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ריס אי יתר ְִִִִִֵַָָא

ע"א) ס"ח נח (זוהר 

ואמר,רי ּפ תח  כג)חיּ יא  יּס תר (ירמיה "אם  ִַ
נאם  אראנּ וּ  לא  ואני  בּ ּמ סּת רים אי ׁש 
וּ סתוּ מי לב אטוּ מי  אדם בּ ני הם כּ ּמ ה ה '".
בּ כבוֹ ד  יוֹ דעים ולא  מׁש גּ יחים  ׁש לּ א עינים
ואת  המים את "הל וֹ א בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב ר בּ וֹ נם ,
להסּת ּת ר  אדם בּ ני ר וֹ צים  אי מלא ". אני  הארץ
י וֹ דענ וּ , וּ מי  רוֹ אנ וּ  מי ואוֹ מרים מחטאיהם

כט)וכתוּ ב  לאן(ישעיה  מע שׂ יהם ".  במחׁש "והיה  
מּפ ניו ?יחבאוּ  

הארץ למל ּת חת ועשׂ ה ּפ לטרין  ׁש בּ נה ְֶֶ
מרדוּ  לימים נסּת רוֹ ת. מחלּ וֹ ת

. בּ ּמ ל הארמוֹ ן בּ ני
עליהם  [צער] הּק יף 
מה  בּ גיסוֹ ת. הּמ ל

והחבּ יאוּ עשׂ וּ  נכנסוּ  ? 
נקבי ּת חת  עצמם
, הּמ ל אמר הּמ חלּ וֹ ת.
רוֹ צים  אּת ם וּ מ לּ פני אוֹ תם, עשׂ יתי אני

איׁש להתחבּ א  יּס תר "אם ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ? 
ה' נאם אראנּ וּ  לא ואני  הוּ א בּ ּמ סּת רים אני  ,"? 

 אי ואּת ם ואוֹ ר ,  ח ׁש ועשׂ יתי מח לּ וֹ ת  ׁש עשׂ יתי
מלּ פני להתחבּ א !?ּת וּ כלוּ  

 ספר הזוהר הוא כמו תבת נח
ואפלו אם יהיה רשע אין חשש אם יכנס

כמו  הוא  הזוהר"  "ספר  זה שנקרא  חבור  כי 
היה  ולא  הרבה  מינים  היו  שבו  נח,  תבת 
קיום לאותן המינים והמשפחות כלם אלא על 
יכנסו  כן  הוא ממש...  כן  להתבה  כניסתם  ידי 
הצדיקים אל סוד אור חבור הזה להתקים, וכך 
אהבת  בחשקו  שעוסק  שמיד  החבור  סגלת 
את  השואבת  האבן  כשאיבת  ישאבנו  השם 
הברזל ויכנס אליו להצלת נפשו ורוחו ונשמתו 
אם  חשש  אין  רשע  יהיה  אם  ואפלו  ותקונו, 
מתוך 'זוהר מגנא ומצלא'     יכנס )אור יקר, שער א' סימן ה'(. 

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ


