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ערה י ספר  ְִֵֶַָָָָי
א) פח, בלק א חדש (זוהר

אחד אמר יוֹ ם  אבּ א , רבּ י ַָ
אני בּ ּמ דבּ ר, הוֹ לכים היינ וּ 
עּמ י, עכּ וֹ  ׁש ּמ ן  יהוּ דה ור בּ י 
אחת, למערה  ונכנסנ וּ 
עּת יק  ספר  ׁש ם  וּ מצאנ וּ 
וּ מצאנ וּ  א וֹ תוֹ , ּפ תחנוּ  הראׁש וֹ נים . מהיּ מים אחד

דּ בריו , בּ ראׁש  כתוּ ב מב )ׁש היה "הרא ׁש נוֹ ת (ישעיה  
הּפ סוּ ק  וּ באר מגּ יד ". אני  וחדׁש וֹ ת  באוּ  ה נּ ה
בּ רצוֹ ן ׁש עלה מ יּ וֹ ם הצּ דּ יקים, בּ נׁש מוֹ ת 

העוֹ לם. את לברא הּמ חׁש בה

ר ה צּ דּ יקים ר וּ חוֹ ת כּ ל העוֹ לם, ׁש נּ ברא ֶֶֶ
אחד  כּ ל לפניו, בּ ּמ ח ׁש בה גנ וּ זים  היוּ 
התגּ לּ וּ , כּ לּ ם העוֹ לם, ׁש צּ יּ ר כּ יון  בּ דמוּ ת וֹ . ואחד
הרקיעים  בּ רוּ מי ׁש ם לפניו, בּ די וֹ קניהם ועוֹ מדים 

בּ גן(מרוֹ מים) אחד  בּ אוֹ צר  אוֹ תם נתן   ּכ אחר . 
מלא  אינ וֹ  ההוּ א והאוֹ צר  ׁש לּ מעלה. העדן 
באוּ  הנּ ה "הרא ׁש נוֹ ת קוֹ רא: ותמיד  לעוֹ למים,

מגּ יד" "אני  זּ ה מה מגּ יד". אני  אלּ א וחדׁש וֹ ת  ? 
האוֹ צר  לא וֹ תוֹ  וכ ּס וּ ף ּת ׁש וּ קה ואין בּ ׁש מוֹ ת , כּ לּ ם

נ ׁש מוֹ ת. בּ וֹ  להריק אלּ א 

מ לקבּ ל א לּ א וכּס וּ ף  ּת ׁש וּ קה  ל וֹ  אין ׁש ה גּ יהנּ ם  ְ
קוֹ רא  היּ מים וכל  ׁש ם, להּט הר נׁש מוֹ ת בּ וֹ 

הב  הב זּ ה מה הב. א שׂ רף.הב אשׂ רף אלּ א  ? 

 תעד וא הנּ ׁש מ וֹ ת, אוֹ תן  כּ ל  ׁש וֹ מר  הא וֹ צר ְ
לעוֹ לם  וי וֹ רדוֹ ת א וֹ תן, ׁש ּמ לבּ יׁש  הזּ מן
 ׁש הח ׁש י הראׁש וֹ ן , אדם ׁש ל חטאוֹ   ֹוּ מ ּת ו ה זּ ה.
לעוֹ לם, הרע האחר  ה צּ ד  והמׁש י העוֹ לם , את
הזּ ה, בּ לּ בוּ ׁש  הנּ ׁש מוֹ ת  א וֹ תן להתל בּ ׁש  הצטרכוּ 
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  עתיד אחר  לבוּ ׁש  ׁש הרי 
בּ אוֹ תוֹ  אוֹ מר והיה הנּ ׁש מוֹ ת. אוֹ תן  את להלבּ יׁש 
והלאה  מ כּ אן  וראיתי ׁש תקוּ . כּ אן . עד ה ּס פר

מכּ רים. ׁש אין  מתוּ קים  דּ ברים

ׁש תק,ואחר לי ואמרוּ  בּ חלוֹ ם, אוֹ תם ראיתי  ּכ ְַַ
וכ החזק. ל ּס לע אלּ א ּת ג לּ ה  ואל
אחר  לב וּ ׁש  ּת אמר , ואם  בוֹ , וּ מצאתי עשׂ יתי.
הנּ ׁש מוֹ ת  א וֹ תן להלבּ י ׁש  ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  עתיד 
יחזקאל, ׁש החיה הּמ תים כּ ן, אם ה בּ א, לעוֹ לם 

