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בשער
בנעימים,  לנו  נפלו  חבלים  הקדושים  לישראל  הבטחתו  שמר  אשר  הוא,  ברוך  המקום  ברוך 

השכינה  כנפי  בצל  חוסים  אנו  אשר  מקשיבים,  חברים  התלמידים,  לנו  עלינו,  נחלת שפרה  אף 

הקדושה ומסתופפים בתיבת נוח הרשב"י ע"ה יחד שבטי ישראל, בלימוד זוהר הקדוש, באהבה 

ובשמחה, בהתאחדות גמורה, למען הקים השכינה הקדושה מעפרא, ולקחנו על שכמנו להוציא 

היקרים,  באמרים  הברכים,  לחזק  וידידים,  טובים  כבקשת  הרבים,  לתועלת  לפורים,  זוהר  לאור 

מאירות כספירים, על חג הפורים, אשר להם זכינו, ויראו עינינו, וישמח לבנו, ותגל נפשינו, באור 

חדש אשר לנו האיר, בתורה ועבודה אור המאיר, בקדושת סודות התורה, למען נזכה לאור הגנוז 

מדי שבת בשבתו ומועד כהלכתו.

בספרים אלו נקבצו כמאה מאמרים של זוהר הקדוש עם כותרות בארמית ולשון הקודש, “ְוֹאַרח 

ַצִּדיִקים ְּכאֹור ֹנַגּה הֹוֵלְך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהּיֹום” )משלי פרק ד יח(, לכל הבא לגשת אל הקודש פנימה, 

האריז”ל,  ובכתבי  הקדוש,  הזוהר  בספרי  המובאים  ופסח  פורים  ענייני  בכל  מחשבות,  לחשוב 

והלומד בזה בין יבין את אשר לפניו, הדרך ילך בה, והמעשה אשר יעשה, לקיים מצוות החג כראוי 

וכיאות בלי מגרעת, בהשכל ובדעת, ללמוד וללמד לשמור ולקיים ולעשות.

ובזכות לימוד הזוהר הקדוש על עניני החג, נזכה ְׁשִׁיְתַקֵּים ִּדְבֵרי ָהַרְׁשִּב”י ָעָליו ַהָשּׁלֹום ְּבָדא ִיְפקּון 

ַהַחִּיים  ָּבִאיָלן  ְוָאֲחזּו  ּוְבִׂשְמָחה  ְּבַאְחדּות  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוִיְתַקְּבצּו   - ָאֵמן.  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ָגלּוָתא  ִמן 

ְּבתֹוַרת  ֻּכָּלם  ְוַיַעְסקּו  ִיְלְמדּו  ְוַכֲאֶׁשר  ְּבַרֲחֵמי”,  ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  ָּדא  “ְּבִסְפָרא  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ִלְלמֹוד 

קכד,  )ַּדף  ָנֹׂשא  ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  ּוַּבזֹוַהר  ַהְּקדֹוָׁשה1.  ַהּתֹוָרה  ְּבֹכַח  ַהְּגֻאָּלה  ָּתבֹוא  ֵּתֶכף  ַהּסֹוד 

ֵנָכר”.  ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָּבָדד  “ה’  ִיְתַקֵּים  ּוִבְזכּוֵתיה  ָּבָאֶרץ”,  ְּדרֹור  “ּוְקָראֶתם  ְּדְבִגיֵניה  ָאְמרּו:   ב( 

ונזכה בשנה זו לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבית קדשינו ותפארתינו במהרה בימינו אמן.

– ליקוטים: עוד מבואר בכמה מקומות בדבריהם, שעיקר ביאת משיח הוא בזכות התורה, כמו  1.בספר אור תורה 
שאמרו בפרק קמא דבבא בתרא )ח, א( מאי דכתיב, "גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים" 
)הושע ח, י(, ותניא כל פסוק הזה בלשון ארמי נאמר, אי תנו, "עתה כלהו אקבצם", ואם מעט מהם, "יחלו ממשא מלך 
ושרים". ואמרו שם מאי דכתיב, "אף חובב עמים כל קדושיו בידיך" )דברים לג, ג(, אפלו בשעה שאתה מחבב עמים, כל 
קדושים שלהם בידיך הם כו', וכמו שאמרו כל הנותן עליו על תורה, מעבירים ממנו על מלכות כו' )אבות פרק יג משנה 
ה(, כי בזמן שקולו של יעקב כו', אין הידים ידי עשו כו' )בראשית רבא פרשה סה, טז(, ובפרק חלק )צח ב( שאלו תלמידיו 

את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים כו', עכ"ל. וכל המזכה את 
הרבים בלימוד הזוהר הקדוש נקרא עוסק בתורה ובגמילות חסדים באופן הכי נעלה ומקיים ומציל את כל העולם 
כולו, ומתקשר לנשמת הרשב"י זי"ע, וכמו שכתב הגאון הקדוש צדיק ויסוד עולם אור טמיר ונעלם, קדש הקדשים 
המלוב"ן, מרא דרזין, מרן רבינו יעקב אבוחצירא זצוק"ל זיע"א, בספרו דורש טוב )עמוד ע"ב( וזה לשונו: גדולה זכות 
רבי שמעון בר יוחאי בעולם העליון יותר מכל הצדיקים, עכ"ל. וכמו שאמרו חז"ל, )סוכה דף מ"ה ע"ב(. ואמר חזקיה אמר 
רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי 
אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו ואמר 
חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם 

אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן.



מפעל הזהר העולמי בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 0548436784

מודה לה' יתברך הטוב והמטיב על הזכות הגדולה שזכינו להגיש לפני עם ישראל את 
 הספר הקדוש "זוהר קריאת שמע" י"ג חלקים,

לקירוב גאולת ישראל ברחמים, אמן,
 לעילוי נשמתו הטהורה של איש תם וישר

 הבחור רבי מרדכי לסרי ז"ל
בן יבלחט"א ר' יצחק ורינה שיחיו עמו"ש.

נפטר כ' תשרי ]הושענא רבא[ תשע"ב, ונקבר באותו יום,

 ועלה לישיבתו של רבי שמעון בן יוחאי זיע"א במתיבתא דרקיע, 
רוח ה' תניחנו בגן עדן. 

 זכותו תגן עלינו ועל כל בית ישראל שנזכה לגאולה השלימה בקרוב, 
ולקבל פני משיח צדקנו, ולבנין בית המקדש בב"א.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
ברכה והצלחה לאביו ואמו שיחיו ולילדיהם: 

תגן  הקדוש  הזוהר  ספר  וזכות  זיע"א,  יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלקי  התנא  שזכות  רצון  יהי 
בעדם, ויזכו לכל הברכות האמורות בתורה ברוחניות ובגשמיות עד עולם אמן ואמן.

סיפורים קצרים על הנפטר:
א. היה נשמה גבוהה מאוד מאוד, הרבה ללמוד זוהר  הקדוש למרות הייסורים  הרבים,  

היה ברי וחזק, כל הבדיקות היו תקינות והראו , שלא חסר לו כלום, וצם הרבה תעניות 
וסיגופים, עד ששיניו היו רקובות, ולא רצה לתקן השינים רק להוציא.

ב. אמר הרבה פעמים שביום שיפטר מן העולם ישוחרר "גלעד שליט", וכך היה.
ג. ידע שימות בהושענא רבא.

ד. חלם שכאילו  נמצא בגן עדן, ואמרו לו אתה מתחתן, וראה כמו כלה הכל לבן לבן, זה 
הכלה שלך, זה השכינה, תתחתן בגן עדן.

 ה. חלם שהיה בגן עדן עם רשב"י משה רבנו ואליהו הנביא, וסבא שלו ]הגה"צ מרדכי בן 
שרה ויוסף ממרוקו[, שהיה בא אליו אליהו הנביא ולימד איתו, ואמר לרבנית שתביא כל 

פעם ב' כוסות שתיה, ושמעה ב' קולות, ולא ראתה את אליהו הנביא, היו שלשלת של 
צדיקים.

ו. שמעו ממנו הרבה דברים רוח הקודש.
ז. היה לוקח בקבוק מים והולך ביער שעות ארוכות התבודדות, ובכיות נוראות נשמעו 
ממנו, אחרי חצות הלילה לבד היה מתגלגל בחול ובקוצים ביער, ולא פחד משום דבר, 

זיע"א.



ָמה ַהְקּדָ

ָיקּומּו ַהְיהּוִדים ְוַיֲעׂשּו ַהִּתּקּון הגדול בחג הפורים, ְלִעּלּוי ְׁשִכיַנת עּוֵּזנּו ּוְלַתְּקָנּה 
ְּבִתיקּוֶנָיה ָהְראּוִיים, ִהֵּנה ָּבאנּו ַעְכָׁשו ְּבַהְקָּדָמה זֹו ְלָבֵאר ְקָצת ִמַּמֲעַלת לימוד 
הזוהר ְוַלֲעסֹק ְּבתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ְלַתֵּקן ַהִּתּקּוִנים ָּכָראּוי, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְלִהְתַּדֵּבק בה' 

ּוְׁשִכיָנתֹו ְּבִיחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל ִיְׂשָרֵאל.
י'שמחו ה'בחורים ו'יגילו ה'זקנים, בהגלות האור הגדול הזה של סדרת זוהר 

לפורים שזיכני השי"ת להוציא לאור עולם.

אשירה לה' בחיי אזמרה לאלוקי בעודי, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, 
הפליא  אשר  וחסדו  שבחו  ואספר  אהללנו,  רבים  ובתוך  בפי  מאד  ה'  ואודה 
על  הקדושים  הספרים  לסדר  הלכתי  אשר  בדרך  עמדי  ויהי  אתי,  לעשות 
הזוהר, לאחר שהרהרתי רבות איך לקרב ולהחזיר בתשובה כל יהודי ויהודי, 
וכפי שכתוב בזוהר הקדוש שאי אפשר להגיע ליראת שמים בלי לימוד הזוהר 
הקדוש,  הזוהר  על  שהוצאתי  ספרים  במאתיים  באריכות  וכמבואר  הקדוש, 

ועל ידי לימוד הזוהר הקדוש בשופי מקרבין ביאת משיח בן דוד.

גם התבוננתי וראיתי בספר התיקונים תיקון מ"ג, שהתפילות ואמירת שמע 
הזוהר  ללקט  חשבתי  הסוד,  תורת  לימוד  בלי  בשמים,  נשמעים  לא  ישראל 
גדולה  תועלת  בזה  שיהי'  שיערתי  כי  ולמועדים,  ולפסח  לפורים  הקדוש 
דבר  לכל  הראשה  אבן  המה  הזוה"ק  בספר  האלקי  התנא  מאמרי  להעתיק 
שבקדושה, הנגלות מלהיבים ומחרידים בוערים כלפידים, והנסתרות ליודעי 
חן יסוד חכמת האמת חכמת הקבלה, ולבלתי יודעים לטהרת הנפש סגולה 
כמו שהובא בספרן של צדיקים שלימוד זוה"ק בכל יום הוא תקון גדול לנפש 
)שער הקדושה למהרח"ו(. ומצינו בתיקוני זוהר )תיקון' שתיתאה כ"ג ע"ב( שנאמר לו להרשב"י 

מן השמים כמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חבורא דילך כד יתגלי לתתא 
בדרא בתראה לסוף יומיא, ובגיניה )ויקרא כ"ה( וקראתם דרור בארץ.

וברע"מ )וברעיה מהימנא( פ' נשא )דף קכ"ד ע"ב( אחרי שביאר שם שהבירורים בגלות 
האחרון שהם לברר וללבן ולצרף כצרוף הכסף וכבחון הזהב באילנא דטו"ר 
)טוב ורע( הם דוגמת נסיון דסוטה, כתב, כגוונא דא יתעביד לנסאה לון לישראל 



בפורקנא בתרייתא הה"ד )דניאל י"ב( יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים דאינון מסטרא 
והמשכילים  כו'  אינון מסטרא דרע  והרשיעו רשעים  בנסיונא  וקיימין  דטוב 
יזהירו  "והמשכילים  אתמר  בגינייהו  דחיי  אילנא  דאיהו  דבינה  מסטרא  יבינו 
עלאה  דאמא  זוהרא  מן  הזהר  ספר  דאיהו  דילך  חבורא  בהאי  הרקיע",  כזהר 
דחיי  מאילנא  למטעם  ישראל  דעתידין  ובגין  נסיון,  צריך  לא  באלין  תשובה, 
)דברים ל"ב( ה' בדד  דאיהו ספר הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי ויתקיים בהון 

ינחנו ואין עמו אל נכר )ועיין זוה"ק בראשית כ"ו ע"א וברע"מ כי תצא רע"ט(.

והודאה להשם  כי עלינו לתת שבח  וראיתי כתוב בשם קדוש אחד מדבר 
יתברך בכל יום שבאנו לעולם אחר שנתגלה ספר זוהר הקדוש בעולם. אמנם 
מרוב הטרדות ודוחק הפרנסה ותלאות פגעי הזמן שכמעט כשל כח הסבל ה' 
ירחם, מעטים המה שיקחו להם פנאי בכל יום לשום מעיינם בספר הזוה"ק, 

ראה באריכות בספר אור הזוהר, ובספר מאורות הזוהר.

דברי  מכל  מלא  הוא  הזוה"ק  שספר  בראותי  דוי  לבי  תמיד  היה  זאת  ועל 
מוסר שכליותים, רעיונות נשגבים, מלי דחסידותא וחקירות עמוקות על דרך 
ואחר כל  נובעים ממנו.  יסודי חכמת הקבלה  טהרת הקדש, מלבד מה שכל 
אלה הוא כספר החתום מפני שהוא מחובר בלשון הארמית שהיתה אז שפה 
המדוברת, ועתה היא שפה מתה, ומה בצע בספר קדוש כזה אם אך אחד מעיר 
ושנים ממשפחה ילמדו בו בהבנה, האם באופן זה יתפשט לימוד הזוה"ק בין 

ישראל קודם ביאת הגואל כנבואת אליהו הנביא.

ְגָאֵלנּו ּיִ א( לֹא ָלֶתת ַלה' ְמנּוָחה ַעד ׁשֶ

ַדְווָקא,  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ִלְלמֹוד  אֹוָתנּו  ְמַצֶּוה  רבינו[  ]משה  ְמֵהיְמָנא  ָהַרֲעָיא 
ֶׁשּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י ֵמִאיר ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות, ְוָצִריְך ִלְלמֹוד ְוֹלא ָלֶתת ְמנּוָחה ַלָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ַעד ֶׁשִּיְגָאֵלנּו )זֹוַהר ִּפְנָחס ריט.(

ֶרת ב( ַהָחְכָמה ֶנְעּדֶ

ְלִבּטּול  ָהַרִּבים  ַּבֲעֹונֹוֵתינּו  ָּגְרָמה  זֹו  ְוִסָּבה  ַחִּיים(:  ָלֵעץ  ַּבַהְקָּדָמה  )הּוָבא  ָּכַתב המהרח"ו 
ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ַוְּתִהי  ַהֶּזה.  ְוַהִּנְמָהר  ַהַּמר  ַהָּגלּות  ּוְלֹאֶרְך  ַהֹּזאת,  ַהְּגדֹוָלה  ִמְצָוה 



ְּבָידֹו,  ִּבְקֵצה ַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר  ִמי ֵמַהּלֹוְמִדים נֹוֵגַע  ְוֵאין  ָזִוית,  ְּבֶקֶרן  ֶנֱעֶדֶרת מּוַנַחת 
ִלְטעֹם ִמֹּנֶפת צּוֶפיָה. ִּכי ִמי ֶׁשֹּלא ָטַעם ַטַעם ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּכִאּלּו ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות 
ִמָּיָמיו, ְואֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ְוָהאֹוֵמר ַּדי ִלי ַּבִּנְגלֹות, ֵאין ִלי ֵעֶסק 

ַּבִּנְסָּתרֹות, ָטב ֵליּה ְּדָלא ִאיְבֵרי ְּבָעְלָמא ַּכְמֹבָאר ַּבִּתּקּוִנים )ִּתּקּון מ"ג(... 

ל ּתֹוָרה ג( אֹוי ָלֶהם ֵמֶעְלּבֹוָנּה ׁשֶ

ְוֶזה ֶאְצִלי ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָנה )ָאבֹות ֶּפֶרק ו' ב'( "ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי, ְּבָכל יֹום ָויֹום ַּבת 
קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ּוַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת אֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה", 
ִּבְגֵדי  לֹוֶבֶׁשת  ִהיא  ְלַבָּדם,  ּוְבִסּפּוֶריָה  ִּבְפָׁשֶטיָה  עֹוְסִקים  ִּבְהיֹוָתם  ָסֵפק  ְּבִלי  ִּכי 
ִמּדֹוד,  ּדֹוֵדְך  ַמה  ְלִיְׂשָרֵאל,  ֹיאְמרּו  ָהֻאּמֹות  ְוָכל  ְּכסּוָתּה,  הּוַׁשת  ְוַׂשק  ַאְלְמנּוָתּה 
ַעְלבֹון  ֵאין  עֹוָלם,  ְּבַהְבֵלי  ִסּפּוִרים  ּתֹוַרְתֶכם  ַּגם  ֲהֹלא  ִמּתֹוָרֵתינּו,  ּתֹוַרְתֶכם  ַמה 
ְוֵאיָנם עֹוְסִקים  ֵמֶעְלּבֹוָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה",  ַלְּבִרּיֹות  ָלֶהם  "אֹוי  ְוָלֵכן  ִמֶּזה,  ָּגדֹול  ּתֹוָרה 
ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ֶׁשִהיא נֹוֶתֶנת ְּכבֹוד ְלתֹוָרה, ִּכי ֵהם ַמֲאִריִכים ַהָּגלּות, ְוָכל ָהָרעֹות 
ֶׁשָּקרּו  ָהֲאסֹונֹות  ָּכל  ִּבְלַבד  זּו  ֶׁשֹּלא  ]ְּכלֹוַמר  עכ"ל.  ְלעֹוָלם,  ָלבֹוא  ַהִּמְתַרְּגׁשֹות 
ָּתלּוי ְּבַצַאָווָרם, ֶאָּלא ַּגם ח"ו ַמה ֶׁשָעִתיד ִלְהיֹות ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ֵהם ֲאֵׁשִמים ְּבָכְך, ְואֹוי 
ָלּה ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה ְואֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ְכִלָּמה, ַמה ַיֲענּו ְּביֹום ַהִּדין, ִּכי ַרק ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ָיכֹול ִלְפטֹור ִמן ַהִּדין, ְוֵהם ֹלא ָרצּו ִלְׁשמֹוַע לֹו, ְוֹלא ָאבּו ָלֶלֶכת ְּבתֹוָרתֹו – "ּתֹוָרה 
ַעל ֶזה ָּכַתב ַהַמַהְרח"ּו ָׁשם, ִּכי ַהָּפסּוק )ִמְׁשֵלי ֶּפֶרק ו' כ"ג( "ְותֹוָרה אֹור" הּוא ַרק  אֹור" ּׁשֶ

ַעל ָחְכַמת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְוז"ל: 

ְבִלי ְלמּוד ַהּבַ ד( ַהּזֹוַהר ֵמִאיר ֶאת ּתַ

ּוְכֶנֶגד ַהַּכת הב' ֵהם ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהעֹוְסִקים ְּבתֹוַרת ה' ֲאֶׁשר ַנְפָׁשם ֲחצּוָבה 
ַמִים ְוֵאין אֹוָרם" ִּכי ַּגם ֶׁשַּנְפָׁשם ֲחצּוָבה  ַמִים ְוֹלא ִמן ָהָאֶרץ ָאַמר "ְוֶאל ַהּׁשָ ִמן ַהּׁשָ
ָּכַתְבנּו ְלַמְעָלה ְּבֵׁשם ֲחַז"ל ַעל ָּפסּוק:  ַמִים, ֵאין ָלֶהם אֹור ְּבתֹוָרָתם ְּכמֹו ּׁשֶ ִמן ַהּׁשָ
ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ִהיא ַהְּמִאיָרה אֹוָתם,  ַּבְבִלי.  ְּבַמֲחַׁשִּכים הֹוִׁשיַבִני ֶזה ַּתְלמּוד 
ַּגְׁשִמִּיים,  ֲחׁשּוִבים  ֵהם  ְּכֵאּלּו  ְּבַמְלּבּוִׁשים  ַּבַּתְלמּוד,  ַהֶּנֱאָמִרים  ַהְּדָבִרים  ּוְמֹבֶאֶרת 
ְוַעל ֶזה  ְוֵאין אֹוָרם,  ַמִים  ַהּׁשָ ְוֶאל  ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו  ֶנֱאַמר "ְותֹוָרה אֹור",  ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם 
ִנְתַנֵּבא ְיַׁשְעָיה ַהָּנִביא ְּבְנָחמֹוָתיו ְוָאַמר: "ְוהֹוַלְכִּתי ִעְוִרים ְּבֶדֶרְך ֹלא ָיְדעּו" ְוגֹו', ִּכי 

ַהּתֹוָרה ַהְפָׁשטית נֹוְדעּו ְּבִמְסָּפָרם, ְוכּו', עיי"ש...



ְגֶלה ִנְקָרִאים ִעְוִרים ְוִנְקָרִאים ֲעָבִדים ּנִ ה( ָהעֹוְסִקים ַרק ּבַ

ִׁשים ַּכִעְוִרים ִקיר, ִּבְלבּוֵׁשי  ּוְבִלי ָסֵפק ִּכי ָהעֹוְסִקים ַּבַּתְלמּוד ַּבְבִלי ִּבְלַבד, ְמַגּׁשְ
ְּבָרֵזי ַהּתֹוָרה ַהִּנְסָּתִרים ּבֹו, ִּכי ֹלא ַעל ִחָּנם ְּכִפי  ְוֵאין ָלֶהם ֵעיַנִים רֹואֹות  ַהּתֹוָרה, 
ְרצֹוָנם ָּפְסקּו ָטֵמא ָטהֹור ָאסּור ְוֶהֵּתר ָּכֵׁשר ּוָפסּול, ֶאָּלא ִמּתֹוְך ְּפִניִמּיֹות ַהּתֹוָרה 
ְסִתיִמין  ְלֵעיל,  ֵּבַאְרנּו  ּׁשֶ ָהֶאָחד  ַאַחר,  ְּבָמקֹום  ֶׁשְּקָרָאם  ּוְכמֹו  ֵחן,  ְליֹוְדֵעי  ַּכּנֹוָדע 
ִהיא  ַהַכַווָנה  ֲאָבל  ַעְבִּדי",  ִאם  ִּכי  ִעֵּור  "ִמי  יט(  מב  ֶּפֶרק  )ְיַׁשְעָיה  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזה  ְוכּו'  ֵעיִנין 
ֲאָבל  ַּכַּנ"ל,  ַקָּבָלה  ָמֵרי  ִאינּון  ָּבִנים,  ַהִּנְקָרִאים  ָהֱאֶמת  ַחְכֵמי  ּוְלַאּפֹוֵקי  ְלִמעּוֵטי 
ִיְפְסקּו  סֹודֹוֶתיָה  ּוְכִפי  ְּבסֹודֹוֶתיָה,  ִהְסַּתְכלּוָתם  ִּבְלִּתי  ְלַבָּדּה,  ַּבִּמְׁשָנה  ָהעֹוְסִקים 
"ִמי  ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב  ֵהם,  ְּבַוַּדאי  ִעְוִרים  ֵאּלּו  ִהֵּנה  ַּכַּנ"ל,  ֻמָּתר  ְוִאם  ַהִּדיִנים ִאם ָאסּור 
ְיַׁשְעָיה  ִנְתַנֵּבא  ַוֲעֵליֶהם  ַּכַּנ"ל,  ֶעֶבד  ִנְקָרא  ִּבְפָׁשט  ָהעֹוֵסק  ִּכי  ַעְבִּדי",  ִאם  ִּכי  ִעֵּור 
ֶלָעִתיד ָלבֹוא ֶׁשִּיְזּכּו ָלֶלֶכת ְּבֶדֶרְך ֹלא ָיְדעּו הּוא ֶּדֶרְך ָחְכַמת ָהֱאֶמת... ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב 
עֹוד ָאִׂשים ַמְחָׁשְך ִלְפֵניֶהם ָלאֹור, ִּכי ַהַּתְלמּוד ַּבְבִלי ֶׁשהּוא ַמְחָׁשְך ַהְּמֻסָּפר ִּבְפָׁשט 
ַהְּגנּוִזים ּבֹו,  ָרִזין ְּדאֹוָרְייָתא  ְוִיְסַתְּכלו ִמּתֹוכֹו  ִלְפֵניֶהם ָלאֹור,  ַהֶּזה, ָאִׂשים  ָהעֹוָלם 

ַהִּנְקָרא ְותֹוָרה אֹור )ֵסֶפר ֵעץ ַחִּיים - ַהְקָּדַמת מוהרח"ו ְזָיָע"א ַעל ַׁשַער ַהַהְקָּדמֹות(. 

ה ֶאת ַקְלָקָלָתם ן ְמַגּלֶ ו( ַהּמָ

ָאַמר ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ָע ִּבְמִכיְלָּתא "ּוְּבזֹוַה"ק ָּכְתבּו: ֶׁשאֹוְכֵלי ַהָּמן ָהיּו ְמַקְּבִלים ֶהָאָרה 
רּוָחִנית ְוִגּלּוי ְׁשִכיָנה ִלְלמֹוד ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה, ְוָכַתב ַעל ֶזה ַהִחיָד"א ָׁשם ְּבִניצֹוֵצי 
ְלֵאּלּו  ֵּכן  ֵאין  ּׁשֶ ַמה  ָּבֶהם,  ֵמִאיר  ַהָּמן  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ַלַּצִּדיִקים  ַּדְוָקא  ֶׁשֶּזה  אֹורֹות, 
ָהְלכּו ַאַחר ְׁשטּוָתם, ְוָלֶהם ֹלא ֵהִאיר  ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהם "ְוָהָעם ָׁשטּו ְוָלְקטּו" ְּכלֹוַמר, ּׁשֶ
ַהָּמן, ּוִמי ֵאּלּו? ֵהם ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ִלְטֹרַח ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהָּמן ֵמָרחֹוק, ּוְלָטֳחנֹו ּוְלדּוכֹו 
ְוכּו', עכת"ד. ּוֵבאּורּו ַהַּצִּדיִקים ַמּדּוַע ֹלא ָרצּו ֶאת ַהָּמן ְוָקְראּו לֹו ֶלֶחם ַהְּקלֹוֵקל? 
ִּכי ַהָּמן ָהָיה ְמַגֶּלה ֶאת ַקְלָקָלָתם ְוֶאת ָּכל ְצפּונֹות ִלָּבם, ֵּכיַצד? ֶׁשַּלַּצִּדיִקים ָּבא 
ַהָּמן ְלַיד ֶּפַתח ָהֹאֶהל, ּוִבְכָלל ֹלא ָטְרחּו ְלֵצאת, ְוִאם ָהָיה ָאְדמּו"ר ְוֹראׁש ְיִׁשיָבה 
ָאֳהלֹו,  ִמֶּפַתח  ְּמאֹד  ָרחֹוק  יֹוֵרד  ַהָּמן  ָהָיה  ַלָּמֳחָרת  ִמַּיד  ְּבֵסֶתר,  ָחָטא  ָּגדֹול שח"ו 
ְוָהָיה ִנְצָרְך ְלׁשֹוֵטט ּוְלַחֵּפׂש ְּכמֹו ָּכל ָהְרָׁשִעים, ְוָלֵכן ֹלא ָרצּו ֶאת ַהָּמן ִּכי ָהָיה ְמַגֶּלה 

ֶאת ַקְלָקָלָתם ְּבַרִּבים.



ְטָלִנים ל ּבַ ז( ַעם ׁשֶ

ְּכמֹו ֵּכן ַעָּתה ֵיׁש ַרָּבִנים ְוַאְדמֹוִרי"ם ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ּוְמַנֲהִלים ּוְמַלְּמִדים, ֶׁשֹּלא 
ְראּוִיים  ֵאיָנם  ִּכי  ֲעֵליֶהם,  ִיָּגֶלה  ֶׁשָּמא  ִמַּפַחד  ַהָּקדֹוׁש,  ַהזֹוַהר  ִּליּמּוד  ֶאת  רֹוִצים 
ְלאֹוָתּה ִאיְצְטָלא, )ְוָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשרֹוְקִדים ְוקֹוְפִצים ְוָׁשִרים ְּבִמירֹון "ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו" ְוֹלא ָׂשִמים ֵלב ַמה יֹוֵצא ִמִּפיֶהם, 
ִּכי ֵאיְך ָיֵגן ֲעֵליֶהם, ִאם ֹלא לֹוְמִדים ּתֹוָרתֹו(, ְואֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ּבּוָׁשה, ְואֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ְכִלָּמה, ִּכי ִאם 

ִמַּפַחד ָּבָׂשר ָוָדם חֹוְׁשִׁשים, ַהֵאיְך ֹלא ֵיבֹוׁשּו ִמְּפֵני ַמְלּכֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְּבבֹוא יֹום ַהִּדין 
ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא, ַמה ַיֲענּו ַלּיֹום ְּפקּוָדה, ִּכי ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֵהם, ִּכי ָּכְך קֹוְרָאם ָהַרֲעָיא 
ְמֵהיְמָנא ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְׁשִמי ֶׁשֹּלא לֹוֵמד זֹוַה"ק ִנְקָרא ַעם ָהָאֶרץ. ּוְכָבר ִהְבִטיָחנּו 
ֶׁשִּיְהֶיה  ה'ּוא  ְׁש'ָהָיה  ַמ'ה  ְּבזֹוַה"ק  ֶׁשָאְמרּו  ַמה  ִּכי  ְזָי"ע,  ַהַחִּיים"  "ָהאֹור  ַהָּקדֹוׁש 
ֹמֶׁשה, ִּכי ַמָּמׁש ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו הּוא ּגֹוֵאל ִראׁשֹון ְוהּוא ּגֹוֵאל ַאֲחרֹון,  ַראֵׁשי ֵתיבֹות 

ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו נֹוֵתן ַהּתֹוָרה ֹלא רֹוֶצה ִלְגאֹול ַעם ֶׁשל ַּבְטָלִנים, 

לּות ח( ַעל ְיֵדי ַהּזֹוַהר ֵיְצאּו ֵמַהּגָ

ָלנּו  ֶׁשִהְבִטיַח  ְּכמֹו  ְלִהָּגֵאל,  ְּכֵדי  ֶנֱאַחז  ְּבַמה  ע"ה,  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ָלנּו  ָאַמר  ּוְכָבר 
ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּבזֹוַה"ק ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא )ָּפָרַׁשת ָנׂשא ַּדף קכ"ד:( ְוַהַמְׂשִּכיִלים ַיְזִהירּו ְּכזֹוַהר 
ָהָרִקיַע ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִמן זֹוֲהָרא ְּדִאיָמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה. 
ְּבִאֵּלין ָלא ָּצִריְך ִנָּסיֹון, ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי, ְּדִאיהּו ַהאי 
ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי. ְוִיְתַקֵּיים ְּבהֹון, )ְּדָבִרים לב( "ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו 

ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר", עכ"ל.

 ְועֹוד ָּכַתב ָהאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש )ְּבָפָרַׁשת ַוְיִחי( ַעל ַהָּפסּוק "אֹוְסִרי ַלֶּגֶפן ִעירֹה, ְוגֹו' 
ֵמַהָּצרֹות  ִנָּנֵצל  ָּבּה  ֶׁשַרק  ַהּתֹוָרה,  ִּליּמּוד  ַעל  יֹוֶרה  ֶזה  ְוגֹו',  ִמָּיִין"  ֵעיַנִים  ַחְכִליִלי 
ְוִנָּגֵאל ְּבַרֲחִמים, ְוָצִריְך ֶׁשִּיְהֶיה ָּבנּו ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ִּכְדֵפַרְׁשִּתי ְּבִסְפִרי ַעל ַהָּפסּוק: 
יִרים ד'(, "ֱהִביַאִני ֶאל ֵּבית ַהַּיִין" ְוגֹו' ְוָׁשם ֵּפֵרׁש, ֶׁשַּיִין רֹוֵמז ִלְלמֹוד ָּכל ַּפ'ְר'ֵד'ס  )ִׁשיר ַהּׁשִ

ַהּתֹוָרה, ּוְבַרִׁש"י ִּבְגָמָרא ֵּפֵרׁש ַעל ַהָּפסּוק ַהֶּזה "ַיִין ִּגיַמְטִרָּיה סֹוד", ּוַבְּגָמָרא )ַׁשָּבת 
ַּדף פח, ב'(: ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: ַלַּמְיִמיִנים - ֲעסּוִקים ְּבָכל ֹּכָחם, ּוְטרּוִדים ָלַדַעת סֹוָדה, ְּכָאָדם 

ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש ְּבַיד ְיִמינֹו ֶׁשִהיא ִעָּקר, ע"כ.



ִביל ַהּסֹוד ׁשְ ר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ּבִ ט(  ִעּקָ

ְוַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיְצָחק ַאְלַפָיה ְזָי"ע, ְּבִסְפרֹו ִׂשיַח ִיְצָחק ָּכַתב, ְּדִעַּקר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה 
ְיָלִדים  ַּגם  ִלְגאּוָלה  ֶׁשָּסמּוְך  ע"ה,  ָהַרְׁשִּב"י  ַהְבָטַחת  ְוזֹוִהי  ע"כ,  ְלסֹודֹוֶתיָה,  ִהיא 
ְקַטִּנים ִיְלְמדּו סֹודֹות ה', ְותֹוָדה להשי"ת ְּכָבר ִמְתַקֵּים ָּבנּו ָחזֹון ָהַרְׁשִּב"י ְּדַבר יֹום 
ְּביֹומֹו, ְּכָללֹו ֶׁשל ָּדָבר, ֹלא ַיֲעֹזר ְלַרָּבֵני ָהֶעֶרב ַרב ְּכלּום, "ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ְּבַיד 
ַג"ם  ִּגיַמְטִרָּיה  ְּגִּלי  ַרְׁשִּב"י,  ְּבֵרי"ש אֹוִתּיֹות  ְּגִּלי,  ְּבֵריׁש  ָהאּוְנְקלּוס  ְוִּתְרֵּגם  ָרָמה", 
ָהרֹוֵמז ְלִמיַדת ָהַרֲחִמים, ְּכְדָּכַתב ַרֵּבינּו ְּבַחֵּיי ְּבֵׁשם ַהְּמֻקָּבִלים ַעל ַהָּפסּוק )ַוִּיְקָרא ֶּפֶרק 
כו מד( "ְוַאף ַּגם ֹזאת" ְוגֹו', ְוז"ל: ְוַדע ִּכי ִמֶּדֶרְך ַהַּקָּבָלה ֵיׁש ֶהְפֵרׁש ָּגדֹול ֵּבין ָלׁשֹון ַאף 

ֵניֶהם ָלׁשֹון ִרּבּוי, ִּכי ָלׁשֹון ַאף ִיְרמֹוז ְלִמַּדת ַהִּדין, ְוָלׁשֹון  ְלָלׁשֹון ַּגם, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּׁשְ
ַּגם ִיְרמֹוז ְלִמַּדת ַרֲחִמים, ִמְּלׁשֹון ְּגִמילּות ֲחָסִדים, ְּכִעְנָין )ָׁשם ל'( ְוַגם ְׁשַמע ְּבקֹוִלי, 
ֶׁשַּנְמִׁשיְך  ְיֵדי  ַעל  ּׁשֶ ְּכלֹוַמר,  ַהְּקדֹוִׁשים.  ְּדָבָריו  עיי"ש  ְוכּו',  ְּבַרֲחִמים,  ִמיָעה  ְוַהּׁשְ
ָעֵלינּו ֶאת ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י ע"ה ְּבלֹוְמֵדינּו ֶאת ּתֹוָרתֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהֶחֶסד ְלַאְבָרָהם 
ְּבֵׁשם ַרִּבי ַאְבָרָהם ְגלַאְנִטי ְזָי"ָע, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאנּו לֹוְמִדים ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י, ָּבא ָהַרְׁשִּב"י 
ִמְתַעֵּטר ַוּיֹוֵׁשב ְּבַגָוון, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנְמִׁשיְך ָעֵלינּו ֶאת ִמַּדת ָהַרֲחִמים ַהִּנְקֵראת "ַּגם".

ֹּכַח  ּוְבֹגֶדל  ַצִּדיִקים.  ְלָבִנים  ְוזֹוֶכה  ָלַעד  ְזכּותֹו עֹוֶמֶדת  ָהַרִּבים  ֶאת  ַהְמַזֶּכה  ְוָכל 
ְזכּות ָהַרִּבים ֶׁשל ָהעֹוְזִרים ְוַהְמַסְּיִעים ַלִּמְפָעל ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, ִיְזּכּו ִלְראֹות ִמּיֹוְצֵאי 
ם ָעֵלינּו רּוַח  ה, ַעד ֲאֶׁשר ִנְזֶּכה ְּבָקרֹוב ֶׁשְּיָעֶרה ַהּׁשֵ ֲחָלֵציֶהם ֹרב ַּתֲענּוג ְוַנַחת ִּדְקֻדּׁשָ
ָטֳהָרה, ְוְיקּוַים ָּבנּו ַהָּפסּוק )ְיֶחְזֵקאל ֶּפֶרק לו כה( "ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם", 
ְוִנְזֶּכה ְלַטֵהר ְלָבֵבנּו ַלֲעבֹד ְליֹוְצֵרנּו ְּבָכל ֹּכֵחנּו ּוְבָכל ַנְפֵׁשנּו ּוְבָכל ְמֹאֵדנּו, ְוִלְלמֹוד 

ָּכל ֶחְלֵקי ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה בד' ֶחְלֵקי ַהַּפְרֵּד"ס. 

ּזַֹהר  דֹול ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודֹו ּבַ ַעל ֵעֶסק ּגָ י( ּבַ

וז"ל: ָהַאְדמֹור ַהָּזֵקן זי"ע: ִמי ֶׁשהּוא ַּבַעל ֵעֶסק ָּגדֹול ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודֹו ַּבֹּזַהר ַאף 
ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, ִּכי ָמה ִאְכַּפת ֵליּה ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ֲאִפּלּו ָהִכי הּוא ְסֻגָּלה. )ַמַאְמֵרי ָהַאְדמֹור 

ַהָּזֵקן ַהְּקָצִרים 1 ַּדף תקעא(

ְּבִחיַנת  ֶׁשֵּיׁש  ְּבִלַיאְזִני,  ַהַּתְנָיא(  )ַּבַעל  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹור  ִמִּפי  ְּבֵפרּוׁש  ַמְענּו  ֶׁשּׁשָ ּוְכמֹו 
ַמאי  ֵיַדע  ְּדָלא  ַאף  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ִּדְבֵרי  ְקִריַאת  מֹוִעיל  ּוְלֶזה  ְוכּו',  ַהֹּמַח  ִטְמטּום 

ָקָאַמר. )ָחָנה ֲאִריֵאל, להרי"א ֵמהֹוִמיל, ְׁשמֹות ַעּמּוד סד(



ִגְלּגּול יא( ִיְהֶיה ָצִריְך ָלבֹוא ּבְ

ְּכִפי ַמה  ְועֹוד ָאְמרּו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ֶׁשָּכל ֶנֶפׁש ְצִריָכה ְלִתּקּוָנּה ַלֲעֹסק ְּבַפְרֵּדס 
יג  יג ְוֵליַדע ַהְרֵּבה ְוִנְתַעֵּצל ְוֹלא ִהּׂשִ יג ְוֵליַדע ְוָכל ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלַהּׂשִ ִהיא ְיכֹוָלה ְלַהּׂשִ ּׁשֶ
ְלִנְׁשָמתֹו  ֶאְפָׁשר  ּׁשֶ ָּכל ַמה  ְוֵיַדע  יג  ֶׁשַּיּׂשִ ְּבִגְלּגּול ַעד  ָצִריְך ָלבֹוא  ֶאָּלא ְמַעט  ְוָיַדע 
ִּכי  ְוסֹודֹות  ּוְדָרׁשֹות  ִּבְרָמִזים  ֵהן  ַהֲהָלכֹות  ִּבְפָׁשֵטי  ְוֵהן  ַהּתֹוָרה  ִמיִדיַעת  יג  ְלַהּׂשִ
יג ְוֵליַדע ִמיִדיַעת ַהּתֹוָרה ֶזהּו ִּתּקּון ְׁשֵלמּוָתּה ְוִאי  ִּנְׁשָמתֹו ְיכֹוָלה ְלַהּׂשִ ָּכל ַמה ּׁשֶ
ֲאֶׁשר חֹוָבה  ִּבְמקֹוָרּה  ם  ַהּׁשֵ ֶאת  ַהַחִּיים  ִּבְצרֹור  ּוְלִהְׁשַּתֵּלם  ְלִהְתַּתֵּקן  ָלּה  ֶאְפָׁשר 
ם ִּבְלִּתי ְיִדיָעה זֹו ְוָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכִמים ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשָּבא ְלָכאן ְוַתְלמּודֹו ְּבָידֹו ְּכֵדי  ִמּׁשָ
ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ָלבֹוא ְּבִגְלּגּול ָלעֹוָלם ַהֶּזה. )ֻׁשְלָחן ָערּוְך ָהַרב ִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶּפֶרק א' ִסיָמן 

ד'(

דֹוׁש ַאף  ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודֹו  דֹול  ּגָ ַעל ֵעֶסק  ּבַ הּוא  יב( ִמי ׁשֶ
ֵאינֹו ֵמִבין ׁשֶ

ּוְבִנּדֹון ְׁשָאר ַהִּלּמּוד ִיְהֶיה ְּבֶזה ָהֹאֶפן: ִמי ֶׁשהּוא ַּבַעל ֵעֶסק ָּגדֹול ִיְהֶיה רֹב ִלּמּודֹו 
ִהיא  ֲהִכי  ֲאִפּלּו  ֵמִבין  ֶׁשֵאינֹו  ֵליּה  ִאְכַּפת  ִּכי ָמה  ֵמִבין,  ֶׁשֵאינֹו  ַאף  ַהָּקדֹוׁש1  ַּבֹּזַהר 
ְיֵרִאים. ִמְּלַבד ִׁשעּוִרין  ְוִסְפֵרי  ְוֵסֶפר ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור  ַיֲעקֹב  ִיְלֹמד ֵעין  ְוַגם  ְסֻגָּלה. 
ַהְּקצּוִבין ְלִלּמּוד ַּתַנ"ְך ּוִמְדְרֵׁשי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְּכמֹו ֵעין ַיֲעקֹב ּוְבֵסֶפר 
ָחְכַמת  ִּפי  ַעל  ַהְמֻיָחִדים  ַהּמּוָסר  ּוְבִסְפֵרי  ֶׁשּבֹו2,  ַהְׂשֵּכל  מּוַסר  ְּבתֹוַכַחת  ַהֹּזַהר 
ְזַמן ִלּמּוד ֵסֶפר  ּוְבַׁשָּבת  ַּגָּווָנא.  ָל"ה ּוְכַהאי  ְוַהּׁשְ ָהֱאֶמת ְּכֵסֶפר ָהֵראִׁשית ָחְכָמה 
ְוֵסֶפר  ְּבָהֶרֶמ"ז  ַהַּקָּבָלה  ְּבִסְפֵרי  ְמַעט  ְּבִעּיּון  ּוֵבאּוִרים  ֵּפרּוִׁשים  ִעם  ַהֹּזַהר3 

1. ֹרב ִלּמּודֹו ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוכּו': ִנְרֶאה ְּדַהַּטַעם ֶׁשָּכַתב ְלַהָּלן "ֲאִפּלּו ָהִכי ִהיא ְסֻגָּלה" הּוא ַטַעם ַנֵּמי ַעל ֶעֶצם 
ְּבֵסֶפר  ְמֻיֶחֶדת  ְסֻגָּלה  ַּבֲאִריכּות ֶׁשֵּיׁש  ַּבְּסָפִרים  ֵמִבין. ּוְכָבר ְמֹבָאר  ְוֵאינֹו  ַּבֹּזַהר ְוֹלא ַרק ַעל ַהּלֹוֵמד  ַהִּלּמּוד 
ַהֹּזַהר. ְוַעֵּין ְּבֶזה ְּב"ֵׁשם ַהְּגדֹוִלים" ַמֲעֶרֶכת ֵסֶפר "ָּבִהיר" ֶׁשָּכַתב ְּבֵׁשם ּגּוֵרי ָהֲאִריַז"ל "ְוִנְרֶאה ִּכי ַּדְוָקא ִלּמּוד 

ַהֶּזה ֵיׁש ּבֹו ְסֻגָּלה יֹוֵתר ַעל ִלּמּוד ִמְׁשָנה ְוַתְלמּוד ּוִמְקָרא". ְוַעֵּין עֹוד ְּבִמְגַּדל עֹז )ַעּמּוד תל"ח( ַּבֲאִריכּות.
2. ּוְבֵסֶפר ַהֹּזַהר ְּבתֹוַכַחת מּוַסר ַהְׂשֵּכל ֶׁשּבֹו: ּוְבִסְפֵרי מּוָסר ַהְמֻיָחִדים ַעל ִּפי ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּכֵסֶפר ֵראִׁשית 
ְסֻגָּלה  ַהֹּזַהר ִמּׁשּום  ְּבֵסֶפר  ִיְלֹמד  ֵעֶסק  ַרֵּבינּו ֶׁשַּבַעל  ָּכַתב  ֶזה  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבִּסיָמן  ַּגָּווָנא  ּוְכַהאי  ָל"ה  ְוַהּׁשְ ָחְכָמה 
ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, ֲאָבל ָּכאן הּוא ְמַחֵּלק ֵּבין ֵחֶלק ַהּמּוָסר ֶׁשַּבֹּזַהר ְלֵחֶלק ַהַּקָּבָלה ֶׁשּבֹו, ְוֵחֶלק ַהּמּוָסר הּוא 

ְּכמֹו ַאָּגדֹות ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶׁשָּצִריְך ְלָלְמָדם ְּכֵדי ִלְלֹמד ֵמֶהם מּוַסר ַהְׂשֵּכל.
ְוֵריׁש ָלִקיׁש ְמַעְּייִני ְּבִסְפָרא ְּדַאַּגְדָּתא ְּבַׁשְּבָּתא,  ְּבִגִּטין )ס.(: ר' יֹוָחָנן  ַעֵּין  ְזַמן ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר:  3. ּוְבַׁשָּבת 
ְמַעְּיִנין  ָהיּו  ְוֹלא  ַקָּבָלה.  קֹוִרין  ֶׁשָאנּו  ָהֱאֶמת  ְוַחְכֵמי  ַחִּיים  ֵעץ  ֶׁשל  ַּבֵּסֶפר  ָּכַתב,  ֶעְמִדין  ַיֲעקֹב  ר'  ּוְבַהָּגהֹות 
ִּבימֹות ַהחֹל ֶאָּלא ְּבִדיִנים ַוֲהָלכֹות ְוכּו', ּוְבַׁשָּבת ֹלא ָהיּו עֹוְסִקים ְּבִדיִנים ַוֲהָלכֹות ְוכּו' ְוָהיּו ְמַעְּיִנים ְּבַׁשָּבת 



ִמְקַּדׁש ֶמֶלְך... ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו. )ְּתׁשּוַבת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִמָּלאִדי ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה 
ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא - ְׁשַנת תשס"ה(

ֶנֶפׁש  ֶׁשִּבְדֵבקּות  זֹו,  ְיֵתָרה  ּוַמֲעָלה  ִיְתרֹון  ָּבֶהם  ֵיׁש  ַהּתֹוָרה  ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות  ָּכל 
ֶכל ַרק ֶׁשהֹוֶגה ּוְמַדֵּבר  ָהָאָדם ְּבֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ַאף ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ּוֵמִבין ָהִעְנָין ְּבֵעין ַהּׂשֵ
ָּבֶהם )ְלַאּפֹוֵקי ִהְרהּור ְּדָלאו ְּכִדּבּור ָּדֵמי( ֲהֵרי ֵהם ַמֲעִלים ֶאת ַהֶּנֶפׁש ְלָמקֹום ֶׁשֹּלא ָהְיָתה ַהֶּנֶפׁש 
ִמּשֶֹׁרׁש  ְלַמְעָלה  ַהַּגָּבה  ִהיא  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֹׁשֶרׁש  ִּכי  ָׁשְרָׁשּה,  ִמַּצד  ָׁשם  ַמַּגַעת 

ַהֶּנֶפׁש )ּתֹוָרה אֹור ְלַבַעל ַהַּתְנָיא, ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ָאִׁשיָרה ַלה'(.

