ר ּבּויא מההּוא וגֹו' ְְְְִִֵֵַָָָָלבית ּה
נטלא. ּדקא  קדּוּׁשה ות ֹוספת ְְְְְֶֶַָָָָּוקדּוּׁשה,

אמר דאּת מט)ּכמה יחּלק(ּבראׁשית ולערב ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
ואפיל ּו לכּלא, חּולקא ּדפליגת  ְְֲִִִַַָָָָָֹׁשלל,

ּבלחֹודהא. חּולקא  אחרא  ְְֲִִַַָָָָָָלּסטרא
ע"ב ): ר"כ #ף - &נחס (&ר$ת  '/ד 'ר ©¨§¦©¨¨¨§¦©©זֹוהר

ר ýòת ü ל נ ₣תן ü עלù אם  רק ְְִֵֶֶַַָָה₣לכת 

מרּגלא ההּוא  יֹוסי, לרּבי א ּבא רּבי ְְְִִִִֵַַַַָָָאמר
סּיעּתא מּגֹו יד ְך, ּתחֹות ּדהוה ְְְְֲִִִַַָָָָק ּדיׁשא
ׁשּפיר ּכּמה ּגּבן, ּדאיהּו ק ּדיׁשא ְֲִִִִַַַַַָָָָּדחסידא
לא וּדאי  ּדהא ּביּה. ואהדרנא  ְְְֲִֵַַַָָָָאיהּו,
ּבאתר למ ׁשרי א ּתתא, לא ּפקא  ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָאצטריְך
לּה ויהיב ל ּה יפקד ּדבעלּה עד ְְְְֲִֵַַַַָָָָָאחרא,
ּבקדמיתא, לבעלּה וא ֹודעין  למהְך. ְְְְְְְְִִֵַַַָָרׁשּו
לּה ויהיב לּה, יפקד ּדהּוא ליּה, ְְְְְִִֵֵַַָָָּומפייסין
קּודׁשא ּכְך אתר. לההּוא  למיהְך ְְְְֲֵַַַָָרׁשּו

ּדי ועד למׁשה, ּפּיס הּוא  ליּהּבריְך הב ְְְְִֵֵֶַַַָֹ
ל ֹו נֹותן הנני אנּת, אימא  ליּה ואמר ְְְְְִִֵֵֵַַָָרׁשּו,
ועד  ּבגּויּה, למ ׁשרי ׁשלֹום, ּבריתי ְְְְְִִִֵֵֶַַָאת

אזלת. לא ּתּמן, למהְך רׁשּו לּה ְְְְֵַַַַַָָָָּדיהב

ל flל� וח₣זרת ה ûČיקים ùין י₣òבת  ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָה ôכינה

רׁשּו, לּה ּדיהיב עֹולם , ׁשל מּצּדיקֹו ְְְִִִֶַָָָָָמנלן.
ויתבא עלמא . ּבהאי צּדיקי ּגֹו ְְְְְְִִֵֵַַָָָָלמ ׁשרי
וצּדיקא קּׁשּוטהא. ּגֹו ּככּלה ְְְִִִַַָָָָעּמהֹון,
ּדרֹועי ּבין אבל ּבהאי. וחּדי חמי , ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָָָּדעלמא 

- ּגֹוזר  ה ּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש ריקם . ֵֵֶֶַָָָחֹוזרת
ּכת ּוב, זה על מב ּטל. כג)והּוא י ׂשמח (משלי ְְְִֵֶַַַָ

חלק ל ֹו י ׁש יֹולדּתָך. ותגל  ואּמָך ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָאביְך
הּבא. ּובע ֹולם  הּזה ֶַַָָָָָּבע ֹולם 

ב) ׁשּכתּוב,(אסתר הינּו ּבאה , היא ְִֶֶֶַָָָָּבערב 
לא) טרף (משלי וּתּתן לילה  ּבעֹוד ְְִֵֶֶַַַָָָוּתקם 

ּברכֹות  ׁשל רּבּוי מאֹותֹו וגֹו', ְְְִֵֵֶָָלביתּה
ּכמֹו ׁשּנֹוטל, קדּׁשה ותֹוספת ְְְְֵֶֶֶָָֻֻּוקדּׁשה

מט)ׁשּנאמר  ׁשלל,(בראשית יחּלק ולערב ְְֱֵֶֶֶֶַַָָָ
לּצד  ואפ ּלּו לכ ּלם, חלק ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֻׁשּמח ּלקת

לבּדֹו. חלק ְֵֵֶַַָהאחר

מרּגלית א ֹותּה יֹוסי , לרּבי  אּבא רּבי  ְְִִִֵַַַַַָָָָאמר 
סּיּוע  מ ּתֹוְך ידְך, ּתחת  ׁשהיתה  ְְְִִֶַַַָָָָקדֹוׁשה
ּכּמה אצלנּו, ׁשהּוא הּקדֹוׁש החסיד ְִֵֶֶֶֶַַָָָׁשל
צריְך לא וּדאי ׁשהרי בֹו. וחזרנּו ה ּוא, ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹיפה 
עד  אחר , ּבמקֹום להׁשר ֹות אּׁשה ְְְְִִֵַַַָָלהֹוציא
ללכת, ר ׁשּות לּה ויּתן  יצּוה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבעלּה
אֹותֹו ּומפּיס ּבהתחלה, לבעל ּה ְְְְִִֵַַַַָָָּומֹודיעים 
ללכת ר ׁשּות ל ּה וי ּתן אֹות ּה יצ ּוה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָׁשהּוא
ּפּיס הּוא  ּברּוְך הּקד ֹוׁש ּכְך מק ֹום. ְִֵַָָָָלאֹות ֹו
לֹו: ואמר רׁשּות  לֹו ׁשּנתן ועד מ ׁשה, ְְְֶֶֶַַַָָֹאת 
ׁשל ֹום, ּברית את  ל ֹו נתן הנני אּתה , ְְֱִִִֵֶַָָֹֹאמר 
ללכת ר ׁשּות לּה ׁשּנתן  ועד  ּבת ֹוכֹו. ְְְְִֶֶֶַַָָָלׁשר ֹות

הלכה . לא ְְָָָֹלׁשם ,

לּה ׁשּנתן  עֹולם, ׁשל מ ּצּדיקֹו לנ ּו? ִִִִֶֶַַַָָָָמ ּנין
הּזה . העֹולם צ ּדיקי ּבתֹוְך לׁשרֹות  ְְְִִֵֶַַָָרׁשּות 
הּקּׁשּוטים ּבתֹוְך כּלה  ּכמֹו ע ּמם ְְְְִִִַַָָָָוי ׁשבה
ּבזה . וׂשמח רֹואה  העֹולם וצ ּדיק ְְִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלּה.



לפורים יט זוהר  ב ' פרק  אסתר מגילת 

למהוי ואתהּדרת ׁשכיבת , ְְְְְְְֱִִִֶַַַַָּדבעלּה
אמר, דא ּת ּכמה לבעלּה. ותבת ְְְְְְְֲֵַַַַַָָָָּבהדייה ּו,

ב) היא(אסתר ּובּבקר באה היא ִִֶֶֶַָָָֹּבערב
ּבעלּה. לגּבי באה, היא  ּבערב ְְִֵֶֶַַָָָָָָׁשבה.
ּדעלמא. צ ּדיקּייא  לגּבי ׁשבה, היא  ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּובּבקר

ּדבעלּה. ּברׁשּותא ְְְְִַָָָֹוכּלא
ּבריתי, את לֹו נֹותן הנני אמר, ּכְך ְְִִִִֵֶֶַַָֹּומ ׁשה
הנני אנא  א ּוף  נ ֹותן, ּדלעיּלא ּדצּדיק ְְְְֲִִִִֵֵַָָָּכמה
ּובגין  איהי. מ ּתנה למהדר מ ּתנה  ְְֲִִִֵֶַַָָָָָנֹותן,
לא ואי עּלאה. ּכהּונה רווח ּדא, ְְְִִִַָָָָָָּברית 
ּבדרּגא ּפנחס  אתקׁשר לא ּבהדי ּה, ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָּתהא 
איהּו ּדבקא ּברית  ּדהא עּלאה, ְְְְִִִִַָָָָָּדכהּונה
ּדא, עּלאה וימינא  עּלאה. ּבימינא  ִִִִִִִָָָָָָָָּתדיר

ּברית. ּדאיהּו מק ּדׁשא, ּבי  למבני ְְְְְְִִִִֵֵַַָזּמין
ע"ב ): רמ "ב #ף - &נחס (&ר$ת  '/ד 'ר ©¨§¦©¨¨¨§¦©©זֹוהר

מנחה ְְִַָזמן

היא ּבערב ּדמנחה, צלֹותא זמן  מטי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּכד
דכתיב, הּוא הדא ח )באה. וּתבא(בראשית ְֲִִַָָָָֹ

ּדמנחה ּבגין ערב. לעת הּיֹונה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָאליו
לאדֹוני, היא ליה)ׁשלּוחה מבעי (אדני ְֲִִַָ

ּדעׂשו, לב)ּבגלּותא  הּוא(שם  ּגם והּנה ְְְִֵֵַָָָ
לאדֹוני ועֹוד לאדוני)אחרינּו. ּדא(אדוני , ְֲֲִֵַַָ

מּתּמן  צ ּדיק, ודא הארץ, ּכל  אדֹון ְֲִִִֶַַָָָָָאיהּו
הּצדיק , לג)יֹוסף לֹו.(דברים הּדר ׁשֹורֹו ּבכר  ְִֵַַָָֹ

אפרים. ּבן מ ׁשיח מּניּה לנפקא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּדעתיד 
אּתמר לז)ּובגיניּה קמה(בראשית והּנה ְְְִִִֵֵַָָ

תס ּוּבינה והּנה נ ּצבה  וגם  ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻאלּמתי
לאלּוּמתי. ו ּתׁשּתחוינה  ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָֻאלּמֹותיכם 

ּבברּוְך. ּכֹורע הּכֹורע ּכל ְִֵֵַַַַַָָּוב ּצּדיק,
ואר'עין) *$ע (*ק(נא ה +ֹוהר *,(ני  - ¦§§©§©¥¨¦©©¥¦©ז ֹוהר

ובקר ערב ü יş כינòý הýא  ùרי � קýדòא  ְְְְְִִֵֵֶַָליחד

מרֹום ׂשא ּו אלהי "ם . ּברא ְְִֵָָָּברא ׁשית

וח ֹוזרת ׁשֹוכבת, ּבעלּה זרֹועֹות ּבין ְְְֲֵֶֶֶֶַָָאבל
ׁשּנאמר  ּכמֹו לבעלּה, וׁשבה אּתם , ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָלהיֹות

ב) היא(אסתר ּוב ּבקר באה היא ִִֶֶֶַָָָֹּבערב 
ּובּבקר לבעל ּה, באה היא ּבערב ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשבה .
ּברׁשּות  וה ּכל הע ֹולם , לצ ּדיקי ׁשבה ְְְִִִֵַַָָָָֹהיא

ְַָּבעלּה.
ּבריתי. את  ל ֹו נתן הנני  אמר, ּכְך ְְִִִִֵֶֶַָָֹֹּומׁשה
הנני  אני ּגם נֹותן, ׁשּלמעלה ׁשּצּדיק ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָּכמֹו
ּובׁשביל  היא, מּתנה  להחזיר  מ ּתנה ְְֲִִִִֵַַַָָָָנֹותן,
לא  ואם עליֹונה. ּכהּנה הרויח זֹו ְְְְְִִִִֶַָָֹֻּברית 
ּבדר ּגת ּפנחס יתקּׁשר  לא אּתֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹתהיה
ּתמיד  ּדבקה ּברית ׁשהרי עליֹונה, ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָֻּכהּנה
לבנֹות עתיד זה עליֹון וימין עליֹון . ְְְְְִִִִֶֶֶָָָּבימין

ּברית . ׁשה ּוא מק ּדׁש, ְְִִֵֶָּבית

מנחה, ּתפּלת זמן מּגיע  ב)ּכאׁשר  (אסתר ְְְֲִִִֶַַַַַָ
ׁשּכתּוב זהּו באה. היא ח )ּבערב  (בראשית ִֶֶֶֶָָָָ

מּׁשּום  ערב . לעת הּיֹונה  אליו ְִֵֵֶֶַַָָָֹו ּתבא
לאדֹוני , היא ׁשלּוחה צריך ׁשּמנחה (אדני ְְִִִֶַָָ

ע ׂשו ,להיות) ׁשל  לב)ּבּגלּות  גם (שם  והּנה  ְִֵֵֶַַָָ
לאדֹוני  וע ֹוד  אחרינּו. לאדוני)הּוא ,(אדוני ְֲִֵַַ

מ ּׁשם  צ ּדיק, וזה הארץ, ּכל  אדֹון ְֲִִֶֶֶַָָָָזהּו
הּצּדיק, לג)יֹוסף הדר(דברים  ׁשֹור ֹו ּבכֹור ְִֵַַָָ

ּבן  מׁשיח מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ִִִֵֶֶַָָָָל ֹו,
נאמר  ּובגללֹו לז)אפרים. והּנה(בראשית ְְְֱִִִֵֶֶַַָ

תס ּבינה וה ּנה נּצבה וגם אל ּמתי ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻֻקמה
ּובצּדיק לאלּמתי. ו ּתׁשּתחוין ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻֻאל ּמתיכם

ּבברּוְך. ּכֹורע  - ה ּכֹורע ּכל  ְֱֵֵֶַַַַָָנאמר ,

מרֹום ׂשאּו אלהי "ם . ּברא ְְֱִִֵָָָֹּברא ׁשית



לפורים ב 'זוהר  פרק  אסתר מגילת  כ 

ׁש מר ה ּמ ל � סריס  ׁש עׁש גז  יד  אל ׁש ני ה נּ ׁש ים  בּ ית אל ¥Ÿ¤¤©¦§©§£©©¤¦¥¦¨©¥¤¨ׁ̈ש בה 
ה ּמ ל � בּ ּה  חפץ אם  כּ י  ה ּמ ל� אל  עוֹ ד  תבוֹ א  ֹלא ¤¤©¨¥¨¦¦¤¤©¤¨¦§©¦©ה ּפ ילג ׁש ים 

בׁש ם : מרדּ כי(טו)ונקראה  דּ ד אביחיל  בּ ת אס ּת ר ּת ר  וּ בה גּ יע §¦§§¨§¥§©¦©Ÿ¤§¥©£¦©¦Ÿ¨§¢©
את  אם  כּ י דּ בר  בק ׁש ה  ֹלא  ה ּמ ל � אל  לב וֹ א לבת ל וֹ  לקח  ¤¦¦¨¨¨§¦¤¤©¤¨©§©¨¤£אׁש ר 

א ּלה ברא מי ּורא ּו לו)עיניכם  מ מי(ישעיה  , ְִִֵֵֵֶֶָָ
ׂשאּו לא ּלה, ּברא מי אלהי"ם, הּוא ְְִֵֵֶֶָָא ּלה,
ראׁשי ׁשמ"ע, קריאת ּדא עיניכם  ְְִִֵֵֶַַָָָמרֹום
לקּודׁשא יׂשראל ּדמיחדין ׁשמע ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָּתיבין
מ "י ּתּמן ותׁשּכחּו ּפעמים, הּוא  ְְְְֲִִִִַַַָּבריְך
צריְך ּובמאי אתוון, דחמ ׁשין כללא  ְְְְְְִִִַַַָָָָּדאיהּו
ּביּה דאּתמר ּבהה ּוא ּבׁשחרין, ליּה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָליחדא 

י) ג מרֹום,(חבקוק דאיה ּו נׂשא, ידיהּו ְִֵָָָָרֹום
דתּמן  ּורא "ּו יׁשּכֹון . מרֹומים ּדאיהּו ְְְְְְִִִִַָּבגין
ׁשכינ ּתא ּדבהֹון הּככבים , אֹור ודא ְְְְִִִַָָָֹא ֹו"ר ,

דכתיב הּוא  הדא כו)נפקת  מ (ישעיה  ְְֲִִַָָ
קריאת ּדא ּובגין צבאם , במס ּפר ְְְְְִִִִַַָָָָהּמֹוציא 
מארי דאּוקמּוה ּכמה ּבליליא, ְְְְְְֵֵַָָָָׁשמע
ובקר ערב הּככבים , ּביציאת ְִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹמתניתין
בגין  מלּכא, עם ל ּה ליחדא ְְְְֲִִִִַַָָָצריכין
ׁשבה היא ּובּבקר עּמיּה, באה היא ְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּדבערב

יד)לג ּביּה ב ּובקר(אסתר ּדיצחק  ערב ודא , ְְְְִֵֶֶֶַָָֹ
יׂשראל . ּבינייהּו ּבעלּה דתּמן ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָּדאברהם,

ע"א ): קו #ף - ו%רא  (&ר$ת 'רא $ית ©¨¥©©¨¨¦¥§©ז ֹוהר

לפני şמיד  ùאה ְְִִַַָָָָָה ôכינה 

א)מאי ּכמא(קז רזא הּוא  ּדא אלי. הּבאה ְֵַַַָָָָָָ
אמר, ב)דא ּת באה(אסתר  היא ּבערב ְְִֵֶֶַָָָָ

אלי הּבאה  הּוא  ודא ׁשבה. היא  ְִֵֶַַַָָָָָֹּובּבקר
לפני ּבא  ּבׂשר  ּכל קץ דא ּכגוונא  ְְְִֵַַָָָָָָָָּתדיר.

א ּתמר: הא ּכלה עׂשּו א ּתמר. ְְְִִָָָָָָָוהא

הּוא  - אּלה מי אּלה, ברא מי ּורא ּו ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָעיניהם 
מ'רֹום ׂש'א ּו לאּלה. ברא מי ְְֱִִֵֶָָָֹאלהי"ם,
תבֹות ראׁשי  ׁשמע, קריאת  ז ֹו - ְְִֵֵֵֵֶַַָע'יניכם 
ּברּוְך ה ּקדֹוׁש את  יׂשראל  ׁשּמיחדים  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשמע 
כלל  ׁשה ּוא מ "י ׁשם  ותמצאּו ּפעמים, ְְְְֲִִִֶַַָָה ּוא
ליחדֹו צריְך ּובּמה אֹות ּיֹות. חמּׁשים ְֲֲִִִִֶֶַַָׁשל
ידיהּו ר ֹום ּבֹו ׁשּנאמר  ּבאֹותֹו ְְֱֲִֵֶֶַַָּבׁשחרית?
מר ֹומים ׁשה ּוא מּׁשּום מר ֹום, ׁשה ּוא ְִִֶֶָָָנׂשא,
א ֹור  וזה  אֹו"ר, ׁשּׁשם ּורא"ּו ְְְִֶֶָֹיׁשּכן,
זהּו יֹוצאת. ה ּׁשכינה  ׁשּבהם  ְִִֵֶֶֶַַָָָה ּכֹוכבים,
ּומ ּׁשּום צבאם , במסּפר הּמֹוציא ְְְִִִֶַָָָָׁשּכת ּוב
ׁשּבאר ּוהּו ּכמ ֹו ּבּלילה , ׁשמע  קריאת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָזה
ערב  הּכֹוכבים , ּביציאת ה ּמׁשנה ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבעלי
הּמלְך, עם אֹות ּה ליחד  צריכים ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹובקר
היא  ּובּבקר ע ּמֹו באה היא ׁשּבערב ִִִִֶֶֶֶַָָָֹמ ּׁשּום
ׁשל  ּובקר  יצחק ׁשל הערב וזה  אליו , ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשבה

י ׂשראל. ּבין ּבעל ּה ׁשּׁשם  ְְְִֵֵֶַַָָָָָאברהם,

ׁשּנאמר  ּכמֹו סֹוד  זהּו אלי? הּבאה ּזה ְֱֵֶֶֶֶַַַַָָמה
ב) היא(אסתר ּוב ּבקר באה היא ִִֶֶֶַָָָֹּבערב 

זה ּכמ ֹו ּתמיד. אלי, הּבאה וזה ּו ְְִֵֶֶַַָָָָָׁשבה .
עׂשּו נתּבאר . והרי לפני, ּבא ּבׂשר ּכל ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָקץ

נתּבאר . הרי ְֲִֵֵָָָּכלה,



לפורים כאזוהר  ב ' פרק  אסתר מגילת 

חן נ שׂ את אס ּת ר  ו ּת הי ה נּ ׁש ים  ׁש מר  ה ּמ ל� סריס  הגי יאמר  ¥¥Ÿ©¥©§¦©¤¤Ÿ¥©¨¦©§¦¤§¥Ÿ¤£אׁש ר 
ראיה : כּ ל  בּ ית (טז)בּ עיני אל אח ׁש ור וֹ ׁש  ה ּמ ל � אל  אס ּת ר וּת לּ קח  §¥¥¨Ÿ¤¨©¦¨©¤§¥¤©¤¤£©§¥¤¥

העשׂ יר בּ חד ׁש  למלכ וּ תוֹ :מלכ וּ תוֹ  ׁש בע בּ ׁש נת טבת חד ׁש  ה וּ א י ©§©Ÿ¤¨£¦¦Ÿ¤¥¥¦§©¤©§©§
לפניו(יז) וחסד  חן וּת #א ה נּ ׁש ים  מ כּ ל  אס ּת ר  את ה ּמ ל� ¨¨§¤¤¨¥¨¦©¦¨©¨¦¥§¤¤¤¤©©¡¤©ויּ אהב

וׁש ּת י: ּת חת ויּ מליכה  בּ ראׁש ּה  מלכ וּ ת כּ תר  ו יּ שׂ ם  ה בּ ת וּ ֹלת ¦§©©©¨¤¦§©©¨Ÿ§§©¤¤¤¨©§©¨¦מכּ ל 
אס ּת ר(יח) מ ׁש ּת ה  את ועבדיו שׂ ריו לכל גד וֹ ל  מ ׁש ּת ה  הּמ ל � ¥§¤¥§¦¥¨¨£©¨¨¨§¨¤§¦¤¤©©©©ויּ עשׂ 

ה ּמ ל �: כּ יד משׂ את וי ּת ן ע שׂ ה  ל ּמ דינוֹ ת וּ בה ּק בץ(יט)והנחה  ©£¨¨©§¦¨¨©¦¥©§¥§©©¤¤§¦¨¥
ה ּמ ל �: בּ ׁש ער  י ׁש ב וּ מרדּ כי  ׁש נית מגּ דת (כ )בּ תוּ ל וֹ ת אס ּת ר  אין  §¥¦¨§¢©¥§©©©¤¤¥¤§¥©¤¤

מרדּ כי מאמר  ואת מר דּ כי עליה  צ וּ ה  כּ אׁש ר  עּמ ּה  ואת ©¢§¨©£©¤§¨¢§¨¨¤¨¨¦¤£©¨©¤§¨§©מוֹ לד ּת ּה 
אּת וֹ : באמנה  היתה  כּ א ׁש ר עשׂ ה  וּ מרדּ כי(כא)אס ּת ר  ההם  בּ יּ מים  ¤§¥Ÿ¨©£¤¨§¨§¨§¨¦©¨¦¨¥¨§¢©

מ"מרי ה ּמ ל � סריסי ׁש ני ותר ׁש  בּ גתן  קצף ה ּמ ל � בּ ׁש ער  ¥§Ÿ¦¤¤©¥¦¨¥§¤¤¨¨§¦©¨¤¤©©©§¥יׁש ב
אח ׁש ור ׁש : בּ ּמ ל � יד  ל ׁש ֹלח  ויבק ׁש וּ  למרדּ כי(כב)ה ּס ף ה דּ בר  ויּ וּ דע ©©©§©§¦§©¨©¤¤£©§¥©¦¨©©¨¨§¨§¢©

מר דּ כי: בּ ׁש ם  ל ּמ ל � אס ּת ר  ו ּת אמר ה ּמ לכּ ה  לאס ּת ר  ¨¢§¨¥§¤¤©¥§¤¤Ÿ©¨§©©¥§¤§¥©©ויּ גּ ד 
דּ ברי(כג) בּ ספר  ויּ כּ תב עץ על  ׁש ניהם  ויּ ּת ל וּ  ויּ ּמ צא ה דּ בר  ¥§¦¤¥§¥¨¦©¥©¤¥§¨¦©¥¨¦©¨¨©©ª§©ויבּק ׁש 

ה ּמ ל �: לפני  ¤¤©¥§¦¦¨©ה יּ מים 

H



לפורים גזוהר  פרק אסתר מגילת כב 

לפורים  זוהר

ג פרק אסתר מגילת 

בּ ןאחר (א) המן  את אח ׁש ור וֹ ׁש  ה ּמ ל � גּ דּ ל  הא לּ ה  ה דּ ברים  ©©©§¨¦¨¥¤¦©©¤¤£©§¥¤¨¨¤
כּ ל מעל  כּ סאוֹ  את ויּ שׂ ם  וינ #אה וּ  האגגי  ¨©¥§¦¤¤¨©¥§©§©¦¨£¨¨¨§©ה ּמ דתא 

אּת וֹ : א ׁש ר  כּ רעים(ב)ה #רים  ה ּמ ל� בּ ׁש ער א ׁש ר ה ּמ ל � עבדי  וכל  ©¨¦£¤¦§¨©§¥©¤¤£¤§©©©¤¤Ÿ§¦
וֹלא יכרע ֹלא וּ מרדּ כי  ה ּמ ל � לוֹ  צ וּ ה  כן כּ י להמן  §©§¦©¢§¨¤¤©¨¦¥¦¨¨§¦£©§¦וּ מ ׁש ּת חוים 

למרדּ כי(ג)יׁש ּת חוה : ה ּמ ל � בּ ׁש ער  אׁש ר  ה ּמ ל� עבדי  ויּ אמר וּ  ¦§©£¤©Ÿ§©§¥©¤¤£¤§©©©¤¤§¨§¢¨
ה ּמ ל � מצות את עוֹ בר אּת ה  (כּ אמרם )(ד):[י ]מ דּ וּ ע בּ אמרם  ויהי ©©©¨¥¥¦§©©¤¤©§¦§¨§¨§¨§¨

ע"א ):י. פ "ב #ף  - קד ֹו$ים (&ר$ת  ו%קרא  ©¦§©¨¨¨§¦©©זֹוהר

רע şערבת  òùביל  ח₣טאים  ְְְֲִִִִֵֶַַָֹיóראל

ּדלא ּגרים מאן קּדיׁשא , ּבּוּצינא  ליּה ְִִִֵַַַָָָָָאמר
אמר הּוא . ּובריּה הֹואיל ּצּוּוייּה, ְְִִֵֵֵַַָיעביד
ורזא ּדרע, ּתערֹובת  וּדאי מהימנא , ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָרעיא 
אבּוהֹון  ּגּבי למחטי ליׂשראל , ּגרם ְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָּדא 

ּדא , ורזא  קו)ּדבׁשמ ּיא. וּיתערב ּו(תהלים ְְְְְִִַַָָָָָ
וחריב  לי ׂשראל, קטּולא  ּגרם  ודא  ְְְְִִִִֵַַָָָָָבּגֹוים.
ּגרים מק ּבלים אין ּדא, ּובגין מקּדׁשא . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָּבי

א ּלא הּמׁשיח, לב)לימֹות  ּבדד (דברים יי' ְִִֶַַָָָָָ
נכר. אל ע ּמֹו ואין ְְִֵֵֵֶַָינחּנּו

הflל� מצות òע ₣óה  ידי  על ה flלכýת ò י₣ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָי óראל

ט ֹוב  עבד ּדחּיי, מאילנא  איּנּון  ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּדיׂשראל
טֹוב, עבד  ּדמטטר ֹו"ן מ ּסטרא רע , ְְְְִִִֶֶֶֶַָָועבד
מאן  סמא "ל . רע עבד לרּביּה. נאמן ְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעבד
העֹולם ּבן איהּו ּדחּיי, מאילנא ְְִִִִֵֶַָָָָּדאיהּו
וירית ּבינ"ה. י"ּה, ּדבן מ ּסטרא ּבן ְְְִִִִֵֶַָָָָָהּבא ,
אי לּה. ירית  ואיְך ה'. ּדאיהי  ְְְִִִִֵַָָָמלכ ּותא
ּדאיהּו ּבגין ואימא, ּדאּבא  ּצּוּוייּה ְְְְִִִִִֵַָָָעביד

ׁשּלא  גרם מי  הּקדֹוׁשה, הּמנֹורה לֹו ְְִֶַַַַָָָָֹאמר 
אמר  הּוא? ּובנֹו הֹואיל צּוּויֹו, את  ְֲִִֶֶַַָיע ׂשה 
וסֹוד  רע , ׁשל  ּתערבת וּדאי ה ּנאמן, ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָֹהר ֹועה 
לאביהם לחטא ליׂשראל ּגרם  ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹזה

- זה וסֹוד קו)ׁשּבּׁשמים . ו ּיתערב ּו(תהלים ְְְִִֶֶַַַָָ
והחריב לי ׂשראל , הרג גרם  וזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָב ּגֹוים.
אין  זה  ּומ ּׁשּום הּמקּדׁש. ּבית ְִִֵֵֶֶַָאת
- אּלא הּמׁשיח, לימ ֹות ּגרים ְְִִִִֵֶַַַָָמקּבלים 

לב) נכר .(דברים  אל עּמֹו ואין ינחּנּו ּבדד ְְִֵֵֵֶַָָָה'

ועבד  טֹוב עבד  החּיים , מעץ הם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּיׂשראל
עבד  טֹוב , עבד מטטרֹו''ן ׁשל מ ּצד ְְִֶֶֶֶֶַַַרע .
ׁשהּוא  מי סמא''ל. - רע עבד  לרּבֹו. ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָנאמן
מ ּצד  ּבן  הּבא, הע ֹולם  ּבן  ה ּוא הח ּיים, ִִֵֵֵֶַַַַָָָמעץ
הּמלכ ּות את  וי ֹור ׁש ּבינה. י''ּה, ּבן  ְְִֵֶֶֶַַָָׁשל
עֹוׂשה אם אֹותּה? יֹורׁש ואיְך ה '. ְִִֵֵֶֶָׁשהיא
ׁשהיא  מּׁשּום  ואּמא, אּבא  ׁשל הּצּוּוי  ְִִִִֶֶֶַַָָאת 



לפורים כגזוהר  ג פרק אסתר מגילת

א ּתמר, ועלי ּה הּמלְך, מּצות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמלכ ּותא
ג) מ ּצות(אסתר את  עֹובר אּתה ְִֵֵַַַַָמּדּוע

על  ּדמלּכא וּצּוּוייא מ ּצוה, איהי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָהּמלְך.
ּתעׂשה. ולא ְֲֲֵֶַֹעׂשה

'/ד'ר ע"ב)ז ֹוהר קע "ה #ף  -  ל $לח  ::::(&ר$ת ©©¦§¨¨¨©§©§©

מהûČיק  מת ùרכת ְְִִִֵֶֶַַַָָהôכינה

ּדאיהי ּכריכן ׁשבעה אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַַָָָָרּבי
היא ּדהא וּדאי . ּדכ ּלא  ׁשביעתא ְְְְְִִִַַָָָָָֹׁשכינּתא
ידא על אחרנין, מ ׁשיּתא  ְְְֲִִִִַַָָָָָמתּברכא
אי ּנּון, עׂשר ּתלת  עׂשר , ּתלת  ואי ְְְְֲֲִִִַַַַַּדצּדיק .
והאי מכילן. ע ׂשר ּבתלת  ּדא ּוקמ ּוה ְְְְְְֲִִַַַָָָּכמה

ּדכ ּלהּו. ּפתחא ְְְִִָֻהיא 

ü מò על נקראת ְְִִֵֶֶַָ⁄Žרת

ּוגוונא ּבגוונהא, ּור ׁשימא  חד, חּוטא  ְְְְִִִַָָָָָָָוהיא
ּכּנרת. ּבים ּדאזיל  נ ּונא  מחד נפיק, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָּדילּה
ּכּנֹור ּדא, ועל אתקרי. ׁשמ ּה על ְְְְְִִִֵֶֶַַָָוכּנרת
ּדהא ּדדוד, מערסא לעיּלא  ּתל ּוי ְְְְֲִֵֵַָָָָָָהוה

מאליו,(דדוד) מנ ּגן ּדדוד ּכּנֹור איה ּו ְְִִִֵֵֵַַַָָו ּדאי
ּגוונ ֹוי ּכְך, ּובגין עּלאה. ק ּדיׁשא ְְְְִִִַַָָָָָָלמלּכא 
ּכּורסייא. עד ּומרקיעא רקיעא , עד ְְְְִִֵֵַַָָָָעייל 

הflל� ְִֶֶַַמצות

אמר דאּת ּכמה מצוה, ּכתיב (מלכים והכא ְְְְְְִִַַָָָָָ
יח ) היא.ב הּמלְך ג)מצות מדּוע (אסתר ְִִֶֶַַַַ

הּמלְך. מצות  את עֹובר יא)אּתה ּכי(נחמיה  ְִִֵֵֶֶַַַָ
וׁשרׁשא יסֹודא ותאנא , הּמלְך. ְְְְְִֶֶַַָָָָָמצות
הּוא והאי ּכחדא. מתעּטרין ְְְְְֲִִַַַַָָּבמלּכא 
ּדכ ּתיב, ּכתרין. ׁשאר לכל ּופתחא ְְְְְְִִִִִִַָָָּכתרא

קיח ) ּוכתיב,(תהלים צדק . ׁשערי לי ְְֲִִִֵֶֶַּפתחּו
קיח ) ּכתיב,(תהלים  ּדא ועל ליי. הּׁשער ְְְִֶַַַַַָָזה 

יי, מצֹות ּכל  את ּוּזכרּתם  א ֹותֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָּוראיתם 
ּדא ועל ּכתרין. ׁשאר ּכל ּבהאי ְְְְְְְִִַַַַָָָלאכללא

נאמר ועליו  ה ּמלְך, מצות ג)מלכּות (אסתר ְְְֱִֶֶֶַַַַָָ
היא  הּמל ְך. מצות את  ע ֹובר אּתה  ְִִֵֵֶֶַַַַַָמ ּדּוע
ולא  ע ׂשה על הּמל ְך ׁשל וצּוּוי ֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹמצוה,

ֲֶַתע ׂשה .

ׁשהיא  ּכריכ ֹות  ׁשבע אמר, יצחק ְְִִִִֶֶַַַָָרּבי 
היא  ׁשהרי ּבוּדאי . הּכל ׁשביעית  ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹׁשכינה
הּצּדיק . ידי  על אחרים מּׁשּׁשה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָמתּברכת
ּכמֹו הם , עׂשר  ׁשלׁשה ע ׂשר, ׁשלׁשה ְְְְִֵָָָָָָֹֹואם
ּפתח  וזה ּו מ ּדֹות , עׂשרה ּבׁשל ׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּבאר ּוה

ַֹה ּכל.

וצבע ּה בגוניה, ּורׁשּומה אחד, חּוט ְְְְְִִִֶֶָָָָָוהיא
וכ ּנרת ּכּנרת . ּבים ׁשהֹולְך אחד מ ּדג ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָיֹוצא
תל ּוי  היה ּכּנֹור  זה  ועל ׁשמּה. על ְְְִִֵֶַַָָָָנקראת

ׁשהרי ּדוד, מ ּטת דוד)מעל הּוא(של וּדאי ֲִִֵֵֶַַַַָ
הּקדֹוׁש לּמלְך מאליו  מנּגן ּדוד  ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכּנֹור
הרקיע, עד עֹולים  ּגוניו ולכן ְְְִִֵֶַַָָָָָָהעלי ֹון,

ה ּכּסא. עד ִִֵֵַַַָָּומהרקיע

ׁשּנאמר ּכמֹו מצוה, ּכת ּוב ביח )וכאן (מלכים ְְְֱִֶֶַָָָ
היא. הּמלְך ג)מצות אּתה(אסתר מ ּדּוע ְִִֶֶַַַַַָ

הּמלְך. מצות ּכי הּמל ְך. מצות את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַע ֹובר
מתע ּטרים  ּבּמל ְך ו ׁשר ׁש יסֹוד ְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹולמדנּו,
ׁשאר לכל ּופתח זּכרֹון וזֹוהי ְְְְִִֶֶַָָָָּכאחד,

ׁשּכתּוב קיח )ה ּכתרים , לי (תהלים  ּפתחּו ְְִִִֶַָָ
ועל לה '. הּׁשער זה וכתּוב צדק. ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָׁשערי 
ּכל את  ּוזכר ּתם  אתֹו ּוראיתם  ּכתּוב  ְְְִֶֶֶֶַָָֹזה
ׁשאר ּכל ּבזה  להכליל  ה', ְְְְִִֶַָָָמצֹות
ולא עדּות  מעידים הם ולכן ְְְְִִִֵֵֵַָָֹה ּכתרים.