הלּ בוּ ׁש  אוֹ ת וֹ  להם עשׂ ה  לא  ?לּמ ה 

בּ עוֹ לם אא להעביר הזּ מן  הגּ יע ׁש ּט רם מוּ ם ֶָ
לבוּ ׁש ים, ׁש עוֹ שׂ ה   ּה ז האויר  אוֹ תוֹ 
ׁש הי וּ . כּ מוֹ  אלּ א א וֹ תם , הלבּ יׁש  לא  ּכ וּ מוּ ם
ׁש הזּ המה  רק הּמ תים, לתחיּ ת יהיה וכ

ׁש ם. מצוּ יה לא ׁש לּ רא ׁש וֹ נה 

אדכבּ ין כּ לּ ם, ה זּ ה , העוֹ לם  מן  י וֹ צא ְֶָָ
וּ תמימים, חסידים  וּ בין  צדּ יקים ,
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לראוֹ ת  הזּ וֹ  בּ דּ ר עוֹ ברים כּ לּ ם  וּ ר ׁש עים , וחיּ בים
הראׁש וֹ  אדם את ו ׁש ם אוֹ תוֹ , העוֹ לם. בּ ני  לכל ן , 

לגיהנּ ם. א וֹ  עדן לגן  אוֹ  דּ ר נ וֹ טלים

לח וֹ מה ל  מתקרבים עדן , לגן ׁש דּ רכּ ם אוֹ תם ָ
ואז ׁש ם. החוֹ מוֹ ת  ׁש לׁש  מאוֹ תן החיצוֹ נה
וקוֹ רא  לפניהם וּ מתעוֹ רר אחד ממנּ ה  יוֹ צא 
העוֹ למוֹ ת. בּ כל הצּ דּ יקים  אׁש ריכם  ואוֹ מר:
להם  מראה יעזריא "ל, ׁש מוֹ  הממ נּ ה ואוֹ ת וֹ 
גּ יהנּ ם, ׁש ל אחד ׁש ער  עד לפניו והוֹ לכים  ,ה דּ ר
צנּ נ וּ  העׁש ן , צנּ נ וּ  בּ כח: קוֹ רא אחד וּ ממנּ ה
בּ בהילוּ ת, אוֹ ת וֹ  מצנּ נים  ה עה בּ אוֹ תּה  ה דּ לקה.
הר ׁש עים  וכל ועוֹ ברים , וטוֹ בלים  נכנסים וכלּ ם
א וֹ תם  וכל  ל גּ יהנּ ם , ונכנסים  דוּ מה, בּ ידי  נמסרים
אוֹ תוֹ  בּ ידי א לּ א בּ ידוֹ , נמסרים אין  ה צּ דּ יקים

הממנּ ה.

יוה וֹ ל הממנּ ה  אוֹ תוֹ  ועוֹ ברים, ׁש ּט וֹ בלים ֵָ
גּ ן חוֹ מת לגדר  ׁש ּמ גּ יעים עד  לפניהם,

ואוֹ מר: לּפ תח קוֹ רא הממנּ ה  ואוֹ תוֹ  כו)העדן . (שם 
אז אמנים". ׁש וֹ מר צדּ יק גּ וֹ י ויבא ׁש ערים "ּפ תחוּ 
לכל  וכן  לפנים , אוֹ תם וּ מכניס ּפ תח, ּפ וֹ תחים

וּ פתח. ּפ תח

יו,לפנים אחרים ל ּמ קוֹ ם ׁש נּ כנסוּ  ׁש צּ דּ יקים ֵָ
וכּמ ה  חדוה, על  חדוה  כּ ּמ ה  עוֹ מדים,
בּ ני וכל ה צּ דּ יקים, על שׂ מחה על  שׂ מחה
ׁש נּ טמנ וּ  ימים ׁש ל ׁש ה לסוֹ ף שׂ מחים. הי ׁש יבוֹ ת
נוֹ ׁש בים, והאוירים י וֹ צאים, יד וּ עים, בּ היכלוֹ ת
והלאה  מ כּ אן  בּ דיוֹ קניהם. מצט יּ רים וכלּ ם

ואחד. אחד לכל  כּ ראוּ י נחלה  אחזּ ת  י וֹ רׁש ים 

דּ מוּ ת ה ראה  כּ בוֹ ד  מּמ ראה עדן  בּ גן ׁש נּ ראה ְֶַַ
ה גּ ונים  כּ ל  ׁש ל  וה גּ ון הדּ י וֹ קנאוֹ ת, כּ ל 

בּ הי מתגּ לּ ה לא  הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל ולא ׁש ל כל 
גּ בּ י על  מרּק ם רקיע נפּת ח א לּ א אחד, בּ מקוֹ ם
הכּ בוֹ ד  מ זּ יו  וּ מתמלּ א צדדים, לארבּ עה ה גּ ן 
מי ה צּ דּ יקים . כּ ל וּ מאירים ׁש ם, ונראים ה ּק דוֹ ׁש ,
נעם  אוֹ תוֹ  ׁש ל הזּ וֹ  והּת ׁש וּ קה הזּ וֹ  המחה ראה

ה'.