יּה ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ יג( ַעל ְיֵדי ִלּמּוד זֹוַהר ְמַיֲחִדים קּוְדׁשָ

ַעָּתה ָּבאִתי ְלַהְזִּכיר ָּכאן ְּדָבִרים חֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש ְּבִעְנַין ֶזה ַמה ֶׁשָּכַתב ָהַרב 
ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַהַּצִּדיק ַהְּמֻפְרָסם ֲאֶׁשר ָּכל ָרז ֹלא ָאִניס ֵליּה ֹמַה"ר ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי 

זצ"ל ְּבִסְפרֹו ַהָּיָקר ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, וז"ל ְּבַמְעָין ָהִראׁשֹון ְנַהר כ"ד.

ְוַדע ִּכי ִעָּקר ַּכָּוַנות ָהַרְׁשִּב"י ע"ה ְּבִחּבּור ַהּזֹוַהר ָהָיה ָלֶזה, ִלְהיֹות ֶׁשאֹור ַהְּלאּוִמי 
ְּבֶאֶפס ֶׁשַפע ְּבֵאין ּתֹוֵמְך ּוְבֵאין עֹוֵזר ָלּה, ָרָצה ַלֲעׂשֹות ָלּה ֶסֶמְך ְלַיֲחָדּה ְּבַבְעָלּה 
ִיחּוד מּוָעט ַעל ְיֵדי ִחּבּור ַהּזֹוַהר ְּבַמה ֶׁשָהָיה הּוא ַוֲחֵבָריו עֹוְסִקים ְּבסֹודֹות ַהּתֹוָרה 
ֶׁשֶּזה ּגֹוֵרם ְלִיחּוד קב"ה ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַעל ְיֵדי ַהּסֹוד, ֶׁשּסֹוד הּוא ר"ז ְּבִגיַמְטִרָּיא או"ר.

לכן סמכתי לכל מאמר מהזוהר הקדוש בלשון הקודש, ומחולק לקטעים 
כדי להקל על הקורא.

ַהֶּנֱעָלָמה  ַּבָחְכָמה  ּוְלָהִבין  ְלַהְׂשִּכיל  ְמַסַּיַעת  ַהּיֹום  ת  ּוְקֻדּׁשַ ַׁשָּבת,  ֹעֶנג  ִמְּפֵני  ַהֵּלב  ֶׁשּמֹוֶׁשֶכת  ַאָּגָדה  ְּבִדְבֵרי 
ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהיא ְוכּו'.

ִלּמּוד ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִעם ֵּפרּוִׁשים ּוֵבאּוִרים ְּבִעּיּון ְמַעט ְוכּו' ַעֵּין ַּבִּסיָמן ֶׁשִּלְפֵני ֶזה ֶׁשֹּלא ִהְזִּכיר ַרֵּבנּו ִלּמּוד ֶזה 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְלֵעיל. ְוִנְרֶאה ְּדָׁשם ַמְייֵרי ְּבָאָדם ֶׁשֵאינֹו ְמֻסָּגל ְלָהִבין ְּדָבִרים ְּבִעּיּון ְוֵאינֹו ַׁשָּיְך ְלִלּמּוד ְּבִסְפֵרי 
ֵאין ֵּכן ָהָכא ַמְייֵרי ְּבִמי  ַקָּבָלה, ְוָלֵכן ָּכַתב ָׁשם ֶׁשֵּיׁש ְסֻגָּלה ְמֻיֶחֶדת ִּבְקִריַאת ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַאף ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין, ַמה ּׁשֶ
ֶׁשְּמֻסָּגל ִלְלמֹד ְּבִעּיּון. ְוִחּיּוב ֶזה ֶׁשל ִלּמּוד ַהַּקָּבָלה ִנְזַּכר ְּבִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה )ֶּפֶרק א' ִסיָמן ד'( ְּבסֹופֹו: "ְועֹוד 

ָאְמרּו ַחְכֵמי ָהֱאֶמת ֶׁשָּכל ֶנֶפׁש ְצִריָכה ְלִתּקּוָנּה ַלֲעֹסק ְּבַפְרֵד"ס ְוכּו' ְוסֹודֹות ְוכּו'".

ְוִלְכאֹוָרה ָצִריְך ִעּיּון ִּדְבִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ָׁשם ַמְׁשָמע ְּדִלּמּוד ַהֲהָלכֹות קֹוֵדם ְלִלּמּוד ַאָּגָדה ְוַקָּבָלה, ְוָכאן 
ֲהֹלא ַמְייֵרי ְּבִמי ֶׁשֲעַדִין ֹלא ָּגַמר ִלְלֹמד ֲהָלָכה. ְוִנְרֶאה ְּדָצִריְך לֹוַמר ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבנּו ְלֵעיל ְלַגֵּבי ִלּמּוד ַאָּגָדה, 
ָּכַתב ַרֵּבינּו ֶׁשִּלּמּוד ַהֲהָלָכה קֹוֵדם, ַהְינּו ֶׁשֹרב ְזַמּנֹו ִיְהֶיה ַּבֲהָלָכה, ֲאָבל ְּבַוַּדאי ֶׁשָּצִריְך ַלֲעֹסק ְּבִמְקָצת  ְּדַמה ּׁשֶ

ְזַמּנֹו ְּבַקָּבָלה...



יד( הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר

בספר דברי שמואל לפרשת זכור, הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר, 
שמעתי בשם אא"ז מו"ר רבינו הגדול מו"ר שלמה חיים מקאיידנאוו נ"ע, נכסיו 
היינו קניית המדות טובות ויראה ואהבה לה' יתברך, כי הם מכוסים ונסתרים 
במוחא ולבא, כמו שכתב הנסתרות לה' אלוקינו כידוע, והם נכסים שיש בהם 
אחריות אחרית טוב, והרוצה שיתקיימו נכסיו הנ"ל, יטע בהן יטע את עצמו 
בהן, אדר, באדר זאל ער זאך איין פלאנצן אין זיך אין אדר, כי הוא חודש של 
נ"ע על הא דאמרו כל בר ישראל דאית ליה דינא  וכן אמרו רבותיי  ישראל, 
בהדי גוי למציא לו נפשיה, היינו עם גוי שלו עם היצר הרע, כמו שאמרו רז"ל 

)שבת ק"ה ע"ב( איזהו אל זר שבגופו של אדם זה יצה"ר.

טו( זמן תשובה

פעם אחת בעת עריכת השולחן בפורים אמר הגה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע 
וזמן לעשות תשובה, אף  בהתעוררות גדולה, אני אומר שגם עכשיו הוא עת 
על פי שחז"ל לא מנו יום זה כאחד מזמני התשובה, אבל אנו רואים שהזמנים 
והעתים נתנו ביד ישראל, הם יכולים לעבר השנה ואין חוששים לחמץ בפסח 
ושאר איסורים, מכאן ראיה מוכחת שיש בידם לקבוע זמנים, ובכן אני אומר 

שגם עתה הוא זמן תשובה.

אמר  מהר"ש  הגה"ק  דברי  את  זי"ע  מקאמינקא  שלום  ר'  הרה"ק  בשמוע 
שדבריו מרומזים בפסוק "לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים", לולא 
אותיות אלול, אם התמהמהנו בחודש אלול חודש התשובה מלשוב בתשובה, 
לנו  ומנין  תשובה,  של  זמן  הוא  עתה  גם  כי  עתה,  שבים  היינו  שבנו,  עתה  כי 
כי אפשר לקבוע לבדנו זמן, ז"ה פעמיים, ז"ה בגימטריא י"ב, י"ב פעמים, מזה 
שניתנה לנו הרשות לעשות את חודש הי"ג פעמיים, ולא לחשוש לחמץ בפסח, 
נמצא שהזמנים ביד ישראל נתנו, ויכולים להוסיף זמנים לעשות תשובה, עכ"ד.

טז( עת רצון רעוא דרעוא

על מעלת הזמן המיוחד שבו אנו עומדים, איתא בצמח צדק, כי אדר הוא 



החודש הי"ב, וי"ב פעמים חדש גימטריא ג' אלפים תשמ"ד, שהם הי"ג מכילין 
דרחמי, לכל סטר ד' פעמים תתקל"ו כידוע, וזה שאמר זקני מוהר"ם זצ"ל כי 
אד"ר ראשי תבות ר'עוא ד'רעוין א'שתכח, והמן הרשע רצה לגזול החסדים 

מחודש זה עד כאן.

רואים מדבריו אלו, שבחודש אדר הבא עלינו הוא עת רצון גדול מאוד רעוא 
יתברך  יבקש את כל משאלותיו מה'  נצרך שכל אחד  אז הזמן  ולכן  דרעוין, 

בחודש הזה, ובודאי יתקבל לרצון בעת התערותא דרעוא למעלה למעלה.

יז( קדושת יוסף הצדיק

בטורי זהב )סימן תי"ז( איתא בשם אחיו, שי"ב חדשי השנה הם כנגד י"ב שבטים, 
וחודש אדר הוא כנגד יוסף, ויוסף הצדיק הוא יסוד הקדושה בכלל ישראל, וכל 
ישראל נקראים גם כן זרעו של יוסף, כמו שנאמר "בני יעקב ויוסף סלה" )תהילים 
וכיון שחודש  ידי שמירת הקדושה,  ויסוד השראת השכינה בישראל, על  עב( 

זה הוא כנגד יוסף, שזה יסוד קדושת עם ישראל, ה' דר איתנו, ואז הוא עת 
רצון לתשובה שלמה בעניני קדושה, וכן לבקשה מה' יתברך שיתקדש בכל 
רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, שכולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו, עם 

מחשבות קדושות ולב טהור.

יח( רצון קדושה תשובה שמחה

וכן  תשובה,  זמן  זה  אדר  שחודש  הנ"ל  מבעלזא  מהר"ש  דברי  ובצירוף 
שחודש אדר זה עת רצון, וכן שחודש אדר הוא קדושת יוסף הצדיק, עם כל 
ידי  ועל  קדושה,  לתשובה  מסוגל  מאוד  חודש  לנו  יוצא  יחד,  הבחינות  אלו 
שמחה שזה הרי פותח את כל השערים, ודאי שאפשר להתקרב לבוראנו יותר 

ויותר עד אין גבול עד אין שיעור.

יט( קדושת היום

כתב הרב ר' לוי יצחק מבארדיטשוב בספרו הקדוש קדושת לוי וזה לשונו: 
שמעתה  ובשמיעה,  בקריאה  ויכוון  האדם,  לב  יתלהב  המגילה  קריאת  בעת 



כבר,  שקיבלו  מה  קיימו  חז"ל  כמאמר  יתברך,  ומצוותיו  תורתו  עול  מקבל 
לכן יחשוב שמה שחלף אין, ומעתה הוא מקבל עול תורתו ומצוותיו יתברך 
שמו, לכן אמרו בתיקוני זוהר )נז:( יום כפורים שהוא כמו פורים4, ]ראה בפנים 
הספר[, כלומר שהארת יום כיפורים הוא כפורים כו', עבור שביום כיפורים מה 
שחלף אין ומעתה הוא מטוהר, כן בפורים מה שחלף ועבר אין, לכן יתלהב 
האדם בקריאת המגילה, ובשמעו יכין את עצמו לקבל מאותו יום עול תורה 
ומצוות, ויתחדש כנשר נעוריו, ויכוון שבכל דיבור שיוצא מקריאת המגילה 
ובכל דיבור נברא מלאך אחד, מזה יתלהב לב האדם כשיעלה  נברא הארה, 

במחשבתו שמכל דיבור ודיבור שמח הבורא בו, ונברא מלאך.

כ( פורים - היום הגדול ביותר

מלמדנו הקדושת לוי בינה על קדושת יום הפורים שהוא כמו יום כיפורים 
)נז:( שמה שחלף אין, ומעתה הוא מטוהר, אלא שביום  ומקורו בתיקוני זוהר 
היום,  מצוות  ידי  על  זה,  הפורים  וביום  הרבה,  עבודות  ידי  על  זה  כיפורים 
ומתחיל בקריאת המגילה, לכן בקריאת המגילה צריך להכין את עצמו לעול 
תורה חדשה שמקבל עליו, וצריך לקבל התחדשות מחודשת להתחיל ביתר 
לקבל על עצמו ללמוד תורת  שאת להתיגע בתורה בעמל ויגיעה, ובכלל זה 
הסוד, תורת הזוהר של הרשב"י, שזה הרי מלהיב את האדם לעבודתו יתברך 
שמו, ובפרט שרוצה לזכות לתשובה שלימה כמו ביום כיפורים, שזוכים רק על 

ידי לימוד תורת הזוהר, שעל ידו זוכים לתשובה שלמה כידוע.

גדול  נס  כי לעולם לא היה  ופלא,  ואיתא בשער הכוונות עוד דבר חידוש 
כזה, לא בשבתות ולא בימים טובים וכו', אלא בימי הפורים בלבד, ובבחינה 
זו יש יתרון גדול אל פורים על כל שאר הימים, אפילו בשבתות וימים טובים, 
והוא שיש לנו בעצם מדרגות, קודם כל ראש חודש יותר גדול מזה, יום טוב 
הוא  פורים  אבל  קודש,  שבת  מזה  גדול  יותר  הכיפורים  יום  מזה,  גדול  יותר 
הזמן היותר גדול מהכל, כך מבואר מכתבי האר"י ז"ל, והיינו שביום הפורים 

4. ראה במדרש )משלי פרק ט'(, שכל המועדים יהיו בטלים וימי הפורים לא יהיו בטלים לעולם, שנאמר 
"וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם )אסתר ט' כ"ה(, וכן פסק הרמב"ם, 

)ועיין שו"ת הרשב"א סימן צ"ג מה שביאר בזה(. 



יכולים לקבל השפעות טובות והשגות גדולות שבכל ימות השנה אי אפשר 
להשיגם, וכל אחד צריך לחשוב על זה, ולחשוב בעצמו איך יעביר את היום 
רק כל רגע יהיה  הקדוש הזה, ולא שילך הזמן להבל ולריק כמו רבים רח"ל, 

מנוצל עד תום לקדושת היום ולהשגות גדולות.

כא( תהילים וזוהר ביום הפורים
ספר  כל  את  גומר  הייתי  זמן  לפני  שעד  לכם  לספר  רוצה  הננו  כן  ועל 
התהילים ביום תענית אסתר ובשני ימי הפורים לערך 13-15 פעמים, והייתי 
עושה תענית דיבור בכל הימים האלו, ואמרתי ברציפות עוד פעם ועוד פעם, 
ובימים אלו לא היה שייך לדבר איתי רק ברמזים, ובשפת הידים, ולא בשפת 
השפתיים, כי ידוע שתהילים ללא הפסק בינתיים, זה דבר גדול לאין ערוך, ואם 
ממילא אומרים תהילים, אז שזה יהיה ברציפות, אבל לפני כמה שנים, חשבתי 
שתהילים זה אכן דבר גדול ונורא, אבל זה רק כמו נגעים ואהלות, אבל ספר 
הזוהר גדולתו כל כך אלף אלפים פעמים יותר מנגעים ואהלות, ואם כן הייתי 
בדילמה קשה מה אני צריך לעשות, האם לעזוב את מנהגי הקדום ולהתחיל 
לומר זוהר או לא, ושאלתי להרבה מגדולי זמנינו, ולהרבה אנשים חכמים מה 
לעשות, ואמרו לי שפעם אחת אני אגיד כל ספר תהילים בהשתפכות הנפש, 
ואחר כך ללמוד כל הזמן זוהר, אבל כאב לי הדבר שהרי הייתי כל כך מקושר 
בספר התהילים, ולא רציתי לעזוב את הדבקות בספר התהילים, ונתגלה לי 
הארה משמיא, וכך אני באמת נוהג, שאני אומר פעם אחת וקצת יותר תהילים, 
עניני  על  וכן  תהילים,  על  שמדברים  הזוהר  קטעי  כל  בעיקר  לומד  כך  ואחר 

מגילה שזה הרי זמנו היום, וכך יצאתי חובת שניהם.

והנני מציע לכל אחד לעשות כמו שאני עושה, שיהיה אצלו ספר תהילים 
וספר הזוהר, ויקרא כל רגע שיש לו פנאי ביום הפורים, ולא ידבר חס וחלילה 
דברים בטלים ביום הגדול והנורא הזה, וינצל את כל הרגעים כולם למען בקשה 
מה' יתברך על כל הצטרכויותיו, ובטוח אני בזה שתפילותיו לא ישובו ריקם.

כב( לימוד התורה
תורת  לימוד  ובפרט  הפורים,  ביום  הלימוד  מעלת  על  קצת  לעורר  רציתי 

הסוד ביום הפורים עצמו. 



כג( נעשה ונשמע
והוא, שבעצם במעמד הר סיני קיבלו ישראל את התורה מאהבה, על ידי 
שאמרו נעשה ונשמע, שעוד לפני השמיעה כבר הסכימו לעשות את כל הכתוב 
בתורה, וכדמסופר בגמרא על רבא שהיו ידיו באמצע לימודו תחת רגליו, ויצא 
הרבה דם, ואמר לו אחד, שעם זה נשאר כמו שהיה, והיינו מאהבתם אל ה' 

יתברך הם עושים דברים אפילו שקשה להבינם.

כד( קבלוה מאהבה
אבל בעצם ביום מתן תורה היה גם כפיית הר כגיגית, ולכן יש פתחון פה 
לומר שהיה בכפייה ולא מאהבה, ועל זה אומרת הגמרא מכאן מודעה רבה 
לאורייתא, והיינו שזה היה בכפייה, ואם כן אין זה נקרא קבלה בשלמות, לכן 
אומרת הגמרא הדר קיבלוה בימי אחשורוש, והיינו שיום הפורים הוא בעצם 
יום קבלת התורה מאהבה מחדש ללא כפייה כלל ועיקר, ואם כן ביום קבלת 
התורה הרי זה יום עצום ונשגב שאפשר לבקש מה' להבין ולהשכיל תורתו 
הפנימיות  בחלק  בתורה  השגה  גם  לו  שיהיה  לבקש  גם  ואפשר  הקדושה, 
נגלה ללא נסתר, הרי הוא  כי  שבתורה, שזה הרי בעצם העיקר של התורה, 

בדיוק דוגמת הגוף שנשמתה נטלה ממנו. 

כה( יום קבלת התורה
וכן ביום כזה של קבלת התורה, צריך לראות ולהשתדל ללמוד כמה יותר 
ולכן אפשר להבין  יוסף איכא בשוקא,  יומא כמה  שיכול, שהרי אי לאו האי 
למה יש בפורים מצוה כל כך משתה ושמחה, גם בגלל הנס של פורים, וגם בגלל 
קבלת התורה מאהבה, ובקבלת התורה הכל מודים דבעינן נמי לכם. וגם מובן 
שפורים יותר גדול מיום הכיפורים שביום הכיפורים זה תשובה מיראה, אבל 

פורים זה תשובה מאהבה.

כו( רק הוא למד

וכדמקובל על מורנו אבי האבני נזר )מביאלא(, ואצל אחרים מקובל על אביו 
של רש"י, שאמרו שזכה לבן קדוש כזה כהאבני נזר, זה משום שלמד בפורים 
בזמן שאף אחד לא למד, ובזכותו נשאר העולם עומד, ככתוב אם לא בריתי 



יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, ולכן זכה לבן גדול ויקר כזה.

כז( ילמד ויקרא זוהר

על כל פנים רואים כמה גדול כח הלימוד ביום הפורים, ולכן כל אחד יראה 
זוהר5,  שיותר  כמה  יגיד  והשאר  ובכוחו,  שיכול  כמה  הפורים  ביום  ללמוד 
ויקרא בספר תהילים שחיבר דוד המלך עליו השלום, ויבקש בקשותיו ולא 

ישובו ריקם.

ובעיקר יתפללו שכמו שניצלנו מהמן הרשע אז, גם כן נינצל מהמן בדורנו 
מבית ומחוץ מכל השונאים מבית ומחוץ שונאים ברוחניות ושונאים בגשמיות, 

וגם יתפללו שיקיץ קץ לגלותנו, ויבוא גואלנו במהרה בימינו.

כח( משתה ושמחה

להאריך  צריך  ואין  פשוט,  והוא  ושמחה,  משתה  של  החלק  בא  כך  ואחר 
בזה שיאריך בסעודתו בזמירות שירות ותשבחות לה' על כל הטוב שגמלנו, 
שנה  באותו  איתו  שגמל  מה  כל  על  לה'  ויודה  ויוסיף  מהמן,  אותנו  בהצילו 
ובשנים קדמוניות, על הכל צריך להודות לה', ויראה באמת להודות מעמקי 
עד  ליבו, ולא ישכח גם לבקש על העתיד בשעת ההודאה, כידוע שאומרים 

הנה עזרונו, ומיד אומרים ואל תטשנו לנצח.

וכן חייב אדם לבסומא בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי6, 
לראות  רק  לשתות,  מנהגו  לפי  ינהג  אחד  כל  ופשטיה,  ונהרא  נהרא  והנה 

להתנהג על פי ההלכה, כי יהודי נשאר יהודי גם כשמצוה לשתות. 

צבי הירש מזידיטשוב שר בית הזוהר, שמי  ונציין כאן מה שמקובל מרבי 

5. קיבלתי )סתם, וטעמא לא ידענא( מרבי מענדלי ליליג רב בפפד"מ זצ"ל שקיבל מהג"ב "שב יעקב" זצ"ל, 
שכל העוסק בתורה בין מגילת הלילה למגילת היום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, )דרושים ואגרות 
חת"ס י-ם תשנח, רמה.(. כפי החיות והתענוג שמקבל בפורים ]לפי עבודתו[, כך יהיה בליל שימורים. וכפי 

שיהיה בליל שימורים, כך יהיה ביום הכיפורים. איש איש כפי עבודתו ומשאו )בית אהרן, דבר בעתו(.

 
6. כידוע מכתבי האריז"ל, שמרדכי היה גלגול משה רבנו ע"ה - מרדכי תיקן "מתנות לאביונים" עבור 

נשמת משה רבנו ע"ה שהשתתף עמו בתפלתו לבטל הגזרה )קונטרס אלשיך אסתר ט', כב, ובשם 
הרלב"ג(. 



שמשתכר בפורים וודאי יש לו ישועה. )ובלשונו הקדוש ער איז א געהאלפענער(.

יעזור ה' יתברך שנזכה לערוך את הימים הקדושים הבאים עלינו לשלום 
חשוכים מכל חטא ופשע, וה' יתברך ירווה ממנו רוב נחת וה' יערה רוח טהרה 

ממרומים רוח תשובה על כל ישראל וכולם ישובו בתשובה שלמה.

ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ ְוִעּכּוב  ּגֹוֶרֶמת ִאחּור  ּה ִהיא  ּבָ ק  ִהְתַעּסֵ ִמּלְ ְמִניָעֵתנּו  כט( 
נּו ׁשֵ ִמְקּדָ

ָּכַתב המרח"ו ְזָי"ע, ַמה ֶׁשָאַמר ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו )ד' כ"ד(, "ְוָכל ַהְּגָבעֹות ִהְתַקְלָקלּו" 
רֹוִצים  ֶׁשֵאיָנם  ְמַלְּמֵדיֶהם  ֶאת  רֹוִאים  ּׁשֶ ַהְּקַטִּנים  ַהַּתְלִמיִדים  ַהַּבחּוִרים  ֵאּלּו 
ִלְלמֹוד זֹוַה"ק ְותֹוַרת ַהּסֹוד, ַעל ֵּכן ְּגָבעֹות ֵאּלּו ִנְתַקְלְקלּו ְוִלָּבם ֹׁשֶרׁש ּפֹוֶרה ֹראׁש 
ְוַלֲעָנה ְוָעְלָתה ָּבֶהם ֲחלּוַדת ִטיט ְוֶרֶפׁש ִלְכֹּפר ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ... ְוֵאין ָסֵפק ִּכי ֹלא 
ְּבֵעֶסק  ַהֹּכל ָּתלּוי  ִּכי  ָּכַתב ָׁשם,  ְועֹוד  ַּבֹּזַהר.  ַּכִּנְזַּכר  ַהָּבא  ֵחֶלק ָּבעֹוָלם  ָלֶהם  ִיְהֶיה 
ֵּבית  ִּבְנַין  ְוִעּכּוב  ִאחּור  ּגֹוֶרֶמת  ִהיא  ָּבּה  ִמְּלִהְתַעֵּסק  ּוְמִניָעֵתנּו  ַהֹּזאת,  ַהָחְכָמה 
יִרים  ִמְקָּדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו ַהְמֻכֶּנה ְוִנְקָרא "ֲהַדר ַהַּכְרֶמל", ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב )ִׁשיר ַהּׁשִ
ָּברּוְך הּוא קֹוַרת רּוַח ְּבעֹוָלמֹו,  ְלַהָּקדֹוׁש  ֵאין לֹו  ִּכי  ַּכַּכְרֶמל"...  ָעַלִיְך  ו'(: "ֹראֵׁשְך  ז' 

ֶאָּלא ַּכֲאֶׁשר עֹוְסִקים ְּבָחְכָמה זֹו.

ֻמְכָרִחים  ַעְצמֹו  ִׁשְפלּות  ֶׁשֵּיַדע  ְטהֹוָרה,  ָׁשַמִים  ְלִיְרַאת  ִלְזּכֹות  ֶׁשְּכֵדי  רֹוִאים 
ְּגֹדלֹות  ְלַהִּכיר  ְוזֹוִכים  ּוְּכִפירֹות,  ְמֻקְלִקִלים  ִנָּצִלים  ּוְבָכְך  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ִלְלמֹוד 
ִמַּיד  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ְּבִלימּוד  ַיַעְסקּו  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַכֲאֶׁשר  ְׁשמֹו,  ִיְתָּבַרְך  ַהּבֹוֵרא 
ְּכֵדי  הּוא  ַהֶּזה  ְלעֹוָלם  ָהָאָדם  ִּביַאת  ִעֵּקר  ְוָכל  ָמִׁשיַח.  ֵמֶחְבֵלי  ְוִניָצִלים  ִנְגָאִלים 

ֶׁשִּיְלֹמד ֶאת ַהִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה.

ּוֶבֱאֶמת ְּכָבר ָהַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ]הּוא ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ע"ה[ ְמַצֶּוה אֹוָתנּו ִלְלמֹוד זֹוַהר 
ְלֹלא  ִלְלמֹוד  ְוָצִריְך  ַהּדֹורֹות,  סֹוף  ַעד  ֵמִאיר  ָהַרְׁשִּב"י  ּתֹוַרת  ִּכי  ַדְווָקא,  ַהָּקדֹוׁש 

ֶהְפֵסק ְוֹלא ָלֶתת ְמנּוָחה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעד ֶׁשִּיְגָאֵלנּו )זֹוַהר ִּפְנָחס ריט.(.

ְיהּוִדים ְיָקִרים! ַהְּזַמן הֹוֵלְך ְואֹוֵזל... ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים 
ְׁשנֹות ְּבִריַאת ָהעֹוָלם הֹוְלִכים ּוִמְסַּתייִמים עֹוְבִרים, 

חֹוְלִפים ִּביָעף



ִּתַּזל  ַעִין  ְוָכל  ִנְקָרע  ְוַהֵּלב  ְּדָאָגה,  ְמעֹוֵרר  ּכּולֹו(  )ּוָבעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ַהַּמָּצב 
ְוִתְדָמע ִמֹּגֶדל ַהָּצרֹות ַהְּפָרִטּיֹות ְוַהְּכָלִלּיֹות רח"ל. 

ְמֻרֶּבה  ֶׁשִּקְלָלתֹו  יֹום  ְלָך  ֵאין  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשָחַרב  ִמּיֹום  ֲחַז"ל  ַמֲאָמר  ָידּוַע 
ֵּבין  ֶׁשעֹוֶמֶדת  ַאַחת  "ְּכִכְבָׂשה  רח"ל  נֹוָרָאה  ְּבַסָּכָנה  עֹוֵמד  ַהִּיּׁשּוב  ְוָכל  ֵמֲחֵברֹו, 
ע"ה  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ְלַמֲאָמר  ִהַּגְענּו  ֶׁשְּכָבר  ְוִכְמֻדֶּמה  ֻאּמֹות(.  )ִׁשְבִעים  ְזֵאִבים"  ִׁשְבִעים 
ֵען  ְלִהּׁשָ ִמי  ַעל  ָלנּו  ְוֵאין  ַהֲחָרבֹות,  ְמַצְחְצחֹות  ְוָהֻאּמֹות  ְוגֹו'.  ּגֹוִים"  ָרְגׁשּו  "ָלָּמה 
ַמִים, ּוְלַקּוֹות ְלַסֹכָתה ְלֹראִׁשי ְּביֹום ָנֶׁשק )ְּתִהיִלים ֶּפֶרק ָקַמ(, ָּדָבר  ֶאָּלא ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ

ַאֵחר ְּביֹום ָנֶׁשק7. ֶזה ִנְׁשקֹו ֶׁשל ּגֹוג )ְירּוַׁשְלִמי ְיָבמֹות עח.(.

יֹוְדִעים  ְוֹלא  ַהִמְקָלִטים  ּוְלַסֵּדר  ְלִהְתּכֹוֵנן  ְּכרּוִזים  הֹוִציאּו  ֵאּלּו  ַּבָּיִמים  ּוַמָּמׁש 
ָמַתי ִיָּכֵנס ְּבֹראׁש ֶׁשל ֶאָחד ַהְּמֻׁשָּגִעים ְׁשְמְסִביֵבנּו ְלַהְתִחיל ִמְלָחָמה רח"ל, ַהָּצָבא 
ִיְׂשָרֵאל ִמְתּכֹוְנִנים ח"ו ֶׁשֹּלא ָּתבֹוא ִמְלָחָמה ִּכי ָהאֹוֵיב ִהְתַחֵמׁש ְּבִטיִלים  ָּבָאֶרץ 
ִאּיּוִמים ֶׁשִּמי יֹוֵדַע ִמי יּוַכל ְלִהיָנֵצל, ְוֻכָּלם ׁשֹוְבִרים ֶאת ָהֹראׁש ַמה ַלֲעׂשֹות, ְוִאם 
ם  ְלַהּׁשֵ ְׁשצֹוַעַקת  ָהַאָּיָלה  ּוְכמֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ִמַּצד  ִמְלָחָמה  ְוִלְפֹּתַח  ְלַהְקִּדים  ְּכַדאי 
ַעל ִּפי ֶּדֶרְך ַהֶּטַבע ֵאין  ִיְתָּבַרְך ְּכְׁשְצִריָכה ָלֶלֶדת, ָּכְך ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמָצִאים ְּבַמַּצב ּׁשֶ

יֹוְדִעים ַמה ַּלֲעׂשֹות?

יֹום  ָּכל  ְוָלָּמה  ַמה  ַעל  ְוַנְחקֹוָרה,  ְּדָרֵכינּו  ַנְחְּפָׂשה  ּוְלִהְתּבֹוֵנן:  ַלֲעצֹר  ָאנּו  ַחָּיִבים 
ֶׁשעֹוֵבר ָּגרּוַע ֵמֲחֵברֹו? ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ַהִּנְלֶמֶדת, ִּכְבָיכֹול ֵאיָנּה ְמִגיָנה ּוַמִּציָלה ִמָּכל 
ִכיָנה ּבֹוָכה ְוצֹוֶעֶקת ְוַהְגאּוָלה ֹלא ַמִּגיָעה? ּוְּבָיִמים  ַהְּפָגִעים ָהָרִעים. ֵאיְך ֶזה ֶׁשַהּׁשְ
ם ַיִּציֵלנּו ְוֵאין ִאיׁש יֹוֵדַע ַמה ֵיֵלד ּיֹום,  ָקִׁשים ֵאּלּו ָהעֹוְבִרים ַעל ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל ַהּׁשֵ
ָּכל  ּוְלַבֵּטל  ָׁשַמִים  ַרֲחֵמי  ְלעֹוֵרר  ַּבֶּמה  ְותּוִׁשָּיה  ֵעָצה  ּוְמַבְּקִׁשים  ְוַרִּבים ׁשֹוֲאִלים 

ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ה"י. 

ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ְזָי"ע )ִּתיקּוֵני ֹזַהר, ִּתיקּון מג'(: "ְועֹוד ִמי ֶׁשּגֹוֵרם ֶׁשִּתְסַּתֵּלק 
)זֹוַהר, ְּפִניִמּיֹות ַהּתֹוָרה(. - ִמּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ּוִמּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ְוגֹוֵרם  ְוַהָחְכָמה  ַהַּקָּבָלה 

]"וענן  ימים.  שבעה  תשבו  בסוכות   < כמנין   )9761( בגימטריא   > הקדוש  בזוהר  מתאחדים  ישראל   .7
]עיין  נשק",  ביום  לראשי  ל"סכותה  וזוכים  ישראל,  על  חופפת  הקדושה  שהשכינה  יומם",  עליהם  יי 
ירושלמי יבמות ע"ח, וכמו שתמיד היה דורש בפתיחה לירחי כלה מרן בעל "אבי עזרי" את הפסוק הזה, 
ומגוג,  גוג  נינצל ממלחמת  הזוהר הקדוש,  בלימוד  ישראל  ובזכות התאחדות עם  על סכנת האטום[, 
ועוד, כמו שהתורה צוותה עלינו בסוכות תשבו שבעת ימים, כך חייבים ללמוד את הזוהר הקדוש כל 

השבוע בלי הפסק[.



ֵאין ֶאָּלא ְּפָׁשט ַּבּתֹוָרה ּוַבְּגָמָרא )לֹוְמִדים ַרק ְּפָׁשט ַהּתֹוָרה ְוַהְּגָמָרא  ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּתְּדלּו ָּבּה, ְואֹוֵמר ּׁשֶ
ָיִבין...(, ְּבַוַּדאי הּוא ְיֻסַּלק ֶאת ַהַּמִים ֵמַההּוא ְנַהר ּוְמַההּוא ַּגן, אֹוי ַוֲאבֹוי  ָּכל ַהּיֹום, ְוַהֵּמִבין 

לֹו, טֹוב ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ָּבעֹוָלם, ְוֹלא ִיְלַמד אֹוָתּה ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְוֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְוֶנְחַׁשב 
לֹו, ְּכִאילּו ֶהְחִזיר ֶאת ָהעֹוָלם ְלֹתהּו ָוֹבהּו, ְוגֹוֵרם ֲעִנּיּות ָּבעֹוָלם ְוֹאֶרְך ַהָּגלּות!!". - 
ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ָלֵאֶּלה ֶׁשעֹוְבִדים  "אֹוי  ִּתיקּון ל'(:  זֹוַהר,  )ִּתיקּוֵני  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרְׁשִּב"י  ְוֵכן ּכֹוֵתב 
ְּביֹוֶבש, ְוֹלא ִמְׁשַּתְּדִלים ְּבִלימּוד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה, ֲאבֹוי ָלֶהם ֶׁשּגֹוְרִמים ֲעִנּיּות, ְוֶחֶרב 

ּוִבָּזה )ִמְלֲחמֹות( ְוֶהֶרג ְוָאְבָּדן ָּבעֹוָלם, ּוְמַסְּלִקים ֶאת רּוַח ַהָּמִׁשיַח".

ַהזֹוַהר  ִּליּמּוד  ְזכּות  ְוֶזהּו  ְׁשלֹוֶמָך,  ֻסּכֹת  ָעֵלינּו  ּוְפרֹס  יֹום  ְּבָכל  ִמְתַּפְּלִלים  ָאנּו 
ְוׁשֹוֶמֶרת  ְּכָנֶפיָה  ּפֹוֶרֶׁשת  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ְוַהּׁשְ ָעֵלינּו8,  ּוְמַסֵכך  ֶׁשֵּמֵגן  ַהָּקדֹוׁש 
ָעֵלינּו. ְוזֹוִהי ָהֵעָצה ַאַחת ַהְיעּוָצה "ִּליּמּוד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה"9, ְּבִלּמּוד ַהזוהר ַהָּקדֹוׁש 
ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ּוְלַהְׁשִּפיַע  ֻּפְרָענּות  ָּכל  ַלֲעצֹר  ְּבכֹחֹו  ֲאֶׁשר  ּוְבַאְחּדּות,  ְּבִׂשְמָחה 
ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ְלִלּמּוד  ְזָי"ע  ָהַרְמַח"ל  ַּתָּקַנת  ְוַכָּידּוַע  ּוְבַגְׁשִמּיּות,  ְּברּוְחִנּיּות 
ַּמִּציל ִמן ַהֻּפְרָענּות – ּוֵמִביא ַהְּגאּוָלה )ַעיין ֵסֶפר אֹור ַהזֹוַהר פ"ה, ְוֵכן הּוָבא ְּבֵסֶפר  ִּבְרִציפּות – ּׁשֶ

"ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו"(.

תה  8. ִלּמּוד ַהזַֹּהר ַהָּקֹדוׁש ִציָלא ּדְמֵהיְמנּוָתא ְּכֻסָּכה: ָּכתּוב ְּבתִהִּלים )ֶּפֶרק ק"מ ח'( "ה 'ֲאֹד-ָני עֹז יׁשּוָעִתי ַסֹּכָ
וָכְתבּו  גֹּוג.  ֶׁשל  נְׁשקֹו  ֶזה  ָנֶׁשק"  "ְּביֹום  ַאֵחר  ּדָבר  ָאְמרּו:  עח(  ּדף  )ְיָבמֹות  ּוִבירּוַׁשְלִמי  ָנֶׁשק".  ְּביֹום  ְלֹראִׁשי 
ַהְּמֻקָּבִלים דַהְסַכך ֶׁשל ַהֻּסָּכה ִּבְבִחיַנת ִּביָנה, ַהִּנְקֵראת ֵאם ַהֹחוֶפֶפת ַעל ַהָּבִנים ְבִצָלא ּדְמֵהיָמנּוָתא, ּוְּכמֹו 
ר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּלּמּודֹו ִּבְבִחיַנת ִּביָנה, ֶנְחָׁשב ִלְסָכְך ְוִציָלא ּדְמֵהיָמנּוָתא, ּוְמַסֵּכְך ּוָמֵגן ְּביֹום ָנֶׁשק ֶׁשַמִּציל  ֵּכן ַהזהַֹּ

ִמִּמְלֶחֶמת ֹּגוג ּוָמֹגוג. )ַּבֵּדי ֲעָרבֹות(. 
ִעִּתים  ִּתְקַּבע  ִאם  יֹוֵסף:  ַהֵּבית  ְלָמָרן  ַהַּמִּגיד  ְׁשָאַמר  ּוְכמֹו  פ"א(.  ִיְצָחק  )אֹור  ִלְׁשָמּה,  ּתֹוָרה  הּוא  ַהּסֹוד  ּתֹוַרת   .9
ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה, ֶאְפַּתח ִלְּבָך ָּבּה ְדַתְדֵּביק ָרִזין ְסִתיִמין ְּדָלא ָיַדע ַיְתהֹון ַּבר ָנׁש. )ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים ָּפָרַׁשת ֹּבא( - ַווי ְלָעְלָמא 
ְּדִאּנּון ַאִּטיִמין ִלָּבא ּוְסִתיִמין ַעְייִנין ְּדָלא ִמְסַּתְּכִלין ְּבָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא. )ֹזַהר ֵחֶלק א' ַּדף כ"ח.( - ִאינּון ְּדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא 
ַיָּבָׁשה, ְוָלא ָבָעאן ְלִאְׁשַּתְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקָּבָלה, ְדָגְרִמין ְּדִאְסַּתַּלק ְנִביעּו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י' ִמיָנּה, ְוִאְׁשְּתָאַרת 

ב' ְיֵביָׁשה, ַוי לֹון ְּדָגְרִמין ֲעִנּיּוָתא ְוַחְרָּבא ּוִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאְּבָדן ְּבָעְלָמא. )תיק"ז תי' ל'(.



מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי!!!

ַרִּבי  ָהֱאֹלִקי  ַהַּתָּנא  ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ִּדְבֵרי  ֶאת  ּוְלַקֵּים  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכים  ַיַחד  ֻּכָּלנּו 
ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְזָיָע"א, ָּבַני ְׁשנּו ִמּדֹוַתי )ִּגיִטין ס"ז( ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י ִלְמדּו ּתֹוָרִתי, ּוְכָבר 
ְוַהְּקִריָאה  ַהִּלּמּוד  ֶׁשִּבְזכּות  ַלּטֹוב  ָזכּור  ַהָּנִביא  ְוֵאִלָּיהּו  ְמֵהיְמָנא  ָהַרֲעָיא  ִהְבִטיַח 
ְּבֵסֶפר ַהזֹוַה"ק ֵנֵצא ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים, )ַאף ְלֹלא ֲהָבָנה ְּכָלל ַּכָּידּוַע ִמִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו(. ּוְכַדאי הּוא 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסֹמְך ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק. ְורֹוִאים ִמֶּזה ַּבֲעִליל ֶׁשַרק ִּבְזכּות ַהְּקִריָאה 
ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ְּבֹלא  ְּבַרֲחִמים  ְוִנְגָאל  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָלנּו  ֻמְבָטח  ַהזֹוַה"ק  ְּבֵסֶפר  ְוַהִּלּמּוד 
רח"ל. - ְּבֵעיֵנינּו רֹוִאים ְּבחּוׁש ֵאיְך ֶׁשִּמְתַקֶּיֶמת ְנבּוַאת ַהָּנִביא ָעמֹוס )ֶּפֶרק ח' יא- 
יב(: "ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ה' ֶאלֹוִקים ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ָּבָאֶרץ ֹלא ָרָעב ַלֶּלֶחם ְוֹלא 
ָצֵמא ַלַּמִים ִּכי ִאם ִלְׁשֹמַע ֵאת ִּדְבֵרי ה'. - ּוִּמָּכל ַקְצוֹות ָהָאֶרץ ּדֹוְרִׁשים ּוְמַבְּקִׁשים 
ֶאת ְּדָבר ה', ְלִהְתַחֵּבר ֶאל ַהַּתָּנא ָהֶאלֹוִקי ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ע ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ַעם ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל 
ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ֶאת  ַהְמַסְּיִמים  ֶׁשָּכל  ָידּוַע  ֱהֵוי  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה.  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלימּוד 
ְּבַאְחדּות ִּבְבִחיַנת "ְּכִניְׁשָתא ֲחָדא" )זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש( ֵהם זֹוִכים ִלְהיֹות "ֶאֶלף ַהָּמֵגן ָּתלּוי 
ְּכַלל  ַהָּצַלת  ְועֹוֵמד  ָּתלּוי  ֲעֵליֶהם   - ד(,  ד,  יִרים  ַהּׁשִ )ִׁשיר  ַהִּגּבֹוִרים"  ִׁשְלֵטי  ּכֹל  ָעָליו 
ִיְׂשָרֵאל, "ּכֹל ִׁשְלֵטי ַהִּגּבֹוִרים" ְוֵהם ׁשֹוְלִטים ַעל ַהְּגבּורֹות ּוְמַמְתִקים אֹוָתם, ּוִמַּיד 
תרפ"א(,  )ִּבְׁשַנת  ְזָי"ע  ְירּוָׁשַלִים  ְוַצִּדיֵקי  ְּגאֹוֵני  ִּתְקנּו  ּוְכָבר  ְּבַרֲחִמים.  ַהְּגאּוָלה  ָּבָאה 

ְלַאְרֵּגן ֶאֶלף ִסיּוֵמי זֹוַהר ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִלְגאּוָלה ִּבְבִחיַנת "ָהָאֶלף ָלְך ְׁשֹלֹמה".

ם ָזִכינּו ׁשְּבדֹוֵרנּו ִהְתַאֲחדּו ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ּוְבַיַחד ִּסְּימּו זֹוַהר  ּוָברּוְך ַהּׁשֵ
ַהָּקדֹוׁש ָאֶלף ַאְלֵפי ְּפָעִמים, ְוֵיׁש ָלנּו ְּכָבר ָקרֹוב ְלֶאֶלף ָּבֵּתי ִמְּדָרִׁשים ְׁשְמַסְייִמים 
ָּכל ָׁשבּוַע ֶאת ַהזֹוַה"ק ַהְּמחּוָלק ל-70 ֲחָלִקים ַסְך ַהּכֹל יֹוֵתר ֵמֲחִצי ִמְליֹון ִסּיּוִמים 
ֵהִכין ְרפּוָאה ְלַּמָּכה,  מּות ַהְבָטָחתֹו ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י ע"ה, ּׁשֶ ְּבָׁשָנה. ְורֹוִאים ָּבֶזה ִהְתַּגּׁשְ
ְלִיְרַאת  ְוִלְזּכֹות  ֶּבֱאמּוָנה  ְלִהְתַחֵּזק  ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ֶאת  ָּלנּו  ְוֵהִכין 
ָׁשַמִים ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון, ְוִלְזּכֹות ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ְוַעל ְיֵדי ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ִנְזֶּכה 
ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵליָמה ְּבִׂשְמָחה ּוְבַאֲהָבה, ּובֹו ִנָּנֵצל ּובֹו ִנָּגֵאל, )ְּכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ָּכל ַהַּצִּדיִקים 

ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ָׁשם טֹוב ְועֹוד(.

ִלְהיֹות  ָעִתיד  ָהָיה  ַהֹּזַהר  ֶׁשִחּבּור  ִמָּכאן  ְמֹבָאר  "ִהֵּנה  ַהָּקדֹוׁש:  ַהְּשָׁל"ה  וָּכַתב 
ָּגנּוז ְוכּו' ַעד ֶׁשָּיבֹוא ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְּבסֹוף ַהָּיִמים, ֶׁשָאז ִיְתַּגֶּלה ַלַּתְחּתֹוִנים. ּוִבְזכּות 
ִסָּבה  ִּתְהֶיה  ֶזה  ֲאֶׁשר  ְּבִסָּבתֹו  ֵּדָעה  ָהָאֶרץ  ִּתָּמֵלא  ָאז  ִּכי  ָמִׁשיַח,  ָיבֹוא  ָהעֹוְסִקים 
ְקרֹוָבה ְלִביָאתֹו, ְוֶזה ֶׁשָאַמר ּוְבִגיֵנּה "ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו" ְוכּו', ְּכֵדי ֶׁשִּבְזכּות 



ֶזה ִיָּגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵׁשם ֶׁשֹּלא ִנְגֲאלּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ַעד ֶׁשֻהְצַרְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ְלַקְּדָׁשם ְּבַדם ַהֶּפַסח ּוְבַדם ַהִּמיָלה, ֵּכן ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה ֹלא ִיְהֶיה ַהְּגֻאָּלה ַעד 
ה ַהּזֹו, ְוהּוא ְרצֹון ָהֵאל ִיְתָּבַרְך, ְוַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ָּבּה" )ֲעָׂשָרה  ֶׁשִּיְזּכּו ְלתֹוֶסֶפת ַהְּקֻדּׁשָ

ַמֲאָמרֹות ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ְׁשֵני לּוחֹות ַהְּבִרית(. - 

ַרּבֹוֵתינּו  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשִּנְזְּכרּו  ְּכמֹו  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  לֹוְמֵדי  ֶׁשל  ַהִּנְׂשָּגבֹות  ֵמַהַּמֲעלֹות  ְמַעט  ְוַנְזִּכיר 

ִיָּנְצלּו  ֹזַהר...  ֵאּלּו ֶׁשּלֹוְמִדים  ֹּזַהר ָנׂשא(.  )ע"ב ע"ד,  ָחָדׁש  זֹוַהר  ְּבִּתיקּוֵני  ַהְּקדֹוִׁשים: ָּכתּוב 

ִלְלמֹוד  ְזָי"ע  ַהַרְמַח"ל  ִצּוָה  ְוֵכן  ֹנַח,  ְּבֵתַבת  ְּכמֹו  ּוָמגֹוג  ּגֹוג  ּוְמִמְלֶחֶמת  ֵמַהַּמּבּול 
ִּבְרִציפּות ֶאת ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְלִהיָנֵצל ּוְלִהָּכֵנס ְלֵתַבת ֹנַח ֶׁשהּוא ַהזֹוַהר 

ַהָּקדֹוׁש.