לפורים גזוהר  פרק אסתר מגילת כד

קיימי ולא  סהדּותא , סהדי ְְֲֲִֵֵַַַָָאיּנּון 
מצות. ּדאיהי ּבגין ְְְְְְִִִִַַּבדּוכ ּתייהּו

ע"ב ): י #ף - ה+הר *,(ני (הק#מת ה+ֹוהר *,(ני - ©©Ÿ©¥¦©¨§©©©¥¦©זֹוהר

ò נפ ְִֶֶמסיר ýת 

יזהיר ּו והּמׂשּכילים ו ' ּתּקּונא  (דניאל ועֹוד ְְְְִִִִַַַָ
ג) ּבפ ּקּודאיב רזא  ּדידעין אינּון ְְְִִִִֵָָָָאּלין

אהב"ה, ּדאיהי ּבראׁשי"ת , ּבמ ּלת  ְְְְֲִִִִִֵַַָָָּתנינא
ע"ב)ּדאיהי  י ּברא ׁשית,(דף זעיר לחׁשּבן ְְְְְִִִִֵַֻ

חסד, אהבת ודא סלקין, חדא ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָּבמתקלא 
מפרׁש ׁשמא  לקבל ּבחּוׁשּבן, ע"ב ְְְְְֳִִֵֵָָָָּדאיהי
ּכחּוׁשּבן  וא "ו ּדביּה וּיט, וּיבא  ְְְִֵֵַַַַַָָֹוּיּסע
ּדאיהּו אחד מאמר ּדהיינּו ְְְֲִֶֶַַַָָאח"ד,
ּבמאמר והלא  עליּה ּדאּוקמּוה  ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָֹּברא ׁשית,
רחימֹוי איה ּו והאי להּברא ֹות, יכ ֹול ְְְְִִִֶַָָָאחד
ּבאחד, נפׁשיּה ּדמסר מאן ְְְְֵֵֶַַָָָָדמאריּה,
את ואהבּת ּדא ּובגין ּדמאריּה, ְְְְְִִִֵֵַָָָָּברחימ ֹוי

אלהי"ָך ה)יהו"ה ו את(דברים  נ ֹוטל אפילּו , ֱֲִֵֶֶֹ
מ ּגּופא נפׁשיּה עליּה חביב ּדאם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָנפׁשָך,
עליּה חביב  ואם  נפ ׁשָך, ּובכל נאמר ְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָלכְך
לבבָך, ּבכל נאמר לכְך מּממֹוניּה ְְְְֱִֵֵֶַַָָָּגּופי ּה
לכְך מּגּופא ממֹונא עליּה חביב  ְְֲִִִֵַָָָָואם
מסֹור עלְך דחביב ּבּמה מאדָך, ּבכל ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָֹנאמר

צרה. ּבעת  דמארְך ּברחימּו ְְְִִִֵָָָָליּה

ò נפ מסיר ýת  יהיה האחר₣ן ùגלýת  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהžŽי₣ן

יׂשראל  ּדעתידין נּסיֹון איהּו ְְֲִִִִִֵַָָָודא 
ּבתראה, ּדגלּות ׁשנין בׁשבעין ְְְְְְְִִִַַַָָָָָלאתנּסאה
נפ ׁשיּה, נטלין ּוכאּלּו ּכּמת, חׁשּוב ְְְְִִִֵֵַַָָָּדעני
ּבּמה ׁשקּולין, ּכּלה ּו ּוממ ֹונא ונפ ׁשא ְְְְִֶַַָָָָֻּגּופא 
דמאריּה, ּברחימ ּו ליּה מסֹור עליּה ְְְְֲִִִֵֵֵָָדחביב
אהב"ה ּבמּלת  אתקּׁשר זמנא ְְְְֲִִִַַַַַָָּובהה ּוא
עלמא, ּברא  ביּה ּוכא ּלּו בראׁשי"ת, ְְְְִִִִֵֵָָָָדאיהי
אֹו גּופיּה אֹו נפׁשיּה מסר ּדלא ְְֵֵַַָָָּומאן

מצות. ׁשהיא  מּׁשּום ּבמקֹומם, ְְְִִִִִֶַָע ֹומדים

הם אּלּו יזהר ּו, וה ּמׂשּכלים ו', ּתּקּון ְְְְִִִִֵֵַַַוע ֹוד 
ּבמּלת ה ּׁשנּיה ּבּמצוה ס ֹוד ְְְְִִִִֶַַַָָׁשּיֹודעים 
לחׁשּבֹון  ׁשהיא אהב "ה , ׁשהיא  ְְְֲִִִֵֶֶֶַָּברא ׁשית,
וזֹו ע ֹולים, אחד  ּבמ ׁשקל ּברא ׁשית ְְְְִִִֵֶָָָָקטן
ּכנגד  ּבחׁשּבֹון , ע"ב  ׁשהיא חסד, ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַאהבת 
וא"ו ׁשּבֹו ו ּיט, וּיבא  ו ּיּסע  המפרׁש ְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹה ּׁשם 
ׁשהּוא  אחד מאמר  ׁשהינ ּו אח"ד, ְְְֲֶֶֶֶֶַַָָָּכח ׁשּבֹון
במאמר  והלא עליו, ׁשּבארּוה  ְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּברא ׁשית,
מי  ר ּבֹונֹו. אהּוב  וזה ּו להּבראת , יכֹול ְְֲִִִֶֶָָָֹאחד
רּבֹונֹו, ּבאהבת ּבאחד, נפׁשֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָׁשּמֹוסר
אפּלּו אלהי"ְך, ה ' את ואהב ּת זה ְְֱֲִִֵֶֶַָָֹּומּׁשּום 
נפׁשֹו עליו חביבה ׁשאם נפׁשְך. את ְְְֲִִֵֶֶַַָָָנֹוטל
חביב  ואם  נפ ׁשָך. ּובכל נאמר לכְך ְְְְְֱִִִֶַַָָָמ ּגּופֹו,
לבבָך. ּובכל נאמר לכ ְך מ ּממ ֹונֹו, ּגּופֹו ְְְְֱִֶַָָָָָָעליו 
נאמר  לכ ְך מ ּגּוף, ממֹון  עליו חביב ְְֱִִִֶַָָָָָואם
מסר  עליָך, ׁשחביב  ּבמה מאדָך. ְְְְִֶֶֶַָָָֹֹּבכל

צרה . ּבעת  ר ּבֹונ ָך ּבאהבת  ְְְֲִֵַַָָָאֹותּה

להתנ ּסֹות יׂשראל ׁשעתידים ה ּנּסי ֹון  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָוזה ּו
האחרֹונה, הּגלּות  ׁשל הּׁשנים ְְֲִִִֶַַַָָָָּבׁשבעים
נפׁשֹו, נ ֹוטלים  ּוכאּלּו ּכמת , חׁשּוב ְְְְִִִֵֶַָָׁשעני
ּבמה ׁשקּולים. ּכּלם - ּוממ ֹון ונפׁש ְְְִֶֶַָָֻּגּוף
רּבֹונֹו, ּבאהבת  אֹותֹו מסר עליו, ְְֲִִֶַַָָָֹּׁשחביב
ׁשהיא  אהב"ה ּבמ ּלת נקׁשר זמן ְְְְֲִִִֶַַַָָּובאֹותֹו
ׁשּלא  ּומי ע ֹולם , ּברא ב ֹו ּוכאּלּו ְְִִִֵֶָָָֹברא ׁשי"ת,
ר ּבֹונֹו ּבאהבת ממ ֹונֹו אֹו נפׁשֹו ְְֲִֵַַַָמ ֹוסר 



לפורים כהזוהר  ג פרק אסתר מגילת

הּׁשמד, ּבׁשעת דמאריּה ּברחימּו ְְְְִִִֵֵַַַָָממֹוניּה
ּומאן  ובהּו, לתהּו עלמא  אחזר ְְְְִַַָָָָֹֹּכאּלּו
ּבׁשעת ּוממ ֹוניּה וגּופיּה נפׁשיּה ְְְְִֵֵֵַַַָָּדמסר
אתקרי ּדא  דמארי ּה, ּברחימ ּו ְְְְְִִִֵֵַַָָהּׁשמד
עלמא ּובההּוא וּדאי, דמאריּה ְְְְִֵַַַָָָָרחימא
סמיְך קרא ּדא ּובגין מיניּה. לעילא  ְְְִִִִֵֵָָָָלית 

ובה ּו תה ּו היתה והארץ ב)ליּה א .(בראשית ְְֵֶָָָָָֹֹ

ע ₣לם ùנין היא  ְְִִִַַָָהôכינה

מ איהי יהו"ה מ ּכל ואהבת  ּכלילא לכ ּות, ְְְֲִִִִַַַָָ
הּוא ּבריְך דקּוד ׁשא ּפּקּודא ואיהי ְְְְְִִִִִָָָספירן,

א ּתמר ּובגינּה ּפּקּודין, ּתרי"ג (אסתרּבכל ְְְְִִִִַַַָָ
ג) הּמלְך,ג מצות את עֹובר אּתה ְִֵֵֶֶַַַַַָמּדּוע

איהי ּביׁשא  ׁשפחה עלמא , בנין ְְְְִִִִִִִַָָָָואיהי
ּבּה אּתמר ּדא  ּובגין עלמא , (בראשית חרּבן ְְְְִִַַָָָָָ

ב) ואיהיא ובהּו, תהּו היתה ְְְִִֶָָָָָֹֹוהארץ
הּוא ּברי ְך דקּודׁשא  בידא  ְְְְִִָָָרצ ּועה 

חּייבּיא. ביּה ְְֵַַַָָָָלאלקאה

אמşית אהבה ýהינ הûברים òל ₣òה ùכל ה' ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהא ₣הב

הּוא ּבריְך לקּוד ׁשא ּדרחים מאן  ּדא ְְְְְִִִָָָָּובגין
ּדינטיר ממ ֹוניּה, אֹו גּופי ּה אֹו נפׁשיּה ְְְִִִֵֵֵַָמ ּגֹו
דיליּה רחימ ּו הא הּוא , ּבריְך קּוד ׁשא ְְְִִִֵֵָָליּה
עּקר ולאו ליּה, דיהיב ּבההיא ְְְְִִִֵַַָָָּתלּויה
נטל  דאם רחימּו, האי איה ּו ּדלאו ְְְְִִִִַַַָרחימ ּו,
איהּו לאו ּביּה, ּכפר ג ּופיּה א ֹו ִֵֵֵַַָָממֹוניּה
ּברחימּו נפ ׁשיּה ּדמסר עד רחימּו, ְְְְִִִִֵַַַָָעּקר
לגּביּה, ׁשק ּולין ּתלת ּכל ואם ְְְְְִִֵֵַַָָדמאריּה,
ׁשמיּה קדּוׁשת  על ּכּלה ּו לֹון ְְְְִֵַַֻימסֹור
דרחימּו, עּקרא איהּו והאי ְְְִִִִִִַָָּברחימ ּו,
ּדאיהי מלכּות , יהו"ה אהבת  ְְְֲִִִַַַדאיהּו
דגבּורה מ ּסטרא ּדיראה חסד, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָאהבת
יהו"ה אהבת מלכ ּות  איהי ּומחסד ְֲִִִִֵֶֶַַַאיהי,

. יי' יראת  איהי מּגבּורה דא ּתמר, ְְְְְְִִִִִַַָָָּכמה

לתהּו ע ֹולם החזיר ּכאּלּו הּׁשמד, ְְְְֱִִִֶַַָָֹּבׁשעת 
ּוממ ֹונֹו וגּופֹו נפׁשֹו ׁשּמֹוסר  ּומי ְְִֵֶַָָֹובה ּו,
ׁשּנקרא  זהּו רּבֹונֹו, ּבאהבת  ה ּׁשמד ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָּבׁשעת 
אין  ע ֹולם  ּובאֹותֹו וּדאי, רּבֹונֹו ְֲִֵַַָאה ּוב
לֹו סמ ְך הּכתּוב זה ּומ ּׁשּום מּמּנּו, ְְִִֶֶַַַָָָלמעלה

ובהּו. תהּו היתה  ְְֶָָָָָֹוהארץ

מּכל  ׁשּכלּולה הּמלכּות  היא ה' ְְְֲִִֶַַַַָָואהבת
הּוא  ּברּוְך ה ּקדֹוׁש מצות  והיא ְְְִִִַַַָָה ּספירֹות ,
מ ּדּוע  נאמר  ּובגלל ּה מצוֹות , ּתרי"ג  ְְְְֱִִֶַַַַַָָָּבכל
ּבנין  והיא ה ּמלְך, מצות את עֹובר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאּתה
עֹולם, חרּבן  היא הרעה  ה ּׁשפחה  ְְִִַַָָָָָָֻעֹולם.
תהּו היתה  והארץ ּבּה נאמר זה  ְְֱִֶֶֶַָָָָָֹּומּׁשּום 
הּוא  ּבר ּוְך הּקדֹוׁש ּביד רצּועה והיא ְְְִַַָָָָֹובה ּו,

הר ׁשעים . ּבּה ְְְִַָָָלהלקֹות

ּברּוְך הּקדֹוׁש את ׁשאֹוהב מי  זה, ִִֵֶֶֶַָָּומּׁשּום 
ממ ֹונֹו, אֹו גּופֹו אֹו נפׁשֹו מּתֹוְך ְִַָה ּוא
הרי  הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש אֹותֹו ְֲִֵֶַָָֹׁשּיׁשמר
ואינּה לֹו, ׁשּנתן  ּבאֹות ּה תלּויה  ְְְֲֵֶַַָָָָָאהבת ֹו
נטל  ׁשאם אהבה, לא ׁשּזֹו אהבת ֹו, ֲֲִִֶֶַַַַָָָֹעּקר
עּקר  אינֹו ּבֹו. ּכֹופר גּופ ֹו אֹו ִֵֵַָממֹונ ֹו
ר ּבֹונֹו. ּבאהבת נפׁשֹו ׁשּמֹוסר עד ְְֲֲִֵֶַַַַַָָהאהבה,
את ימסר  לגּביו , ׁשקּולים  הּׁשלׁש ּכל ְְְְִִִֶַַָָָֹֹואם
עּקר  וזה ּו ּבאהבה, ׁשמ ֹו קדּׁשת על  ְְְְֲִֶַַַַָָֻֻּכּלם
מלכּות, יהו"ה  אהבת  ׁשהיא ְֲֲִֶַַַַָָהאהבה,
מ ּצד  היא ׁשּיראה חסד, אהבת  ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָׁשהיא
אהבת מלכ ּות , היא ּומחסד ְְֲִֵֶֶַַַַָה ּגב ּורה ,
יראת היא מּגבּורה ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱִִִֶֶַַָיהו "ה,

ה '.



לפורים גזוהר  פרק אסתר מגילת כו

דּ ברי היעמדוּ  לראוֹ ת  להמן ויּ גּ יד וּ  אליהם  ׁש מע ו ֹלא  ויוֹ ם יוֹ ם  ¥§¦§©©£§¦¨¨§¦©©¤¥£©¨§¨¨¥אליו
יה וּ די: ה וּ א א ׁש ר להם  ה גּ יד  כּ י מרדּ כי(ה)מר דּ כי אין  כּ י המן  ויּ רא  ¨§¢©¦¦¦¨¤£¤§¦©©§¨¨¦¥¨§¢©

חמה : המן ויּ ּמ לא  ל וֹ  וּ מׁש ּת חוה  יד(ו)כּ רע לׁש ֹלח  בּ עיניו ויּ בז  Ÿ¥©¦§©£¤©¦¨¥¨¨¥¨©¦¤§¥¨¦§¨
לה ׁש מיד המן ויבּק ׁש  מר דּ כי  עם  את ל וֹ  ה גּ יד וּ  כּ י  לבדּ וֹ  ¦§©§¨¨¥©§©¨¢§¨©¤¦¦¦©§©¢§¨§בּ מרדּ כי 
מר דּ כי: עם  אח ׁש ור וֹ ׁש  מלכ וּ ת בּ כל  א ׁש ר  ה יּ ה וּ דים  כּ ל  ¨¢§¨©¥§©£§©¨§¤£¦§©¨¤את

לּמ ל �(ז) עשׂ רה  ׁש ּת ים  בּ ׁש נת ניסן חד ׁש  ה וּ א  הראׁש וֹ ן  ¤¤©¥§¤¥§©§¦¨¦¤Ÿ¤¨¦Ÿ©בּ חד ׁש 
וּ מחד ׁש  ליוֹ ם  מיּ וֹ ם  המן לפני ה גּ וֹ רל  ה וּ א  ּפ וּ ר  ה ּפ יל  ¤Ÿ¥§¦¨¨¥§¦¨©¦¦¥§©£אח ׁש ור וֹ ׁש 

אדר: חדׁש  ה וּ א  ע שׂ ר  ׁש נים  לּמ ל �(ח )לחד ׁש  המן  ויּ אמר  §Ÿ¤§¥¨¨Ÿ¤£¨©Ÿ¤¨¨©¤¤
מדינוֹ ת  בּ כל  העּמ ים  בּ ין  וּ מפרד  מפ זּ ר אחד  עם  יׁש נ וֹ  ¦§ª¨§Ÿ̈¥¨©¦§Ÿ§¨¤©§¤¥§©£אח ׁש ור וֹ ׁש 
ע שׂ ים אינם  ה ּמ ל � דּ תי ואת עם  מכּ ל  ׁש נוֹ ת ודתיהם  ¦Ÿ¦¨¨§¤¨¥©¤¤¥¨Ÿ¤¥¨§¤§©מלכ וּ ת'

לה נּ יחם : ׁש וֹ ה  אין לאבּ דם(ט)ול ּמ ל� יכּ תב ט וֹ ב ה ּמ ל� על אם  §©¤¤¥¤§©¦¨¦©©¤¤¦¨¥§©§¨
להביא ה ּמ לאכה  ע שׂ י ידי על אׁש ק וֹ ל  כּ סף כּ כּ ר אלפים  ¦¨§¨¨§©¥Ÿ¥§©§¤¤¤©¦¦¨£¤¤£©ועשׂ רת

ה ּמ ל �: גּ נזי להמן(י)אל  ו יּ ּת נּה  יד וֹ  מעל ט בּ עּת וֹ  את ה ּמ ל � ויּ סר ¤¦§¥©¤¤©¨©©¤¤¤©©§¥©¨©¦§¨§¨¨
ה יּ ה וּ דים : צרר  האגגי ה ּמ דתא  ה כּ סף(יא)בּ ן  להמן  ה ּמ ל � ויּ אמר  ¤©§¨¨¨£¨¦Ÿ¥©§¦©Ÿ¤©¤¤§¨¨©¤¤

כּ ּט וֹ ב בּ וֹ  לעשׂ וֹ ת והעם  ל � ה ּמ ל �(יב)בּ עיני':נתוּ ן  ספרי  ויּ ּק רא וּ  ¨¨§¨¨©£©§¥¤©¦¨§Ÿ§¥©¤¤
המן צ וּ ה  אׁש ר  כּ כל  ויּ כּ תב בּ וֹ  י וֹ ם  ע שׂ ר  בּ ׁש ל וֹ ׁש ה  הראׁש וֹ ן  ¨¨¨¦¤£¨§¥¨¦©¨¨¨§¦¦¨¤Ÿ©בּ חד ׁש 
ואל וּ מדינה  מדינה  על  א ׁש ר  ה ּפ ח וֹ ת ואל ה ּמ ל � אח ׁש דּ רּפ ני ¤§¨¦§¨¦§©¤£©©¤§¤¤©¥§§©§©£¤אל 
בּ ׁש ם כּ לׁש וֹ נ וֹ  ועם  ועם  כּ כתבּה  וּ מדינה  מדינה  ועם  עם  ¥§§¦¨¨©§¨¨§¦¨¦§¨¦§¨¨©¥̈שׂ רי 

הúב ýרה ýמ Čד החסד  מČד şְִִֶֶַַַַָָ₣רה 

מ ּתרויהּו תרי"א  דאיהי ְְְְְִִִַַַָוא ֹורייתא
עּמּודא ודא  ליׂשראל ְְְְְִִִֵַָָָאתיהיב
מלכּות אתקריאת מ ּסטריּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָדאמצעיתא,

יהו"ה  דיליּה(תמימה)ּתֹורת מצוה ואיהי , ְְִִִִֵַָ
מּׁשמיּה, דתליין ּפּקּודי ּתרי"ג ְְְְְִִֵֵַַַָָּבכל
עם זכר"י  ׁשס "ה , י"ה עם  ׁשמ "י  ְְְְִִִִִִָּדאינ ּון

ּכדמ ּותֹו: ּבצלמ ֹו היא רמ"ח, ְְְְִִַַו"ה

נּתנה מ ּׁשניהם  - תרי"א ׁשהיא  ְְְִִִֵֶֶַָָוהּתֹורה
מּצּדֹו האמצעי, עּמּוד וזה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָליׂשראל,

יהו"ה ּתֹורת  הּמלכּות  ,(תמימה)נקראת  ְְִֵַַַ
מצוֹות  ּתרי "ג ּבכל ׁשּלֹו מצוה ְְְְְִִִֶַַָָוהיא
- י"ה עם ׁשמ"י  ׁשהם  מ ּׁשמֹו, ְְְִִִִֵֶֶׁשּתלּויים
היא רמ"ח, - ו "ה  עם זכרי  ְִִִִשס "ה.

כדמּותֹו. ְְְִַבצלמֹו
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ה ּמ ל�: בּ טבּ עת ונח ּת ם  נכ ּת ב  אח ׁש ור ׁש  ספרים(יג )ה ּמ ל � ונ ׁש ל וֹ ח  ©¤¤£©§¥¦§¨§¤§¨§©©©©¤¤§¦§©§¨¦
כּ ל את וּ לאבּ ד  להרג לה ׁש מיד ה ּמ ל � מדינ וֹ ת כּ ל  אל  הרצים  ¨¤¥©§Ÿ£©¦§©§¤¤©¦§¨¤¦¨¨©§בּ יד
עשׂ ר בּ ׁש ל וֹ ׁש ה  אחד  בּ יוֹ ם  ונ ׁש ים  טף  זקן  ועד מנּ ער  ¨¨¨§¦¨¤§¦¨§©¥¨©§©©¦¦§©ה יּ ה וּ דים 

לבוֹ ז: וּ ׁש ללם  אדר  חד ׁש  ה וּ א עשׂ ר  ׁש נים  ה כּ תב(יד)לחד ׁש  ּפ תׁש גן §Ÿ¤§¥¨¨Ÿ¤£¨§¨¨¨©§¤¤©§¨
עתדים להיוֹ ת העּמ ים  לכל  גּ ל וּ י וּ מדינה  מדינה  בּ כל  דּ ת ¦¦£§¦¦©¨¨§¨¨¦§¨¦§¨§¨¥¨¦§לה נּ תן 

ה זּ ה : נ ּת נה(טו )ל יּ וֹ ם  וה דּ ת ה ּמ ל � בּ דבר  דח וּ פים  יצא וּ  הרצים  ©©¤¨¨¦¨§§¦¦§©©¤¤§©¨¦§¨
נבוֹ כה : ׁש וּ ׁש ן  והעיר  ל ׁש ּת וֹ ת  יׁש בוּ  והמן  וה ּמ ל � ה בּ ירה  ¨¨¨¦¨§§¦§¨¨¨§¤¤©§¨¦©©§בּ ׁש וּ ׁש ן 

H



לפורים ד'זוהר  פרק אסתר מגילת כח 

לפורים  זוהר

ד' פרק אסתר מגילת

נעשׂ ה�מר 	כי (א) א ׁש ר  כּ ל  את את [יא ]ידע מר דּ כי ויּ קרע  ¨§¢©¨©¤¨£¤©£¨©¦§©¨§¢©¤
העיר בּ תוֹ � ויּ צא ואפר שׂ ק  ו יּ ל בּ ׁש  ¦¨§¥¥©¤¥¨©©§¦©¨¨§בּ גדיו 

יא.

אחשורוש בסעודת ישתתפו שלא  מיחה היהודי מרדכי 

המן בא גדולה בעלילה נפחא  יצחק  ר' אמר 

האלה  הימים ובמלאת שנאמר  ישראל על

אין בשושן, הנמצאים העם לכל המלך עשה 

המן אמר  ישראל, אלא  כאן  האמור  העם

העמיד  הוא, זמה  שונא אלקיהם לאחשורש 

עליהם  וגזר משתה להם ועשה זונות להם

שנאמר כרצונם ויעשו  וישתו שיבואו 

יבוא , שירצה מי ואיש", איש כרצון  "לעשות

פתחון יהא שלא  כדי  יבוא, לא ירצה שלא ומי 

הביאום . כרחם  בעל לומר  למדה"ד פה 

בידם. ומיחה מרדכי עמד 

י"ח  משתה  לאותו והלכו  מרדכי דברי  הניחו 

עליהם  והשטין  השטן עמד ותקמ "ד , אלף

אתה  מתי עד  רבש"ע  הקב"ה לפני ואמר

עצמם  מפרישים  שהם  זו  באומה  תדבק

ותורה  לו  אמר  הזה, בזמן  אותם אבד ממך,

תסתפק  רבש"ע ליה  אמר  עליה , תהא  מה 

באותה  דעתו  השוה הקב "ה  אף  בעליונים ,

שבשבילה  זו אומה הקב "ה  אמר  שעה ,

אנחותי מאנוש רבות  אשביתה  יום  בכל 

אגרות  לי הביאו  הקב"ה אמר מיד זכרם ,

השטן הלך  מיד  כליה, עליהם ואכתוב 

יצאת  כך התורה  כשראתה  מגילה, להביא

בבכי, קולה  ונתנה אלמנות בבגדי לפניו 

הן שנאמר מה"ש, צעקו  בכייתה  ולקול

אנו בטלים ישראל אם  חוצה, צעקו אראלים 

חמה  ששמעו כיון  בעולם, צריכין למה

בבכי, קולם  ונתנו  שקים חגרו כך ולבנה

וארץ  שמים  קדרו ", וירח  "שמש שנאמר

קדרות", שמים "אלביש שנאמר  נתאבלו

שיחזרו ישראל  יבטלו  ואמר אליהו ] [עמד

ומשתעבדים  תורה ללמוד למקום  ממקום 

רץ  מיד המצות , ועל  המילה ועל השבת  על

ואל  עולם צדיקי אל בבהלה  ז"ל  אליהו 

וארץ  שמים להם ואמר  הראשונים, נביאים 

וכל  נפש במר  בוכים השמים צבא וכל

ואתם  כיולדה חיל אחזתו כולו  העולם

אמר מה , מפני  לו  אמרו ודוממים, יושבים 

אחשורש  ממשתה ושתו  שאכלו מפני להם

מן שמם ולמחות  לטבח ישראל והושלמו

אדם  יש כלום  לאליהו משה  אמר  העולם,

בהם  אחד אדם יש לו  אמר  בדור , כשר

שמו. ומרדכי 
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וּ מרה : גדלה  זעקה  אין(ב)ויּ זעק  כּ י ה ּמ ל� ׁש ער  לפני  עד  ויּ בוֹ א ©¦§©§¨¨§Ÿ¨¨¨©¨©¦§¥©©©¤¤¦¥
שׂ ק : בּ לב וּ ׁש  ה ּמ ל � ׁש ער  אל  מק וֹ ם(ג)לב וֹ א וּ מדינה  מדינה  וּ בכל  ¨¤©©©¤¤¦§¨§¨§¦¨§¦¨§

וּ בכי וצ וֹ ם  ל יּ ה וּ דים  גּ דוֹ ל  אבל  מגּ יע ודתוֹ  ה ּמ ל � דּ בר  ¦§§¦§©¨¤¥©¦©¨§¤¤©©§¤£אׁש ר 
לר בּ ים : י צּ ע ואפר  שׂ ק  נערוֹ ת (ד )וּ מס ּפ ד  (וּת בוֹ אנה ) וּת בוֹ אינה  ¦§¥©¨¥¤ª©¨©¦©¨¨©¨¨©£

בּ גדים וּת ׁש לח  מאד  ה ּמ ל כּ ה  וּת תחלחל  לּה  ויּ גּ יד וּ  וסריסיה  ¦¨§©§¦©Ÿ§¨§©©©§©§¦©¨¦©©¨¤¦¨§¥§¤אס ּת ר 
ק בּ ל : וֹלא  מעליו שׂ ּק וֹ  וּ להסיר  מר דּ כי את וּת קרא(ה)להל בּ י ׁש  §©§¦¤¨§¢©§¨¦©¥¨¨§¦¥©¦§¨

על וּת צ וּ ה וּ  לפניה  העמיד  א ׁש ר  ה ּמ ל � מּס ריסי להת� ©¥©§©¨¤¨§¦¡¤¤£¤¤©¥¦¨¦¨£©¥§¤אס ּת ר 
זּ ה : מה  ועל זּ ה  מה  לדעת אל(ו)מרדּ כי מר דּ כי אל  הת� ויּ צא  ¨§¢¨¨©©©¤§©©¤©¥¥£¨¤¨§¢¨¤

ה ּמ ל �: ׁש ער  לפני א ׁש ר העיר כּ ל(ז)רח וֹ ב את מר דּ כי ל וֹ  ויּ גּ ד  §¨¦£¤¦§¥©©©¤¤©©¤¨§¢©¥¨
גּ נזי על לׁש ק וֹ ל  המן אמר א ׁש ר ה כּ סף ּפ ר ׁש ת ואת קרה וּ  ¥§¦©§¦¨¨©¨¤£¤¤©©¨¨¥§¨¨¤£אׁש ר 

לאבּ דם : (בּ יּ ה וּ דים ) בּ יּ ה וּ דיים  ה דּ ת (ח )ה ּמ ל� כּ תב ּפ תׁש גן  ואת ©¤¤©§¦©§¦§©§¨§¤©§¤¤§¨©¨
וּ לה גּ יד אס ּת ר  את להראוֹ ת ל וֹ  נתן  לה ׁש מידם  בּ ׁש וּ ׁש ן  נ ּת ן ¦©§¥§¤¤§©§©¨¨¦§©§¨§©¦¤£אׁש ר 
על מלּ פניו וּ לבּק ׁש  לוֹ  להתח נּ ן ה ּמ ל � אל  לבוֹ א  עליה  וּ לצ וּ וֹ ת ©¨¨§¦¥©§¤©§¦§¤¤©¤¨¨¤¨©§̈ל ּה 

מרדּ כי:(ט )עּמ ּה : דּ ברי את לאס ּת ר  ויּ גּ ד  הת� וּת אמר(י )ויּ ב וֹ א ©¨©¨£¨©©¥§¤§¥¥¦§¥¨§¢¨©Ÿ¤
מר דּ כי : אל  וּת צ וּ ה וּ  להת� ועם(יא)אס ּת ר ה ּמ ל � עבדי  כּ ל  ¤§¥©£¨©§©¥¤¨§¢¨¨©§¥©¤¤§©

ה ּמ ל � אל  יב וֹ א א ׁש ר וא"ה  איׁש  כּ ל  אׁש ר  י וֹ דעים  ה ּמ ל � ¤¤©¤¨¤£¨¦§¦¨¤£¦§¤¤©¦§מדינוֹ ת

המעתיק ) מפני(הערת  כשר  אדם  דנקרא י"ל

ע"ז בגמרא  כדאי ' ד.)שמיחה  שצדיק (דף

גמור. שאינו  כצדיק הוי  מוחה שאינו גמור

מיחה  ומרדכי מיחו, ולא  שם  היו  והסנהדרין 

גמור צדיק כשר  אדם הוא  רק נקרא  ע"כ

בעוונם]. נתפס שלא

ואנחנו משם הוא שיעמוד  הודיעו  לו  אמר 

רועה  לו  אמר  ותחנונים, בתפלה  מכאן

צאנך  על כליה  של אגרות כתבו כבר נאמן

לאבות  משה א"ל מיד חתומה, היא  וכבר 

רחמים  חתומה היא בטיט אם  העולם

שהיה  מה  חתומה היא  בדם ואם נשמעים,

מרדכי אצל ז"ל  אליהו  בא מיד  יהיה ,

נעשה , אשר כל את  ידע ומרדכי  והודיעו ,

של  תינוקות כל  את קבץ מרדכי, עשה  מה 

והלבישם  ומים  מלחם אותם  ועינה רבן  בית

ובוכה  צווח  והיה אפר  על  והושיבם שקים

באוהביו. נתיעץ  והמן ובלילה , ביום עמהם 

שנת נדדה  ההוא בלילה עה"פ מגילה  (ילקוט 

.המלך)



לפורים ד'זוהר  פרק אסתר מגילת ל 

מא ׁש ר לבד להמית דּ תוֹ  אחת יּק רא ֹלא א ׁש ר ה ּפ נימית החצר ¤£¥©§¦¨§¨©©¥¨¦¤£¦¦§©¥¨¤¤אל 
ה זּ הב ׁש רביט  את ה ּמ ל � ל וֹ  לבוֹ א[יב ]יוֹ ׁש יט נקראתי ֹלא  ואני  וחיה  ¦©¤¤¤©§¦©¨¨§¨¨©£¦¦§¥¦¨

ע"ב ):יב. מ "ד #ף - תזריע (&ר$ת ו%קרא  ©©¦§©©¨¨¨§¦©©ז ֹוהר

למק₣מכם ýְְְִִֶָה⁄נס

חד  ליליא  יתבי הוֹו אחא ורּבי חּייא  ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָרּבי
ליליא ּבפלג ּות קמּו אּבא. ּדר ּבי  ְְְְִִֵֵַַַָָָק ּמיּה
חמּו לבר, ּדנפקּו עד  ּבאֹורייתא. ְְְְְְְִֵַַַָָָלמלעי 
ּבככבא זמני ג' ּבטׁש ּדהוה ּככבא  ְְְֲִֵַַָָָָָָֹֹחד
ּתרי ׁשמעּו אדהכי נהֹוריּה. וסתים ְְְְְֳִִֵֵַָָָָָאחרא
צפֹון  לסטר חד קלא סטרי, ּבתרי ְְְִִִֵֵֵַַָָָָקלי

וקלא  ע"ב)לעיּלא , מ"ד לתּתא.(דף חד ְְְֵַַָָָָ
אסּתר עליו צּותה אׁשר קלא ְְְֲִֵֶֶַָָָָָוההּוא
לאתרייכּו, ואת ּכניׁשּו עּולּו ואמר, ְְְְְְְְִִִַַַַָאכריז
ּפתיחא, ּדנּוקּבא  אסּתמרּותא  ְְְְְְִִַַָָָָהׁשּתא 
ּבגנתא, לטיילא עאל הּוא ּבריְך ְְְְְְִִַָָָָק ּודׁשא
ּבגנתא, ּדי ּבצדיקּייא  ְְְְְְְִִִִַַַָָָלא ׁשּתע ׁשעא 

וׁשכיְך. קלא  ההּוא  ְְִַַָָָָאעבר
òירה ידי  על  ה flל � עם  מתיחדת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהôכינה 

הא אמרּו, חייא , ורּבי אחא רּבי ְְְֲִִִִִַָָָָָאהדרּו
ּדּכנסת ּדאתערּותא  רעּותא , ע ּדן ְְְְְִִֶֶַַָָָָודאי

ּבמלּכא(עדן)יׂשראל לאתחּברא  הּוא ְְְְְְִִֵַַָָָ
לא ודאי, אחא, ר ּבי  אמר ֲִִַַַַַָָָָק ּדיׁשא,

יׂשראל (אתחברת) ּכנסת  לּה ְְְֲִִֵֶֶָָָאנגידת 
ׁשירתא, מּגֹו אּלא  ה ּוא ּבריְך ְְְִִִֶָָָָּבק ּודׁשא

לג ּביּה. ּדילּה ׁשבחא ְְִִֵַָָָמּגֹו
חסד òל חýט ה flל� מ₣òיט  ùùִֶֶֶֶֶֶַַֹקר

מלּכא לּה ואֹוׁשיט צפרא , ּדאתי ְְְְִֵַַַָָָָעד
ּדאמרינן, ּכמה ּדמּלה ורזא ּדחסד, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָחּוטא

ה) את(אסתר לאסּתר הּמלְך ְְֵֶֶֶֶֶַַוּיֹוׁשט
ּתימא ולא  וג ֹו'. ּבידֹו א ׁשר הּזהב ְְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשרביט 
ּדא, מלּכא לּה אֹוׁשיט  ּבלחֹודהא ְְְִִַָָָָָָּדלּה

לילה י ֹוׁשבים היּו אחא ורּבי חּייא ְְְִִִִַַַָָָָָרּבי 
ה ּלילה ּבחצֹות  קמ ּו א ּבא. רּבי לפני ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָאחד
ראּו החּוצה, ׁשּיצא ּו עד  ּבּתֹורה. ְֲֶַַַַָָָָֹלעסק
ּפעמים ׁשלׁש מ ּכה ׁשהיה אחד ְִֶֶֶַָָָָָָֹּכֹוכב
ׁשמע ּו ּבינתים  אֹורֹו. ּומס ּתיר  אחר ְְְְִִֵֵַַַָָּבכֹוכב
לצד  אחד קֹול צדדים, ּבׁשני  ק ֹולֹות  ְְְְִִֵֵֶַָָׁשני 
והּקֹול  למ ּטה , אחד וקֹול למעלה , ְְְְְֶַַַָָָָצפֹון 
והת ּכּנסּו ה ּכנסּו ואֹומר : מכריז  ְְְְְְִִִֵַַַָההּוא
נקבה ׁשל ה ׁשּתּמר ּות עכׁשו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָלמקֹומכם,
ּבּגן  לטּיל נכנס  הּוא ּבר ּוְך הּקדֹוׁש ְְְִֵַַַָָָָָּפתּוחה ,
עבר  ׁשּבּגן. הּצּדיקים עם ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָלהׁשּתע ׁשע 

וׁשכ ְך. ה ּקֹול ְַַָאֹותֹו

הּנה אמרּו, חּייא . ורּבי אחא רּבי ְְְִִִִֵַַָָָָָחזר ּו
ּכנסת ׁשל  ׁשהתע ֹוררּות רצֹון , עת ְְְִֵֶֶֶֶַַָו ּדאי

הּמל ְך(זמן)י ׂשראל  עם  להתחּבר  היא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
לא וּדאי אחא, ר ּבי אמר ִַַַַַָָָָֹה ּקדֹוׁש.

עם (מתחברת) י ׂשראל  ּכנסת ל ּה ְְְִִֵֶֶַַָָֻמׁשּפעת
ׁשירה מ ּתֹוְך אּלא ה ּוא ּברּוְך ִִֶַָָָָה ּקדֹוׁש

אליו . ׁשּלּה ה ּׁשבח ִֵֶֶַַָָּומּתֹוְך

ח ּוט  הּמלְך לּה ּומ ֹוׁשיט הּבקר , ׁשּבא ִֶֶֶֶַַַָָעד
ׁשאמרנּו, ּכמ ֹו ה ּדבר וסֹוד חסד, (אסתרׁשל ְְְֶֶֶֶַַָָָ

ׁשרביטה) את  לאס ּתר  הּמלְך ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַו ּיֹוׁשט
ׁשּלּה ּתאמר ואל וגֹו'. ּבידֹו אׁשר ְְְֲֶֶַַַָָָָֹה ּזהב
לּה, אּלא זה , את הּמלְך מ ֹוׁשיט ְִֶֶֶֶֶַַָָָלבּדּה



לפורים לאזוהר  ד' פרק אסתר מגילת

יוֹ ם : ׁש לוֹ ׁש ים  זה  ה ּמ ל � אס ּת ר(יג)אל  אל  לה ׁש יב  מר דּ כי ויּ אמר  ¤©¤¤¤§¦©Ÿ¤¨§¢©§¨¦¤¤§¥
ה יּ ה וּ דים : מ כּ ל ה ּמ ל � בּ ית לה ּמ לט בנפ ׁש � ּת ד ּמ י אם(יד )אל  כּ י ©§©¦§©§¥§¦¨¥¥©¤¤¦¨©§¦¦¦

רו ה זּ את בּ עת ּת חריׁש י מ ּמ ק וֹ םהחר ׁש  ל יּ ה וּ דים  יעמוֹ ד  וה צּ לה  ח  ©£¥©£¦¦¨¥©Ÿ¤©§©¨¨©£©§¦¦¨
ה גּ ע ּת  כּ זאת לעת אם  יוֹ דע וּ מי ּת אבד וּ  אבי� וּ בית ואּת  §©©¦Ÿ¥¦¥©¦§¥¨Ÿ¦¨¥§©§¥©אחר 

מר דּ כי :(טו)ל ּמ לכ וּ ת: אל  לה ׁש יב אס ּת ר את (טז)וּת אמר  כּ נוֹ ס  ל� ©©§©Ÿ¤¤§¥§¨¦¤¨§¢¨¥§¤
בּ ׁש וּ ׁש ן ה נּ מצאים  ה יּ ה וּ דים  ואל[יג]כּ ל  ּת אכל וּ  ואל  עלי וצ וּ מוּ  ¨©§¦©¦§§¦§¨§¨©§©Ÿ§§©

ּתא ּבה. ּדמתחּברן איּנּון ּולכל לּה, ְְְְִִֶַָָָָָָא ּלא
יתבּו. ּכחדא . ְְְֲִֵַַָָונתחּבר

יג.