ספר.עד בּ אוֹ ת וֹ  רׁש וּ ת לי היה כּ אן  ַ
מיּ די ּפ רח יוֹ תר, לראוֹ ת כּ ׁש הסּת וֹ בבּת י
י ׁש נּת י וּ בכיתי. עצוּ ב ונ ׁש ארּת י ראיתיהוּ , ולא
ה בּ דּ ים. לבוּ ׁש  אוֹ תוֹ  וראיתי הּמ ערה , בּ א וֹ תּה  ׁש ם 

לבכּ וֹ ת   ּל מה  ר בּ י , לי: מ ּמ יאמר ּת תעצּ ב. אל ? 
יצא  וטרם  וּ נטלוֹ . אליו , ּפ רח  הה וּ א, ה ּס פר ׁש היה
ה ּמ ערה  בּ אוֹ תּה  א וֹ תוֹ  גּ נז  הזּ ה, הע וֹ לם מן 
ּפ רח  לחיּ ים , ׁש התגּ לּ ה ועכׁש ו  הזּ ה, בּ ּמ דבּ ר

וּ נטלוֹ . בּ אויר 

אעד מ י וֹ ם וּ מאוֹ תוֹ  . ּלדר כ ל ל והלאה, ִָ
לׁש מע  זכיתי  ולא לי, הת גּ לּ ה לא  כּ אן
נ ׁש אר  אני נז כּ ר, ׁש אני ּפ עם וּ בכל  הוּ א. מ ּמ י 
הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  א וּ לי אלעזר, רבּ י אמר  עצוּ ב.

בּ עוֹ לם. יתגּ לּ ה ׁש לּ א  בּ כב וֹ דוֹ  רוֹ צה 

ה נּ כבּ דים עד בּ דּ ברים  ועוֹ סקים י וֹ ׁש בים  ׁש היוּ  ְ
קמוּ  היּ וֹ ם . האיר הלּ לוּ , והעלי וֹ נים
לפני רצוֹ ן  עת  כּ עת  אלעזר , רבּ י אמר והלכוּ .
ונ ׁש ּת ּת ף  בּ ּה , ונתעּס ק תוֹ רה דּ ברי  נאמר ,ה ּמ ל

הכינה. עם

הּוא ְמַטֵהר  ָמיו ְולֹא ָטַעם ַטַעם ַהּתֹוָרה - ְועֹוד ׁשֶ ַבׁש, לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמּיָ ּלֹא ָרָאה אֹור ַהזַֹּהר ְמתּוִקים ִמּדְ ִמי ׁשֶ
ֵהם  ּקּוִנים ׁשֶ ֶפׁש ְמֹאד - ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהּתִ ה ְוִתּקּון ַהּנֶ ָפַתִים ְסֻגּלָ ָעְלָמא ִמן ַהּשְׂ ָכּה - ֲאִפּלּו ֲאִמיָרה ּבְ ֶפׁש ּוְמַזּכְ ַהּנֶ

ָגם ּוְסָיג ְוחֹוַלַאת ל ּפְ ׁש ִמּכָ ֶפׁש ַמּמָ ּקּוֵני ַהּנֶ ּתִ

ְמתּוִקים  ַהזַֹּהר  אֹור  ָרָאה  ּלֹא  ׁשֶ ּוִמי  ִקיָדה,  ׁשְ ּבִ ּקּוִנים  ְוַהּתִ ַהזַֹּהר  ִדְבֵרי  ּבְ ִלְלֹמד  ַעְצְמֶכם  ילּו  ְרּגִ ּתַ ְוַאַחי  ַני  ּבָ ן  ּכֵ "ַעל 
ָעְלָמא  ָכּה, ֲאִפּלּו ֲאִמיָרה ּבְ ֶפׁש ּוְמַזּכְ הּוא ְמַטֵהר ַהּנֶ ָמיו ְולֹא ָטַעם ַטַעם ַהּתֹוָרה, ְועֹוד ׁשֶ ַבׁש, לֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמּיָ ִמּדְ

ָגם ּוְסָיג ְוחֹוַלַאת". ל ּפְ ׁש ִמּכָ ֶפׁש ַמּמָ ּקּוֵני ַהּנֶ ֵהם ּתִ ּקּוִנים ׁשֶ ֶפׁש ְמֹאד, ּוִבְפָרט ֵסֶפר ַהּתִ ה ְוִתּקּון ַהּנֶ ָפַתִים ְסֻגּלָ ִמן ַהּשְׂ
אַמאְרָנא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה( ַמת ֵסֶפר ֲעֵצי ֵעֶדן ִמּקָ )ַהְקּדָ  