ְלַהְׁשָּבַתת  זֹוִכים  ָרִעים.  ְּפָגִעים  ִמָּכל  ִנּצֹוִלים  ָּכתּוב,  ַהָּיָרק(  ְּכַגן  ְּבֵפרּוׁש  )ובתקי"ז, 

ַהִּקְטרּוִגים, ְמַבְּטִלים ֶאת ַהְּקִלּפֹות ּוְמִביִאים ֶאת ַהָּמִׁשיַח )ַהְּגָר"א-ֶאֶבן ְׁשֵלָמה, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, 
דגמ"א ְׁשִמיִני( ְמַטֵהר ּוְמַקֵּדׁש ַהֶּנֶפׁש. )ֶּפֶלא יֹוֵעץ(. ְמָקְרִבים ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְועֹוִׂשים ַנַחת רּוַח 

ָּגדֹול ְליֹוְצָרם )ַמק"מ לתיקו"ז(. ַהּלֹוְמִדים זֹוַה"ק ְּבחֹול: ָׁשָעה ַאַחת ְמַקְּבִלים ְׂשַכר ְּכמֹו 
ָׁשָנה ְׁשֵליָמה. ְּבִׂשְמָחה: ְּכמֹו ֶאֶלף ָׁשָנה, ְּבַצַער: ְּכמֹו ֵמָאה ֶאֶלף ָׁשָנה. ְּבַׁשָּבת: ְּכמֹו 
ֶאֶלף ָׁשָנה ּתֹוָרה. ְּבִׂשְמָחה: ְּכמֹו ִמְליֹון ָׁשָנה. ְּבַצַער: ְּכמֹו ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה. 

)ֲהֵרי"ח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, אבדר"נ(.

ָנה ּתֹוַרת  מֹו 100 ִמְליֹון ׁשָ ַכר ּכְ ל ׂשְ ת ְמַקּבֵ ּבָ ׁשַ יּמּוד זֹוַה"ק ּבְ ל( ּלִ
ט ֶהְפׁשֵ

 100 ֶׁשָּלַמְדָּת  ְּכמֹו  ְׂשַכר  ְמַקֵּבל  ַאָּתה  ְּבַׁשָּבת  זֹוַה"ק  ִּליּמּוד  ְׁשַמְעֶּתם?  ַרּבֹוַתי 
ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוַרת ֶהְפֵׁשט, ֹזאת אֹוֶמֶרת ְּכמֹו ִּליּמּוד ש"ס ַּבְבִלי ִוירּוַׁשְלִמי ִמְליֹון 
ְּפָעִמים, ֵאיֶזה ַמָּתָנה ָיָפה ָנְתנּו ָלנּו ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ָהַרְׁשִּב"י ְוֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְזָיָע"א!!!

ָרד"(.  ַרק ֵהם ִּבְלַבד זֹוִכים ֶׁשְּתִפּלֹוֵתיֶהם ִנְׁשָמעֹות ּוִמְתַקְּבלֹות )ר"י ַאּבּוֲחִציָרא, "ִּבְגֵדי ַהּׂשְ
ַרק ֵהם ִנְקָרִאים עֹוְבֵדי ה' ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשֹּלא ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס. ְוזֹוִכים ְלַקֵּבל 
ְּפֵני ְׁשִכיָנה, ּוֵמרֹוֵאי ְּפֵני ַהֶּמֶלְך )ַרִּבי ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי, ִּפְרֵקי ָאבֹות(. ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּדְך 
ַעם עֹוְבֵדי ה' ָאז ְּתַחֵּפׂש ִמי ֶׁשּלֹוֵמד זֹוַהר ְּכֶׁשָּיבֹוא ַהָּמִׁשיַח ֹיאַמר ֲעֵליֶהם: "ִּבְזכּוְתָך 
ַהֹּצאן  ִעם  ִלְלֹמד  ֶׁשַּיְתִחילּו  ְוָהָיה  ִיֵּתן  ִמי  ָהָעם!".  ִּבְגֻאַּלת  ֵחֶלק  ֶיׁש  ְלָך  ִהַּגְעִּתי!, 
ְקדֹוִׁשים ֶאת ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש... ּוְּבַוַּדאי זֹוִכים ַלְּגֻאָּלה ְּבָקרֹוב ְּבִלי ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח. )ַהַּצִּדיק 

ִמָקאַמאְרָנא ְזָי"ע(.



ְיהּוִדים ְקדֹוִׁשים! ַאִחים ֲאהּוִבים! ַמָּמׁש ַּתֲענּוג ִלְראֹות ּוַמְפִעים ַהְּלָבבֹות, ַהֵאיְך 
ַהִּמְדָרׁשֹות,  ּוָבֵּתי  ַהְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי  ְּבָכל  ְנָעִרים  ַעם  ְזֵקִנים  ַהְיהּוִדים  ָּכל  ִנְתַחְּברּו 
ִלְלֹמד ָּכל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ]ֶׁשַּכָּידּוַע ַמֲעַלת ַהִּלּמּוד ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש עֹוֶלה ָּכפּול ֶאֶלף, 
ַהָּקדֹוׁש ָׁשָעה ִּבימֹות ַהחֹול עֹוֶלה ְלָׁשָנה, ְוָׁשָעה ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֶאֶלף  ְוִלּמּוד זֹוַהר 
ֵמָאה  ּוְבַצַער  ָׁשָנה,  ִמְליֹון  ְלֵעֶרְך  עֹוֶלה  ִׂשְמָחה  ִמּתֹוְך  הּוא  ַהִּלּמּוד  ְוַכֲאֶׁשר  ָׁשָנה, 

ִמְליֹון ָׁשָנה – ְרֵאה ֵסֶפר ֶעְרָּכה ֶׁשל ָׁשָעה[ 

ַׁשְרָיא,  ְׁשִכיְנָּתא  ֲעָׂשָרה  ֵּבי  ָּכל  ִּכי  ֶאֶלף,  ָּכפּול  ְׂשַכר  ְמַקְּבִלים  ְּבִמְנַין  ּוְבִלּמּוד 
ַמָּיא נֹוְתִנים ְּבֶאֶלף )זֹוַה"ק ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא ַּדף קס"א ַעּמּוד א'(, ּוְבִזּכּוי ָהַרִּבים  ְוָכל ַמה ְדָיָהִבי ִמּׁשְ
יִרים ָּפָרָׁשה ח' ִּפְסָקא ט"ז(. ּוִמִּמי ַאְּת ָלַמד,  )ִׁשיר ַהּׁשִ עֹוד ָּכפּול ֶאֶלף ִּכְדִאיָתא ְּבִמְדַרׁש ַרָּבא 
ְבטֹו ֶׁשל ַנְפָּתִלי ִׁשְבטֹו ֶׁשל ַנְפָּתִלי ַעל ְיֵדי ֶׁשָהיּו ְלֵמִדין  ׂשָכר ּוִמּׁשִ ְבטֹו ֶׁשל ִיּׂשָ ִמּׁשִ
ּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ִּבְמקֹוָמן ָנְטלּו ָׂשָכר ֶאֶלף ָהָדא הּוא ִּדְכִתיב ּוִמַּנְפָּתִלי ָׂשִרים ֶאֶלף, ֲאָבל 
ׂשָכר ַעל ְיֵדי ֶׁשָהיּו ְלֵמִדין ּתֹוָרה ִּבְמקֹוָמן ָנְטלּו ָׂשָכר ָמאַתִים ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִׁשְבטֹו ֶׁשל ִיּׂשָ
ָראֵׁשיֶהם ָמאַתִים ְוָכל ֲאֵחיֶהם ַעל ִּפיֶהם. ּוְבִמְדָרׁש זּוָטא )ֹקֶהֶלת ָּפָרָׁשה ה'(: ַרִּבי ַיֲעֹקב 
ֵאין  ָאְמרּו  ִמָּכאן  ִמֶּזה.  ָּגדֹול  ֶהֶבל  ְלָך  ֵאין  ִלֵּמד  ְוֹלא  ָלַמד  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ָאַמר 
ָהַרב נֹוֵטל ְׂשַכר ַּתְלִמיָדיו ַעד ֶׁשְּיַלְּמֶדּנּו ַלֲאֵחִרים. ֶׁשֶּנֱאַמר "ָהֶאֶלף ְלָך ְׁשֹלֹמה" ְוגֹו' 
ָהעֹוֶלה ִמָּכאן ֶׁשַהְּמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים ֶׁשִּיְלְמדּו ְּבִצּבּור ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש  יִרים ח' י"ב(.  )ִׁשיר ַהּׁשִ

 100,000,000,000,000 ַהִּנְגֶלה  ּתֹוַרת  ִלּמּוד  ְּכמֹו  לֹו  עֹוֶלה  ָׁשָעה  קֹוֶדׁש  ְּבַׁשָּבת 
ָׁשָנה - ֵמָאה ְטִריְליֹון ְׁשנֹות ּתֹוָרה. ]ְוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה ְּבַקּלּות ִאם ַּבַעל 
ֶׁשֵהם  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ָּכַתב  )ק"כ(,  ִמְׁשָּפִטים  ָּפָרַׁשת  ְמֵהְמָנא  ַרֲעָיא  ּוְבֹזַהר  ַאָּתה[,  ֶנֶפׁש 
ַנְפָּתִלי ֶׁשהּוא "ַאָּיָלה  ְוָאז ִיְתעֹוֵרר  ִנְרָּדִפים ִמְּפֵני ָהְרָׁשִעים,  ִנְקָרִאים "ַאֶּיֶלת" ֵהם 
ָיִמין  ִמַּצד  ֶׁשהּוא  ָּדִוד  ֶּבן  ַהָּמִׁשיַח  ֶאת  ְיעֹוֵרר  ְוהּוא  ָׁשֶפר",  ִאְמֵרי  ַהּנֹוֵתן  ְׁשלּוָחה 
ַעֵּין ָׁשם. ְוֵיׁש ְלַרֵּמז ֶׁשַּנְפָּתִלי ֵהם ֵאּלּו ֶׁשּמֹוְסִרים ַנְפָׁשם ּוְמַצֲעִרים ַעְצָמם ְלִזּכּוי 
ָהאֹוֲחִזים  ְוַּדְוָקא  ַהָּמִׁשיַח,  ֶאת  ּוְלָהִביא  ַהְּגאּוָלה  ֶאת  ְלָקֵרב  זֹוִכים  ְוֵהם  ָהַרִּבים, 
ְּבִמַּדת ַנְפָּתִלי ֶׁשֵהם ְמַזֵּכי ָהַרִּבים ְּבִלימּוד ַהּתֹוָרה ְוֵאיָנם ָנִחים ִּבְמקֹוָמם, ֵהם ֵאּלּו 

ֶׁשְּמעֹוְרִרים ֶאת ַהְּגאּוָלה ּוִבְזכּוָתם ַהָּמִׁשיַח ָּבא. 

ֶאת  ּוְלָהִביא  ּתֹוָרה,  נֹות  ׁשְ ְטִריְליֹון  ְלֵמָאה  ִלְזּכֹות  רֹוֶצה  ִמי  לא( 
יַח ׁשִ ַהּמָ

ַעָּתה ָצִריְך ְלַהְחִליט ַהִאם ַאָּתה ַׁשָּיְך ְלִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלֵמָאה ְטִריְליֹון ְׁשנֹות 



ּתֹוָרה, ּוְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח, אֹו ַחס ְוָׁשלֹום ִלּפֹול ִלְקִלַּפת ָהֶעֶרב ַרב, ִּכי ֶזה ְּכֶנֶגד 
ֶזה ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים, ְוַהּבֹוֵחר ַּבֹּקֶדׁש הּוא חֹוֵׁשק ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים ּוְזכּות ָהַרְׁשִּב"י 
ְוָכֵעת ֵאין ְלׁשּום ְיהּוִדי10 ֵּתרּוץ ַמּדּוַע  ַּתֲעֹמד לֹו ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם ָּבֶזה ּוְבָבא. - 
ֹלא ִיְלַמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ֶאָּלא ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים ְולֹוְמִדים זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
ּוְמַקְּיִמים ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחיים, ִמִּפי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ע"ה, ֶׁשָאַמר: "ְּבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמן 

ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי" )ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ָנֹׂשא קכ"ד(, ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

ָלה ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ רּו ּבִ ה ְוִצּפֹוָרה ִנְקּבְ לב( ֹמשֶׁ
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בזכותך הגעתי!
התבטא פעם צדיק ואמר: בבוא מלך המשיח, עם ישראל נקבצו ובאו לך, 

ופליטת העם ששים ושמחים. בעת הזו יתבונן מלך המשיח בעיניו הטהורות, 

יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו, ולפתע ירים ידו ויראה באצבעו, כולם ירימו 

ויאמר,  קולו  את  ישמיע מלך המשיח  אז  במחזה,  ויביטו  בפליאה,  עיניהם 

בפנותו אצבעו על יהודי מסוים: "בזכותך היגעתי, לך יש חלק בגאולת העם". 

כך יראה על כל יהודי ויהודי שפעל למען ביאתו. 

ובעצמו  בכבודו  שהמשיח  המאושרים,  הזוכים  מן  להיות  שנזכה  הלואי 

יעיד עלינו – "בזכותך היגעת" 

ובעצמו  בכבודו  שהמשיח  המאושרים,  הזוכים  מן  להיות  שנזכה  הלואי 

יעיד עלינו – "בזכותך הגעתי".

יהודים יקרים, תנו לימוד לשם שמים, הקריבו מדקותיכם למען  על כן, 

ונלך  נפשנו,  לפדות  לגרום  ליוצרינו,  רוח  נחת  לעשות  הקדושה,  השכינה 

כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב"א.

וכולנו כאחד נזכה שיקויים בנו נבואת הרשב"י "זכאה דרא דהאי אתגליא 

ביה ובסגולתו "וקראתם דרור" ותחזנה עינינו, בן דוד משיחנו מלך ביופיו 

יבוא ויגאלינו, ב"עוז" והדר אלוקינו, ובשכר זאת א-ל חי חלקינו, ונחה עליו 

ותגל  ליבינו,  ישמח  ואז  עלינו,  מלכותך  כבוד  יגלה  מגינינו,  צורינו  ה'  רוח 

נפשינו, בישועת מלכינו, אכי"ר.

 לתרומות ולהנצחות: 

מפעל הזוהר העולמי 0527-651911/ בפקס 02-995-1300

      

    

טמיר ל ׁש ם  ההוּ א ידי על וכ וּ '. וּ ׁש כינּת י ּה  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א יח וּ ד 
הבּ נים  אם  עוּ זּ נוּ  ׁש כינת לעלּ וּ י מעפרא, ׁש כינּת א  לאקמא  ונעלם

ישׂ ראל . כּ ל בּ ׁש ם שׂ מחה,

ה ּת נּ אים הריני  כּ ל בּ נׁש מת הזּ ה  הּק דוֹ ׁש  בּ לימ וּ ד  עצמי  מקר 
האלוֹ קי  הּת נּ א וּ ברא ׁש ם  הּק ד וֹ ׁש  בּ ז וֹ הר  הכּ תוּ בים וה צּ דּ יקים
דּ וד  ּת פילת ּת תק יּ ם זה ידי  ועל  בּ נ וֹ . אלעזר ורבּ י יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י

הלוֹ ם עליו  ה ')הּמ ל 'ד סא הילי).אוֹ יב מּפ ני עז  מגדּ ל  לי מחסה היית כּ י ְִִ
ׁש בּ לימ וּ דינוּ  ואז כּ ה ּס לה. כּ נפי בסתר אחסה עוֹ למים  באהל אגוּ רה
נחת  לע שׂ וֹ ת בּ אהבה ׁש מוֹ  למען בּ קבר, דּ וֹ בבוֹ ת  שׂ פתוֹ תיהם יהיוּ  זה
יפקוּ ן  הז וֹ הר, ספר  ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנוּ . רצ וֹ ן ולעשׂ וֹ ת ליוֹ צרנוּ  רוּ ח 
בּ ניהם . על והדר פעל עבדי אל יראה בּ רחמי, גלוּ תא  מן ישׂ ראל
ידינוּ  וּ מעשׂ ה  עלינ וּ  כּ וֹ ננה  ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ  אהינוּ  אדני נעם ויהי 
וּ מעשׂ ה  עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה  עלינוּ  א הינוּ  אדני נעם ויהי כּ וֹ ננה וּ ,

כּ וֹ ננהוּ  י"ז)ידינוּ  ט "ז צ' הילי).(' ה (סד ְִִ


     

מ וֹ דים רבּ וֹ ן  והּס ליחוֹ ת. הרחמים אב האדוֹ נים. ואדני הע וֹ למים  
יהו  לפני אבוֹ תינוּ ,אנחנוּ  ואהי אהינ וּ  

הּק ד ׁש , עבוֹ דת ולעבוֹ דת לתוֹ רת ׁש ּק רבּת נוּ  וּ בה ׁש ּת חויה, בּ קידה
בּ ס וֹ דוֹ ת חלק לּ נוּ  חיּ ינוּ ,ּת וֹ רתונתּת  מה אנוּ , מה ה ּק דוֹ ׁש ה. 

גּ ד וֹ ל חסד  עּמ נוּ  ע שׂ ית מּפ ילים כּ זה א ׁש ר  אנחנוּ  כּ ן על . 
ואל  ועוֹ נוֹ תינוּ . חּט אתינוּ  לכל  ותסלח  ׁש ּת מחל לפני ּת חנוּ נינוּ 
מלּ פני רצוֹ ן יהי וּ בכן .לבינ בּ ינינוּ  מבדּ ילים עוֹ נ וֹ תינוּ  יהיוּ 

יהו ּלבבנו את  ׁש ּת כוֹ נן  אבוֹ תינוּ , וא הי אהינוּ  
לבבנוּ  ותפ ּת ח אלּ ה, לדברינוּ   אזנ וּת קׁש יב ,ואהבת ליראת
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כבוֹ ד כּס א לפני  רוּ ח נחת זה  ל ּמ וּ דנוּ  ויהיה  .ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת  הערל
בּ חינוֹ תינ וּ . בּ כל  נׁש מתנוּ  מק וֹ ר אוֹ ר עלינוּ  ותאציל ניחוֹ ח. כּ ריח
אלּ ה  דּ ברי גּ לּ ית ידם  על א ׁש ר  הּק דוֹ ׁש ים עבדי ניצ וֹ צוֹ ת וׁש יּ תנוֹ צצ וּ 
יעמד  וּ קד תם וּ תמימ וּ תם ּת וֹ רתם וּ זכוּ ת אבוֹ תם וּ זכ וּ ת וּ זכוּ תם בּ עוֹ לם.
ל וֹ מדים . ׁש אנוּ  בּ מה  עינינוּ  ּת איר וּ בזכוּ תם אלּ וּ . בּ דברים נ כּ ׁש ל לבל לנוּ 
יהיוּ  . מ ּת וֹ רת נפלאוֹ ת וא בּ יטה עיני גּ ל י שׂ ראל, זמירוֹ ת נעים כּ מאמר

יהו ,לפני לבּ י והגי וֹ ן פי אמרי יהולרצ וֹ ן כּ י וגאלי. צוּ רי 
:וּ תבוּ נה דּ עת מ ּפ יו חכמה, י ּת ן

יהא רבּ וֹ ן רז יּ א. וגלי וּ מסּת רתא עּמ יקתא מגלּ י  הוּ א  דּ אנ ּת  עלמין , 
מקרא  בּ נא לקיּ מא  בּ פוּ ּמ נא , מ לּ ין לאסבּ רא  קדמ מן  רעוא
ניעוֹ ל  ולא ּת דבּ ר . אׁש ר והוֹ ריתי ּפ י עם  אהיה ואנכי ׁש כּ תוּ ב,
דּ ריׁש א  מ ּפ וּ ּמ א דּ אוֹ ריתא עלּ אין  רזין למ ׁש מע ונז כּ י קדמך . בּ כּס וּ פא

סלה: אמן, רצ וֹ ן, יהי וכן אמן עלּ אה. דּ מתיבתא 

לארבּ עה ונהר והיה יּפ רד וּ מ ם את־הגּ ן, להׁש קוֹ ת מעדן יצא 
הרבּ ים  וּ מצ דּ יקי הרקיע, כּ זהר יזהר וּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים:

:מ ּת וֹ רת נפלאוֹ ת  ואבּ יטה גּ ל ־עיני ועד : לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים


  

אוֹ הב הריני  והריני , ֹכּ מ ו לרע ואהבּת  ׁש ל עשׂ ה מצות עלי מקבּ ל 
ללמד  ּפ י את מז ּמ ן והריני וּ מאדי, כּ נפׁש י ישׂ ראל מ בּ ני אחד כּ ל

פב"פ ... לזכ וּ ת הּק דוֹ ׁש  הזּ הר ת)בּ ספר  יפרט וכא)[... [לרפ וּ את ְְֵַָָָָ
[... [לבּ נים  [... [ויר ּפ אהוּ יהו[יׁש וּ עת יחזקה וּ  דּ ברוֹ  יׁש לח 

ׁש אר   ֹבּ תו גּ ידיו וּ ׁש ס"ה אבריו בּ רמ "ח הגּ וּ ף  וּ רפ וּ את הנּ פׁש  בּ רפוּ את
יׁש וּ עה  בּ דבר  [ויוֹ ׁש יעה וּ  בּ נּ עימים] וּ ׁש נוֹ תיו ימיו ויארי ישׂ ראל חוֹ לי

סלה . אמן [... ורחמים 



     

   

מלּ פנייהי  בּ נוּ יהו רצ וֹ ן ׁש יּ תקיּ ם אבתי וא הי אהי 
כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי ואשׂ ים  ׁש כּ תוּ ב מקרא ע ּת ה
וחרבּ וֹ ת  הריס וֹ ת וּ לתּק ן לרוֹ מם להעלוֹ ת ארץ , וליסד ׁש מים לנטע
מכוֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמ וֹ ן עלּ אה וּ ּפ וּ רפירא לקוּ ט הּק ד וֹ ׁש ה הכינה 
ׁש כּ תוּ ב  מקרא מהרה בּ נוּ  וקיּ ם ליוֹ ׁש נּה  עטרה להחזיר יׁש ב
ׁש בעתים  יהיה  החּמ ה  ואוֹ ר החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה
אלעזר, רבּ י וּ בנוֹ  הּק דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י וּ זכוּ ת  היּ מים". ׁש בעת כּ אוֹ ר 
עד  ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם העוֹ לם לתּק ן  לנוּ  יעמ וֹ ד  עז יּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם 
בּ חכמה  עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכוּ ת יראיו. וכרצ וֹ ן כּ רצ וֹ נוֹ  סוֹ פ וֹ 
לעלּ וּ י  ּת צמיח, מהרה ויׁש וּ עת ּה  הגּ אוּ לה, ּת תקרב ידּה  על  הזּ את ,
ויּ אמר  ׁש כּ תוּ ב מקרא בּ נוּ  ויקוּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נוּ  ׁש כינת

א וֹ ר עלינוּ  ויזרח אוֹ ר, יהי ההוּ א יהו אקים  בּ יּ וֹ ם , 
יהו ועד.יהיה  סלה נצח אמן אחד, וּ ׁש מ וֹ  אחד  

זיע"א) ויטאל   יח רי ל   ד ה נל מ ה פה ְְִִִִִֶַַַַַָָָֻ(נח 

יהומוֹ דה  לפני ׁש זּ כּ יתני אני אבוֹ תי ואהי אלוֹ הי 
וּ זכוּ ת  עילּ אה, זיהרה הזּ ה ה ּק דוֹ ׁש  בּ ספר  ולהגוֹ ת ללמ וֹ ד

להבטחת הּת נּ אים  ונז כּ ה וּ לזרענוּ  לנ וּ  יעמ וֹ ד ּת וֹ רתם ׁש לּ מדנוּ  הּק ד וֹ ׁש ים 
ככא)הנּ ביא נט, נאם (י עיה בּ יעקב פׁש ע וּ לׁש בי גּ וֹ אל לציּ וֹ ן וּ בא ְְַָ
יהו אמר אוֹ תם בּ ריתי זאת רוּ חי יהוואני 

זרע וּ מ ּפ י מּפ י ימ וּ ׁש וּ  א בּ פי שׂ מ ּת י אׁש ר וּ דברי עלי אׁש ר
אמר זרע זרע בּ נוּ יהווּ מּפ י ויתקיים עוֹ לם . ועד מעּת ה 

טז)הנּ בוּ אה נא, לנטע (יעיה  כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי ואשׂ ים ְְַָ
רעיא  מ ׁש ה וּ בּ רכּ ת  אּת ה. עּמ י לצ יּ וֹ ן ולאמר ארץ  וליסד  ׁש מים

דּ ידן, בּ מהרה ּת תגלּ ה עּמ וֹ יהומהימנא ואין ינחנּ וּ  בּ דד  
בּ אמת  בּ יׁש וּ עת נפׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ  נכר, אל

 ּבּ ר ו ,קי א  מל לצ יּ וֹ ן ואמן .יהובּ אמר אמן לע וֹ לם 
ה ') (סד



    

כבוֹ ד כּס א לפני  רוּ ח נחת זה  ל ּמ וּ דנוּ  ויהיה  .ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת  הערל
בּ חינוֹ תינ וּ . בּ כל  נׁש מתנוּ  מק וֹ ר אוֹ ר עלינוּ  ותאציל ניחוֹ ח. כּ ריח
אלּ ה  דּ ברי גּ לּ ית ידם  על א ׁש ר  הּק דוֹ ׁש ים עבדי ניצ וֹ צוֹ ת וׁש יּ תנוֹ צצ וּ 
יעמד  וּ קד תם וּ תמימ וּ תם ּת וֹ רתם וּ זכוּ ת אבוֹ תם וּ זכ וּ ת וּ זכוּ תם בּ עוֹ לם.
ל וֹ מדים . ׁש אנוּ  בּ מה  עינינוּ  ּת איר וּ בזכוּ תם אלּ וּ . בּ דברים נ כּ ׁש ל לבל לנוּ 
יהיוּ  . מ ּת וֹ רת נפלאוֹ ת וא בּ יטה עיני גּ ל י שׂ ראל, זמירוֹ ת נעים כּ מאמר

יהו ,לפני לבּ י והגי וֹ ן פי אמרי יהולרצ וֹ ן כּ י וגאלי. צוּ רי 
:וּ תבוּ נה דּ עת מ ּפ יו חכמה, י ּת ן

יהא רבּ וֹ ן רז יּ א. וגלי וּ מסּת רתא עּמ יקתא מגלּ י  הוּ א  דּ אנ ּת  עלמין , 
מקרא  בּ נא לקיּ מא  בּ פוּ ּמ נא , מ לּ ין לאסבּ רא  קדמ מן  רעוא
ניעוֹ ל  ולא ּת דבּ ר . אׁש ר והוֹ ריתי ּפ י עם  אהיה ואנכי ׁש כּ תוּ ב,
דּ ריׁש א  מ ּפ וּ ּמ א דּ אוֹ ריתא עלּ אין  רזין למ ׁש מע ונז כּ י קדמך . בּ כּס וּ פא

סלה: אמן, רצ וֹ ן, יהי וכן אמן עלּ אה. דּ מתיבתא 

לארבּ עה ונהר והיה יּפ רד וּ מ ם את־הגּ ן, להׁש קוֹ ת מעדן יצא 
הרבּ ים  וּ מצ דּ יקי הרקיע, כּ זהר יזהר וּ  והּמ שׂ כּ לים ראׁש ים:

:מ ּת וֹ רת נפלאוֹ ת  ואבּ יטה גּ ל ־עיני ועד : לעוֹ לם כּ כּ וֹ כבים


  

אוֹ הב הריני  והריני , ֹכּ מ ו לרע ואהבּת  ׁש ל עשׂ ה מצות עלי מקבּ ל 
ללמד  ּפ י את מז ּמ ן והריני וּ מאדי, כּ נפׁש י ישׂ ראל מ בּ ני אחד כּ ל

פב"פ ... לזכ וּ ת הּק דוֹ ׁש  הזּ הר ת)בּ ספר  יפרט וכא)[... [לרפ וּ את ְְֵַָָָָ
[... [לבּ נים  [... [ויר ּפ אהוּ יהו[יׁש וּ עת יחזקה וּ  דּ ברוֹ  יׁש לח 

ׁש אר   ֹבּ תו גּ ידיו וּ ׁש ס"ה אבריו בּ רמ "ח הגּ וּ ף  וּ רפ וּ את הנּ פׁש  בּ רפוּ את
יׁש וּ עה  בּ דבר  [ויוֹ ׁש יעה וּ  בּ נּ עימים] וּ ׁש נוֹ תיו ימיו ויארי ישׂ ראל חוֹ לי

סלה . אמן [... ורחמים 



     

   

מלּ פנייהי  בּ נוּ יהו רצ וֹ ן ׁש יּ תקיּ ם אבתי וא הי אהי 
כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי ואשׂ ים  ׁש כּ תוּ ב מקרא ע ּת ה
וחרבּ וֹ ת  הריס וֹ ת וּ לתּק ן לרוֹ מם להעלוֹ ת ארץ , וליסד ׁש מים לנטע
מכוֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמ וֹ ן עלּ אה וּ ּפ וּ רפירא לקוּ ט הּק ד וֹ ׁש ה הכינה 
ׁש כּ תוּ ב  מקרא מהרה בּ נוּ  וקיּ ם ליוֹ ׁש נּה  עטרה להחזיר יׁש ב
ׁש בעתים  יהיה  החּמ ה  ואוֹ ר החּמ ה כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה
אלעזר, רבּ י וּ בנוֹ  הּק דוֹ ׁש  הרׁש בּ "י וּ זכוּ ת  היּ מים". ׁש בעת כּ אוֹ ר 
עד  ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם העוֹ לם לתּק ן  לנוּ  יעמ וֹ ד  עז יּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם 
בּ חכמה  עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכוּ ת יראיו. וכרצ וֹ ן כּ רצ וֹ נוֹ  סוֹ פ וֹ 
לעלּ וּ י  ּת צמיח, מהרה ויׁש וּ עת ּה  הגּ אוּ לה, ּת תקרב ידּה  על  הזּ את ,
ויּ אמר  ׁש כּ תוּ ב מקרא בּ נוּ  ויקוּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה עוּ זּ נוּ  ׁש כינת

א וֹ ר עלינוּ  ויזרח אוֹ ר, יהי ההוּ א יהו אקים  בּ יּ וֹ ם , 
יהו ועד.יהיה  סלה נצח אמן אחד, וּ ׁש מ וֹ  אחד  

זיע"א) ויטאל   יח רי ל   ד ה נל מ ה פה ְְִִִִִֶַַַַַָָָֻ(נח 

יהומוֹ דה  לפני ׁש זּ כּ יתני אני אבוֹ תי ואהי אלוֹ הי 
וּ זכוּ ת  עילּ אה, זיהרה הזּ ה ה ּק דוֹ ׁש  בּ ספר  ולהגוֹ ת ללמ וֹ ד

להבטחת הּת נּ אים  ונז כּ ה וּ לזרענוּ  לנ וּ  יעמ וֹ ד ּת וֹ רתם ׁש לּ מדנוּ  הּק ד וֹ ׁש ים 
ככא)הנּ ביא נט, נאם (י עיה בּ יעקב פׁש ע וּ לׁש בי גּ וֹ אל לציּ וֹ ן וּ בא ְְַָ
יהו אמר אוֹ תם בּ ריתי זאת רוּ חי יהוואני 

זרע וּ מ ּפ י מּפ י ימ וּ ׁש וּ  א בּ פי שׂ מ ּת י אׁש ר וּ דברי עלי אׁש ר
אמר זרע זרע בּ נוּ יהווּ מּפ י ויתקיים עוֹ לם . ועד מעּת ה 

טז)הנּ בוּ אה נא, לנטע (יעיה  כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי ואשׂ ים ְְַָ
רעיא  מ ׁש ה וּ בּ רכּ ת  אּת ה. עּמ י לצ יּ וֹ ן ולאמר ארץ  וליסד  ׁש מים

דּ ידן, בּ מהרה ּת תגלּ ה עּמ וֹ יהומהימנא ואין ינחנּ וּ  בּ דד  
בּ אמת  בּ יׁש וּ עת נפׁש נוּ  ותגל לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ  נכר, אל

 ּבּ ר ו ,קי א  מל לצ יּ וֹ ן ואמן .יהובּ אמר אמן לע וֹ לם 
ה ') (סד



     

וּ מטיב אהינ וּ  טוֹ ב עלינ וּ  רחם רחמן מל אבוֹ תינוּ  ואהי 
בּ גלל  רחמי בּ המ וֹ ן [עלינוּ ] אלינוּ  ׁש וּ בה לנוּ . הדּ רׁש 
על   מקדּ ׁש וכוֹ נן כּ בּת חלּ ה בית בּ נה  .רצ וֹ נ ׁש עשׂ וּ  אבוֹ ת
לתוֹ כוֹ , ׁש כינת והׁש ב בּ תּק וּ נוֹ . ושׂ ּמ חנוּ  בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכוֹ נ וֹ .
וה ׁש ב  וּ לזמרם. ל ׁש ירם לדוּ כנם וּ לויים לעבוֹ דתם כּ הנים  והׁש ב

יהו את דּ עה הארץ  וּ מלאה  לנויהם. ליראה ישׂ ראל  
רצ וֹ ן . יהי כּ ן אמן והנּ וֹ רא הגבּ וֹ ר הגּ דוֹ ל   ׁש מ את וּ לאהבה
(סי"ת)





ֶפר ּסֵ

זֹוַהר ְלּפּוִרים 
ֵלם ַהּשָׁ

ַרך א' ּכְ

     

וּ מטיב אהינ וּ  טוֹ ב עלינ וּ  רחם רחמן מל אבוֹ תינוּ  ואהי 
בּ גלל  רחמי בּ המ וֹ ן [עלינוּ ] אלינוּ  ׁש וּ בה לנוּ . הדּ רׁש 
על   מקדּ ׁש וכוֹ נן כּ בּת חלּ ה בית בּ נה  .רצ וֹ נ ׁש עשׂ וּ  אבוֹ ת
לתוֹ כוֹ , ׁש כינת והׁש ב בּ תּק וּ נוֹ . ושׂ ּמ חנוּ  בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכוֹ נ וֹ .
וה ׁש ב  וּ לזמרם. ל ׁש ירם לדוּ כנם וּ לויים לעבוֹ דתם כּ הנים  והׁש ב

יהו את דּ עה הארץ  וּ מלאה  לנויהם. ליראה ישׂ ראל  
רצ וֹ ן . יהי כּ ן אמן והנּ וֹ רא הגבּ וֹ ר הגּ דוֹ ל   ׁש מ את וּ לאהבה
(סי"ת)



ֵסֶפר א. הּוא, זֹוַהר לפורים ֵחֶלק א', 
ּבֹו  ֵלם,  ַהּשָׁ לפורים  זֹוַהר  ֶפר  ִמּסֵ
ַהזֹוַהר  ִסְפֵרי  ִמּ ֲאָמִרים  ַהּמַ ְטנּו  ִלּקַ

ֲאָרִמית ְוָלׁשֹון ַהֹקוֶדש. ּבַ

 זַֹהר ְלפּוִרים
ֵחֶלק א'





זֹוַהר ְלּפּוִרים

 מגילת אסתר
פרק

 א'
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לפורים אזוהר א' פרק אסתר מגילת

לפורים  זוהר
א' פרק  אסתר  מגילת

אח ׁש ור וֹ ׁש ויהי (א) ועד[א ]בּ ימי מה דּ וּ   ה ּמ ל אח ׁש ור וֹ ׁש  ה וּ א  
מדינה : וּ מאה  ועשׂ רים ׁש בע  ההם (ב)כּ וּ ׁש  בּ יּ מים 

אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל ה בּ ירה :[ב ]כּ ׁש בת בּ ׁש וּ ׁש ן  א ׁש ר  מלכ וּ תוֹ  כּ ּס א  על  

ע"א ):א. ז' דף שמות (פרשת שמות זוהר

עòר ₣ ùכח וקם  למל רא ýי היה  לא  ò₣ורòְְְְְֲִֵַַָָָָָֹֹֹאח

 ולעא יתבי הו יהדה, ורי יסי ְְְְֲִִִֵַַַָָָרי
ר י אמר ,מע רי קמי ְְְְִִִִֵַַַָָָא רייתא 
על  חד מל  קו כתיב האי ְְִִֶֶַַַָָָָָיה דה,
מה ,רמי מ ק  איה ,ותנינ , ְְְְִִִִֵֵַַָָָָמצרי
למלא, אתחזי ולא ,ק פל , ְְְְְֲִֵַַָָָָָָהוה 
הכי א ,מע רי אמר .ק ְְְִִִַַָָָָָֹבעתרא
אתחזי לא  וראח גוונא  ְְְְְְֲִֵֵַַָָָהא,
עתרא, וק ,רמי מ וק ְְְְְְְִֵַַָָָָלמלא ,
  א מעלמא, ליראל לא בדא ְְְְִֵֵָָָָָָָבעא 
וק למלא , אתחזי לא האי ְְְְִֵַַָָָָָָהכא ,
ליראל  לא בדא  בעא ,ְְְְִִֵֵַָָָָָמגרמי
הבה ,'וג ע אל ואמר כתיב ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹמעלמא,
מלא ק הוה וכד ,'וג ל ְְְְְֲִַַַָָָָתחמה

לתא. מלא  ק ְְְֵַַָָָָלעיא,

ע"א ):ב. רע"ו דף תצא כי  (פרשת  דברים זוהר

חמ₣רים על  ולא  סýסים על רק  לר ב ýמל ה   מל òל ûְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹרם

למרב  מטרניתא , מלא רא ְְְְְְִִֵַַַַָָָלית 
הא הדא .סוו ס על אא  חמרא, ְֲֲֶַַָָָָָעל

ג)דכתיב, ססי(חבקוק על תרב י ְְִִִִֶַַ

סקיוע  ביי  הי יהדה ורי יסי ְְְְְִִִִֵַַָָרי 
יה דה, ר י אמר .מע רי לפני ְְְִִִִֵַַַַָָָרה 
על  חד מל קו תב  ה ֶֶֶֶַַַָָָָָמה
מה , מעצמ  ק ה א נינו ,ְְְִִִֵֶַַַָָמצרי
,למל היה  ראי ולא , ק  פל ְְִֶָָָָָָָָֹֹהיה 
הל  ,מע ר י אמר . ק ה א ְְִִֶַַַָָֹֹבער 
ראי  היה א וראח מ ה א, ְְֲֵֶַָָָָֹ
ורצה ע ר,  וק , מעצמ וק , ְְְְְְִֵֶַָָָָֹֹלמל
 א א ,ל הע מ יראל את  ְְֲִִִֵֶַַָָָָלהאביד
ורצה , מעצמ ועמד למלכה, ראי  לא ְְְְִֵֶַַָָָָָֹזה
תב  ,להע  מ יראל את ְְֲִִִֵֶֶַָָָָלהאביד
.'וג ל תח מה  הבה ,'וג ע אל ְְְְִֶֶַַַָָָֹו אמר 
מל עמד  למעלה מל ע מד ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָכהיה

ְַָלמה .

חמר , על  לרב מלה  מל ל ר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָֹאי
ת ב  זה , סי ס על ג)אא  י (חבקוק ִִֶֶֶַָָ

 אי יעה. בתימר סי ס על  ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹתרב
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לפורים  זוהר
א' פרק  אסתר  מגילת

אח ׁש ור וֹ ׁש ויהי (א) ועד[א ]בּ ימי מה דּ וּ   ה ּמ ל אח ׁש ור וֹ ׁש  ה וּ א  
מדינה : וּ מאה  ועשׂ רים ׁש בע  ההם (ב)כּ וּ ׁש  בּ יּ מים 

אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל ה בּ ירה :[ב ]כּ ׁש בת בּ ׁש וּ ׁש ן  א ׁש ר  מלכ וּ תוֹ  כּ ּס א  על  

ע"א ):א. ז' דף שמות (פרשת שמות זוהר

עòר ₣ ùכח וקם  למל רא ýי היה  לא  ò₣ורòְְְְְֲִֵַַָָָָָֹֹֹאח

 ולעא יתבי הו יהדה, ורי יסי ְְְְֲִִִֵַַַָָָרי
ר י אמר ,מע רי קמי ְְְְִִִִֵַַַָָָא רייתא 
על  חד מל  קו כתיב האי ְְִִֶֶַַַָָָָָיה דה,
מה ,רמי מ ק  איה ,ותנינ , ְְְְִִִִֵֵַַָָָָמצרי
למלא, אתחזי ולא ,ק פל , ְְְְְֲִֵַַָָָָָָהוה 
הכי א ,מע רי אמר .ק ְְְִִִַַָָָָָֹבעתרא
אתחזי לא  וראח גוונא  ְְְְְְֲִֵֵַַָָָהא,
עתרא, וק ,רמי מ וק ְְְְְְְִֵַַָָָָלמלא ,
  א מעלמא, ליראל לא בדא ְְְְִֵֵָָָָָָָבעא 
וק למלא , אתחזי לא האי ְְְְִֵַַָָָָָָהכא ,
ליראל  לא בדא  בעא ,ְְְְִִֵֵַָָָָָמגרמי
הבה ,'וג ע אל ואמר כתיב ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹמעלמא,
מלא ק הוה וכד ,'וג ל ְְְְְֲִַַַָָָָתחמה

לתא. מלא  ק ְְְֵַַָָָָלעיא,

ע"א ):ב. רע"ו דף תצא כי  (פרשת  דברים זוהר

חמ₣רים על  ולא  סýסים על רק  לר ב ýמל ה   מל òל ûְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹרם

למרב  מטרניתא , מלא רא ְְְְְְִִֵַַַַָָָלית 
הא הדא .סוו ס על אא  חמרא, ְֲֲֶַַָָָָָעל

ג)דכתיב, ססי(חבקוק על תרב י ְְִִִִֶַַ

סקיוע  ביי  הי יהדה ורי יסי ְְְְְִִִִֵַַָָרי 
יה דה, ר י אמר .מע רי לפני ְְְִִִִֵַַַַָָָרה 
על  חד מל קו תב  ה ֶֶֶֶַַַָָָָָמה
מה , מעצמ  ק ה א נינו ,ְְְִִִֵֶַַַָָמצרי
,למל היה  ראי ולא , ק  פל ְְִֶָָָָָָָָֹֹהיה 
הל  ,מע ר י אמר . ק ה א ְְִִֶַַַָָֹֹבער 
ראי  היה א וראח מ ה א, ְְֲֵֶַָָָָֹ
ורצה ע ר,  וק , מעצמ וק , ְְְְְְִֵֶַָָָָֹֹלמל
 א א ,ל הע מ יראל את  ְְֲִִִֵֶַַָָָָלהאביד
ורצה , מעצמ ועמד למלכה, ראי  לא ְְְְִֵֶַַָָָָָֹזה
תב  ,להע  מ יראל את ְְֲִִִֵֶֶַָָָָלהאביד
.'וג ל תח מה  הבה ,'וג ע אל ְְְְִֶֶַַַָָָֹו אמר 
מל עמד  למעלה מל ע מד ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָכהיה

ְַָלמה .

חמר , על  לרב מלה  מל ל ר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָֹאי
ת ב  זה , סי ס על ג)אא  י (חבקוק ִִֶֶֶַָָ

 אי יעה. בתימר סי ס על  ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹתרב
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ּפ רס(ג ) חיל  ועבדיו שׂ ריו לכל  מׁש ּת ה  עשׂ ה  למלכוֹ  ׁש ל וֹ ׁש  בּ ׁש נת
לפניו: ה ּמ דינוֹ ת ושׂ רי  ה ּפ רּת מים ע ׁש ר(ד )וּ מדי את בּ הראתוֹ  

ׁש מוֹ נים  ר בּ ים ימים  גּ ד וֹ לּ תוֹ  ּת פארת יקר  ואת מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד 
יוֹ ם: העם (ה)וּ מאת לכל   ה ּמ ל ע שׂ ה  הא לּ ה  ה יּ מים וּ במלוֹ את 

ימים  ׁש בעת מׁש ּת ה  קטן ועד  למ גּ ד וֹ ל  ה בּ ירה  בּ ׁש וּ ׁש ן ה נּ מצאים
: ה ּמ ל בּ יתן גּ נּ ת בוּ ץ(ו)בּ חצר  בּ חבלי  אח וּ ז וּ תכלת כּ ר ּפ ס  ח וּ ר  

רצפת  על  וכסף זהב מּט וֹ ת ׁש ׁש  וע ּמ וּ די כסף  גּ לילי  על  ואר גּ מן
וסחרת: ודר  וׁש ׁש  מכּ לים (ז)בּ הט וכלים זהב בּ כלי וה ׁש קוֹ ת 

: ה ּמ ל כּ יד  רב  מלכ וּ ת ויין כּ י(ח )ׁש וֹ נים אנס  אין כ דּ ת וה תיּ ה  
ואיׁש : אי ׁש  כּ רצוֹ ן לע שׂ וֹ ת בּ יתוֹ  רב כּ ל  על   ה ּמ ל י ּס ד גּ ם (ט)כן 

 ל ּמ ל א ׁש ר  ה ּמ לכ וּ ת בּ ית נ ׁש ים מׁש ּת ה  ע שׂ תה  ה ּמ ל כּ ה  וׁש ּת י
למה וּ מן(י)אח ׁש ור וֹ ׁש : אמר בּ יּ ין  ה ּמ ל לב כּ ט וֹ ב  ה ביעי בּ יּ וֹ ם 

ה ּס ריסים  ׁש בעת וכרכּ ס  זתר  ואבגתא  בּ גתא  חרב וֹ נא  בּ זּ תא 
ה ּמ ל המ ׁש  ּפ ני את ו ׁש ּת י(יא)אח ׁש ור וֹ ׁש :[ג]רתים  את להביא  

 מזלזלי אי יעה. תיבְְְְְְְִֵֶַַָמר
חמרא. על מטרניתא למרב ְְְְְֲִִַַַַָָָָמלכ תא,
הדיט אתר י לית  מלא,  ְְֲֵֵֵֶֶַָָָל
 בגי חמרא. על למר ב ארחי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָעבד,

מ יח, י תיב ט)א (דעני(זכריה  ְְִִִֵַָָָ
ע"א)  רע"ו איה עני חמ ר. על ְֲִִֵַַָָורכב

אר יבמ ת, נ ה בי ער ,סימְְְִִִֵַָָָ
,מל  אתקרי ולא כלל. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָמתניתי
יראל . נסת  ילי ססיא רכיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָעד

ע"א ):ג. קצד דף - מקץ (פרשת בראשית זוהר 

ה ćòflיע ה Łס₣ד מ ûת  י₣סף  זה ְְִִֵֶַַַַַָָנהר 

חזי, אמר)א  דאת סח )(כמה תהלי)ר ֲֵָָ
אדנ "י, ר . לנ יעמס  י  י ֲֲֲַָָָָָֹֹאדנ "י

על הל ה להריב לכ ת ְְְְְְְִִַַַַַַַָמזלזלי
 מק זה אי ,מל  ל  ְֲֵֵֶֶֶֶָחמר .
חמר . על  לר ב  ר עבד, ְְְֲִֶֶֶֶַַַהדיט

יח תב  ט)ולכ על(זכריה ורכב עני ְְִִֵֵַַַָָָָ
נה, ,בי ער :סימ   ה א עני ְֲִִִִֵָָָָחמר .
נקרא ולא כלל . מנית  אר  ְְְְְְִִִָָָָָֹיבמת.
נסת  , ססה  ר כב  עד ,מל  ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ִִֵָי ראל .