מŽין: הş₣רה  מן ִִִַַָָָהמן

אמח"ה" "מחה  כּ י  זי "ע החיד "א  ¤§¤Ÿ¨¦¨§¨¦©¥¦ּפ רׁש 

המן" "זה בּ טן")גּ ימטר יּ ה "חדרי וּ לפי(בּ ספר וֹ  , ¦©§¦¨¤¨¨§¦§©§¥¨¤§¦

עם  את למח וֹ ת  רצה ׁש המן  לרמז  יׁש  ©¤§¦¨¨¨¨¤Ÿ§¦¥¤זה 

את  ׁש האכיל  ׁש לּ וֹ  ה ּס עוּ דה  ידי  על  ¤¦¡¤¤¤¨§©¥§©¥¨§¦י שׂ ראל

דּ ברי וכ יּ ד וּ ע  אסוּ רוֹ ת , מאכל וֹ ת  י שׂ ראל ¥§¦©¨©§£¨£©¥¨§¦©עם 

גּ די תב)ל  לא מׁש ּפ טים בּ פרׁש ת  ¦§¥©§Ÿ¦¨§¦©¨¨§©©הזוֹ ה "ק 

בּ שׂ ר אכל הרׁש ע )נּ בוּ כדנ צּ ר  אּמ וֹ , ¨¨©¨¨¨¨©¤§©§¤¦¥£©בּ חלב

בּ חלב  בּ שׂ ר  ׁש ל בּ כח ׁש רק ידע כּ י ¨¨§¨¨¤©Ÿ§©¤©¨¦¨¨§בּ חלב,

הּמ קדּ ׁש  בּ ית  את להחריב ה כּ ח  נברא ¨§¦©¥¤¦§©§©Ÿ©¨§¦©©§בּ יחד 

נע שׂ ה  לבד  ה )לחן  כּ י  הז וֹ ה"ק ואוֹ מר ¤£©©§¨§ª©¦©©¥§רח "ל ,

אחרא . לסטרא  ¨£©¨§¦§¨¨§¤מרכּ בה

המשיח? ביאת  את מעכב ומה  האמיתי? להגאולה  לזכות יכולים איך 
חלּ ין בּ מ ּס כת  חז"ל  ב ')אמרוּ  קלט  מׁש ה:(דּ ף  ¨§£©§©¤¤ª¦©Ÿ¤

מ נּ ין ה ּת וֹ רה הוּ א מן "בּ ׁש גּ ם ׁש נּ אמר : , ¦©¨¦©¦¤¤¡©§©¨

מ נּ יןבּ שׂ ר ", הּת וֹ רה  מן "המןהמן ׁש נּ אמר: , ¨¨¨¨¦©¨¦©¦¤¤¡©£¦

דּ ברי את  הביא  שי , אמרי  וּ בּ ספר - ¥§¦¤¦¥©¥§¦¤¥§¥̈העץ",

ה)וֹ אלים: מ נּ יןחז"ל  ה ּת וֹ רה מן היכןהמן ? £©©£¦¨¨¦©¨¦©¦¥¨

המן ׁש ל  הענין ה ּת וֹ רה  בּ כל  כּ #מרוּ מז  ועל ? §¨§¨©¨¨¦§¨¤¨¨§©¨

" בּ פס וּ ק  מרוּ מז  ׁש הוּ א א ׁש רהׁש יבוּ  העץ  המן ¥¦¤§¨§¨£¦¨¥£¤

אכלּת  מ ּמ נּ וּ  אכל לבלּת י ו ׁש וֹ אל :צוויתי� ." ¦§¦¦§¦§¦¡Ÿ¦¤¨©§¨§¥

בּ ראׁש ית  בּ פר ׁש ת  הּפ סוּ ק ׁש ל  השייכוּ ת ¦¥§©¨¨§¨©¤§©©©מה 

המן ׁש ל וּ מבאר:לענין - לפעמים? ר וֹ אים  §¦§¨¤¨¨§¨¥¦¦§¨¦

ׁש לּ וֹ , האל וֹ קוּ ת צלם את  מא בּ ד ׁש יּ ה וּ די ¤¤©¤¤¤¥©§¦§¤¥אי�

מ וּ כן ׁש ה וּ א כּ � כּ די עד מוּ ׁש חת  נהיה  ¨¤¨¥§©¨§¨§¦ה וּ א

כּ זוֹ  הׁש חתה נוֹ בע  וּ מהיכן אחיו, את ¨¨¨§©©¥¨¥¥¨¤¤¦§©§להכחיד 

א וֹ כלים �אין  מ כּ � ּק וֹ רה זה  יהוּ די? ¦§¥¤¨¦¤¤¦§¤¥אצל 

כּ פי הלּ ב, את  מטמטם  ׁש ה וּ א  ¦§¥©¤¥§©§¤¥̈כּ ׁש ר,

וה דּ ם דּ ם , נהיה ׁש האוֹ כל כּ וֹ תב  ¨©§¨¨§¦¥¨¤¥©§©¨¤ׁש הרמבּ "ם

הוֹ פ� ׁש הוּ א  עד  א וֹ תוֹ  וּ מ ּט מטם ללּ ב  ¥¤©¥§©¦¥©¥ז וֹ רם 

דּ בר אכל  ה וּ א כּ י יה וּ די, ל"ה ּמ ן " ¨¨©¨¦¦§¨¨א וֹ תוֹ 

מ ּמ נּ וּ ", אכל לבל ּת י היה ש "צ וּ יתי� וזה ע "כ . ¦¦¦§¦§¦¡Ÿ¦¤§¤¨¨

ׁש יּ וּ כל  כּ די  בּ מאכלוֹ ת להכׁש ילם המן  ©¤¥§¨£©§¨¦§©§¨¨©£עצת 

נבוּ כדנא צּ ר ׁש עשׂ ה  כּ מ וֹ  ח "ו, עליהם  ©¤§©§¨¨¤§¤¥£§¦לׁש ל וֹ ט 

בּ חלב  בּ שׂ ר  הייתה  ה ּס עוּ דוֹ ת ׁש כּ ל בּ בל  ¨¨§¨¨¨§¨§©¨¤¤¨¤¤מל #

בּ שׂ ר עם  רא ׁש יוּ גבינה ב"ג הּמ ל#, ּפ תבג (וזהוּ  §¦¨¦¨¨§¤©§©©¤¤¨¥

ג'בינה ּת בוֹ ת  ׁש לחן)ב'שׂ ר  ׁש לחנוֹ  להיוֹ ת  כּ די , ¥¨¨§¦¨§¥¦§ª§¨ª§¨

ה ּס טרא  ׁש ל ה ּט מא  שׂ ר  לׁש לחן רמז ¨§¦©¤¥¨©©¨§ª§¤¤¤¤©הּמ ל#

בּ חלב  גּ די בּ סוֹ ד למעלה להאחיז וֹ  ¥£©¦§§¨§©§¦©©§¨£©אחרא ,

ּבא עּמּה. ׁשּמתחּברים  אֹותם ְְְִִִֶַָָָֹּולכל 
יׁשבּו. יחד. ְְְִֵַַַָונתחּבר
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ולגרם  למעלה הז וֹ הר ׁש ּפ ר ׁש  כּ מוֹ  Ÿ§¦§¨§©§©©¥¥¤§¦אּמ וֹ ,

הּמ קדּ ׁש , בּ ית  את  וּ להחריב  לחיצוֹ נים ¨§¦©¥¤¦§©§¦¦©¨¦£אחיזה

כּ די ה ּמ אכלוֹ ת  ענין את לת ּק ן  מכרחים ¥§¨£©©©§¦¤¥©§¦¨§ª¤¨§ולזה 

[כּ מבאר בב"א . ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית לבנין ¨Ÿ§©¨§¦©¥¨§¦§§¦לזכּ וֹ ת

מׁש ּפ טים ּפ ר ׁש ת ה ּק ד וֹ ׁש  ע "אבּ זּ הר קכ"ה (דּ ף ©Ÿ©©¨¨¨©¦§¨¦©

ׁש אינוֹ .וע "ב ) א וֹ כל ׁש לּ אכ וֹ ל  מ כּ אן  רוֹ אים  -¦¦¨¤¤¡¥¤¥

ולכן - בּ י וֹ תר. ה גּ ד וֹ לה לרעה גּ וֹ רם  ¥¨§¥§¨§©¨¨§¥¥̈כּ ׁש ר

הוּ א  כי  לאבּ די בּ ּק ׁש  א ׁש ר  המן  אר וּ ר  ¦¦§©§¥¦¤£¨¨¨¦§אוֹ מרים 

אס וּ רוֹ ת , בּ מאכלוֹ ת ישׂ ראל  בּ ני את  £¨£©§¥¨§¦¥§¤¦¡¤האכיל

על  לגז וֹ ר  הכּ ח את ל וֹ  היה  כּ # ידי  ©§¦©Ÿ©¤¨¨¨¥§©§ועל

קׁש וֹ ת גזיר וֹ ת י "ב )היה וּ דים  .(מגלּ ה  ©§¦§¥¨§¦¨

ימים òל òת ýşò ת ואל  ýתאכל ואל היהýדים ⁄ל את  ⁄נ ₣ס ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹל �

בּ בּ "ח תר "ע )וכת וּ ב סי' םבּ ּפ וּ ריוזל "ק ,(או"ח  §¨©©§¦

על מּס עוּ דתוֹ , ׁש נּ הנוּ  לפי  הגזירה  עיקר ©¨§¦¡¤¤¦§¨¥§©©¦¨§̈היתה 

ה גּ וּ פים את וּ לאבּ ד  להר וֹ ג עליהם  נגזר ¦©¤¥©§£©¤¥£©§¦¥כּ ן

ושׂ מחה איסוּ ר ׁש ל וּ ׁש תיה  מאכילה  ¨§¦§¦¤¨¦§¨¦£¥¡¤¤ׁש נּ הנוּ 

עינּ וּ  ּת ׁש וּ בה וּ כׁש עשׂ וּ  איס וּ ר, ׁש ל  ¦¨§¨¤§¦¤¥§¦וּ מׁש ּת ה 

את כּ נוֹ ס "ל � אס ּת ר: ׁש אמרה כּ מ וֹ  ¤§¥¥§¤¨§¨¤§¨§©נפׁש וֹ תם 

ׁש ל ׁש ת ת ׁש ּת וּ  ואל תאכלוּ  ואל היה וּ דים ¤Ÿ§§©¦§§Ÿ©§¦§©̈כּ ל

ט וֹ ב ויוֹ ם  למ ׁש ּת ה קבע וּ ם  לפיכ� §¥§¦§¨§¨¦§¦̈ימים ".

הנּ ס . עיקר את  א וֹ מריםלזכּ וֹ ר בּ רוּ �ולכן ¦§¤¦©©¥§¨¥§¦¨

נצּ לוּ  היהוּ דים  בּ זכוּ ת וֹ  כּ י היּ ה וּ די §¦¦§©§¦¦¦§©©§§̈מרדּ כי

והזהיר נזהר ׁש הוּ א המן, ׁש ל  ¦§¦§©§¦¤¨¨¤¨¥§¦מגזירתוֹ 

ולזה אס וּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת יכּ ׁש לוּ  לא  ¤¨§£¨£©§§¨¦Ÿ¦§¤ׁש יּ הוּ דים 

לא ׁש אס ּת ר לׁש מוֹ ר הּמ ל� בּ ׁש ער  יׁש ב  Ÿ¥§¤¤§¦¤¤©©©§©¨ה וּ א

כּ ׁש ר ׁש אינ וֹ  אכל  חז"ל תאכל ואמרוּ  . Ÿ©Ÿ¤¤¥¨¥§¨§£©

בּ מאכל וֹ ת . להזּ הר כּ די זרע וֹ נים , רק ¨£©§¥¨¦§¥§¦§¥©¨§¨¤ׁש אכלה 

- אסוּ רוֹ ת  מּמ אכלוֹ ת  ׁש �מר וּ  זה בּ זכוּ ת  £¨£©¦§¨¤¤§¦©§ורק

"יהוּ די", להם  קראוּ  ולכן היהוּ דים, ¦§¤¨§¨¥¨§¦§©§¦ניצלוּ 

לפיהם. נכנס  לא  כּ ׁש ר ׁש אינוֹ  א וֹ כל  ¤¦§©§¦Ÿ¥¨¥¤¥¤ׁש �וּ ם

הčד₣òה מר ýòת י ₣צא  אסýר ₣ת  מאכל ₣ת  ְְֲֲֵֵֵַַָָהא ₣כל

כּ תוּ ב הקד וֹ ׁש  מא:)בּ זוֹ הר  ׁש אוֹ כל (ויּ קרא זה §©©¨¨©¦§¨¤¤¥

ׁש נה  ל -120- א וֹ ת וֹ  דּ נים  אס וּ רוֹ ת  ¨¨¦¨£¨£©מאכלוֹ ת 

א וֹ ת וֹ  מגעיל ה ּק בּ "ה כּ י מכוער , ¦§©¨¨©¦¨·§¨¨§כּ אדם 

ׁש ם  כּ ת וּ ב  ע וֹ ד  - הבּ א . וּ בעוֹ לם הזּ ה  ¨¨¨©¨¨¤©¨̈בּ עוֹ לם 

זה (מב .) כּ ל הבּ א בּ עוֹ לם  סוֹ בל ׁש אדם  זה  ¤¨¨©¨¨¥¨¨¤¤̈כּ ל 

אסוּ ר וֹ ת  בּ מאכלוֹ ת זהיר  היה  לא ׁש ה וּ א  £¨£©§¦¨¨¨Ÿ¤©§¦בּ גלל 

הדּ עת  על להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא  זה כּ י ©©©©£©§¥§¦¨¤¦©©עכּ "ל,

ה ּמ אכלוֹ ת  ׁש ל האיס וּ רים  חוֹ מר ¨£©©¤¦¦©¤¤את 

ׁש ם  כּ ת וּ ב  עוֹ ד - ידי(מא:)האס וּ רוֹ ת . ׁש על  ¨£¨¨¤©§¥

נמ ׁש # צ לּ וֹ  האס וּ רוֹ ת  הּמ אכל וֹ ת  ¨§¦¦£¨¨£©©©¦£אכילת

הוֹ פ# והוּ א ליצלן  רחמנא אחרא ¥§¨§¦¨¨§©¨£©¨§¦§לסטרא 

ט וּ מאה , רוּ ח  עליו וׁש וֹ רה  מגעיל, ¨§©¨¨¤§¦§©§¦להי וֹ ת

בּ אלוֹ קי חלק י וֹ תר לוֹ  )אין  יוֹ דע ¥¡¤¤¥¥¥¤©¥§וה וּ א 

יצליחוּ  לא  ּפ עם  אף כּ י  להם וא וֹ י ¦§©Ÿ©©©¦¤¨§¥¨§¦י שׂ ראל,

ע וֹ ד  - ו ׁש ל וֹ ם . חס הּק בּ "ה  ׁש ל לחלקוֹ  ¨§©¨¨©¤§¤§©¦©§לה גּ יע

ׁש ם מאכ (מב .)כּ תוּ ב אוֹ כל  לוֹ ת כּ ׁש ה וּ א  ¨¨§¤¥©£¨

ונכנס  הּק ד וּ ׁש ה מר ׁש וּ ת  יוֹ צא הוּ א ©§¦§¨§©§¥¥£אס וּ רוֹ ת 

ע כּ "ל , הט וּ מאה  לר ׁש וּ ת ליצלן ©©¨§©§¦¨§¦¨¨§©רחמנא

והּמ צו וֹ ת  ה ּת וֹ רה  ׁש כּ ל היא  לכ# §¦©§¨©¨¤¦¨§¨¨©©§וה כּ וונה

על  ׁש כּ תוּ ב כּ פי אחרא  לסטרא מ וּ פנים ©¨¤¦§¨£©¨§¦§¦§¤ׁש לּ וֹ 

הקדוֹ ׁש ים . בּ ּס פרים בּ אריכ וּ ת  ¦§©¦¨§©¦£©̈כּ #

זי"ע  קאלאמייער  הלל רבי הקדוֹ ש ¤©¨¨¨©¨©הגאוֹ ן 

לע שׂ וֹ ת  עת בּ ספר וֹ  צבמביא ׁש אלה (ח "א ¥¦§¦§¥©£§¥¨

אס וּ רוֹ ת ) ּמ אכלוֹ ת ׁש ל מערכת העבירה ©£¤¤©£¨£©©¥¨¤

מזּ ה  ח וּ ץ  מאוֹ ד, חמוּ ר  אסוּ ר וֹ ת ¤¦¥¨£¨£©©הּמ אכלוֹ ת

וחייבים  כזּ ית, בּ כל  ּת ע שׂ ה לא  על  ¦¨©§¦©©¨§¤£©Ÿ©¦§¤ׁש עוֹ ברים 

גּ וֹ רם  גּ ם ה וּ א  ר ׁש ע, נקרא  והוּ א ¥©¨¨¨§¦§§©§בּ מלקוֹ ת,

גּ וּ פוֹ  כּ י גּ דוֹ ל , ואסוֹ ן  גּ דוֹ לה  רעה  ¦¨¨§¨§¨¨§©§לעצמוֹ 

נוֹ תן נקי ׁש אינ וֹ  האוֹ כל  כּ י בּ איסוּ ר , ¥¦¨¥¤¥¨¦¦§¨§מפ וּ טם 

- מסתאבת . נׁש מתוֹ  ז וֹ  וּ בדר# הכּ ח, את ¤¤¨§¦¨§¦¤¤§©Ÿ©¤לוֹ 

כּ # אחר  וּ מּמ ילא  עבירה , גּ וֹ ררת  ¨©©¨¥¦¨¥©¤¤¨¥©§ועבירה 

מוֹ נע  וזה היּ הד וּ ת , מצו וֹ ת את לקיּ ים ל וֹ  ©¥¤§£©©§¦¤¥©§¨̈קׁש ה 

וּ לאה וֹ ב  ליראה  האמיּת ית  ה דּ ר# את ¤§¨§¦§¦¦©¨¤¤©¤¤¦מּמ נּ וּ 

וּ בתמים , בּ אמת וּ לעבדוֹ  יתבּ ר # ה )ם  ¦¨§¤¡¤§¨§©¨§¦¥©¤את 
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- אס וּ רוֹ ת . בּ מאכלוֹ ת מזלזלים הם זאת  £¨£©§¦§§©§¥Ÿ¨§וּ בכל

כּ לל  מתנהל  אינ וֹ  בּ יתם ׁש כּ ל  חלקים ¨§¥©§¦¥¨¥¨¤¦¨£¨§¤י ׁש נם 

ׁש אצלם  אחרים  וי ׁש נם  ה כּ ׁש רוּ ת , כּ ללי ּפ י ¨§¤§¦¥£¨§¤§§©©¥¨§¦©על

א# ה כּ ׁש רוּ ת , כּ ללי  כּ ל ּפ י על  מנוּ הל ©§©©¥¨§¨¦©¨§¦©©הבּ ית 

וּ כׁש הם  בּ עיניהם , מאוֹ ד קלּ ה היא ¥¤§¤¥¥§¥¨©¦¨¥©©העבירה 

מקילים  הם בּ ר כּ בת  א וֹ  בּ אנ יּ ה  ¦¦¥¥¤¤©§¨¦¢¨¦§נ וֹ סעים 

וּ מ ּמ ילא  ליד, ה בּ א  מ כּ ל וא וֹ כלים ¨¥¦©§¨©¨¦¦§§¨§©§לעצמם 

והם  צרה  לעת יגּ יעוּ  כּ ׁש הם  - מטמטם. ¥§¨¨¥§¦©¥¤§¥§©¦¨¦לבּ ם 

י ׁש מע  ית בּ ר # ה )ם אז  ית בּ ר# לה )ם  ©§¦©¨§¦¥©¨©¨§¦¥©§£§¦יצעקוּ 

את ?להם  וּ מ ׁש קצים  ה ּמ ט ּמ אים  אלּ וּ  ואוֹ תם  ¨¤§¨¥©§©§¦§©§¦¤

בּ אכילת  נפׁש ם  את  מפּט מים  כּ ׁש הם ©¦£©¨§©¤¦§©§¥¤§¨§©נפ ׁש ם,

- יתבּ ר # ה )ם  אוֹ מר עליהם וּ טרפוֹ ת ©¨§¦¥©¥¤¥£¥§¥§נבלוֹ ת

ע כּ "ל . לי ׁש ייכים  אינכם  א ּת ם  א ּת ם  עּמ י  ©©¦¦¨©¤§¥¤©¤©¦©Ÿלא 

ההòמדה מחנה  �⁄ אחר היה ה ùהמ ₣ת òל  ה òחיט ₣ת  òהיה  הflק₣ם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָבא ₣ת₣

)ּמ ת בּ וֹ נן למי בּ יוֹ תר , מבהילים ¥§¦¤¦§¥§¦¦§©¦¨§©§וה דּ ברים

בּ עת  עּמ ינוּ  ׁש עבר ההיסטוֹ ריה בּ דּפ י ¥§¥©©¨¤¨§§¦©¥©§¥¥היטב ,

ה )וֹ אה , ׁש הוֹ בילוּ מלחמת הרכּ ב וֹ ת ׁש בּ אוֹ תם ¦§¤¤©¨¤§¨©§¨¤¦

כּ לל את להאכיל כּ ׁש רים , הלא ה בּ המוֹ ת ©§¤¦£©§¦¥§Ÿ£¥§©¤את

- ׁש נים  עשׂ רוֹ ת  כּ עב וֹ ר ּפ גּ וּ לים , ¦¨§©£©¦¦¥¨§¦ישׂ ראל

למחנה ישׂ ראל, בּ ני אחינוּ  את  בּ הם ¤£©§¥¨§¦¥§¥©¤¤¨¦ה וֹ בילוּ 

ׁש היההה ׁש  ה ּמ ק וֹ ם וּ בא וֹ ת וֹ  'אוֹ ׁש וויץ', מדה ©©¨¨§¦§©¨¤¨¨

מחנה כּ � אחר  היה  ה בּ המוֹ ת ׁש ל  ¥£©¨©©¨¨¥§©¤¦§©ה ׁש חיט וֹ ת

הה ׁש מדה הה ׁש מדה  רכב וֹ ת  ׁש על וכיּ דוּ ע ©©¨¨§©¨©¤©§©©©§¨¨

ה כּ ּת וּ ב  היה  וזה בּ המ וֹ ת ', 'הוֹ בלת  כּ יּת וּ ב ¦©¨¨¤§¥§Ÿ©¦¨̈היה

ׁש נים , כּ נגד מאוֹ תם  מ דּ ה מ ּמ ׁש  כּ אן רוֹ אים  (ואנוּ  ¥¨¨¦§¨¦¨©¨¦¨§¤¤

ה "י.מדּ ה ) ¦¨

ׁש בּ דוֹ רנוּ  ה ּמ יחד  המקוּ בל  ה צּ דּ יק ¥§¤¨ª§©¨§©¦©©¨©הגּ אוֹ ן 

י וֹ סף  עוֹ בדיה הרב והדרוֹ  ה דּ וֹ ר  ¥¨§©©¨¨£©©¥§ּפ אר 

וּ ב נּ עימים , בּ ּט וֹ ב ימיו יארי # ה' ¦¦§©©¨¨¦£©¨¦§ׁש ליט"א,

היוּ אמר בּ ׁש וֹ אה ׁש ניספ וּ  האנׁש ים כּ ל  כּ י ¨©¦¨¨£¨¦§¦§§¨¨

היוּ  ׁש הם  מ�מוֹ  ׁש מעּת י [עוֹ ד ¨¥¤§¦¦§©¨¦§¦גּ לגּ וּ לים ,

ׁש ם ואכלוּ  ה צּ דּ יק מרדּ כי ׁש ל ¨§¨§¦©©©§§¨¤¦מ דּ וֹ ר וֹ 

ׁש נּ הנוּ  מּפ ני רח"ל כּ עת  נאספוּ  לכן ¡¤¤¥§¦©¨¥¨§¤¤¥¨¨§¦בּ סעוּ דה 

הּת ּק וּ ן היה  וזה  רׁש ע, א וֹ ת וֹ  ׁש ל  ¦©¨¨¤§¨¨¤¨§¦מ ּס ע וּ דת וֹ 

צ דּ יק )ׁש לּ הם  א וֹ תוֹ  ׁש ל די בּ וּ ר וֹ  נגד יצאוּ  (ורבּ ים  ¤¨¤§©¦¨§¤¤¦¤©¦

ׁש כּ יּ ד וּ ע  לדבריו, ראיה  אביא ה ּק טן  ©¨©¤¨¨§¦¨¨§¦¨¨¨©¦£©ואני

וזכר וֹ , ׁש מ וֹ  י ּמ ח 'היטלר ' ר ׁש ע היהׁש אוֹ תוֹ  ¤¨¨¦§¤¦©§§¦§¨¨

עשׂ רת דווקא ׁש יּ הרגוּ  ויוֹ ם  יוֹ ם  בּ כל ¤¤£¨§©§©©¤§Ÿ§¦§©מקּפ יד

י וֹ תר ולא  ּפ ח וֹ ת לא איׁש  כּ תוּ ב,אלפים [כּ # £¨¦¦Ÿ¨§Ÿ¥¨¨

ה גּ ז, בּ ּת י  לפי  בּ דיּ וּ ק הח ׁש בּ וֹ ן – ©©¥¨¦§¦§§¤©¨§¤§¦§¤§באנציקל וֹ פדיה 

בּ וֹ ר ח וֹ פר היה ה גּ ז בּ בּת י מק וֹ ם  לוֹ  היה ׁש לּ א ¥¨¨¨©¥¨§¨¨¨Ÿ¤¨©§וכּמ ה

אוֹ תם , וכּס ה יהוּ דים  1600 לער# לׁש ם  והכניס  ¨¨¦§¦§¤¥§¨§¦§¦§̈גּ דוֹ ל

בּ ח יּ ים  וּ לה)אר להינצל ׁש זּ כוּ  אנׁש ים  כּ ּמ ה ¦©©¥¨¦§¥¨¦§¨¤¦¨£¨©¥§וי ׁש 

זה ] את אלפיםס ּפ ר וּ  עשׂ רת  כּ נגד מרוּ מז  וזהוּ  ¦§¤¤§¤¥¨§¤¤£¤¤£¨¦

לאחשוור וֹ ׁש , – הרׁש ע ה ּמ ן �קל� ¥§©©§¨¨¨¨©©¨¤¦¨§ׁש קלים

ׁש נּ הנוּ  - סיבּ ה מא וֹ ת וֹ  כּ ליה נתחייב וּ  אז ¡¤¤¨¦¥¨¨§§©§¦¨©¤ׁש גּ ם 

ׁש איתא כּ מ וֹ  רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל ¨¦¤§¨¨¤¨§¦מ ּס ע וּ דת וֹ 

מגלּ ה נתחייבוּ :(יב .)בּ גּ מרא מה "מ ּפ ני ©§¨¨§¦¨¦§¥©¦§©§

כּ ליה? הדּ וֹ ר ׁש בּ א וֹ ת וֹ  ישׂ ראל  ׁש ל ¨¨§©§¤¥¨§¦¤¤¥§שׂ וֹ נאיהן 

א ּת ם אמר וּ  להם : מ ּפ ניאמר לוֹ : אמר וּ  - ! ¨©¨¤¦§©¤¨§¦§¥

ר ׁש ע " אוֹ ת וֹ  ׁש ל מ ּס ע וּ דת וֹ  ע וֹ דע"כ .ׁש נּ הנוּ  - ¤¤¡¦§¨¤¨¨

נׁש ּפ טוּ  ׁש בּ דיּ וּ ק נירנברג ּמ ׁש ּפ ט מענין  §§¦¦§¤§¤§§¦©§¦©§¦¥©̈יד וּ ע

עשׂ רת כּ נגד  והם ימ "ש , נאצים  עשׂ רה  ¤¤£¤¤§¥§¦¨¨¨£§¦§ונ ּת ל וּ 

כּ ן , אמרוּ  גּ ם  בּ עצמם והם המן (ובהמשך בּ ני §¥¨¨§¥§©§¨©¨§¥

בהרחבה מזה ).נדבר 

היּ ׁש ר  קב בּ ספר קב )כּ תוּ ב "בּ שׂ ר "(ּפ רק  : ¨§¥¤©©¨¨¤¤¨¨

האבוֹ ת  ׁש חיוּ  ה)נים מנין ¨¨¨¤¦¨©¨§¦¨¦§©¦§בּ גּ ימטריּ ה 

תק "ב אברהם  עוֹ לה  בּ יחד  ויעקב יצחק ©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§©©¨

כּ נגד  בּ קד וּ ׁש ה , ׁש הם  בּ שׂ ר ¤¤§¨§¦¥¤¨¨¨¦§©¦©בּ גּ ימטריּ ה 

בּ פסוּ ק ׁש כּ ת וּ ב  ל)הּק לּפ ה  כב  וּ ב שׂ ר(ׁש מ וֹ ת ©§¦¨¤¨§¨§¨¨

תאכל וּ , לא  טרפה ׁש ערבּ שׂ דה חיּ ים  עץ  (ועין §¨¤§¥¨ŸŸ¥§©¥©¦©©

פ"ו) המן"מ "ט  "ארוּ ר  גּ יסא  וּ מאיד # - .¥¦¨¦¨¨¨¨

מרדּ כי ", "בּ ר וּ # 502–וכן  ©§§¨¨¥§¨¦§©¦גּ ימטר יּ ה

ס# ׁש ה וּ א  תק"ב, בּ גימטריּ א  502 ©¤¨¦§©¦§¨¦§©¦גּ ימטר יּ ה

אפ ׁש ר בּ שׂ ר  אכילת  ידי ׁש על  הינוּ  ¨§¤¨¨©¦£¥§©¤§©¨¨"בּ שׂ ר ",

"בּ רוּ # ׁש ל ה נּ שׂ גּ בה ל בּ חינה ¨¤¨¨§¦©¨¦§©£©לעל וֹ ת 



לפורים ד'זוהר  פרק אסתר מגילת לד

וּ בכן כּ ן  אצ וּ ם  ונערתי אני גּ ם  ויוֹ ם  לילה  ימים  ׁש ל ׁש ת ¥§¥¨©Ÿ£©§¦£©¨¨§©¦¨¤§§¦ּת ׁש ּת וּ 
אבד ּת י: אבד ּת י וכא ׁש ר  כ דּ ת ֹלא  א ׁש ר ה ּמ ל � אל  ¦§¨¨¦§©¨¤£©§¨©¤£¤¤©¤̈אב וֹ א

אס ּת ר:(יז) עליו צ וּ תה  א ׁש ר  כּ כל ויּ עשׂ  מר דּ כי  ¥§¤¨¨¨§¦¤£Ÿ¨§¨¨©©©§Ÿ£©©ויּ עבר

H

ל ׁש א וֹ ל  לרדת  חלילה  ואפׁש ר §¦¤¤¨¨¦¨¨§¤§©§§̈מרדּ כי",

אנוּ  זה וּ מ ּפ ני  המן ". "ארוּ ר – ¨¤¥§¦¨¨¨¦§©ּת ח ּת ית

בּ חוּ רים  הר בּ ה  כּ # ׁש כּ ל  ה יּ וֹ ם ¦©¥§©¨¨¤©¦ר וֹ אים

רח "ל , רעה  לתרבּ וּ ת יוֹ צאים ¨¨§©§¦§¦¥§©§ואברכים

דּפ רקא  באגרא  וע וֹ ד,כמבוֹ אר  קכ"א, (א וֹ ת §§¨§©§¨§¦§¨§

אכילת עי "ש ) ידי  ׁש על  ה דּ ברים בּ אוּ ר  - .¥©§¨¦¤©§¥£¦©

מעלה  לעלוֹ ת זוֹ כים  וּ מהדּ ר , כּ ׁש ר  ¨§©£©¦¨ª§¥¨¨̈בּ שׂ ר

בּ חינת  הנּ צּ וֹ צ וֹ ת , כּ ל את  וּ לתּק ן ©¦§¦©¨¤¥©§¨£©מעלה,

בּ שׂ ר א וֹ כלים חלילה ואם מר דּ כי", ¨¨¦§¨¦¨¦§©§§¨¨"בּ ר וּ #

ׁש ּמ גּ יעים  עד  ה כּ ל , מקלקלים ¦¦©¤©Ÿ©¦§§©§¨¥§טרפה

ׁש )וֹ תים  ידי  ועל - המן ". "ארוּ ר ¦¤¥§©§¨¨¨©¦§¦לבחינת 

מי מגלּ ים הּפ וּ רים , בּ י וֹ ם בּ יין ¦¦©§¦©§¦©§¦§©§¦וּ מתבּ סמים

מאכלוֹ ת  לאכ וֹ ל  זוֹ כה א ׁש ר  האיׁש  ¨£©¡¤¤¤£¦¨הוּ א

בּ מאכלוֹ ת  נכׁש ל ׁש חלילה הוּ א וּ מי  ¨£©§¨§¦¨¦¨¤¦¦¥§כּ ׁש רים ,

יצא  יין "נכנס בּ ס וֹ ד  וּ ב ּפ יג וּ לים, ¨¨¦©©§¦§¦¦§¦£אס וּ רים 

מסיּ ם  אדם על  נראה  לפעמים כּ י  ¨ª§¨¨©¨§¦¦¨§¦¦סוֹ ד",

ידי ועל  אס וּ רוֹ ת  מּמ אכל וֹ ת  נזהר ¥§©§£¨£©¦¨§¦¤ׁש הוּ א

אינוֹ  ׁש הוּ א ונ וֹ דע  ריח וֹ  הבאיׁש  יין ¥¤©§¥¦§¦¦©¨¨¤ׁש )תה

נפ ׁש וֹ  את וּ מגאל  אס וּ רוֹ ת  מ ּמ אכלוֹ ת  §©¤¥©§£¨£©¦¨§¦נזהר

לבסוּ מי אדם ׁש חיּ ב הענין וזה  ¥§¦¨¨¨©¤¨§¦¨¤§¦¦§בּ ּפ יגוּ לים .

לברוּ # המן  אר וּ ר  בּ ין  ידע  דּ לא עד ¨§¨¨¨¥©¨Ÿ§©¨©§בּ פוּ ר יּ א 

נפלאים . והדּ ברים ¦¨§¦¦¨§©§©§§̈מר דּ כי,



לפורים להזוהר  ה' פרק אסתר מגילת

לפורים  זוהר

ה ' פרק אסתר מגילת

מלכ וּ ת ויהי (א ) אס ּת ר  וּת ל בּ ׁש  ה "לי ׁש י בּ חצר[יד]בּ יּ וֹ ם  וּת עמד ©§¦©©§¦¦©¦§©¤§¥©§©©£Ÿ©£©

ע"ב ):יד. קפ"ג  -#ף ח,ת (&ר$ת  '/ד 'ר ספר  - ©©ª©¨¨¨§¦©¤¥©זֹוהר

ò דčה ùרýח אסşר  ְְְְִֵֶֶַַַָֹנתל òùה

ּפת יצחק  ה)ח,רּבי ּביֹום(אסתר ויהי ְְִִִִַַַָָ
ע"ב)הּׁשלי ׁשי קפ"ג  אסּתר(דף וּתלּבׁש ְְְִִִֵֶַַַ

הּקדׁש ּברּוח אסּתר מ ּגלת  וגֹו'. ְְְְְִֵֶֶַַַַֹמלכ ּות
הּכתּובים. ּבין ּכת ּובה ּכְך ּובגין ְְְְִִֵֶֶַַָָנאמרה,
חילא ּדאתחלׁש ה ּׁשליׁשי, ּביֹום ְְְְֲִִִִֵַַַָָויהי
ּגּופא, ּבלא  ּברּוחא  קּיימא והא  ְְְְְַָָָָָָּדגּופא ,

מאי מלכּות. אסּתר וּתלּבׁש (קפ"ט ּכדין ְְְְִֵֵֶַַַַ
יקרע"ב) ּבלבּוׁשי ּתימא  אי ְְְִִֵֵַָָמלכּות.

אּלא אקרי. הכי לאו הא  ְְְְִִֵֶַָָָָָָוארּגוונא ,
ּדאתלּבׁשת מלכּות, אס ּתר ְְְְְְִִֵֶַַַַַוּתלּבׁש
רּוח  לבׁשה וּדאי  קּדיׁשא , עּלאה ְְְִִַַַַַָָָָָּבמלכ ּות 

ֶַֹהּקדׁש.

ò דčה ùרýח òù להתל ז ₣כה ýל ò₣נ ₣, ćיו ôò₣מר מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ⁄ל

ּבגין  אתר. להאי זכתה טעמא  ְְְֲֲִַַַָָָָמאי
הדא מדי. לחוואה ּדלא ּפּומה ְְְְֲִִַַָָָָָָּדנטרא 

דכתיב, ב)הּוא מּגדת(אסתר אס ּתר  אין ְְִִֵֵֶֶֶַ
ּפּומיּה ּדנטיר מאן ּכל ואֹוליפנא  ְְְְִִֵַַָָָָמ ֹולדּתה.
ּדקּודׁשא. ּברּוח לאתלּבׁשא  זכי ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָוליׁשניּה,
הא ּביׁשא, למ ּלה ּפּומי ּה ּדסטי מאן  ְְְִִֵֵַָָָָָוכל

עליּה. ּביׁשא  מּלה  ההּוא לאו)וּדאי ואי ,(ס"א ִִֵַַַָָָ
ּדמֹוקדן  צרעת , אֹו נגעים, הא  ּתימא  ְְְְִִֵַַָָָָָואי

אּוקמּוה. והא עליּה, ְְְְִֵָָָָּכחויא 

ּפתח, יצחק ה)רּבי ּבּיֹום (אסתר ויהי ְְִִִַַַַָָ
וגֹו'. מלכּות אס ּתר ו ּתלּבׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַה ּׁשלי ׁשי
נאמרה, הּקדׁש ּברּוח אס ּתר  ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹמגּלת 
ויהי  ה ּכתּובים. ּבין ּכתּובה זה ְְְִִִֵֶַַָּומּׁשּום 
והרי  הּגּוף, ּכח ׁשּנחל ׁש ה ּׁשלי ׁשי, ְֱֲִִֵֶֶַַַַַָֹּבּיֹום
אסּתר וּתלּבׁש - אז גּוף, ּבלא ּבר ּוח ְְְִֵֶַַַַָָָֹק ּים
ּבלבּוׁש ּתאמר אם מלכּות? איזֹו ְְְִִֵַַַֹמלכ ּות.
אּלא נקרא. ּכְך לא הרי וארּגמן, ְְְֲִֵֶַָָָָָָֹּכב ֹוד 
ׁשהתלּבׁשה מלכ ּות, אס ּתר  ְְְְְִִֵֶֶַַַַָו ּתלּבׁש
לב ׁשה ו ּדאי  קד ֹוׁשה, עלי ֹונה ְְְְְֶַַַָָָָבמלכּות 

הּקדׁש. ֶַַֹרּוח

מ ּׁשּום זה? למקֹום  זכתה ה ּטעם ְְִֶַַַָָָָמה
זהּו ּדבר. להראֹות  ׁשּלא פיה ְְְִֶֶֶַָָָָָֹׁשּׁשמרה

ב)ׁשּכת ּוב מּגדת (אסתר אסּתר אין ְֵֵֶֶֶֶַָ
ּפיו ׁשּׁשֹומר מי  ּכל ולמדנּו, ְְְִִֵֶַַָָָמֹולדּתּה.
הּקדׁש. ּבר ּוח להתלּבׁש זֹוכה  ְְְְִֵֶֶַַַֹּולׁשֹונ ֹו,
ו ּדאי  הרי רע , לדבר  פיו ׁשּסֹוטה מי  ְְֲִִֵֶֶַַָָָָוכל

עליו. רע  ּדבר  לא ,)אתֹו נגעים (ואם הרי ְֲִֵָָָָָָ
והרי  עליו , ּכנחׁש ׁשּׂשֹורפים צרעת ְְֲִֵֶַַַָָָָָאֹו

ְֵּפר ׁשּוהּו.



