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

ואמר ,רי ּפ תח ו)יהוּ דה זאת (שיר "מי  ִַ
בּ רה  כלּ בנה יפה  ׁש חר  כּ מוֹ  ה נּ ׁש קפה
ּפ ר ׁש וּ הוּ  זה ּפ סוּ ק כּ נּ דגּ לוֹ ת ". יפה כּ חּמ ה
הם  אלּ וּ  - הנּ ׁש קפה" זאת  "מי  אבל  ונתבּ אר.
א וֹ תם  יקים  ה וּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ זמן  ישׂ ראל ,
אוֹ ר  ׁש ל ּפ תח להם יפּת ח  אז  הגּ לוּ ת, מן  וי וֹ ציאם
ׁש הוּ א  אחר  ּפ תח  ּכ ואחר קטן , דּ ּק יק [ׁש הוּ א]
להם  יפּת ח ה וּ א  ּבּ רו ׁש ה ּק דוֹ ׁש  עד מּמ נּ וּ , גדוֹ ל 
העוֹ לם. ר וּ חוֹ ת לאר בּ ע ּפ ת וּ חים עליוֹ נים  ׁש ערים

לישׂ ראל וכ הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה כּ ל ְֵ
אחד. בּ זמן ולא כּ לּ ם  ּכ ׁש בּ הם , ולצּ דּ יקים
, בּ ח ׁש ּת מיד  היה  ודיּ וּ ר וֹ   בּ חׁש ׁש נּ ּת ן  לאדם
קטן אוֹ ר  לוֹ  לפּת ח צריכים ל וֹ , להאיר כּ ׁש יּ רצ וּ 

בּ כל  וכ מּמ נּ וּ , גּ ד וֹ ל  ּכ ואחר הּמ חט, כּ עין
כּ ראוּ י. הא וֹ ר כּ ל לוֹ  ׁש יּ איר וּ  עד ּפ עם

 ׁש נּ אמר כּ מוֹ  י שׂ ראל, כג)הם "מעט (שמות ָ
וגוֹ '. ּת פרה" א ׁש ר עד מ ּפ ני אגרׁש נּ וּ  מעט
אחת, בּ ׁש עה אינ וֹ  להרפא, בּ א  ׁש הוּ א  למי  וכן 
, ּכ לא לעשׂ ו אבל ׁש יּ תחזּ ק . עד  מעט מעט  א לּ א
מעט  מּמ נּ וּ  ונאבד לוֹ , מאיר אחת בּ פעם א לּ א
זרה  עבוֹ דה עוֹ בדי לא ּמ וֹ ת  לבא  [ולעתיד  מעט

מב ) ישׂ ראל (ישעיה ׁש יּ תח זּ קוּ  עד יצא "] כּ גּ בּ וֹ ר "ה'
ה זּ ה  מהעוֹ לם מהכּ ל, אוֹ תוֹ  [ויׁש בּ וּ ] וי ׁש מידוּ 
אחת, בּ ׁש עה ׁש ּמ איר וּ מוּ ם הבּ א . וּ מהעוֹ לם
אוֹ ר  י שׂ ראל, אבל  מהכּ ל . הׁש מדה  לוֹ  יהיה
להם  ויאיר ׁש יּ תחזּ קוּ , עד מעט, מעט ׁש לּ הם

לעוֹ למים. הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש 

 זאת וכ "מי  וא וֹ מרים, אוֹ תם  ׁש וֹ אלים ְָֻ
קדרוּ ת  זוֹ הי ׁש חר ", כּ מוֹ  הנּ ׁש קפה
כ לּ בנה ", "יפה ואחר דּ ּק יק. אוֹ ר וזה וּ  ה בּ קר,
מחר. יוֹ תר  מאיר  ׁש לּ ּה  האוֹ ר ׁש ה לּ בנה , מ וּ ם
וּ מאיר  חזק ׁש אוֹ רּה  מ וּ ם כּ חּמ ה, בּ רה ואחר
חזקה  כּ נּ דגּ ל וֹ ת, איּמ ה  ּכ ואחר  מהלּ בנה. יוֹ תר

כּ ראוּ י. חזק בּ אוֹ ר