שנאמר] [כמו  ראה , סח )א ש)ר ְֵָֹ
אדנ"י , ר .לנ יעמס   י  י ֲֲֲַָָָָָאדנ"י

לפורים גזוהר א' פרק אסתר מגילת

את  וה רים העּמ ים להרא וֹ ת מלכ וּ ת בּ כתר   ה ּמ ל לפני ה ּמ ל כּ ה 
היא : מראה  ט וֹ בת כּ י בּ דבר(יב)יפיּה  לבוֹ א  וׁש ּת י  ה ּמ ל כּ ה  וּת מאן 

ב וֹ : בּ ערה  וחמתוֹ  מאד   ה ּמ ל ויּ קצף ה ּס ריסים בּ יד  א ׁש ר   ה ּמ ל
כּ ל(יג ) לפני  ה ּמ ל דּ בר  כן כּ י הע ּת ים ידעי  לחכמים  ה ּמ ל ויּ אמר 

רזא קרא והאי י "ד, "נ ל"ת " אלְְְֶֶַָָָָָ
נתי  א ,י  י . איה ְְְְִִֵַָָָחכמתא

אמר דא מה  ,ע"א)ימי קצד  ויהי(ד ְְְְִִֵַַָָָ
והה לח פרעה  ימי  נתי  ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹמ
דאמר מה , איה רזא  היאר , על ְְְְִִֵַַָָָָעמד

נהר  .ס י נהר)א  דכל  יס (ס"א א, ְֵֵָָָָ
בע  עלת היאר מ והה הא. ְְִִִֵֶַַַַהיק

מרא יפת ררת  בריאת ה ְְְִֶַָָָ
הא היא ר, מ והה  .אח ְְְְִִִֵֶַַָָָָורעינה
 יר אינ ל  רכאאת א  ְְְִִִִַָָָָָָמ הר
ונפיק, נגיד נהר ההא גי ְְְְְִִִִַַָָָָָלתא .
נהר, איה סוי לכא. וז א קי ְְְְִִֵֵַָָָָֹאיה

.גיני דמצרי ארעא ל ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָלאת רכא

מ û₣ת òבע  על מר flזים  הžריסים  וòבע הŽער ₣ת òְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָבע

 רגי בע נהר, ההא חזי, ְְֲִֵֶַַַָָָותא
  אינ יוא ,ימ  רכ ואת קייְְְְְְִִִִִֵֵַָָָאת
ורעינה ר. בריאת מראה  ְְְְִִֶֶַַָָָיפ ת
א ח  לא אחוותא חרא ,אחְְְְְִִַַַָָָָָָ
הא ,קיימי לחא הוכ ירדא. הְְְְְְִִַָָָָָֻ
.איה רזא  ,קאמר בע ידר הי ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָל

אמר, דא ב)מה  בע (אסתר ואת ְְְְֵֵֶַַָָ
ל ה מית   ל לתת  הראית ְְִֵֵֶֶַַָָָָהערת 
מראה, יפת רת בע א ועל ְְְְֶֶַַַָָוגו'.
ריסיה בעת  תיב א  ְְְֳִִִִֵַַָָָולקבל 

וגו'. ל ה ני את  רתיְְְְִֵֶֶֶַַָהמ

ה ה והס ק י"ד , "נ ל "ת "אלְְֶֶֶַַָָָ
 נתי א  י י החכמה . סד ְְִֵַַָָָה א
 נתי מ ויהי אמר  מ ,ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָימי
היאר על עמד  והה  חל פרעה  .ְְְִִֵֵֵַַַָֹֹֹֹימי
,סי זה ,מדנ מ ה א, ס ד ְְֵֶֶַָ
 ס י הא ה ה  הנהר] [שכל  ֵֶֶַָָהר
רת  בע  עלת היאר  מ והה ְְִִִֵֶַַַַָֹֹֹה יק.
ו רעינה ר בריאת  מראה ְְְְִִֶֶַַָָָֹיפת
ה ה מה הר הרי היאר, מ והה .אחְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מה, הרגת תא ל  ְְְְִֶַַָָָָָמתרכת
הא ויצא פע  נהר תא ְִֵֵֶֶַָָמ
נהר הא ס וי הל , את וז ְְְֵֶֶַַָָָֹמקה

.ביל מצרי אר ל  רתְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

רגת בע ההר , תא ראה , ְְֵֶַַָָָֹבא
יפ ת ה וא ,מ מת רכת ְְְְְִִִֵֵֶָנקת 
,אח ורעינה ר. בריאת  ְְְִִֶֶַַָָָָָֹמראה 
ר ד  בה נמצא אי ואחוה, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָחר 
בע  ל ה ה  . מדיע לבח  ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻוכ
מ סד, ה א  אמרנ לה ְְְֶַַַָָָה רגת 

ב)אמר הערת (אסתר בע ואת ְְֱֵֶֶֶַַַָ
ועל .'וג  ל ה מ ית ל לתת ְְְִֵֶֶֶַַָָָֻהראית
זה כנגד מראה, יפת רת  בע  ְְְֵֶֶֶֶֶַַָ
את  רתיהמ ריסיה בעת ְְְִִִִֶַַַָָָתב

.'וג  ל ה ְְֵֶֶַני



לפורים א'זוהר פרק אסתר מגילת ב 

ּפ רס(ג ) חיל  ועבדיו שׂ ריו לכל  מׁש ּת ה  עשׂ ה  למלכוֹ  ׁש ל וֹ ׁש  בּ ׁש נת
לפניו: ה ּמ דינוֹ ת ושׂ רי  ה ּפ רּת מים ע ׁש ר(ד )וּ מדי את בּ הראתוֹ  

ׁש מוֹ נים  ר בּ ים ימים  גּ ד וֹ לּ תוֹ  ּת פארת יקר  ואת מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד 
יוֹ ם: העם (ה)וּ מאת לכל   ה ּמ ל ע שׂ ה  הא לּ ה  ה יּ מים וּ במלוֹ את 

ימים  ׁש בעת מׁש ּת ה  קטן ועד  למ גּ ד וֹ ל  ה בּ ירה  בּ ׁש וּ ׁש ן ה נּ מצאים
: ה ּמ ל בּ יתן גּ נּ ת בוּ ץ(ו)בּ חצר  בּ חבלי  אח וּ ז וּ תכלת כּ ר ּפ ס  ח וּ ר  

רצפת  על  וכסף זהב מּט וֹ ת ׁש ׁש  וע ּמ וּ די כסף  גּ לילי  על  ואר גּ מן
וסחרת: ודר  וׁש ׁש  מכּ לים (ז)בּ הט וכלים זהב בּ כלי וה ׁש קוֹ ת 

: ה ּמ ל כּ יד  רב  מלכ וּ ת ויין כּ י(ח )ׁש וֹ נים אנס  אין כ דּ ת וה תיּ ה  
ואיׁש : אי ׁש  כּ רצוֹ ן לע שׂ וֹ ת בּ יתוֹ  רב כּ ל  על   ה ּמ ל י ּס ד גּ ם (ט)כן 

 ל ּמ ל א ׁש ר  ה ּמ לכ וּ ת בּ ית נ ׁש ים מׁש ּת ה  ע שׂ תה  ה ּמ ל כּ ה  וׁש ּת י
למה וּ מן(י)אח ׁש ור וֹ ׁש : אמר בּ יּ ין  ה ּמ ל לב כּ ט וֹ ב  ה ביעי בּ יּ וֹ ם 

ה ּס ריסים  ׁש בעת וכרכּ ס  זתר  ואבגתא  בּ גתא  חרב וֹ נא  בּ זּ תא 
ה ּמ ל המ ׁש  ּפ ני את ו ׁש ּת י(יא)אח ׁש ור וֹ ׁש :[ג]רתים  את להביא  

 מזלזלי אי יעה. תיבְְְְְְְִֵֶַַָמר
חמרא. על מטרניתא למרב ְְְְְֲִִַַַַָָָָמלכ תא,
הדיט אתר י לית  מלא,  ְְֲֵֵֵֶֶַָָָל
 בגי חמרא. על למר ב ארחי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָעבד,

מ יח, י תיב ט)א (דעני(זכריה  ְְִִִֵַָָָ
ע"א)  רע"ו איה עני חמ ר. על ְֲִִֵַַָָורכב

אר יבמ ת, נ ה בי ער ,סימְְְִִִֵַָָָ
,מל  אתקרי ולא כלל. ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָמתניתי
יראל . נסת  ילי ססיא רכיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָעד

ע"א ):ג. קצד דף - מקץ (פרשת בראשית זוהר 

ה ćòflיע ה Łס₣ד מ ûת  י₣סף  זה ְְִִֵֶַַַַַָָנהר 

חזי, אמר)א  דאת סח )(כמה תהלי)ר ֲֵָָ
אדנ "י, ר . לנ יעמס  י  י ֲֲֲַָָָָָֹֹאדנ "י

על הל ה להריב לכ ת ְְְְְְְִִַַַַַַַָמזלזלי
 מק זה אי ,מל  ל  ְֲֵֵֶֶֶֶָחמר .
חמר . על  לר ב  ר עבד, ְְְֲִֶֶֶֶַַַהדיט

יח תב  ט)ולכ על(זכריה ורכב עני ְְִִֵֵַַַָָָָ
נה, ,בי ער :סימ   ה א עני ְֲִִִִֵָָָָחמר .
נקרא ולא כלל . מנית  אר  ְְְְְְִִִָָָָָֹיבמת.
נסת  , ססה  ר כב  עד ,מל  ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָ

ִִֵָי ראל .

שנאמר] [כמו  ראה , סח )א ש)ר ְֵָֹ
אדנ"י , ר .לנ יעמס   י  י ֲֲֲַָָָָָאדנ"י

לפורים גזוהר א' פרק אסתר מגילת

את  וה רים העּמ ים להרא וֹ ת מלכ וּ ת בּ כתר   ה ּמ ל לפני ה ּמ ל כּ ה 
היא : מראה  ט וֹ בת כּ י בּ דבר(יב)יפיּה  לבוֹ א  וׁש ּת י  ה ּמ ל כּ ה  וּת מאן 

ב וֹ : בּ ערה  וחמתוֹ  מאד   ה ּמ ל ויּ קצף ה ּס ריסים בּ יד  א ׁש ר   ה ּמ ל
כּ ל(יג ) לפני  ה ּמ ל דּ בר  כן כּ י הע ּת ים ידעי  לחכמים  ה ּמ ל ויּ אמר 

רזא קרא והאי י "ד, "נ ל"ת " אלְְְֶֶַָָָָָ
נתי  א ,י  י . איה ְְְְִִֵַָָָחכמתא

אמר דא מה  ,ע"א)ימי קצד  ויהי(ד ְְְְִִֵַַָָָ
והה לח פרעה  ימי  נתי  ְְְִִִִֵֵֵַַָָֹמ
דאמר מה , איה רזא  היאר , על ְְְְִִֵַַָָָָעמד

נהר  .ס י נהר)א  דכל  יס (ס"א א, ְֵֵָָָָ
בע  עלת היאר מ והה הא. ְְִִִֵֶַַַַהיק

מרא יפת ררת  בריאת ה ְְְִֶַָָָ
הא היא ר, מ והה  .אח ְְְְִִִֵֶַַָָָָורעינה
 יר אינ ל  רכאאת א  ְְְִִִִַָָָָָָמ הר
ונפיק, נגיד נהר ההא גי ְְְְְִִִִַַָָָָָלתא .
נהר, איה סוי לכא. וז א קי ְְְְִִֵֵַָָָָֹאיה

.גיני דמצרי ארעא ל ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָלאת רכא

מ û₣ת òבע  על מר flזים  הžריסים  וòבע הŽער ₣ת òְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָבע

 רגי בע נהר, ההא חזי, ְְֲִֵֶַַַָָָותא
  אינ יוא ,ימ  רכ ואת קייְְְְְְִִִִִֵֵַָָָאת
ורעינה ר. בריאת מראה  ְְְְִִֶֶַַָָָיפ ת
א ח  לא אחוותא חרא ,אחְְְְְִִַַַָָָָָָ
הא ,קיימי לחא הוכ ירדא. הְְְְְְִִַָָָָָֻ
.איה רזא  ,קאמר בע ידר הי ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָל

אמר, דא ב)מה  בע (אסתר ואת ְְְְֵֵֶַַָָ
ל ה מית   ל לתת  הראית ְְִֵֵֶֶַַָָָָהערת 
מראה, יפת רת בע א ועל ְְְְֶֶַַַָָוגו'.
ריסיה בעת  תיב א  ְְְֳִִִִֵַַָָָולקבל 

וגו'. ל ה ני את  רתיְְְְִֵֶֶֶַַָהמ

ה ה והס ק י"ד , "נ ל "ת "אלְְֶֶֶַַָָָ
 נתי א  י י החכמה . סד ְְִֵַַָָָה א
 נתי מ ויהי אמר  מ ,ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָימי
היאר על עמד  והה  חל פרעה  .ְְְִִֵֵֵַַַָֹֹֹֹימי
,סי זה ,מדנ מ ה א, ס ד ְְֵֶֶַָ
 ס י הא ה ה  הנהר] [שכל  ֵֶֶַָָהר
רת  בע  עלת היאר  מ והה ְְִִִֵֶַַַַָֹֹֹה יק.
ו רעינה ר בריאת  מראה ְְְְִִֶֶַַָָָֹיפת
ה ה מה הר הרי היאר, מ והה .אחְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מה, הרגת תא ל  ְְְְִֶַַָָָָָמתרכת
הא ויצא פע  נהר תא ְִֵֵֶֶַָָמ
נהר הא ס וי הל , את וז ְְְֵֶֶַַָָָֹמקה

.ביל מצרי אר ל  רתְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

רגת בע ההר , תא ראה , ְְֵֶַַָָָֹבא
יפ ת ה וא ,מ מת רכת ְְְְְִִִֵֵֶָנקת 
,אח ורעינה ר. בריאת  ְְְִִֶֶַַָָָָָֹמראה 
ר ד  בה נמצא אי ואחוה, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָחר 
בע  ל ה ה  . מדיע לבח  ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻוכ
מ סד, ה א  אמרנ לה ְְְֶַַַָָָה רגת 

ב)אמר הערת (אסתר בע ואת ְְֱֵֶֶֶַַַָ
ועל .'וג  ל ה מ ית ל לתת ְְְִֵֶֶֶַַָָָֻהראית
זה כנגד מראה, יפת רת  בע  ְְְֵֶֶֶֶֶַַָ
את  רתיהמ ריסיה בעת ְְְִִִִֶַַַָָָתב

.'וג  ל ה ְְֵֶֶַני
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ודין: דּ ת תר ׁש י ׁש (יד )ידעי  אדמתא  ׁש תר  כּ רׁש נא  אליו וה ּק רב 
 ה ּמ ל ּפ ני ראי וּ מדי ּפ רס  שׂ רי ׁש בעת ממוּ כן מרסנא  מרס 

בּ ּמ לכ וּ ת: רא ׁש נה  ו ׁש ּת י(טו)ה יּ ׁש בים בּ ּמ לכּ ה  לּ עשׂ וֹ ת  מה  כּ דת 
ה ּס ריסים : בּ יד  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל מאמר  את עשׂ תה  א  א ׁש ר על 

ה ּמ ל (טז) על  א  וה רים  ה ּמ ל לפני (ממוּ כן) מומכן ויּ אמר
א ׁש ר העּמ ים כּ ל  ועל ה רים כּ ל  על כּ י ה ּמ ל כּ ה  וׁש ּת י עותה  לבדּ וֹ 

אח ׁש ור וֹ ׁש :  ה ּמ ל מדינוֹ ת כּ ל(יז)בּ כל על  ה ּמ לכּ ה  דבר  יצא  כּ י 
אמר אח ׁש ור וֹ ׁש  ה ּמ ל בּ אמרם בּ עיניהן בּ עליהן להבזוֹ ת ה נּ ׁש ים 

באה : וא  לפניו ה ּמ ל כּ ה  וׁש ּת י  את ה זּ ה(יח )להביא  וה יּ וֹ ם 
שׂ רי לכל  ה ּמ ל כּ ה  דּ בר  את ׁש מע וּ  א ׁש ר  וּ מדי  ּפ רס  שׂ רוֹ ת ּת אמרנה 

וקצף : בּ זּ יוֹ ן וּ כדי  מלכ וּ ת (יט)ה ּמ ל דבר  יצא  ט וֹ ב  ה ּמ ל על  אם  
ו ׁש ּת י תב וֹ א  א  א ׁש ר  יעבוֹ ר  וא  וּ מדי  פרס  בּ דתי וי כּ תב  מלּ פניו

לרע וּ תּה   ה ּמ ל י ּת ן וּ מלכ וּ תּה  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל ה ּט וֹ בה[ד]לפני  

ע"ב):ד. ס ' (דף  ועשרין וחד עשרין, תקונא  הזוהר  תיקוני  - זוהר

הčד₣òה לôכינה הflלכ ýת את  לfl ה יחזיר  הòflיח Łòְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָב ₣א 

העמדת מצות איהי כינ א  ְְְְֲִִִִַַַָָועד
דכתיב הא  הדא  טו)מלא, יז דברי) ְְֲִִַָָ

זמנא ל וכביכ ל ,מל עלי  יְְְִִֶֶֶַָָָָָ
מלא, לית  אתרהא כינ א  ְְְְְְִֵֵַַָָָָדלית 
,נ ר על מלכ ת איהי כינא בגיְְְְִִִִִַַַַָ
למהוי ,מל עלי  י  י ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָא מר

. מלכי ני ה  ע"ב)יראל  ס ד) ְְְְִִֵֵָָָֻ
פחה בגלתא מלכת, לא  מל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָלית 
מ יחא דייתי בזמנא ,ביר ירְְְְְְִִִִֵֵַָָָ

יט)אמר א ה ל(אסתר י תמלכ ְְִִֵֶֶַַַָ
,תי מלכ איהי מ ה, הבה  תְְִִִִֵֶַַָָָלרע
למלא , דילי עטרת  איהי ,כרסיי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָאיהי

זה ,מל העמדת  מצות היא כינה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָוע ד,
טו)תב  יז   דברי),מל עלי  י  ִֶֶֶֶָָָ

מבמק כינה  אי זמ ל ְְְְְִִִֵֶַָָָָוכביכ ל,
על  מלכת היא כינה  מ ,מל ְְִִִֵֶֶֶַַָאי
,מל עלי  י   נאמר ,ֱִֶֶֶֶַָָָָאד

.מלכי ני   י ראל  סלהית ד) ְְְְִִִֵֵָָָָֻ
לתע"ב) מלכ ת , לי מל איְְִֵֶֶֶֶַַָ

בא  בזמ ,בר יר ְְְְִִִִֶַַָָָֹפחה 
נאמר יט)היח א י  (אסתר  תמלכ ְֱִִֵֶַַַַָָ

היא  מ ה , ה בה  ת לרע ל ְִִִֶֶֶַַָָָה
מ ל  .עטר היא ,כסא היא  , תְְְֲִִִַַָָמלכ
אליו, חביב וה א יקר  לי ל   ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָלמל

לפורים הזוהר א' פרק אסתר מגילת

ר בּ ה(כ)מּמ נּ ה : כּ י  מלכוּ תוֹ  בּ כל  יע שׂ ה  א ׁש ר  ה ּמ ל ּפ תגם ונ ׁש מע 
קטן: ועד  למ גּ ד וֹ ל  לבעליהן יקר  יּת נ וּ  ה נּ ׁש ים וכל  ויּ יטב(כא)היא  
ממ וּ כן: כּ דבר   ה ּמ ל ויּ עשׂ  וה רים   ה ּמ ל בּ עיני  ויּ ׁש לח(כב)ה דּ בר  

עם  ואל  כּ כתבּה  וּ מדינה  מדינה  אל   ה ּמ ל מדינ וֹ ת כּ ל  אל  ספרים
עּמ וֹ : כּ ל ׁש וֹ ן וּ מד בּ ר  בּ ביתוֹ  שׂ רר  איׁש  כּ ל  להי וֹ ת כּ ל ׁש וֹ נ וֹ  ועם



מחבא ואיהי דיקר מאנא  לי ְְְְִִִִֵַָָָָאית
ירי על  עטרה לי י לזמני ,יְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָלג
לי קיר לזמני ריא , יפ ְְְְִִִִִֵֵָָָא 
י לזמני יד, יפ ודא ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָאצעא 
,דילי רס א ואתקרי תיח ְְְְְִִֵֵֵֵַָָלי

לבא. מינ עביד ְְְִִִִָָָלזמני

òח ה ל ùגלýת עכòו ְְֲֶַַָָָֹֹאבל 

אמר מלא, מ מרחקא איהי  כעְְְְְֲִִִִַַַַָָ
ג)מלא נ  קדרת,(ישעיה מי יאל ְְְְִִַַַַָָ

אני ראני אל אמרת ְְְְֲִִִִֶַַָָכינא
ו)חרחרת א דאינ  (שיר נא בני , ְְְְִֵֶַָָֹ

הכי  ואחרני לבא ,  לי מס טייְְְְְֳִִִִִַַָָָָָ
 ה כ בגלתא  גפא , ליְְְְְִִַָָָֻמס
אס ל  חימא  קחא אבל ,טייְְְֲִִִַַַַָָָָ
את ט רקנא יתי וכד ְְְְִִֵֵַַַָָָמ גאו,
 מי א על ל וזריק קדרתא , יְְְְִִִִַַָָמלב

דכתיב ה א הדא  כב)עלמא, י (שמות ְְְֲִִָָָ
ני לכל וגמר, אפלה ח ְְְְֲִֵֵֵֶַָָֹויהי

.תב מ אר היה ְְְִֵָָָָי ראל

זה ,רא על עטרה  תא  ְֲִִֶַָָָָֹלפעמי
תא קר לפעמי ,רא ל  יְְִִִִֵֶָֹתפ
 לפעמי יד, ל  יתפ וזה  ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָאצע,
עה לפעמי ,כסא ונקרא חיו תְְְְְִִִִֶַָָָא

. לב ְִֶמ

נאמר  ,ל ה מ מרחקת היא ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֻוכעת 
ל(ג נ קדר ת,(ישעיה  מי י אל ְְִִֶֶַַַַָ

אני  ראני  אל אמרת ְְְֲִִִִֶֶֶַַָֻוהכינה
ו)חרחרת  א ה(שיר אד בני , ְְְֵֵֶֶַָָֹ

 ואחרי ,ב לימס טיְְְֲִִִִֵַַַָ
,טי   בלת ,  ליְְִִִַַַָָֻמס
נימה, מסל החכ ה ח ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מ י  מתט גאה, ְְְְִִֵֵֶַָָֹֻכבא
,להע את על   ת א וזרק ְְֵַַַָָָֻה דר ת

תב  כב)זה י אפלה(שמות ח ויהי ְֲִֵֶֶֶַָָֹ
א ר  היה יראל ני לכל ְְְְִֵֵֵָָָָוגמר,

. בת מְְָֹ



לפורים א'זוהר פרק אסתר מגילת ד

ודין: דּ ת תר ׁש י ׁש (יד )ידעי  אדמתא  ׁש תר  כּ רׁש נא  אליו וה ּק רב 
 ה ּמ ל ּפ ני ראי וּ מדי ּפ רס  שׂ רי ׁש בעת ממוּ כן מרסנא  מרס 

בּ ּמ לכ וּ ת: רא ׁש נה  ו ׁש ּת י(טו)ה יּ ׁש בים בּ ּמ לכּ ה  לּ עשׂ וֹ ת  מה  כּ דת 
ה ּס ריסים : בּ יד  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל מאמר  את עשׂ תה  א  א ׁש ר על 

ה ּמ ל (טז) על  א  וה רים  ה ּמ ל לפני (ממוּ כן) מומכן ויּ אמר
א ׁש ר העּמ ים כּ ל  ועל ה רים כּ ל  על כּ י ה ּמ ל כּ ה  וׁש ּת י עותה  לבדּ וֹ 

אח ׁש ור וֹ ׁש :  ה ּמ ל מדינוֹ ת כּ ל(יז)בּ כל על  ה ּמ לכּ ה  דבר  יצא  כּ י 
אמר אח ׁש ור וֹ ׁש  ה ּמ ל בּ אמרם בּ עיניהן בּ עליהן להבזוֹ ת ה נּ ׁש ים 

באה : וא  לפניו ה ּמ ל כּ ה  וׁש ּת י  את ה זּ ה(יח )להביא  וה יּ וֹ ם 
שׂ רי לכל  ה ּמ ל כּ ה  דּ בר  את ׁש מע וּ  א ׁש ר  וּ מדי  ּפ רס  שׂ רוֹ ת ּת אמרנה 

וקצף : בּ זּ יוֹ ן וּ כדי  מלכ וּ ת (יט)ה ּמ ל דבר  יצא  ט וֹ ב  ה ּמ ל על  אם  
ו ׁש ּת י תב וֹ א  א  א ׁש ר  יעבוֹ ר  וא  וּ מדי  פרס  בּ דתי וי כּ תב  מלּ פניו

לרע וּ תּה   ה ּמ ל י ּת ן וּ מלכ וּ תּה  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל ה ּט וֹ בה[ד]לפני  

ע"ב):ד. ס ' (דף  ועשרין וחד עשרין, תקונא  הזוהר  תיקוני  - זוהר

הčד₣òה לôכינה הflלכ ýת את  לfl ה יחזיר  הòflיח Łòְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָב ₣א 

העמדת מצות איהי כינ א  ְְְְֲִִִִַַַָָועד
דכתיב הא  הדא  טו)מלא, יז דברי) ְְֲִִַָָ

זמנא ל וכביכ ל ,מל עלי  יְְְִִֶֶֶַָָָָָ
מלא, לית  אתרהא כינ א  ְְְְְְִֵֵַַָָָָדלית 
,נ ר על מלכ ת איהי כינא בגיְְְְִִִִִַַַַָ
למהוי ,מל עלי  י  י ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָא מר

. מלכי ני ה  ע"ב)יראל  ס ד) ְְְְִִֵֵָָָֻ
פחה בגלתא מלכת, לא  מל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָלית 
מ יחא דייתי בזמנא ,ביר ירְְְְְְִִִִֵֵַָָָ

יט)אמר א ה ל(אסתר י תמלכ ְְִִֵֶֶַַַָ
,תי מלכ איהי מ ה, הבה  תְְִִִִֵֶַַָָָלרע
למלא , דילי עטרת  איהי ,כרסיי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָאיהי

זה ,מל העמדת  מצות היא כינה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָוע ד,
טו)תב  יז   דברי),מל עלי  י  ִֶֶֶֶָָָ

מבמק כינה  אי זמ ל ְְְְְִִִֵֶַָָָָוכביכ ל,
על  מלכת היא כינה  מ ,מל ְְִִִֵֶֶֶַַָאי
,מל עלי  י   נאמר ,ֱִֶֶֶֶַָָָָאד

.מלכי ני   י ראל  סלהית ד) ְְְְִִִֵֵָָָָֻ
לתע"ב) מלכ ת , לי מל איְְִֵֶֶֶֶַַָ

בא  בזמ ,בר יר ְְְְִִִִֶַַָָָֹפחה 
נאמר יט)היח א י  (אסתר  תמלכ ְֱִִֵֶַַַַָָ

היא  מ ה , ה בה  ת לרע ל ְִִִֶֶֶַַָָָה
מ ל  .עטר היא ,כסא היא  , תְְְֲִִִַַָָמלכ
אליו, חביב וה א יקר  לי ל   ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָלמל

לפורים הזוהר א' פרק אסתר מגילת

ר בּ ה(כ)מּמ נּ ה : כּ י  מלכוּ תוֹ  בּ כל  יע שׂ ה  א ׁש ר  ה ּמ ל ּפ תגם ונ ׁש מע 
קטן: ועד  למ גּ ד וֹ ל  לבעליהן יקר  יּת נ וּ  ה נּ ׁש ים וכל  ויּ יטב(כא)היא  
ממ וּ כן: כּ דבר   ה ּמ ל ויּ עשׂ  וה רים   ה ּמ ל בּ עיני  ויּ ׁש לח(כב)ה דּ בר  

עם  ואל  כּ כתבּה  וּ מדינה  מדינה  אל   ה ּמ ל מדינ וֹ ת כּ ל  אל  ספרים
עּמ וֹ : כּ ל ׁש וֹ ן וּ מד בּ ר  בּ ביתוֹ  שׂ רר  איׁש  כּ ל  להי וֹ ת כּ ל ׁש וֹ נ וֹ  ועם



מחבא ואיהי דיקר מאנא  לי ְְְְִִִִֵַָָָָאית
ירי על  עטרה לי י לזמני ,יְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָלג
לי קיר לזמני ריא , יפ ְְְְִִִִִֵֵָָָא 
י לזמני יד, יפ ודא ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָאצעא 
,דילי רס א ואתקרי תיח ְְְְְִִֵֵֵֵַָָלי

לבא. מינ עביד ְְְִִִִָָָלזמני

òח ה ל ùגלýת עכòו ְְֲֶַַָָָֹֹאבל 

אמר מלא, מ מרחקא איהי  כעְְְְְֲִִִִַַַַָָ
ג)מלא נ  קדרת,(ישעיה מי יאל ְְְְִִַַַַָָ

אני ראני אל אמרת ְְְְֲִִִִֶַַָָכינא
ו)חרחרת א דאינ  (שיר נא בני , ְְְְִֵֶַָָֹ

הכי  ואחרני לבא ,  לי מס טייְְְְְֳִִִִִַַָָָָָ
 ה כ בגלתא  גפא , ליְְְְְִִַָָָֻמס
אס ל  חימא  קחא אבל ,טייְְְֲִִִַַַַָָָָ
את ט רקנא יתי וכד ְְְְִִֵֵַַַָָָמ גאו,
 מי א על ל וזריק קדרתא , יְְְְִִִִַַָָמלב

דכתיב ה א הדא  כב)עלמא, י (שמות ְְְֲִִָָָ
ני לכל וגמר, אפלה ח ְְְְֲִֵֵֵֶַָָֹויהי

.תב מ אר היה ְְְִֵָָָָי ראל

זה ,רא על עטרה  תא  ְֲִִֶַָָָָֹלפעמי
תא קר לפעמי ,רא ל  יְְִִִִֵֶָֹתפ
 לפעמי יד, ל  יתפ וזה  ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָאצע,
עה לפעמי ,כסא ונקרא חיו תְְְְְִִִִֶַָָָא

. לב ְִֶמ

נאמר  ,ל ה מ מרחקת היא ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֻוכעת 
ל(ג נ קדר ת,(ישעיה  מי י אל ְְִִֶֶַַַַָ

אני  ראני  אל אמרת ְְְֲִִִִֶֶֶַַָֻוהכינה
ו)חרחרת  א ה(שיר אד בני , ְְְֵֵֶֶַָָֹ

 ואחרי ,ב לימס טיְְְֲִִִִֵַַַָ
,טי   בלת ,  ליְְִִִַַַָָֻמס
נימה, מסל החכ ה ח ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מ י  מתט גאה, ְְְְִִֵֵֶַָָֹֻכבא
,להע את על   ת א וזרק ְְֵַַַָָָֻה דר ת

תב  כב)זה י אפלה(שמות ח ויהי ְֲִֵֶֶֶַָָֹ
א ר  היה יראל ני לכל ְְְְִֵֵֵָָָָוגמר,

. בת מְְָֹ
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זֹוַהר ְלּפּוִרים

 מגילת אסתר
פרק

ב'



קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי לפורים18 ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  א

לפורים  זוהר
ב' פרק אסתר מגילת

זכראחר(א) אח ׁש ורוֹ ׁש  ה ּמ ל חמת  כּ ׁש הא לּ ה  ה דּ ברים 
עליה : נגזר  א ׁש ר  ואת עשׂ תה  א ׁש ר ואת וׁש ּת י את

בּ תוּ ל וֹ ת (ב) נער וֹ ת  ל ּמ ל יבקׁש וּ  מׁש רתיו  ה ּמ ל נערי  ויּ אמרוּ 
מראה : מלכ וּ תוֹ (ג)ט וֹ בוֹ ת מדינוֹ ת בּ כל  ּפ קידים  ה ּמ ל ויפקד  

אל ה בּ ירה  ׁש וּ ׁש ן אל  מראה  ט וֹ בת בתוּ לה  נערה  כּ ל את ויק בּ צוּ 
ונתוֹ ן ה נּ ׁש ים ׁש מר  ה ּמ ל סריס  הגא  יד  אל  ה נּ ׁש ים בּ ית

ּת חת (ד)ּת מר וּ קיהן: ּת מ  ה ּמ ל בּ עיני ּת יטב  א ׁש ר וה נּ ערה  
כּ ן: ויּ ע שׂ   ה ּמ ל בּ עיני  ה דּ בר ו יּ יטב היה(ה)וׁש ּת י יה וּ די אי ׁש  

מר דּ כי וּ ׁש מוֹ  ה בּ ירה  אי ׁש [ה]בּ ׁש וּ ׁש ן קי ׁש  בּ ן ׁש מעי בּ ן יאיר  בּ ן 
יכניה(ו)ימיני : עם הגלתה א ׁש ר ה גּ לה  עם מיר וּ ׁש לים  הגלה  א ׁש ר  

נב וּ כדנא צּ ר הגלה  א ׁש ר  יה וּ דה   בּ בל :[ו ]מל את (ז)מל אמן  ויהי 

ע"א ):ה. קסט דף - וישלח  (פרשת בראשית  זוהר

מ òיח. מרûכי , מòה , ידי על úא ýל₣ת  ò לòְְְְִֵֶַַַָָָֹֹ

את  הני את   תיב ְִִֵֶֶַַַס "א ,
רמז , עמי לה וגו', ְְִִִֶֶַַַָָֹהלי י
אל  מרכי, אל מה, אל בת, ראי  " , לי)ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

להמיח ) ידי על  אלת , לל ְְְְִֵַַָָָֹֹ
עתיד  מ יח, מרכי מ ה ,יקיְְִִִִֶֶַַַָָָֹצ

קרב:  ְְֳֵָָלגאלנ
ע"א ):ו. קלג דף - שבעין  (תקונא  הזוהר תקוני - זוהר

הþכר חלק על  הת ùúרה הŽקבה ùְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנבýכדנאצר 

מינא ,יר כימתה אינ ְְְְִִִִִִִַַָָוהכי
דסטרא גוונא לדינא, מרחמי  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָלרחמי,

ה ליי  את   הני את   תב  ְִִִֵֶֶַַַַָס "א 
רמז ,  עמי ל בת ,וגו', ראי ") ְִֵֵֶֶַַָָָֹ

מיח ) אל  מרכי, אל  מה, ל ל אל ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
מה ,יקיצ ל ה ידי  על ְְְִִֵֶַַָֹֹאלת

קרב: לגאלנ עתיד מיח, ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָמרכי

לרחמי  ימ רג ת מתהכ ת   ה ְְְְְֲִִִִֵַַַָוכ
 ההרה צד מ , לדי מרחמיְְֲֳִִֵַַַָָָ



לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  א

לפורים  זוהר
ב' פרק אסתר מגילת

זכראחר(א) אח ׁש ורוֹ ׁש  ה ּמ ל חמת  כּ ׁש הא לּ ה  ה דּ ברים 
עליה : נגזר  א ׁש ר  ואת עשׂ תה  א ׁש ר ואת וׁש ּת י את

בּ תוּ ל וֹ ת (ב) נער וֹ ת  ל ּמ ל יבקׁש וּ  מׁש רתיו  ה ּמ ל נערי  ויּ אמרוּ 
מראה : מלכ וּ תוֹ (ג)ט וֹ בוֹ ת מדינוֹ ת בּ כל  ּפ קידים  ה ּמ ל ויפקד  

אל ה בּ ירה  ׁש וּ ׁש ן אל  מראה  ט וֹ בת בתוּ לה  נערה  כּ ל את ויק בּ צוּ 
ונתוֹ ן ה נּ ׁש ים ׁש מר  ה ּמ ל סריס  הגא  יד  אל  ה נּ ׁש ים בּ ית

ּת חת (ד)ּת מר וּ קיהן: ּת מ  ה ּמ ל בּ עיני ּת יטב  א ׁש ר וה נּ ערה  
כּ ן: ויּ ע שׂ   ה ּמ ל בּ עיני  ה דּ בר ו יּ יטב היה(ה)וׁש ּת י יה וּ די אי ׁש  

מר דּ כי וּ ׁש מוֹ  ה בּ ירה  אי ׁש [ה]בּ ׁש וּ ׁש ן קי ׁש  בּ ן ׁש מעי בּ ן יאיר  בּ ן 
יכניה(ו)ימיני : עם הגלתה א ׁש ר ה גּ לה  עם מיר וּ ׁש לים  הגלה  א ׁש ר  

נב וּ כדנא צּ ר הגלה  א ׁש ר  יה וּ דה   בּ בל :[ו ]מל את (ז)מל אמן  ויהי 

ע"א ):ה. קסט דף - וישלח  (פרשת בראשית  זוהר

מ òיח. מרûכי , מòה , ידי על úא ýל₣ת  ò לòְְְְִֵֶַַַָָָֹֹ

את  הני את   תיב ְִִֵֶֶַַַס "א ,
רמז , עמי לה וגו', ְְִִִֶֶַַַָָֹהלי י
אל  מרכי, אל מה, אל בת, ראי  " , לי)ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

להמיח ) ידי על  אלת , לל ְְְְִֵַַָָָֹֹ
עתיד  מ יח, מרכי מ ה ,יקיְְִִִִֶֶַַַָָָֹצ

קרב:  ְְֳֵָָלגאלנ
ע"א ):ו. קלג דף - שבעין  (תקונא  הזוהר תקוני - זוהר

הþכר חלק על  הת ùúרה הŽקבה ùְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנבýכדנאצר 

מינא ,יר כימתה אינ ְְְְִִִִִִִַַָָוהכי
דסטרא גוונא לדינא, מרחמי  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָלרחמי,

ה ליי  את   הני את   תב  ְִִִֵֶֶַַַַָס "א 
רמז ,  עמי ל בת ,וגו', ראי ") ְִֵֵֶֶַַָָָֹ

מיח ) אל  מרכי, אל  מה, ל ל אל ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
מה ,יקיצ ל ה ידי  על ְְְִִֵֶַַָֹֹאלת

קרב: לגאלנ עתיד מיח, ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָמרכי

לרחמי  ימ רג ת מתהכ ת   ה ְְְְְֲִִִִֵַַַָוכ
 ההרה צד מ , לדי מרחמיְְֲֳִִֵַַַָָָ



לפורים ב זוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

,דמסאב מטרא כימתה הכי דכיְְְְְְֲִִִִִִַַָָָ
 יד ,אד רא יהיה והא בר, י א ְְִִִֶֶֶַַָָָָא

יב)בל טז יד (בראשית  נקבא  אימא  וא , ְְִִַַַָָֹ
ואית לבי לטנתא  אית  , ְְְִִִָָָֹל
דיט לטנתא אית  לטב, ְְְְִִַָָָָָָָלטנ תא

לטנתא(סליק) ואית א, על ְְִַָָָָָא
ה ,עלי זנה יט ד ,פיְְֲִִִֵַַָֻדניא
דא חנא מה ,עלי אתיי ְְְְְְֲִֵַַַָָָָבעיר

י א מר כב)נבכדנאר, ד (דניאל  ְְְְִִֵֶַַַ
לי רי כת ועא טריד אינא  ְְְְְֲִִִִֵֵָָָמ ני 
עלהי,  יחלפ ניע בעה עד  ְְְְְֲֲִִִִַַַָָיטעמ
 יתחלפ ,דילי כבי בעה  ְְְְְִִִִֵֵַָֹדאינ
ד  א  בגי ,קבילנ ריכמ ְְְְֲִִִִִַָעלהי
ע בדי ,עלי רכיבת קא  דנקבא  ְְְְֲִִֵַָָָָללא
פתיח מיל מיל  ד א תא, ְְְִִִִִִַַַָאיה
ע בדי וכל  ריוד  וקלי ,ְְְְִִִֵֵָָָדידי
 מברכי א בגי ,איה עבה  ְְְְְִִִִִָָָָאתא,
יהו"ה אה  ר ק יא, עא  ְִִֵַַַָָָָָיראל
אה. עני א  להע  מל ִִֶֶֶַָָָָֹאלהינ"ו

ע"אהזוה קכ"ה דף - משפטים פרשת - שמות  ספר - המתורגם ר

ùחלב óùר  ý אכל fiòא  ידי על  הŽסי₣נ ₣ת על ý רùְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהתג

מיאל  חנניה ניאל זכ מה ְְֲִִֵֵַָָָָָָָאנא ,
אא נסיני, מאי זיב א ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָועזריה,
ר י אמר .מיכליה אב אס לא גיְְְְְֲִִִִֵֵַָָָ

תיב א)יהדה, על (דניאל  נ אל ו ְְִִֵֶַַָָָ
.'וג לה ג פת  יתאל לא  אר ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹל
מיכלא ,מתניתי סתימא ְְְְְִִִִֵַָָָָותאנא
גבינה הוה  חלבא  רא רע, ְְְְֲִִַָָָָָָָָההא
סליק ודא ,אחרני מיכל ר רא, ְְְֲִִִִֵַַָָָָָע

ימא. כל ,ריפת ְְֵֵָָָלי
אדם צלם  הýסר  ýמנבýכדנאצר ה ' צלם  נ òאר ûנ Łאל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל 

יתי  רמ ד מהאי, אס ר ְְְִִֵֵֵַַַָָָָודנאל

מתחק א ה מאה , מ ד  ְְְְִִִִֵַַַַָֻמתה כת
וא ל, יד  אד רא יהיה והא ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹבר,
  לט י , ל יד ה קבה , ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמתחקת 
לט  לט י לטב , לט וי ְְְְְִִֵֵֵֶָלרע 
אר  ,פינא ל  לט וי זה , על ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַזה
את ה המת ל  עליו, ז נה  ְֵֶֶַָָָָָלטת 
אמר  נב כדנאצר צאנ מ ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָעליו 
ל ריכת ועא טריד אינא מ ני ְְְְְֲִִִִֵָָָָ
עלהי  יחלפ ניע בעה  עד  ְְְְְֲֲִִִִַַַָָיטעמ
בע  עד יאכל  ורי ועב ירחק  אד מני ר)ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

עליו) עבר ני, כבי בעה ה , ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
זה מני לנקב ת,  מזכרי עליו   פְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָיתח
עליו, רכבת היא הקבה לל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָא ר
מדר מדר א ר אה, הא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָמעיו
וכל  ר וד לוק , די ה ְְְְִִִִַַַָָפתיחת 
זה מ ני  הא, תעבה  אה , ְְֲִִֵֵֶַָָָמעיו
ר ,ד ה  הע יראל  ְְְִִֵַָָָָָָמברכי
עני  א  ל הע  מל אלקינ ה' ֱִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאה

ִָאה .

מיאל  חנניה, דנאל, זכ ה ,נינְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
אא  נסינת ?  תמא צל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָועזריה,
ר י  אמר  .במאכליה נטמא א  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹמ

ת ב א)יהדה , על(דניאל  נאל   ו ְִֵֶַַָָָָ
.'וג לה ג פת ית אל  לא אר   ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹל
ת א מאכל הנה , סתר נינ ְְְֲִִֵֶַַַָָו
 ע גבינה היה, חלב ר  ְְִִָָָָָָָָָָהרע ,
עלה וזה , אחרי למאכלי רט ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָר ,

.י כל   לחנ על ְְַָָֻל

לגב   הרק מ ה, מר  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹודנ אל

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ג

צ למא לי א ארייוותא, ְְְְְְְִִַָָָָָלגבא
ני ולא  ,מארי(ע"א קצ "א (בראשית ְְֵֵָָָ

 חל א  ועל אחרא , לצלמא למיְְְְֲֲֵַַַָָָצ
וההא . הלח ולא  ,ימ ְְְְִֵַַַָָָָארייוותא
,ימ אתעדי מלכתא  עתא ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָרע,

ד) מדרי,(דניאל  הוה רא חיות ְֲִֵֵַָָָָוע
מההא , י מ אני צלמא  ְְְְִֵֵֵַַַָאעי 
בר צלמא ,למי צ אתחזי לא ְְְְִֵֵַָָָָימא,
,לי אתחזי אתי, עירא וכל .ְְְְִִֵֵֵָָָָָנ
 אתיי והו ,קבי ונ ,זיני ְְְְְֲִֵֵַַָָצלמא
לי אכלי הו זמני בכה ,ה ְְְְֲִִִֵֵַַָָֻעלי
ענא האי את זר  ר רא, ְְְְִֵַַַָָָָחיות 

כ יב, גי ,א)עלי והא(חבקוק ְְְִִִֵָ
סיתק א , גי יתק ס,  לכיְְְְְִִִִַַַַָָָֹ

זמנא. ההא ל ,יְִֵַָָ

אסýר₣ת מאכל₣ת א₣כלים fiòא  נòאר  ה' ְְְֲֲִִֶֶֶַַָֹצלם

תיב , מה חזי, א)א למקצת(דניאל  ְְְֲִִִַַָ
מ ל  ט ב מראיה נראה ערה ְְֲִִִֵֶַָָָָָימי
.ל ה ג  ת  את   כליהא  ְְִִֶֶֶַַַַָָהילדי
 מאריה צלמא  טב, מראיה ְְְְְִֵֵֶַָָָנראה 
.יאאע מאחרני , ה מ יאאע ְְְֲִִִִֵֵַַַָלא 
 עלאת לא   גי האי .  רי ְְְֲִִִַַַָָמא
 לקיהח ז אה . מיכליה ְְִֵֵֵֵַָָָגיעלי
קד ואנ י ,ה כיב ְְְְְְִִִֵֵֶַָֹיראל,

לי. היְִִ
בּ חיּ י וּ מקוֹ מוֹ  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  חׁש יבוּ ת [גּ דל 

א ' חלק דּ עה בּ י וֹ רה  רוֹ אים : י וֹ ם, (סימן יוֹ ם  

א') סעיף  חלב פ "ט  לאכל  האּס וּ ר על  מד בּ ר  
להמ ּת ין ׁש צּ רי המחבּ ר וּ פוֹ סק בּ שׂ ר , אחרי

בּ חלּ ין מהגּ מרא וּ מק וֹ רוֹ  ׁש ע וֹ ת . קה )ׁש ׁש  .(דּ ף 

לסע וּ דתא  אכילנא  דּ לא  הוּ א  סעוּ דתא "בּ הא 
ׁש בּ ין הרמ בּ "ם ּפ י על וזה  אכילנא", אחריתא 
אבל  ׁש ע וֹ ת . ׁש ׁש  ה וּ א  לסעוּ דה סעוּ דה 

כּ הראׁש וֹ נים  ה דּ ין  מעּק ר  ּפ וֹ סק  ׁש ם  בּ הג "ה
כּ ל  אלּ א דּ וקא , ׁש עוֹ ת  ׁש ׁש  מצריכים  ׁש לּ א 
סעוּ דה  והתחיל ה ּמ זוֹ ן בּ ר כּ ת  ׁש בּ ר זמן 
וכּ וֹ תב  והדחה. ק נּ וּ ח אחר  מ ּת ר חד ׁש ה
להמ ּת ין אלּ וּ  בּ מדינוֹ ת  ה ּפ ׁש וּ ט ׁש הּמ נהג
ענין דּ מה הזּ ה , הּמ נהג  מוּ בן  ולא אחת . ׁש עה 
ועל  ּמ קוֹ רוֹ . וּ מה  אחת , לׁש עה אחריתי סעדּ ה
ה גּ ר"א , בּ באוּ ר  זצ"ל מ וּ ילנא הגּ אוֹ ן  בּ א  זה 

ה ולא ,נ ר צל  ה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹהארית ,
ע"א) קצ "א ולכ (בראשית אחר , לצל  ְְְֵֵֶֶַַָצלמ

תוא . ב לח ולא הארית  מ חדְְְֲֲִִֶָָָֹ
תמלכ מ העברה  עה  ְְְִֶֶַָָָָָָָרע ,

ד) הדה,(דניאל חת  ע היה   ר מדְִֶַַָָָ
לא  י תמא ניו, צל  מ ֳִֵֶֶֶַָָָֹהעבר 
המה וכל  ,אד ל צל צלמ ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָנראה
מינ ל  צל ל נראה ְְִִֶֶֶֶָָָָָאה,
בכ ה עליו, באי הי וכ , נקבתְְְִֵַָָָָָָָָֻ
הדה חת תא אכלת   הי  ְְִֶַַָָָפעמי
 מ ה ה, הענ עליו  נגזר ְִִֶֶַַַָָָֹזלת 

א)תב  יתקס,(חבקוק לכי והא ְְְִִֶַַָָָ
ת א ל ב  ס התק   ְְִִַָָָֻמ

.ְַזמ

ערה  ימי מקצת תב, מה ראה  ְְֲִִֵַָָָָָֹא
טב מראיה הילדי (וגו')נראה ל  מ ְְְִִִֵֶַַָָָ

נראה .לה ג ת  את  ְְִִֵֶֶַַַָָֹהאכלי
זז  לא נר ל  טב ְִֵֶֶֶֶַָָֹמראיה
זה ? את גר מי זז.  מאחרי ,ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָמה
.מאכליה געלי נגעל א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹמ
, ה תב י ראל  ל חלק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָארי

לי. הי קד ְְְִִֵֶַֹואני



לפורים ב זוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

,דמסאב מטרא כימתה הכי דכיְְְְְְֲִִִִִִַַָָָ
 יד ,אד רא יהיה והא בר, י א ְְִִִֶֶֶַַָָָָא

יב)בל טז יד (בראשית  נקבא  אימא  וא , ְְִִַַַָָֹ
ואית לבי לטנתא  אית  , ְְְִִִָָָֹל
דיט לטנתא אית  לטב, ְְְְִִַָָָָָָָלטנ תא

לטנתא(סליק) ואית א, על ְְִַָָָָָא
ה ,עלי זנה יט ד ,פיְְֲִִִֵַַָֻדניא
דא חנא מה ,עלי אתיי ְְְְְְֲִֵַַַָָָָבעיר

י א מר כב)נבכדנאר, ד (דניאל  ְְְְִִֵֶַַַ
לי רי כת ועא טריד אינא  ְְְְְֲִִִִֵֵָָָמ ני 
עלהי,  יחלפ ניע בעה עד  ְְְְְֲֲִִִִַַַָָיטעמ
 יתחלפ ,דילי כבי בעה  ְְְְְִִִִֵֵַָֹדאינ
ד  א  בגי ,קבילנ ריכמ ְְְְֲִִִִִַָעלהי
ע בדי ,עלי רכיבת קא  דנקבא  ְְְְֲִִֵַָָָָללא
פתיח מיל מיל  ד א תא, ְְְִִִִִִַַַָאיה
ע בדי וכל  ריוד  וקלי ,ְְְְִִִֵֵָָָדידי
 מברכי א בגי ,איה עבה  ְְְְְִִִִִָָָָאתא,
יהו"ה אה  ר ק יא, עא  ְִִֵַַַָָָָָיראל
אה. עני א  להע  מל ִִֶֶֶַָָָָֹאלהינ"ו

ע"אהזוה קכ"ה דף - משפטים פרשת - שמות  ספר - המתורגם ר

ùחלב óùר  ý אכל fiòא  ידי על  הŽסי₣נ ₣ת על ý רùְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהתג

מיאל  חנניה ניאל זכ מה ְְֲִִֵֵַָָָָָָָאנא ,
אא נסיני, מאי זיב א ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָועזריה,
ר י אמר .מיכליה אב אס לא גיְְְְְֲִִִִֵֵַָָָ

תיב א)יהדה, על (דניאל  נ אל ו ְְִִֵֶַַָָָ
.'וג לה ג פת  יתאל לא  אר ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹל
מיכלא ,מתניתי סתימא ְְְְְִִִִֵַָָָָותאנא
גבינה הוה  חלבא  רא רע, ְְְְֲִִַָָָָָָָָההא
סליק ודא ,אחרני מיכל ר רא, ְְְֲִִִִֵַַָָָָָע

ימא. כל ,ריפת ְְֵֵָָָלי
אדם צלם  הýסר  ýמנבýכדנאצר ה ' צלם  נ òאר ûנ Łאל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל 

יתי  רמ ד מהאי, אס ר ְְְִִֵֵֵַַַָָָָודנאל

מתחק א ה מאה , מ ד  ְְְְִִִִֵַַַַָֻמתה כת
וא ל, יד  אד רא יהיה והא ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹבר,
  לט י , ל יד ה קבה , ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמתחקת 
לט  לט י לטב , לט וי ְְְְְִִֵֵֵֶָלרע 
אר  ,פינא ל  לט וי זה , על ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַזה
את ה המת ל  עליו, ז נה  ְֵֶֶַָָָָָלטת 
אמר  נב כדנאצר צאנ מ ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָעליו 
ל ריכת ועא טריד אינא מ ני ְְְְְֲִִִִֵָָָָ
עלהי  יחלפ ניע בעה  עד  ְְְְְֲֲִִִִַַַָָיטעמ
בע  עד יאכל  ורי ועב ירחק  אד מני ר)ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

עליו) עבר ני, כבי בעה ה , ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
זה מני לנקב ת,  מזכרי עליו   פְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָיתח
עליו, רכבת היא הקבה לל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָא ר
מדר מדר א ר אה, הא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָמעיו
וכל  ר וד לוק , די ה ְְְְִִִִַַַָָפתיחת 
זה מ ני  הא, תעבה  אה , ְְֲִִֵֵֶַָָָמעיו
ר ,ד ה  הע יראל  ְְְִִֵַָָָָָָמברכי
עני  א  ל הע  מל אלקינ ה' ֱִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאה

ִָאה .