לפורים ה'זוהר  פרק אסתר מגילת לו

ה ּפ נימית  ה ּמ ל � כּ ּס א[טו ]בּ ית על  יוֹ ׁש ב וה ּמ ל� ה ּמ ל � בּ ית נכח  ¥©¤¤©§¦¦Ÿ©¥©¤¤§©¤¤¥©¦¥
ה בּ ית: ּפ תח  נכח  ה ּמ לכ וּ ת בּ בית ה ּמ ל �(ב)מלכ וּ תוֹ  כראוֹ ת ויהי ©§§¥©©§Ÿ©¤©©¨¦©§¦¦§©¤¤

ה ּמ ל � ויּ וֹ ׁש ט  בּ עיניו חן  נ שׂ אה  בּ חצר  עמדת  ה ּמ לכּ ה  אס ּת ר ¤¤©¤©¨¥§¥¨§¨¥¨¤¤¤Ÿ¨§©©¥§¤¤את
בּ רא ׁש  וּת גּ ע אס ּת ר  וּת קרב בּ יד וֹ  אׁש ר  ה זּ הב ׁש רביט את Ÿ§©¦©¥§¤©§¦©¨§¤£¨¨©¦§©¤¥§¤§לאס ּת ר 

וּ מה(ג)ה "רביט : ה ּמ לכּ ה  אס ּת ר  לּ � מה  ה ּמ ל � לּה  ויּ אמר  ©©§¦©Ÿ¤¨©¤¤©¨¤§¥©©§¨©
ל�: וי נּ תן ה ּמ לכ וּ ת חצי עד  על(ד)בּ ּק ׁש ת� אם  אס ּת ר  וּת אמר  ©¨¨¥©£¦©©§§¦¨¥¨©Ÿ¤¤§¥¦©

ע"א ):טו. ק"ט -דף בהר (פרשת  ויקרא  ספר - זוהר

òûקfl ה ùית  נכח şְְִִֵַַָָֹפ fiה

חּצרים אׁשּכחנא והא ׁשמע ֹון, רּבי ְְְְֲִִִִֵַַַָָָאמר
ּביּה ה)ּדאּתמר  ּבית(אסתר ּבחּצר וּתעמֹוד ְְֲֲִֵֵַַַַַ

ּובכל  הּמלְך. ּבית נכח הּפנימית  ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּמלְך
הּוא. ּבריְך קּודׁשא  ּדא  סתם, הּמלְך ְְְֲִֶֶַַָָָאתר
נכח  ּצלֹותא . אּלא עמידה, אין ְֲֲִֵֶַַַָָָֹוּתעמ ֹוד,
ּדכל  הּמקּדׁש, ּבית נכח ה ּמלְך: ְְִֵֵֶֶַַַָָֹּבית 
ּדלהֹון  ּצלֹותא ל ּצּלאה ּצריכין ְְְְְִִִִֵַָָָָיׂשראל
הכא הּמקּדׁש. ּבית  נכח ּולמהוי ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹלתמן,
איּנּון  ּתרין וּדאי ה ּפנימית . חּצר ְְֲִִִֵַַַַַמאן

יי'. ּבית ְְֵַָחּצרֹות

ול čר₣ב לרח₣ק úְְַָָָָא ýלה

חּצרים, ּתרין ק ּדיׁשא, ּבּוּצינא  ליּה ְֲִִִֵֵֵַַָָָאמר
אזנים ּתרין ואיּנּון ּדלּבא , חּצֹונ ּיים  ְְְְִִִִִִֵַָָאיּנּון 
ּבּתי ּתרין ּפנימ ּיים, ּבּתים ּותרין ְְְְִִִִִֵֵֵָָָּדלּבא.
איּנּון  ּותרין ּגוֹואי, ּבּתי  איּנּון ּותרין  ְְְִִִֵֵֵֵָָָּדלּבא.
ּגאּולה ּפּורקנא, ּדיהא  ּובזמנא ּבראי. ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָּבתי
ּדאיהּו ללּבא , קריבין לאיּנּון לכּלהּו ְְְְְְְִִִִִֵָֻּתהא 
הדא ּדאתקריב ּו, רחיקין ּולאּלין ְְְְְְְֲִִִִִִֵָָׁשכינּתא,

דכתיב, נז)ה ּוא ׁשלֹום(ישעיה  ׁשלֹום ְִִָָ
לרחֹוק וא ֹוקמ ּוה ולּקרֹוב, ְְְַָָָָָָלרחֹוק 

מ ּמּצוה. ולּקרֹוב ְְֲִִֵֵַָָָמעבירה,

חצרים מצאנּו והרי ׁשמעֹון, רּבי  ְֲֲִִִֵֵַַַָָָאמר 
ּבֹו ה)ׁשּנאמר  ּבית (אסתר ּבחצר  ו ּתעמד  ֱֲֲֵֶֶַַַַַֹ

ּובכל הּמלְך. ּבית נכח הּפנימית  ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹה ּמל ְך
ּברּוְך הּקדֹוׁש זה סתם, הּמל ְך ְֶֶֶַַָָָָמקֹום 
ּתפ ּלה . אּלא עמידה אין ו ּתעמד, ְֲֲִִֵֶַַָָָֹה ּוא.
ׁשּכל הּמקּדׁש, ּבית נכח הּמל ְך, ּבית  ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנכח
לׁשם  ּתפ ּלתם להת ּפּלל צריכים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָיׂשראל
ּכאן  זֹו מי  הּמקּדׁש. ּבית נכח ְְְִִִֵַַָָֹולהי ֹות
חצרֹות  הם ׁשנים  ו ּדאי  הּפנימית? ְְְִִִֵֵַַַַַָחצר

ה'. ֵּבית

חצרים, ׁשני ה ּקדֹוׁשה, ה ּמנֹורה לֹו ְְְֲִֵֵַַַָָָאמר 
אזנים ׁשני  והם הּלב, ׁשל החיצֹונּיים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָהם
ּבּתי  ׁשני ּפנימ ּיים , ב ּתים  ּוׁשני הּלב. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשל
ּוׁשנים ה ּפנימ ּיים , הּבּתים  הם ּוׁשנים  ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָה ּלב .
פרקן, ׁשּיהיה  ּובזמן חיצֹונּיים . ּבּתים ְְְִִִִִִֵֶֶַָָֻהם
לּלב , הּקרֹובים לאֹותם לכ ּלם, גאּלה ְְְְְִִֵֶַַָָָֻֻּתהיה
הרחֹוקים ּולאּלה הּׁשכינה, ְְְִִִֵֶֶַָָׁשהיא

ׁשּכתּוב  זהּו נז)ׁשהתקרבּו. ׁשלֹום (ישעיה  ְְִֶֶֶָָָ
לרחֹוק ּופרׁשּוה, ול ּקרֹוב. לרחֹוק  ְְֵַָָָָָָָׁשלֹום 

מ ּמצוה . ול ּקרֹוב ְְֲִִֵֵַָָָמעברה,



לפורים לז זוהר  ה' פרק אסתר מגילת

לוֹ : עשׂ יתי אׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל  ה יּ וֹ ם  והמן  ה ּמ ל � יבוֹ א ט וֹ ב ¦¦¨¤£¤§¦©¤©¨¨§¤¤©¨¤¤©ה ּמ ל �
ויּ בא(ה) אס ּת ר  דּ בר  את לעשׂ וֹ ת המן  את מהר וּ  ה ּמ ל � Ÿ¤©¤¤©£¤¨¨©£¤§©¤§¥©¨Ÿ©ויּ אמר 

אס ּת ר : עשׂ תה  א ׁש ר ה ּמ ׁש ּת ה  אל  והמן  ה ּמ ל �(ו)ה ּמ ל� ויּ אמר  ©¤¤§¨¨¤©¦§¤£¤¨§¨¤§¥©Ÿ¤©¤¤
חצי עד בּ ּק ׁש ת� וּ מה  ל � וי נּ תן  "אלת� מה  ה יּ ין בּ מׁש ּת ה  ¦£©¥¨¨©©¨¥¨¦§¥¨¥§©¦©©¥§¦§¥§¤§לאס ּת ר 

ותעשׂ  וּ בּק ׁש תי:(ז):[טז]ה ּמ לכ וּ ת ׁש אלתי  וּת אמר אס ּת ר  וּת ען ©©§§¥¨©©©¤§¥©Ÿ©§¥¨¦©¨¨¦

ע"ב ):טז. קנ"ח  -#ף *ר (מה  (&ר $ת $מ ֹות ספר - ©¨§©¨¨§¤¥©ז ֹוהר

עליה עצמ₣ flòמית  ùמי א fiא  מתקŁמת  הş₣רה  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאין

א ּתמר, עלּה קּדיׁשא , ּבּוצינא  (דברים אמר ְֲִִִַַַַָָָ
ּבּהד) וג ֹו'. מ ׁשה ׂשם אׁשר הּתֹורה ְְֲֶֶַָָָֹֹוזאת 

ּבּה מיתת ָך. ּבׁשעת  ליׂשראל, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָאזהרּת
הדא וׁשבט . ׁשבט ּבכל ליׂשראל, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָּברכּת

דכתיב, לג)הּוא אׁשר(דברים הּברכה וזאת ְְְֲִִֶַָָֹ
אּוקמּוה ּדא ּובגין וגֹו', מ ׁשה ְְְִֵֶַָָֹּברְך

ּדכּתיב, מתניתין, מארי יט)חברּייא (במדבר ְְְִִִִֵַַַָָ
ואמרּו ּבאהל, ימ ּות  ּכי אדם הּתֹורה ְְְִֶַָָָָָֹֹזאת
אין  אּלא ּבאהל, ימ ּות ּכי  מאי ְִֵֶֶַָָָָֹעלּה
ׁשממית ּבמי  אּלא  מתקּיימת, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָהּתֹורה
ּדעני עֹוני, א ּלא מיתה  ולית עליה, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָעצמ ֹו

ּכּמת. ֵַָחׁשּוב

הùא לע₣לם ₣flע מחצית ùְֲִִִֵַַָָינ ₣נים

ּדעׁשיר מ ּסטרא וּיֹורד. עֹולה קרּבן  ְְְְְִִִִֵֶָָָָּדאיהּו
עתירין, ּדכל עליּה. ּדאסּתּלק וּדאי, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָעֹולה

ּכּלהֹון ּדעבדין, טיבּו דלהון)ּכל רובא  (ס"א ְְְִִַָֻ
איהי ותּמן ּדאתי, לעלמא לה ֹון ְְְְְְִִֵַַָָָָָָלזּכאה
למז ּכי ּדפלח ּבינֹוני , ריׁשייהּו. על ְְְְִִֵֵֵַַַָָָּתגא
עּמיּה הׁשקל מחּצית  איה ּו עלמין, ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָּבתרין
ּדאתּפליג, מ ּצה ּכג ֹון ּדאתי, ְְְְְְְִִֵַָָָָּבעלמא 
ּבתר לאפיק ֹומן המּפה ּתחת  ְֲִֶַַַַַַָָָָחצי ּה
סעּודה. קדם  למצוה וחציה  ְְְְְְִֶֶָָָָֹסעּודה.

נאמר עליה ה ּקדֹוׁשה , הּמנֹורה  (שם אמר ְְֱֶֶַַַַָָָָָ
ּבּהד) וגֹו'. מ ׁשה ׂשם  אׁשר  הּתֹורה ְְֲֶֶַָָָֹֹוזאת

ּבּה מיתת ָך, ּבׁשעת יׂשראל את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהזהרּת
זהּו ו ׁשבט. ׁשבט ּבכל  יׂשראל את ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּברכּת

לג)ׁשּכתּוב  ּברְך(שם  אׁשר  הּברכה וזאת ְְֲֵֶֶַַָָָֹ
החברים  ּפרׁשּוה ּכְך ּומּׁשּום  וגֹו'. ְְֲִִֵֵֶַָָֹמׁשה

ׁשּכתּוב  הּמׁשנה, יט)ּבעלי  זאת (במדבר ְֲִֵֶַַָָֹ
ואמרּו ּבאהל, ימּות  ּכי אדם ְְְִֶַָָָָָֹה ּתֹורה 
ה ּתֹורה אין אּלא ימּות ? ּכי ּזה מה ִֵֶֶֶַַָָָָָעליה,
עצמֹו ׁשּממית ּבמי אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָמתקּימת
חׁשּוב ׁשעני עני, אּלא מיתה ואין ְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹעליה,

ֵַּכּמת.

ע ׁשיר  ׁשל מּצד ויֹורד. עֹולה קר ּבן ְְִִֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשּכל  עליו. ׁשּמתעּלה וּדאי, ְִֶֶֶֶַַַָָָעֹולה
ּכּלם ע ֹוׂשים, ׁשהם  טֹוב ּכל ֲִִִֵֶָָָֻהע ׁשירים,

היא(רבם) ו ׁשם הּבא, לע ֹולם  ְְִַַָָָָָלזּכֹותם 
ּכדי  ׁשעֹובד הּבינֹוני  ראׁשם . על ְִֵֵֵֶֶֶַַָֹּכתר 
מחצית  הּוא ע ֹולמֹות, ּבׁשני ְְֲִִִֵַָלזּכֹות
הּמּצה ּכמֹו הּבא, ּבע ֹולם  ע ּמֹו ְִֶֶַַַַָָָָה ּׁשקל 
לאפיקֹומן  הּמּפה ּתחת חציּה ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנחלקת,
קדם  ל ּמצוה וחציּה הּסעּודה , ְְְְִֶֶַַַַָָָֹאחר



לפורים ה'זוהר  פרק אסתר מגילת לח 

ּבאס ּתר, נאמר ּדא  ה)ּומ ּסטרא מה(אסתר ְְְֱִִֵֶֶַַָָ
חצי עד ּבּקׁשתְך ּומה ל ְך וּינתן ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּׁשאלתְך

ותע ׂש. ְְֵַַָהּמלכּות 

עליו  י ₣רד  הýא  �ý רù ò₣ דčה òכינת₣, òùביל עצמ₣ את ćòflòיל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי 

ּגרמיּה ּדממית  עני, ּדאיהּו מאן ְְְֲִִִֵֵַַָָאבל 
איהּו מהימנא , רעיא  ּדילְך ּכגוונא  ְְְְְִִִֵַַָָָָָָּבגינּה,
ּדמאן  ּבגין ואמאי. ּתחֹותְך, יֹורד ְְְְֲִֵַַַָָָקרּבן
ּדקּודׁשא ׁשכינ ּתיּה, ּבגין ּגרמיּה ְְְְְְְְִִִֵֵַַָּדא ׁשּפיל
הּוא והאי עלי ּה, נחית  איהּו הּוא  ְְִִִֵַָָּבריְך

ּדוד, קלח )ּדאמר וׁשפל (תהלים יי' רם  ּכי ְְְִִַָָָָָָ
אמר, והּנביא  נז)יראה. אמר(ישעיה  כה ּכי ְְִִִֶַַַָָָֹ

ואת וגֹו' ׁשמֹו וקדֹוׁש עד ׁשֹוכן ונ ּׂשא  ְְְְְִֵֶַָָָרם 
מרֹום ּדאנא ּגב על ּדאף  רּוח. ּוׁשפל ְְֲַַַַַַַָָָּדּכא
ּדּכא ּדאתעביד ההּוא ּבגין א ׁשּכֹון, ְְְְְִִִֶַַָָָוקדֹוׁש
לּה לסּלקא ׁשכינתי, ּבגין  רּוח ְְְְְִִִַַַָָָּוׁשפל
אנא לריׁשיּה, עּטרא  ּדילּה ְְֲִִִֵֵָָָָָמ ּׁשפּלּות 
ּדבעלּה ּובתר עּמיּה. לדּיירא ְְְְִִֵַַַָָָָנחית
נחיתת איהי נ ׁש, ּבר על נחית  ְְְִִִִִִַַַָָָּדׁשכינּתא
ּדריׁשא אתרא  ויהיבת ריׁשיּה, ְְְִִֵֵֵַַַָָָמעל
ורזא ּדמלּכא. לרגלֹוי ּונחיתת ְְְְְְְְִַַַַָָָָלבעלּה,

סו)ּדמ ּלה , והארץ (ישעיה ּכסאי הּׁשמים ְְְִִִִֶַַָָָָ
רגלי. ְֲַָהדֹום

ùן נקרא  נ òמה  אדם ò ר₣Łò ְְִִֵֵֶָָָָָמŁ₣ם 

ּכלילא נׁשמתא, נׁש ּבר ּדירית  ְְְְְִִִִַָָָָָּדמ ּיֹומא 
מההיא ּוׁשכינ ּתיּה, הּוא ּבריְך ְְְְְִִִֵֵַָמקּודׁשא 
חד  אמר ּבן . אתקרי ע ''א) (צ''א ְְְִֵֵַַַָָׁשעּתא 
נ ׁש ּבר ּדירית י ֹומא  מההּוא  וכי ְְִִֵַַָָָָָּתנא,
הּוא ּבריְך מקּודׁשא  ּכלילא ְְְְְְִִִָָָנׁשמתא,
מהאי לן . מנא  ּבריּה יתקרי ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָּוׁשכינּתיּה,

ּתהּלים, ּבספר  ּדוד ּדאמר ב)קרא  (תהלים ְְְְִִִֵֶַָָָ
אּתה ּבני  אלי אמר יי' חק אל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאסּפרה

ילדּתיָך. הּיֹום  ְְֲִִִַאני

ּבאס ּתר, נאמר זה ּומ ּצד (אסתרסע ּודה. ְְְֱִֵֶֶֶַַָ
ּבּקׁשתְךה) ּומה לְך וי ּנתן ּׁשאלתְך ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמה

ותע ׂש. הּמלכּות חצי  ְְֲִֵַַַָעד

עצמֹו את ׁשּממית  עני , ׁשהּוא מי ְֲִִִֵֶֶֶַָָאבל
היא  ה ּנאמן, הר ֹועה  ׁשאּתה  ּכמֹו ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָּבׁשבילּה,
מי  ּכי  ולּמה? ּתחּתי ְך, ויֹורד עֹולה ְְְְִִֵֶֶַַָָָקרּבן 
ׁשכינת ֹו, ּבׁשביל עצמֹו את ְְְְִִִִֶֶַַָׁשּמׁשּפיל
ׁשאמר  וזה ּו עליו . יֹורד הּוא ּברּוְך ְֵֶֶַַָָָָָה ּקדֹוׁש

קלח )ּדוד, יראה .(תהלים ו ׁשפל ה ' רם  ּכי  ְְִִִֶָָָָ
אמר, נג)והּנביא רם (ישעיה  אמר  כה ּכי ְִִַַַָָָָֹ

ואת  וגֹו', ׁשמֹו וקד ֹוׁש עד ׁשכן ְְְְְִֵֶַָָֹונּׂשא
ׁשאני  ּגב על ׁשאף רּוח. ּוׁשפל ְֲִֶֶַַַַַַָּדּכא
א ֹותֹו ּבׁשביל אׁשּכֹון , וקדֹוׁש ְְְִִֶָָמרֹום 
ׁשכינתי  ּבעבּור ר ּוח ּוׁשפל  ּדּכא ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָׁשּנעׂשה
אני  לראׁשֹו, עטרה מ ּׁשפלּות ּה ְְְֲֲֲִִִַָָָָֹלהעלֹות ּה
הּׁשכינה ׁשּבעל  ואחר  ע ּמֹו. לדּור ְְִִֵֵֶַַַַַָָארד 
ראׁשֹו, מעל  יֹורדת היא האדם, על ִֵֵֶֶַַָָָֹיֹורד
לבעלּה הראׁש ׁשל ה ּמק ֹום ְְְֶֶֶַַָָָֹונֹותנת

- הּדבר וס ֹוד  הּמלְך. לרגלי  (ישעיה וי ֹורדת ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָ
רגלי.סו) הדם והארץ ּכסאי  ְְְֲִִִֶַַַָָָָהּׁשמים

ׁשּכלּולה נ ׁשמה אדם  ׁשּיֹורׁש ְְִֵֶֶֶָָָָָׁשּמּיֹום
מאֹותּה ּוׁשכינתֹו, הּוא ּברּוְך ְִֵֵַָָָָמהּקדֹוׁש
וכי  אחד, ּתּנא  אמר  ּבן. נקרא ְְִִֵֶַַָָָָָָׁשעה
ּכלּולה נׁשמה  אדם  ׁשּיֹורׁש יֹום  ְְֵֵֶָָָָָמאֹות ֹו
ּבן ? יּקרא ּוׁשכינת ֹו הּוא ּברּוְך ְִִֵֵֵַָָָָמהּקדֹוׁש
ּבספר  ּדוד ׁשאמר הּזה  מהּפסּוק  לנּו? ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ ּנין

ב)ּתהּלים, אמר(תהלים  ה ' חק אל  אס ּפרה ְְֲִִֶַַָָֹ
ילדּתיָך. ה ּיֹום  אני אּתה ּבני ְְְֲִִִִֵַַַָאלי



לפורים לט זוהר  ה' פרק אסתר מגילת

את (ח ) לתת טוֹ ב  ה ּמ ל � על  ואם  ה ּמ ל � בּ עיני  חן  מצאתי  ¤¥¨¤¤©©¦§¤¤©¥¥§¥¦¨¨¦אם 
א ׁש ר ה ּמ ׁש ּת ה  אל  והמן ה ּמ ל� יבוֹ א  בּ ּק ׁש תי את ולע שׂ וֹ ת ¤£¤§¦©¤¨¨§¤¤©¨¦¨¨©¤£©§¦¨¥§ׁש אלתי

ה ּמ ל �: כּ דבר  אעשׂ ה  וּ מחר  להם  הה וּ א(ט)אע שׂ ה  בּ יּ וֹ ם  המן ויּ צא ¤¡¤¨¤¨¨¤¡¤¦§©©¤¤©¥¥¨¨©©
לב וט וֹ ב קם[יז]שׂ מח  וֹלא ה ּמ ל� בּ ׁש ער  מר דּ כי את המן וכראוֹ ת ¨¥©§¥§¦§¨¨¤¨§¢©§©©©¤¤§¨

⁄מòה קם  ְֶָֹֹלא 

מהימנא, רעיא  קּדיׁשא , ּבּוצינא ליּה ְְֲִִֵֵַַַָָָָָאמר
ּדוד  אמר ּבגינ ְך אּלא ילדּתיָך. הּיֹום ְְְִִִִֶַַַָָָָמאי
עֹוד  הן ילדּתיָך. הּיֹום אני  קדׁשא, ְְְְֲִִִֵַַָֻּברּוח

ּביּה, ּדא ּתמר ּבההּוא ּגד ֹול , לה)הּיֹום (דברים  ְְְִֵַַַָ
אנּת ּכמ ׁשה. ּביׂשראל עֹוד נביא  קם ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹולא 
אלהיָך יי' את ואהב ּת ּבׁשכינ ּתא  ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָק ּיימת 
נפ ׁשָך, ּובכל ּגּופא. ּדהיינּו לבבָך, ְְְְְְְְַַָָָָּבכל
לּה: אית ׁשמהן ּדחמׁש נׁשמתא. ְְְְְֲִִֵַַָָָָּדהיינ ּו
ּובכל  יחידה . חּיה. נפׁש. רּוח. ְְְִֶֶַַָָָָָנׁשמה.

ּדילְך. ממ ֹונא  ּבכל ְְִֶָָָָֹמאדָך,
יזּוזק לא ּוׁשכינּתיּה ה ּוא ּבריְך ְְְְִִֵָָָּודׁשא

הוֹו ּדאפי ּלּו חׁשבּת, אנּת אּלין. ּבכל ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָמינְך
יהיב  הוית  רׁשּותְך, ּתחֹות עלמין ְְְֲִִֵָָָָּכל
הּוא, ּבריְך ּבק ּודׁשא לׁשכינּתא ְְְְְְִִִַָָָָלא ּקמא 
ממנן  ּכל על ּבׁשכינּתיה ליּה ְְְְְִִֵֵַַָָָָָּולאמלכא
ליּה לסּלקא ּולבתר ּדעלמא, ְְְְְְִֵַַָָָָּדא ּומין
מ ּכל  ּכלילא ּדילְך ּבדּיּוקנא ְְְְְִִִִִֵָָָָּוׁשכינּתיּה.
עּלאין  ּובמ ּׁשרּיין עלמין , ּבכל טבין, ְְְְִִִִִִַָָָָָמ ּדֹות

יׂשראל . ּכל ועל ְְְִִֵַַָָָות ּתאין,

ע''א ):יז. קפ''ה #ף - *צ (ה וא *ה  (&ר $ת $מ ֹות ספר - ©¤©§¨©§©¨¨§¤¥©ז ֹוהר

האחר ה Čד  òל  החלק הýא  ִֵֵֶֶַַַַַָה ýûýי

לאֹודאה ּדבעי קרּבנא , נמי הכי ּדא , ְְְְְִֵֵָָָָָָָָָָורזא
וחטאֹוי, חֹובֹוי ּכל קרּבנא, ההּוא ְְְְֶַַָָָעל
קר ּבנא ּדאצטריְך. למאן חּולקא ְְְְְְְִִֵַַָָָָלמיהב
ּדק ּודׁשא, חּולקא ּדא  לסטרא ְְְְִָָָָָָֹּכּלא

הּנאמן, רֹועה הּקדֹוׁשה, ה ּמנֹורה לֹו ְְֱֶֶַַַַָָָָאמר 
אמר  ּבׁשבילָך אּלא ילדּתיָך? הּיֹום ּזה ְְְְִִִִֶֶַַַָָמה
הן  ילדּתיָך. ה ּיֹום אני הּקדׁש ּבר ּוח  ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹּדוד 

ּבֹו ׁשּנאמר ּבאֹות ֹו ּגדֹול, הּיֹום (דברים עֹוד ְֱֶֶַַָ
ּכמׁשה .לד) ּביׂשראל ע ֹוד  נביא קם  ְְְְִִֵֶָָָֹֹולא

ה' את ואהבּת ּבּׁשכינה  ק ּימּת ְְְְִִֵַַַַָָָָָאּתה
ּובכל ה ּגּוף, ׁשהינ ּו - לבב ְך ּבכל  ְְְְְֱֶֶַַָָָֹאלהיְך
ׁשמֹות  ׁשחמּׁשה הּנׁשמה , ׁשהינּו - ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָנפ ׁשְך
יחידה . ח ּיה, נפ ׁש, רּוח, נׁשמה, ל ּה: ְְִֵֶֶַַָָָָָיׁש

ממֹונָך. ּבכל  - מאדְך ְְְְֶָָָֹּובכל
מ ּמָך יזּוז לא ּוׁשכינת ֹו ה ּוא ּברּוָך ְְִִַָָָָֹה ּקדֹוׁש
ּכל  היּו ׁשאפ ּלּו חׁשבּת אּתה אּלּו. ְְֲִֵֶַַָָָָָָּבכל
להקים נ ֹותן היית  ר ׁשּות ָך, ּתחת ְְְִִֵַַָָָָָהע ֹולמ ֹות 
ּולהמליכֹו הּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש עם  ְְְִִִַַָָָׁשכינה
אּמֹות ׁשל הממ ּנים ּכל על ׁשכינתֹו ְְִִִֶַַָָֻֻעם
- ּוׁשכינתֹו להעלֹותֹו ּכְך ואחר ְְְֲִַַַָָָָהע ֹולם ,
הּטֹוב ֹות, הּמּדֹות מּכל ּכל ּולה ְְְִִִַַָָָּבדיֹוקנְך
העלי ֹונים ּובּמחנֹות  הע ֹולמ ֹות , ְְֲִֶַַָָָָּבכל

י ׂשראל. ּכל ועל ְְְְִִֵַַַָָוהּתחּתֹונים ,

ׁשּצריְך - הּקר ּבן ּגם ּכְך ה ּזה, ְְִֶֶַַַַָָָָוהּסֹוד
עונֹותיו ּכל הּקרּבן א ֹותֹו על ְְֲַַָָָָלהֹודֹות 
ּכל  ׁשּצריְך. למי חלק לתת ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָוחטאיו,
ּורצ ֹון  הּקד ּׁשה  חלק ה ּצד לזה  ְְְְֵֶֶַַַַָָָֻה ּקר ּבן
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חמה : מר דּ כי על  המן  ויּ ּמ לא מּמ נּ וּ  זע  ויּ בוֹ א(י)וֹלא המן  ויּ תאּפ ק  §¨¦¤©¦¨¥¨¨©¨§¢©¥¨©¦§©©¨¨©¨
אׁש ּת וֹ : זרׁש  ואת אהביו את ויּ בא ויּ ׁש לח  בּ יתוֹ  ויס ּפ ר(יא)אל  ¤¥©¦§©©¨¥¤Ÿ£¨§¤¤¤¦§©§©¥

ה ּמ ל � גּ דּ לוֹ  א ׁש ר  כּ ל  ואת בּ ניו ורב ע ׁש ר וֹ  כּ בוֹ ד  את המן  ¤¤©§¦¤£¨¥§¨¨Ÿ§§¨§¤¨¨¤̈להם 
ה ּמ ל �: ועבדי ה #רים  על  נ #א וֹ  אׁש ר  ֹלא(יב)ואת אף המן  ויּ אמר  §¥£¤¦§©©¨¦§©§¥©¤¤©Ÿ¤¨¨©

כּ י עשׂ תה  א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל ה ּמ ל � עם  ה ּמ לכּ ה  אס ּת ר  ¦¨¨¨¤£¤§¦©¤¤¤©¦¨§©©¥§¤¨¦¥הביאה 
ה ּמ ל �: עם  ל ּה  קר וּ א אני למחר  וגם  א וֹ תי אינ נּ וּ (יג)אם  זה  וכל  ¦¦§©§¨¨£¦¨¨¦©¤¤§¨¤¥¤

בּ ׁש ער י וֹ ׁש ב ה יּ ה וּ די מר דּ כי  את ראה  אני א ׁש ר  עת בּ כל  לי ©©§¥¦§©©¢§¨¤¤Ÿ¦£¤£¥¨§¦¤ׁש וֹ ה 
עץ(יד)ה ּמ ל �: יע שׂ וּ  אהביו וכל א ׁש ּת וֹ  זר ׁש  ל וֹ  גּ ב ּה [יח]ו ּת אמר  ©¤¤©Ÿ¤¤¤¦§§¨Ÿ£¨©£¥¨Ÿ©

ההּוא ּדא, ּולסטרא ּדקּוד ׁשא. ְְְְְִֵַָָָָורעּותא
ּדאתייהיב ּו וחּטאין חֹובין, ּדאיּנּון ְְְְְִִִִִַָָָחּולקא
ּכמה ּדקרּבנא. ּבׂשרא  ההּוא על ְְְְְְִַַָָָָָָּבהֹודאה

כה)ּדכ ּתיב , ׂשֹונאָך(משלי רעב אם ְֲִִִֵַָ
חֹותה אּתה גחלים ּכי וגֹו'. לחם ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָהאכילהּו

וסימניְך ה)וגֹו', אל (אסתר והמן הּמלְך יבא  ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ
ארחיּה ּדידע מאן איהּו זּכאה  ְְְִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּתה.

קׁשֹוט. ּבארח ְְְֵַַֹלמהְך

òùלמýת הôבח  ְְִֵֵֶַַַלסûר

ׁשבחא לס ּדרא ידע ּדלא  מאן ְְְְְַַַָָָָָָוכל
ּבגין  אברי . ּדלא  ליּה טב ְְְְִִֵֵֵַָָּדמאריּה,
לעיּלא. ׁשלמא ּדאיהּו צלֹותא  ְְְְְְְִִִֵָָָָּדאצטריְך

צלותא) דאצטריך ּורעּותא(בגין מחׁשבה, ְֲִַָָָמ ּגֹו
למעּבד  ּדׂשפוון. ּומ ּלה וקלא , ְְְְְְִִִֶַָָָָָּדלּבא,
ּכגוונא לעי ּלא , ויחּודא וקּׁשּורא  ְְְְְְִִִֵַָָָָׁשלימ ּו
ׁשלימּו ּדנפקא ּכגוונא לעיּלא . ְְְְְְְִִֵַָָָָּדאיהּו
מּתּתא אצטריְך הכי לת ּתא, ְְְִִִִֵֵַַָָָָמעיּלא

יאֹות. ּכדקא ק ׁשרא לקּׁשרא ְְְְְִֵֵַַָָָָלעיּלא,

1006יח. = אמה " חמשים  גבוה  עץ  "יעשו של  הגימטריה  ערך
נחש ? עם אעשה  אני מה  נו - גימטריה

אֹותם ׁשל חלק אֹות ֹו הּזה ולּצד ְְֵֶֶֶַַַַָָֻה ּקדּׁשה.
אֹותֹו על ּבהֹודאה  ׁשּנּתנּו וחטאים ְְֲֲִִֶַַָָָעונֹות 

ּכּכתּוב הּקרּבן, כה)ּבׂשר רעב(משלי אם  ְְִֵַַַָָָָ
גחלים  ּכי וגֹו', לחם האכילהּו ְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹׂשנאְך

- וסימנְך וגֹו'. חתה ה)אּתה יבא(אסתר ְְִֶַָָָָֹֹ
מי  הּוא אׁשרי הּמׁשּתה. אל  והמן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָה ּמל ְך

אמת. ּבדרְך ללכת ּדרּכֹו ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּיֹודע 

רּבֹונֹו, ׁשבח את  לסּדר י ֹודע  ׁשּלא מי  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹוכל
ּתפּלה ׁשּצרי ְך מ ּׁשּום נברא, ׁשּלא לֹו ְְִִִִֶֶָָָֹטֹוב

למעלה , ׁשלמה תפלה)ׁשהיא שצריך (משום ְְְִֵֶַָָ
ודברי  וקֹול הּלב ּורצֹון מחׁשבה ְְְְֲִִֵֵַַָָמּתֹוְך
ויחּוד  וקׁשר ׁשלמ ּות לע ׂשֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָה ּׂשפתים,
ּכמֹו למעלה. ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְֶַַָָלמעלה ,
ּכְך למּטה, מּמעלה  ׁשלמּות ְְְִֵֵֶַַָָָׁשּיֹוצאת
ּכראּוי. קׁשר לקׁשר למעלה  מ ּמּטה  ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּדרְך
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ישראל ולכל  לנו יהא  טוב ומזל  טוב סימן - גימטריה

רבה במדרש חז "ל, ט אמרו  פרשה (אסתר

ב ) מאות פסקה שלוש היו  הרשע שלהמן  :

השנה , ימות  כמניין יועצים , וחמש  שישים 

לפני השום, כקליפת היו יועציו  כל אך 

זרש  אמרה  אשתו. זרש של  הרעות עצותיה 

הוא  היהודים מזרע מרדכי  בעלה : להמן

ביותר לך קשה  יהיה פשוטה, בדרך  ולהורגו 

מרובה  בחכמה אליו לבוא  אתה  צריך ולכן,

עמד  לא צדיק  שאף דרך ולחפש  ביותר ,

צדיק  שכל משום כזו, כליה  ובסכנת  בניסיון 

התפלל  וניסיון, סכנה  של  בסוג  עמד אשר

מרדכי בנקל , ואז ונושע להקב "ה  ובכה 

מן שניצל צדיק  אותו  את  ויזכיר יתפלל

ינצל . הוא  אף ובזכותו המסויים , הניסיון

חנניה  להשליכו , תרצה אם  האש, כבשן 

ויושיעו בשמם יקרא  ניצלו , ועזריה משאל

תשליכהו, אם האריות , לגוב עליו; ויגנו

יוסף  האסורים , לבית ניצל ; דניאל  כבר

אבותיו, למדבר  תשליכהו  אם ניצל ; הצדיק

עיניו, את  תעוורו  אם  במדבר; ורבו  פרו 

זה . דבר עבר  כבר הגיבור  שמשון

את  להכניע חדשה  דרך לחשוב  צריך  לכן ,

רבים  ימים וחשבה  זרש ישבה  מרדכי.

כלל  ועמו מרדכי  את להכחיד  איך ותיכננה,

את  לתלות  בדעתה עלה ובסוף  ישראל, עם 

לאף  נעשה לא  אשר דבר  זה - עץ  על  מרדכי

מכל  יותר  להמן  עצה ונתנה עמדה  צדיק;

עץ . על  מרדכי את לתלות יועציו,

"עץ" דווקא  למה להבין  ?צריך 

העבירה  כי  הרמב"ן  כפירוש לפרש ואפשר

שהנחש  אסורות מאכלות הייתה הראשונה

נגזר ומזה  הדעת , מעץ לאכול חוה  את פיתה 

עץ  "יעשו  של והגימטריה  בעולם , מיתה 

נו - גימטריה  - 1006 = אמה" חמשים  גבוה 

נחש  עם אעשה  אני  ?מה

"עץ" הנחש עם  העון  של  הגזירה  את  לעורר 

איסור במאכל  שנכשלו  הדעת", "עץ הוא

שכתוב  כמו  הדת  מעץ לאכול הקב "ה  שאסר 

י"ז) ט"ז ב' פרק  אל וֹ קים (בראשית ה' ¦¤©§©ויצו

ּת אכל . אכל  הגּ ן  עץ  מכּ ל  לאמר  האדם  ¥Ÿ¦Ÿ¥©¨¨ŸŸ¥¨¨¨©על

כּ י מ ּמ נּ וּ  תאכל לא ורע ט וֹ ב  הדּ עת ¦¤¦©ŸŸ¨¨©©©¥¥וּ מעץ

ּת מ וּ ת . מ וֹ ת  מּמ נּ וּ  אכל6 ¨¤¦§¨£§בּ יוֹ ם 

אמה  חמשים  דוקא ?ולמה

להיכנס  האדם את  מביא אסורות  מאכלות כי

לכפור כפירה , וזה  טומאה , שערי בחמשים

בהרבה  בזוה"ק שכתוב כמו בהקב"ה,

והדברי הרמב"ם לנו שגילה  וכמו מקומות ,

ועוד . זי "ע, חיים 

= אמה" חמשים גבוה  "עץ של  והגימטריה

רצה  דרבנן מצוות  ושבע  מצות  תרי "ג  620

מאכלות  ישראל  את שיאכיל ידי  על  לעקור

האדם  "חובת  של גימטריה  וגם  אסורות ,

שעל  טהורה" "נשמה  ובגימטריה בעולמו "

הנשמה  את  יטמא אסורות  המאכלות ידי 

האדם  "חובת את  יותר  ירגיש  ולא  טהורה,

לא  שנעשה  "רשעים" ובגימטריה בעולמו "

זה  ידי על  שמוליד רשעים אלא רשע רק 

רשעים . בנים

נ ₣ראים ס₣ד ₣ת ý לנ מגfiה זי"ע  חŁים ûברי ùעל  ò₣דč ה ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהûČיק

ׁש האכילוּ  ה ּק לּ ים  ה )וֹ חטים ידי  ׁש על ¦¡¤¤¦©©¦£©¥§©¤©¨§וידוּ ע

ּפ גּ וּ ל , וחציבּ שׂ ר ג' לער� הדּ ת מן יצא וּ  §©¦¨§¦©¨§¥¤©£¦

יהוּ דים בּ ׁש אלוֹ ת מיליאן  כּ ּמ באר רח"ל , ¦§¨§¦©§Ÿ¨¦§¥

ח יּ ים" "דּ ברי א'וּ ת ׁש וּ ב וֹ ת  חלק דּ עה (י וֹ רה §¦§¥©¦¤¥¨¥¤

ז') אסוּ ר וֹ ת סימן כּ מאכל וֹ ת  עברה  ׁש אין  ¦¨¤¥£¥¨§©£¨£

וּ בע וֹ נוֹ תינוּ  היּ שׂ ראלי , הלּ ב ¥£©¦¥§§¦©¥©¥§©§¤ׁש ּמ טמטם
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כּ ּמ ההרבּ ים ה דּ ת מן יצא וּ  זה  ידי דּ על  ראינוּ  ¨©¦¨¦§©§¥¤¨§¦©¨©¨

ונת ּפ ּט מוּ  ׁש אכלוּ  לוע"ז בּ ארץ §©§¦§§¨¤¤¨¨¦§קהלּ וֹ ת

ה ּק לּ ים, השובי"ם  ידי  על וּ טרפוֹ ת ¦©©¥§©¥§¥§¦בּ נביל וֹ ת

מן ׁש נּ אבד וּ  עד  זרוֹ ת דּ עוֹ ת עליהם  ¦§¤¤¤©¨¥¤¥£§¨§וגבר וּ 

אׁש )הּק הל להבוֹ ת החוֹ צבים דּ בריו ,(עיי"ש ©¨¨§¨¨©§¦©£¥

אפרים " מחנה  בּ דגל מ וּ בא עקבוכן (ּפ רׁש ת §¥¨§¤¤©£¤¤§©¦¨¨©¥¤

זצ"ל  מהרמבּ "ם  איׁש ׁש )מכ ּת ב אלף  �בעים  ¦§©¥¨©§©¤¦§¦¤¤¦

ונת ּפ ּט מוּ  ׁש אכלוּ  בּ גלל  הּמ תים  בּ תחיּ ת §©§¦§§¨¤©§¦¦¥©©¦§¦§̈כּ פרוּ 

וּ בא מהדּ ת  ׁש יּ צאוּ  עד אס וּ רוֹ ת  ¨©©¥§¨¤©£¨£©§בּ מאכלוֹ ת

כּ לּ ם את והרג מל� ויד וּ ע עליהם רח "ל. £¥¤¤¤§¨©¤ª¨§¨©

כּ ל  לפּת וֹ ת  ׁש לּ א מ"ם  הסמ "ך ¨©§Ÿ¤©§¨§¤ׁש מערמת

ורבּ נים  ׁש וֹ חטים  מעמיד רק ויחיד, ¦¨©§¦£¦£©©¦¨§¦̈יחיד 

ה כּ ל  זה ידי  ועל  דּ יליּה  מּס טרא  מק וֹ ם  Ÿ©¤¥§©§¥¦¨§¦¦¨¨§בּ כל 

§¦§בּ רׁש ּת וֹ .

