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 דדי מה אלעזר  רי  ל  תְְֲִִֵֶֶַַַָָָהצ
רסגרסד)  ואתחנ (זוהר

אמר רי  .בּ דּ ר הוֹ לכים הי וּ  חיּ יא ורבּ י אלעזר  ִַ
כּ תוּ ב אלעזר , ג)רבּ י ה'(בראשית  "ו יּ עשׂ  

עד  וכי עוֹ ר". כּ תנ וֹ ת  וּ לאׁש ּת וֹ  לאדם  אלהים
העוֹ ר  מאוֹ ת וֹ  הי וּ  מפׁש טים כּ ליעכ ׁש ו אלּ א  כּ ן. ? 

לא   ּכ אם חיּ יא , רבּ י לוֹ  אמר  היוּ . כבוֹ ד  לבוּ ׁש י
ׁש עד  ּת אמר  ואם עוֹ ר. כּ תנ וֹ ת  אפלּ וּ  להם ראוּ י
אחר  אלּ א  לא. - אוֹ תם הל בּ י ׁש וּ  חטא וּ  ׁש לּ א

כּ תוּ ב ג)ׁש חטא וּ  לאדם (בראשית אלהים ה' "ו יּ עשׂ  
וגוֹ '. ו יּ לבּ ׁש ם" עוֹ ר כּ תנ וֹ  וּ לאׁש ּת וֹ 

כּ מוֹ אמר  היוּ  בּ התחלה בּ ו דּ אי. זה   ּכ לוֹ , ַָ
ׁש לּ מּט ה, מהגּ ונים וּ מפׁש טים ׁש לּ מעלה,
ׁש חטאוּ  אחר  עליהם. ס וֹ בב העליוֹ ן האוֹ ר והיה
מהם  והעביר  הזּ ה, העוֹ לם בּ צ וּ רוֹ ת החזירם

כּ תוּ ב  מה ׁש לּ מעלה. אלהים הצּ וּ ר וֹ ת ה' "ויּ עשׂ  ? 
מ צּ וּ רת  ו יּ לבּ ׁש ם ", עוֹ ר כּ תנ וֹ ת וּ לאׁש ּת וֹ  לאדם

כּ תוּ ב הזּ ה. כט)העוֹ לם ואת (שמות אהרן ] "[ואת 
עליוֹ ן, כּ ג וֹ ן  ׁש ם כּ ּת נת ". והלבּ ׁש ּת ם ּת קריב בּ ניו
כּ תנוֹ ת  כּ אן ׁש ׁש , כּ תנ וֹ ת ׁש ם ּת חּת וֹ ן . כּ ג וֹ ן כּ אן 
א וֹ תם  ׁש ל היּ פי  הוּ א,  ּׁש כ גּ ב על ואף עוֹ ר.

הכּ ל. על עלה לבוּ ׁש ים

ׁש ניהם"וקחנה " ג)עיני (בּ צוּ רת).(בראשית  ְִַַָָ

לּ א (בּ דפ וּ ס ) מה ה זּ ה , העוֹ לם  
למעלה, וּ פ וֹ קחים מׁש גּ יחים ׁש הי וּ  קדם  היה

כּ תוּ ב לבא מב )לעתיד  "וה וֹ לכ ּת י(ישעיה 
הּק דוֹ ׁש  עתיד  וג וֹ '. ידעוּ " לא בּ דר עורים
לא  אנׁש ים  ׁש ל  עינים לפקח  הוּ א   ּבּ ר ו
וּ להדּ בק  עלי וֹ נה בּ חכמה וּ להסּת כּ ל חכמים,
ׁש יּ דעוּ  כּ די הזּ ה, בּ עוֹ לם נדבּ קוּ  לּ א בּ מה
לא וֹ תּה  ׁש יּ זכּ וּ  הצּ דּ יקים  אׁש רי רבּ וֹ נם. את
ולא  חכמה, כּ אוֹ ת ּה  חכמה ׁש אין חכמה,
כּ א וֹ תּה  דבקוּ ת ולא  ידיעה, כּ אוֹ ת ּה  ידיעה

דּ בקוּ ת.

ה וֹ לכים עד ליסטים  אוֹ תם רא וּ  ה וֹ לכים  ׁש הי וּ  ַ
רבּ י בּ הם הסּת כּ ל אוֹ תם. לקּפ ח  אחריהם 
אמר  אוֹ תם. והרג וּ  שׂ דה  ח יּ וֹ ת ׁש ּת י  בּ א וּ  אלעזר .
קרא  ׁש הצּ ילנוּ . הרחמן   ּבּ ר ו אלעזר , ר בּ י 

ד )עליהם , ואם (משלי צעד יצר לא  בּ לכּת" 
וכת וּ ב תכּ ׁש ל", לא  לא)ּת רוּ ץ  מלאכיו(תהלים "כּ י 
וכתוּ ב וג וֹ ', " ּל חׁש ק (שם)יצוּ ה בי "כּ י 

ואפלּ טהוּ ".