מיאל  חנניה, דנאל, זכ ה ,נינְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
אא  נסינת ?  תמא צל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָועזריה,
ר י  אמר  .במאכליה נטמא א  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹמ

ת ב א)יהדה , על(דניאל  נאל   ו ְִֵֶַַָָָָ
.'וג לה ג פת ית אל  לא אר   ְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹל
ת א מאכל הנה , סתר נינ ְְְֲִִֵֶַַַָָו
 ע גבינה היה, חלב ר  ְְִִָָָָָָָָָָהרע ,
עלה וזה , אחרי למאכלי רט ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָר ,

.י כל   לחנ על ְְַָָֻל

לגב   הרק מ ה, מר  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹודנ אל

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ג

צ למא לי א ארייוותא, ְְְְְְְִִַָָָָָלגבא
ני ולא  ,מארי(ע"א קצ "א (בראשית ְְֵֵָָָ

 חל א  ועל אחרא , לצלמא למיְְְְֲֲֵַַַָָָצ
וההא . הלח ולא  ,ימ ְְְְִֵַַַָָָָארייוותא
,ימ אתעדי מלכתא  עתא ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָרע,

ד) מדרי,(דניאל  הוה רא חיות ְֲִֵֵַָָָָוע
מההא , י מ אני צלמא  ְְְְִֵֵֵַַַָאעי 
בר צלמא ,למי צ אתחזי לא ְְְְִֵֵַָָָָימא,
,לי אתחזי אתי, עירא וכל .ְְְְִִֵֵֵָָָָָנ
 אתיי והו ,קבי ונ ,זיני ְְְְְֲִֵֵַַָָצלמא
לי אכלי הו זמני בכה ,ה ְְְְֲִִִֵֵַַָָֻעלי
ענא האי את זר  ר רא, ְְְְִֵַַַָָָָחיות 

כ יב, גי ,א)עלי והא(חבקוק ְְְִִִֵָ
סיתק א , גי יתק ס,  לכיְְְְְִִִִַַַַָָָֹ

זמנא. ההא ל ,יְִֵַָָ

אסýר₣ת מאכל₣ת א₣כלים fiòא  נòאר  ה' ְְְֲֲִִֶֶֶַַָֹצלם

תיב , מה חזי, א)א למקצת(דניאל  ְְְֲִִִַַָ
מ ל  ט ב מראיה נראה ערה ְְֲִִִֵֶַָָָָָימי
.ל ה ג  ת  את   כליהא  ְְִִֶֶֶַַַַָָהילדי
 מאריה צלמא  טב, מראיה ְְְְְִֵֵֶַָָָנראה 
.יאאע מאחרני , ה מ יאאע ְְְֲִִִִֵֵַַַָלא 
 עלאת לא   גי האי .  רי ְְְֲִִִַַַָָמא
 לקיהח ז אה . מיכליה ְְִֵֵֵֵַָָָגיעלי
קד ואנ י ,ה כיב ְְְְְְִִִֵֵֶַָֹיראל,

לי. היְִִ
בּ חיּ י וּ מקוֹ מוֹ  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  חׁש יבוּ ת [גּ דל 

א ' חלק דּ עה בּ י וֹ רה  רוֹ אים : י וֹ ם, (סימן יוֹ ם  

א') סעיף  חלב פ "ט  לאכל  האּס וּ ר על  מד בּ ר  
להמ ּת ין ׁש צּ רי המחבּ ר וּ פוֹ סק בּ שׂ ר , אחרי

בּ חלּ ין מהגּ מרא וּ מק וֹ רוֹ  ׁש ע וֹ ת . קה )ׁש ׁש  .(דּ ף 

לסע וּ דתא  אכילנא  דּ לא  הוּ א  סעוּ דתא "בּ הא 
ׁש בּ ין הרמ בּ "ם ּפ י על וזה  אכילנא", אחריתא 
אבל  ׁש ע וֹ ת . ׁש ׁש  ה וּ א  לסעוּ דה סעוּ דה 

כּ הראׁש וֹ נים  ה דּ ין  מעּק ר  ּפ וֹ סק  ׁש ם  בּ הג "ה
כּ ל  אלּ א דּ וקא , ׁש עוֹ ת  ׁש ׁש  מצריכים  ׁש לּ א 
סעוּ דה  והתחיל ה ּמ זוֹ ן בּ ר כּ ת  ׁש בּ ר זמן 
וכּ וֹ תב  והדחה. ק נּ וּ ח אחר  מ ּת ר חד ׁש ה
להמ ּת ין אלּ וּ  בּ מדינוֹ ת  ה ּפ ׁש וּ ט ׁש הּמ נהג
ענין דּ מה הזּ ה , הּמ נהג  מוּ בן  ולא אחת . ׁש עה 
ועל  ּמ קוֹ רוֹ . וּ מה  אחת , לׁש עה אחריתי סעדּ ה
ה גּ ר"א , בּ באוּ ר  זצ"ל מ וּ ילנא הגּ אוֹ ן  בּ א  זה 

ה ולא ,נ ר צל  ה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹהארית ,
ע"א) קצ "א ולכ (בראשית אחר , לצל  ְְְֵֵֶֶַַָצלמ

תוא . ב לח ולא הארית  מ חדְְְֲֲִִֶָָָֹ
תמלכ מ העברה  עה  ְְְִֶֶַָָָָָָָרע ,

ד) הדה,(דניאל חת  ע היה   ר מדְִֶַַָָָ
לא  י תמא ניו, צל  מ ֳִֵֶֶֶַָָָֹהעבר 
המה וכל  ,אד ל צל צלמ ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָנראה
מינ ל  צל ל נראה ְְִִֶֶֶֶָָָָָאה,
בכ ה עליו, באי הי וכ , נקבתְְְִֵַָָָָָָָָֻ
הדה חת תא אכלת   הי  ְְִֶַַָָָפעמי
 מ ה ה, הענ עליו  נגזר ְִִֶֶַַַָָָֹזלת 

א)תב  יתקס,(חבקוק לכי והא ְְְִִֶַַָָָ
ת א ל ב  ס התק   ְְִִַָָָֻמ

.ְַזמ

ערה  ימי מקצת תב, מה ראה  ְְֲִִֵַָָָָָֹא
טב מראיה הילדי (וגו')נראה ל  מ ְְְִִִֵֶַַָָָ

נראה .לה ג ת  את  ְְִִֵֶֶַַַָָֹהאכלי
זז  לא נר ל  טב ְִֵֶֶֶֶַָָֹמראיה
זה ? את גר מי זז.  מאחרי ,ֲִִֵֵֵֶֶֶַָָמה
.מאכליה געלי נגעל א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹמ
, ה תב י ראל  ל חלק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָארי

לי. הי קד ְְְִִֵֶַֹואני



לפורים דזוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  מה זּ הר  ה וּ א  הדּ ברים ׁש ּמ ק וֹ ר
האי דּ אכיל מאן  "דּ כל כּ תוּ ב ׁש ם  מׁש ּפ טים,
בּ סע וּ דתא  א וֹ  חדא בּ ׁש עּת א  אוֹ  כּ חדא  ּמ יכלא
גּ דל  לתאר הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  וּ ממׁש י וכוּ ", חדא
ליצלן, רחמנא  דּ ין מעוֹ רר ׁש ה וּ א  ואי הּפ גם ,

בּ אר ׁש ם  .ע יּ ן 
 ּבּ סמו ׁש ם ב ')ועוֹ ד להלכה (בּ סעיף בּ נוֹ גע 

לאכל  להמּת ין זמן ׁש עוּ ר  אין חלב ׁש אחרי
בּ זה  ׁש יּ ׁש  הרמ"א מביא  חלב , מאכלי

ה לחן  בּ דּ י  בּ ּס פר ועיּ ן  קטן מחמירים . (סעיף  

נפרד וֹ ת .ס "ה ) חמרוֹ ת ב' כּ אן ׁש יּ ׁש  ׁש ּמ ס בּ יר 
להמ ּת ין יׁש  חלב מאכל ׁש בּ כל הוּ א האחד 
ק ׁש ה  בּ גבינה וה ני בּ שׂ ר, ׁש יּ אכל לפני ׁש עה 
וההלכה  בּ שׂ ר . אכילת  אחרי  כּ מוֹ  להמּת ין
ּפ ׁש וּ טה , בּ סברה וּ תל וּ יה מפרסמת הניּ ה
בּ שׂ ר, כּ מ וֹ  טעם  ממ ׁש י ק ׁש ה  גּ בינה ׁש גּ ם
להבין, ק ׁש ה בּ אמת הרא ׁש וֹ נה  ההלכה אבל
להמּת ין,  צר אין  חלב  דּ אחר  מבאר  דּ בגּ מרא 

בּ שׂ ר אחרי  כּ מ וֹ  חמ וּ ר מחמירין " ה"יּ ׁש  וּ לפי
וּ פרׁש , ּפ עם ע וֹ ד  הגּ ר "א בּ א זה ועל מּמ ׁש .
הנּ "ל . הּק דוֹ ׁש  הזּ הר דּ ברי על בּ נ וּ י  זה דּ גם
א וֹ  חלב קדם אכל  איזה  בּ ין  מח לּ ק לא דּ ׁש ם 
חלב , מאכל איזה  בּ ין מח לּ ק  לא וגם  בּ שׂ ר,
 ּבּ ערו ועיּ ן  חדא , בּ ׁש עּת א ׁש אכלן כּ ל 
נ וֹ הגת  זאת חוּ מרא אם חוֹ לקים  ׁש יּ ׁש  הלחן
הזּ הר. בּ מ ׁש מע וּ ת  וחוֹ לקים  עוֹ ף, בּ בשׂ ר גּ ם

ה זּ הר בּ ין  סתירא  כּ אן  ׁש אין ה גּ ר "א וּ מ וֹ סיף 
בּ א  ה ּק דוֹ ׁש  ׁש הזּ הר והגּ מרא, הּק דוֹ ׁש 
עצמּה  בּ גּ מרא  ראינוּ  וּ כבר חוּ מרא , לה וֹ סיף

אלּ וּ  בּ דברים  הּמ חמיר מרמעלת  ׁש ל (דּ אבּ א  

ׁש ם ) עיּ ן לעת מעת המ ּת ין זה ע וּ קבא ולכא וֹ רה . 
אין ׁש לּ עוֹ לם  בּ זה  ה גּ א וֹ ן ׁש יטת  עם  הוֹ ל
ׁש אין רק  הּק דוֹ ׁש , והזּ הר ה גּ מרא  בּ ין  סתירוֹ ת 
כּ ן על  בּ גּ מרא , א וֹ  בּ זּ הר  הּפ רוּ ׁש  י וֹ דעין

מחלּ קים  ׁש הם  וולאזין אוֹ מרים  ח יּ ים  (מר בּ י  

ח יּ ים ) עץ  ].בּ ספר 

ל.): דף ארביסר (תקונא  הזוהר תקוני - זוהר

ללflד ùא  ýהŁְִֵֵַָָאל

וכו' אדמת רי לראית לי  סמיְְְְִִִֵֵֵַָ
לגי האי מאי ,א חלב די תבל ְְְֲִִֵֵֵַַַַַֹלא 
תח  רגלי, על מע רי  ק ְְִִַַַַַָָהאי,
נחית האל האל ואמר, ס יא  ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָקלא 
עינה ואנהיר ,דמאר ברתא  ְְְְִִִֵַָָָָָהכא 
למיכל   ית לא מה, האי סבי י ְְְְִִִֵֵֵַַָָָדא

חלב . ֶָָָָר
וחמ ₣ר òû₣ר  ְְֲִִַַלאים 

אתעב, ולא  נחית קא האל הא ְְְִִִִֵַַַָָָָָָאדהכי 
ואי דא רזא  והא ק יא, צינא  ְִִַַַַָָָָָָָאמר
בחמר ר תחר דלא רזא ְְֲֲִַַָָֹאיה

ו)יחיו כב דברי)דאיה כרא  ד  , ְְְִַַָָ
 אתיי לא דאמצעיתא, עדא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָיראל

,' וכ אדמת רי לראית , ל  ְְְְְִִֵֵַָָוסמ
זה? אל ה מה .א חלב  די  תב ל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַֹלא
קל  תח רגליו , על מע רי   ְְְִִַַַַָָָק
 לכא רד ,האל  האל ואמר: ְְִִֵֵֵַָָָָָדל
קניה עיני את  והאר  נר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָרת
ר  לאכל יבא א הה, בר  ל ֱֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה

ֶָָחלב.

אמר : התעב, ולא ירד  ,האל א  ינתיְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
הא  ואי זה  סד  והרי הדה, ְְֲֵֶַַַַָָמנרה
יחו, בחמר ר   תחר לא ל  ְְֲֲֶַַַַָֹֹֹה ד
האמצעי, הע ד יראל, ה א ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָכר 
מתערב  יהו"ה , לבית תא  מביאי ְְְִִִֵֵָֹלא

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ה

ברא, אתערב חלב יי', לבית  ְְְְְִִֵֵַָָָָָלי
איה ודא  חמר, ר לאתערבא  ְְְְְְֲִִִַָָָָוגרמי

.מיני לאו מי לאיְְְִִִִֵַַ
ר והא  ,האל  האל ,מע רי ְְִִִִֵֵַַָָָָאמר
מטרא וחמ ר ,דכי מטרא  ְְְְֲִִִִִַַָָאיה
אבל  ,בי טב לאי איה דא ,ְְֲֲִִִִִַַָָָדמסאב
ברא ,דכי מ טרא איה ְְְְִִִִַָָָָחלב
הא, הכי ו אי לי אמר ,דכי ְְְִִִֵַַַַָָָמ טרא
דא, קרא  א מדע רזא האי ְְְֲִִַָָָָָָאבל 

למינ ח ה נפ האר אצא (בראשית ְִֵֶֶֶַָָָָ
דכי,כד) מ טרא אינ ב על א ,ְְְְְִִִַַַַָ

 מא ,גיז ואינ ונ קבא, כר  אינ הְְְְְִִִַָָֻ
ר ההא ,מיני איה לאו מ ה  ְְִִִִֵַַַַָנטיל

א מר  עלי ,רוייהמ כגאתרכיב  (שמות ְְְְְְֲִִִִֵַַַ
א .יט) חלב  די תבל ְְֲִִֵֵַַֹלא 

מינ ₣ ùאינ ₣ ùכ₣ר  òל  ט ćה  òערב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָהחטא 

ע"ב) ל  אי(דו ק יא צינא אמר :ְִִַַַַָָָ
איה ודא דכהא , מ ה איה עְְְְִִִַָָָָ
ודמע מלאת ,איה ודא דמה , ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָברירא 

תאחר כח )לא  כב  א(ש דא מר מה  , ְְְְִֵֶַַָָֹ
ר דערב דא  חבא רחמי, אחר מ ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָיק
גיה פחה נה  זגא  כרא טה ְְְִִִִַָָָָָָנ
,גיז ת אחר  נטיל גרי א  ְִִֵֵַַָָָָז נה,

מה, לקבל מ ה  ע"ב)ואיה ל  ד) בגי ְְֳִִִִֵָָָ
יי' ית ביא אדמת רי ראית  ְְְִִִֵֵֵַָָָָא 
, א חלב די תבל לא  ,"ְְֲִִֵֵַַֹאלהי
,לאי דנפיק ערבביא איה ר ְְְְְִִִִִַַַָָההא
 בגי ,נג איהי ,מיני דלאו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָמאתא
לי עזר איהי גיז ת עזר, זכה ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָא 
,ברחימ דחיל פ דא ְְְְְִִִִִַָָא רייתא 
וא דאתי , בעלמא ,די עלמא  ל ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָעזר

חמר , ר לערב  רמי וג ר  ע ְְְֲִִֵַָָָָָחלב 
.מינ אינ מי ,לאי ְְְִִִִֵֶֶַוזה

והרי  ,האל האל : מע רי ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָאמר 
מ ד  והחמר ההרה , מד הא ְֲֳִִַַַַַָָה ר
חלב  אבל ורע , טב  לאי זה ְְֲִִֶַַָָָָָָֻה מאה,
ההרה? מ ד בר  ההרה, מ ד ֳֳִִַַַַָָָָָָה א
נדע  ה ה ה ד אבל זה,  ו אי :ל ֲֶֶַַַַַָָָָאמר 
ח ה  נפ האר צא הה , ֵֶֶֶֶַַַָָָָס ק
ההרה, מד ה ב על א ,ְֳִִֵֶֶַַַַַָָָלמינ
טל  מי  זגת , וה נקבה, זכר  ְְִֵֵֵֶָָָָֻ
רב   תא ,מינ אינ ְִִִֵֵֶֶָֻמ י
חלב  די תבל  לא נאמר עליו , ניה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמ

.ִא

הבר  עת  ו אי הד ה: הנ רה  ְְְֵַַַַַַָָָָָָאמר 
וזה ה בר, רר וזה , ממק ְְְִֵֶֶַָָה א
אמר   מ תאחר , לא  ודמע  ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹמלאת
זה חטא ,רחמי אחר  מ יק ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָא
פחה נה ז ג כ רה טה  אד ְְְִִִִֵֶַָָָָָָערב
ת את  אחר טל רג זה זנה, ֵֵֵֶֶֶַַָָגיה 
   מ מ ה, נגד מ ה והא ,גְְִִִֶֶָָָז
יהו"ה ית ביא אדמת רי ְְִִִֵֵֵַָָראית 
,א חלב די  תבל ולא ,"ְְְֱֲִִֵֵֶַַֹֹאלהי
,כלאי צא ערביא הא ב  תאְְְִִִֵֵֶֶַָ
 מ ,כנג היא  , מינ אינ ְְִִִִֵֵֶֶֶָָמאה
ל עזר היא גז ת עזר , זכה? ִֵֵֶֶֶֶַָָזה
ל עזר  באהבה, יראה  מצוה  ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָתרה 
אחר  לא,  וא הא, לבע ה ה ל עְִֵֶַַַָָָָָֹ
מני  דלא כנג היא  מינ  אינְְְְְִִִֵֵֶֶַ



לפורים דזוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  מה זּ הר  ה וּ א  הדּ ברים ׁש ּמ ק וֹ ר
האי דּ אכיל מאן  "דּ כל כּ תוּ ב ׁש ם  מׁש ּפ טים,
בּ סע וּ דתא  א וֹ  חדא בּ ׁש עּת א  אוֹ  כּ חדא  ּמ יכלא
גּ דל  לתאר הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  וּ ממׁש י וכוּ ", חדא
ליצלן, רחמנא  דּ ין מעוֹ רר ׁש ה וּ א  ואי הּפ גם ,

בּ אר ׁש ם  .ע יּ ן 
 ּבּ סמו ׁש ם ב ')ועוֹ ד להלכה (בּ סעיף בּ נוֹ גע 

לאכל  להמּת ין זמן ׁש עוּ ר  אין חלב ׁש אחרי
בּ זה  ׁש יּ ׁש  הרמ"א מביא  חלב , מאכלי

ה לחן  בּ דּ י  בּ ּס פר ועיּ ן  קטן מחמירים . (סעיף  

נפרד וֹ ת .ס "ה ) חמרוֹ ת ב' כּ אן ׁש יּ ׁש  ׁש ּמ ס בּ יר 
להמ ּת ין יׁש  חלב מאכל ׁש בּ כל הוּ א האחד 
ק ׁש ה  בּ גבינה וה ני בּ שׂ ר, ׁש יּ אכל לפני ׁש עה 
וההלכה  בּ שׂ ר . אכילת  אחרי  כּ מוֹ  להמּת ין
ּפ ׁש וּ טה , בּ סברה וּ תל וּ יה מפרסמת הניּ ה
בּ שׂ ר, כּ מ וֹ  טעם  ממ ׁש י ק ׁש ה  גּ בינה ׁש גּ ם
להבין, ק ׁש ה בּ אמת הרא ׁש וֹ נה  ההלכה אבל
להמּת ין,  צר אין  חלב  דּ אחר  מבאר  דּ בגּ מרא 

בּ שׂ ר אחרי  כּ מ וֹ  חמ וּ ר מחמירין " ה"יּ ׁש  וּ לפי
וּ פרׁש , ּפ עם ע וֹ ד  הגּ ר "א בּ א זה ועל מּמ ׁש .
הנּ "ל . הּק דוֹ ׁש  הזּ הר דּ ברי על בּ נ וּ י  זה דּ גם
א וֹ  חלב קדם אכל  איזה  בּ ין  מח לּ ק לא דּ ׁש ם 
חלב , מאכל איזה  בּ ין מח לּ ק  לא וגם  בּ שׂ ר,
 ּבּ ערו ועיּ ן  חדא , בּ ׁש עּת א ׁש אכלן כּ ל 
נ וֹ הגת  זאת חוּ מרא אם חוֹ לקים  ׁש יּ ׁש  הלחן
הזּ הר. בּ מ ׁש מע וּ ת  וחוֹ לקים  עוֹ ף, בּ בשׂ ר גּ ם

ה זּ הר בּ ין  סתירא  כּ אן  ׁש אין ה גּ ר "א וּ מ וֹ סיף 
בּ א  ה ּק דוֹ ׁש  ׁש הזּ הר והגּ מרא, הּק דוֹ ׁש 
עצמּה  בּ גּ מרא  ראינוּ  וּ כבר חוּ מרא , לה וֹ סיף

אלּ וּ  בּ דברים  הּמ חמיר מרמעלת  ׁש ל (דּ אבּ א  

ׁש ם ) עיּ ן לעת מעת המ ּת ין זה ע וּ קבא ולכא וֹ רה . 
אין ׁש לּ עוֹ לם  בּ זה  ה גּ א וֹ ן ׁש יטת  עם  הוֹ ל
ׁש אין רק  הּק דוֹ ׁש , והזּ הר ה גּ מרא  בּ ין  סתירוֹ ת 
כּ ן על  בּ גּ מרא , א וֹ  בּ זּ הר  הּפ רוּ ׁש  י וֹ דעין

מחלּ קים  ׁש הם  וולאזין אוֹ מרים  ח יּ ים  (מר בּ י  

ח יּ ים ) עץ  ].בּ ספר 

ל.): דף ארביסר (תקונא  הזוהר תקוני - זוהר

ללflד ùא  ýהŁְִֵֵַָָאל

וכו' אדמת רי לראית לי  סמיְְְְִִִֵֵֵַָ
לגי האי מאי ,א חלב די תבל ְְְֲִִֵֵֵַַַַַֹלא 
תח  רגלי, על מע רי  ק ְְִִַַַַַָָהאי,
נחית האל האל ואמר, ס יא  ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָקלא 
עינה ואנהיר ,דמאר ברתא  ְְְְִִִֵַָָָָָהכא 
למיכל   ית לא מה, האי סבי י ְְְְִִִֵֵֵַַָָָדא

חלב . ֶָָָָר
וחמ ₣ר òû₣ר  ְְֲִִַַלאים 

אתעב, ולא  נחית קא האל הא ְְְִִִִֵַַַָָָָָָאדהכי 
ואי דא רזא  והא ק יא, צינא  ְִִַַַַָָָָָָָאמר
בחמר ר תחר דלא רזא ְְֲֲִַַָָֹאיה

ו)יחיו כב דברי)דאיה כרא  ד  , ְְְִַַָָ
 אתיי לא דאמצעיתא, עדא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָיראל

,' וכ אדמת רי לראית , ל  ְְְְְִִֵֵַָָוסמ
זה? אל ה מה .א חלב  די  תב ל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַֹלא
קל  תח רגליו , על מע רי   ְְְִִַַַַָָָק
 לכא רד ,האל  האל ואמר: ְְִִֵֵֵַָָָָָדל
קניה עיני את  והאר  נר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָרת
ר  לאכל יבא א הה, בר  ל ֱֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה

ֶָָחלב.

אמר : התעב, ולא ירד  ,האל א  ינתיְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
הא  ואי זה  סד  והרי הדה, ְְֲֵֶַַַַָָמנרה
יחו, בחמר ר   תחר לא ל  ְְֲֲֶַַַַָֹֹֹה ד
האמצעי, הע ד יראל, ה א ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָכר 
מתערב  יהו"ה , לבית תא  מביאי ְְְִִִֵֵָֹלא
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ברא, אתערב חלב יי', לבית  ְְְְְִִֵֵַָָָָָלי
איה ודא  חמר, ר לאתערבא  ְְְְְְֲִִִַָָָָוגרמי

.מיני לאו מי לאיְְְִִִִֵַַ
ר והא  ,האל  האל ,מע רי ְְִִִִֵֵַַָָָָאמר
מטרא וחמ ר ,דכי מטרא  ְְְְֲִִִִִַַָָאיה
אבל  ,בי טב לאי איה דא ,ְְֲֲִִִִִַַָָָדמסאב
ברא ,דכי מ טרא איה ְְְְִִִִַָָָָחלב
הא, הכי ו אי לי אמר ,דכי ְְְִִִֵַַַַָָָמ טרא
דא, קרא  א מדע רזא האי ְְְֲִִַָָָָָָאבל 

למינ ח ה נפ האר אצא (בראשית ְִֵֶֶֶַָָָָ
דכי,כד) מ טרא אינ ב על א ,ְְְְְִִִַַַַָ

 מא ,גיז ואינ ונ קבא, כר  אינ הְְְְְִִִַָָֻ
ר ההא ,מיני איה לאו מ ה  ְְִִִִֵַַַַָנטיל

א מר  עלי ,רוייהמ כגאתרכיב  (שמות ְְְְְְֲִִִִֵַַַ
א .יט) חלב  די תבל ְְֲִִֵֵַַֹלא 

מינ ₣ ùאינ ₣ ùכ₣ר  òל  ט ćה  òערב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָהחטא 

ע"ב) ל  אי(דו ק יא צינא אמר :ְִִַַַַָָָ
איה ודא דכהא , מ ה איה עְְְְִִִַָָָָ
ודמע מלאת ,איה ודא דמה , ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָברירא 

תאחר כח )לא  כב  א(ש דא מר מה  , ְְְְִֵֶַַָָֹ
ר דערב דא  חבא רחמי, אחר מ ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָיק
גיה פחה נה  זגא  כרא טה ְְְִִִִַָָָָָָנ
,גיז ת אחר  נטיל גרי א  ְִִֵֵַַָָָָז נה,

מה, לקבל מ ה  ע"ב)ואיה ל  ד) בגי ְְֳִִִִֵָָָ
יי' ית ביא אדמת רי ראית  ְְְִִִֵֵֵַָָָָא 
, א חלב די תבל לא  ,"ְְֲִִֵֵַַֹאלהי
,לאי דנפיק ערבביא איה ר ְְְְְִִִִִַַַָָההא
 בגי ,נג איהי ,מיני דלאו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָמאתא
לי עזר איהי גיז ת עזר, זכה ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָא 
,ברחימ דחיל פ דא ְְְְְִִִִִַָָא רייתא 
וא דאתי , בעלמא ,די עלמא  ל ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָעזר

חמר , ר לערב  רמי וג ר  ע ְְְֲִִֵַָָָָָחלב 
.מינ אינ מי ,לאי ְְְִִִִֵֶֶַוזה

והרי  ,האל האל : מע רי ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָאמר 
מ ד  והחמר ההרה , מד הא ְֲֳִִַַַַַָָה ר
חלב  אבל ורע , טב  לאי זה ְְֲִִֶַַָָָָָָֻה מאה,
ההרה? מ ד בר  ההרה, מ ד ֳֳִִַַַַָָָָָָה א
נדע  ה ה ה ד אבל זה,  ו אי :ל ֲֶֶַַַַַָָָָאמר 
ח ה  נפ האר צא הה , ֵֶֶֶֶַַַָָָָס ק
ההרה, מד ה ב על א ,ְֳִִֵֶֶַַַַַָָָלמינ
טל  מי  זגת , וה נקבה, זכר  ְְִֵֵֵֶָָָָֻ
רב   תא ,מינ אינ ְִִִֵֵֶֶָֻמ י
חלב  די תבל  לא נאמר עליו , ניה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמ

.ִא

הבר  עת  ו אי הד ה: הנ רה  ְְְֵַַַַַַָָָָָָאמר 
וזה ה בר, רר וזה , ממק ְְְִֵֶֶַָָה א
אמר   מ תאחר , לא  ודמע  ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹמלאת
זה חטא ,רחמי אחר  מ יק ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָא
פחה נה ז ג כ רה טה  אד ְְְִִִִֵֶַָָָָָָערב
ת את  אחר טל רג זה זנה, ֵֵֵֶֶֶַַָָגיה 
   מ מ ה, נגד מ ה והא ,גְְִִִֶֶָָָז
יהו"ה ית ביא אדמת רי ְְִִִֵֵֵַָָראית 
,א חלב די  תבל ולא ,"ְְְֱֲִִֵֵֶַַֹֹאלהי
,כלאי צא ערביא הא ב  תאְְְִִִֵֵֶֶַָ
 מ ,כנג היא  , מינ אינ ְְִִִִֵֵֶֶֶָָמאה
ל עזר היא גז ת עזר , זכה? ִֵֵֶֶֶֶַָָזה
ל עזר  באהבה, יראה  מצוה  ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָתרה 
אחר  לא,  וא הא, לבע ה ה ל עְִֵֶַַַָָָָָֹ
מני  דלא כנג היא  מינ  אינְְְְְִִִֵֵֶֶַ
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ּת אר יפת וה נּ ערה  ואם אב ל ּה  אין כּ י דּ ד וֹ  בּ ת אס ּת ר היא  הד ּס ה 
מר דּ כי לקח ּה  וא ּמ ּה  אביה  וּ במוֹ ת מראה  לבת:[ז]וט וֹ בת ל וֹ  

ׁש וּ ׁש ן(ח) אל  ר בּ וֹ ת נערוֹ ת וּ בה ּק בץ  ודתוֹ   ה ּמ ל דּ בר  בּ ה מע ויהי
ׁש מר הגי יד  אל   ה ּמ ל בּ ית אל אס ּת ר  וּת לּ קח  הגי יד  אל  ה בּ ירה 

את (ט)ה נּ ׁש ים: ויבהל  לפניו חסד וּת א  בעיניו  ה נּ ערה  וּת יטב  

איהי ,מיני  איה דלאו אחרא ְֳִִִִֵַַָָלאו,
וכל  ,עלמי רי מ  לי לא בדא  , נגְְְְְְִִֵֵֶָָָָ
טה נטיר לא גי לי גרי ְְְִִִִֵָָָָא 

.גיז לבת ְְֵַַָָקדמאה
ה ל מת čן הýא  ýòבה ידי  ְְְְֵֵַַַָֹועל 

עלי תיבא, חזר א א ל  ְְְֲִִִֵַָָָָוע
י)א מר ו לי(ישעיהו ויהיב ,ל ורפא  וב  ְְְִִֵַָָָָָ

 אמר ,גי ז ח )ת  ג רפאת(משלי ְְְִִֵַַָ
דארייתא, דקנא  ואיהי , רל ְְְְְְִִִִֶַָָָהי
הא הדא  ,יח ואיהי אסוותא  ְְְֲִִִִִַַָָָדאיהי

יח )דכתיב  ש)חזיקיל היא יח ע ְֲִִִִִִֵַַַ
הא הדא  דקנהא , איהי תיוא ,ְְְְֲִִִִֵָָָָ

ט)דכתיב ט  אה(קהלת  ע יח ראה ְְִִִִִֵַָ
הדא טב, איהי ארייתא  ,אהב ְְֲֲִִֶַַָָָָא ר

דכתיב כב)הא ד נתי(משלי טב לקח י ְִִִִֶַַָ
הא הדא דקנהא , איהי תי וא ,ְְְְֲִִִִֵֶָָָָלכ

ב)דכתיב יח ב,(שט מצא אה מצא ְִִִָָָָָ
וער האי, אמר ימ ער ס   ְְְִִִֶֶֶֶַַס

חברא. אקמה  והא  ְְְְַַַָָָהאי,
ע"ב ):ז. קי"ב דף - משפטים (פרשת שמות זוהר

הס  מČד  הקדòýה צד  לקח וה ùגדים   רŁ מה" ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ

 י מ סבא, לאהרא אית  חזי, ְְְְֲִִִֵַָָָָָא 
עד  יראל, עבדי הו הכי ,ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָקדמאי
קא  יר אי  ידר פ אְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ההא יראל, ל אתקיפ ס י ,ְְְִִִֵַַַַָָָאמר

א   מ ל גר זה  וכל  ְִֶֶַָָָָֹהע למ ת ,
.גז לבת ראנה טה  ְִִַַָָָמר

נאמר  עליו תבה , חזר  א זה, ל ְְֱִִִֶֶַַָָָָָוע
י) ו זג,(ישעיהו ת  ל תונ ,ל ורפא ְְְֵַָָָו ב 

 ח )אמר ג לר ,(משלי הי רפאת ְְְֱִִֶֶֶַָָ
רפ אה היא  הרה, ל  דמת ְְְִִֶֶַָָוהיא

ת ב  זה . יח יח )והיא ש)יח ע ְִִִֵֶֶַַָ
.תבדמ היא וא ,  חזיקיל ְְְֲִִִִִִַַָָהיא

ת ב ט)זה  ט אה(קהלת  ע  יח ראה  ְִִִֵֶֶַָָ
זה טב . היא הרה  . אהב ְֲִֶֶַַָָָאר

כב)תב  ד נתי (משלי טב לקח י ִִֶֶַַָָ
תב  זה .תבדמ היא  וא , ְְְִִִֶֶֶָָָלכ

ב) יח  ש)ס ס טב . מצא אה ִָָָָָמצא 
זה, וע רה זה נאמר דברי ְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָָערה 

. החברי ר ה ְֲֲִֵֵֵַַָוהרי

לדברי ,זק לחזר ,  ראה ְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹא
עד  י ראל יע  הי  , ניְִִִִֵֶַָָָרא
רה הח נת . ברגת   פהְְְְִֵֶַַַַַָָ
י ראל  את התקיפ הרה ,אמרנְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
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לתת  הראי וֹ ת ה נּ ער וֹ ת ׁש בע  ואת לּה  לתת מנוֹ תה  ואת ּת מר וּ קיה 
ה נּ ׁש ים: בּ ית לט וֹ ב נער וֹ תיה  ואת ויׁש נּ ה   ה ּמ ל מבּ ית א (י)ל ּה  

א ׁש ר עליה  צוּ ה  מר דּ כי  כּ י מוֹ לד ּת ּה  ואת ע ּמ ּה  את אס ּת ר ה גּ ידה 
תגּ יד : בּ ית (יא)א  חצר  לפני  ּמתה ל מר דּ כי ויוֹ ם י וֹ ם  וּ בכל  

בּ ּה : יּ עשׂ ה  וּ מה  אס ּת ר  ׁש ל וֹ ם את לדעת ּת ר(יב)ה נּ ׁש ים וּ בה גּ יע  
כּ דת  ל ּה  הי וֹ ת מּק ץ אחׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל אל  לבוֹ א  ונערה  נערה 
חד ׁש ים  ׁש ה  מר וּ קיהן ימי ימלא וּ  כּ ן כּ י חד ׁש  ע שׂ ר  ׁש נים ה נּ ׁש ים 

ר ע  לההא  אחמי הוה מרכי .ְְְְֲֵֵַַַָָָָָיר
הוה א  ועל ,ילי  יר ההא המְְֲִֵֵַַָָָָָ
לי אר יז  ואיה ,לי אתחזי מ ה ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָרגיז,

תיב, מה חבריא,  חמ .הדי בראשית) ְְֲִֵַַַַָָ
נ כז) ע ו גדי את  רבקה ְְְִִִֵֵֶַַָָָוח

,ילי ילב יא .'וג החמדת ְְְֲִִִֵֵַַָֹֹֻהדל
 אר מל לי ואיק ,ילי ְְִִִִֵֵַַָָָזל

מ כר תא. ,יליְִִִֵָ

מהר מת fiùים חכמים  הלמידי òל ה ùגדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלכן

 רתיכי חא קא עילה , בגיְְְְִִִִַַָָָ
למאני לה חפיא   איה ,נלר ,יליְְְְְִִִֵֵַָָָָ

דיר. נר(קי"א) למאני .לה לירכי ְְְְְִִִִַַָָָָ
,הו אחרא סטר ימ רי יוא .להְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
לה לית  .ימ ל גזל גי א ְְְְְִִֵֵָָָוכל
מאני הני , בגי .נלר א א  ְְִִִֵֶַַָָָָָָעילה
,איה לה מחפיא ל קא נרְְְְִִֵַָָָָָ
ואי. הא ייהמ להי, רכי ְְְְְִִִֵַַַַָָוהני
מ ה עילה, נטלי ה מ , הו לה מְְְִִִִִֵַַָָ
ללא אי ,נ לר  עא .ייהמ הוְְְְֲִִַַַָָָָָָ
עילה לית א  ועל , אהלי יב  ְְִִֵֵַַָָָֹההא
ינא, לא מה, לית א  ועל עילה, ְְְִִִֵַָָָָָָלא

.לאתרי ב מ ה ְְְִֵַָָָוכל

תלא מראה היה  מר כי .ר ה  תאְְְְְֵֶַַַָָָָָ
היה ולכ , יר תא את הרע  ְֵֵֶֶָָָָָָָָָָהמ
תא הריז וה א ,ל ראה  בר ְְְִִִֵֶָָָרגז,

 ת ב מה  החברי רא . כז)ע (בראשית ְֲִִֵַַָ
הדל נ ע ו גדי את רבקה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹו ח
זל  לה  ב .'וג ְְֲֶַַַַָָֻהחמדת
רכתיו מ ל תא והציא תְְִִִָָא

ְֵַָמה כרה .

 ה רבת  צא העה ,  מְְִִֶֶֶַָָָָָ
גדי  ע  ה  הח הא  ְֲִִִִֵֶֶַַָָלחכמי
גדיול  ה לירכי מיד תינְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָר
ה ד  ל  הי  ברי ה ני וא . הְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
,תא מ זל  מ זה  וכל ְְִִֵֶֶֶַָָָָהאחר,
  מ . לחכמי אא ע ה לה ְֲִִִֵֶֶַָָָָָואי
י מת ה החכמי ל ל ה גדי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָה
לה ה לת  יר וה ,ה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמהח
מה , הי  ה מ ואי, מה ִֵֵֶֶֶֶֶַַָָזה
צי ור . מה הי מה אנה, טליְְֲִִִֵֶֶַָָנ
ב   תא ל  לל ה , ְֲִֵֵֶֶֶַָָלחכמי
 אי  ולכ ע ה , לי עה אי ולכ ,ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָֹאהלי

.מלמק ב בר  וכל , די לי ְְְִִִָָָָָָבר



לפורים וזוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

ּת אר יפת וה נּ ערה  ואם אב ל ּה  אין כּ י דּ ד וֹ  בּ ת אס ּת ר היא  הד ּס ה 
מר דּ כי לקח ּה  וא ּמ ּה  אביה  וּ במוֹ ת מראה  לבת:[ז]וט וֹ בת ל וֹ  

ׁש וּ ׁש ן(ח) אל  ר בּ וֹ ת נערוֹ ת וּ בה ּק בץ  ודתוֹ   ה ּמ ל דּ בר  בּ ה מע ויהי
ׁש מר הגי יד  אל   ה ּמ ל בּ ית אל אס ּת ר  וּת לּ קח  הגי יד  אל  ה בּ ירה 

את (ט)ה נּ ׁש ים: ויבהל  לפניו חסד וּת א  בעיניו  ה נּ ערה  וּת יטב  

איהי ,מיני  איה דלאו אחרא ְֳִִִִֵַַָָלאו,
וכל  ,עלמי רי מ  לי לא בדא  , נגְְְְְְִִֵֵֶָָָָ
טה נטיר לא גי לי גרי ְְְִִִִֵָָָָא 

.גיז לבת ְְֵַַָָקדמאה
ה ל מת čן הýא  ýòבה ידי  ְְְְֵֵַַַָֹועל 

עלי תיבא, חזר א א ל  ְְְֲִִִֵַָָָָוע
י)א מר ו לי(ישעיהו ויהיב ,ל ורפא  וב  ְְְִִֵַָָָָָ

 אמר ,גי ז ח )ת  ג רפאת(משלי ְְְִִֵַַָ
דארייתא, דקנא  ואיהי , רל ְְְְְְִִִִֶַָָָהי
הא הדא  ,יח ואיהי אסוותא  ְְְֲִִִִִַַָָָדאיהי

יח )דכתיב  ש)חזיקיל היא יח ע ְֲִִִִִִֵַַַ
הא הדא  דקנהא , איהי תיוא ,ְְְְֲִִִִֵָָָָ

ט)דכתיב ט  אה(קהלת  ע יח ראה ְְִִִִִֵַָ
הדא טב, איהי ארייתא  ,אהב ְְֲֲִִֶַַָָָָא ר

דכתיב כב)הא ד נתי(משלי טב לקח י ְִִִִֶַַָ
הא הדא דקנהא , איהי תי וא ,ְְְְֲִִִִֵֶָָָָלכ

ב)דכתיב יח ב,(שט מצא אה מצא ְִִִָָָָָ
וער האי, אמר ימ ער ס   ְְְִִִֶֶֶֶַַס

חברא. אקמה  והא  ְְְְַַַָָָהאי,
ע"ב ):ז. קי"ב דף - משפטים (פרשת שמות זוהר

הס  מČד  הקדòýה צד  לקח וה ùגדים   רŁ מה" ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ

 י מ סבא, לאהרא אית  חזי, ְְְְֲִִִֵַָָָָָא 
עד  יראל, עבדי הו הכי ,ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָקדמאי
קא  יר אי  ידר פ אְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ההא יראל, ל אתקיפ ס י ,ְְְִִִֵַַַַָָָאמר

א   מ ל גר זה  וכל  ְִֶֶַָָָָֹהע למ ת ,
.גז לבת ראנה טה  ְִִַַָָָמר

נאמר  עליו תבה , חזר  א זה, ל ְְֱִִִֶֶַַָָָָָוע
י) ו זג,(ישעיהו ת  ל תונ ,ל ורפא ְְְֵַָָָו ב 

 ח )אמר ג לר ,(משלי הי רפאת ְְְֱִִֶֶֶַָָ
רפ אה היא  הרה, ל  דמת ְְְִִֶֶַָָוהיא

ת ב  זה . יח יח )והיא ש)יח ע ְִִִֵֶֶַַָ
.תבדמ היא וא ,  חזיקיל ְְְֲִִִִִִַַָָהיא

ת ב ט)זה  ט אה(קהלת  ע  יח ראה  ְִִִֵֶֶַָָ
זה טב . היא הרה  . אהב ְֲִֶֶַַָָָאר

כב)תב  ד נתי (משלי טב לקח י ִִֶֶַַָָ
תב  זה .תבדמ היא  וא , ְְְִִִֶֶֶָָָלכ

ב) יח  ש)ס ס טב . מצא אה ִָָָָָמצא 
זה, וע רה זה נאמר דברי ְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָָערה 

. החברי ר ה ְֲֲִֵֵֵַַָוהרי

לדברי ,זק לחזר ,  ראה ְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹא
עד  י ראל יע  הי  , ניְִִִִֵֶַָָָרא
רה הח נת . ברגת   פהְְְְִֵֶַַַַַָָ
י ראל  את התקיפ הרה ,אמרנְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ז

לתת  הראי וֹ ת ה נּ ער וֹ ת ׁש בע  ואת לּה  לתת מנוֹ תה  ואת ּת מר וּ קיה 
ה נּ ׁש ים: בּ ית לט וֹ ב נער וֹ תיה  ואת ויׁש נּ ה   ה ּמ ל מבּ ית א (י)ל ּה  

א ׁש ר עליה  צוּ ה  מר דּ כי  כּ י מוֹ לד ּת ּה  ואת ע ּמ ּה  את אס ּת ר ה גּ ידה 
תגּ יד : בּ ית (יא)א  חצר  לפני  ּמתה ל מר דּ כי ויוֹ ם י וֹ ם  וּ בכל  

בּ ּה : יּ עשׂ ה  וּ מה  אס ּת ר  ׁש ל וֹ ם את לדעת ּת ר(יב)ה נּ ׁש ים וּ בה גּ יע  
כּ דת  ל ּה  הי וֹ ת מּק ץ אחׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל אל  לבוֹ א  ונערה  נערה 
חד ׁש ים  ׁש ה  מר וּ קיהן ימי ימלא וּ  כּ ן כּ י חד ׁש  ע שׂ ר  ׁש נים ה נּ ׁש ים 

ר ע  לההא  אחמי הוה מרכי .ְְְְֲֵֵַַַָָָָָיר
הוה א  ועל ,ילי  יר ההא המְְֲִֵֵַַָָָָָ
לי אר יז  ואיה ,לי אתחזי מ ה ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָרגיז,

תיב, מה חבריא,  חמ .הדי בראשית) ְְֲִֵַַַַָָ
נ כז) ע ו גדי את  רבקה ְְְִִִֵֵֶַַָָָוח

,ילי ילב יא .'וג החמדת ְְְֲִִִֵֵַַָֹֹֻהדל
 אר מל לי ואיק ,ילי ְְִִִִֵֵַַָָָזל

מ כר תא. ,יליְִִִֵָ

מהר מת fiùים חכמים  הלמידי òל ה ùגדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלכן

 רתיכי חא קא עילה , בגיְְְְִִִִַַָָָ
למאני לה חפיא   איה ,נלר ,יליְְְְְִִִֵֵַָָָָ

דיר. נר(קי"א) למאני .לה לירכי ְְְְְִִִִַַָָָָ
,הו אחרא סטר ימ רי יוא .להְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
לה לית  .ימ ל גזל גי א ְְְְְִִֵֵָָָוכל
מאני הני , בגי .נלר א א  ְְִִִֵֶַַָָָָָָעילה
,איה לה מחפיא ל קא נרְְְְִִֵַָָָָָ
ואי. הא ייהמ להי, רכי ְְְְְִִִֵַַַַָָוהני
מ ה עילה, נטלי ה מ , הו לה מְְְִִִִִֵַַָָ
ללא אי ,נ לר  עא .ייהמ הוְְְְֲִִַַַָָָָָָ
עילה לית א  ועל , אהלי יב  ְְִִֵֵַַָָָֹההא
ינא, לא מה, לית א  ועל עילה, ְְְִִִֵַָָָָָָלא

.לאתרי ב מ ה ְְְִֵַָָָוכל

תלא מראה היה  מר כי .ר ה  תאְְְְְֵֶַַַָָָָָ
היה ולכ , יר תא את הרע  ְֵֵֶֶָָָָָָָָָָהמ
תא הריז וה א ,ל ראה  בר ְְְִִִֵֶָָָרגז,

 ת ב מה  החברי רא . כז)ע (בראשית ְֲִִֵַַָ
הדל נ ע ו גדי את רבקה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹו ח
זל  לה  ב .'וג ְְֲֶַַַַָָֻהחמדת
רכתיו מ ל תא והציא תְְִִִָָא

ְֵַָמה כרה .

