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וע"ב) ע"א כג ח"ב (זוהר

זה ר י ּפ סוּ ק אלעזר , רבּ י אמר  עּמ וֹ . אבּ א  ורבּ י [עּמ וֹ ], בּ נ וֹ  אלעזר ורבּ י אחד , י וֹ ם י וֹ ׁש ב היה  ׁש מעוֹ ן ִַ
"וארא" מהוּ  וגוֹ ', יעקב" ואל יצחק אל  אברהם אל "וארא צריׁש כּ תוּ ב היה  ואדבּ ר !(לכּת ב )? 

עליוֹ ן.אמר  סוֹ ד זהוּ  בּ ני, אלעזר  לוֹ , ַָ

אמן כּ ׁש ּת סּת לּ ק אוֹ י  ואמר, אבּ א  רבּ י בּ כה  ידיו . ונ ׁש קוּ  אבּ א ורבּ י אלעזר ר בּ י  ָ
ת וֹ רה  דּ ברי להאיר  יכ וֹ ל מי , מּמ יתוֹ ם העוֹ לם ויאר ?העוֹ לם 

ַרְך א קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ּכְ
ִחים ֵני ְסָפִרים ִנְפּתָ ּבֹו ׁשְ וּ

ִבים מוֹת ּוִמְכּתָ  קוֵֹבץ ַהְסּכָ

  ּכַֹח ַהּזַֹהר ֵחֶלק ג' )הכולל עלוני אור הזוהר  50-44( 

ן עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים  ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְמַתּקֵ
ה ּיָ ן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ּקּוִנים ְמַתּקֵ ִלּמּוד ַהּתִ

ן עֹוָלמֹות  דֹוׁש ְמַתּקֵ ּזַֹהר ַהּקָ ים, ְוֶזה ְלׁשֹוָנם: ַהּלֹוֵמד ּבַ ְתבּו ַהְמָפְרׁשִ  ּכָ
ה.  ּיָ ן עֹוַלם ָהֲעׂשִ ִלּפֹות ּוְמַתּקֵ ּקּוִנים ַמְבִריַח ַהּקְ ּתִ ָהֶעְליֹוִנים, ְוַהּלֹוֵמד ּבַ
דֹול  ּבֹון ּגָ ֶחׁשְ דֹוׁש ּבְ ן יֹוַחאי ַהּזַֹהר ַהּקָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַעם ָיַסד ַרּבִ ה ַהּטַ ּוִמּזֶ
ֵני  ַעׂש ֱאלִֹקים ֶאת ׁשְ תּוב: "ַוּיַ ּכָ ּבֹון ָקָטן. ְוֶזה ׁשֶ ֶחׁשְ ּקּוִנים ּבְ ְוֵסֶפר ַהּתִ
ּקּוִנים, טֹוִבים  דֹוׁש ְוֵסֶפר ַהּתִ דִֹלים", ֶרֶמז ְלֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ֹארֹת ַהּגְ ַהּמְ
ּבֹון  ֶחׁשְ דֹול ְוֶזה ּבְ ּבֹון ּגָ ֶחׁשְ ין ֶזה ָלֶזה, ֶזה ּבְ ַנִים ְוכּו', ַאְך ַהִחּלּוק ּבֵ ְ ַהּשׁ
ֶלת ַהּיֹום"  דֹוׁש, "ְלֶמְמׁשֶ דֹול, הּוא ַהּזַֹהר ַהּקָ אֹור ַהּגָ ָקָטן. ָלֵכן ָאַמר ַהּמָ
ּבֹון ָקָטן,  ֶחׁשְ א ּבְ ּבָ ּקּוִנים ׁשֶ ָטן", ֶרֶמז ְלֵסֶפר ַהּתִ אֹור ַהּקָ ְוכּו', "ְוֶאת ַהּמָ
הּוא  ֶהם  ּבָ ּמּוד  ּלִ ׁשֶ ֲהֵרי  ה.  ּיָ ָהֲעׂשִ ְלעֹוַלם  ֶרֶמז  ְיָלה",  ַהּלַ ֶלת  "ְלֶמְמׁשֶ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָ ּשׁ ן עֹוָלמֹות ּבַ דֹול ְלַתּקֵ ָבר ּגָ ּדָ

ר ֵהם ְמֵלִאים ִזיו  ּקּוִנים, ֲאׁשֶ דֹוׁש ּוְבֵסֶפר ּתִ ּזַֹהר ַהּקָ ן ָראּוי ִלְלֹמד ּבַ ַעל ּכֵ
ר  ְסּתָ ָאַמר. ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּנִ ָלא ָיַדע ַמה ּקָ ם ּדְ ִסְתֵרי ּתֹוָרה, ּגַ ּוְמִפיִקים ֹנַגּה ּבְ
מֹו  ּכְ ּבֹוֵרא ֲאָרצֹות ֲחָדׁשֹות,  ט  ׁשָ ַהּפְ ִלּמּוד  ְיֵדי  ְוַעל  ים,  ַמִים ֲחָדׁשִ ׁשָ ּבֹוֵרא 
ים" ְוכּו'. ּוָבֶזה ָרְמזּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ַמִים ַהֳחָדׁשִ ָ ר ַהּשׁ י ַכֲאׁשֶ ֱאַמר "ּכִ ּנֶ ׁשֶ

'ּקּוִנים. ן", נֹוָטִריקֹון זֹ'ַהר ַר'ֲעָיא ְמֵהיְמָנא ּתִ ּכֵ ֶר"ת ּתִ ּזֶ ַמִים ּבַ ִלְבָרָכה "ְוׁשָ

ן ִאיׁש ַחי  ֶפר ּבֶ ֶפר, ִמּסֵ ְפִנים ַהּסֵ ן עֹוד ּבִ ים חֹוִרי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה - ְוַעּיֵ )ֵסֶפר ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלַחּיִ

ָנָיהּו(  ָמתֹו ְלִסְפרֹו ּבְ ַהְקּדָ ּבְ