צבי ùòתי  אצל ý ראינò ⁄מ ₣ יóראל ùאלקי לכ ćר  האדם  את מביא  חלב ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאכילת 
וזכר₣. òמ ₣ ְְְִִַיflח

דּ ין מבּ ית  עדוּ ת גּ ביּ ת נביא  לזה ¦¥¦¥©¦§¦¨¤¨¨§וּ בנ וֹ סף

צבי ׁש )בּ תי אי # - ׁש בּ יר וּ ׁש לים לקחה גּ דוֹ ל  ©¨¤¦¨©¦¥¤©§©§¦¨©

א ּס וּ ר ׁש היא ה כּ ליוֹ ת חלב אוֹ תם והאכיל ¦¦¤¨§©¥£¨¦¡¤§¨§¦מנין

ה בּ רכהכּ רת זה על ד'וע שׂ ה אּת ה בּ רוּ � ¨¥§¨¨©¤©§¨¨¨©¨

א ּס וּ רים מ ּת יר הע וֹ לם  מל� כּ מוֹ אלקינוּ  , ¡Ÿ¥¤¤¨¨©¦¦¦§

יעקב  לר בּ נוּ  הּק נא וֹ ת  ּת וֹ רת בּ ספר Ÿ£©¥©§¨§©©¤¥§¨¤ׁש ּמ וּ בא 

וּ כּ תבים  מאמרים  קבוּ צת והיא  זצ"ל  ¦¨§¦¨£©©§¦§¦§¤¥מעמדּ ין 

נד ּפ ס  סוֹ ד וֹ , ומתי צבי ׁש בּ תי ©§¦¦§©§©¤¤נגד

צלּ וּ ם  בּ דּ פוּ ס ונד ּפ ס תקי "ב. ¦§©¨§¦§©§¤§§©§בּ אמסטערדאם

וז"ל : מקוֹ ר , הוֹ צאת  ע"י  תשל "א  §©¨¦©¨¦בּ יר וּ ׁש לים

במותב  תוב "ב : בּ יר וּ ׁש לים עדוּ ת קבּ לת  ¦©¨¦¥©¨©¤Ÿטפס

לקדמנא  ואתא הוינא, כּ חדא  דינא  בי  ¨§§©§¨¨§¨£©תלתא 

אי ׁש  חביב מׁש ה  מהו"רר  הכּ וֹ לל ¦¦¨¤Ÿ¥©החכם 

עד וּ ת  בּ תוֹ רת  והעיד  וז"ל (בּ לׁש וֹ נוֹ )ספר דּ י  , §¨©¦§¥¦§©¥¦§

בּ ין הדּ בר ׁש ּמ פרסם מעיד  אני  ¥¨¨©¨§ª§¤¦¥¦£בלה "ק :

ׁש )בּ תי וחבר וֹ ן , בּ יר וּ ׁש לים חכמים  ©§©¤§¤§¦©¨¦¦¨£¥¦§©ּת למידי

דּ תוֹ , ׁש המיר  קדם  תר "ו  חלבצבי האכיל §¦Ÿ¤¤¥¦¨¤¡¦£¥

להם צוּ ה גּ ם  מ יּ שׂ ראל , לע שׂ רה ¤¨¨¦©¥¨§¦¦¨¨£©¨§כּ ליוֹ ת 

כּ סדר והאכילם לארץ  בּ ח וּ ץ ּפ סח  ¤¥§¨¦¡¤§¤¨¨§©¤¦§©§להקריב

חלב אכילת על בּ רכה עשׂ ה גּ ם  ּפ סח, ¤¥©¦£©¨¨§¨¨©©¤©¦£אכילת

א ּס וּ רים מּת יר ה' אּת ה בּ רוּ � הנּ סחא , ,בּ זוֹ  §©ª§¨¨©¨©¦¦¦

ּת וֹ רה  בּ על  אחד מאדם זה  דּ בר ׁש מעּת י  ¨©©¨¤¨¨¥¤¨¨¦§©¨©§וגם

ע שׂ ה  כּ # ואחר  זה דּ בר  כּ ן  גּ ם  ׁש עשׂ ה  ¨¨¨©©§¤¨¨¥©¨¨¤̈גּ ד וֹ ל 

תכ"ה ׁש בּ ׁש נת  ׁש מעּת י  גּ ם  גּ ילהּת ׁש וּ בה, §¨©¨©§¦¤¦§©¦¨

בּ ן מׁש יח ׁש הוּ א עצמוֹ  על  צבי ¤©¦§¤§©©¦§©§©ׁש בּ תי

הרב דּ וד הכּ וֹ לל מהחכם  ׁש מעּת י  עוֹ ד ...... ¨¦¨©§¦¥¤¨¨©¥¨©

יצחקי דּ ספרדים אברהם  וּ ר"מ אב "ד  ©§¨¨¦§¨¦§©§§©¨¦

מרבּ וֹ  ׁש )מע תוב "ב, ירוּ ׁש לים  ©¥©¨¤¦©¨§בעיה "ק

מהור"ר הכּ וֹ לל החכם  גלאנטיהגּ דוֹ ל מׁש ה ©¨¤¨¨©¥Ÿ¤

לׁש בּ תאי מבזּ ה הייתי לא  מ ּת חלּ ה ©§©§¤©§¦¦¨Ÿ¨¦§¦¥אוֹ מר,

הייתי ׁש לּ א ּפ י על  אף  וזכר וֹ , ׁש מ וֹ  יּמ ח  ¦¦¨Ÿ¤¦©©§¦§§©¦¦§צבי

ׁש ל  יד כּ תב ׁש ראיתי אחר רק  בּ וֹ , ¤¨©§¦¦¨¤©©©¦£©מאמין 

וזכר ׁש מ וֹ  י ּמ ח  צבי לכאןוֹ ׁש בּ תי ׁש כּ תב  ©§©§¦¦©§§¦§¤¨©§¨

בּ וֹ , מאמין ׁש היה  אנילאחד  עצמ וֹ  את וחתם  ¨¤¨¤¨¨©£¦§¨©¤©§£¦

צבי ׁש בּ תי אלקיכם ׁש ם הוי"ה  ׁש כּ תב דּ הינ וּ  , ¡Ÿ¥¤©§©§¦§©§¤¨©¥

א וֹ ת וֹ  מחרים  אני זה  אחר  כּ כתיבתוֹ , ¦§©¦£¤©©¨¦§¦¨©הּק דוֹ ׁש 

ויוֹ ם . י וֹ ם ¨¨§בּ כל

אשר זרש, וישנה  המן  ישנו דור, בכל וכך,

היה  לא  אשר  ואחר , חדש הרס מחפשים

והקב "ה  התורה , את  להרוס היום , עד קיים 

הסודות  את  שיגלה הפנחס שיהיה  מי  מחפש

הדור של וזרש" ה "המן אותו הם מי האלו

ישראל , הכלל כל  את  מזיקים הם ובמה  הזה,

הסוד  את תיכף  הבין  מרדכי דבר , אחרית  אך 

בזה , כוונתו  ומה  רשע אותו של הסעודה של

וכמו אסורות, מאכלות ישראל  את להאכיל 

בסעודה  משפטים  פרשת בזוה "ק  שכתוב 

בשר הייתה שסעודתו הרשע  נבוכדנצר  של

כוח  יש  בחלב בשר  שבאכילת וידע  בחלב

רצה  זה ומפני ח "ו המקדש בית את  להחריב 
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בשר גם  יאכלו ועזריה מישאל  שחנניא 

שכתוב  כמו זרעונים רק אכלו והם וחלב,

ה )רש"י פסוק א פרק  לשון(דניאל - וימן 

המלך  מאכל שם הוא - בג מפת הזמנה.

ואין לחם בג  פת פותרים ויש כשדים בלשון

את  נושא המלצר ויהי  כתיב  שהרי  כן  נראה 

זרעונים  ואין  זרעונים  להם  ונותן בגם  פת 

תבשיל . חליפי אלא  לחם חליפי

לצדיק , הוא דגנאי התוס' דברי פירשתי ובזה 

החי' זאת בפסוק  זו בפ' בילקוט איתא  דהנה 

יצחק  ר' בשם ברכי ' ר ' וז "ל. תאכלו אשר

לצדיקים  לעשות  הקב"ה עתיד גדול  אריסטון 

נבילות  אכל שלא  מי  וכל לבא  לעתיד

הה "ד  ממנו  לאכול יזכה  בעוה"ז  וטריפות

מזהיר משה לפיכך כו'. ואכול  כו' נבילה חלב

ע"כ . החי' זאת להם  ואמר לישראל  להם

קנא:)ואיתא  באדם (שבת שולטת  חי ' אין 

שנאמר  כבהמה, לו נדמה  כן אם  (תלים אלא

יג ) ובהזוהרמט, נדמו , כבהמות  נמשל 

קצא.)הקדוש שנדמה (וישב דמה  מפרש

פוגם  שהוא  ידי על  בא  הוא כבהמה  האדם 

סר כן ידי דעל אסורות, במאכלות פיו  את 

ולזה  כן  ועל כבהמה, ונדמה מעליהם , צלם 

דניאל ח )לאשר א, בפת (דניאל התגאל לא 

המלך קכה:)(בתג משפטים  של זוהר  דמאכלו

בחלב , בשר  הי' נבוכדנצר  רשע אותו

ופני בדמות  פניו האירו  אזי  אכל, לא ודניאל 

ולזה כן  ועל כג )אדם , ו, בו(דניאל שלטו  לא 

לגוב  אותו שהשליכו  בשעה האריות 

באורך . הקדוש בהזוהר  שם  עיין האריות ,

פנחס )ובזוה"ק הדבר(פ' דעניין  כתב 

עצמו את  שפוגם  ידי  על בא  הוא  שנדמה 

ממנו מסתלק ועי"ז אסורות, במאכלות ופיו

והד  רק הצלם  לו אדם תואר ולא  יוקן 

המלך  בג מפת  שנשמר  דניאל ולזה  כבהמה .

שלטו לא ולזה מעליו. ודיוקנו צלו  סר  לא 

מזה . באורך יע"ש  אריותא  בו 

לשבח  עלינו  בתפילת שאומרים  אפ"ל ובזה 

להעביר עזך , בתפארת  מהרה  לראות כו',

יכרתון, כרות והאלילים  הארץ מן  גלולים 

ע"ז) עובד כמו הוא  שמ"א בזוה"ק  (כמבואר 

ש-ד -י במלכות עולם  שומר לתקן  (ר"ת

ישראל ) בשרדלתות בני כשכל  יהי' מתי 

בשר שאוכלים האנשים היינו  בשמך , יקראו 

ר"ה  שכ' מה  בהקדם אפ"ל בשמך יקראו 

יכול  אינו מ"א  שהאוכל  זי"ע  מקאלאמייע

כו '. אתה  אבינו  לומר 

ואת  עה "פ  ויגש פ' אלימלך  בנועם  ועי '

יכול  כשרים  מאכלים  שהאוכל  כו ', יהודה

מגדים  נועם ועי ' הקודש , רוח לידי לבוא 

יתורץ  ובזה שס"ב. ודף צלם סר  קט "ו דף

עי' והטה  קרא  ר "י  יב: יג: שבת התוס '

לצדיק  הוא  דגנאי  ומת' שמקשה  תוספות

שדווקא  הגנאי אפ "ל גנאי  מאי ולכ"ק

וצ "ב  הרוה"ק נאבד איסור מאכל  ע"י 

אכל  דאם  בליקו"א  מש"כ עפ"י  ואפ"ל

קליפות  בג' קשר  הוא איסור  מאכל

עיי "ש. הטמאים 

טוב "סימן – בגימטריה גם  1006 = אמה " חמשים  גבוה  עץ  "יעשו של  והגימטריה 
ישראל" ולכל  לנו יהא  טוב ומזל 

יהיה  אז  כשרות  במאכלות יזהרו  שאם 

ישראל" ולכל  לנו יהא  טוב ומזל  טוב  "סימן 

בשמחת  ישראל  עם  כל את ישמח הקב"ה 

הרשע  המן מעשה  ונזכור זה  הפורים חג

ליהודים  ישראל, עם  את  הציל  שמרדכי ואיך 

ויקר. וששון ושמחה אורה הייתה 
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עם וּ בא עליו מרדּ כי את ויתלוּ  ל ּמ ל � אמר  וּ בבּ קר  אּמ ה  ¦Ÿ¤¡Ÿ©¤¤§¦§¤¨§¢©¨¨Ÿ©¨©¦¦£חמ"ים 
העץ: ויּ ע שׂ  המן לפני ה דּ בר  ויּ יטב שׂ מח  ה ּמ ׁש ּת ה  אל  ¥¨©©©¨¨¥§¦¨¨©©¦©©¥¨¤§¦©¤¤¤©ה ּמ ל �

H
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לפורים  זוהר
ו' פרק  אסתר  מגילת

ספר�ילה(א) את להביא ויּ אמר  ה ּמ ל � ׁש נת נדדה  הה וּ א ©©§¨©¨§¨§©©¤¤©Ÿ¤§¨¦¤¥¤
לפני נקראים  ויּ היוּ  ה יּ מים  דּ ברי  ¥§¦¦¨§¦§¦©¦¨©¥§¦Ÿ§¦©ה זּ כרנוֹ ת 

ׁש ני(ב)ה ּמ ל �: ותר ׁש  בּ גתנא על  מרדּ כי  ה גּ יד אׁש ר  כתוּ ב  ויּ ּמ צא  ©¤¤©¦¨¥¨£¤¦¦¨§¢©©¦§¨¨¨¤¤§¥
בּ ּמ ל � יד  ל ׁש ֹלח  בּ ק ׁש וּ  אׁש ר  ה ּס ף  מ "מרי ה ּמ ל � ¤¤©¨©§¦§¦¤£©©¥§Ÿ¦¤¤©¥¦̈סריסי

על(ג)אח ׁש ור וֹ ׁש : למר דּ כי  וּ גד וּ לּ ה  יקר  נּ עשׂ ה  מה  ה ּמ ל � ו יּ אמר  £©§¥©Ÿ¤©¤¤©©£¨§¨§¨§¨§¢©©
דּ בר: עּמ וֹ  נעשׂ ה  ֹלא  מׁש רתיו ה ּמ ל � נערי ויּ אמר וּ  ויּ אמר(ד)זה  ¤©Ÿ§©£¥©¤¤§¨§¨©£¨¦¨¨©Ÿ¤

לאמר החיצ וֹ נה  ה ּמ ל � בּ ית לחצר  בּ א והמן  בחצר  מי  Ÿ¥¨¦©¤¤©¥©£©¨¨¨§¥¨¤¦¤¤©ה ּמ ל �
לוֹ : הכין  א ׁש ר העץ על  מר דּ כי את לתל וֹ ת נערי(ה)לּמ ל � ויּ אמר וּ  ©¤¤¦§¤¨§¢©©¨¥£¤¥¦©Ÿ§©£¥

יבוֹ א : ה ּמ ל � ויּ אמר בּ חצר עמד המן ה נּ ה  אליו ויּ בוֹ א(ו)ה ּמ ל� ©¤¤¥¨¦¥¨¨Ÿ¥¤¨¥©Ÿ¤©¤¤¨©¨
בּ יקרוֹ  חפץ ה ּמ ל � אׁש ר  בּ איׁש  לעשׂ וֹ ת מה  ה ּמ ל � ל וֹ  ו יּ אמר  ¨¦¥¨¤¤©¤£¦¨£©©¤¤©¤Ÿ©¨̈המן 

בּ ל בּ וֹ  המן מ ּמ נּ י:[יט]ויּ אמר  יוֹ תר  יקר  לעשׂ וֹ ת ה ּמ ל � יח ּפ ץ למי  ©Ÿ¤¨¨§¦§¦©§Ÿ©¤¤©£§¨¥¦¤¦

ע"א)יט . י"ז (#ף $מ ֹות &ר$ת  $מ ֹות  ©§©¨¨§©+ֹוהר

ה fiב ֲֵֶֶַַמחòבת 

וּיאמר ּכתיב, לפיכְך ׁשמעֹון, רּבי ְְְִִִִִֶַַָָֹאמר
ע"ב) רל "ד ּבל ּבהֹון (בראשית אכניס  ְְְְִִַַּכלֹומר

אמר, דא ּת ּכמה ּדא, ט"ז)מּלתא  ב', (שמואל  ְְְְִֵַָָָָ
לֹו אמר יי' מחׁשבת(לך)ּכי ּדוד. את קּלל ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

וכן ּבלבד . ו')הּלב ּבלּבֹו,(אסתר המן וּיאמר ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ
י"ז)וכן מאה(בראשית הּלבן ּבלּבֹו וּיאמר ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

מחׁשבּתא אכניס  נמי, הכא אּוף  ְְֲִֵַַַָָָָָָׁשנה.
מאי מ ּמּנּו. ועצ ּום רב ּדאמרּו ְְְְְִִֶַַָָּבלּבהֹון,

ר אינ ּון מּמּנּו. ּדילהֹון, ממנא לאמר צֹונֹו ְְְִִִֶַָָֹ
ּדיּלהֹון, וּתּוק ּפא ּדחילא ּבלּבייהּו, ְְְְְְְִִֵַָָָאמרּו
ּדילהֹון . מ ׁשּולטנא מּמּנּו, ותּקיפא  ְְְְְִִִִֶַַָָָָרברבא 

וּיאמר , ּכת ּוב לפיכ ְך ׁשמעֹון, ר ּבי ְְִִִֶַַַָָָֹאמר 
ׁשּנאמר  ּכמ ֹו זה, ּדבר  ּבלּבם הכניס ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָּכל ֹומר

טז) ב את (שמואל קּלל  לֹו אמר ה ' ִֵֶַַָּכי
וכן  ּבלבד. הּלב  מחׁשבת (אסתרּדוד. ְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

וכןו) ּבלּבֹו, המן יז)ו ּיאמר (בראשית ְְִֵֶַָָ
אף  ׁשנה . מאה הּלבן ּבלּבֹו ְְִֵֶֶַַַָָָֹו ּיאמר
ׁשאמרּו ּבלּבם  מחׁשבה הכניס  ּגם, ְְְֲִִִֶַַָָָָָּכאן 
רצה מּמּנּו? ּזה  מה מּמּנּו. ועצ ּום ְִִֶֶֶַַָָָרב
ּבלּבם  אמרּו הם  ׁשּלהם. ממ ּנה  ְְְִֵֶֶֶַָָָֻל ֹומר
מּמּנּו, ות ּקיף ּגדֹול  ׁשּלהם ותקף ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשחיל 

ׁשּלהם. ְִֵֶֶַָמהּׁשלטֹון
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בּ יקר וֹ :(ז) חפץ  ה ּמ ל � א ׁש ר  איׁש  ה ּמ ל � אל  המן יביאוּ (ח )ויּ אמר  ©Ÿ¤¨¨¤©¤¤¦£¤©¤¤¨¥¦¨¨¦
ה ּמ ל � עליו רכב  א ׁש ר  וס וּ ס  ה ּמ ל � בּ וֹ  לבׁש  אׁש ר  מלכ וּ ת ¤¤©¨¨©¨¤£§¤¤©©¨¤£§©§לבוּ ׁש 

בּ ראׁש וֹ : מלכ וּ ת  כּ תר  נ ּת ן יד(ט)ואׁש ר  על  וה ּס וּ ס  ה לּ ב וּ ׁש  ונתוֹ ן ©£¤¦©¤¤©§§Ÿ§¨©§§©©©
ה ּמ ל � א ׁש ר  האי ׁש  את והל בּ י ׁש וּ  ה ּפ רּת מים  ה ּמ ל � מ#רי  ¤¤©¤£¦¨¤¦§¦§¦§§©©¤¤©¥¨¦¦אי ׁש 
כּ כה לפניו וקרא וּ  העיר  בּ רח וֹ ב ה ּס וּ ס  על והר כּ יבה וּ  בּ יקר וֹ  ¨¨¨¨§§¨§¦¨§¦©©ª¦§¦§¨¦¥̈חפץ

בּ יקר וֹ : חפץ ה ּמ ל� אׁש ר  לאיׁש  מהר(י)יעשׂ ה  להמן  ה ּמ ל � ויּ אמר  ¥¨¤¨¦£¤©¤¤¨¥¦¨©Ÿ¤©¤¤§¨¨©¥
למרדּ כי כן ועשׂ ה  דּ בּ ר ּת  כּ אׁש ר  ה ּס וּ ס  ואת ה לּ ב וּ ׁש  את ©¢§¨§¥¥£©¨§©¦¤£©©¤§§©¤©קח 
דּ בּ רּת : אׁש ר  מכּ ל  דּ בר  ּת ּפ ל  אל  ה ּמ ל � בּ ׁש ער  ה יּ וֹ ׁש ב ¨§©¦¤£Ÿ¦¨¨¥©©¤¤©©©§¥©¦§©ה יּ ה וּ די 

ויּ ר כּ יבה וּ (יא) מר דּ כי את ויּ ל בּ ׁש  ה ּס וּ ס  ואת ה לּ בוּ ׁש  את המן ¥¦§©©¨¢§¨¤¥§©©©¤§§©¤¨¨©¦©ויּ ּק ח 
חפץ ה ּמ ל � א ׁש ר  לאיׁש  יעשׂ ה  כּ כה  לפניו ויּ קרא העיר  ¥¨¤¤©¤£¦¨¤¨¥¨¨¨¨§¨§¦©¦¨§¦בּ רח וֹ ב

בּ יתוֹ (יב)בּ יקר וֹ : אל  נדחף והמן ה ּמ ל � ׁש ער  אל  מר דּ כי ויּ ׁש ב ¦¨©¨¨¨§¢©¤©©©¤¤§¨¨¦§©¤¥
ראׁש : וחפ וּ י את (יג)אבל  אהביו וּ לכל  אׁש ּת וֹ  לזרׁש  המן ויס ּפ ר  ¨¥©£Ÿ©§©¥¨¨§¤¤¦§§¨Ÿ£¨¥

ה יּ ה וּ דים מזּ רע  אם  א ׁש ּת וֹ  וזרׁש  חכמיו ל וֹ  ויּ אמר וּ  קרה וּ  אׁש ר  ¦§©©¤¦¦§¦¤¤§¨¨£§Ÿ©¨¨¤£̈כּ ל 
ּת ּפ וֹ ל נפ וֹ ל כּ י ל וֹ  תוּ כל ֹלא לפניו לנ ּפ ל הח לּ וֹ ת אׁש ר  ¦¨¦©¨¨§Ÿ§¦¨¦©¤£©¢§̈מר דּ כי

להביא(יד)לפניו: ויּ בהלוּ  ה גּ יע וּ  ה ּמ ל� וסריסי ע ּמ וֹ  מד בּ רים  ע וֹ דם  §¨¨¨§©§¦¦§¨¦¥©¤¤¦¦©©§¦§¨¦
אס ּת ר: עשׂ תה  אׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל  המן ¥§¤¨§¨¤£¤§¦©¤¨¨¤את

H



לפורים מז זוהר  ז  פרק  אסתר מגילת

לפורים  זוהר

ז  פרק אסתר מגילת

ה ּמ ל כּ ה :ו�בא(א) אס ּת ר עם  ל ׁש ּת וֹ ת והמן ויּ אמר(ב)ה ּמ ל � ©¨Ÿ©¤¤§¨¨¦§¦¤§¥©©§¨©Ÿ¤
מה ה יּ ין בּ מ ׁש ּת ה  ה "ני  בּ יּ וֹ ם  גּ ם  לאס ּת ר  ©¦©©¥§¦§¦¥©©©¥§¤§¤¤©ה ּמ ל �

אס ה ּמ לכ וּ ת "אלת� חצי עד בּ ּק ׁש ת� וּ מה  ל � ותנּ תן ה ּמ ל כּ ה  ּת ר  §¥¨¥¤§¥©©§¨§¦¨¥¨©©¨¨¥©£¦©©§
בּ עיני '(ג)ותעשׂ : חן  מצאתי אם  וּת אמר ה ּמ ל כּ ה  אס ּת ר וּת ען §¥¨©©©¤§¥©©§¨©Ÿ©¦¨¨¦¥§¥¤

וע ּמ י בּ ׁש אלתי נפ ׁש י  לי ּת נּ תן ט וֹ ב ה ּמ ל � על ואם  ¦©§¦¨¥§¦¦§©¦¤¨¦¤¤©©¦§¤¤©ה ּמ ל �
להר וֹ ג(ד ):[כ]בּ בּק ׁש תי לה ׁש מיד  ועּמ י אני  נמ כּ רנ וּ  כּ י §©¨¨¦¦¦§©§£¦§©¦§©§¦©£

ע"ב ):כ. רט "ו #ף - &נחס (&ר$ת '/ד'ר ספר - ©¨§¦©¨¨¨§¦©¤¥©ז ֹוהר

òל מאירים  ùבגדים  ü א ₣ת ýמל ùיòים  מהôכינה �ó₣הח לבòýי מפòיטים  ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָצ ûיקים 
הş₣רה ַָס ₣ד ₣ת

אּוקמּוה מקדׁשא , ּבי ּדאתחרב ְְְְְְְִִֵַַָָָָּובזמנא
אנ ׁשי ונתדלדלּו רא ׁשם, חפּו ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹּדעבדים
על  אתקריא ּו, מעׂשה אנׁשי וּדאי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַמעׂשה.

על ּה ּדאּתמר מטרֹוניתא , לא)ׁשם (משלי ְְְִִֵַַָָָ
על  עלית  ואּת חיל  עׂשּו ּבנֹות ְְִִַַַָָָָרּבֹות 
ּדזכוֹוי ּצדיק , ליּה אית אי אבל ְְֲִִִֵַַָָָֻּכּלנה.
מטר ֹוניתא, ּבהֹון לאנהרא, ְְְְְִַַָָָָועֹובדֹוי
ּדפׁשטין  קדרּותא  לבּוׁשי מּנּה ְְְְְִִִִֵַַָָָּולמפׁשט
נהירין  ּדגוונין ּבלב ּוׁשין לּה ְְְְְִִִִִִַָָָּולק ׁשטא
ּוראיתיה ּביּה, ּכתיב מה  ּדאֹורייתא, ְְְְְִִִִֵַַָָָּדרזין
נהירין  ּברזין ּוראיתיה , עֹולם. ּברית  ְְְְְִִִִִִִָָָלזּכֹור
הּוא הדא אתקרי, ר"ז ּדאֹור ְְְְְֲִֵַָָָּדא ֹורייתא ,

ו)דכתיב, אֹור.(משלי תֹורה  מ ּצוה נר ּכי ְְִִִִֵָָ
ּוראיתיה. אּתמר רזין ְְְִִִִִֵַָָּובא ּלין

ùבòčתי וע flי òùאלתי נפ òי לי Žşתן מבòčת ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה ôכינה 

ּדבריּה, רּוגזא מּניּה סליק זמנא  ְְְְִִִִֵֵַָָָּובהה ּוא

ׁשעבדים ּפרׁשּוה ה ּמקּדׁש, ּבית ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשחרב
וּדאי  מע ׂשה . אנׁשי ונּדל ּדלּו ראׁשם  ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹחפּו
הּמלּכה, ׁשם על  נקראּו מע ׂשה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָאנׁשי 

עליה  לא)ׁשּנאמר  עׂשּו(משלי ּבנֹות רּבֹות ֱֶֶֶַַָָָָ
יׁש אם  אבל ּכּלנה. על עלית ואּת ְְֲִִִֵַַָָָָָֻחיל
את  ּבהם להאיר ּומע ׂשיו ׁשּזכּיֹותיו ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֻצּדיק 
קדרּות  לב ּוׁשי מּמּנה ולפׁשט ְְְְְִִֵֶַַַָָֹה ּמל ּכה,
ׁשל ּבלב ּוׁשים  אֹותּה ּולקּׁשט ְְְִִִֵֶַַָה ּפׁשּוטים
מה הּתֹורה , ס ֹודֹות ׁשל  מאירים  ְְִִִֶַַָָּגונים
עֹולם. ּברית  לז ּכר ּוראיתיה ּבֹו? ְְְִִִִָָָֹּכתּוב
הּתֹורה, ׁשל מאירים  ּבס ֹודֹות ְְְִִִִֶַָָּוראיתיה ,

ׁשּכתּוב  זהּו ר"ז. נקרא ו)ׁשאֹו"ר ּכי (משלי ְִִֶֶֶָָָ
הּלל ּו ּובּסֹוד ֹות אֹור . ותֹורה מצוה ְְִֵַַָָָנר

ּוראיתיה . ְֱִִֶַָנאמר

ּבנֹו, רגז  מ ּמּנּו ע ֹולה  זמן ז)ּובאֹותֹו (אסתר ְְְִֶֶֶַֹ



לפורים ז זוהר  פרק  אסתר מגילת מח 

ה צּ ר[כא ]וּ לאבּ ד אין כּ י החר ׁש ּת י נמכּ רנ וּ  ול ׁש פח וֹ ת לעבדים  ואלּ וּ  §©¥§¦©£¨¦§¦§¨¦§©§¤¡©§¦¦¥©¨

ז) לּה(אסתר וייּמא ׁשככה , הּמלְך ְֲֵֶֶַַַָָָָָוחמת
ק ּמיּה, ּדעמידה ּבּצלֹותא  ה)מלּכא (אסתר ְְֲִִֵַַַָָָ

ּבּקׁשתְך. ּומה לְך ו ּינתן ּׁשאלת ְך ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמה
ּדילּה, ּפּורקנא על ׁשאלּתא זמנא , ְְְְְִִֵַַָָָָָּבההּוא

דכתיב, הּוא הדא  ע ּמיּה, ז)ּובנהא  (אסתר ְְֲִִִֵָָָ
ּבב ּקׁשתי. ועּמי ּבׁשאלתי  נפ ׁשי לי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּתּנתן
ּבגלּותא, ּבעלמא ּדאתחזיא ק ׁשת ְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָאבל 
ּכד  ּבׁשלימ ּו, ּדנפיק זמנין איה ּו, ְְְְְִִִִִִַַָָּדעבּדא
לא ּולזמנין עֹובדֹוי, מכ ׁשירין ְְְְִִִִַָָּבנֹוי
מכ ׁשרין  לא ּבנ ֹוי  ּכד ּבׁשלימ ּו, ְְְְְְִִִִַַַָא ׁשּתכח

חסר)עֹובדֹוי .(כאן ָ
ע"א ):כא. קצ "ו -#ף ו%קהל (&ר$ת $מ ֹות ספר - ©¥§©©©¨¨§¤¥©ז ֹוהר

ה ùיתן לגŽת נכנס ְְִִִַַַָה '

עד  נייחא ליּה לית הּוא ּבריְך ְְְְִֵֵַַָָוק ּודׁשא
לאׁשּתעׁשעא ּדעדן לגנ ּתא  ְְְְְְְְִִֵֶַָָָּדעאל

וסימןּבנ ׁשמתהֹו ּדצּדיק ּייא. ז)ן  ּכי(אסתר ְְְְִִִִֵַַָָָ
מי הּמלְך וּיאמר וגֹו'. ועּמי אני ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹנמּכרנּו
מ ּמׁשּתה ּבחמת ֹו קם  וה ּמלְך וגֹו', זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהּוא

וגֹו'. הּביתן  ּגּנת  אל  ְִִִֶַַַַָהּיין
òערים ý אó א ₣מרים  האילנ ₣ת ְְְִִִָָָָ⁄ל 

עאל  הּוא ּבריְך ּדק ּודׁשא ְְְְְִַָָָּבׁשעּתא
אילנין  איּנּון ּכל ּכדין ּדעדן, ְְְְִִִִֵֵֶָָָּבּגנּתא 
ּדצּדיק ּייא, נׁשמתין אי ּנּון וכל ְְְְְִִִִִַַָָָָּדּגנּתא ,

ואמרי, כד)ּפתחי ׁשערים(תהלים ׂשאּו ְְְְְִֵֵַַָ
וגֹו'. ה ּכבֹוד מל ְך זה מי  וג ֹו'. ְְִֵֶֶֶֶַָָרא ׁשיכם
ּובׁשעתא וגֹו'. ראׁשיכם  ׁשערים  ְְְְֲִֵֶַָָָׂשא ּו
אהדרּו ּבארעא  ּדי ּדצּדיק ּייא ְְְְְְְִִִַַַַָָָָּדנׁשמתהֹון
איּנּון  ּכל ּבהּו אתקיפ ּו ּכדין ְְְְְִִֵַַָלגּופייהּו,

ואמרי קלד)מלאכין, ּברכ ּו(תהילים  הּנה  ְְְְִִֵֵַַָָ
ּדדא וא ֹוליפנא יי'. עבּדי ּכל יי' ְְְְְְִֵֶַָָָָָאת

הּמל ְך לּה ויאמר ׁשככה, ה ּמל ְך ְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוחמת
לפניו , העמידה ה)ּבתפּלת  מה(שם  ְְֲִִִַַָָָָ

ּבא ֹותֹו ּבּקׁשתְך. ּומה  ל ְך ויּנתן  ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּׁשאלתְך
זהּו ע ּמּה, ּובניה ּגאּלתּה על ׁשֹואלת ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻזמן

ז)ׁשּכתּוב  ּבׁשאלתי (שם  נפ ׁשי לי ּתּנתן ְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ׁשּנראית  קׁשת אבל  ּבבּקׁשתי. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָועּמי
לפעמים  הּוא , ׁשעבד ּבּגלּות, ְִִֶֶֶַָָָָּבעֹולם
מכׁשירים  ּכׁשּבניו ב ׁשלמ ּות, ְְְִִִֵֵֶַָָיֹוצא
בׁשלמּות, נמצא  לא ולפעמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹמעׂשיהם,

מע ׂשיהם. מכׁשירים לא ְְֲִִֵֶֶַַָָֹּכׁשּבניו

ׁשּנכנס עד מנּוחה אין ה ּוא ּברּוְך ְְְִֵֶַַָָָָול ּקד ֹוׁש
נ ׁשמ ֹות עם להׁשּתע ׁשע  עדן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַלגן
וע ּמי  אני נמ ּכרנ ּו ּכי - וה ּסימן ְְְְֲִִִִִִִַַַַַָה ּצּדיקים.

ז)וגֹו'. זה(אסתר ה ּוא מי  הּמלְך ו ּיאמר  ְִֶֶֶֶַַֹ
הּיין  מּמׁשּתה ּבחמתֹו קם והּמלְך ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוגֹו',

וגֹו'. הּביתן ּגּנת ְִִֶַַָאל 

לגן  הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשּנכנס ְְְִֶַַָָָָָּבׁשעה
אֹותן  וכל  הּגן עצי  אֹותם ּכל אז ְֲֵֵֶַָָָָָָעדן ,
וא ֹומרים, ּפֹותחים הּצּדיקים ְְְְִִִִִַַנׁשמ ֹות

כד ) מי (תהלים  וגֹו'. ראׁשיכם ׁשערים ְְְִִֵֶָָׂשאּו
ׁשערים  ׂשאּו וגֹו'. ה ּכבֹוד מלְך ְְְִֶֶֶַָָזה 
ׁשּנׁשמֹות  ּובׁשעה  וגו'. ְְִֵֶֶָָָראׁשיכם
אז  לג ּופן, חֹוזרֹות ׁשּבארץ  ְְִִֶֶַַָָָָה ּצּדיקים
מלאכים, א ֹותם ּכל ּבהם ְֲִִִֶַַָָָָמחזיקים

קלד )וא ֹומרים ּכל (שם  ה ' את ּברכ ּו הּנה  ְְְִִֵֶָָ
הּׁשליׁשי  ה ּמחנה ׁשּזה ולמדנּו ה '. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָעבדי
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ּבארּבע  ּדא , אמרי קא ּתליתאה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָמ ּׁשרייא 
ּבתרייתא. ְְְֵַַַָׁשעּתי

בקר ⁄כבי יחד  ùְְֵֶַַָֹֹרן

נהֹורא ּדסליק עד ׁשירתא, ְְְְֲִִֵַָָָָָוקאמרי
ּכל  למריהֹון מׁשּבחין ּדכדין ְְְְְְִִֵֵַַָָָּדצפרא,
מלאכין  איּנּון וכל ּומּזלי, ּככביא  ְְִִִֵַַַָָָָָֹאיּנּון 
ּכּלהּו ּביממא , ׁשלטניהֹון ּדי ְְִִִִֵָָָָֻֻעּלאין ,
הדא ׁשירתא. ואמרי למאריהֹון, ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָמ ׁשּבחן

דכתיב, לח )הּוא בקר(איוב ּככבי יחד ּברן ְְְִִֵֶַַָֹֹ
אלהים. ּבני ּכל ְֱִִֵַָָֹוּיריעּו

ע"א ):כב. קפ"ה #ף *צ (ה וא *ה (&ר$ת  $מֹות ספר - ©¤©§¨©§©¨¨§¤¥©זֹוהר

מתùרכים ⁄fiם  והע₣למ₣ת הôלחן, מבר � ְְְְְִִֵַָָָָָָֻֻהýא 

להיכלא עאל ּדאתי, עלמא ּכד ְְְְֵֵַָָָָָָָּדהא 
עלמא ּדחּדי  וא ׁשּכח ּתּתאה , ְְְְְְֵַַַַָָָָָָּדעלמא 
עּלאה, סעּודתא ּבההיא  ּבנ ֹוי  עם ְְְִִִַַָָָָָָּתּתאה
ּכלהֹו ועלמין ּפתֹורא, ּבריְך איהּו ְְְְִִִֵָָָָֻּכדין
ּדאנּפין  נהירּו וכל חידּו וכל ְְְְְְְִִִִִַָָָמתּברכין,

דכתיב , הּוא  הדא ּתּמן. (ויקראאׁשּתכחּו ְְְֲִִִַָָָ
ּתטהרּו.טז) יי ' ע"ב)לפני (ק' ְְְִִֵָָ

הה ýא המקטרג òל  ההיא  ה õמחה  ְְְִִִֵֶַַַַַָז₣הי 

טז)ּכתיב  ׁשני(ויקרא על אהרן ונתן ְְְֲִֵַַַָֹ
וג ֹורל  ליי אחד ּגֹורל ּגֹורלֹות  ְְְִִֶַַָָָָָהּׂשעירים
חדוה ההּוא  איהּו ּדא לעזאזל. ְֲִֵֶֶַַָָָָאחד
הּוא ּברי ְך ּדקּודׁשא  ּבגין ּדלטֹורא, ְְְְְְִִַַָָּדההּוא
ידע  ולא ליּה, וזּמין ּגֹורל, עּמיּה ְְִִִֵֵַַָָָָיטיל
עּמא ועל ריׁשיּה, על אּטיל ּדליק  ְְִִֵֵַַַַָָּדנּור

אמר דאּת ּכמה כה)ּדיליּה, ּכי(משלי ְְְִִֵַַָָ
ראׁשֹו. על  חֹותה אּתה ִֶֶַַָָֹגחלים

ùניה. ועל  עליה מבòčת הflל⁄ה ה flל � ùא  ⁄א òר  ְְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלבž₣ף

ה)וסימנך אסּתר(אסתר הביאה לא אף  ְְִִֵֵֶַָָָֹ

ה ּׁשעֹות  ּבארּבע  זה  את ְְֵֶֶֶַַַָׁשאֹומר
ֲַָהאחרֹונֹות.

ה ּבקר , אֹור ׁשע ֹולה עד  ׁשירה ְְִִֶֶֶַַָֹואֹומרים
אֹותם ּכל אדֹונם  את מׁשּבחים ְְְֲִֶַָָָָואז 
הּמלאכים אֹותם  וכל ּומ ּזלֹות , ְְִִַַַָָָָָּכֹוכבים
מׁשּבחים ּכּלם ּבּיֹום, ׁשּׁשלטֹונם ְְְְִִִֶֶַַָָָֻהעליֹונים 
ׁשּכתּוב  זהּו ׁשירה. ואֹומרים אדֹונם ְְֲִִֶֶֶָָָאת 

ּבני (איובלח ) ּכל ו ּיריע ּו בקר ּככבי יחד ְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹּברן
ֱִֹאלהים.