 ה רבת  צא העה ,  מְְִִֶֶֶַָָָָָ
גדי  ע  ה  הח הא  ְֲִִִִֵֶֶַַָָלחכמי
גדיול  ה לירכי מיד תינְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָר
ה ד  ל  הי  ברי ה ני וא . הְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
,תא מ זל  מ זה  וכל ְְִִֵֶֶֶַָָָָהאחר,
  מ . לחכמי אא ע ה לה ְֲִִִֵֶֶַָָָָָואי
י מת ה החכמי ל ל ה גדי ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָה
לה ה לת  יר וה ,ה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמהח
מה , הי  ה מ ואי, מה ִֵֵֶֶֶֶֶַַָָזה
צי ור . מה הי מה אנה, טליְְֲִִִֵֶֶַָָנ
ב   תא ל  לל ה , ְֲִֵֵֶֶֶַָָלחכמי
 אי  ולכ ע ה , לי עה אי ולכ ,ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָֹאהלי

.מלמק ב בר  וכל , די לי ְְְִִִָָָָָָבר
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ה נּ ׁש ים : וּ בתמר וּ קי  בּ בּ שׂ מים  חד ׁש ים  וׁש ה  ה ּמ ר  וּ בזה(יג )בּ ׁש מן 
 ה ּמ ל אל  בּ אה  עּמ ּה [ח]ה נּ ערה  לב וֹ א  לּה  ינּ תן  ּת אמר  א ׁש ר כּ ל את 

ע"ב ):ח. רנ"ח  דף - פקודי  (פרשת שמות זוהר

ליחýד רא ýיה  ותהיה  ôעלה  די ריČה ל ל flלכýת  הćòיע  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָז"א 

 י וכ ואתקי סטרי, אסל ,בו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָ
לאקאה למזרע רחתיה, ְְְְִֶַַָָָָל
מה צרכ י, ל ל למעד ְְְְְֶַָָָָָָלא לדא,
האי מה. ויביאה, לבתר .אצטריְְְְְְְִִִֶַַַָָָ

כ יב, ע"א)ציק . ב)(רס"א בזה(אסתר ְִִִֶַָ
י אמ האי ,לה אל אה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָהערה

.לימ לאתערא לסקא  ְְְְְְְִִִַַָָָֹלכא,
ע"א ): רס"א דף - פקודי (פרשת שמות זוהר

למ ÿה מלמעלה  ההיכל ₣ת ְְְְִֵַַַַַָָָָהתחלת

איה א, עאה ביעאה (רכ"ה היכלא  ְְִִִֵָָָָָָָ
רכתאע"א) איה א חי, ְְְִִֵַָָָָמקרא

ה איה ודא  קדמאה,קמייתא . יכלא ְְְִֵַַַָָָָָָ
לנטלא לת א, מעיא כא ְְְְֵֵֵַַָָָָָֹיר תא 
דא, א לאתחרא  מא , ְְְְְִִִַַָָָָָָביעאה
לת א, מהאי הא  ביעאה . ְְְְִִִִֵַַָָָָָָביעאה

עאה. להיכלא  עייל, מא ְְִֵֵֵַָָָָָָעייל
üù ýכללŽò מ fiמ ÿה  והיכל₣ת  מלמעלה ההćòע₣ת ùכל  ý רù נקראת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהflלכ ýת

רזא , הא ע"א)ודא מ"ה  ר,(בראשית ְָָָָ
 חיוו לילא אי,  ה כ ְְְְִִֵֵַָָָָֻרביא 
רביא היכלי הוכ ,יפ וא רפיְְְְִִִִֵַָָָֻ
גוי ריא  ,ידה קד ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹרזא
 י א כל ,"ר אקרי כדי ,גניזְְְְִִִִֵֵֵָָ

ה.  לימא ורזי ,ברכא ייְְְְְִִִִִָָָָרב
כ fiýם את  üýגù וכ₣ללת הא ₣תŁ₣ת כ"ב  את ₣ללת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהflלכýת

ללא ,אתוו סתימ ערא  ְְְְִִִַַָָָָָא "ה,
א"תה' הא  ודא .אתוו כ"ב הכְְְְַָָֻ

את  וכ והתקי  צ הס ל   בו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַעד
להליד, לה ק ת לזרע ר חתיה  ְְְְִִֶַַָָֹל 
ואחר  .רי  מ צרכיה ל  ל ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָולעת 
תב  הה , יק ה ? ויביאה, ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

ב) הל.(אסתר אל  אה הערה ֲֶֶֶֶַַַָָָָבזה 
להתע ר לעלת הל  את יהמ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹה

ְִֵלמ ת.

מקר  ה א הה , העלי ה ביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָההיכל
וזה הראנה, הרכה ז הי ,י ְְִִִֶַַַָָָָהח
מעלה הל  רא ית ,הרא ְִִִֵֵַַַָָָֹההיכל
זה לח ר ממ ה ה ביעי ולל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלמ ה ,
מה מה הרי ביעי . ביעי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָזה,

.העלי להיכל כנס מי  ְְְִִִֵֶֶַָָָָנכנס

,ניחה ל  ל רי  ר סד  ְְְִִִֶַַָָוזה
וכל  ,יפוא  רפי ח ת ְְְְִִַַָָָל ל
יד ה קד ס ד ל רי ֳִִֵֶֶַַָָֹההיכלת 
" ר נקרא ואז גניזה, כבת ְְְְִִִֶָָָָָרה
והדת וה רכת לה  ייהר ְְְְִִַַַָָָָכל

. ב למְְִֶ

ה לל  האתת , סתר ל  הער  ְִִֵֶֶַַָָָָא"ה
א"תה' וזה האת ת. כ"ב ל  ְִֶֶָָל

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ט 

  ל וכני ה', האי מעיא , ל ְְְִִֵֵַָָָכליל
איהי וכד א "ת ה'. איה ודא  ,יגְְְִִִֵַַָ

ההא   לימ(ע"ב ה,(רל "ו אחיד נהר ְְְִִִַָָָָ
רזא איה ודא לעיא , לאתעטרא  ְְְְְְִִֵַַָָָָָָס קא 

ב)כתיב, ע"ב)(אסתר הערה(רכ"ה  בזה  ְֲִִֶַַָָ
אר ל את  כדי ,ל ה אל ְֲֵֵֶֶֶֶַָָָאה
ר רזא  איה ודא .ל תי ְִִֶַָָָָָָֹאמר
רזא, האי לאתכוונא  בעי ְְְְִֵַַַָָָָָא ה,
:אלהינ יי' רזא. האי רעתא ְְְְְֱֵַַָָָָָֹלק רא
עאה מלא ויחדא קרא איה ְְְִִִִַָָָָָָא 
ל ה אל אה הערה ד  האי, ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָלעיא,

.ל תי אמר אר ל ֲִֵֶֶַָָָֹאת

ע"ב ): נז  דף  - ועשרין  וחד  עשרין , (תקונא  הזוהר  תקוני  - זוהר

הýćרים י ₣ם  òם  על  ýćִִִֵַַרים 

,ריה  י   על  אתקריאת ריְְִִִִִֵַַַ
לי ליי ,י לאתענגא  עתידיְְְְֲִִִֵֵֵַַַָ
אסר כינ א  איהי מה לענג , ְְְְִִִִֵֶַָָֹמעי 
אמר זמנא ההא  הנדל, נעילת  יְְְְְִִִֵַַַַַָָ

(ב ז  ת(שיר עלי  פעמי פ מה ְְִִַַַַָָָָ
 מנימז טבי וכה וחדוה ועגא  ְְְְְִִִִֶַָָָָָָנדיב,
בעגלא. דפרקנא בזמנא יהא  ודא ,ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָלג

ùאחר ýבניה  היא  א ₣ת ₣ החליפה  fiòא  עליה  ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹמעידים

אא בגלתא , ל כינא עי ר מאְְְִִִֶַָָָָָָ
לא אר לה אל אבא  בכ דמה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹרזא

טז)כ ת  ד על,(אסתר לא עאלת גי , ְְְְִַַַָָָָ
י לג)אמר ת(דברי  א מימינ ְְִִִֵֵַָ

גר ודא א רייתא,   ילב , ְְְִַַַָָָָָלמ
הא הדא ו ני, רא דבית ְְֲִִִִֵַָָא דא

טז)דכתיב ד אבדי,(אסתר אבדי וכאר ְְְְֲִִִִֶַַָָָ
לא עאלת  ב על א א ל  ְְְִַַַַָָָָוע
א ל ע תרה, דברי דאיה עלְְִִִִִֵַָָָָ
לילה  ימי לת   אינ ,אבה ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹעאלת 

וכנס ה את, ה' מלמעלה תא ְְְְִֵֵֶַַָָֹלל 
כ היא  א"ת ה'. וזהי ,כ לת תְְְִִֶָא
היא  , אחז  נהר תא ְְִִֵֵֶָָָלמת 
ה תב  סד וזה למעלה , להתע ר ְְְְְִֵֶַַַָָָעלה

ב) ואז (אסתר , ל ה אל אה הערה ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָבזה
ס ד  וזה . ל תי אמר  אר ל את ְֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ה ה ד להת  וצרי אה , רְְְִִֵֶַַַַָָָ
אלהינ יי הה. ד הרצ את ְְְֱִֵֶֶַַָָָֹֹולק ר
 העלי  ל ה ל ויחד  קר זה ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָ
, ל ה אל אה הערה זה, ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמעלה .

.ל תי אמר אר ל ֲִֵֶֶַָָָֹאת

,ריה י  על נקראת   ריְִִִִֵֵַַ
תא ל ת  , להתע ג  עתידיְְְֲִִִֵֶַַ
 אס ר כינה היא מה לענג, ְְִִִֵֶֶַָָֹמע י
מה  נאמר  זמ ת א הנ ל, ְְְְֱִֶַַַַַַָָנעילת
וענג  נדיב , ת  עלי פעמי פְְְִִִֶַַַָָָָֹ
וזה אליה, מזנת  טבת  וכ ה  ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻו מחה,

מהרה . ה אה  זמ ְְְְִִִֵֶַַָָֻיהיה

סד  אא ל ת? ל כינה עי  גר ְִִִֶַַַָָָָמי
לא  א ר לה אל אבא בכ ְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹֹה בר,
אמר  , בעל לי כנסת מ ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָכ ת ,
רה, ב ל , למ ת  א  מימינ ְִִִֵֶָָָָ
זה ו ני,  רא ית  ל אבד  גר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָוזה 
ל   וע אבדי. אבדי וכאר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָת ב
הא  ,בעל לי  כנסה  ב על א ְְְְִִֶֶֶַַַַָָזה,
האב ת, ע נכנסה  זה ל ע ת רה, ְְְִִִִֵֶָָָָָדברי
התע תה וי לילה ימי לת  הְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ע נכנסה  העלמה עדי  וה , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָבה



לפורים ח זוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

ה נּ ׁש ים : וּ בתמר וּ קי  בּ בּ שׂ מים  חד ׁש ים  וׁש ה  ה ּמ ר  וּ בזה(יג )בּ ׁש מן 
 ה ּמ ל אל  בּ אה  עּמ ּה [ח]ה נּ ערה  לב וֹ א  לּה  ינּ תן  ּת אמר  א ׁש ר כּ ל את 

ע"ב ):ח. רנ"ח  דף - פקודי  (פרשת שמות זוהר

ליחýד רא ýיה  ותהיה  ôעלה  די ריČה ל ל flלכýת  הćòיע  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָז"א 

 י וכ ואתקי סטרי, אסל ,בו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָ
לאקאה למזרע רחתיה, ְְְְִֶַַָָָָל
מה צרכ י, ל ל למעד ְְְְְֶַָָָָָָלא לדא,
האי מה. ויביאה, לבתר .אצטריְְְְְְְִִִֶַַַָָָ

כ יב, ע"א)ציק . ב)(רס"א בזה(אסתר ְִִִֶַָ
י אמ האי ,לה אל אה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָהערה

.לימ לאתערא לסקא  ְְְְְְְִִִַַָָָֹלכא,
ע"א ): רס"א דף - פקודי (פרשת שמות זוהר

למ ÿה מלמעלה  ההיכל ₣ת ְְְְִֵַַַַַָָָָהתחלת

איה א, עאה ביעאה (רכ"ה היכלא  ְְִִִֵָָָָָָָ
רכתאע"א) איה א חי, ְְְִִֵַָָָָמקרא

ה איה ודא  קדמאה,קמייתא . יכלא ְְְִֵַַַָָָָָָ
לנטלא לת א, מעיא כא ְְְְֵֵֵַַָָָָָֹיר תא 
דא, א לאתחרא  מא , ְְְְְִִִַַָָָָָָביעאה
לת א, מהאי הא  ביעאה . ְְְְִִִִֵַַָָָָָָביעאה

עאה. להיכלא  עייל, מא ְְִֵֵֵַָָָָָָעייל
üù ýכללŽò מ fiמ ÿה  והיכל₣ת  מלמעלה ההćòע₣ת ùכל  ý רù נקראת ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהflלכ ýת

רזא , הא ע"א)ודא מ"ה  ר,(בראשית ְָָָָ
 חיוו לילא אי,  ה כ ְְְְִִֵֵַָָָָֻרביא 
רביא היכלי הוכ ,יפ וא רפיְְְְִִִִֵַָָָֻ
גוי ריא  ,ידה קד ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹרזא
 י א כל ,"ר אקרי כדי ,גניזְְְְִִִִֵֵֵָָ

ה.  לימא ורזי ,ברכא ייְְְְְִִִִִָָָָרב
כ fiýם את  üýגù וכ₣ללת הא ₣תŁ₣ת כ"ב  את ₣ללת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהflלכýת

ללא ,אתוו סתימ ערא  ְְְְִִִַַָָָָָא "ה,
א"תה' הא  ודא .אתוו כ"ב הכְְְְַָָֻ

את  וכ והתקי  צ הס ל   בו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַעד
להליד, לה ק ת לזרע ר חתיה  ְְְְִִֶַַָָֹל 
ואחר  .רי  מ צרכיה ל  ל ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָולעת 
תב  הה , יק ה ? ויביאה, ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

ב) הל.(אסתר אל  אה הערה ֲֶֶֶֶַַַָָָָבזה 
להתע ר לעלת הל  את יהמ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַֹה

ְִֵלמ ת.

מקר  ה א הה , העלי ה ביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָההיכל
וזה הראנה, הרכה ז הי ,י ְְִִִֶַַַָָָָהח
מעלה הל  רא ית ,הרא ְִִִֵֵַַַָָָֹההיכל
זה לח ר ממ ה ה ביעי ולל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלמ ה ,
מה מה הרי ביעי . ביעי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָזה,

.העלי להיכל כנס מי  ְְְִִִֵֶֶַָָָָנכנס

,ניחה ל  ל רי  ר סד  ְְְִִִֶַַָָוזה
וכל  ,יפוא  רפי ח ת ְְְְִִַַָָָל ל
יד ה קד ס ד ל רי ֳִִֵֶֶַַָָֹההיכלת 
" ר נקרא ואז גניזה, כבת ְְְְִִִֶָָָָָרה
והדת וה רכת לה  ייהר ְְְְִִַַַָָָָכל

. ב למְְִֶ

ה לל  האתת , סתר ל  הער  ְִִֵֶֶַַָָָָא"ה
א"תה' וזה האת ת. כ"ב ל  ְִֶֶָָל

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ט 

  ל וכני ה', האי מעיא , ל ְְְִִֵֵַָָָכליל
איהי וכד א "ת ה'. איה ודא  ,יגְְְִִִֵַַָ

ההא   לימ(ע"ב ה,(רל "ו אחיד נהר ְְְִִִַָָָָ
רזא איה ודא לעיא , לאתעטרא  ְְְְְְִִֵַַָָָָָָס קא 

ב)כתיב, ע"ב)(אסתר הערה(רכ"ה  בזה  ְֲִִֶַַָָ
אר ל את  כדי ,ל ה אל ְֲֵֵֶֶֶֶַָָָאה
ר רזא  איה ודא .ל תי ְִִֶַָָָָָָֹאמר
רזא, האי לאתכוונא  בעי ְְְְִֵַַַָָָָָא ה,
:אלהינ יי' רזא. האי רעתא ְְְְְֱֵַַָָָָָֹלק רא
עאה מלא ויחדא קרא איה ְְְִִִִַָָָָָָא 
ל ה אל אה הערה ד  האי, ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָלעיא,

.ל תי אמר אר ל ֲִֵֶֶַָָָֹאת

ע"ב ): נז  דף  - ועשרין  וחד  עשרין , (תקונא  הזוהר  תקוני  - זוהר

הýćרים י ₣ם  òם  על  ýćִִִֵַַרים 

,ריה  י   על  אתקריאת ריְְִִִִִֵַַַ
לי ליי ,י לאתענגא  עתידיְְְְֲִִִֵֵֵַַַָ
אסר כינ א  איהי מה לענג , ְְְְִִִִֵֶַָָֹמעי 
אמר זמנא ההא  הנדל, נעילת  יְְְְְִִִֵַַַַַָָ

(ב ז  ת(שיר עלי  פעמי פ מה ְְִִַַַַָָָָ
 מנימז טבי וכה וחדוה ועגא  ְְְְְִִִִֶַָָָָָָנדיב,
בעגלא. דפרקנא בזמנא יהא  ודא ,ְְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָלג

ùאחר ýבניה  היא  א ₣ת ₣ החליפה  fiòא  עליה  ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹמעידים

אא בגלתא , ל כינא עי ר מאְְְִִִֶַָָָָָָ
לא אר לה אל אבא  בכ דמה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹרזא

טז)כ ת  ד על,(אסתר לא עאלת גי , ְְְְִַַַָָָָ
י לג)אמר ת(דברי  א מימינ ְְִִִֵֵַָ

גר ודא א רייתא,   ילב , ְְְִַַַָָָָָלמ
הא הדא ו ני, רא דבית ְְֲִִִִֵַָָא דא

טז)דכתיב ד אבדי,(אסתר אבדי וכאר ְְְְֲִִִִֶַַָָָ
לא עאלת  ב על א א ל  ְְְִַַַַָָָָוע
א ל ע תרה, דברי דאיה עלְְִִִִִֵַָָָָ
לילה  ימי לת   אינ ,אבה ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹעאלת 

וכנס ה את, ה' מלמעלה תא ְְְְִֵֵֶַַָָֹלל 
כ היא  א"ת ה'. וזהי ,כ לת תְְְִִֶָא
היא  , אחז  נהר תא ְְִִֵֵֶָָָלמת 
ה תב  סד וזה למעלה , להתע ר ְְְְְִֵֶַַַָָָעלה

ב) ואז (אסתר , ל ה אל אה הערה ְֲֶֶֶֶַַַָָָָָבזה
ס ד  וזה . ל תי אמר  אר ל את ְֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ה ה ד להת  וצרי אה , רְְְִִֵֶַַַַָָָ
אלהינ יי הה. ד הרצ את ְְְֱִֵֶֶַַָָָֹֹולק ר
 העלי  ל ה ל ויחד  קר זה ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָ
, ל ה אל אה הערה זה, ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמעלה .

.ל תי אמר אר ל ֲִֵֶֶַָָָֹאת

,ריה י  על נקראת   ריְִִִִֵֵַַ
תא ל ת  , להתע ג  עתידיְְְֲִִִֵֶַַ
 אס ר כינה היא מה לענג, ְְִִִֵֶֶַָָֹמע י
מה  נאמר  זמ ת א הנ ל, ְְְְֱִֶַַַַַַָָנעילת
וענג  נדיב , ת  עלי פעמי פְְְִִִֶַַַָָָָֹ
וזה אליה, מזנת  טבת  וכ ה  ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻו מחה,

מהרה . ה אה  זמ ְְְְִִִֵֶַַָָֻיהיה

סד  אא ל ת? ל כינה עי  גר ְִִִֶַַַָָָָמי
לא  א ר לה אל אבא בכ ְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹֹה בר,
אמר  , בעל לי כנסת מ ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָכ ת ,
רה, ב ל , למ ת  א  מימינ ְִִִֵֶָָָָ
זה ו ני,  רא ית  ל אבד  גר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָוזה 
ל   וע אבדי. אבדי וכאר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָת ב
הא  ,בעל לי  כנסה  ב על א ְְְְִִֶֶֶַַַַָָזה,
האב ת, ע נכנסה  זה ל ע ת רה, ְְְִִִִֵֶָָָָָדברי
התע תה וי לילה ימי לת  הְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ע נכנסה  העלמה עדי  וה , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָבה
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 סהדי ואינ ,ה אתעת  ְְְְֲִִִַַַָוי
הא הדא למלא, י עאלת  ְְְְֲֵֵַַָָָָדעלימתא

יג)דכתיב ב   אל (ש אה הערה  בזה  ְֲִִֶֶַַָָָָ
אי לה אל אה ואי נערה ,לְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָה
היא דבערב וכ ה ,על אא ידע ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹלא 
קר ני הכי ואי, ת לה נערה ְֲִִֶַַַַַָָָָָֹבאה
ערב  ב ואי, ת לה נערה  בה ְֲִֶֶַַַָָָָָהיא
,על ליראל ריק עמי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹובקר
בנהא היא  לי חליפת  לא על ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָוסהדי
כל  אמרי יראל א בגי ְְְְְֳִִִֵָָָָָָבאחרא,
יהו"ה אלהינ"ו  יהו"ה יראל מע ְְִֵַָָימא
א "ח  ע"ד, א"ח " אח"ד, מ "ע ְִֵֶֶַָָָָאחד,

ילד לצרה אח גי ,ל יז נטיר (משלי ְְְִִִֵָָָָָָ
א מריז) ועלי ז), לב   סתר(תהלי אה ְֲִֵֵֶַַַָ

אב אה  ר ו)לי, כח דה(דברייה , ְְִֶַָָָ
אחי די כח )א ה  מט גי (בראשית  , ְִֶַַָ

נטירא. איהי י ד',  בי יהו"ה ביְְִִִֵֵֵָ

ò₣ ורòאח òהýא  הŽכרי üù נגע  ְְֲִֵֶַַַָָָֹלא 

ע"א) נח  מר(דא ועלי ז): ב ויהי(אסתר ְְֲִִֵַַַ
ואיהי  יל מא הא  הדה, את ְֲִִִֵֶַָָָֹאמ

דא מר איה ודא  , דילי כ)אמנה ש) ְְְֱִִִֵַָָ
 נגע ולא  ,א באמנה היתה  ְְְְֲִֶַַָָָָָָָאר
אח  גי ," וראח דאיה ְְְְְֲִִֵַָָָנכראה
מאי , י מ ל סתיר ואיה ואי, ְְִִִִֵַַַָָָע
ק צא דאיהי ק דה ימ ל ְְִִִִֵַָָָָסתיר
לא ד ', נטיר א"ח אחד, מ ד' ְְְִִֶָָָדאת
דכתיב  הא הדא  אחר, לג ְְְֲִִִִֵַַַָָיתקריב

ח ) מב כב די(ישעיה מי הא יהו"ה ְְֲִִִאני
את איהי נק דה והאי ,א לא  ְְְִִֵֵֶַַָֹלאחר
ב לע ר, א "ח  יא ב ְְְְִִִֶֶַָָרית ,
מילה ברית מ ר מא י', ְְְֲִִִִִִֵַָָאתעביד

 מיני לאס לקא רי(ע"א נח ד) ְְְִִִֵַָָ

ת ב זה .ליג)ל ב  ערה(שה בזה ֲֶֶֶֶֶַַַָָָ
אל  אה ואי נערה  ,לה אל  ֲֶֶֶֶַַַַָָָָָאה
כמ ,בעל א א  ידע לא אי ,ל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹה
 ו אי, בת לה נערה באה היא ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָערב 
ו אי, בתלה  נערה בה היא קר   ְֲִֶַַַַַָָָָֹ
לי ראל  ריק  עמי ובקר ערב  בְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
החליפה א עליה מעידי ,עלְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹ
י ראל  זה  מ אחר, בניה  היא תְְִִִֵֵֶֶַָָָא
יהו"ה יראל מע י כל  מריְְְְִִֵַָָא
" אח"ד, מ"ע אחד, יהו"ה "ְֱֵֵֶֶַָָֹאלהינ
אח   מ , תא מר א"ח  ע "ד, ִֵֵֶָָָָא"ח

ילד יז)לצרה יז  נאמר(משלי ועליו , תהלי) ְְֱִֵֶַָָָָָ
ז) באלב אה ר לי , סתר ְִֵֶֶַַָָָֹאה

ו) כח דברי)אחי די אה  יהדה ,ְֶַַָָ
כח ) מט ד',(בראשית  ב יהו"ה   מ ,ִֶ

מרה . היא ְִָ

ע"א): נח  את(ד אמ ויהי נאמר ְְֱִֵֶֶַַָָֹועליו
, אמ נה והיא   מא ה א ְֱֲִֵֶֶַָָָהדה,

אמר כ)וזה  באמנה(ש היתה  אר ְְְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָ
הא  הכרי  נגע  ולא ,ְְִִֶַַָָָֹא
ו אי, ע אח  מ ,"ורְֲִִֵֶַַַָָאח
הס יר  ה .מ תא הסיר ְְְִִִִִֶַָָוהא
ל   ה היא קה  ?מ תְִִֶֶֶַַָָֻא
א  ד' מר א"ח אחד,  מ ד' ִֵֶֶָָֹהאת

ת ב זה אליה. אחר ח )יקרב מב (ישעיה  ְִֵֵֶֶֶַַָָ
לא  לאחר כבדי מי  ה א יהו"ה ְְְֲִִִֵַֹאני
 רית, את  היא ה וה קה  , ְְְִִֵֶֶַַָָֻא
מי  י', נע ה ב לע ר, א"ח  ְְֲִִֵֶֶֶַַָנ

 ר מילה, ברית ע"א)ר נח  ד) ְְִִִֵֵֶַָ
ה חד  היא כינה, מ ְְִִִִִֵֶֶֶַַָסק 

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  יא

רי דק דא יחדא דאיהי ְְְְְְִִִִִָָָכינא,
אחר.  איה ש"ד עלי ויט ְְֲִִֵֵַַה א,

הע ₣לם א fl₣ת בהם  ý דùעòŁò לי óראל גרם זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻחטא 

דאחד, ד' מ קצא איהי י, י' ְְִִִֶַַַַָָואי
אחד  מ ד' מ קצא אעבר מ ר ְְֲִִִֵֶַַַָָוא

קרא אמר א  בגי אחר, (שמות וא אר ְְְְִִֵַַַָָָָ
יד) וג מר,לד אחר לאל ת חוה ְְְֲִֵֵֵֶַַֹלא 

ד  נ ר על  דלטא זמנא  ְְְְִֵַַַַָָָבהה א
כל  י מעד  איה אחר, אל איהְְְְִִִֵֵֵֵַַָ
ליראל   גר דא וחבא  ,ייע ְְְִִִִֵֵָָָָָמיני

עלמא. מי א ה ְְְְְְִִַַָָָלא עדא 

מק₣ם ùכל  ü גללù א ₣ת₣ ò₣מר הýא  ý רù ò₣ דčְְִֵַָָָָָָה

איהי, אתר כל רית  את  נטיר מאְְְְֲִִִִַָָָ
,טבי וימי ת י מילה, ברית יְְְִִִִִֵֵַָָָֹ
כל  גינ לי נטיר הא רי ְְְְִִִֵָָָָק דא
גוונא מ נא י, עלי  מכ י ְְְְֲֲִֵַַַָָאתר,

י דאמר א)דמה צא צל (תהלי ְְְְִֵֵֶַֹ
ל סתיר דאסר  כגוונא ,ניתל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָשד"י
וי וטמא, ערל איה  ורְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָמאח

נית   אתרי(נ"אשדית),דיל דיקנא ְְְְִִִֵֵַָָ
דכתיב ה א יג)הדא  ב אר(אסתר ל ְֲֲִִֶָָ

בקר באה היא  ערב וגמר, ְִֵֶֶֶַַָָָֹֹאמר
ואיה ני, יה ית אל בה ְִִִִֵֵֶַָָָהיא
דכתיב  הא הדא הרע , מהמ  ל ְֲִִִֵָָָָָָָָנטיר

ז) לב  יב .(תהליוא צר  דאיה רני, ְְְִִִִֵֵַַמר

מ ₣ת חמ ôים  נגד אflה  ֲֲִִִִֶֶַַָחמôים 

הא רי קדא  דכי קנאה האי בגיְְְְְִִִִַַָָ
קדה איהי אסר, על ילי ְְְְִִִֵֵֶַָבא ת
מערה, חת קדה איהי  לא ,ְְֲִִִֵֵָָָָָדילי
ערה אי תרי ערה ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָאתל
אמר המ אחר, אל   ת ,המ ניְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
וגמר אק ל ס ר אלפי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָוערת 

ש"ד  עליו  ולט הא ,  ר  דה ְֵֶַָָָָל
אחר. ֵֶַהא

אחד, ל  ד'  מ  ק היא י, ל י' ִִֶֶֶַַַַָו אי
אחד  מ ד' מ ק העביר מ ר , ְְֱִִִִֵֶֶַָוא
לא  התב  אמר  זה  מ אחר, ְְִִֵֶַַַָָָֹונ אר
 זמ  תבא וגמר , אחר לאל  ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַת חוה 
אחר , אל הא ד  אד על  ֵֵֵֵֶֶַַָָלט
וחטא  , יי ע מיני כל  מ עד ְְְְְִִִִֵֵֵַָה א
את  בה ד ע לי ראל  גר ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻזה

. ל ָָהע

מק כל ה רית את מר  ְְִִֵֶַָָמי
וימי ת  י מילה ברית   י ְְְִִִִֵֵֶַָָָהא,
תא מר הא ר דה ,ביִֵַָָט
מנאיו, עליו מכה , מק כל  גללְְְְִִֶַָָָָָָָ
,נ יתל "י צל  נאמר  ה  מְְְֱִֵֶֶֶַַַָֹ
תא הס יר  אסר כמְְְִִֵֶֶֶָ
ו וטמא, ערל ה א  ור ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָמאח

נית  ממק(שדית)זה . מת ְְִִֵֶֶַָָ
בערב וגמר , אמר  אר ל ְֲֵֶֶֶֶַָָֹֹתב
ית  אל בה היא בקר באה  ִִֵֶֶַָָָָֹהיא
 מהמ תא מר וה א ני,  י ְִִֵֵַַָָָָָה
הא רני, מר  תב זה ְִִִֵֶֶֶַָָָָהרע .

ואיב . ְֵָצר

ר ד ה ה  ה הנאה  מְִִִֶַַַָָָָ
היא  אסר , על  את ְִֵֶֶֶַָה א
חת הדה אי , ְְֵֶֶַַָָָֻֻה דה
כתרי ע רה התל ְְְֲֲִִֵַָָָָָמע רה,
 , המ ל בני ערה  ני חְֲִִֶֶַַָָָָָָ
ר  אלפי וע רת אמר  המ אחר , ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאל



לפורים יזוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

 סהדי ואינ ,ה אתעת  ְְְְֲִִִַַַָוי
הא הדא למלא, י עאלת  ְְְְֲֵֵַַָָָָדעלימתא

יג)דכתיב ב   אל (ש אה הערה  בזה  ְֲִִֶֶַַָָָָ
אי לה אל אה ואי נערה ,לְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָה
היא דבערב וכ ה ,על אא ידע ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹלא 
קר ני הכי ואי, ת לה נערה ְֲִִֶַַַַַָָָָָֹבאה
ערב  ב ואי, ת לה נערה  בה ְֲִֶֶַַַָָָָָהיא
,על ליראל ריק עמי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹובקר
בנהא היא  לי חליפת  לא על ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָוסהדי
כל  אמרי יראל א בגי ְְְְְֳִִִֵָָָָָָבאחרא,
יהו"ה אלהינ"ו  יהו"ה יראל מע ְְִֵַָָימא
א "ח  ע"ד, א"ח " אח"ד, מ "ע ְִֵֶֶַָָָָאחד,

ילד לצרה אח גי ,ל יז נטיר (משלי ְְְִִִֵָָָָָָ
א מריז) ועלי ז), לב   סתר(תהלי אה ְֲִֵֵֶַַַָ

אב אה  ר ו)לי, כח דה(דברייה , ְְִֶַָָָ
אחי די כח )א ה  מט גי (בראשית  , ְִֶַַָ

נטירא. איהי י ד',  בי יהו"ה ביְְִִִֵֵֵָ

ò₣ ורòאח òהýא  הŽכרי üù נגע  ְְֲִֵֶַַַָָָֹלא 

ע"א) נח  מר(דא ועלי ז): ב ויהי(אסתר ְְֲִִֵַַַ
ואיהי  יל מא הא  הדה, את ְֲִִִֵֶַָָָֹאמ

דא מר איה ודא  , דילי כ)אמנה ש) ְְְֱִִִֵַָָ
 נגע ולא  ,א באמנה היתה  ְְְְֲִֶַַָָָָָָָאר
אח  גי ," וראח דאיה ְְְְְֲִִֵַָָָנכראה
מאי , י מ ל סתיר ואיה ואי, ְְִִִִֵַַַָָָע
ק צא דאיהי ק דה ימ ל ְְִִִִֵַָָָָסתיר
לא ד ', נטיר א"ח אחד, מ ד' ְְְִִֶָָָדאת
דכתיב  הא הדא  אחר, לג ְְְֲִִִִֵַַַָָיתקריב

ח ) מב כב די(ישעיה מי הא יהו"ה ְְֲִִִאני
את איהי נק דה והאי ,א לא  ְְְִִֵֵֶַַָֹלאחר
ב לע ר, א "ח  יא ב ְְְְִִִֶֶַָָרית ,
מילה ברית מ ר מא י', ְְְֲִִִִִִֵַָָאתעביד

 מיני לאס לקא רי(ע"א נח ד) ְְְִִִֵַָָ

ת ב זה .ליג)ל ב  ערה(שה בזה ֲֶֶֶֶֶַַַָָָ
אל  אה ואי נערה  ,לה אל  ֲֶֶֶֶַַַַָָָָָאה
כמ ,בעל א א  ידע לא אי ,ל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹה
 ו אי, בת לה נערה באה היא ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָערב 
ו אי, בתלה  נערה בה היא קר   ְֲִֶַַַַַָָָָֹ
לי ראל  ריק  עמי ובקר ערב  בְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
החליפה א עליה מעידי ,עלְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹ
י ראל  זה  מ אחר, בניה  היא תְְִִִֵֵֶֶַָָָא
יהו"ה יראל מע י כל  מריְְְְִִֵַָָא
" אח"ד, מ"ע אחד, יהו"ה "ְֱֵֵֶֶַָָֹאלהינ
אח   מ , תא מר א"ח  ע "ד, ִֵֵֶָָָָא"ח

ילד יז)לצרה יז  נאמר(משלי ועליו , תהלי) ְְֱִֵֶַָָָָָ
ז) באלב אה ר לי , סתר ְִֵֶֶַַָָָֹאה

ו) כח דברי)אחי די אה  יהדה ,ְֶַַָָ
כח ) מט ד',(בראשית  ב יהו"ה   מ ,ִֶ

מרה . היא ְִָ

ע"א): נח  את(ד אמ ויהי נאמר ְְֱִֵֶֶַַָָֹועליו
, אמ נה והיא   מא ה א ְֱֲִֵֶֶַָָָהדה,

אמר כ)וזה  באמנה(ש היתה  אר ְְְְֱֲֶֶֶֶַַָָָָ
הא  הכרי  נגע  ולא ,ְְִִֶַַָָָֹא
ו אי, ע אח  מ ,"ורְֲִִֵֶַַַָָאח
הס יר  ה .מ תא הסיר ְְְִִִִִֶַָָוהא
ל   ה היא קה  ?מ תְִִֶֶֶַַָָֻא
א  ד' מר א"ח אחד,  מ ד' ִֵֶֶָָֹהאת

ת ב זה אליה. אחר ח )יקרב מב (ישעיה  ְִֵֵֶֶֶַַָָ
לא  לאחר כבדי מי  ה א יהו"ה ְְְֲִִִֵַֹאני
 רית, את  היא ה וה קה  , ְְְִִֵֶֶַַָָֻא
מי  י', נע ה ב לע ר, א"ח  ְְֲִִֵֶֶֶַַָנ

 ר מילה, ברית ע"א)ר נח  ד) ְְִִִֵֵֶַָ
ה חד  היא כינה, מ ְְִִִִִֵֶֶֶַַָסק 

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  יא

רי דק דא יחדא דאיהי ְְְְְְִִִִִָָָכינא,
אחר.  איה ש"ד עלי ויט ְְֲִִֵֵַַה א,

הע ₣לם א fl₣ת בהם  ý דùעòŁò לי óראל גרם זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻחטא 

דאחד, ד' מ קצא איהי י, י' ְְִִִֶַַַַָָואי
אחד  מ ד' מ קצא אעבר מ ר ְְֲִִִֵֶַַַָָוא

קרא אמר א  בגי אחר, (שמות וא אר ְְְְִִֵַַַָָָָ
יד) וג מר,לד אחר לאל ת חוה ְְְֲִֵֵֵֶַַֹלא 

ד  נ ר על  דלטא זמנא  ְְְְִֵַַַַָָָבהה א
כל  י מעד  איה אחר, אל איהְְְְִִִֵֵֵֵַַָ
ליראל   גר דא וחבא  ,ייע ְְְִִִִֵֵָָָָָמיני

עלמא. מי א ה ְְְְְְִִַַָָָלא עדא 

מק₣ם ùכל  ü גללù א ₣ת₣ ò₣מר הýא  ý רù ò₣ דčְְִֵַָָָָָָה

איהי, אתר כל רית  את  נטיר מאְְְְֲִִִִַָָָ
,טבי וימי ת י מילה, ברית יְְְִִִִִֵֵַָָָֹ
כל  גינ לי נטיר הא רי ְְְְִִִֵָָָָק דא
גוונא מ נא י, עלי  מכ י ְְְְֲֲִֵַַַָָאתר,

י דאמר א)דמה צא צל (תהלי ְְְְִֵֵֶַֹ
ל סתיר דאסר  כגוונא ,ניתל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָשד"י
וי וטמא, ערל איה  ורְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָמאח

נית   אתרי(נ"אשדית),דיל דיקנא ְְְְִִִֵֵַָָ
דכתיב ה א יג)הדא  ב אר(אסתר ל ְֲֲִִֶָָ

בקר באה היא  ערב וגמר, ְִֵֶֶֶַַָָָֹֹאמר
ואיה ני, יה ית אל בה ְִִִִֵֵֶַָָָהיא
דכתיב  הא הדא הרע , מהמ  ל ְֲִִִֵָָָָָָָָנטיר

ז) לב  יב .(תהליוא צר  דאיה רני, ְְְִִִִֵֵַַמר

מ ₣ת חמ ôים  נגד אflה  ֲֲִִִִֶֶַַָחמôים 

הא רי קדא  דכי קנאה האי בגיְְְְְִִִִַַָָ
קדה איהי אסר, על ילי ְְְְִִִֵֵֶַָבא ת
מערה, חת קדה איהי  לא ,ְְֲִִִֵֵָָָָָדילי
ערה אי תרי ערה ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָאתל
אמר המ אחר, אל   ת ,המ ניְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
וגמר אק ל ס ר אלפי ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָוערת 

ש"ד  עליו  ולט הא ,  ר  דה ְֵֶַָָָָל
אחר. ֵֶַהא

אחד, ל  ד'  מ  ק היא י, ל י' ִִֶֶֶַַַַָו אי
אחד  מ ד' מ ק העביר מ ר , ְְֱִִִִֵֶֶַָוא
לא  התב  אמר  זה  מ אחר, ְְִִֵֶַַַָָָֹונ אר
 זמ  תבא וגמר , אחר לאל  ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַת חוה 
אחר , אל הא ד  אד על  ֵֵֵֵֶֶַַָָלט
וחטא  , יי ע מיני כל  מ עד ְְְְְִִִִֵֵֵַָה א
את  בה ד ע לי ראל  גר ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻזה

. ל ָָהע

מק כל ה רית את מר  ְְִִֵֶַָָמי
וימי ת  י מילה ברית   י ְְְִִִִֵֵֶַָָָהא,
תא מר הא ר דה ,ביִֵַָָט
מנאיו, עליו מכה , מק כל  גללְְְְִִֶַָָָָָָָ
,נ יתל "י צל  נאמר  ה  מְְְֱִֵֶֶֶַַַָֹ
תא הס יר  אסר כמְְְִִֵֶֶֶָ
ו וטמא, ערל ה א  ור ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָמאח

נית  ממק(שדית)זה . מת ְְִִֵֶֶַָָ
בערב וגמר , אמר  אר ל ְֲֵֶֶֶֶַָָֹֹתב
ית  אל בה היא בקר באה  ִִֵֶֶַָָָָֹהיא
 מהמ תא מר וה א ני,  י ְִִֵֵַַָָָָָה
הא רני, מר  תב זה ְִִִֵֶֶֶַָָָָהרע .

ואיב . ְֵָצר

ר ד ה ה  ה הנאה  מְִִִֶַַַָָָָ
היא  אסר , על  את ְִֵֶֶֶַָה א
חת הדה אי , ְְֵֶֶַַָָָֻֻה דה
כתרי ע רה התל ְְְֲֲִִֵַָָָָָמע רה,
 , המ ל בני ערה  ני חְֲִִֶֶַַָָָָָָ
ר  אלפי וע רת אמר  המ אחר , ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאל



לפורים יב זוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

: ה ּמ ל בּ ית עד  ה נּ ׁש ים באה(יד )מבּ ית היא  היא [ט]בּ ערב וּ ב בּ קר  

ט) ג מאסר(אסתר נקמא לנטלא  וכא ,ְְְְְֵֵֶָָָָֹ
 א מר ,מתא)וא ה ש) לו ְְְְִִַַַָָָ

מסר הא  רי וקדא  מלכת , ְְְְְִֵֶַַָָאסר
ת א ותל , מת דא בידא  ידהא ְְִִָָָָָָל

הע על  ניו כה)ואת  ט   עבד (ש ואיה , ְְִֵֶַַָָָָ
רי וקדא  אה,  יחמ ב ְְְֲִִִֵַַָָָע
כינ א מני ימ נקמא נטיל  ְְְְִִִִִֵָָָהא
מת. י חמ למצראי דמחאת ְְְֲִִִִֵַַָָָָעאה ,

ע"ב ):ט. רב דף - מקץ (פרשת בראשית  זוהר

אס לתא, ההא הא , איה ְְְְִִַַָָָָורזא
לי  רי עתא , ההא מס ל איהְְְִִִֵֵַַָָָ
איה א לב , מחלה מאי לב. ְֲֲִֵֵַַַַָָלמחלת
,נ בר עלי דיר קאי ְְֲִִֵַַָָָמא

ותא. לעילא ְְְְֵַַָָָָלאסטאה
מתקùל₣ת פfi₣תיו ù₣רה ְְְִִֵַַָָָהע₣סק

בעי  מא ,נינ באה . אוה יח ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָוע
,תי צל יק ל  הא רי ְְְְְִֵֵַָק דא
 כדי . יח ע איהי  ארייתא , ְְְְְִִִִֵֵַַַַָיל
רא הא  א  אוה, מא באה. ְֲֲַַַַָָָָָָאוה
  ל ועאיל ,ידי עלמא תיצל ְְְְְֲִִִֵַָָכל
באה, הכא  תיב  עאה. מלא  ְְִִֵַַָָָָָָָק י

,הת ב)כתיב  באה.(אסתר היא ערב ְִִֶֶָָָָָ
מלא קי אה באה, אוה הא ְְֲֵַַַָָָָָָָודא 
. נ ר דההא  רעתא לא למא  ְְְְִַַַָָָָָָעאה ,

ע"א ): רס"ב דף - פקודי  (פרשת  שמות  זוהר

רא ýי ùתפ fiת₣ הflכýן òל חלק ₣ ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָא òרי

האי אתק מא לקיח ְְְְִֵַַַַָָָָוז אה
,ריק וקר ,דקאמר צלתא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָוונא
יא ת, דקא  כא וית ,דייח ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹוייחד 
תיצל ולמאלא. לימינא  יסטי ְְְְְִִִִֵֵָָָָולא 

נקמה לל והל וגמר, אקל סְְְְִֵֶֶֶַָָֹֹֹ
ל ו  אמר , תוא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמאסר 
מסר  ה א ר דוה מלכת, ְְְֵֶַַַָָָאס ר
ואת  תא ותל , תא ביד ידיו  תְְְְֶַָָָָָָֻא
ב ע עה  וה א ,הע על ְֵֵַַָָָָָָניו 
נטל  ה א ר ד וה אה , י ְֲִִַַַָָָָחמ
העלינה כינה מ ניו נקמה   ְְְִִִֶֶַָָָָָָָמ

מת . י חמ  צרי ה את ְְֲִִִִִֶֶַַָה תה

הא  ההת ננ ת תא הרי ה א, ְְְֲִֵֶֶַָוסד
ל רמת הה, תא נְְִֵֶֶַַָָָמת
מי  זה לב? מחלת  ה מה  לב. ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַלמחלת 
למעלה להסטי  האד על מיד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָעמד

ְַָלמה .

רצה מי  ,נינ באה . אוה   יח ְֲִִִֵֶֶַַָָָָוע
, תפ את יק ל הא ר דהְְִֵֶֶַַָָָ
ואז  , יח ע היא רה, ְְִִִֵֵֶַַַָָיל
ל  ה ר ה ז ה אוה ? מי באה . ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָאוה
תא מכניסה ידיה , להע ְְְִִֶַָָָָָָפת 
אה, א ת ב . העלי ל ה ְְִֵֶֶֶַָָָָָלפני

 ב)וכתב וז(אסתר באה. היא ערב ְְִֶֶָָָָָ
 לה לפני אה באה, אוה  ְֲִִֵֶֶַַָָָָָהיא
.האי תא רצ את  לילה ְְְְִִֶֶַָָהעלי

זה  כג התק מי ל חלק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַוארי
,רי ק וקר ,אמרנ מ ְְְְְִִֵֶַַָָָפ ה
ולא  ראי, ל    מת , די יח ְְְִִִֵֵַַַָָֹֹמיחד
אינ  תפ מאלה. ימינה ְְְִִִֵֶָָָָָֹיסטה 

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  יג

הא רי קדא  ריקנא. אהר ְְְְִֵַַָָָָָלא 
תיב א  על מבטל.  ואיה כג)זיר (משלי ְְְִִִֵַַָָ

אית .לדי ותגל וא אבי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָימח
אתי. בעלמא ,י עלמא  חלקא   ְְְְְֵֵֵָָָָָָָלי

לכfiם חלקים  מחfiקת  ְְְֲִִֶֶַַָָָֻה ôכינה 

אה היא  ב)ערב תיב (אסתר  הינ ְְִִִֶֶַָָָ
לא) טר (משלי ו לילה עד קְְִֵֶֶַַַָָָו

,ברכא ר יא מההא 'וג  ְְְְִִֵֵַָָָָלבית
נטלא. קא  קדה ות ספת ְְְְְֶֶַָָָָקדה,

אמר דא מט)מה יחק(ראית ולערב ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
 ואפיל לכא, חלקא פליגת  ְְֲִִִַַָָָָָֹלל,

לחדהא. חלקא  אחרא  ְְֲִִַַָָָָָָלטרא

ע"ב ): ר"כ דף - פנחס (פרשת  במדבר זוהר

ר ýòת ü ל נ ₣תן ü עלù אם  רק ְְִֵֶֶַַָָה₣לכת 

מרלא ההא  יסי, לרי א א רי ְְְִִִִֵַַַַָָָאמר
סעא מ , יד חת הוה ְְְְֲִִִַַָָָָק יא
יר ה , איה ק יא ְֲִִִִַַַַַָָָָחסידא
לא ואי  הא .י ואהדרנא  ,ְְְֲִֵַַַָָָָאיה
אתר למ רי א תא, לא קא  ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָאצטרי
ל ויהיב  ל יפקד בעל עד ְְְְֲִֵַַַַָָָָָאחרא,
קדמיתא, לבעל  דעי וא .למה ְְְְְְְְִִֵַַַָָר
ל ויהיב ,ל יפקד הא ,לי מפייסיְְְְְִִֵֵַַָָָ
קדא  אתר. לההא  למיה ְְְְֲֵַַַָָר

י ועד למה, ס הא  רילי הב ְְְְִֵֵֶַַַָֹ
 ל תנ הנני ,אנ אימא  לי ואמר ,ְְְְְִִֵֵֵַַָָר
ועד  ,יג למ רי ,ל ריתי ְְְְְִִִֵֵֶַַָאת

אזלת. לא , למה ר ל ְְְְֵַַַַַָָָָיהב
לfl ל וח₣זרת ה ûČיקים ùין י₣òבת  ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָה ôכינה

,ר ל יהיב , לע ל יקמ .ְְְִִִֶַָָָָָמנל
ויתבא עלמא . האי ציקי  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָלמ רי
וציקא קטהא.  כה ,הְְְִִִַַָָָָע
רעי י אבל האי. וחי חמי , ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָָָעלמא 

 זר  ה א ר  דה . ריק ֵֵֶֶַָָָחזרת
ת ב, זה על מב ל. כג)והא י מח (משלי ְְְִֵֶַַַָ

חלק  ל  י .לדי ותגל  וא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָאבי
הא.  ל בע הה  ל עֶַַָָָָָ

ב) תב,(אסתר הינ אה , היא ְִֶֶֶַָָָָערב 
לא) טר (משלי ו לילה  עד  קְְִֵֶֶַַַָָָו

רכת  ל רי תמא ,'וג ְְְִֵֵֶָָלבית
מ טל, קדה ותספת ְְְְֵֶֶֶָָֻֻקדה

מט)אמר  לל,(בראשית יחק ולערב ְְֱֵֶֶֶֶַַָָָ
לד   ואפ , לכ חלק ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֻח קת

.לב חלק ְֵֵֶַַָהאחר

מרלית ת א יסי , לרי  אא רי  ְְִִִֵַַַַַָָָָאמר 
סע   מ ,יד חת  היתה  ְְְִִֶַַַָָָָקדה
ה ,אצלנ הא דה החסיד ְִֵֶֶֶֶַַָָָל
צרי לא ואי הרי .ב וחזרנ ה א, ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹיפה 
עד  אחר , מק להר ת אה ְְְְִִֵַַַָָלהציא
ללכת, ר ת ל  וי יצה עלְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
תא מפס התחלה,  לבעל  דיעימְְְְִִֵַַַַָָָ
ללכת ר ת  ל  וי  תא יצ ה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָהא
ס הא  ר  דה  . מק  תְִֵַָָָָלא
:ל ואמר רת  ל ת ועד מ ה, ְְְֶֶֶַַַָָֹאת 
, ל ריתי  את ל נת הנני אה , ְְֱִִִִֵֶַָָֹֹאמר 
ללכת ר ת ל  ת ועד  .כ ת ְְְְִֶֶֶַַָָָלר ת

הלכה . לא , ְְָָָֹל

ל  ת ,לע ל יק מ ? לנ י ִִִִֶֶַַַָָָָמ
הה . להע צ יקי ת לרת  ְְְִִֵֶַַָָרת 
טיה ת כה  מ  ע ְְְְִִִַַָָָָוי בה
זה . ומח ראה  להע וצ יק .ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ



לפורים יב זוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

: ה ּמ ל בּ ית עד  ה נּ ׁש ים באה(יד )מבּ ית היא  היא [ט]בּ ערב וּ ב בּ קר  

ט) ג מאסר(אסתר נקמא לנטלא  וכא ,ְְְְְֵֵֶָָָָֹ
 א מר ,מתא)וא ה ש) לו ְְְְִִַַַָָָ

מסר הא  רי וקדא  מלכת , ְְְְְִֵֶַַָָאסר
ת א ותל , מת דא בידא  ידהא ְְִִָָָָָָל

הע על  ניו כה)ואת  ט   עבד (ש ואיה , ְְִֵֶַַָָָָ
רי וקדא  אה,  יחמ ב ְְְֲִִִֵַַָָָע
כינ א מני ימ נקמא נטיל  ְְְְִִִִִֵָָָהא
מת. י חמ למצראי דמחאת ְְְֲִִִִֵַַָָָָעאה ,

ע"ב ):ט. רב דף - מקץ (פרשת בראשית  זוהר

אס לתא, ההא הא , איה ְְְְִִַַָָָָורזא
לי  רי עתא , ההא מס ל איהְְְִִִֵֵַַָָָ
איה א לב , מחלה מאי לב. ְֲֲִֵֵַַַַָָלמחלת
,נ בר עלי דיר קאי ְְֲִִֵַַָָָמא

ותא. לעילא ְְְְֵַַָָָָלאסטאה
מתקùל₣ת פfi₣תיו ù₣רה ְְְִִֵַַָָָהע₣סק

בעי  מא ,נינ באה . אוה יח ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָוע
,תי צל יק ל  הא רי ְְְְְִֵֵַָק דא
 כדי . יח ע איהי  ארייתא , ְְְְְִִִִֵֵַַַַָיל
רא הא  א  אוה, מא באה. ְֲֲַַַַָָָָָָאוה
  ל ועאיל ,ידי עלמא תיצל ְְְְְֲִִִֵַָָכל
באה, הכא  תיב  עאה. מלא  ְְִִֵַַָָָָָָָק י

,הת ב)כתיב  באה.(אסתר היא ערב ְִִֶֶָָָָָ
מלא קי אה באה, אוה הא ְְֲֵַַַָָָָָָָודא 
. נ ר דההא  רעתא לא למא  ְְְְִַַַָָָָָָעאה ,

ע"א ): רס"ב דף - פקודי  (פרשת  שמות  זוהר

רא ýי ùתפ fiת₣ הflכýן òל חלק ₣ ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָא òרי

האי אתק מא לקיח ְְְְִֵַַַַָָָָוז אה
,ריק וקר ,דקאמר צלתא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָוונא
יא ת, דקא  כא וית ,דייח ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹוייחד 
תיצל ולמאלא. לימינא  יסטי ְְְְְִִִִֵֵָָָָולא 

נקמה לל והל וגמר, אקל סְְְְִֵֶֶֶַָָֹֹֹ
ל ו  אמר , תוא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמאסר 
מסר  ה א ר דוה מלכת, ְְְֵֶַַַָָָאס ר
ואת  תא ותל , תא ביד ידיו  תְְְְֶַָָָָָָֻא
ב ע עה  וה א ,הע על ְֵֵַַָָָָָָניו 
נטל  ה א ר ד וה אה , י ְֲִִַַַָָָָחמ
העלינה כינה מ ניו נקמה   ְְְִִִֶֶַָָָָָָָמ

מת . י חמ  צרי ה את ְְֲִִִִִֶֶַַָה תה

הא  ההת ננ ת תא הרי ה א, ְְְֲִֵֶֶַָוסד
ל רמת הה, תא נְְִֵֶֶַַָָָמת
מי  זה לב? מחלת  ה מה  לב. ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַלמחלת 
למעלה להסטי  האד על מיד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָעמד

ְַָלמה .

רצה מי  ,נינ באה . אוה   יח ְֲִִִֵֶֶַַָָָָוע
, תפ את יק ל הא ר דהְְִֵֶֶַַָָָ
ואז  , יח ע היא רה, ְְִִִֵֵֶַַַָָיל
ל  ה ר ה ז ה אוה ? מי באה . ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָאוה
תא מכניסה ידיה , להע ְְְִִֶַָָָָָָפת 
אה, א ת ב . העלי ל ה ְְִֵֶֶֶַָָָָָלפני

 ב)וכתב וז(אסתר באה. היא ערב ְְִֶֶָָָָָ
 לה לפני אה באה, אוה  ְֲִִֵֶֶַַָָָָָהיא
.האי תא רצ את  לילה ְְְְִִֶֶַָָהעלי

זה  כג התק מי ל חלק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַוארי
,רי ק וקר ,אמרנ מ ְְְְְִִֵֶַַָָָפ ה
ולא  ראי, ל    מת , די יח ְְְִִִֵֵַַַָָֹֹמיחד
אינ  תפ מאלה. ימינה ְְְִִִֵֶָָָָָֹיסטה 

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  יג

הא רי קדא  ריקנא. אהר ְְְְִֵַַָָָָָלא 
תיב א  על מבטל.  ואיה כג)זיר (משלי ְְְִִִֵַַָָ

אית .לדי ותגל וא אבי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָימח
אתי. בעלמא ,י עלמא  חלקא   ְְְְְֵֵֵָָָָָָָלי

לכfiם חלקים  מחfiקת  ְְְֲִִֶֶַַָָָֻה ôכינה 

אה היא  ב)ערב תיב (אסתר  הינ ְְִִִֶֶַָָָ
לא) טר (משלי ו לילה עד קְְִֵֶֶַַַָָָו

,ברכא ר יא מההא 'וג  ְְְְִִֵֵַָָָָלבית
נטלא. קא  קדה ות ספת ְְְְְֶֶַָָָָקדה,

אמר דא מט)מה יחק(ראית ולערב ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
 ואפיל לכא, חלקא פליגת  ְְֲִִִַַָָָָָֹלל,

לחדהא. חלקא  אחרא  ְְֲִִַַָָָָָָלטרא

ע"ב ): ר"כ דף - פנחס (פרשת  במדבר זוהר

ר ýòת ü ל נ ₣תן ü עלù אם  רק ְְִֵֶֶַַָָה₣לכת 

מרלא ההא  יסי, לרי א א רי ְְְִִִִֵַַַַָָָאמר
סעא מ , יד חת הוה ְְְְֲִִִַַָָָָק יא
יר ה , איה ק יא ְֲִִִִַַַַַָָָָחסידא
לא ואי  הא .י ואהדרנא  ,ְְְֲִֵַַַָָָָאיה
אתר למ רי א תא, לא קא  ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָאצטרי
ל ויהיב  ל יפקד בעל עד ְְְְֲִֵַַַַָָָָָאחרא,
קדמיתא, לבעל  דעי וא .למה ְְְְְְְְִִֵַַַָָר
ל ויהיב ,ל יפקד הא ,לי מפייסיְְְְְִִֵֵַַָָָ
קדא  אתר. לההא  למיה ְְְְֲֵַַַָָר

י ועד למה, ס הא  רילי הב ְְְְִֵֵֶַַַָֹ
 ל תנ הנני ,אנ אימא  לי ואמר ,ְְְְְִִֵֵֵַַָָר
ועד  ,יג למ רי ,ל ריתי ְְְְְִִִֵֵֶַַָאת

אזלת. לא , למה ר ל ְְְְֵַַַַַָָָָיהב
לfl ל וח₣זרת ה ûČיקים ùין י₣òבת  ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָה ôכינה

,ר ל יהיב , לע ל יקמ .ְְְִִִֶַָָָָָמנל
ויתבא עלמא . האי ציקי  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָלמ רי
וציקא קטהא.  כה ,הְְְִִִַַָָָָע
רעי י אבל האי. וחי חמי , ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָָָעלמא 

 זר  ה א ר  דה . ריק ֵֵֶֶַָָָחזרת
ת ב, זה על מב ל. כג)והא י מח (משלי ְְְִֵֶַַַָ

חלק  ל  י .לדי ותגל  וא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָאבי
הא.  ל בע הה  ל עֶַַָָָָָ

ב) תב,(אסתר הינ אה , היא ְִֶֶֶַָָָָערב 
לא) טר (משלי ו לילה  עד  קְְִֵֶֶַַַָָָו

רכת  ל רי תמא ,'וג ְְְִֵֵֶָָלבית
מ טל, קדה ותספת ְְְְֵֶֶֶָָֻֻקדה

מט)אמר  לל,(בראשית יחק ולערב ְְֱֵֶֶֶֶַַָָָ
לד   ואפ , לכ חלק ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֻח קת

.לב חלק ְֵֵֶַַָהאחר

מרלית ת א יסי , לרי  אא רי  ְְִִִֵַַַַַָָָָאמר 
סע   מ ,יד חת  היתה  ְְְִִֶַַַָָָָקדה
ה ,אצלנ הא דה החסיד ְִֵֶֶֶֶַַָָָל
צרי לא ואי הרי .ב וחזרנ ה א, ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹיפה 
עד  אחר , מק להר ת אה ְְְְִִֵַַַָָלהציא
ללכת, ר ת ל  וי יצה עלְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
תא מפס התחלה,  לבעל  דיעימְְְְִִֵַַַַָָָ
ללכת ר ת  ל  וי  תא יצ ה ְְְִֵֶֶֶֶַָָָהא
ס הא  ר  דה  . מק  תְִֵַָָָָלא
:ל ואמר רת  ל ת ועד מ ה, ְְְֶֶֶַַַָָֹאת 
, ל ריתי  את ל נת הנני אה , ְְֱִִִִֵֶַָָֹֹאמר 
ללכת ר ת ל  ת ועד  .כ ת ְְְְִֶֶֶַַָָָלר ת

הלכה . לא , ְְָָָֹל

ל  ת ,לע ל יק מ ? לנ י ִִִִֶֶַַַָָָָמ
הה . להע צ יקי ת לרת  ְְְִִֵֶַַָָרת 
טיה ת כה  מ  ע ְְְְִִִַַָָָָוי בה
זה . ומח ראה  להע וצ יק .ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
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למהוי ואתהרת כיבת , בעלְְְְְְְֱִִִֶַַַַָ
אמר,  דא מה .לבעל ותבת , הדייהְְְְְְְֲֵַַַַַָָָָ

ב) היא(אסתר בקר באה היא ִִֶֶֶַָָָֹערב
.על לגי באה, היא  ערב ְְִֵֶֶַַָָָָָָבה.
עלמא. צ יקיא  לגי בה, היא  ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹבקר

.בעל רתא ְְְְִַָָָֹוכא
ריתי, את ל תנ הנני אמר,  ְְִִִִֵֶֶַַָֹמ ה
הנני אנא    א ,ת נ לעיא ציק ְְְְֲִִִִֵֵַָָָמה
 בגי איהי. מ נה למהדר מ נה  ,תְְֲִִִֵֶַַָָָָָנ
לא ואי עאה. הנה רווח א, ְְְִִִַָָָָָָרית 
דרא נחס  אתקר לא , הדי ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָהא 
איה בקא רית  הא עאה, ְְְְִִִִַָָָָָכהנה
א, עאה וימינא  עאה. ימינא  ִִִִִִִָָָָָָָָדיר

רית. איה מק א, י  למבני יְְְְְְִִִִֵֵַַָז

ע"ב ): רמ "ב דף - פנחס (פרשת  במדבר זוהר

מנחה ְְִַָזמן

היא ערב מנחה, צלתא  זמ מטי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָד
דכתיב, הא הדא ח )באה. ובא(בראשית ְֲִִַָָָָֹ

מנחה גי ערב. לעת הנה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָאליו
לאדני, היא ליה)לחה מבעי (אדני ְֲִִַָ

עו, לב)גלתא   א(שה  והה ְְְִֵֵַָָָ
לאדני ועד .לאדוני)אחרינ א(אדוני , ְֲֲִֵַַָ

 מ צ יק, ודא ,האר ל  אד ְֲִִִֶַַָָָָָאיה
הדיק , סלג)י דברי).ל הר ר כר  ְִֵַַָָֹ

.אפרי  מ יח ימ לנפקא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָעתיד 
אמר בגיני(לז קמה(בראשית והה ְְְִִִֵֵַָָ

תס ינה והה נ בה   וג ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻאלתי
לאלתי. ו חוינה   תיכְְֲֲֲִִֵֶַַַָָֻאל

.בר רע הרע ל ְִֵֵַַַַַָָב יק,
הזוהר  תקוני  - וארבעין)זוהר תשע (תקונא

ובקר ערב ü י כינòý הýא   ריù קýדòא  ְְְְְִִֵֵֶַָליחד

מר  א . " אלהי רא ְְִֵָָָרא ית

וח זרת כבת, על זרעת י ְְְֲֵֶֶֶֶַָָאבל
אמר  מ ,לבעל ובה , א ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָלהית

ב) היא(אסתר בקר באה היא ִִֶֶֶַָָָֹערב
בקרבה ,לבעל באה  היא ערב  . ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹ

רת  וה ל , ל הע לצ יקי בה ְְְִִִֵַַָָָָֹהיא
.עלְַָ

אמר,  ריתי.מה את  ל נת הנני ְְִִִִֵֶֶַָָֹֹ
הנני  אני  ,תנ מעלה יק מְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
בביל  היא, מנה  להחזיר  מ נה ,תְְֲִִִִֵַַַָָָָנ
לא  וא עלינה. הה הרויח ז ְְְְְִִִִֶַָָֹֻרית 
דר ת נחס יתקר  לא ,א ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹתהיה
מיד  בקה רית הרי עלינה, ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָֻהה
לבנת עתיד זה עלי וימי . עלי ימיְְְְְִִִִֶֶֶָָָ

רית . ה א , מק ְְִִֵֶָית

מנחה, פת זמ מיע  ב)אר  (אסתר ְְְֲִִִֶַַַַַָ
באה היא  תב ערב זה ח ). (בראשית ִֶֶֶֶָָָָ

 מ ערב . לעת הנה  אליו ְִֵֵֶֶַַָָָֹו בא
לאדני , היא לחה צרי נחה (אדני ְְִִִֶַָָ

ע ו ,להיות) ל  לב)לת   ש) ג והה  ְִֵֵֶַַָָ
לאדני  וע ד  .אחרינ לאדוני)הא ,(אדוני ְֲִֵַַ

  מ צ יק, וזה ,האר ל  אד ְֲִִֶֶֶַָָָָזה
היק, סלג)י  ר (דבריכהדר  ר ְִֵַַָָ

  מיח מ לצאת עתיד , ִִִֵֶֶַָָָָל
נאמר  בגלל .לז)אפרי והה(בראשית ְְְֱִִִֵֶֶַַָ

תס ינה וה ה נבה וג אל תי ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻֻקמה
בציק לאלתי. חוי ו תיכ ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻֻאל

.בר רע   ה רע ל  ְֱֵֵֶַַַַָָנאמר ,

."אלהי רא מר ראית   א ְְֱִִֵָָָֹ

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  טו

ׁש מר  ה ּמ ל סריס  ׁש עׁש גז יד  אל ׁש ני ה נּ ׁש ים  בּ ית אל ׁש בה 
 ה ּמ ל בּ ּה  חפץ אם כּ י  ה ּמ ל אל  עוֹ ד  תבוֹ א  א  ה ּפ ילגׁש ים 

בׁש ם: מר דּ כי(טו)ונקראה  דּ ד  אביחיל בּ ת אס ּת ר  ּת ר וּ בה גּ יע  
את  אם  כּ י  דּ בר בק ׁש ה  א   ה ּמ ל אל  לבוֹ א  לבת ל וֹ  לקח  א ׁש ר 

א ה ברא מי  רא  לו)עיניכ מ מי(ישעיה  , ְִִֵֵֵֶֶָָ
א לא ה, רא מי ,"אלהי הא ְְִֵֵֶֶָָא ה,
ראי מ"ע, קריאת א  עיניכ ְְִִֵֵֶַַָָָמר
לקדא יראל מיחדי מע יביְְְְְֲִִִִֵֵַַָָ
מ "י  חות ,עמי הא  ריְְְְֲִִִִַַַָ
צרי במאי ,אתוו י דחמ כללא  איהְְְְְְִִִַַַָָָָ
י דאמר הה א ,חרי לי ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָליחדא 

י) ג מר,(חבקוק  דאיה נא, ידיה ְִֵָָָָר
 דת " רא . י מימר איה גיְְְְְְִִִִַָ
כינ א בה , כביה אר ודא ְְְְִִִַָָָֹא "ר ,

דכתיב הא  הדא כו)נפקת  מ (ישעיה  ְְֲִִַָָ
קריאת א בגי , צבא במס ר ְְְְְִִִִַַָָָָהציא 
מארי דאקמה מה ליליא, ְְְְְְֵֵַָָָָמע
ובקר ערב , כביה יציאת ְִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹמתניתי
 בגי מלא, ע  ל ליחדא ְְְְֲִִִִַַָָָצריכי
בה היא בקר ,יע באה היא ְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹבערב

י יד)לג ב בקר(אסתר יצחק  ערב ודא , ְְְְִֵֶֶֶַָָֹ
יראל . ינייה על דת ,אברהְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָ

ע"א ): קו דף - וירא  (פרשת בראשית זוהר

לפני מיד  ùאה ְְִִַַָָָָָה ôכינה 

א)מאי מא(קז רזא הא  א אלי. האה ְֵַַַָָָָָָ
אמר,  ב)דא באה(אסתר  היא ערב ְְִֵֶֶַָָָָ

אלי האה  הא  ודא בה. היא  ְִֵֶַַַָָָָָֹבקר
לפני א  ר  ל ק דא גוונא  ְְְִֵַַָָָָָָָָדיר.

א מר: הא לה ע א מר. ְְְִִָָָָָָָוהא

העיניכא ברא מי  רא אה  אה  מי , ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
מ'ר  א' לאה. ברא מי ,"ְְֱִִֵֶָָָֹאלהי
תבת ראי  מע, קריאת   ז   ְְִֵֵֵֵֶַַָע'יניכ
ר ד ה את  יראל   יחדי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמע 
כלל  ה א מ "י   ותמצא ,עמי ְְְְֲִִִֶַַָָה א
ליחד צרי בה את ת. יחמ ְֲֲִִִִֶֶַַָל
ידיה  ר  אמר  תא ְְֱֲִֵֶֶַַָחרית?
מי מר ה א מ , מר ה א ְִִֶֶָָָנא,
א ר  וזה  א"ר,  "רא ,ְְְִֶֶָֹי
זה יצאת. ה כינה   ה ,כבי ְִִֵֶֶֶַַָָָה
 מ , צבא במסר הציא ְְְִִִֶַָָָָת ב
ה אר  מ ילה , מע  קריאת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָזה
ערב  , כביה יציאת ה נה ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָעלי
,לה ע  תא ליחד  צריכי ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹובקר
היא  בקר  ע באה היא ערב  ִִִִֶֶֶֶַָָָֹמ
ל  בקר  יצחק ל הערב וזה  אליו , ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹבה

י ראל. י  על   ,ְְְִֵֵֶַַָָָָָאברה

אמר  מ סד  זה אלי? האה ה ְֱֵֶֶֶֶַַַַָָמה
ב) היא(אסתר ב קר באה היא ִִֶֶֶַָָָֹערב 

זה  מ מיד. אלי, האה  וזה ְְִֵֶֶַַָָָָָבה .
ע נתאר . והרי לפני, א ר ל ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָק

נתאר . הרי ְֲִֵֵָָָלה,
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למהוי ואתהרת כיבת , בעלְְְְְְְֱִִִֶַַַַָ
אמר,  דא מה .לבעל ותבת , הדייהְְְְְְְֲֵַַַַַָָָָ

ב) היא(אסתר בקר באה היא ִִֶֶֶַָָָֹערב
.על לגי באה, היא  ערב ְְִֵֶֶַַָָָָָָבה.
עלמא. צ יקיא  לגי בה, היא  ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹבקר

.בעל רתא ְְְְִַָָָֹוכא
ריתי, את ל תנ הנני אמר,  ְְִִִִֵֶֶַַָֹמ ה
הנני אנא    א ,ת נ לעיא ציק ְְְְֲִִִִֵֵַָָָמה
 בגי איהי. מ נה למהדר מ נה  ,תְְֲִִִֵֶַַָָָָָנ
לא ואי עאה. הנה רווח א, ְְְִִִַָָָָָָרית 
דרא נחס  אתקר לא , הדי ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָהא 
איה בקא רית  הא עאה, ְְְְִִִִַָָָָָכהנה
א, עאה וימינא  עאה. ימינא  ִִִִִִִָָָָָָָָדיר

רית. איה מק א, י  למבני יְְְְְְִִִִֵֵַַָז

ע"ב ): רמ "ב דף - פנחס (פרשת  במדבר זוהר

מנחה ְְִַָזמן

היא ערב מנחה, צלתא  זמ מטי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָד
דכתיב, הא הדא ח )באה. ובא(בראשית ְֲִִַָָָָֹ

מנחה גי ערב. לעת הנה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָאליו
לאדני, היא ליה)לחה מבעי (אדני ְֲִִַָ

עו, לב)גלתא   א(שה  והה ְְְִֵֵַָָָ
לאדני ועד .לאדוני)אחרינ א(אדוני , ְֲֲִֵַַָ

 מ צ יק, ודא ,האר ל  אד ְֲִִִֶַַָָָָָאיה
הדיק , סלג)י דברי).ל הר ר כר  ְִֵַַָָֹ

.אפרי  מ יח ימ לנפקא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָעתיד 
אמר בגיני(לז קמה(בראשית והה ְְְִִִֵֵַָָ

תס ינה והה נ בה   וג ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻאלתי
לאלתי. ו חוינה   תיכְְֲֲֲִִֵֶַַַָָֻאל

.בר רע הרע ל ְִֵֵַַַַַָָב יק,
הזוהר  תקוני  - וארבעין)זוהר תשע (תקונא

ובקר ערב ü י כינòý הýא   ריù קýדòא  ְְְְְִִֵֵֶַָליחד

מר  א . " אלהי רא ְְִֵָָָרא ית

וח זרת כבת, על זרעת י ְְְֲֵֶֶֶֶַָָאבל
אמר  מ ,לבעל ובה , א ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָלהית

ב) היא(אסתר בקר באה היא ִִֶֶֶַָָָֹערב
בקרבה ,לבעל באה  היא ערב  . ְְִֶֶֶַַָָָָָָֹ

רת  וה ל , ל הע לצ יקי בה ְְְִִִֵַַָָָָֹהיא
.עלְַָ

אמר,  ריתי.מה את  ל נת הנני ְְִִִִֵֶֶַָָֹֹ
הנני  אני  ,תנ מעלה יק מְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
בביל  היא, מנה  להחזיר  מ נה ,תְְֲִִִִֵַַַָָָָנ
לא  וא עלינה. הה הרויח ז ְְְְְִִִִֶַָָֹֻרית 
דר ת נחס יתקר  לא ,א ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹתהיה
מיד  בקה רית הרי עלינה, ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָֻהה
לבנת עתיד זה עלי וימי . עלי ימיְְְְְִִִִֶֶֶָָָ

רית . ה א , מק ְְִִֵֶָית

מנחה, פת זמ מיע  ב)אר  (אסתר ְְְֲִִִֶַַַַַָ
באה היא  תב ערב זה ח ). (בראשית ִֶֶֶֶָָָָ

 מ ערב . לעת הנה  אליו ְִֵֵֶֶַַָָָֹו בא
לאדני , היא לחה צרי נחה (אדני ְְִִִֶַָָ

ע ו ,להיות) ל  לב)לת   ש) ג והה  ְִֵֵֶַַָָ
לאדני  וע ד  .אחרינ לאדוני)הא ,(אדוני ְֲִֵַַ

  מ צ יק, וזה ,האר ל  אד ְֲִִֶֶֶַָָָָזה
היק, סלג)י  ר (דבריכהדר  ר ְִֵַַָָ

  מיח מ לצאת עתיד , ִִִֵֶֶַָָָָל
נאמר  בגלל .לז)אפרי והה(בראשית ְְְֱִִִֵֶֶַַָ

תס ינה וה ה נבה וג אל תי ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻֻקמה
בציק לאלתי. חוי ו תיכ ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻֻאל

.בר רע   ה רע ל  ְֱֵֵֶַַַַָָנאמר ,

."אלהי רא מר ראית   א ְְֱִִֵָָָֹ

לפורים ב 'זוהר פרק  אסתר מגילת  טו

ׁש מר  ה ּמ ל סריס  ׁש עׁש גז יד  אל ׁש ני ה נּ ׁש ים  בּ ית אל ׁש בה 
 ה ּמ ל בּ ּה  חפץ אם כּ י  ה ּמ ל אל  עוֹ ד  תבוֹ א  א  ה ּפ ילגׁש ים 

בׁש ם: מר דּ כי(טו)ונקראה  דּ ד  אביחיל בּ ת אס ּת ר  ּת ר וּ בה גּ יע  
את  אם  כּ י  דּ בר בק ׁש ה  א   ה ּמ ל אל  לבוֹ א  לבת ל וֹ  לקח  א ׁש ר 

א ה ברא מי  רא  לו)עיניכ מ מי(ישעיה  , ְִִֵֵֵֶֶָָ
א לא ה, רא מי ,"אלהי הא ְְִֵֵֶֶָָא ה,
ראי מ"ע, קריאת א  עיניכ ְְִִֵֵֶַַָָָמר
לקדא יראל מיחדי מע יביְְְְְֲִִִִֵֵַַָָ
מ "י  חות ,עמי הא  ריְְְְֲִִִִַַַָ
צרי במאי ,אתוו י דחמ כללא  איהְְְְְְִִִַַַָָָָ
י דאמר הה א ,חרי לי ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָליחדא 

י) ג מר,(חבקוק  דאיה נא, ידיה ְִֵָָָָר
 דת " רא . י מימר איה גיְְְְְְִִִִַָ
כינ א בה , כביה אר ודא ְְְְִִִַָָָֹא "ר ,

דכתיב הא  הדא כו)נפקת  מ (ישעיה  ְְֲִִַָָ
קריאת א בגי , צבא במס ר ְְְְְִִִִַַָָָָהציא 
מארי דאקמה מה ליליא, ְְְְְְֵֵַָָָָמע
ובקר ערב , כביה יציאת ְִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹמתניתי
 בגי מלא, ע  ל ליחדא ְְְְֲִִִִַַָָָצריכי
בה היא בקר ,יע באה היא ְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹבערב

י יד)לג ב בקר(אסתר יצחק  ערב ודא , ְְְְִֵֶֶֶַָָֹ
יראל . ינייה על דת ,אברהְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָ

ע"א ): קו דף - וירא  (פרשת בראשית זוהר

לפני מיד  ùאה ְְִִַַָָָָָה ôכינה 

א)מאי מא(קז רזא הא  א אלי. האה ְֵַַַָָָָָָ
אמר,  ב)דא באה(אסתר  היא ערב ְְִֵֶֶַָָָָ

אלי האה  הא  ודא בה. היא  ְִֵֶַַַָָָָָֹבקר
לפני א  ר  ל ק דא גוונא  ְְְִֵַַָָָָָָָָדיר.

א מר: הא לה ע א מר. ְְְִִָָָָָָָוהא

העיניכא ברא מי  רא אה  אה  מי , ְִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
מ'ר  א' לאה. ברא מי ,"ְְֱִִֵֶָָָֹאלהי
תבת ראי  מע, קריאת   ז   ְְִֵֵֵֵֶַַָע'יניכ
ר ד ה את  יראל   יחדי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמע 
כלל  ה א מ "י   ותמצא ,עמי ְְְְֲִִִֶַַָָה א
ליחד צרי בה את ת. יחמ ְֲֲִִִִֶֶַַָל
ידיה  ר  אמר  תא ְְֱֲִֵֶֶַַָחרית?
מי מר ה א מ , מר ה א ְִִֶֶָָָנא,
א ר  וזה  א"ר,  "רא ,ְְְִֶֶָֹי
זה יצאת. ה כינה   ה ,כבי ְִִֵֶֶֶַַָָָה
 מ , צבא במסר הציא ְְְִִִֶַָָָָת ב
ה אר  מ ילה , מע  קריאת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָזה
ערב  , כביה יציאת ה נה ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָעלי
,לה ע  תא ליחד  צריכי ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹובקר
היא  בקר  ע באה היא ערב  ִִִִֶֶֶֶַָָָֹמ
ל  בקר  יצחק ל הערב וזה  אליו , ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹבה

י ראל. י  על   ,ְְְִֵֵֶַַָָָָָאברה

אמר  מ סד  זה אלי? האה ה ְֱֵֶֶֶֶַַַַָָמה
ב) היא(אסתר ב קר באה היא ִִֶֶֶַָָָֹערב 

זה  מ מיד. אלי, האה  וזה ְְִֵֶֶַַָָָָָבה .
ע נתאר . והרי לפני, א ר ל ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָק

נתאר . הרי ְֲִֵֵָָָלה,



לפורים טזזוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

חן נ שׂ את אס ּת ר  וּת הי ה נּ ׁש ים ׁש מר  ה ּמ ל סריס  הגי  יאמר  א ׁש ר 
ראיה : כּ ל בּ ית (טז )בּ עיני אל  אח ׁש ורוֹ ׁש   ה ּמ ל אל אס ּת ר  וּת לּ קח  

הע שׂ יר בּ חד ׁש  למלכ וּ תוֹ :מלכוּ תוֹ  ׁש בע בּ ׁש נת טבת חדׁש  ה וּ א  י 
לפניו (יז) וחסד  חן וּת א  ה נּ ׁש ים  מכּ ל  אס ּת ר  את  ה ּמ ל ויּ אהב

וׁש ּת י: ּת חת ויּ מליכה  בּ רא ׁש ּה  מלכ וּ ת כּ תר  ויּ שׂ ם ה בּ תוּ ת מכּ ל 
אס ּת ר(יח) מ ׁש ּת ה  את ועבדיו שׂ ריו לכל גד וֹ ל  מׁש ּת ה   ה ּמ ל ו יּ עשׂ 

:ה ּמ ל כּ יד  משׂ את וי ּת ן ע שׂ ה  לּמ דינוֹ ת וּ בה ּק בץ(יט)והנחה  
: ה ּמ ל בּ ׁש ער  י ׁש ב וּ מר דּ כי  ׁש נית מגּ דת (כ)בּ תוּ ל וֹ ת אס ּת ר  אין 

מר דּ כי מאמר  ואת מר דּ כי עליה  צוּ ה  כּ א ׁש ר עּמ ּה  ואת מוֹ לד ּת ּה 
א ּת וֹ : באמנה  היתה  כּ א ׁש ר  ע שׂ ה  וּ מר דּ כי(כא)אס ּת ר  ההם  בּ יּ מים  

ממרי  ה ּמ ל סריסי  ׁש ני ותרׁש  בּ גתן קצף   ה ּמ ל בּ ׁש ער יׁש ב 
אח ׁש ור ׁש : בּ ּמ ל יד  ל ׁש ח  ויבק ׁש וּ  למר דּ כי(כב)ה ּס ף ה דּ בר  ו יּ וּ דע  

מר דּ כי: בּ ׁש ם  ל ּמ ל אס ּת ר  וּת אמר  ה ּמ לכּ ה  לאס ּת ר  ויּ גּ ד 
דּ ברי(כג) בּ ספר ויּ כּ תב  עץ על ׁש ניהם ו יּ ּת ל וּ  ויּ ּמ צא  ה דּ בר  ויב ּק ׁש 

: ה ּמ ל לפני  ה יּ מים 





זֹוַהר ְלּפּוִרים

 מגילת אסתר
פרק

לפורים טזזוהר ב ' פרק  אסתר מגילת 

חן נ שׂ את אס ּת ר  וּת הי ה נּ ׁש ים ׁש מר  ה ּמ ל סריס  הגי  יאמר  א ׁש ר 
ראיה : כּ ל בּ ית (טז )בּ עיני אל  אח ׁש ורוֹ ׁש   ה ּמ ל אל אס ּת ר  וּת לּ קח  

הע שׂ יר בּ חד ׁש  למלכ וּ תוֹ :מלכוּ תוֹ  ׁש בע בּ ׁש נת טבת חדׁש  ה וּ א  י 
לפניו (יז) וחסד  חן וּת א  ה נּ ׁש ים  מכּ ל  אס ּת ר  את  ה ּמ ל ויּ אהב

וׁש ּת י: ּת חת ויּ מליכה  בּ רא ׁש ּה  מלכ וּ ת כּ תר  ויּ שׂ ם ה בּ תוּ ת מכּ ל 
אס ּת ר(יח) מ ׁש ּת ה  את ועבדיו שׂ ריו לכל גד וֹ ל  מׁש ּת ה   ה ּמ ל ו יּ עשׂ 

:ה ּמ ל כּ יד  משׂ את וי ּת ן ע שׂ ה  לּמ דינוֹ ת וּ בה ּק בץ(יט)והנחה  
: ה ּמ ל בּ ׁש ער  י ׁש ב וּ מר דּ כי  ׁש נית מגּ דת (כ)בּ תוּ ל וֹ ת אס ּת ר  אין 

מר דּ כי מאמר  ואת מר דּ כי עליה  צוּ ה  כּ א ׁש ר עּמ ּה  ואת מוֹ לד ּת ּה 
א ּת וֹ : באמנה  היתה  כּ א ׁש ר  ע שׂ ה  וּ מר דּ כי(כא)אס ּת ר  ההם  בּ יּ מים  

ממרי  ה ּמ ל סריסי  ׁש ני ותרׁש  בּ גתן קצף   ה ּמ ל בּ ׁש ער יׁש ב 
אח ׁש ור ׁש : בּ ּמ ל יד  ל ׁש ח  ויבק ׁש וּ  למר דּ כי(כב)ה ּס ף ה דּ בר  ו יּ וּ דע  

מר דּ כי: בּ ׁש ם  ל ּמ ל אס ּת ר  וּת אמר  ה ּמ לכּ ה  לאס ּת ר  ויּ גּ ד 
דּ ברי(כג) בּ ספר ויּ כּ תב  עץ על ׁש ניהם ו יּ ּת ל וּ  ויּ ּמ צא  ה דּ בר  ויב ּק ׁש 

: ה ּמ ל לפני  ה יּ מים 
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קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי 20
לפורים גזוהר פרק אסתר מגילת א

לפורים  זוהר
ג פרק אסתר מגילת 

בּ ןאחר(א ) המן  את אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל גּ דּ ל הא לּ ה  ה דּ ברים 
כּ ל מעל  כּ סא וֹ  את ויּ שׂ ם וינ אה וּ  האגגי ה ּמ דתא 

א ּת וֹ : א ׁש ר כּ רעים (ב )ה רים  ה ּמ ל בּ ׁש ער  א ׁש ר  ה ּמ ל עבדי וכל 
ו א  יכרע  א  וּ מר דּ כי  ה ּמ ל ל וֹ  צוּ ה  כן כּ י להמן  וּ מׁש ּת חוים

למר דּ כי(ג)יׁש ּת חוה : ה ּמ ל בּ ׁש ער  א ׁש ר  ה ּמ ל עבדי ויּ אמר וּ  
 ה ּמ ל מצות את עוֹ בר א ּת ה  (כּ אמרם)(ד ):[י ]מדּ וּ ע בּ אמרם ויהי 

ע"א ):י. פ "ב דף  - קדושים (פרשת  ויקרא  זוהר

רע ערבת  òùביל  ח₣טאים  ְְְֲִִִִֵֶַַָֹיóראל

לא רי מא קיא , ינא  לי ְִִִֵַַַָָָָָאמר
אמר הא . ברי האיל ,יי ְְִִֵֵֵַַָיעביד
ורזא רע, ערבת  ואי מהימנא , ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָרעיא 
 האב י למחטי ליראל , ר ְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָא 

א , ורזא  קו)במ א. תהלי) תערבו ְְְְְִִַַָָָָָ
וחריב  לי ראל, קטלא   ר ודא  .יְְְְִִִִֵַַָָָָָב
רי לי מק אי א, בגי מקא . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָי

א א היח, לב)לימת  דד (דברי יי' ְִִֶַַָָָָָ
נכר. אל  ע ואי ְְִֵֵֵֶַָינח

לflה מצות òע ₣óה  ידי  על ה flלכýת ò י₣ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָי óראל

ט ב  עבד חי, מאילנא   אי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָיראל
טב, עבד  " מטטר מ טרא רע , ְְְְִִִֶֶֶֶַָָועבד
 מא סמא "ל . רע עבד .ילר נאמ ְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעבד
להע  איה חי, מאילנא איהְְִִִִֵֶַָָָָ
וירית ינ"ה. ,"י ב מ טרא  ְְְִִִִֵֶַָָָָָהא ,
אי .ל ירית  ואי ה'. איהי  ְְְִִִִֵַָָָמלכ תא
איה גי ואימא, אא  יי ְְְְִִִִִֵַָָָעביד

א  גר מי  הדה, הנרה ל ְְִֶַַַַָָָָֹאמר 
אמר  הא? בנ האיל ,יצ את  ְֲִִֶֶַַָיע ה 
וסד  רע , ל  ערבת ואי ,אמ ה ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָֹהר עה 
לאביה לחטא ליראל  ר ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹזה

 זה וסד . מי(קו תהלי) תערב ו ְְְִִֶֶַַַָָ
והחריב לי ראל , הרג  גר וזה .י ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָב
 אי זה   מ .קה ית ְִִֵֵֶֶַָאת
 אא היח, לימ ת רי  ליְְִִִִֵֶַַַָָמק

לב)  נכר .(דברי אל ע ואי ינח דד ְְִֵֵֵֶַָָָה'

ועבד  טב עבד  , יהח מע ה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָראל
עבד  טב , עבד ''מטטר ל מ ד ְְִֶֶֶֶֶַַַרע .
הא  מי סמא''ל.  רע עבד  .לר ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָנאמ
מ ד    הא,  ל הע   ה א ,י הח ִִֵֵֵֶַַַַָָָמע
הלכ ת את   ר וי ינה. ,''י   ְְִֵֶֶֶַַָָל
עה א ?תא רי ואי ה '. ְִִֵֵֶֶָהיא
היא   מ ואא, אא  ל הי  ְִִִִֶֶֶַַָָאת 



לפורים גזוהר פרק אסתר מגילת א

לפורים  זוהר
ג פרק אסתר מגילת 

בּ ןאחר(א ) המן  את אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל גּ דּ ל הא לּ ה  ה דּ ברים 
כּ ל מעל  כּ סא וֹ  את ויּ שׂ ם וינ אה וּ  האגגי ה ּמ דתא 

א ּת וֹ : א ׁש ר כּ רעים (ב )ה רים  ה ּמ ל בּ ׁש ער  א ׁש ר  ה ּמ ל עבדי וכל 
ו א  יכרע  א  וּ מר דּ כי  ה ּמ ל ל וֹ  צוּ ה  כן כּ י להמן  וּ מׁש ּת חוים

למר דּ כי(ג)יׁש ּת חוה : ה ּמ ל בּ ׁש ער  א ׁש ר  ה ּמ ל עבדי ויּ אמר וּ  
 ה ּמ ל מצות את עוֹ בר א ּת ה  (כּ אמרם)(ד ):[י ]מדּ וּ ע בּ אמרם ויהי 

ע"א ):י. פ "ב דף  - קדושים (פרשת  ויקרא  זוהר

רע ערבת  òùביל  ח₣טאים  ְְְֲִִִִֵֶַַָֹיóראל

לא רי מא קיא , ינא  לי ְִִִֵַַַָָָָָאמר
אמר הא . ברי האיל ,יי ְְִִֵֵֵַַָיעביד
ורזא רע, ערבת  ואי מהימנא , ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָרעיא 
 האב י למחטי ליראל , ר ְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָא 

א , ורזא  קו)במ א. תהלי) תערבו ְְְְְִִַַָָָָָ
וחריב  לי ראל, קטלא   ר ודא  .יְְְְִִִִֵַַָָָָָב
רי לי מק אי א, בגי מקא . ְְְְְִִִֵֵֵַַָָי

א א היח, לב)לימת  דד (דברי יי' ְִִֶַַָָָָָ
נכר. אל  ע ואי ְְִֵֵֵֶַָינח

לflה מצות òע ₣óה  ידי  על ה flלכýת ò י₣ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָי óראל

ט ב  עבד חי, מאילנא   אי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָיראל
טב, עבד  " מטטר מ טרא רע , ְְְְִִִֶֶֶֶַָָועבד
 מא סמא "ל . רע עבד .ילר נאמ ְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעבד
להע  איה חי, מאילנא איהְְִִִִֵֶַָָָָ
וירית ינ"ה. ,"י ב מ טרא  ְְְִִִִֵֶַָָָָָהא ,
אי .ל ירית  ואי ה'. איהי  ְְְִִִִֵַָָָמלכ תא
איה גי ואימא, אא  יי ְְְְִִִִִֵַָָָעביד

א  גר מי  הדה, הנרה ל ְְִֶַַַַָָָָֹאמר 
אמר  הא? בנ האיל ,יצ את  ְֲִִֶֶַַָיע ה 
וסד  רע , ל  ערבת ואי ,אמ ה ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָֹהר עה 
לאביה לחטא ליראל  ר ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹזה

 זה וסד . מי(קו תהלי) תערב ו ְְְִִֶֶַַַָָ
והחריב לי ראל , הרג  גר וזה .י ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָב
 אי זה   מ .קה ית ְִִֵֵֶֶַָאת
 אא היח, לימ ת רי  ליְְִִִִֵֶַַַָָמק

לב)  נכר .(דברי אל ע ואי ינח דד ְְִֵֵֵֶַָָָה'

ועבד  טב עבד  , יהח מע ה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָראל
עבד  טב , עבד ''מטטר ל מ ד ְְִֶֶֶֶֶַַַרע .
הא  מי סמא''ל.  רע עבד  .לר ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָנאמ
מ ד    הא,  ל הע   ה א ,י הח ִִֵֵֵֶַַַַָָָמע
הלכ ת את   ר וי ינה. ,''י   ְְִֵֶֶֶַַָָל
עה א ?תא רי ואי ה '. ְִִֵֵֶֶָהיא
היא   מ ואא, אא  ל הי  ְִִִִֶֶֶַַָָאת 



לפורים ב זוהר ג פרק אסתר מגילת

א מר,  ועלי ,לה מות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמלכ תא
ג) מ ות(אסתר את  עבר אה ְִֵֵַַַַָמע

על  מלא וייא מ וה, איהי .לְְְְִִִִֶֶַַַַָָה
עה. ולא ְֲֲֵֶַֹעה

ע"ב ): קע"ה דף - לך שלח (פרשת במדבר  זוהר

מהûČיק  מת ùרכת ְְִִִֵֶֶַַַָָהôכינה

איהי ריכ בעה אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַַָָָָרי
היא הא ואי . כ א  ביעתא ְְְְְִִִַַָָָָָֹכינא
ידא על ,אחרני מ יא  ְְְֲִִִִַַָָָָָמתרכא
, אי ער לת  ער , לת  ואי ְְְְֲֲִִִַַַַַציק .
והאי .מכיל ע ר תלת  א קמ ה ְְְְְְֲִִַַַָָָמה

.ה כ תחא ְְְִִָֻהיא 

ü מò על נקראת Žְְִִֵֶֶַָרת

גוונא גוונהא, ר ימא  חד, חטא  ְְְְִִִַָָָָָָָוהיא
רת. י אזיל  נ נא  מחד נפיק, ילְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
ר א, ועל אתקרי.  מ על ְְְְְִִִֵֶֶַַָָוכרת
הא דוד, מערסא לעיא  ל י ְְְְֲִֵֵַָָָָָָהוה

מאליו,(דדוד)  מנ דוד ר  איה ְְִִִֵֵֵַַַָָו אי
וונ י , בגי עאה. ק יא ְְְְִִִַַָָָָָָלמלא 
רסייא. עד מרקיעא רקיעא , עד ְְְְִִֵֵַַָָָָעייל 

לflה ְִֶֶַַמצות

אמר דא מה מצוה, תיב (מלכי והכא ְְְְְְִִַַָָָָָ
יח ) היא.ב לה ג)מצות מדע (אסתר ְִִֶֶַַַַ

.לה מצות  את עבר יא)אה י(נחמיה  ְִִֵֵֶֶַַַָ
ורא יסדא ותאנא , .לה ְְְְְִֶֶַַָָָָָמצות
הא והאי חדא. רימתע ְְְְְֲִִַַַַָָמלא 
כ יב, .תרי אר לכל פתחא ְְְְְְִִִִִִַָָָתרא

קיח ) כתיב,(תהלי צדק . ערי לי תחְְֲִִִֵֶֶַ
קיח )  תיב,(תהלי א ועל ליי. הער ְְְִֶַַַַַָָזה 

יי, מצת ל  את  כר ת א  ראיתְְְְְִִֶֶֶַָָ
א ועל .תרי אר ל האי ְְְְְְְִִַַַַָָָלאכללא

נאמר ועליו  ,ל ה מצות ג)מלכת (אסתר ְְְֱִֶֶֶַַַַָָ
היא  . לה מצות את  ע בר אה  ְִִֵֵֶֶַַַַַָמ ע
ולא  ע ה על  לה ל  יוצ ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹמצוה,

ֲֶַתע ה .