להיכל  נכנס ה ּבא  הע ֹולם ּכאׁשר ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהרי
ׁשּׂשמח  ּומ ֹוצא הּתח ּתֹון הע ֹולם ְֵֵֶֶַַַָָָׁשל
ּבּסעּודה ּבניו  עם  ה ּתחּתֹון  ְְִַַַָָָָָהע ֹולם 
הּׁשלחן, מבר ְך הּוא אז ההיא, ְְְִֵֶַַָָָָָֻהעליֹונה
ׂשמחה וכל מת ּברכים, ּכּלם ְְְְְִִִָָָָָָֻוהע ֹולמֹות
זהּו ׁשם . נמצאֹות  ה ּפנים  הארת  ְְִִֶֶַַָָָָָוכל

טז)ׁשּכתּוב ּתטהרּו.(ויקרא ה' לפני ְְִִֵֶָָ

טז)ּכת ּוב ׁשני (ויקרא  על  אהרן ונתן ְְֲֵַַַָָֹ
וגֹורל לה' אחד ּגֹורל  ּגרל ֹות ְְִִֶַַָָָָֹה ּׂשעירם 
ׁשל ההיא הּׂשמחה  ז ֹוהי לעזאזל. ְֲִִִֵֶֶַַַָָָאחד
הּוא ּברּוְך ׁשהּקד ֹוׁש ּכדי ההּוא, ְְְֵֵֶַַַַָָהמקטרג
יֹודע ולא אֹותֹו, ּומזמין גֹורל, ע ּמֹו ְְִִִֵַַַָֹיּפיל
העם  ועל ראׁשֹו על ׁשם  ּדֹולק ְֵֵֶַַָָָֹׁשאׁש

ׁשּנאמר  ּכמֹו כה)ׁשּלֹו, גחלים (משלי ּכי  ְֱִִֶֶֶֶַָ
ראׁשֹו. על  חתה ֶַַָֹֹאּתה

- ה)וסימנ ָך אסּתר(אסתר  הביאה לא אף ְְְִִֵֵֶַָָֹ
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אׁשר המ ׁשּתה אל הּמלְך עם ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָהמלּכה
המן  ו ּיצא ּוכתיב , א ֹותי. אם  ּכי ְִִִִֵֵַָָָָָעׂשתה
ּבההּוא לב. וטֹוב ׂשמח ההּוא  ְְֵֵַַַַָּבּיֹום 
ּכד  ּולבתר ליּה. ואזיל ּדנטיל, ְְְִִֵַַָָָָָחּולקא
מטר ֹוניתא, לבי עּלאה, מלּכא ְְְִִֵֵַַָָָָָאתי
ועל  ּבנהא , ועל עלהא, ּתבעת ְְְְְִַַַַַָָָָָָמטרֹוניתא 

מלּכא. מן ְִַַָָעּמא 

ùניה על מבòčת ùְְֶֶֶַַָָָגל ýת

וצּלּו ּבגלּותא , ּדיׂשראל  ּבזמנא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָואפיּלּו
ּביֹומא סלקת  איהי יֹומא, ּבכל ְְְְִִִַַָָָצלֹותין
על  ותבעת עּלאה , מל ּכא  לק ּמי ְְְְִֵַַַַַָָָָּדא ,
נּוקמין, איּנּון ּכל  את ּגזרּו, ּוכדין ְְְְְִִִֵָָָָּבנהא.
עם למעּבד  הּוא  ּבריְך קּודׁשא  ְְְְְִִִֶַַָּדזּמין
ּדא ּדלטֹורא  זמין  היְך ואת ּגזר ְְְְֱִִֵַַַָָאדֹום,
אמר דאּת ּכמה מעלמא, ְְְְְְְִֵַַַָָָָָלאתעּברא

כה) לנצח .(יׁשעיה הּמות ּבּלע ְְִֶֶַַַַָָָ

ùקýŁמ ₣ מתקŁם לא  העלי ₣ן הôם ùְְְְִִֵֵֶַַָָֹגל ýת

דגלּותא  ּבזמנא ז)וסימנְך, ּכי(אסתר ְְְְִִִָָָָָ
ּבנזק ׁשֹוה  הּצר אין ּכי וגֹו'. אני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָנמּכרנּו
אמר, דא ּת ּכמה הּמלְך. ּבנזק  מאי ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמלְך.

ז) הארץ (יהושע מן  ׁשמנ ּו את  ְְְִִִֵֶֶָָוהכריתּו
ׁשמא ּדהא הּגדֹול. לׁשמ ָך ּתעׂשה ְְְְֲִֶַַַָָָּומה
איהּו ודא ּבקּיּומיּה, אתקּיים  לא  ְְְִִִִֵֵַָָָָעּלאה ,

ה ּמלְך. ְֶֶֶֶַּבנזק 

לחרýת י₣צאים ְְְִִֵֵָיóראל

והּמלּכה הּמלְך מ ּלפני  נבעת  והמן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּוכדין
אׁשּתכח, חיד ּו וכל ּדאנ ּפין, נהירּו ְְְְְְְִִִֵֵַַָּכדין,
ּכדין  יֹומא. ּבהה ּוא לחירּו, נפקי ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָויׂשראל
וחדוה חיר ּו ּולהלאה, יֹומא ְְְְֵֵֶַָָָָמההּוא 
ּבעי ּכדין עלייהּו, לׁשּלטאה ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָּבאתּגליא,
ּכמה ּולהלאה, מ ּכאן עּמהֹון, ְְְְְֱִִֵֶַָָָלמחדי
מנהֹון, לאתּפרׁשא  חּולקא ליּה ְְְְְֲִִֵָָָָָּדיהבּו

אׁשר הּמׁשּתה אל הּמלְך עם  ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָה ּמל ּכה
המן  ו ּיצא וכתּוב, אֹותי. אם  ּכי ְִִִֵֵַָָָָָָע ׂשתה 
ההּוא ּבחלק לב . וטֹוב  ׂשמח  ההּוא ְֵֵֵֶַַַַַָּבּיֹום
ּבא ּכאׁשר ּובּסֹוף, לֹו. והֹולְך ְֲֵֵֶֶַַָׁשּנֹוטל,
הּמלּכה הּמלּכה , לבית העליֹון ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָה ּמל ְך
מן  עּמּה ועל ּבניה ועל עליה  ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָמבּקׁשת

ֶֶַהּמלְך.

ּומת ּפללים ּבגלּות  ׁשּיׂשראל ּבזמן  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָואפּלּו
לפני  זה  ּביֹום  עֹולה היא יֹום , ּבכל ְְְְִִִֵֶָָּתפּלֹות 
ואז  ּבניה, על ּומבּקׁשת העלי ֹון  ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָה ּמלְך
הּקדֹוׁש ׁשעתיד נקמֹות אֹותן ּכל ְְִִֶַָָָָָָנגזרֹות
איְך ונגזר  אד ֹום, עם לע ׂשֹות  הּוא ְְֱֲִִֵַָָּברּוְך
ּכמֹו הע ֹולם, מן לעבר הּזה המקטרג ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹעתיד

כה)ׁשּנאמר לנצח.(ישעיה הּמות  ּבּלע  ֱִֶֶֶֶַַַַָָ

הּגלּות  ּבזמן - ז)וסימנָך נמּכרנּו(אסתר ּכי ְְְְְִִִִַַַָָ
הּמלְך. ּבנזק ׁשוה ה ּצר  אין ּכי וגֹו'. ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאני

ׁשּנאמר  ּכמֹו ה ּמל ְך? ּבנזק  ּזה (יהושע מה  ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַ
ּומהז) הארץ מן ׁשמנּו את ְְְִִִֵֶֶַָָוהכריתּו

הּׁשם  ׁשהרי הּגדֹול . לׁשמָך ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָּתע ׂשה 
ּבנזק וזה ּו ּבק ּיּומֹו, מתקּים  לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹהעלי ֹון

ֶֶַהּמלְך.

וה ּמלּכה . ה ּמלְך מּלפני נבעת  והמן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואז ,
נמצאת, ׂשמחה וכל ה ּפנים אֹור ְְְִִִֵַָָָָאז
ואז , הה ּוא. ּבּיֹום לחרּות  י ֹוצאים  ְְְְְִִֵֵַַָָוי ׂשראל
בג ּלּוי  וׂשמחה חר ּות והלאה , ההּוא ְְְְִִֵֵַַָָָָמהּיֹום 
ע ּמהם . לׂשמח צרי ְך ואז  עליהם, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹלׁשלט 
חלק ל ֹו ׁשּנתנּו ּכמ ֹו והלאה , ְְְִֵֶֶָָָָָמ ּכאן
לׁשאר  נֹותנים ּגם  ּכְך מהם , ְְְְִִִֵֵֶַַָָלהתרחק
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כּ ן: לע שׂ וֹ ת ל בּ וֹ  מלא וֹ  א ׁש ר ה וּ א  זה  ואי זה  ה וּ א מי  ¥£©¦¨§¤£¤¥§¤¦¨§©©ה ּמ ל כּ ה 
מ לּ פני(ו) נבעת והמן ה זּ ה  הרע המן  וא וֹ יב צר איׁש  אס ּת ר  ¥§¦¦©§¦¨¨§¤©¨¨¨¨¥§©¦¥§¤¤Ÿ©וּת אמר 

וה ּמ ל כּ ה : בּ חמתוֹ (ז)ה ּמ ל � קם  גּ נּ ת [כג]וה ּמ ל� אל  ה יּ ין מּמ ׁש ּת ה  ©¤¤§©©§¨§©¤¤¨©£¨¦¦§¥©©¦¤¦©
כּ י ראה  כּ י  ה ּמ ל כּ ה  מאס ּת ר  נפ ׁש וֹ  על  לבּק ׁש  עמד  והמן ¦¨¨¦¨§©©¥§¤¥§©©¥©§©¨¨¨§¨¦©ה בּ יתן

ה ּמ ל �: מאת הרעה  אליו אל(ח )כלתה  ה בּ יתן מגּ נּ ת ׁש ב  וה ּמ ל � ¨§¨¥¨¨¨¨¥¥©¤¤§©¤¤¨¦¦©©¦¨¤
ויּ אמר עליה  אס ּת ר  אׁש ר  ה ּמ ּט ה  על  נפל  והמן  ה יּ ין  מׁש ּת ה  ¤Ÿ¥©©¦¨£¤¤§¥¨¤¨©Ÿ¨¨§¦©©¥§¦¥בּ ית
ה ּמ ל � מ ּפ י יצא  ה דּ בר  בּ בּ ית עּמ י ה ּמ ל כּ ה  את לכ בּ וֹ ׁש  הגם  ¤¤©¦¦¨¨¨¨©¦¨©¦¦¨§©©¤§¦©£¤¤©ה ּמ ל �

חפ וּ : המן  ה ּמ ל �(ט)וּ פני לפני  ה ּס ריסים  מן אחד חרב וֹ נה  ויּ אמר  §¥¨¨¨©Ÿ¤©§¨¤¨¦©¨¦¦¦§¥©¤¤
ה ּמ ל � על טוֹ ב דּ בּ ר אׁש ר  למרדּ כי  המן עשׂ ה אׁש ר  העץ  ה נּ ה  ¤¤©©¤¦¤£©¢§¨§¨¨¨¨¤£¥¨¥¦©גּ ם 
עליו: ּת לה וּ  ה ּמ ל� ויּ אמר א ּמ ה  חמ"ים  גּ בּה  המן בּ בית ¨¨Ÿ¥§¥¨¨¨Ÿ©£¦¦©¨©Ÿ¤©¤¤§ªעמד

ה ּמ ל �(י) וחמת למרדּ כי  הכין א ׁש ר העץ על המן את ¤¤©©£©¨¢§¨§¦¥¤£¥¨©¨¨¤§¦©ויּ תלוּ 
:[כד]ׁש ככה ¨¨¨

לאת ּפרׁשא ע ּמין, לׁשאר יהבין נמי ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהכי
לתּתא. ְְִַָמ ּנהֹון 

ע"א ):כג. קצ "ו -#ף ו%קהל (&ר$ת $מ ֹות ספר - ©¥§©©©¨¨§¤¥©ז ֹוהר

ע"א ):כד. קל "ג -#ף נ.א  (&ר$ת '/ד'ר ספר - ©Ÿ¨©¨¨¨§¦©¤¥©ז ֹוהר

òככה הflל� ֲֶֶַַַָָָוחמת

דכתיב, הּוא הדא ּפּומא, מ ּתחֹות אחרא אֹורחא  נפיק  חמיּׁשאה. ז)ּתּקּונא לא(מיכה ְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָָָָֹ
ואמר , ּפתח יֹוסי, רּבי קם יֹוסי . רּבי קּום אּפֹו. לעד  קמד)החזיק העם(תהלים  אׁשרי  ְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

דא ּת ּכמה ּלֹו. ׁשּככה מהּו ּלֹו. ׁשּככה העם אׁשרי  אלהיו. ׁשיי העם  א ׁשרי ּלֹו ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשּככה 
ז)אמר מרּוגזיה.(אסתר ׁשכיְך ׁשככה, הּמלְך וחמת  ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

קרח  &ר$ת '/ד 'ר ספר עא:)זֹוהר קעט (#ף ©¥¤©¦§¨¨¨©Ÿ©©

ה flות סם  ò י ְֵֶַַַַָבכעס

הּמות, סם ּבכעס ליּה ּדאית ּדכעיס, ְְְִִֵֶַַַַַָָמאן
ּכל  מתניתין, מארי אֹוקמּוה ְְְִִֵֶַָָָָָּדעליה
ּבגין  זרה. עבֹודה עֹובד ּכאיּלּו ְְֲִִֵֵַָָָהּכֹועס 
נ ׁש. ּבּבר א ּתֹוקדת  אחרא ְְְְֲִִַַַָָָּדסטרא

למּטה . מהם להתרחק ְְְִִֵֵֶַַַָָהע ּמים 

ה ּמות, סם ּבּכעס ל ֹו ׁשּיׁש ׁשּכֹועס, ִֵֵֶֶֶַַַַַָמי 
הּכֹועס ּכל הּמׁשנה , ּבעלי ּבאר ּו ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָׁשעליו
ׁשּצד  מּׁשּום זרה . עב ֹודה ע ֹובד ְֲִִֵֶַָָָּכא ּלּו
ׁשּנֹותן  ּבהמה  ּובאֹות ּה ּבאדם , ּבֹוער ְְֵֵֵֵֶַָָָָָָהאחר
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אתּפרׁש לכהנא ּדיהיב ּבעירא ְְְְְְֲִִִִַַַָָָּובההיא
חרם, אחר אל וסמא "ל מ ּניּה, ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָחרם 
קללֹות מ ּכל ּכלּולה קללה, ּדיליּה ְְְְְִִֵָָָָָֹונּוק ּבא 
הּוא, ּבריְך וקּודׁשא  ּתֹורה. ְְְְְִִֶָָָׁשּבמ ׁשנה
ּברכאן  וכל ּכלא , א ֹורייתא  ּבכל ְְְְִִַָָָָָָֹּבריְך
ּכל  ּדא ּובגין ּכהן. ּבּה ּדאחיד ְְִִִִֵָָָָָֹמימינא ,
ּדאיהּו לכהנא , ליּה למיהב  צריְך ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָחרם 
מעלמא, ליּה וׁשצי ּבנ ּורא, ליּה ְְְִֵֵֵֵֵָָָָאכיל
ּדאיהּו ּבימינא, מּׂשמאלא  אּׁשא  ְְְִִִִִֶָָָָָוׁשכיְך

ּוביּה ז)מ ּייא, ׁשככה.(אסתר ה ּמלְך וחמת ֲֵֶֶַַַַָָָָ
'/ד'ר ספר - ע "א )זֹוהר רל"ד  -#ף  &נחס ::::(&ר$ת ©¥¤©¦§¨¨¨©¦§¨©

מהימנא רעיא 

רחמים ⁄žא  על  וי₣òב ûין מ ⁄žא  ְֲִִִִִֵֵֵֵַַע₣מד

מהימנא, רעיא אמר קדמאה, ְְְְִֵַַַָָָָָָָּובחּבּורא 
ׁשּפיר, ּדאמרּת מה  ּכל  קדיׁשא, ְְְִִִַַַַָָָָּבּוּצינא 
אׁש, איהּו לב מים, איהּו מ ֹוחא ֲִִִֵֵַָָאבל 
ּכּסא ּדא ודינא, רחמי איהּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָותרווייהּו
הּוא ּבריְך וקּודׁשא  ּדינא. ּכּסא ודא ְְְְֲִִִֵֵַָָָרחמי,
ויֹוׁשב  לב. ּדאיהּו ּדין, מ ּכסא ע ֹומד ְְִִִִֵֵֵֵֶֶמלְך,

מ ֹוחא. ּדאיהּו רחמים , ּכּסא ְֲִִִֵַַָעל
ערקין  ועל אברים, על מתר ּבין  חֹובין ְְְְִִִִִֵַַַַַָוכד
אּתמר ּדדינא . ּכרסייא ּדאיהּו ְְְְְְִִִִַָָָֻּדלּבא,

ז)ּבל ּבא , ּבחמתֹו(אסתר קם והּמלְך ְְֲִֶֶַַָָָ
ּדאֹורייתא. יינא ּדאיהּו הּיין, ְְְְִִִִִֵַַַָָמ ּמׁשּתה 
לּבא, על נ ׁשבין  ריאה ּדכנפי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּובזמנא

א) ּכנפיהם (יחזקאל ק ֹול את  (אסתרוא ׁשמע ְְֵֶֶֶַַָ
ריאה,ז) ּכנפי ּדתרין ׁשככה . הּמלְך ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוחמת 

כח ) כנפים(שמות ּפֹור ׂשי הּכרּובים ְְְְִִֵַַָָוהיּו
ה ּכּפרת, על ּבכנפיהם ס ֹוככים ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹלמעלה 

ּדלּבא. ּכּפֹורתא ְְִַָָָּדא 

הflל� חמת òככה òמע ýקריאת  ş₣רה ק₣ל ידי ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָעל

ּבגין  ׁשככה . הּמלְך וחמת  ְְֲִֶֶַַַַָָָּובמאי

אל  וסמא"ל  החרם , מ ּמּנּו נפרד ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלּכהן ,
מּכל  ּכלּולה  קללה, ּונקבת ֹו חרם , ְְְִֵֵֵֶַָָָָָאחר
ּברּוְך וה ּקדֹוׁש ת ֹורה. ׁשּבמ ׁשנה  ְְְְִֶַָָָָָקללֹות 
הּברכ ֹות וכל  ּכּלּה, ה ּתֹורה  ּבכל  ּבר ְך ְְְֵַַַָָָָָֻה ּוא
ּכל  זה  ּומּׁשּום  הּכהן . אחּוז ׁשּבּה ִִִֵֶֶַָָָָֹמ ּימין ,
אֹותּה אֹוכל ׁשהוא לּכהן, לתת  צריְך ִֵֵֵֵֶֶַָָָֹחרם
וׁשֹוככת מהע ֹולם, אֹותּה ּומׁשמיד ְְִֵֵֶֶַָָָָּבאׁש
ּובֹו מים, ׁשהּוא  ּבּימין, מ ּׂשמאל ְִִִֵֶַַָָֹהאׁש

ג) ׁשככה .(אסתר הּמלְך ֲֶֶַַַָָָוחמת

ּכל  הּקדֹוׁשה , ה ּמנֹורה ה ּנאמן, הרֹועה ְְֱֶֶַַַַָָָָָָאמר 
מים, הּוא ה ּמח אבל נכֹון, - ּׁשאמרּת ְֲִֶַַַַַָָָָֹמה
ודין. רחמים הם ּוׁשניהם אׁש, ה ּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַוהּלב
והּקדֹוׁש דין. ּכּסא וזה  רחמים, ּכּסא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָזה
ׁשהּוא  דין, מ ּכּסא  עֹומד  מלְך, הּוא ִִִֵֵֶֶֶָּברּוְך
הּמח. ׁשה ּוא רחמים , ּכּסא על  ויֹוׁשב  ְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹה ּלב ,

האיברים על מתרּבים החֹובֹות  ְְֲִִִֵֶַַַַָָוכאׁשר 
ׁשל  ּכּסא ׁשה ּוא הּלב, ׁשל העֹורקים ְְִִֵֵֶֶֶַַָועל

ּבּלב, נאמר ז)ּדין , קם (אסתר  והּמלְך ְֱִֵֶֶֶַַַָ
ׁשל יינּה ׁשהּוא הּיין, מּמׁשּתה ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּבחמתֹו
על נֹוׁשבֹות ראה ׁשּכנפי ּובזמן ְְְִֵֵֶַַַָָּתֹורה.

נאמר  ז)ה ּלב , ׁשככה .(אסתר הּמלְך וחמת ֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר, ראה ּכנפי  ׁשּתי כה)ׁשעל  (שמות ְְֱֵֵֵֶֶַַַָ

למעלה כנפים  ּפרׂשי ה ּכרבים ְְְְְְִִֵַַַָָָֹֻוהיּו
ה ּכּפרת  זֹו ה ּכּפרת, על ּבכנפיהם ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹסככים 

הּלב . ֵֶַׁשל 

ּבגלל ׁשככה? הּמל ְך חמת (שואשמע ּובּמה  ְֲִֶֶַַַַָָָָ
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ּכנפיהם קֹול את ז)ּדוא ׁשמע  (במדבר ְְְֵֶֶֶַַָ
ק ֹול  ּתֹורה, קֹול ּדא הּקֹול, את ְִֶַַַָָוּיׁשמע
ּבּצלֹותא אליו, וידּבר  ׁשמע. ְְְְִִִֵֵַַַַָָּדקריאת 

ּדאיהּו נא)ּדפ ּומא , ׂשפתי(תהלים  אדני ְְְֲִַָָָֹ
ּתהּלתָך. יּגיד ּופי ְְִִִִֶַָָּתפּתח

איהּו ריאה, ּבכנפי ּדנׁשיב רּוחא  ְְְְִִֵֵַַָָָוההּוא
קנה חכמה קנה ּדאיהּו ּבקנה, קלא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָא ּפיק

ּבּה, ואּתמר  לז)בינה. יי(יחזקאל אמר ּכה ְְְִִַַָָָָֹ
ארּבע  ּדאיּנּון הרּוח. ּבאי רּוחֹות  ְְְִִֵַַַַַָֹמארּבע
ּבכל  ּדדפיק רּוח איהּו והאי ידֹו"ד, ְְְְְִִַַַָָָָאתוון

ּבהֹון, ּדא ּתמר ּדלּבא, א)ערקין אל (יחזקאל  ְְְְְִִִֶַַָ
ילכ ּו. ללכת הרּוח ּׁשּמה יהיה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָאׁשר

òמע ₣ן ור' מ òה ְְְִֵֶַַֹמדרגת 

רעיא וּדאי קדיׁשא , ּבּוּצינא  ְִִַַַַַָָָָאמר
וחמת ּדביּה איהי, ּדילְך ּדרּגא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמהימנא ,

ׁשככה. קמד)הּמלְך העם(תהלים  א ׁשרי ְֵֶֶַַָָָָָ
ליּה, אמר מׁשה. ּבגימטרּיא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּככ"ה ,
ּדדליק ּבּוּצינא קדי ׁשא, ּבּוּצינא  אנ ּת ְְְְִִִִִַַָָָָּבריְך
איהי יי, נר ּומטר ֹוניתא. מלּכא ְְְִִִֵֵַַַָָָק ּמי

ּדילְך. ְִָָָנׁשמה
דברים  ספר - ע"ב)זוהר עד "ר -דף  שופטים ::::(פרשת

מהימנא  ע"ב)רעיא  עד "ר (דף

ò₣פטים ְְִַלמŽ₣ת

ׁשעריְך ּבכל לָך ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִֶֶָָׁשֹופטים 
וג ֹו' לָך נֹותן אלהיָך יי ' ט"ז)א ׁשר .(דברים ְְְֱֲֵֶֶָֹ

וׁשֹוטרים. ׁשֹופטים  מני ּדא, ְְְְִִִֵָָָּבפּקּודא
עה)ועֹוד י'(תהלים  ּכי ׁשֹופט, אלהים  (מ',ּכי ְֱִִִֵֹ
ּכתרמניה) כ', ּדחּוׁשּבניּה הכא,(בתר)יֹו"ד  ְְֵֶֶָָָ

ה"א ה"א  יׁשּפיל זה ׁשֹופט, אלהים ְֱִִֵֶַֹכ'
ּדא(ה"ה) ירים וזה ו'.(ו"ו), ו ' ְִֶָָ

מית₣ת ְִַַאר ùע

ּבחנק. לדּון ּבסייף. לדּון ּדא , ּבתר ְְִִֶֶַַָָָָָּפּקּודא

כנפיהם) קול  ז)את הּקֹול(במדבר את ְִֶַַַוּיׁשמע 
ׁשמע . קריאת ׁשל  קֹול הּתֹורה, קֹול זה -ְְִֶֶַַַָ
ׁשעליו הּפה, ּבתפּלֹות  - אליו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָוידּבר

נא)נאמר ּופי (תהלים ּתפ ּתח  ׂשפתי אדני ְְֱֲִִֶַַָָָ
ּתה ּלתְך. ְִִֶַָיּגיד

היא  הראה, ּבכנפי  ׁשּנֹוׁשבת הרּוח  ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָואֹותּה
חכמה קנה  ׁשהּוא ּבקנה, קֹול ְְְִֵֶֶָָָָמ ֹוציאה

ּבּה, ונאמר בינה. לז)קנה אמר(יחזקאל ּכה ְְֱִֵֶַַָָָֹ
ארּבע ׁשהן הרּוח. ּבאי ר ּוחֹות  מארּבע ְְִֵֵֶַַַַַָֹה '
ּבכל ׁשּדֹופקת רּוח וזֹוהי  יהו"ה, ְְְִִֶֶֶַָָֹאֹותּיֹות

ּבהם  ׁשּנאמר ה ּלב , א)ע ֹורקי  אל(יחזקאל ְֱֵֵֶֶֶֶַַָ
ילכּו. ללכת  הר ּוח ּׁשּמה יהיה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָאׁשר

נאמן, רֹועה וּדאי ה ּקדֹוׁשה, הּמנ ֹורה  ְְֱֶֶַַַַַָָָָאמר 
וחמת נאמר  ׁשּבּה היא, ׁשּלָך ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָמדרגה 

ׁשככה . קמד)הּמל ְך העם (תהלים  אׁשרי ְֵֶֶַַָָָָָ
ּברּוְך ל ֹו, אמר  מ ׁשה. ּבגימטרּיא ְְִִֶֶַַָָָָָֹׁשּככ"ה,
לפני  ׁשּדֹולק נר  הּקדֹוׁש, ה ּמאֹור ְִֵֵֵֶַַַָָָאּתה
נׁשמה היא - ה ' נר והּמלּכה. ְְְִֵֶֶַַַָָָה ּמל ְך

ְֶׁשּלָך.

ׁשעריְך ּבכל  לְך ּתּתן ֹושטרים  ְְְְְְִִִֶֶָָֹׁשפטים
וגֹו' לְך נתן  אלהיְך ה ' טז)אׁשר (דברים ְְֱֲֵֶֶֹֹ

ו ׁשֹוטרים. ׁשֹופטים למּנֹות ז ֹו ְְְְְְִִִִַָּבמצוה
עה)ועֹוד, י'(תהלים  ּכי  ׁשפט. אלהים ּכי  ְֱִִִֵֹֹ

ממּנּו) ּכי (מ', ּכאן, אחר כ', ׁשחׁשּבֹונ ֹו יו"ד ,ְִֶֶַַָ
וזה ה"א, ה "א י ׁשּפיל, זה  ׁשפט, ְְֱִִֵֶֶַֹֹאלהים 

ו '. ו' זה ִֶָירים,

ּבחנק, לדּון ּבסיף, לדּון - ז ֹו אחר ְְְִִֶֶַַַָָָמצוה



לפורים ח 'זוהר  פרק  אסתר מגילת  נד

לפורים  זוהר

ח' פרק  אסתר  מגילת

את ��ֹום (א ) ה ּמ ל כּ ה  לאסּת ר  אח ׁש ור וֹ ׁש  ה ּמ ל � נתן הה וּ א ©©¨©©¤¤£©§¥§¤§¥©©§¨¤
בּ א וּ מר דּ כי (ה יּ ה וּ דים ) ה יּ ה וּ דיים צרר  המן  ¨©¢§¨¦§©¦§©¥Ÿ¨¨¥בּ ית

ל ּה : ה וּ א מה  אס ּת ר ה גּ ידה  כּ י ה ּמ ל � את (ב)לפני  ה ּמ ל � ויּ סר  ¦§¥©¤¤¦¦¦¨¤§¥©¨©¨©©¤¤¤
את  אס ּת ר  וּת שׂ ם  למרדּ כי  ויּ ּת נּה  מהמן  העביר  א ׁש ר ¤¥§¤¤¨©¨¢§¨§¨§¦©¨¨¥¦¡¤¤£§©©טבּ עּת וֹ 

ׂשריפה. ּבדין לדּון סקילה. ּבדין ְְְְִִִֵָָָָלדּון
הּוא הדא לסמא"ל. למאן, ּבסייף ְְְֲִֵַַָָָָלדּון

לד)דכתיב, חר ּבי(ישעיה  ב ׁשמים  רּותה ּכי ְְְִִִִִִַַַָָ
ּתרד . אדֹום על ֱִֵֵֵַהּנה

ה ' ֶֶחרב 

ריׁשא י' הּוא, ּבריְך ּדק ּודׁשא ְְְִֵֶֶָָחרב
ּתרין  ה"א , ה"א ּדחרּבא. ּגּופא ו' ְְְְְֵֵֵַַָָָּדחרּבא .
חתכין  ּתרּדֹוף , צדק צדק  ּדילּה. ְְִִִִִֶֶֶֶַָּפיפּיֹות 

ּדינין, ּדלעיּלא,ּתרין ּדין ּבית מ ּפי ּדינא ְְִִִִִִִֵֵֵָָ
ּומהכא ּדלּתּתא . ּדין ּבית מ ּפי ְְִִִִִֵֵַָָָָודינא
אצ ּבע ֹו נֹוקף אדם אין ְְְִֵֵֶָָָָא ׁשּתמֹודע,

מּלמעלה. ר ׁשּות לֹו ׁשּנּתן עד ְְְְִִִֶַַַַָָמ ּלמּטה

החרב ְִֶֶַַנר şיק 

ּדינא. אׁשּתכח ּתּמן אדני . ּדחר ּבא  ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹנרּתקא 
ּדקּודׁשא חר ּבא  ידו"ד. ׁשמע ְְְְְְִַַַָָּבקריאת 

א ּתמר עלּה הּוא, קמט)ּבריְך (תהלים ְְִִַָָ
ּבידם. ּפיפ ּיֹות וחרב ּבגרֹונם אל ְְְְִִִֵֶֶָָָרֹוממ ֹות
ּדביּה ּברכאן, ח"י ּכליל עלמין, חי ְְְְִִִִֵַַַָָָּבצּדיק 
חרּבא עאל ּביּה ּופי, ּתפּתח ׂשפתי ְְְֲִִֵַַָָָָָֹאדני

לד ּון  ׂשרפה. ּבדין לדּון סקילה, ּבדין ְְְְִִִֵָָָָָלדּון
ׁשּכתּוב זה ּו לסמא"ל. למי ? (ישעיה ּבסיף ְְְִִֵֶֶַָָָ

אד ֹום לד) על  הּנה חרּבי  ב ּׁשמים  רּותה  ְְֱִִִִִֵַַַַָָּכי
ֵֵּתרד.

ראׁש י ' - הּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ׁשל ֶֶֶַָָֹחרב 
ׁשּתי  ה"א ה "א  החרב , ּגּוף ו ' ְֵֵֵֶֶֶֶַַהחרב,
חֹותכים ּתר ּדף, צדק צדק ׁשּלּה. ְְִִִִֶֶֶֶֶָפיפ ּיֹות
מעלה ׁשל ּדין ּבית מּפי ּדין  דינים, ְְִִִִִִֵֵֶַָׁשני 
נ ֹודע , ּומ ּכאן מּטה. ׁשל ּדין  ּבית מּפי  ְִִִִִֵֶַָָָודין
ׁשּנּתנת עד  מּלמ ּטה אצּבעֹו נ ֹוקף אדם  ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאין

מלמעלה . רׁשּות ְְְִַָלֹו

דין. נמצא ׁשם  אדנ "י, - החרב ׁשל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹנרּתיק
הּקדֹוׁש ׁשל חרב יהו"ה. - ׁשמע  ְְְִִֶֶֶַַַָָֹּבקריאת 

נאמר  עליה  ה ּוא, קמט)ּברּוְך (תהלים  ֱֶֶַָָָ
ּבידם. ּפיפּיֹות  וחרב  ּבגרֹונם אל ְְְְִִִֵֶֶָָָר ֹוממ ֹות
ּברכֹות, ח"י ּכֹולל הע ֹולמים, חי  ְְִִֵַַַָָָּבצ ּדיק
נכנסת  ּבֹו ּופי, ּתפ ּתח  ׂשפתי אדני ְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹׁשּבֹו



לפורים נהזוהר  ח ' פרק  אסתר מגילת 

המן: בּ ית על  וּת ּפ ל(ג)מרדּ כי  ה ּמ ל � לפני וּת ד בּ ר  אס ּת ר  וּת וֹ סף ¨§¢©©¥¨¨©¤¤§¥©§©¥¦§¥©¤¤©¦Ÿ
ואת  האגגי המן רעת את להעביר  ל וֹ  וּת תח נּ ן וּת בךּ  רגליו ¥§¦¨£¨¨¨©¨¤¦£©§¤©§¦©§§¥©¨§©¥§¦לפני 

ה יּ ה וּ דים : על  ח ׁש ב אׁש ר  את (ד)מח ׁש בּת וֹ  לאס ּת ר  ה ּמ ל� ו יּ וֹ ׁש ט ©£©§£¤¨©©©§¦©¤©¤¤§¤§¥¥
ה ּמ ל �: לפני  וּת עמד  אס ּת ר  וּת קם  ה זּ הב אם(ה)ׁש רבט ו ּת אמר  ©§¦©¨¨©¨¨¤§¥©©£Ÿ¦§¥©¤¤©Ÿ¤¦

ה ּמ ל � לפני  ה דּ בר  וכ ׁש ר  לפניו  חן  מצאתי ואם  טוֹ ב  ה ּמ ל � ¤¤©¥§¦¨¨©¥¨§¨¨§¥¦¨¨¦§¤¤©©על 
בּ ן המן מח ׁש בת ה ּס פרים  את לה ׁש יב יכּ תב  בּ עיניו אני  ¤¨¨¤¤£©¦¨§©¤¦¨§¥¨¦¨¥§¦£¨§וט וֹ בה 
מדינוֹ ת  בּ כל  אׁש ר  ה יּ ה וּ דים  את לאבּ ד כּ תב א ׁש ר האגגי ¦§¨§¤£¦§©¤¥©§©¨¤£¦¨£¨¨¨§©ה ּמ דתא 

ע ּמ י(ו )ה ּמ ל �: את ימצא  אׁש ר  בּ רעה  וראיתי אוּ כל איככה  כּ י  ©¤¤¦¥¨¨©§¨¦¦¨¨¨£¤¦§¨¤©¦
מ וֹ לד ּת י : בּ אבדן וראיתי א וּ כל אח ׁש ור ׁש (ז)ואיככה  ה ּמ ל � ויּ אמר  §¥¨¨©§¨¦¦§¨§©©§¦©Ÿ¤©¤¤£©§¥

לאס ּת ר נתּת י המן בית ה נּ ה  ה יּ ה וּ די  וּ למרדּ כי  ה ּמ ל כּ ה  ¥§¤§¦©¨¨¨¥¥¦¦§©©¢§¨§¨§©©¥§¤§לאס ּת ר 
ׁש  אׁש ר  על העץ  על ּת לוּ  (בּ יּ ה וּ דים ):ואתוֹ  בּ יּ ה וּ דיים  יד וֹ  לח  §Ÿ¨©¨¥©£¤¨©¨©§¦©§¦

וחתמוּ (ח ) ה ּמ ל � בּ ׁש ם  בּ עיניכם  כּ ּט וֹ ב היּ ה וּ דים  על  כּ תב וּ  §¦§¤¤©¥§¤¥¥§©¦§©©§¦¤©§וא ּת ם 
בּ טבּ עת  ונח ּת וֹ ם  ה ּמ ל � בּ ׁש ם  נכ ּת ב א ׁש ר כתב כּ י ה ּמ ל� ©©©§§©§¤¤©¥§¨§¦¤£¨§¦¤¤©©©©§בּ ט בּ עת

לה ׁש יב :[כה]ה ּמ ל � בּ חד ׁש (ט)אין  ההיא  בּ עת ה ּמ ל� ספרי ויּ ּק ראוּ  ©¤¤¥§¨¦©¦¨§Ÿ§¥©¤¤¨¥©¦©Ÿ¤

ז)ּבנרּתיקּה, ׁשככה,(אסתר הּמלְך וחמת  ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
יאהדונהי. ׁשמהן ּתרין ְְְְִִֵַָָּומתחּברין

ע"א)כה. פט  -#ף וחמ$ חמ $ין  (*ק(נא  ה+ֹוהר *,(ני  - ©¥¨§¦§©¨¦©©¥¦©ז ֹוהר

י óראל זכŁ₣ת  את  ò⁄₣תבים  למעלה  ò י ס₣פרים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמלאכים

והּמכּתב  רּבי, רּבי סבא ההּוא אמר ְְְִִִַַַַַָָָָועֹוד
הּוא  אלהי"ם טז)מכּתב לב ּתרין (שמות , ְְִֵַ

אבל  ּומ ּׂשמאלא, מימינא  ּכֹותבֹות  ְְְֲִִִִַָָָָידין
דאמצעיתא, ע ּמּודא הּלּוחֹות  על ְְִֶַַַָָָָחרּות 

ודאי) איהו י "ה בן ספרּיא(נ"א מלאכּיא ּכּמה ,ְְַַַַַָָָָ
וכּמה ּדיׂשראל, זכוון  דכתבין לעילא  ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָאית
ּבידיהֹון  דמל ּכא  דחֹותמא ְְְְִֵַַַָָָָָמלאכּיא
מלאכּיא וכּמה ּדיׂשראל, זכוון ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָּדחתמין
ּדאֹורייתא, וחמּורין ק ּלין ׁשקלין ְְְֲִִִִַַַָָאינ ּון 

ּבנרּתיקּה, ז)החרב  הּמל ְך(אסתר וחמת ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָ
- ׁשמֹות ׁשני  ּומתחּברים ְְְִִֵֵַָָָׁשככה ,

יאהדונהי.

וה ּמכּתב  רּבי, רּבי  זקן: א ֹותֹו אמר ְְְִִִֵַַַַָָָוע ֹוד 
ּכֹותבֹות ידים ׁשּתי  הּוא, אלהי "ם  ְְְֱִִִֵַַָֹמכּתב 
הּלחת, על חר ּות אבל ּומ ּׂשמאל, ְֲִִִַַָָָֹֹֻמ ּימין 

האמצעי, ודאי)העּמּוד הוא י"ה ּכּמה(בן . ְִֶַַָָָָ
ׁשּכֹותבים  למעלה יׁש ס ֹופרים  ְְְְְִִִֵֶַַָָמלאכים
מלאכים  וכּמה י ׂשראל , זכּיֹות ְְְְִִֵֶַַָָָֻאת
את  ׁשחֹותמים  ּבידיהם  הּמלְך ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַׁשחֹותם
ׁשּׁשֹוקלים  מלאכים וכּמה יׂשראל, ְְְְְִִִֵֶַַָָָֻזכּיֹות
ׁשּכת ּוב זהּו הּתֹורה, ׁשל וחמ ּורֹות ֲֶֶֶַַַָָק ּלֹות
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א ׁש ר כּ כל  ויּ כּ תב בּ וֹ  ועשׂ רים  בּ ׁש ל וֹ ׁש ה  סיון  חד ׁש  ה וּ א  ¤£¨§¥¨¦©¦§¤§¨§¦¨¦¤Ÿ¦¦§©ה "לי ׁש י
ושׂ רי וה ּפ ח וֹ ת האח ׁש דּ ר ּפ נים  ואל  ה יּ ה וּ דים  אל  מר דּ כי ¥¨§©©§¦§§©§©£¨¤§¦§©¤©¢§¨¨¦צ וּ ה 
מדינה מדינה  וּ מאה  ועשׂ רים  ׁש בע כּ וּ ׁש  ועד  מה דּ וּ  אׁש ר  ¨¦§¨¦§¨¥¦§¤§©¤©§Ÿ¥¤£¦§©ה ּמ דינוֹ ת
כּ כתבם ה יּ ה וּ דים  ואל  כּ לׁש נ וֹ  ועם  ועם  כּ כתבּה  ¨¨§¦¦§©¤§Ÿ§¦¨¨©§¨¨§¦¨¦§וּ מדינה 

ה ּמ ל �(י)וכל ׁש וֹ נם : בּ ט בּ עת ויּ ח ּת ם  אח ׁש ור ׁש  ה ּמ ל � בּ ׁש ם  ויּ כ ּת ב §¦§¨©¦§Ÿ§¥©¤¤£©§¥©©§Ÿ§©©©©¤¤
בּ ני האח ׁש ּת רנים הרכ ׁש  רכבי  בּ ּס וּ סים  הרצים  בּ יד  ספרים  ¥§¦¨§§©£¨¤¤¨¥§Ÿ¦©¦¨¨©§¦¨§©§¦©ויּ ׁש לח 

ועיר(יא)הר ּמ כים : עיר  בּ כל  אׁש ר  ל יּ ה וּ דים  ה ּמ ל � נתן  אׁש ר  ¨©¨¦£¤¨©©¤¤©§¦£¤§¨¦¨¦
עם חיל  כּ ל  את וּ לאבּ ד  ולהרג  לה ׁש מיד  נפ ׁש ם  על  ולעמד  ©¥¨¤¥©§Ÿ©©§¨§©§¦§©£Ÿ£©§¥¨¦§לה ּק הל

לב וֹ ז: וּ ׁש ללם  ונ ׁש ים  טף  אתם  ה צּ רים  בּ כל(יב)וּ מדינה  אחד  בּ י וֹ ם  §¦¨©¨¦Ÿ¨©§¨¦§¨¨¨§¤¨§¨
ה וּ א עשׂ ר ׁש נים  לחד ׁש  ע שׂ ר  בּ ׁש ל וֹ ׁש ה  אח ׁש ור וֹ ׁש  ה ּמ ל � ¨¨¥§¤Ÿ§¨¨¨§¦¥§©£¤¤©¦§מדינוֹ ת

אדר: גּ ל וּ י(יג)חד ׁש  וּ מדינה  מדינה  בּ כל  דּ ת לה נּ תן ה כּ תב  ּפ תׁש גן Ÿ¤£¨©§¤¤©§¨§¦¨¥¨§¨§¦¨§¦¨¨
ל יּ וֹ ם (עתידים ) עתודים  (ה יּ ה וּ דים ) ה יּ ה וּ דיים  ולהיוֹ ת העּמ ים  ©¦¦£¦¦£¦§©¦§©§¦§¦©¨¨§לכל

מאיביהם : לה נּ קם  האח ׁש ּת רנים(יד )ה זּ ה  הרכ ׁש  רכבי  הרצים  ©¤§¦¨¥¥Ÿ§¥¤¨¨¦Ÿ§¥¨¤¤¨£©§§¨¦
ה בּ ירה : בּ ׁש וּ ׁש ן נ ּת נה  וה דּ ת ה ּמ ל � בּ דבר וּ דח וּ פים  מבהלים  ¨¦©©§¨§¦¨©§¤¤©©§¦¦§¦¨Ÿ§§̈יצא וּ 

מלכ וּ ת (טו) בּ לב וּ ׁש  ה ּמ ל � מלּ פני יצא וח וּ ר[כו ]וּ מר דּ כי ּת כלת ¨§¢©¨¨¦¦§¥©¤¤¦§©§§¥¤¨

דכתיב הּוא יח )הדא לג ס ֹופר(ישעיה  אּיה ְֲִִֵֵַָ
ּבטּבעת חתים איה ּו וכד ׁשֹוקל, ְְִִֵֵַַַַַָא ּיה

ו' ּדאיהּו י')הּמלְך חֹותם(נ"א  להׁשיב, אין ְְִִֵֶֶַָָ
חֹותם ויד ּכֹותב יד אמת, חֹותם ו' ְִֵֵֶֶָָָאיהּו
ּדאינ ּון  חֹותם, עּלאה ה' ּכֹותב ּתּתאה ְִִֵֵַָָָָה'
ּדיד  אצּבעאן וה' ימינא  ּדיד אצּבעאן ְְְְְְְְִֶֶָָָָָה'
ּדאיהּו ו' ּבאת ּכֹותב ּתּתאה ה ' ְְְִֵַָָָָָׂשמאלא ,
חֹותם ע ּלאה ה' דדרֹועא קנה ְְִִֶָָָָָק ֹולמֹוס ,

הּיד . ּכף ּדאיהּו י' ְְִַַָָּבאת
ע"ב ):כו. קס"ט  #ף - ל $לח (&ר$ת  '/ד 'ר ©§©§©¨¨¨§¦©©זֹוהר 

⁄מčדם. ה þה  הע ₣לם  למראה להòיב  מזflûן הýא  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעדין

האי אתהני מה ׁשמעֹון, רּבי ְְֲִִִֵַַַַָאמר

חֹותם  ּוכׁשהּוא ׁשֹוקל, אּיה ס ֹופר ְֵֵֵֵֵֶַַאּיה
ו ' ׁשה ּוא הּמלְך להׁשיב .(י')ּבטּבעת אין , ְְִֵֶֶֶַַַַָ

ויד  ּכֹותב  יד אמת, ח ֹותם  ו ', הּוא ְֱֵֶַָָָחֹותם 
עליֹונה ה' ּכֹותבת, ּתחּתֹונה ה' ְְֵֶֶֶַָָחֹותם .
ימין  יד  ׁשל  אצּבע ֹות ה ' ׁשהם  ְִֵֶֶֶֶֶַָָחֹותמת,
ּתחּתֹונה ה' ׂשמאל. יד ׁשל  אצּבע ֹות ְְְְֶֶַַָָֹוה'
קנה קּולמֹוס , ׁשה ּוא ו', ּבאֹות ְֶֶֶֶָָּכֹותבת
י', ּבא ֹות חֹותמת העליֹונה ה' זרֹוע , ְְֶֶֶֶַָָָׁשל

הּיד. ּכף ֶַַָׁשהּוא

ּומה לּמת, ז ֹו הנאה  מה  ׁשמעֹון, רּבי ְֲִִֵַַַַַָָָאמר 
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ּבהאי. ליּה אית ּתֹועלּתא ּומה  ְְְִִֵַַַָָלּמיתא ,
ּדאצטרְך מה יֹומא למ ׁשאל ּדיבעי ְְְְְְְִִִִֵַַַָמאן
ּדעדיין  לאחזאה ּבגין עינֹוי, ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָלאפקחא 
ּדהאי לחיז ּו לאתבא איהּו, ְְְְְִִֵַַָָָאזּדמן

ּכדּבקּדמין . ְְְְִִַָָעלמא 

חדòה ùרŁה הýúף  ְֲִֵֶַָָָָיע óה

לא אי וּדאי  ק ּדיׁשא, חסידא  אי ליּה ֲִִִִֵַַַַָָָָאמר
ולא עלמא, ּדהאי חיזּו ּכל מ ּניּה ְְְְִִֵֵַַָָָָאסּתים 
חיזּו ליּה להוי לא מּניּה, ּכּלא ְֱֲִִִִֵֵֵֶָָֹאתאביד
ּדא, עלמא  עלמא . ּדהה ּוא ְְְְַָָָָָָָוחּולקא
ּביּה, ּדאנן עלמא  מההּוא איהּו ְְֲִִֵֵַַָָָָּבהּפּוכא 
ּכחּוטא אפילּו מתּייא , ּדתחיית ְְְְֲִִִִִֵַַָָָּדבזמנא 
עלמא, ּדהאי מעֹובדא  הוה לא ְְְֲֲֵַַָָָָָָָּדׂשערא 

ּבקדמיתא , אתאביד ליה ,ּדכּלא  יבטיל (טלא ְְְְֲִִִַָָֹ
ליה) ע"ב)ּבההּואוישוי  קס"ט טּלא(דף ְַַָ
ּולבתר(בקדמיתא) ז ּוהמא , ּכל מ ּניּה ְְְֲֲִִֵַָָָָויתעבר

יתעביד  ּומּניּה ּדא, ּכחמירא  ְְֲֲֲִִִִִִֵַָָיתעביד
הכא. ּכְך חדּתא, ּבריה ְְִַַָָָָָּגּופא 

ה þה ùע ₣לם  זה ⁄מ₣ היה ְִֶֶַַָָָָהאם 

ּדא ּתּון  ידענא וּדאי ׁשמעֹון, רּבי לי ּה ְְְְִִִֵַַַַָָאמר
ּדכיא ּדגּופא  יקר , ּבלבּוׁש ּתּמן, ְְְְְִִַַָָָָָמלּוּבׁשין
עלמא, ּבהאי ּדא  ּבגוונא  הוה אי ְְְְֲִִַַַָָָָָָק ּדיׁשא.
ּכגוונא ּגּופא, ּבהה ּוא ּדאתחזי נ ׁש ְְְְְֲִֵַַַָָָּבר

עלמא. ּבההּוא קיימין ְְְְִַַַָָּדאּתּון

ò דčה ֶַַֹרýח

רב  ק ּמי ׁשאילּו ּדא  מּלה ליּה, ִִֵֵַַַָָָָאמר
ּביננא, ּדאתלּבׁשּו עּולימין ּתרין ְְְְְְְִִִֵֵָָָָמתיבּתא ,
אתחזי ּדלא חֹובא, על צערא ּדסבלּו ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָּבתר
מתיבּתא. רב ק ּמי ּדא  וׁשאיּלּו ְְְְִִֵַַַָָָָָלגּלאה,
הכי. עלמא ּבהאי הוה ּדהא  אמר , ְְְְֲִִַַָָָָָָואיהּו

ּדכּתיב , ה)מנלן. הּׁשליׁשי(אסתר ּבּיֹום ויהי ְְְְִִִִִַַַָָ
ּבההּוא אתלּבׁשת מלכּות , אס ּתר ְְְְְְִִֵֶַַַַַַוּתלּבׁש

יֹום ל ׁשאל ׁשּירצה מי ּבזה ? ל ֹו יׁש ְְִִִֵֶֶֶֶֶָֹּתֹועלת 
ּבׁשביל  עיניו , לפקח ּׁשהצטרְך ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹמה
להׁשיב  מזּדּמן הּוא  ׁשעדין ְְְְֲִִִֵֶַַַָלהראֹות 

ּכמּקדם . ה ּזה העֹולם ְְְִֵֶֶַַָָֹלמראה

לא  אם  ו ּדאי  קדֹוׁש, חסיד אי לֹו, ִִִַַַָָָֹאמר 
ולא  ה ּזה העֹולם מראה ּכל  מ ּמּנּו ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹנסּתם
וחלק מראה  לֹו יהיה  לא הּכל , מ ּמּנּו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹנאבד 
ּבה ּפּוְך הּוא זה ע ֹולם  ההּוא. הע ֹולם  ְִֶֶַָָָׁשל
ּתח ּית ׁשּבזמן בֹו, ׁשאנּו עֹולם ְְִִֵֶֶַַָָמאֹות ֹו
יהיה לא הּׂשערה  ּכחּוט אפּלּו ְְֲֲִִִֵֶַַַָֹה ּמתים 
נאבד  ׁשה ּכל הּזה , הע ֹולם ֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹמ ּמעׂשה

אותו)ּבהתחלה וישים  אותו יבטל ּבא ֹותֹו(הטל  ְְַַָָ
זהמה,(בהתחלה)הּטל  ּכל מּמּנּו ויעבר , ְֲֳִֶַַַָָָֻ

יע ׂשה ּומּמּנּו זה, ּכחמץ יעׂשה ּכְך ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואחר
ּכאן. ּכְך חדׁשה , ּברּיה ְֲִַָָָָָהּגּוף

ׁשאּתם ידעּתי ו ּדאי  ׁשמעֹון, רּבי ל ֹו ְְִִִֶֶַַַַַַָָאמר 
זְך ּגּוף ׁשל נכּבד ּבלבּוׁש ׁשם ְְְִִִֶַָָָֻמלּבׁשים
ה ּזה, ּבעֹולם זה  ּכמֹו היה האם ְִֶֶַַָָָָָקדֹוׁש.
ׁשאּתם ּכמֹו ּגּוף ּבאֹות ֹו ׁשּנראה ְְְִֶֶֶֶַָָאדם

עֹולם? ּבאֹות ֹו ְְִָעֹומדים 

ראׁש לפני ׁשאל ּו זה ּדבר לֹו, ְֲִֵֶַָָָָֹאמר 
בינינּו ׁשהתלּבׁשּו עלמים ׁשני  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהי ׁשיבה,
נ ּתן  ׁשּלא חטא על צער  ׁשּסבלּו ְְִֵֶֶַַַַַָָֹאחר
היׁשיבה, ראׁש לפני  זה וׁשאלּו ְְְְֲִִֵֶַַָָֹלגּלֹות ,
מּנין  הּזה. ּבעֹולם ּכְך היה  ׁשּזה  אמר  ְִִֶֶֶַַַָָָָָָוהּוא

ׁשּכתּוב ה)לנ ּו? ה ּׁשלי ׁשי (אסתר ּבּיֹום ויהי  ְְִִִֶַַַָָ
התלּבׁשה מלכּות, אס ּתר  ְְְְְִִֵֶַַַַָו ּתלּבׁש



לפורים ח 'זוהר  פרק  אסתר מגילת  נח 

רּוחא ּדא מלכּות : עלמא. ּדההּוא ְְְְִַַָָָָָּדּיּוקנא 
נ ׁשיב  ׁשמיא , מלכ ּות  ּדהא  ְְְְְִַַָָָָּדק ּודׁשא,
ּדההּוא ּדאוירא רּוחא מההּוא ְֲִֵַַַָָָרּוחא ,

אסּתר. ּביּה ואתלּבׁשא  ְְְְְִֵֵֶַָָָעלמא ,

הא ₣ר מ úדל ćרחה  ò₣ ורò אח ְְְֲִִֵֶַַָָָֹנ òמת 

וחמא אחׁשורֹוׁש, מלּכא קּמי עאלת  ְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָוכד
אדמי ּדיּוקנאה ּדנה ֹורא, לבּוׁשא ְְְְִִִִַָָָָהה ּוא
נׁשמתא מּניּה ּפרחה אלהים . ְְְְְֱִִִֵַַַָָֹלמלאְך
ּדכּתיב  הכי, א ּוף  מרּדכי  ׁשעתא. ְְְְֲִִִַַָָָלפּום

ח ) ה ּמלְך(אסתר מ ּלפני יצא  ְְְִִֵֶֶַַָָָּומרּדכי 
וּדאי, מלכ ּות , לבּוׁש מלכּות. ְְְְִַַַַּבלבּוׁש
ּכתיב, ּדא ועל עלמא. ּדההּוא ְְְְְְִַַָָָָּדיֹוקנא 

ט) ּפחד (אסתר עליהם. מרּדכי ּפחד נפל ְְֲִֵֶַַַַַַָָּכי
ר ּבי אמר אחׁשורֹוׁש. ּפחד ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָמרּדכי,
זּכאה מּלין, איּנּון מתיקין ּכמה ְְִִִִִִַַָָָׁשמעֹון,

ּדצּדיקּייא ידענא והא  בהאי)חּולקי, (ס"א ְְְְִִַַַָָָָ
ּדאקרי ּבלבּוׁשא מתלּבׁשן עלמא, ְְְְְְְִִִֵַַָָָָּבההּוא

וּדאי הּוא  והכי מלכ ּות , .לבּוׁש ְְְִַַַָ

ע ₣לם ùא₣ת ₣ הûČיקים  רא òי על ôò₣רה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעטרת

ּדרּוח  נ ׁשיב ּו עדן, ּדּגן אוירא  ליּה, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָאמר
צּדיק ּייא, ּביּה ּומתלּבׁשן איּנּון , ְְְִִִֵַַַָָָק ּודׁשא
רּוח  ּולבתר, עלמא. ּבהאי ּדהוֹו ְְְְְֲַַַַַָָָָּכגוונא
וחד . חד ּדכל ריׁשא  על ׁשראת , ְְְֵַַַָָָָָק ּודׁשא
הוה וכְך עטרא. ליּה ואתעבידא ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָואתעּטר
ּדּיּוקנא מלכּות , ּבלבּוׁש ּדכ ּתיב ְְְְְְְִִִִַַָָלמרּדכי ,
זהב  ועטרת  ּולבתר עלמא. ְְְֲֶֶַַַָָָָָּדההּוא
ריׁשיהֹון  על ּדׁשריאת עטרת, ּדא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָּגדֹולה,
ק ּביל ּו ּכד עלמא. ּבההּוא ְְְִִַַַַַָָָּדצּדיק ּייא
להֹון . הוה ּדא ּכגוונא  אֹורייתא , ְְְְְֲִֵַַָָָָָיׂשראל

ּבה ּו, ּדכּתיב ּדחבּו, לג)עד וּיתנ ּצל ּו(שמות  ְְְְְִִִַַַָ
חֹורב . מהר עדים את  יׂשראל ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָבני

לבּוׁשא. מההּוא  ְְְִֵַָָאתּפׁשטּו

מלכּות  ההּוא. העֹולם ׁשל ּדמּות  ְְְֶַַָָָבאֹותּה
הּׁשמים  מלכּות ׁשהרי ה ּקדׁש, רּוח זֹו -ְֲִֵֶֶַַַַַָֹ
א ֹותֹו ׁשל האויר  רּוח מאֹותּה רּוח ֲִֵֶֶֶַַָָנֹוׁשבת

אס ּתר . התלּבׁשה ּוב ּה ְְְִֵֶַָָָע ֹולם ,

וראה אחׁשורֹוׁש הּמל ְך לפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּוכׁשּנכנסה
נדמתה ּדמּותּה אֹור, ׁשל לבּוׁש ְְְְִֶָָאֹותֹו
לפי  נ ׁשמתֹו מ ּמּנּו ּופרחה  אלהים , ְְְְְֱִִִִֶַַָָָֹלמלאְך

ׁשּכת ּוב ּכְך, ּגם  מרּדכי ה)ׁשעה. (שם  ְְֶַַָָָָָ
ּבלבּוׁש הּמלְך מּלפני  יצא ְְְֳִִִֵֶֶַַָָָּומרּדכי 
ׁשל ּדמּות וּדאי, מלכּות לבּוׁש ְְְְֶַַַַמלכ ּות.

ּכתּוב  זה ועל ע ֹולם . ט)אֹותֹו נפל(שם ּכי ְִֶַַָָָ
ולא מר ּדכי, ּפחד עליהם . מרּדכי ְְְֲֳֳֵֶַַַַַַָָֹּפחד 
ּכּמה ׁשמעֹון, ר ּבי אמר אחׁשורֹוׁש. ְְֲִִֵַַַַַַָָּפחד 
והרי  חלקי. אׁשרי אּלּו. ּדברים  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָמתּוקים

ׁשּצּדיקים ע ֹולם (בזה)ידע ּתי  ּבאֹותֹו ְְִִִֶַַָָ
לבּוׁש ׁשּנקרא ּבלב ּוׁש ְְְְְִִִִֶַָמתלּבׁשים

וּדאי. ה ּוא וכְך ְְַַַָמלכ ּות,

ר ּוח  נׁשיבת  עדן, ּגן אויר ל ֹו, ְֲִִֵֶַַַַָאמר 
ה ּצּדיקים מתל ּבׁשים ּובֹו הם , ְְִִִִֵֶַַַַֹה ּקדׁש
ר ּוח  ּכְך ואחר  הּזה . ּבע ֹולם  ׁשהי ּו ְְֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ואחד, אחד ּכל ראׁש על ׁשֹורה  ְֶֶֶַַָָָָֹֹה ּקדׁש
היה וכ ְך עטרה . לֹו ונע ׂשית ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָּומתע ּטר

ׁשּכתּוב  ח )למר ּדכי, מלכּות,(שם  ּבלבּוׁש ְְְְְִֶַַָָ
ועטרת  ּכְך אחר  העֹולם. אֹותֹו ְֲֶֶַַַָָָּדמּות
על ׁשּׁשֹורה עטרת ז ֹו - ּגדֹולה ְֲֶֶֶַָָָָזהב 
עֹולם. ּבאֹותֹו הּצּדיקים  ְִִֵַַָָראׁשי
היה זה ּכמֹו ּתֹורה , יׂשראל ְְְְִִֵֶֶָָָָּכׁשּקּבלּו

ּבהם  ׁשּכתּוב ׁשחטא ּו, עד (שמות להם  ְֶֶֶֶַָָָָ
עדים לג) את י ׂשראל  בני ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָוּיתנּצל ּו

לבּוׁש. מאֹותֹו התּפּׁשטּו חֹורב. ְְְִֵֵֵַַמהר



לפורים נט זוהר  ח ' פרק  אסתר מגילת 

צהלה ׁש וּ ׁש ן והעיר  ואר גּ מן בּ וּ ץ  ותכרי� גּ דוֹ לה  זהב  ¨£¨¨¦¨§¨¨§©§¦§©§¨§¨¨¤¤£©ועטרת
ויקר(טז ):[כז]ושׂ מחה ושׂ שׂ ן ושׂ מחה  אוֹ רה  היתה  :[כח]ל יּ ה וּ דים  §¨¥¨©§¦¨§¨¨§¦§¨§¨¦¨

ע"א ):כז. ר"נ #ף - פק(די  (&ר$ת $מֹות ספר - ©¥§©¨¨§¤¥©זֹוהר 

להרע òרצים  אחרים רצים  ⁄נגד ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָרצים 

ּדאיּנּון  אתר הרצים, ּתא אקרי ּכְך ְְְֲִִִִֵָָָָָּובגין
ּולנקמא לא ּגחא, ואֹוחּו רהטי, ְְְְֲִֵַַָָָָָרצים
ּדרהטי אחרנין, רצים לקבל ְְֲֲֳִִִֵֵַַָָָנּוקמין
לׁשּלטאה מ ּזלין, ּולאתרעא ְְְְְְְִַַַַָָָָָָלאבא ׁשא

ּדא, ורזא ג)עלייהּו. יצאּו(אסתר הרצים  ְְְִַָָָָָָָ
ורצים ּדא, מּסטרא רצים  ְְְִִִִִָָָָּדחּופים.

ּובגינהֹון, ּדא , ח )מּסטרא  והעיר(אסתר ְְְִִִִֵָָָ
אֹו וׂשמחה, צהלה ג)ׁשּוׁשן נבֹוכה.(אסתר ְֲֵָָָָָָָ

ׁשּוׁשן  העיר ּדהכא, אּלין מקּדמי ְְְִִִֵֵַָָָָאי
אחרא, ּדסטרא א ּלין  מקּדמי ואי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָׂשמחה.

נבֹוכה. ׁשּוׁשן ִָָָָהעיר
ע"א ):כח. עז -#ף (תלת  *לתין  (*ק (נא ה +ֹוהר *,(ני  - ©¨§¦¨§¨¦©©¥¦©זֹוהר

חלילה להפ � ýבין ùט₣ב ùין ה ýא  ה' ְְְִִֵֵֵֶַָָיראת

אית ּברי, אלעזר ואמר ׁשמעֹון רּבי ְְְְִִִִֶַַָָָָקם
ּבגין  ה ּוא ּבריְך לק ּודׁשא ּדדחיל ְְְְְִִִָָָמאן
עלמא, ּבהאי עּותריּה ויסּגי ּבנֹוי ְְְְְְְִֵֵֵַָָּדייחּון
לא האי לי ּה, דחיל לא מהאי חסר ְִִֵֵֵַַָָָָואי
מאן  אבל לעּקרא , יהו"ה יראת ליּה ְְֲִִִֵַַָָָָׁשּוי 
ּבין  ּבטיבּו ּבין הּוא  ּבריְך לקּודׁשא  ְְְְְִִִֵֵָָּדדחיל
ּביּה יהו"ה יראת  ׁשּוי דא  הא ְְִִֵַַָָָּבעאק ּו,
אית ּדיראה, אינ ּון  ּדרּגין ּדתלת ְְְְְִִִִִִַַָָָלעּקרא,

ּב ּבין ּבטיבּו ּבין יראהיראה ואית  עאקּו, ְְְְְִִִִֵֵָָָ
ולא ּבטיבּו ה ּוא ּבריְך לק ּודׁשא ְְְְְְִִִָָָּדדחיל
עליּה לּה ׁשּוי ּדלא  יראה ואית  ְְְְֲִִִֵַָָָָּבעאק ּו,
צּדיק לעאקּו, ּבין לטיבּו ּבין  ְְְִִִֵֵַָָָלעּקרא
ּבין  לטיבּו ּבין  לעּקרא  עליּה לּה ׁשּוי ְְֲִִִֵֵֵַָָָָגמ ּור
ולא לטיבּו עליּה לי ּה ׁשּוי ּבינּוני ְְְֲִִִִֵֵֵַָָלדינא,

מקֹום הרצים, ּתא נקרא ּכְך ְִִִָָָָָָּומּׁשּום 
להּלחם ּוממהרים רצים הרצים ְְֲִִִִֵֶַָָָָָׁשאֹותם
ׁשרצים אחרים  רצים ּכנגד נקמֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹולנקם 
לׁשלט  ּכדי מּזלֹות ּולהחלי ׁש ְְְְֲִִֵַַַָָֹלהרע

- זה  וסֹוד ג)עליהם . יצאּו(אסתר  הרצים ְְֲִֵֶֶָָָ
זה, מ ּצד ורצים  זה מּצד רצים ְְִִִִִֶֶַַָָדחּופים .

ח )ּובגללם צהלה(שם  ׁשּוׁשן והעיר ְְֲִִָָָָָָ
אֹו מקּדימים (שםג)ו ׂשמחה, אם  נבֹוכה. ְְִִִֵַָָָָ

ואם  ׂשמחה. ׁשּוׁשן העיר - ׁשּכאן  ְִִֵֵֶֶָָָָָאּלה
העיר - האחר ה ּצד ׁשל אּלה  ְִִִֵֵֶֶַַַַָָמקּדימים 

נב ֹוכה . ָָָׁשּוׁשן

מי  יׁש ּבני, אלעזר  ואמר : ׁשמע ֹון  רּבי  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָקם 
את ׁשּיחיּו ּכדי הּוא ּבר ּוְך מהּקדֹוׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּירא
חסר  ואם הּזה, ּבעֹולם עׁשרֹו ויגּדל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבניו 
את לֹו ׂשם  לא זה  מּמּנּו, ירא אינֹו ִִֵֵֶֶֶֶָָֹמ ּזה,
את ׁשּירא מי אבל לע ּקר , יהו "ה ְֲִִִֵֶֶַָָָָיראת
זהּו ּבצרה, ּבין ּבטֹוב  ּבין  ה ּוא ּברּוְך ְְֵֵֶַָָָָה ּקדֹוׁש
לע ּקר , ּבֹו יהו"ה  יראת את ׁשּׂשם ְְִִִֶֶַָָמי 
ּבין  יראה יׁש יראה , ׁשל הן ּדרגֹות ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּׁשלׁש
את ׁשּירא יראה ויׁש ּבצרה, ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָּבטֹוב
ויׁש בצרה, ולא ּבטֹוב הּוא ּבר ּוְך ְְְְֵַָָָָֹה ּקדֹוׁש
ּבין  לעּקר, עליו אֹותּה ׂשם  ׁשּלא ְְִִֵֶָָָָָָֹיראה
אֹותּה ׂשם ּגמ ּור צּדיק לצרה . ּבין ְְִֵַָָָָָלטֹוב
ה ּבינֹוני  לדין, ּבין  לטֹוב ּבין לעּקר  ְְְִִִֵֵֵַָָָעליו 
הר ׁשע  לדין , ולא לטֹוב  עליו אֹות ּה ְְְִָָָָָָָֹׂשם
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לא עּקרא  ליּה ׁשּוי לא ּגמּור רׁשע ְִִִֵַָָָָָָָָלדינא,
ּבדינא. ולא ְְְִִָָּבטיבּו

יראה נקראת  ôְְְִִִֵָָכינה

ּדהא יראה, אתקריאת אּמאי ְְְְְְִִִִַַַָָָּוׁשכינּתא
דאמצעיתא דעּמּודא  מ ּסטרא  ְְְְִִִִֶַָָָָהיא
ּדעּמּודא ּכמה אּלא  ְְְְִִֶַַָָָאתנטילת,
דאינ ּון  ודינא מרחמי נטיל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָדאמצעיתא
נטלא איהי הכי ּוׂשמאלא, ְְְִִִִָָָָָָימינא
ּדא דׂשמאלא מּסטרא ְְְְִִִִַַָָָָמ ּתרוייהּו,
ּדמּסטרא יצחק , ּפחד יראה ְְְְְְִִִִִִַַַָָָאתקריאת 
ּפּקּודא ודא אתקרי, אהב "ה ְְְֲִִִִֵַָָָָדימינא

ּבּה דא ּתמר ב)תנינא  לא  ואהבת(ירמיה ְְְְֲִִַַַָָָ
חסד . מׁשכ ּתיְך ּכן על אהבּתיְך ְְְֲִִֵֶַַַָָעֹולם

האבýקה לפני ⁄נר ה ôכינה  לפני  ע₣מדים  ûČְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָיקים 

עּמּודא אתקרי אּלין סטרין ְְְְִִִִִֵֵֵַָּומ ּתרין
אֹורה ּוׁשכינ ּתא  ונר, אֹור  ְְְְְִִֵֶָָָָדאמצעיתא

א ֹורה היתה לּיהּודים א ֹורה, (אסתראבּוקה, ְְֲִַָָָָָ
טז) מאריה  אּוקמּוה ּו הכי אבּוקה ,ְֲִֵָָָ

ׁשכינ ּתא קּמי קיימין ּדצּדיקים  ְְְְְִִִִִִֵַַַַָמתניתין
דימינא מ ּסטרא האבּוקה. לפני ְְְֲִִִִִֵֵָָָָּכנר
ּדתּמן  אדנ "י דׂשמאלא ּומ ּסטרא ְְְִִִַָָָָיהו"ה,
וּיאמר קדמאה  ּבי ֹומא  ּדא  ּובגין ְְְִִֶַַָָָָֹּדין,

א ֹור יהי ג)אלהי"ם א ּדחמׁש(בראשית ּבגין , ְְְִִֵָ
ה' ואינּון קדמאה, ּביֹומא אינּון ְְְִִַָָָא ֹור
נר, ודא ּבׂשמאלא י ' נהרין, ּומ ּתּמן ְְֲִִִִֵַַָָָָָָעּלאה 
י' לימינא ה' אלהי"ם מן ה"י ְִִִָָודא 

דאמצעיתא,לׂשמאלא, עמודא מתרוייהו מל "א (ו' ְִָָ
כתיבת  דא  ה"י, מל "א אלהי"ם רזא  איהו  ודא י"ה , בן

בהפוך  מליא"ה  דא אלהי"ם ה"א , דמלה ורזא קדמאה .

אתוון , מתלת מליא דאיהי זעירא , ה' ודא אתוון,

מתחילין  ובה  הוי"ה , איהו לעילא היו"ה , ואתעבידת 

ה' אשתכח  ואנה ט"י, ולבתר ה"ו  דאורייתא אתוון

ולא  בט ֹוב  לא ע ּקר, אֹות ּה ׂשם  לא ְְִַָָָָֹֹֹה ּגמ ּור
ְִבדין.

היא  ׁשהרי יראה ? נקראת  הּׁשכינה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָול ּמה
ּכמֹו אּלא  האמצעי. העּמּוד מּצד ְְְִִִֶֶַַָָָָָנּטלה
ודין, מרחמים נֹוטל האמצעי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהעּמּוד
נֹוטלת היא ּכְך ּוׂשמאל, ימין ְִִֵֶֶֶָָֹׁשהם 
יראה, נקראת זֹו ה ּׂשמאל מּצד ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹמ ּׁשניהם ,
אהב"ה, נקרא הּימין ׁשּמּצד יצחק , ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָּפחד
ואהבת ּבּה ׁשּנאמר הּׁשנּיה הּמצוה  ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָוז ֹו

חסד. מׁשכּתיְך ּכן על אהבּתיְך ְְְֲִִֵֶַַַָָע ֹולם 

העּמּוד  נקרא ה ּללּו הּצדדים  ׁשני ְְְִִִֵַַַַָָָָּומצד
אבּוקה . אֹורה , והּׁשכינה ונר, אֹור ְְְְֲִִֵֶַָָָָָהאמצעי
ּכְך - אבּוקה  אֹורה, היתה לּיה ּודים - ְְֲִַָָָָָָאֹורה 
עֹומדים ׁשּצּדיקים  הּמׁשנה , ּבעלי  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּפר ׁשּוה ּו
מ ּצד  האב ּוקה, לפני ּכנר  הּׁשכינה  ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָלפני
ׁשּׁשם אדנ "י, ה ּׂשמאל ּומ ּצד יהו "ה, ְִִֶַַַָָֹה ּימין 
ו ּיאמר  הראׁשֹון  ּבּיֹום זה ּומּׁשּום  ִִִֶֶַַַָֹה ּדין,
הם אֹור ׁשחמּׁשה מּׁשּום אֹור , יהי  ְֱֲִִִִֵֶָֹאלהי"ם
ּומּׁשם העליֹונה, ה' והם  הראׁשֹון , ְְִִֵֶַָָָָּבּיֹום
מן  ה"י וזה  נר, וזה ּבׂשמאל , י ' ְְְְִִִִֵֶֶֹמאירים,

לׂשמאל, י' לימין  ה ' מל"אאלהי"ם, (ו ' ְְֱִִִָֹֹ
אלהי"ם  סוד וזהו י"ה, בן האמצעי, העמוד משניהם

ה "א, - הדבר וסוד  ראשונה. כתובה  זו  ה"י, מל"א 

שהיא זעירה, ה' וזו אותיות, בהפוך מליא "ה זה  אלהי"ם

הוא למעלה היו"ה , ונעשית  אותיות, משלש מלאה 

ט"י , כך ואחר ה"ו התורה  אותיות מתחילים ובה הוי"ה ,

אלא ה ', להיות  היתה  ד ' אלא אחרונה? ה' נמצאת ואנה 

נתנני  אלא ' שלה, הירך שהוא ו ' ממנה שפרח גרם  מי
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ה ּמ ל �(יז) דּ בר  אׁש ר  מק וֹ ם  ועיר  עיר  וּ בכל  וּ מדינה  מדינה  ¤¤©©§¤£§¦¨¦¨§¨¦§¨¦§¨§וּ בכל 
מע ּמ י ור בּ ים  ט וֹ ב ויוֹ ם  מ ׁש ּת ה  ליּ ה וּ דים  ושׂ שׂ וֹ ן שׂ מחה  מ גּ יע  ¥©¥¦©§§¤§¦¦§©¨§¨§¦©¦©¨§ודתוֹ 

עליהם : ה יּ ה וּ דים  ּפ חד  נפל  כּ י מתיהדים  ¤¥£¦§©©©©¨¦¦£©§¦¤¨̈הארץ

H

דפרח גרם  מאן אלא  ה ', למהוי  הות ד' אלא  בתראה,

היום  כל שוממה נתנני  אלא דילה, ירך דאיהו ו' מינה 

דאתחזרת  דילה  ירך דאיהו הוד  דא יג), א  (איכה  דוה 

דעליה  ירך, מניה  דפרח בגין  חמשאה , באלף דוה  איהו

אשתמודע  יעקב, ירך כף ותקע כג) לב  (בראשית אתמר

איהו והוד נצח, עד ד' את לממני מתחלת קא דמימינא

הוא הדא למשה , דאתיהיב איהו ודא דילה , שלימו ירך

למשה) הוד ונתן .דאתמר

שהוא שלה , הירך שהוא הוד זהו דוה , היום  כל שוממה 

ירך, ממנה שפרח משום החמישי, באלף דוה  חזר

מתחילה  שמימין נודע  יעקב, ירך כף ותקע נאמר שעליו

השלמות  הירך , הוא  והוד נצח , עד ד' האות למנות

למשה) הוד ונתן שנאמר  זהו למשה , שנתן  וזהו .שלה ,
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לפורים  זוהר

ט ' פרק אסתר מגילת

עשׂ ר�ב�נים (א) בּ ׁש לוֹ ׁש ה  אדר  חדׁש  ה וּ א  חד ׁש  עשׂ ר ¦§¥¨¨Ÿ¤Ÿ¤£¨¦§¨¨¨
להעשׂ וֹ ת  ודתוֹ  ה ּמ ל � דּ בר  ה גּ יע אׁש ר  בּ וֹ  ¨¥§¨§¤¤©©§©¦¦¤£יוֹ ם 
ה וּ א ונהפ וֹ � בּ הם  ל ׁש לוֹ ט ה יּ ה וּ דים  איבי  שׂ בּ ר וּ  א ׁש ר  £©§¤¨§¦¦§©¥§Ÿ§¦¤£©בּ יּ וֹ ם 

בּ שׂ נאיהם : ה ּמ ה  ה יּ ה וּ דים  י ׁש לט וּ  ה יּ ה וּ דים(ב)א ׁש ר נקהל וּ  £¤¦§§©§¦¥¨§§¥¤¦§£©§¦
בּ מבק ׁש י יד  ל ׁש ֹלח  אח ׁש ור וֹ ׁש  ה ּמ ל� מדינ וֹ ת בּ כל  ¥§©§¦¨©§¦¥§©¢¤¤©¦§¨§¤¥¨§בּ עריהם 
הע ּמ ים : כּ ל  על  ּפ ח דּ ם  נפל  כּ י לפניהם  עמד  ֹלא ואי ׁש  ¦©¨¨©¨§©©¨¦¤¥§¦©¨¦§¨¨̈רעתם 

ה ּמ לאכה(ג) וע שׂ י  וה ּפ ח וֹ ת והאח ׁש דּ ר ּפ נים  ה ּמ דינוֹ ת שׂ רי ¨¨§©¥Ÿ§©©§¦§§©§©£¨§¦§©¥¨¨§וכל 
עליהם : מר דּ כי  ּפ חד  נפל  כּ י  ה יּ ה וּ דים  את מנ#אים  ל ּמ ל � ¤¥£©¢§¨©©©¨¦¦§©¤¦§©§¤¤©¤£אׁש ר 

ה ּמ דינוֹ ת (ד ) בּ כל  ה וֹ ל � וׁש מע וֹ  ה ּמ ל � בּ בית מרדּ כי גד וֹ ל  ¦§©¨§¥§¨§¤¤©¥§©¢§¨¨¦כּ י
וגדוֹ ל : ה וֹ ל � מר דּ כי  האי ׁש  איביהם(ה)כּ י  בּ כל  ה יּ ה וּ דים  ויּ כּ וּ  ¦¨¦¨§¢©¥§¨©©©§¦§¨Ÿ§¥¤

כּ רצ וֹ נם : בשׂ נאיהם  ויּ עשׂ וּ  ואבדן  והרג חרב וּ בׁש וּ ׁש ן(ו)מ כּ ת ©©¤¤§¤¤§©§¨©©£§§¥¤¦§¨§©
איׁש : מאוֹ ת חמ ׁש  וא בּ ד  ה יּ ה וּ דים  הרגוּ  ּפ ר ׁש נדּ תא(ז)ה בּ ירה  ואת ©¦¨¨§©§¦§©¥£¥¥¦§¥©§©§¨¨

אס ּפ תא : ואת דּ לפ וֹ ן ואת (ח )ואת אדליא ואת ּפ וֹ רתא  ואת §¥©§§¥©§¨¨§¥¨¨§¥£©§¨§¥
ואת (ט)ארידתא : ארדי ואת אריסי ואת ּפ רמ ׁש ּת א ואת £¦¨¨§¥©§©§¨§¥£¦©§¥£¦©§¥

הרגוּ (י)ויזתא : ה יּ ה וּ דים  צרר  ה ּמ דתא  בּ ן המן בּ ני עשׂ רת ©§¨¨£¤¤§¥¨¨¤©§¨¨Ÿ¥©§¦¨¨
ידם : את ׁש לח וּ  ֹלא  ההרוּ גים(יא)וּ ב בּ זּ ה  מס ּפ ר  בּ א הה וּ א בּ יּ וֹ ם  ©¦¨¨§¤¨¨©©¨¦§©©£¦

ה ּמ ל�: לפני ה בּ ירה  ה ּמ ל כּ ה(יב)בּ ׁש וּ ׁש ן לאס ּת ר  ה ּמ ל � ו יּ אמר  §©©¦¨¦§¥©¤¤©Ÿ¤©¤¤§¤§¥©©§¨
ואת  איׁש  מא וֹ ת חמׁש  ואבּ ד  ה יּ ה וּ דים  הרגוּ  ה בּ ירה  ¥§¦¥¥£¥©§¦§©§¨¨¦©©§בּ ׁש וּ ׁש ן
"אלת� וּ מה  עשׂ וּ  מה  ה ּמ ל� מדינ וֹ ת בּ ׁש אר המן בּ ני  ¥¨¥§©¨¤¤¤©¦§¨§¦¨¨¥§¤¤£עשׂ רת

ותעשׂ : עוֹ ד  בּ ּק ׁש ת� וּ מה  ל � על(יג)וינּ תן אם  אס ּת ר  וּת אמר  §¦¨¥¨©©¨¨¥§¥¨©Ÿ¤¤§¥¦©
כּ דת  לעשׂ וֹ ת בּ ׁש וּ ׁש ן  א ׁש ר ל יּ ה וּ דים  מחר גּ ם  י נּ תן  טוֹ ב  ©§£©¨§¤£¦§©¨¨©¥¨¦¤¤©ה ּמ ל �
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העץ על  יתל וּ  המן  בּ ני  עשׂ רת ואת ה ּמ ל �(יד ):[כט]ה יּ וֹ ם  ויּ אמר ©§¥£¤¤§¥¨¨¦§©¨¥©Ÿ¤©¤¤
ּת לוּ : המן בּ ני עשׂ רת ואת בּ ׁש וּ ׁש ן דּ ת וּת נּ תן  כּ ן ¨¨¨¥§¤¤£¥§¨§¨¥¨¦©¥¨¥§להעשׂ וֹ ת 

אר בּ עה(טו) בּ יוֹ ם  גּ ם  בּ ׁש וּ ׁש ן  אׁש ר  (ה יּ ה וּ דים ) ה יּ ה וּ דיים  ¨¨§©§©¨§¤£¦§©¦§©£¨¦©ויּ ּק הל וּ 
ֹלא וּ בבּ זּ ה  אי ׁש  מאוֹ ת ׁש ל ׁש  בׁש וּ ׁש ן ויּ הרג וּ  אדר  לחדׁש  ¨¦©¦¥§¨§§©©©¨£¤Ÿ§¨̈עשׂ ר

ידם : את נקהלוּ (טז)ׁש לח וּ  ה ּמ ל � בּ מדינ וֹ ת אׁש ר  ה יּ ה וּ דים  וּ ׁש אר  ¨§¤¨¨§¨©§¦£¤¦§¦©¤¤¦§£
וׁש בעים חמ "ה  בּ שׂ נאיהם  והרג  מאיביהם  ונוֹ ח  נפ ׁש ם  על  ¦§¦§¨¦£¤¥§§Ÿ©©§¨§©¥Ÿ§¥¤§¨Ÿ¨§ועמד 

ידם : את ׁש לח וּ  ֹלא וּ בבּ זּ ה  אדר(יז)אלף לחד ׁש  ע שׂ ר  ׁש ל ׁש ה  בּ י וֹ ם  ¨¤©¦¨¨§¤¨¨§§¨¨¨§Ÿ¤£¨
ו שׂ מחה : מ ׁש ּת ה  יוֹ ם  אתוֹ  ועשׂ ה  בּ וֹ  עשׂ ר בּ ארבּ עה  ¨§¦§¤§¦Ÿ¨§¨¨¨¨§©§©§ונ וֹ ח 

בּ וֹ ו(יח ) עשׂ ר  בּ ׁש ל ׁש ה  נקהלוּ  בּ ׁש וּ ׁש ן אׁש ר  (וה יּ ה וּ דים ) ה יּ ה וּ דיים  §©§¦§©§¦£¤§¨¦§£¦§¨¨¨
מ ׁש ּת ה יוֹ ם  אתוֹ  ועשׂ ה  בּ וֹ  ע שׂ ר  בּ חמ"ה  ונוֹ ח  בּ וֹ  ע שׂ ר  ¤§¦Ÿ¨§¨¨¨¦£©©§¨¨¨¨§©§וּ באר בּ עה 

בּ ערי(יט)ושׂ מחה : ה יּ ׁש בים  (ה ּפ רזים ) ה ּפ רוזים  ה יּ ה וּ דים  כּ ן על  §¦§¨©¥©§¦©§¨¦©§¨¦©§¦§¨¥
וּ מ ׁש ּת ה שׂ מחה  אדר לחדׁש  עשׂ ר אר בּ עה  יוֹ ם  את עשׂ ים  ¤§¦¨§¦¨£¤Ÿ¦¥©§¨¨¨¨§Ÿ¨§©ה ּפ רזוֹ ת

לרעה וּ : איׁש  מנ וֹ ת וּ מׁש ל וֹ ח  ט וֹ ב את (כ)ויוֹ ם  מר דּ כי  ו יּ כ ּת ב §¦§©¨¦§¥¥©¦§Ÿ¨§¢©¤
מדינוֹ ת  בּ כל  אׁש ר  ה יּ ה וּ דים  כּ ל  אל  ספרים  ויּ ׁש לח  הא לּ ה  ¦§¨§¤£¦§©¨¤¦¨§©§¦©¤¥¨¦¨§©ה דּ ברים 

והרח וֹ קים : ה ּק ר וֹ בים  אח ׁש ור וֹ ׁש  להיוֹ ת (כא)ה ּמ ל � עליהם  לק יּ ם  ©¤¤£©§¥©§¦§¨§¦§©¥£¥¤¦§
בּ וֹ  ע שׂ ר  חמ"ה  י וֹ ם  ואת אדר  לחד ׁש  עשׂ ר  אר בּ עה  יוֹ ם  את ¨¨¨¦£¥§¨£¤Ÿ¦¥©§¨¨¨¨§Ÿעשׂ ים 

וׁש נה : ׁש נה  מאוֹ יביהם(כב)בּ כל  ה יּ ה וּ דים  בהם  נח וּ  אׁש ר  כּ יּ מים  §¨¨¨§¨¨©¨¦£¤¨¨¤©§¦¥§¥¤
לעשׂ וֹ ת  טוֹ ב  ליוֹ ם  וּ מאבל  ל שׂ מחה  מיּ גוֹ ן  להם נה ּפ � אׁש ר  £©§¤¥¥¨§¦§¨¦¤¨©§¤¤£¤Ÿ©§והחד ׁש 
וּ מ ּת נוֹ ת  לרעה וּ  איׁש  מנוֹ ת וּ מ ׁש לוֹ ח  ושׂ מחה  מ ׁש ּת ה  ימי  ¨©¥¥§¦¨©§¦¨§¦§¤§¦¥§¨אוֹ תם 

א ׁש ר(כג)לאביוֹ נים : ואת לע שׂ וֹ ת הח לּ וּ  אׁש ר  את ה יּ ה וּ דים  וק בּ ל  ¨¤§¦§¦¥©§¦¥£¤¥¥©£§¥£¤
אליהם : מר דּ כי כּ ל(כד )כּ תב צרר  האגגי  ה ּמ דתא  בּ ן המן  כּ י ¨©¨§¢©£¥¤¦¨¨¤©§¨¨¨£¨¦Ÿ¥¨

לה ּמ ם ה גּ וֹ רל ה וּ א ּפ וּ ר וה ּפ יל  לאבּ דם  ה יּ ה וּ דים  על  חׁש ב  ¨ª§¨©¦¦§¨§©§¦§©©©¨¦§©ה יּ ה וּ דים
מח ׁש בּת וֹ (כה)וּ לאבּ דם : יׁש וּ ב ה ּס פר  עם  אמר  ה ּמ ל� לפני וּ בבא ּה  §©§¨§Ÿ¨¦§¥©¤¤¨©¦©¥¤¨©£©§

למרדכי".כט. "זוהר בספר להלן  ראה
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על בּ ניו ואת אתוֹ  ותלוּ  ראׁש וֹ  על  ה יּ ה וּ דים  על  ח ׁש ב א ׁש ר ©¨¨¤§Ÿ§¨Ÿ©¦§©©©¨¤£¨¨̈הרעה 
כּ ן(כו)העץ: על  ה ּפ וּ ר  ׁש ם  על  פ וּ רים  האלּ ה  ל יּ מים  קראוּ  כּ ן  על  ¨¥©¥¨§©¨¦¨¥¤¦©¥©©¥

אליהם : ה גּ יע וּ מה  כּ כה  על  ראוּ  וּ מה  ה זּ את האגּ רת דּ ברי  כּ ל  ¤¥£©¦¦¨¨¨©¨¨Ÿ©¤¤¦¨¥§¦¨©על 
כּ ל(כז ) ועל  זרעם  ועל  עליהם  ה יּ ה וּ דים  (וק בּ ל וּ ) וק בּ ל ¨©§¨§©©§¤¥£¦§©§¦§ª§¦§§¦ק יּ מ וּ 

הא לּ ה ה יּ מים  ׁש ני את עשׂ ים  להי וֹ ת יעבוֹ ר  וֹלא עליהם  ¤¥¨¦¨©¥§¥¦Ÿ§¦£©§¤¥£¦§¦©ה נּ לוים 
וׁש נה : ׁש נה  בּ כל  וכזמ נּ ם  נזכּ רים)(כחכּ כתבם  הא לּ ה  וה יּ מים  ¦§¨¨§¦§©¨§¨¨¨§¨¨§©¨¦¨¥¤¦§¨¦

ועיר וּ מדינה  מדינה  וּ מ ׁש ּפ חה  מ ׁש ּפ חה  וד וֹ ר  דּ וֹ ר בּ כל  ¦§¨¦§¨¦§¨¨§¦¨¨§¦¨¨§¦£©§ונעשׂ ים 
ֹלא וזכרם  ה יּ ה וּ דים  מּת וֹ � יעבר וּ  ֹלא  הא לּ ה  ה ּפ וּ רים  וימי ¨§¦§¦§©¦§©©¤¥¨¦©¥¦¦̈ועיר

מ זּ רעם : וּ מרדּ כי(כט)יס וּ ף אביחיל  בת ה ּמ ל כּ ה  אס ּת ר  וּת כ ּת ב  ¨¦©§¨©¦§Ÿ¤§¥©©§¨©£¦©¦¨§¢©
ה "נית: ה זּ את ה ּפ וּ רים  אגּ רת את לק יּ ם  ּת קף כּ ל את ¦¥©Ÿ¤§©¥¥¦¤¤©¦©Ÿ¨¤¦§©ה יּ ה וּ די 

מדינה(ל) וּ מאה  וע שׂ רים  ׁש בע  אל  ה יּ ה וּ דים  כּ ל  אל  ספרים  ¨¦§¨¥¦§¤§©¤¤¦§©¨¤¦¨§©§¦©ויּ ׁש לח 
ואמת  ׁש לוֹ ם  דּ ברי  אח ׁש ור וֹ ׁש  ימי(לא):[ל ]מלכ וּ ת את לק יּ ם  ©§£©§¥¦§¥¨¤¡¤§©¥¥§¥

הא לּ ה ¤¥¨¦ª©ה ּפ רים 

ע''א ):ל. מו דף - בראשית (פרשת בראשית ספר - זוהר 

şפארת מ ûת  ý הינ ואמת  òְְֱִִֶֶֶֶַַָל ₣ם

אמר לֹו, נתנּוהּו ולא ּבּה ורצה יעקב ְְְֲַַָָָָָָֹֹּבא 
ויצחק מלמעלה  ואברהם הֹואיל ְְְְְְִִִֵַַָָָָליּה
ותכלֹול  ּבאמצע ּתהיה א ּתה ְְְְְְִִֶֶַַַָָלמ ּטה,
ּומאי ליעקב. אמת  ת ּתן ּדכתיב  ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹׁשלׁשּתם 
אמת ת ּתן ּכתיב והא ׁשלֹום. הינּו ְְְְֱִִֵֶֶַַָָאמצע,
דא ּת ּכמה הוי. חד וׁשלֹום אמת  ְְְְְֱֲֲִֶַַַָָֹליעקב ,

ט ')אמר ואמת(אסתר  ׁשלֹום  (ישעיה ּדברי ְְֱִֵֵֶָָ
והיינ ּוט'ל) ּבימי יהיה ואמת  ׁשלֹום ְְְֱִִִֵֶֶֶַָּכי

נ ''ח )ּדכתיב יעקב (ישעיה  נחלת והאכלּתיָך ְְְֲֲִִִַַַַַָֹ
ליּה ּדאית  ּגמּורה נחלה  ּדהינ ּו ְְְְֲִִֵַַָָָאביָך.

אמר  לֹו. נתנּוה ּו ולא ּבּה ורצה יעקב ְְְֲַַָָָָָָֹֹּבא
ויצחק מלמעלה ואברהם ה ֹואיל  ְְְְְְִִִַַָָָָלֹו,
ותכלל  ּבאמצע תהיה אּתה ְְְְְִִֶֶַַַָָָֹלמ ּטה ,
ּומהּו ליעקב. אמת  ּתּתן ׁשּכת ּוב ְְְֱֲִֵֶֶַַָָָֹׁשלׁשּתם ,
ּתּתן  ּכת ּוב והרי  ׁשלֹום , הינּו ְְֲִֵֵֶַַַָָָהאמצע ?
ּכמֹו אחד, הם וׁשלֹום  אמת ליעקב? ְְְֱֱֲֵֶֶֶַָָֹאמת

ט)ׁשּנאמר  ואמת,(אסתר ׁשלֹום  ּדברי  ְֱֱִֵֶֶֶֶַָ
לט) ּבימי ,(ישעיה ואמת  ׁשל ֹום יהיה ְְֱִִֶֶֶָָָּכי 

ׁשּכת ּוב  נח )והינּו נחלת (שם והאכלּתיְך ְְְְֲֲִֶַַַַַָ
ל ֹו ׁשּיׁש ּגמ ּורה  נחלה ּדהינּו אביְך. ְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹיעקב
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ּולפיּכְך והׁשל ֹום. והאמת והּפחד ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָהחס ''ד
קי''ח )אמר  היתה(תהלים ה ּבֹונים  מאסּו אבן ְֲִֶֶַַָָָָ

ּפינה. ְִָֹלרא ׁש
₣fi⁄ הע₣לם את  וז ⁄ה  עמד ְְִֶַַָָָָָָֻאברהם 

את ׁשּבנּו ויצחק  אברהם מאס ּו ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָאבן 
ולּמה ּפינה. לראׁש עּתה היתה ְְְִַָָָָָָָָֹהעֹולם ,

ּנאמר  והלא ּבּה כ''ו)מאסּו עקב (בראשית ֱֲֲֵֶֶַַָָ
ויׁשמֹור ּבקֹולי אברהם ׁשמע ְְְֲִִֶַַַָָָא ׁשר
מאי ות ֹורֹותי. חּקֹותי מצֹותי ְְְְִִִַַַָָֻמ ׁשמר ּתי 
ימי ּכל חס ''ד. מּדת  אמר ְְְִִִֵֶֶַַָָָמ ׁשמר ּתי ,
אני הּוצרכ ּתי לא ּבעֹולם אברהם ְְְֱֲִִַָָָָָהי ֹות
עמד  אברהם ׁשהרי מלאכּתי, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָלעׂשֹות 
ּבמּדה מ ׁשמרּתי, ויׁשמ ֹור ּבמק ֹומי . ְְְְְִִִִִִַָָָׁשם 
את מזּכה ׁשאני מלאכּתי היתה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָז ֹו
מז ּכה אני נתחּיבּו, ואפיל ּו ּכּלֹו ְְְֲֲִִִֶַַַָָֻהעֹולם 
ּבלבבם ּומביא מ ׁשיבם ועֹוד ְְְִִִֵָָָָא ֹותם .
עׂשה זה ּכל אביהם. רצֹון ְֲֲִֶֶַָָָלעׂשֹות 

ּוכתיב כ''א)אברהם  אׁשל (ּבראׁשית וּיּטע ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ּבאי לכל  ּומימיו לחמֹו סּדר ׁשבע. ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָּבבאר 
למי ל ּבם , על ּומדּבר מז ּכה והיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָעֹולם
הׁשמים אלהי  יי את עבדּו עֹובדים, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹא ּתם
ּבאים ׁשהיּו עד להם, דֹורׁש והיה ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָוהארץ.

ְִָוׁשבים.

מסŁעין ל ÿהר  ְְִִֵַַָָהùא

ׁשּנאמר מזּכה, היה החּיבים  ׁשאף ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָּומנלן
יהיה היה ואברהם מאברהם אני ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהמכּסה
רחמים עליהם ׁשּיבּקׁש אזּכהּו אּלא  ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָוגֹו'.
הּקדֹוׁש ידע  ׁשּלא לֹומר אפׁשר וכי ְְְְִִֶֶֶַַַָָָויז ּכה .
זכּותֹו אּלא  להּנצל. יכל ּו ׁשּלא  הּוא  ְְְִֵֶֶָָָָּברּוְך
מס ּיעין  ליטהר ּבא אמרּו מ ּכאן ְְְִִִֵַַָָָָָָקאמר.
ּפֹותחין  מאי לֹו ּפֹותחין ליטּמא ּבא ְְִִִֵַַָא ֹותֹו.
חק ֹותי מצֹותי ּתמיד. הּפת ּוחים אֹותן ְְִִִַָָָָֻלֹו,

ּולפיכְך והּׁשלֹום . והאמת  והּפחד  ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָהחסד
קיח )אמר היתה(תהלים  הּבֹונים  מאסּו אבן ְֲִֶֶַַָָָָ

ּפּנה . ְִָֹלראׁש

את ׁשּבנ ּו ויצחק, אברהם - מאס ּו ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָאבן
ולּמה ּפּנה . לראׁש ע ּתה היתה  ְְְִַָָָָָָָָֹהע ֹולם ,

נאמר והלא ּבּה, כו)מאסּו עקב(ּבראׁשית ְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ
וּיׁשמר ּבקלי  אברהם ׁשמע  ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹאׁשר
ּזה מה ות ֹורתי? חּקֹותי מצותי ְְְְִִִֶַַַַָֹֻמׁשמר ּתי
ימי  ׁשּכל חסד: מּדת אמרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָמׁשמר ּתי?
אני  הצרכּתי לא ּבע ֹולם  אברהם  ְְְֱֲִִַַָָָָֹֻהי ֹות
עמד  אברהם  ׁשהרי  מלאכּתי , ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָלעׂשֹות
ּבמ ּדה - מׁשמרּתי וּיׁשמר  ּבמק ֹומי . ְְְְְִִִִִִַַָָֹׁשם 
את  מזּכה ׁשאני מלאכּתי , היתה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָזֹו
מזּכה אני  נתחּיב ּו ואפ ּלּו ּכּלֹו, ְְְֲֲִִִֶַַַָָֻהעֹולם
ּבלבבם  ּומביא מׁשיבם  וע ֹוד  ְְְִִִֵָָָָאֹותם .
ע ׂשה זה  ּכל אביהם . רצֹון ְֲֲִֶֶַָָָלעׂשֹות

וכתּוב  כא)אברהם, ּבבאר(שם אׁשל ו ּיּטע ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ע ֹולם , ּבאי לכל ּומימיו  לחמ ֹו ס ּדר ְְִֵֵֵַַָָָָָׁשבע .
אּתם  למי  לּבם: על  ּומד ּבר מזּכה  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהיה
הּׁשמים  אלהי ה' את עבדּו ְְֱִִִֵֶַַָֹע ֹובדים?
ׁשהיּו עד  להם, ּדֹורׁש והיה ְְֵֶֶֶַָָָָָָוהארץ!

וׁשבים. ְִִָָּבאים 

ׁשּנאמר מז ּכה? היה החּיבים ׁשאף  לנּו ְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּומּנין
יח ) היֹו(שם  ואברהם מאברהם, אני ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהמכ ּסה

עליהם  ׁשּיב ּקׁש אזּכה ּו א ּלא וגֹומר. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיהיה 
ידע  ׁשּלא לֹומר אפׁשר וכי ויזּכה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹרחמים
אּלא לה ּנצל? יכלּו ׁשּלא ה ּוא  ּברּוְך ְְִֵֶֶַָָָָָֹה ּקד ֹוׁש
- לּטהר ּבא אמרּו, מּכאן אמר. הּוא ְְִִֵַָָָָָזכ ּותֹו
מה לֹו. ּפֹותחים  - לּטמא ּבא  אֹותֹו. ְְְִִִֵַַָָמסּיעין 
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ה ּמ ל כּ ה ואס ּת ר  ה יּ ה וּ די מרדּ כי עליהם  ק יּ ם  כּ א ׁש ר ¨§©©¥§¤§¦§©©¢§¨¤¥£©¦¤£©¤¥©§¦בּ זמנּ יהם 
וזעקתם : ה צּ מוֹ ת דּ ברי זרעם  ועל  נפ ׁש ם  על  ק יּ מוּ  ¨¨£©§Ÿ©¥§¦¨§©©§¨§©©§¦¤£©§וכא ׁש ר 

בּ ּס פר:(לב) ונכ ּת ב  האלּ ה  ה ּפ רים  דּ ברי  ק יּ ם  אס ּת ר  ¤¥©¨§¦§¤¥¨¦ª©¥§¦©¦¥§¤©£©וּ מאמר 

H

ּבּה חפצּתי ולא  הֹואיל  אמר, ְְְִִַַָָָָֹות ֹורֹותי,
אּלא ּתֹורֹותי, מאי מצֹותיה . ְְִֶֶֶַָָָֹא ׁשמר

הֹוראֹו ׁשּמּוריםאפילּו ּופלּפּולים ת  ְְֲִִִִָ
וקיימם. ּופלּפל ידעם  ה ּוא ְְְְְְִִֵָָָָָלמעלה,

ולא הֹואיל אמר, - ותֹורתי חּקֹותי ְְְִִַַַַָֹֹֻמצותי
ּזה מה מצותיה . א ׁשמר בּה, ְְְִִֶֶֶַַָָָֹחפצּתי
ּופלּפּולים  ה ֹוראֹות אפ ּלּו אּלא ְֲִִִֶַָָֹּתֹורתי?
וקּימם . ּופלּפל ידעם הּוא למעלה ְְְְְְְִִִֵַָָָָׁשמ ּורים
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לפורים  זוהר
י פרק  אסתר  מגילת

וא יּ יו��ם (א ) הארץ על  מס  (אח ׁש ור וֹ ׁש ) אח ׁש ר ׁש  ה ּמ ל� ©¨¤©¤¤£©§¥£©§¥©©¨¨¤§¦¥
גּ ד לּ ת (ב)ה יּ ם : וּ פר ׁש ת וּ גבוּ רתוֹ  תק ּפ וֹ  מעשׂ ה  וכל  ©¨§¨©£¥¨§§¨¨¨©§ª©

ה יּ מים דּ ברי ספר על  כּ תוּ בים  הם  הל וֹ א ה ּמ ל � גּ דּ ל וֹ  אׁש ר  ¦¨©¥§¦¤¥©¦§¥£¤¤©§¦¤£©¢§̈מר דּ כי
וּ פרס מדי  לּמ ל �(ג):[לא ]למלכי מׁש נה  ה יּ ה וּ די מרדּ כי כּ י §©§¥¨©¨¨¦¨§¢©©§¦¦§¤©¤¤

לעּמ וֹ [לב ]אח ׁש ור וֹ ׁש  טוֹ ב  דּ ר ׁש  אחיו לרב ורצ וּ י ל יּ ה וּ דים  וגדוֹ ל  £©§¥§¨©§¦§¨§Ÿ¤¨Ÿ¥§©
זרעוֹ : לכל  ׁש ל וֹ ם  §©¨§¨¥Ÿ§ודבר 

ע''ב ):לא. קס''ה #ף - לך  $לח  (&ר$ת '/ד'ר ספר - ©©§©¨¨¨§¦©¤¥©ז ֹוהר

לòנים הflלכ ýת ְְְִִֶַַַָנחלק

מתיבּתא, רב וחּדי מ ׁשיח, חּדי ּדא ְְְְִִֵֵַַַַַָָָועל
מתיבּתא, רב ואמר ּבדא. אתּבּׂשר ְְְְְְִִַַָָָָָָּדקא
הוה מנא ואמר, למ ׁשיח ּדייק  ְְְְֲִִַַָָָָָָּדהא 

ּדקאמר , ה)לדניאל ּפריסת(דניאל ּפריס ְְְְִִֵֵַַָָָ
מאיּנּון  ּופרס. למדי ויהיבת  ְְִִִֵַַַָָָָמלכ ּותְך
מאי והכא  ליּה. אׁשּתמע ּדּופרסין ְְְְְְִִֵַַַַָָָאתוון
ּפריס וּדאי, הּוא הכי ליּה, אמר ְִֵֵַַַָָהּוא.
ּדמׁשיח  ידי על חּייבא, מלכּותְך ְְְְִִֵַַַַַָָָָּפריסת 
ויּטל  ּפרס , מלְך יׁשלֹוט  ּולבתר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאחרא,
ארעא על יׁשלט והּוא ס ּגיאין, ְְְְְִִִַַַַָָֹמלּכוון
ויקט ֹול  יׁשלֹוט  והּוא ירחי, ּתריסר ְְְְְְִִִֵֵַַָָק ּדיׁשא
יּפֹול, ּולבתר  מׁשיחא , וההּוא ְְְִִִִַַַָָס ּגיאין,
ּדא, ועל עליֹונין. קּדיׁשי מלכּותא  ְְְְִִִֵֶַַַַָָויק ּבלּון

הכא. אׁשּתמע ּדפרס , מלּכא ְְְְְִִַַַַָָָָּופרסין,
ע''ב ):לב. יד  #ף - ה +הר *,(ני (הק#מת  ה +ֹוהר *,(ני - ©©Ÿ©¥¦©¨§©©©¥¦©זֹוהר

והלכה ְֲִַָָָמòנה

אנּפין, מ''ט אינ ּון ּדׁשחרית  כ''ד ְְֲִִִַַכ''ה 

ראׁש ו ׂשמח ה ּמׁשיח ׂשמח זה ְְִֶַַַַַָָָֹועל
ראׁש ואמר ּבזה . ׁשהתּבּׂשר  ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהי ׁשיבה,
מּנין  ואמר, לּמׁשיח ּדּיק ׁשהרי  ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהי ׁשיבה,

ׁשאמר, לדנּיאל ה)היה ׁשבר(דניאל  ְִֵֶַַָָָָָ
ּופרס ? למדי ונּתנה  ל ׁשנים  ְְְְְְִִִַַַַָָָמלכ ּותָך
לֹו. נׁשמע ּופרסין ׁשל  אֹותּיֹות ְְִִִֵֶַַָמאֹותן
ּפרס ו ּדאי , זה ּכְך ל ֹו, אמר מהּו? ְְֵֶַַַַָָָוכאן

מלכּותְך מלכותך)ּפריסת על(שבר  הר ׁשעה ְְְִַַַָָָָ
מל ְך י ׁשלט  ּכְך ואחר  אחר , מׁשיח ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹידי 
על ויׁשלט ר ּבֹות, ממלכ ֹות וי ּטל ְְְְִִַַַַָָֹֹּפרס 
וי ׁשלט חד ׁשים , עׂשר ׁשנים  הּקד ׁש ְְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹֹארץ
י ּפל, ּכְך ואחר  מׁשיח, ואֹותֹו רּבים ְְְֲִִִַַַַַָָֹֹויהרג
עליֹונים. קדֹוׁשים  הּמלכ ּות את ְְְְִִִֶֶַַַויק ּבל ּו

ּכאן. נׁשמע ּפרס  מל ְך ּופרסין, זה ְְְִִֶֶֶַַַָָָועל 

ות ׁשעה ארּבעים הם ׁשחרית ׁשל כ"ד ְְְֲִִִֵֶַַָָכ "ה 
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מּסטרא לתּתא אנּפין  מ''ט ְְְְִִִִַַָָואית
ואיהּו מטטרו''ן, דאיהּו ז ּוטא ְְְְִִִֵָָדיׂשראל
מׁשנה, מארי יזהירּו ּובהֹון אנּפין, ְְְְִִִֵַַָָמ ''ט
ּבגין  דיליּה, ׁשפחה להלכה תניינא  ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָדאיהי

לּמלְך מ ׁשנה הּיה ּודי מרּדכי ג)ּכי ו  ,(אסתר ְְְְִִִֶֶֶַַַָ
מ ׁשנה, דא ע''ב)ּכגוונא יד מ ׁשנה(דף ְְְְִִֶַָָָ

ּכזהר מתניתין, מארי יזהירּו ּובי ּה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹלּמלְך,
למׁשה קּבלה דאיהי הלכה, ּדא  ְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹהרקיע
ּדאינ ּון  לּה אית עּולימאן וכּמה  ְְִִִִֵַַָָָמ ּסיני,

ּבהֹון ּדא ּתמר ּפסּוק ֹות, ח )הלכ ֹות  ו (שיר ְְְְֲִַָ
על  סלקא ואיהי מסּפר, אין  ְְְֲִִִֵַַָָָָועלמ ֹות

דכתיב הּוא הדא כט)ּכּלהּו, לא וא ּת(משלי ְְְְֲִִַָֻ
ּכמה ּכּלהּו, עם  ואיהי ּכּלנה, על ְְְִִִִַָָָָֻֻעלית 

ּכרּבים. הלכה ְְְֲִַָָדאּוקמּוה ּו

מה úלýת ü לה ₣ציא ôùכינה ûşòflòלים  א ₣תם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָא òריהם 

לעֹולם ּכּככבים  יהֹון ּבּה הרּבים ְְְִִִֵַַַָָָָֹּומצּדיקי 
חּוׁשּבנא, לֹון דלית וּדאי  ּכּככבים ְְִֵֶַַַָָָָֹועד,
עלמא אתקרי וכ ֹוכבא ּכֹוכבא ְְְְְִֵָָָָָָָּדכל
מס ּפר, אין ועלמֹות הּוא ודא ְְְֲִִֵַָָָָיחידא ,
אּלא עלמֹות , ּתקרי אל עלמ ֹות ְְֲֲִִֵֵֶַָָָוא ּלין
ּכּככבים, אינּון ּדצּדיק ּייא ּובגין ְְִִִִַַַָָָֹעֹולמ ֹות,
אּוקמּוהּו ּדא  ּבגין ּככב, ליּה אית  חד ְְְִִֵַָָָֹוכל
עֹולם ליּה אית  וצּדיק צּדיק  ּכל ְְִִִִֵַַַָָָקדמאין,
חד  להלכה ּדזכה מאן וכל עצמ ֹו, ְְְְֲִֵַַַָָָָָָּבפני
ּדזכי מאן ׁשּכן ּכל חד, עלמא ְְִֵֵֶָָָָָָָירית
לׁשּתין, א ֹו לתרין, אֹו חדא, ְְְְֲִִִֵֶַָָלמ ּסכּתא

ּבהֹוןּדא ּת ח )מר ו  הּמה(שיר  ׁשּׁשים ְְְִִִֵַָ
איהי מטרֹוניתא מ ּסכּתא  ּדכל ְְְְִִִֶַַָָָָמלכ ֹות,
ּבהאי לּה ּדירית  מאן איהּו זּכאה  ְְְְִִַַַָָָָָָּבגרמ ּה,
דמטר ֹוניתא, ע ּולימא ּדהלכה ְְְֲִֵַַָָָָָָעלמא,
ּדמ ׁשּתדלין  אינ ּון זּכאין קּבלה, ְְְְִִִִִִַַַָָָדאיהי
ּבהלכה, ּכּלה ּו על דאיהי ְְְְֲִִִִַַָָָֻּבׁשכינּתא

למּטה ּפנים  ות ׁשעה ארּבעים  ויׁש ְְְְְִִִִֵַַָָָָָּפנים,
מטטרו "ן, ׁשהּוא הּקטן, י ׂשראל  ׁשל ְִִֵֶֶַַָָָמ ּצד 
יזהירּו ּובהם ּפנים. ות ׁשעה ארּבעים ְְְְְִִִִֶַַָָָָוהּוא
להלכה, ׁשנּיה ׁשהיא ה ּמׁשנה, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָּבעלי
הּיה ּודי  מר ּדכי ּכי  מ ּׁשּום ׁשּלֹו, ְְְֳִִִִֶַַַָָה ּׁשפחה
מ ׁשנה - מׁשנה זה ּכמֹו לּמל ְך, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָמ ׁשנה 
ּכזהר  הּמׁשנה . ּבעלי  יזהירּו ּוב ֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹלּמל ְך,
למׁשה קּבלה  ׁשהיא הלכה, זֹו ְֲִִֶֶַַָָָָָָֹהרקיע,
הלכ ֹות ׁשהן  לּה, י ׁש עלמ ֹות  וכּמה ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָמ ּסיני ,
מסּפר , אין ועלמֹות ּבהן ׁשּנאמר ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָּפסּוקֹות,
ואּת ׁשּכת ּוב זהּו ּכּלם. על ע ֹולה  ְְְִֶֶַַָָָֻוהיא
ּכמֹו ּכּלם , עם והיא ּכּלנה, על ְְִִִַָָָָֻֻעלית 

ּכרּבים . הלכה ְֲֲִֵֵַָָׁשּבארּוה ּו

לעֹולם כ ּכֹוכבים יהי ּו ּבּה הרּבים  ְְְִִִִֵַַַָָָָּומצּדיקי 
חׁשּבֹון. להם  ׁשאין וּדאי, ּכּכֹוכבים ְִֵֶֶֶֶַַַָָָועד.
וזהּו יחיד, עֹולם נקרא וכ ֹוכב ּכֹוכב  ְְְִִֶֶָָָָָָׁשּכל
אל  העלמ ֹות  ואּלּו מסּפר . אין ְְֲֲִֵֵַַָָָָועלמֹות
ּומ ּׁשּום עֹולמֹות. א ּלא עלמ ֹות  ְֲִִֵֶָָָּתקרי 
יׁש אחד ּולכל ּכּכֹוכבים הם ְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּצּדיקים
ּכל  הראׁשֹונים , ּפר ׁשּוהּו זה ּבגלל ְְִִִֵֶַָָָּכֹוכב,
וכל  עצמ ֹו, ּבפני ע ֹולם לֹו י ׁש וצ ּדיק ְְְְִִִֵֵַַַָָצּדיק
עֹולם י ֹור ׁש - אחת  להלכה ׁשּזכה ֲִֵֶַַַָָָָָמי 
אֹו אחת למּסכת ׁשּזֹוכה מי ׁשּכן ּכל ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאחד,
ׁשּׁשים ּבהם  ׁשּנאמר  לׁשּׁשים, אֹו ְְֱִִִִִֶֶֶַַָׁשּתים 
גבירה היא מּסכת ׁשּכל מלכ ֹות , ְְִִֵֶֶֶַָָָָה ּמה 
אֹותּה ׁשּיֹורׁש מי  הּוא אׁשרי ְְְִֵֵֶַַָָבעצמ ּה.
הּגבירה, עלמת היא ׁשהלכה  ה ּזה, ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָּבע ֹולם
אֹותם אׁשריהם קּבלה. ְִֵֶֶַַָָָׁשהיא
ּכּלם על ׁשהיא  ּבּׁשכינה, ְְְִִִִֶֶַַַָָֻׁשּמׁשּתּדלים 
ּבּה ׁשּנאמר מהּגלּות , לה ֹוציא ּה ְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָּבהלכה ,



לפורים סט זוהר  י  פרק  אסתר מגילת

ּבּה דאּתמר ּגלּותא , מן לּה ְְְִִַַָָָָָָלא ּפקא 
א) נ  א ּמכם,(ישעיהו  ׁשּלחה ְְְְִִִֶֶָֻּובפׁשעיכם 

ק ּבלה לּה למהוי ּבעלּה, לגּבי  לּה ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָָָּולמיזל
ּבּה לק ּיים ו)ּבדרֹועֹוי, ב ּתחת(שיר ׂשמאל ֹו ְְְִֵַַַָֹ

וכו'. ְִֹלראׁשי

הôפחה òלטה ה flלכ ýת  ùמק ₣ם  יה ₣òע  ùְְְְְִִִֵַַַַָָָֻימי

מטטרו''ן  דאיהי מׁשנ''ה ְְְִִִִָָָּדבגלּותא 
ּבאתר לּמל ְך, מ ׁשנה  ואיהּו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָׁשלטא,

איהּו ודא  מׁשנה, יתבא  (משלי ּדמטרֹוניתא  ְְְְְִִִַָָָָָ
כג) ּוביֹומֹויל ּגבירּתּה, תירׁש ּכי ְְְְְִִִִַָָוׁשפחה

אּלא ׁשפחה ׁשלטא לא  ְְְִֶֶָָָָָֹּדמ ׁשה
וירית מ ׁשה ּדמית לבתר ְְְְִִִֶַַָָָֹמטרֹוניתא ,
מלכּותא ּבאתר  נער , ּדאיהּו ְְְֲִַַַַַַָֻיה ֹוׁשע

אמר דאּת ּכמה ׁשפחה, ה ׁשלטא (יהושע ְְְְְִַַָָָָָ
באתי.יד) עּתה יהו''ה צבא  ׂשר ְֲִִַַָָָאני

ùיחיד flùר ⁄בה û₣ר òין ְְְִִֵֶַָָָאין

מעׂשה איהּו מטטרו''ן א ּוקימנא, ְְֲִִֵַָָוהא
ּדֹורׁשין  אין אּתמר ועליּה ְְְֲִִֵֵֶַַָָמרּכבה,
ּביחידא ּביחיד מאי ּביחיד, ְְְְִִִִֶַָָָָָּבמרּכבה 
ּומבין  חכם היה ּכן אם אּלא  ְְִִֵֵֶָָָָָָָדעלמא ,
ויֹודע  ּבבינה ּומבין ּבחכמה חכם  ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָמ ּדעּתֹו,

ּבהֹון ּדאּתמר  ג)ּבדעת, לא  ואמּלא(שמות ְְְְֲִֵַַַַָ
בתבּונה ּבחכמה אלהי''ם רּוח ְְְֱִִַָָָֹא ֹותֹו
דאתמּלי מ ׁשּכנא  ּדאיהּו ּבגין ְְְְְְְִִִֵַַַַָּובדעת,
דא מלאכה ּובכל אּלין, ּדרּגין ְְְְִִִֵַַָָָָּבתלת 
ּדאין  ּתּתאה, ׁשכינ ּתא  בראׁשית  ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָמעׂשה
ּבׁשנים, דּבראׁשית ּבעֹובדא  לּה ְְְְִִִִִֵַָָָּדֹורׁשין
דילּה מרּכב''ה דעלמא, ביחּודא ְְְְִִֶֶָָָָָָָא ּלא

ׁשכינּתא. ּגּוף מטטרו''ן ְְִִָאיהּו

אל  ּולה ֹוליכ ּה אּמכם , ׁשּלחה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָֻּובפ ׁשעיכם
ּבזר ֹוע ֹותיו, ק ּבלה לּה ׁשּתהיה ְְְִִֶֶַַָָָָָּבעלּה

וכּו'. לראׁשי  תחת  ׂשמאלֹו ּבּה ְְְְִֵַַַָֹֹּולקּים 

ׁשֹולט, מטטרו "ן , ׁשהיא מׁשנ"ה, ְִִֵֶֶַָָׁשּבּגל ּות
ׁשהּגבירה ּבמקֹום  ל ּמלְך, מׁשנה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָוהּוא
תירׁש ּכי וׁשפחה וזהּו מׁשנה, ְְְְִִִִֶֶֶַָָיֹוׁשבת
הּׁשפחה ׁשלטה לא מ ׁשה  ּובימי ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹּגבר ּתּה.
וירׁש מת ׁשּמׁשה אחר הּגבירה . ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
הּמלכ ּות ּבמקֹום נער, ׁשהּוא  ְְְִֶַַַַַֻיהֹוׁשע ,
ׂשר  אני  ׁשּנאמר  ּכמֹו הּׁשפחה, ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָׁשלטה

באתי. ע ּתה  יהו"ה  ְִַָָָצבא

מע ׂשה ה ּוא ׁשמטטרו"ן ּבארנּו ְֲֲֵֵֵֶַַַוהרי 
ּבּמר ּכבה ּדֹור ׁשין אין נאמר ועליו ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָמר ּכבה ,
עֹולם, ׁשל  ּביחיד ֹו ּביחיד? ּזה מה  ְְִִִִֶֶַָָָּביחיד.
חכם מּדעּתֹו. ּומבין חכם היה ּכן אם ְִִִֵֵֶַָָָָָָָאּלא
ּבדעת, ויֹודע  ּבבינה ּומבין  ְְְְְִִֵֵַַַָָָּבחכמה 
אלהים ר ּוח  אֹותֹו ואמ ּלא ּבהם ֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר
ׁשהּוא  מּׁשּום ּובדעת , ּבתבּונה ְְְְִִֶַַָָָּבחכמה 
הּללּו. הּדרגֹות ּבׁשלׁשת ׁשהתמּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמ ׁשּכן
בראׁשית, מעׂשה זה - מלאכה ְְְֲִֵֵֶַָָָּובכל 
לּה ּדֹורׁשים ׁשאין תח ּתֹונה, ְְְִִֵֶַָָָׁשכינה
ׁשל  ּביחּוד אּלא ּבׁשנים, בראׁשית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָּבמעׂשה
מטטרו "ן, הּוא ׁשּלּה הּמר ּכב "ה ְֶֶַָָָָָהע ֹולם ,

ה ּׁשכינה . ְִַָּגּוף