היא  ריכ ת  בע אמר, יצחק ְְִִִִֶֶַַַָָרי 
היא  הרי ואי . הל ביעית  ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹכינה
היק . ידי  על אחרי מה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָמתרכת
מ , ה ער  לה ע ר, לה ְְְְִֵָָָָָָֹֹוא
תח   וזה מ ת , ערה  ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹאר ה

ַֹה ל.

 וצבע בגוניה, רמה אחד, חט ְְְְְִִִֶֶָָָָָוהיא
וכ רת רת . י לה אחד מ ג ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָיצא
תל י  היה ר  זה  ועל .מ על ְְְִִֵֶַַָָָָנקראת

הרי וד, מ ת דוד)מעל הא(של ואי ֲִִֵֵֶַַַַָ
דה לל מאליו  מנ וד  ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָר
הרקיע, עד  ליע וניו ולכ , ְְְִִֵֶַַָָָָָָהעלי

ה א. עד ִִֵֵַַַָָמהרקיע

אמר מ מצוה, ת ב ביח )וכא מלכי) ְְְֱִֶֶַָָָ
היא. לה ג)מצות אה(אסתר מ ע ְִִֶֶַַַַַָ

.לה מצות י . לה מצות את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַע בר
 רי מתע  ל  ר ו יסד ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹולמדנ
אר לכל פתח רז וזהי ְְְְִִֶֶַָָָָאחד,

תב , תרי קיח )ה  לי (תהלי תח ְְִִִֶַָָ
ועל לה '. הער זה וכתב צדק. ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָערי 
ל את    זכר את  ראית תב  ְְְִֶֶֶֶַָָֹזה
אר ל זה  להכליל  ה', ְְְְִִֶַָָָמצת
ולא עדת  מעידי ה ולכ .תרי ְְְְִִִֵֵֵַָָֹה

לפורים גזוהר פרק אסתר מגילת ג

קיימי ולא  סהדתא , סהדי  ְְֲֲִֵֵַַַָָאי
מצות. איהי גי ייה כדְְְְְְִִִִַַ

ע"ב ): י דף - הזהר תקוני (הקדמת הזוהר  תקוני  - זוהר

ò נפ ְִֶֶמסיר ýת 

 יזהיר יליוה ו ' נא  (דניאל ועד ְְְְִִִִַַַָ
ג) פ דאיב רזא  ידעי אינ יְְְִִִִֵָָָָא

אהב"ה, איהי ראי"ת , מ ת  ְְְְֲִִִִִֵַַָָָנינא
ע"ב)איהי  י ית,(ד רא זעיר לח ְְְְְִִִִֵַֻ

חסד, אהבת ודא ,סלקי חדא ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָמתקלא 
מפר מא  לקבל ,ח ע"ב ְְְְְֳִִֵֵָָָָאיהי
 ח וא "ו בי וט, ובא  ְְְִֵֵַַַַַָָֹוע
איה אחד מאמר היינ ְְְֲִֶֶַַַָָאח"ד,
מאמר והלא  עלי אקמה  ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָֹרא ית,
רחימי  איה והאי להרא ת, יכ ל ְְְְִִִֶַָָָאחד
אחד, ינפ מסר מא ,ְְְְֵֵֶַַָָָָדמארי
את ואהב א בגי ,מארי ְְְְְִִִֵֵַָָָָרחימ י

"אלהי ה)יהו"ה ו  את(דברי נ טל אפיל , ֱֲִֵֶֶֹ
מ פא ינפ עלי חביב א ,ְְְֲִִִֵֵֶַַָָנפ
עלי חביב   וא , נפ בכל נאמר ְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָלכ
,לבב כל נאמר לכ ניממ  פיְְְְֱִֵֵֶַַָָָ
לכ מפא ממנא עלי חביב  ְְֲִִִֵַָָָָוא
מסר על דחביב ה ,מאד כל ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָֹנאמר

צרה. עת  דמאר רחימ ְְְִִִֵָָָָלי

ò נפ מסיר ýת  יהיה האחר₣ן ùגלýת  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהžŽי₣ן

יראל  עתידי ינ איה ְְֲִִִִִֵַָָָודא 
תראה, גלת ני בעיב ְְְְְְְִִִַַַָָָָָלאתנאה
,י נפ נטלי כא ת, חב ְְְְִִִֵֵַַָָָעני
ה ,ליק  ה ממ נא ונפ א ְְְְִֶַַָָָָֻפא 
,דמארי  רחימ לי מסר עלי ְְְְֲִִִֵֵֵָָדחביב
אהב"ה מת  אתקר זמנא ְְְְֲִִִַַַַַָָבהה א
עלמא, רא  בי  כא בראי"ת, ְְְְִִִִֵֵָָָָדאיהי
א פיג א ינפ מסר לא מאְְֵֵַַָָָ

מצות. היא  מ ,ממק מדי ְְְִִִִִֶַָע

ה א , יזהר לי וה ו',  ְְְְִִִִֵֵַַַוע ד 
מת ה נה צוה ס ד  דעיְְְְִִִִֶַַַָָ

היא אהב"ה, היא ע"ב)ראית, י  ד) ְֲִִִֵֶֶַָ
אחד  מ קל  ראית  קט  ְְְְְִִֵֶֶָָָָלח
ע "ב  היא  חסד, אהבת  וז ,ליְֲִִֶֶֶַַע
ובא  ו ע  המפר ה נגד , חְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
הינ אח"ד,  ח וא"ו  ְְְֵֶֶֶֶַַָָו ט,
ארה ראית, ה א אחד  ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָמאמר
לה ראת, יכל אחד במאמר  והלא ְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹעליו ,
אחד, נפ סר מי  .נר אהב   ְְְֲִִֵֶֶֶַָוזה
ה' את  ואהב זה   מ ,נ ר ְְְֲִִֵֶַַַָָאהבת

"ה)אלהי ו  דברי). נפ את נטל אפ , ְְֱֲִֵֶֶַֹ
 לכ ,פ מ נפ עליו  חביבה אְְֲִִִֶַָָָָ
פ עליו חביב  וא .נפ בכל ְְְְֱִִֶַַָָָָנאמר
וא . לבב בכל נאמר לכ ,נ מ ְְְְְֱִִֶַָָָָמ
כל  נאמר לכ ,מ ממ עליו ְְֱִִֶַָָָָָָחביב
תא מסר ,עלי חביב  מה .ְְְִֶֶֶַָָָֹֹמאד

צרה . עת   נ ר ְְְֲִֵַַָָאהבת 

להתנ ת יראל עתידי   י ה  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָוזה
האחרנה, הלת  ל ניה בעיְְֲִִִֶַַַָָָָ
,נפ  טלי נ כא מת , חב ְְְְִִִֵֶַָָעני
מה .ליק    ממ ונפ ְְְִֶֶַָָֻ
,נר אהבת  תא מסר עליו, ְְֲִִֶַַָָָֹחביב
היא  אהב"ה מ ת נקר זמ תבאְְְְֲִִִֶַַַָָ
א  מי , ל ע רא  ב כא ְְִִִֵֶָָָֹברא י"ת,
נ ר אהבת נ ממ א נפ ְְֲִֵַַַָמ סר 
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א מר,  ועלי ,לה מות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָמלכ תא
ג) מ ות(אסתר את  עבר אה ְִֵֵַַַַָמע

על  מלא וייא מ וה, איהי .לְְְְִִִִֶֶַַַַָָה
עה. ולא ְֲֲֵֶַֹעה

ע"ב ): קע"ה דף - לך שלח (פרשת במדבר  זוהר

מהûČיק  מת ùרכת ְְִִִֵֶֶַַַָָהôכינה

איהי ריכ בעה אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַַָָָָרי
היא הא ואי . כ א  ביעתא ְְְְְִִִַַָָָָָֹכינא
ידא על ,אחרני מ יא  ְְְֲִִִִַַָָָָָמתרכא
, אי ער לת  ער , לת  ואי ְְְְֲֲִִִַַַַַציק .
והאי .מכיל ע ר תלת  א קמ ה ְְְְְְֲִִַַַָָָמה

.ה כ תחא ְְְִִָֻהיא 

ü מò על נקראת Žְְִִֵֶֶַָרת

גוונא גוונהא, ר ימא  חד, חטא  ְְְְִִִַָָָָָָָוהיא
רת. י אזיל  נ נא  מחד נפיק, ילְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
ר א, ועל אתקרי.  מ על ְְְְְִִִֵֶֶַַָָוכרת
הא דוד, מערסא לעיא  ל י ְְְְֲִֵֵַָָָָָָהוה

מאליו,(דדוד)  מנ דוד ר  איה ְְִִִֵֵֵַַַָָו אי
וונ י , בגי עאה. ק יא ְְְְִִִַַָָָָָָלמלא 
רסייא. עד מרקיעא רקיעא , עד ְְְְִִֵֵַַָָָָעייל 

לflה ְִֶֶַַמצות

אמר דא מה מצוה, תיב (מלכי והכא ְְְְְְִִַַָָָָָ
יח ) היא.ב לה ג)מצות מדע (אסתר ְִִֶֶַַַַ

.לה מצות  את עבר יא)אה י(נחמיה  ְִִֵֵֶֶַַַָ
ורא יסדא ותאנא , .לה ְְְְְִֶֶַַָָָָָמצות
הא והאי חדא. רימתע ְְְְְֲִִַַַַָָמלא 
כ יב, .תרי אר לכל פתחא ְְְְְְִִִִִִַָָָתרא

קיח ) כתיב,(תהלי צדק . ערי לי תחְְֲִִִֵֶֶַ
קיח )  תיב,(תהלי א ועל ליי. הער ְְְִֶַַַַַָָזה 

יי, מצת ל  את  כר ת א  ראיתְְְְְִִֶֶֶַָָ
א ועל .תרי אר ל האי ְְְְְְְִִַַַַָָָלאכללא

נאמר ועליו  ,ל ה מצות ג)מלכת (אסתר ְְְֱִֶֶֶַַַַָָ
היא  . לה מצות את  ע בר אה  ְִִֵֵֶֶַַַַַָמ ע
ולא  ע ה על  לה ל  יוצ ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹמצוה,

ֲֶַתע ה .

היא  ריכ ת  בע אמר, יצחק ְְִִִִֶֶַַַָָרי 
היא  הרי ואי . הל ביעית  ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹכינה
היק . ידי  על אחרי מה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָמתרכת
מ , ה ער  לה ע ר, לה ְְְְִֵָָָָָָֹֹוא
תח   וזה מ ת , ערה  ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹאר ה

ַֹה ל.

 וצבע בגוניה, רמה אחד, חט ְְְְְִִִֶֶָָָָָוהיא
וכ רת רת . י לה אחד מ ג ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָיצא
תל י  היה ר  זה  ועל .מ על ְְְִִֵֶַַָָָָנקראת

הרי וד, מ ת דוד)מעל הא(של ואי ֲִִֵֵֶַַַַָ
דה לל מאליו  מנ וד  ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָר
הרקיע, עד  ליע וניו ולכ , ְְְִִֵֶַַָָָָָָהעלי

ה א. עד ִִֵֵַַַָָמהרקיע

אמר מ מצוה, ת ב ביח )וכא מלכי) ְְְֱִֶֶַָָָ
היא. לה ג)מצות אה(אסתר מ ע ְִִֶֶַַַַַָ

.לה מצות י . לה מצות את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַע בר
 רי מתע  ל  ר ו יסד ,ְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹולמדנ
אר לכל פתח רז וזהי ְְְְִִֶֶַָָָָאחד,

תב , תרי קיח )ה  לי (תהלי תח ְְִִִֶַָָ
ועל לה '. הער זה וכתב צדק. ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָערי 
ל את    זכר את  ראית תב  ְְְִֶֶֶֶַָָֹזה
אר ל זה  להכליל  ה', ְְְְִִֶַָָָמצת
ולא עדת  מעידי ה ולכ .תרי ְְְְִִִֵֵֵַָָֹה

לפורים גזוהר פרק אסתר מגילת ג

קיימי ולא  סהדתא , סהדי  ְְֲֲִֵֵַַַָָאי
מצות. איהי גי ייה כדְְְְְְִִִִַַ

ע"ב ): י דף - הזהר תקוני (הקדמת הזוהר  תקוני  - זוהר

ò נפ ְִֶֶמסיר ýת 

 יזהיר יליוה ו ' נא  (דניאל ועד ְְְְִִִִַַַָ
ג) פ דאיב רזא  ידעי אינ יְְְִִִִֵָָָָא

אהב"ה, איהי ראי"ת , מ ת  ְְְְֲִִִִִֵַַָָָנינא
ע"ב)איהי  י ית,(ד רא זעיר לח ְְְְְִִִִֵַֻ

חסד, אהבת ודא ,סלקי חדא ְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָמתקלא 
מפר מא  לקבל ,ח ע"ב ְְְְְֳִִֵֵָָָָאיהי
 ח וא "ו בי וט, ובא  ְְְִֵֵַַַַַָָֹוע
איה אחד מאמר היינ ְְְֲִֶֶַַַָָאח"ד,
מאמר והלא  עלי אקמה  ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָֹרא ית,
רחימי  איה והאי להרא ת, יכ ל ְְְְִִִֶַָָָאחד
אחד, ינפ מסר מא ,ְְְְֵֵֶַַָָָָדמארי
את ואהב א בגי ,מארי ְְְְְִִִֵֵַָָָָרחימ י

"אלהי ה)יהו"ה ו  את(דברי נ טל אפיל , ֱֲִֵֶֶֹ
מ פא ינפ עלי חביב א ,ְְְֲִִִֵֵֶַַָָנפ
עלי חביב   וא , נפ בכל נאמר ְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָלכ
,לבב כל נאמר לכ ניממ  פיְְְְֱִֵֵֶַַָָָ
לכ מפא ממנא עלי חביב  ְְֲִִִֵַָָָָוא
מסר על דחביב ה ,מאד כל ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָֹנאמר

צרה. עת  דמאר רחימ ְְְִִִֵָָָָלי

ò נפ מסיר ýת  יהיה האחר₣ן ùגלýת  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהžŽי₣ן

יראל  עתידי ינ איה ְְֲִִִִִֵַָָָודא 
תראה, גלת ני בעיב ְְְְְְְִִִַַַָָָָָלאתנאה
,י נפ נטלי כא ת, חב ְְְְִִִֵֵַַָָָעני
ה ,ליק  ה ממ נא ונפ א ְְְְִֶַַָָָָֻפא 
,דמארי  רחימ לי מסר עלי ְְְְֲִִִֵֵֵָָדחביב
אהב"ה מת  אתקר זמנא ְְְְֲִִִַַַַַָָבהה א
עלמא, רא  בי  כא בראי"ת, ְְְְִִִִֵֵָָָָדאיהי
א פיג א ינפ מסר לא מאְְֵֵַַָָָ

מצות. היא  מ ,ממק מדי ְְְִִִִִֶַָע

ה א , יזהר לי וה ו',  ְְְְִִִִֵֵַַַוע ד 
מת ה נה צוה ס ד  דעיְְְְִִִִֶַַַָָ

היא אהב"ה, היא ע"ב)ראית, י  ד) ְֲִִִֵֶֶַָ
אחד  מ קל  ראית  קט  ְְְְְִִֵֶֶָָָָלח
ע "ב  היא  חסד, אהבת  וז ,ליְֲִִֶֶֶַַע
ובא  ו ע  המפר ה נגד , חְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
הינ אח"ד,  ח וא"ו  ְְְֵֶֶֶֶַַָָו ט,
ארה ראית, ה א אחד  ְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָמאמר
לה ראת, יכל אחד במאמר  והלא ְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹעליו ,
אחד, נפ סר מי  .נר אהב   ְְְֲִִֵֶֶֶַָוזה
ה' את  ואהב זה   מ ,נ ר ְְְֲִִֵֶַַַָָאהבת

"ה)אלהי ו  דברי). נפ את נטל אפ , ְְֱֲִֵֶֶַֹ
 לכ ,פ מ נפ עליו  חביבה אְְֲִִִֶַָָָָ
פ עליו חביב  וא .נפ בכל ְְְְֱִִֶַַָָָָנאמר
וא . לבב בכל נאמר לכ ,נ מ ְְְְְֱִִֶַָָָָמ
כל  נאמר לכ ,מ ממ עליו ְְֱִִֶַָָָָָָחביב
תא מסר ,עלי חביב  מה .ְְְִֶֶֶַָָָֹֹמאד

צרה . עת   נ ר ְְְֲִֵַַָָאהבת 

להתנ ת יראל עתידי   י ה  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָוזה
האחרנה, הלת  ל ניה בעיְְֲִִִֶַַַָָָָ
,נפ  טלי נ כא מת , חב ְְְְִִִֵֶַָָעני
מה .ליק    ממ ונפ ְְְִֶֶַָָֻ
,נר אהבת  תא מסר עליו, ְְֲִִֶַַָָָֹחביב
היא  אהב"ה מ ת נקר זמ תבאְְְְֲִִִֶַַַָָ
א  מי , ל ע רא  ב כא ְְִִִֵֶָָָֹברא י"ת,
נ ר אהבת נ ממ א נפ ְְֲִֵַַַָמ סר 
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המד, עת דמארי רחימ ניְְְְִִִֵֵַַַָָממ
 מא ,ובה לתה עלמא  אחזר אְְְְִַַָָָָֹֹ
עת ני ממ פיוג ינפ ְְְְִֵֵֵַַַָָמסר
אתקרי א  , דמארי  רחימ ְְְְְִִִֵֵַַָָהמד
עלמא בההא ואי, דמארי ְְְְִֵַַַָָָָרחימא
סמי קרא א בגי .מיני לעילא  ְְְִִִִֵֵָָָָלית 

 ובה  תה היתה והאר ב)לי א .(בראשית ְְֵֶָָָָָֹֹ

ע ₣לם ùנין היא  ְְִִִַַָָהôכינה

מ איהי יהו"ה מ ל ואהבת  לילא לכ ת, ְְְֲִִִִַַַָָ
הא רי דקד א דא ואיהי ,ְְְְְִִִִִָָָספיר

א מר בגינ ,די רי"ג (אסתרכל ְְְְִִִִַַַָָ
ג) הל,ג מצות את עבר אה ְִֵֵֶֶַַַַַָמע

איהי יא  פחה עלמא , בני ְְְְִִִִִִִַָָָָואיהי
 אמר א  בגי עלמא , בראשית חר) ְְְְִִַַָָָָָ

ב) ואיהיא ,ובה תה היתה ְְְִִֶָָָָָֹֹוהאר
הא  רי דקדא  בידא  ְְְְִִָָָרצ עה 

חיבא. בי ְְֵַַַָָָָלאלקאה

אמית אהבה ýהינ הûברים òל ₣òה ùכל ה' ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהא ₣הב

הא רי לקד א רחי  מא א בגיְְְְְִִִָָָָ
ינטיר ,ני ממ א  פיג א ינפ  ְְְִִִֵֵֵַָמ
דילי  רחימ הא הא , רי קד א ְְְִִִֵֵָָלי
ער ולאו ,לי דיהיב ההיא ְְְְִִִֵַַָָָליה
נטל  דא ,רחימ האי  איה לאו , ְְְְִִִִַַַָרחימ
איה לאו ,י פר פי ג  א ניִֵֵֵַַָָממ
רחימ י נפ מסר עד ,רחימ ְְְְִִִִֵַַַָָער
,ילג לי ק לת ל וא ,ְְְְְִִֵֵַַָָדמארי
מי קדת  על  ה ל ְְְְִֵַַֻימסר
,דרחימ ערא איה והאי , רחימְְְִִִִִִַָָ
איהי מלכת , יהו"ה אהבת  ְְְֲִִִַַַדאיה
דגברה מ טרא יראה חסד, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָאהבת
יהו"ה אהבת מלכ ת  איהי מחסד ְֲִִִִֵֶֶַַַאיהי,

. יי' יראת  איהי מברה דא מר, ְְְְְְִִִִִַַָָָמה

לתה ל ע החזיר א המד, ְְְְֱִִִֶַַָָֹעת 
נ ממ פוג נפ סר  מי , ְְִֵֶַָָֹובה
קרא  זה ,נר אהבת  ה מד ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָעת 
 אי  ל ע תבא ואי, נר ְֲִֵַַָאה ב
ל  סמ התב זה  מ ,מ ְְִִֶֶַַַָָָלמעלה

ובה תה היתה  ב)והאר א  .(בראשית ְְֶָָָָָֹ

מל  ללה הלכת  היא ה' ְְְֲִִֶַַַַָָואהבת
הא  ר ד ה מצות  והיא ְְְִִִַַַָָה פירת ,
מ ע  נאמר   בגלל מצות , רי"ג  ְְְְֱִִֶַַַַַָָָכל
 ני והיא ,ל ה מצות את עבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאה
,לע  חר היא הרעה  ה פחה  .לְְִִַַָָָָָָֻע

 נאמר זה   מ(ב א והאר(בראשית ְֱִֶֶֶַָָָ
דה יד רצעה והיא , ובה תה ְְְְִַַָָָָָֹֹהיתה

. עי הר  להלקת הא  רְְְִַָָָָ

ר דה את אהב מי  זה,  מִִֵֶֶֶַָָ
,נ ממ א פג א נפ מ ְִַָה א
הרי  הא, ר דה תא ְֲִֵֶַָָֹמר
ואינ ,ל  ת  תא תליה   ְְְֲֵֶַַָָָָָאהבת
נטל  א אהבה, לא  , אהבת ֲֲִִֶֶַַַַָָָֹער
ער  אינ . פר  פג א  נִֵֵַָממ
.נ ר אהבת נפ סר עד ְְֲֲִֵֶַַַַַָָהאהבה,
את ימסר  לגיו ,  ליק לה ל ְְְְִִִֶַַָָָֹֹוא
ער   וזה אהבה,  מ קדת על  ְְְְֲִֶַַַַָָֻֻ
מלכת, יהו"ה  אהבת  היא ְֲֲִֶַַַַָָהאהבה,
מ ד  היא ראה חסד, אהבת  ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָהיא
אהבת מלכ ת , היא מחסד ְְֲִֵֶֶַַַַָה ב רה ,
יראת היא מברה אמר מ ְְְֱִִִֶֶַַָיהו "ה,

ה '.
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דּ ברי היעמד וּ  לרא וֹ ת להמן ויּ גּ ידוּ  אליהם ׁש מע  וא  ויוֹ ם יוֹ ם  אליו
יה וּ די : ה וּ א  א ׁש ר  להם ה גּ יד כּ י מר דּ כי(ה)מרדּ כי אין כּ י  המן ו יּ רא  

חמה : המן ויּ ּמ לא  ל וֹ  וּ מׁש ּת חוה  יד(ו)כּ רע ל ׁש ח  בּ עיניו ויּ בז  
לה ׁש מיד המן ויבּק ׁש  מר דּ כי  עם  את ל וֹ  ה גּ יד וּ  כּ י  לבדּ וֹ  בּ מרדּ כי
מר דּ כי: עם אחׁש ור וֹ ׁש  מלכ וּ ת בּ כל  א ׁש ר  ה יּ ה וּ דים  כּ ל  את

ל ּמ ל (ז ) ע שׂ רה  ׁש ּת ים בּ ׁש נת ניסן חד ׁש  ה וּ א  הרא ׁש וֹ ן בּ חד ׁש 
וּ מחד ׁש  לי וֹ ם  מיּ וֹ ם המן לפני ה גּ וֹ רל  ה וּ א  ּפ וּ ר  ה ּפ יל  אח ׁש ור וֹ ׁש 

אדר : חד ׁש  ה וּ א  עשׂ ר  ׁש נים ל ּמ ל (ח)לחד ׁש  המן  ויּ אמר  
מדינ וֹ ת  בּ כל  העּמ ים בּ ין וּ מפרד  מפזּ ר  אחד עם יׁש נוֹ  אח ׁש ור וֹ ׁש 
ע שׂ ים  אינם ה ּמ ל דּ תי  ואת עם מ כּ ל  ׁש נ וֹ ת ודתיהם מלכ וּ ת

לה נּ יחם : ׁש וֹ ה  אין  לא בּ דם (ט)ול ּמ ל יכּ תב טוֹ ב   ה ּמ ל על  אם 
להביא  ה ּמ לאכה  ע שׂ י  ידי על  א ׁש ק וֹ ל  כּ סף כּ כּ ר  אלפים ועשׂ רת

: ה ּמ ל גּ נזי להמן(י )אל  ויּ ּת נ ּה  ידוֹ  מעל  ט בּ ע ּת וֹ  את  ה ּמ ל ויּ סר 
ה יּ ה וּ דים : צרר האגגי ה ּמ דתא  ה כּ סף(יא)בּ ן להמן  ה ּמ ל ויּ אמר  

כּ ּט וֹ ב בּ וֹ  לע שׂ וֹ ת והעם   ל ה ּמ ל (יב)בּ עיני :נתוּ ן ספרי ויּ ּק רא וּ  
המן צוּ ה  א ׁש ר  כּ כל ויּ כּ תב בּ וֹ  יוֹ ם עשׂ ר בּ ׁש ל וֹ ׁש ה  הרא ׁש וֹ ן בּ חד ׁש 
ואל וּ מדינה  מדינה  על  א ׁש ר  ה ּפ ח וֹ ת ואל   ה ּמ ל אח ׁש דּ ר ּפ ני אל 
בּ ׁש ם  כּ ל ׁש וֹ נ וֹ  ועם ועם כּ כתבּה  וּ מדינה  מדינה  ועם עם שׂ רי 

הúב ýרה ýמ Čד החסד  מČד ְִִֶֶַַַַָָ₣רה 

רויה מ תרי"א  דאיהי ְְְְְִִִַַַָוא רייתא
עדא ודא  ליראל ְְְְְִִִֵַָָָאתיהיב
מלכת אתקריאת טרי מ ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָדאמצעיתא,

יהו"ה  דילי(תמימה)רת מצוה ואיהי , ְְִִִִֵַָ
,מימ דתליי די רי"ג ְְְְְִִֵֵַַַָָכל
ע זכר"י  ס "ה , י"ה  ע מ "י   אינְְְְִִִִִִָ

:ת דמ  צלמ היא רמ"ח, ְְְְִִַַו"ה

ננה  ניה מ  תרי"א היא  ְְְִִִֵֶֶַָָוהרה
מ האמצעי, עד וזה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָליראל,

יהו"ה רת  הלכת  ,(תמימה)נקראת  ְְִֵַַַ
מצות  רי "ג כל  מצוה ְְְְְִִִֶַַָָוהיא
 י"ה ע מ"י   ה ,מ מ יילְְְִִִִֵֶֶ
היא רמ"ח,  ו "ה  ע זכרי  ְִִִִשס "ה.

.תכדמ ְְְִַבצלמ
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המד, עת דמארי רחימ ניְְְְִִִֵֵַַַָָממ
 מא ,ובה לתה עלמא  אחזר אְְְְִַַָָָָֹֹ
עת ני ממ פיוג ינפ ְְְְִֵֵֵַַַָָמסר
אתקרי א  , דמארי  רחימ ְְְְְִִִֵֵַַָָהמד
עלמא בההא ואי, דמארי ְְְְִֵַַַָָָָרחימא
סמי קרא א בגי .מיני לעילא  ְְְִִִִֵֵָָָָלית 

 ובה  תה היתה והאר ב)לי א .(בראשית ְְֵֶָָָָָֹֹ

ע ₣לם ùנין היא  ְְִִִַַָָהôכינה

מ איהי יהו"ה מ ל ואהבת  לילא לכ ת, ְְְֲִִִִַַַָָ
הא רי דקד א דא ואיהי ,ְְְְְִִִִִָָָספיר

א מר בגינ ,די רי"ג (אסתרכל ְְְְִִִִַַַָָ
ג) הל,ג מצות את עבר אה ְִֵֵֶֶַַַַַָמע

איהי יא  פחה עלמא , בני ְְְְִִִִִִִַָָָָואיהי
 אמר א  בגי עלמא , בראשית חר) ְְְְִִַַָָָָָ

ב) ואיהיא ,ובה תה היתה ְְְִִֶָָָָָֹֹוהאר
הא  רי דקדא  בידא  ְְְְִִָָָרצ עה 

חיבא. בי ְְֵַַַָָָָלאלקאה

אמית אהבה ýהינ הûברים òל ₣òה ùכל ה' ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהא ₣הב

הא רי לקד א רחי  מא א בגיְְְְְִִִָָָָ
ינטיר ,ני ממ א  פיג א ינפ  ְְְִִִֵֵֵַָמ
דילי  רחימ הא הא , רי קד א ְְְִִִֵֵָָלי
ער ולאו ,לי דיהיב ההיא ְְְְִִִֵַַָָָליה
נטל  דא ,רחימ האי  איה לאו , ְְְְִִִִַַַָרחימ
איה לאו ,י פר פי ג  א ניִֵֵֵַַָָממ
רחימ י נפ מסר עד ,רחימ ְְְְִִִִֵַַַָָער
,ילג לי ק לת ל וא ,ְְְְְִִֵֵַַָָדמארי
מי קדת  על  ה ל ְְְְִֵַַֻימסר
,דרחימ ערא איה והאי , רחימְְְִִִִִִַָָ
איהי מלכת , יהו"ה אהבת  ְְְֲִִִַַַדאיה
דגברה מ טרא יראה חסד, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָאהבת
יהו"ה אהבת מלכ ת  איהי מחסד ְֲִִִִֵֶֶַַַאיהי,

. יי' יראת  איהי מברה דא מר, ְְְְְְִִִִִַַָָָמה

לתה ל ע החזיר א המד, ְְְְֱִִִֶַַָָֹעת 
נ ממ פוג נפ סר  מי , ְְִֵֶַָָֹובה
קרא  זה ,נר אהבת  ה מד ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָעת 
 אי  ל ע תבא ואי, נר ְֲִֵַַָאה ב
ל  סמ התב זה  מ ,מ ְְִִֶֶַַַָָָלמעלה

ובה תה היתה  ב)והאר א  .(בראשית ְְֶָָָָָֹ

מל  ללה הלכת  היא ה' ְְְֲִִֶַַַַָָואהבת
הא  ר ד ה מצות  והיא ְְְִִִַַַָָה פירת ,
מ ע  נאמר   בגלל מצות , רי"ג  ְְְְֱִִֶַַַַַָָָכל
 ני והיא ,ל ה מצות את עבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָאה
,לע  חר היא הרעה  ה פחה  .לְְִִַַָָָָָָֻע

 נאמר זה   מ(ב א והאר(בראשית ְֱִֶֶֶַָָָ
דה יד רצעה והיא , ובה תה ְְְְִַַָָָָָֹֹהיתה

. עי הר  להלקת הא  רְְְִַָָָָ

ר דה את אהב מי  זה,  מִִֵֶֶֶַָָ
,נ ממ א פג א נפ מ ְִַָה א
הרי  הא, ר דה תא ְֲִֵֶַָָֹמר
ואינ ,ל  ת  תא תליה   ְְְֲֵֶַַָָָָָאהבת
נטל  א אהבה, לא  , אהבת ֲֲִִֶֶַַַַָָָֹער
ער  אינ . פר  פג א  נִֵֵַָממ
.נ ר אהבת נפ סר עד ְְֲֲִֵֶַַַַַָָהאהבה,
את ימסר  לגיו ,  ליק לה ל ְְְְִִִֶַַָָָֹֹוא
ער   וזה אהבה,  מ קדת על  ְְְְֲִֶַַַַָָֻֻ
מלכת, יהו"ה  אהבת  היא ְֲֲִֶַַַַָָהאהבה,
מ ד  היא ראה חסד, אהבת  ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָהיא
אהבת מלכ ת , היא מחסד ְְֲִֵֶֶַַַַָה ב רה ,
יראת היא מברה אמר מ ְְְֱִִִֶֶַַָיהו "ה,

ה '.
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דּ ברי היעמד וּ  לרא וֹ ת להמן ויּ גּ ידוּ  אליהם ׁש מע  וא  ויוֹ ם יוֹ ם  אליו
יה וּ די : ה וּ א  א ׁש ר  להם ה גּ יד כּ י מר דּ כי(ה)מרדּ כי אין כּ י  המן ו יּ רא  
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בּ ׁש ם  כּ ל ׁש וֹ נ וֹ  ועם ועם כּ כתבּה  וּ מדינה  מדינה  ועם עם שׂ רי 

הúב ýרה ýמ Čד החסד  מČד ְִִֶֶַַַַָָ₣רה 

רויה מ תרי"א  דאיהי ְְְְְִִִַַַָוא רייתא
עדא ודא  ליראל ְְְְְִִִֵַָָָאתיהיב
מלכת אתקריאת טרי מ ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָדאמצעיתא,

יהו"ה  דילי(תמימה)רת מצוה ואיהי , ְְִִִִֵַָ
,מימ דתליי די רי"ג ְְְְְִִֵֵַַַָָכל
ע זכר"י  ס "ה , י"ה  ע מ "י   אינְְְְִִִִִִָ

:ת דמ  צלמ היא רמ"ח, ְְְְִִַַו"ה

ננה  ניה מ  תרי"א היא  ְְְִִִֵֶֶַָָוהרה
מ האמצעי, עד וזה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָליראל,

יהו"ה רת  הלכת  ,(תמימה)נקראת  ְְִֵַַַ
מצות  רי "ג כל  מצוה ְְְְְִִִֶַַָָוהיא
 י"ה ע מ"י   ה ,מ מ יילְְְִִִִֵֶֶ
היא רמ"ח,  ו "ה  ע זכרי  ְִִִִשס "ה.

.תכדמ ְְְִַבצלמ



לפורים וזוהר ג פרק אסתר מגילת

: ה ּמ ל בּ ט בּ עת ונח ּת ם  נכּת ב  אח ׁש ור ׁש   ספרים (יג)ה ּמ ל ונ ׁש ל וֹ ח  
כּ ל את וּ לא בּ ד  להרג לה ׁש מיד  ה ּמ ל מדינוֹ ת כּ ל אל  הרצים בּ יד 
עשׂ ר בּ ׁש ל וֹ ׁש ה  אחד  בּ יוֹ ם ונ ׁש ים טף  זקן ועד מנּ ער  ה יּ ה וּ דים

לבוֹ ז: וּ ׁש ללם אדר  חד ׁש  ה וּ א  ע שׂ ר  ׁש נים ה כּ תב(יד)לחד ׁש  ּפ תׁש גן 
עתדים  להיוֹ ת העּמ ים לכל  גּ ל וּ י וּ מדינה  מדינה  בּ כל  דּ ת לה נּ תן

ה זּ ה : נ ּת נה(טו )ל יּ וֹ ם וה דּ ת  ה ּמ ל בּ דבר  דח וּ פים  יצא וּ  הרצים 
נב וֹ כה : ׁש וּ ׁש ן והעיר  ל ׁש ּת וֹ ת י ׁש בוּ  והמן  וה ּמ ל ה בּ ירה  בּ ׁש וּ ׁש ן
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לפורים21קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי ד'זוהר פרק אסתר מגילת א

לפורים  זוהר
ד' פרק אסתר מגילת

נעשׂ המר כי (א) א ׁש ר  כּ ל  את את [יא ]ידע  מר דּ כי ויּ קרע 
העיר  ֹבּ תו ויּ צא  ואפר  שׂ ק ויּ ל בּ ׁש  בּ גדיו

וּ מרה : גדלה  זעקה  אין(ב)ויּ זעק  כּ י   ה ּמ ל ׁש ער  לפני  עד  ויּ ב וֹ א  

אחשורושיא. בסעודת ישתתפו שלא  מיחה היהודי מרדכי 
המן בא גדולה בעלילה נפחא  יצחק  ר' אמר 
האלה  הימים ובמלאת שנאמר  ישראל על
אין בשושן, הנמצאים העם לכל המלך עשה 
המן אמר  ישראל, אלא  כאן  האמור  העם
העמיד  הוא, זמה  שונא אלקיהם לאחשורש 

עליהם  וגזר משתה להם ועשה זונות להם
שנאמר כרצונם ויעשו  וישתו שיבואו 
יבוא , שירצה מי ואיש", איש כרצון  "לעשות
פתחון יהא שלא  כדי  יבוא, לא ירצה שלא ומי 

הביאום . כרחם  בעל לומר  למדה"ד פה 

בידם. ומיחה מרדכי עמד 
י"ח  משתה  לאותו והלכו  מרדכי דברי  הניחו 
עליהם  והשטין  השטן עמד ותקמ "ד , אלף
אתה  מתי עד  רבש"ע  הקב"ה לפני ואמר
עצמם  מפרישים  שהם  זו  באומה  תדבק
ותורה  לו  אמר  הזה, בזמן  אותם אבד ממך,
תסתפק  רבש"ע ליה  אמר  עליה , תהא  מה 
באותה  דעתו  השוה הקב "ה  אף  בעליונים ,
שבשבילה  זו אומה הקב "ה  אמר  שעה ,

אנחותי מאנוש רבות  אשביתה  יום  בכל 
אגרות  לי הביאו  הקב"ה אמר מיד זכרם ,
השטן הלך  מיד  כליה, עליהם ואכתוב 
יצאת  כך התורה  כשראתה  מגילה, להביא
בבכי, קולה  ונתנה אלמנות בבגדי לפניו 
הן שנאמר מה"ש, צעקו  בכייתה  ולקול
אנו בטלים ישראל אם  חוצה, צעקו אראלים 
חמה  ששמעו כיון  בעולם, צריכין למה

בבכי, קולם  ונתנו  שקים חגרו כך ולבנה
וארץ  שמים  קדרו ", וירח  "שמש שנאמר
קדרות", שמים "אלביש שנאמר  נתאבלו
שיחזרו ישראל  יבטלו  ואמר אליהו ] [עמד
ומשתעבדים  תורה ללמוד למקום  ממקום 
רץ  מיד המצות , ועל  המילה ועל השבת  על
ואל  עולם צדיקי אל בבהלה  ז"ל  אליהו 
וארץ  שמים להם ואמר  הראשונים, נביאים 
וכל  נפש במר  בוכים השמים צבא וכל
ואתם  כיולדה חיל אחזתו כולו  העולם
אמר מה , מפני  לו  אמרו ודוממים, יושבים 
אחשורש  ממשתה ושתו  שאכלו מפני להם
מן שמם ולמחות  לטבח ישראל והושלמו

אדםהעולם, יש  כלום לאליהו משה אמר
בהם אחד אדם יש  לו אמר בדור, כשר

שמו .ומרדכי
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לפורים ב זוהר ד' פרק אסתר מגילת

שׂ ק : בּ לב וּ ׁש   ה ּמ ל ׁש ער  אל  וּ מדינה(ג )לב וֹ א  מדינה  וּ בכל  
וצוֹ ם  ל יּ ה וּ דים גּ ד וֹ ל  אבל מגּ יע  ודתוֹ   ה ּמ ל דּ בר  א ׁש ר  מק וֹ ם

לר בּ ים : י צּ ע ואפר  שׂ ק וּ מס ּפ ד  (וּת בוֹ אנה )(ד )וּ בכי וּת בוֹ אינה  
מאד ה ּמ ל כּ ה  וּת תחלחל  ל ּה  ויּ גּ יד וּ  וסריסיה  אס ּת ר  נער וֹ ת
ו א  מעליו שׂ ּק וֹ  וּ להסיר  מר דּ כי  את להלבּ יׁש  בּ גדים וּת ׁש לח 

העמיד(ה)ק בּ ל : א ׁש ר   ה ּמ ל מּס ריסי  להת אס ּת ר וּת קרא  
זּ ה : מה  ועל  זּ ה  מה  לדעת מר דּ כי על וּת צוּ ה וּ  ויּ צא (ו)לפניה  

: ה ּמ ל ׁש ער  לפני א ׁש ר העיר  רח וֹ ב  אל  מר דּ כי  אל  הת
ה כּ סף(ז ) ּפ ר ׁש ת ואת קרה וּ  א ׁש ר כּ ל  את מר דּ כי ל וֹ  ויּ גּ ד

(בּ יּ ה וּ דים) בּ יּ ה וּ דיים   ה ּמ ל גּ נזי  על לׁש ק וֹ ל  המן אמר א ׁש ר 
לה ׁש מידם (ח )לא בּ דם: בּ ׁש וּ ׁש ן נ ּת ן א ׁש ר  ה דּ ת כּ תב ּפ תׁש גן ואת 

לבוֹ א  עליה  וּ לצוּ וֹ ת ל ּה  וּ לה גּ יד  אס ּת ר את להרא וֹ ת ל וֹ  נתן
ע ּמ ּה : על מלּ פניו וּ לב ּק ׁש  ל וֹ  להתח נּ ן  ה ּמ ל ויּ בוֹ א (ט)אל 

מר דּ כי: דּ ברי  את לאס ּת ר ו יּ גּ ד  אס ּת ר(י)הת וּת אמר  
מר דּ כי: אל  וּת צוּ ה וּ  מדינ וֹ ת (יא)להת ועם  ה ּמ ל עבדי כּ ל  

 ה ּמ ל אל  יבוֹ א  א ׁש ר  וא ה  אי ׁש  כּ ל א ׁש ר  י וֹ דעים  ה ּמ ל

המעתיק ) מפני(הערת  כשר  אדם  דנקרא י"ל
ע"ז  בגמרא כדאי' ד.)שמיחה  שצדיק(דף

גמור. שאינו כצדיק  הוי מוחה  שאינו גמור 
מיחה  ומרדכי מיחו, ולא  שם  היו  והסנהדרין 

גמורע"כ  צדיק  כשר אדם הוא  רק נקרא 
בעוונם נתפס  ].שלא 

ואנחנו משם הוא שיעמוד  הודיעו  לו  אמר 
רועה  לו  אמר  ותחנונים, בתפלה  מכאן
צאנך  על כליה  של אגרות כתבו כבר נאמן
לאבות  משה א"ל מיד חתומה, היא  וכבר 

רחמים  חתומה היא בטיט אם  העולם
שהיה  מה  חתומה היא  בדם ואם נשמעים,
מרדכי אצל ז"ל  אליהו  בא מיד  יהיה ,
נעשה , אשר כל את  ידע ומרדכי  והודיעו ,
של  תינוקות כל  את קבץ מרדכי, עשה  מה 
והלבישם  ומים  מלחם אותם  ועינה רבן  בית
ובוכה  צווח  והיה אפר  על  והושיבם שקים
באוהביו. נתיעץ  והמן ובלילה , ביום עמהם 
שנת נדדה  ההוא בלילה עה"פ מגילה  (ילקוט 

.המלך)

לפורים ד'זוהר פרק אסתר מגילת ג

מא ׁש ר לבד  להמית דּ תוֹ  אחת יּק רא  א  א ׁש ר  ה ּפ נימית החצר  אל 
ה זּ הב ׁש רביט את ה ּמ ל ל וֹ  לבוֹ א [יב ]י וֹ ׁש יט נקראתי א  ואני וחיה  

ע"ב ):יב. מ "ד דף - תזריע (פרשת ויקרא  זוהר

למק₣מכם ýנסְְְִִֶָה

חד  ליליא  יתבי הו אחא ורי חיא  ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָרי
ליליא פלג ת קמ אא. ר י  י ְְְְִִֵֵַַַָָָק
חמ לבר, נפק עד  ארייתא. ְְְְְְְִֵַַַָָָלמלעי 
ככבא זמני ג' ט הוה כבא  ְְְֲִֵַַָָָָָָֹֹחד
רי מע אדהכי .רינה וסתי ְְְְְֳִִֵֵַָָָָָאחרא
 צפ לסטר חד קלא סטרי, תרי ְְְִִִֵֵֵַַָָָָקלי

וקלא  ע"ב)לעיא , מ"ד א.(דלת חד ְְְֵַַָָָָ
אסר עליו צתה אר קלא ְְְֲִֵֶֶַָָָָָוההא
,לאתרייכ ני ואת לע ואמר, ְְְְְְְְִִִַַַַָאכריז
תיחא, נקא  אסמרתא  ְְְְְְִִַַָָָָהא 
גנתא, לטיילא עאל הא רי ְְְְְְִִַָָָָק דא
גנתא, י צדיקיא  ְְְְְְְִִִִַַַָָָלא ע עא 

.כיו קלא  ההא  ְְִַַָָָָאעבר
òירה ידי  על   לfl ה עם  מתיחדת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהôכינה 

הא ,אמר חייא , ורי אחא רי ְְְֲִִִִִַָָָָָאהדר
נסת אתערתא  רעתא ,  ע ְְְְְִִֶֶַַָָָָודאי

מלא(עד)יראל לאתחרא  הא ְְְְְְִִֵַַָָָ
לא ודאי, אחא, ר י  אמר ֲִִַַַַַָָָָק יא,

יראל (אתחברת) נסת  ל ְְְֲִִֵֶֶָָָאנגידת 
ירתא, מ אא  ה א רי ְְְִִִֶָָָָק דא

.י לג יל בחא ְְִִֵַָָָמ
חסד òל חýט לfl ה מ₣òיט  ùùִֶֶֶֶֶֶַַֹקר

מלא ל ואיט צפרא , אתי ְְְְִֵַַַָָָָעד
,אמרינ מה מה ורזא חסד, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָחטא

ה) את(אסתר לאסר לה ְְֵֶֶֶֶֶַַוט
ימא ולא  .' וג יד א ר ההב ְְְְֲִֵֶַַָָָָָרביט 
א, מלא ל איט  לחדהא לְְְִִַָָָָָָ

לילה בי י הי אחא ורי חיא ְְְִִִִַַַָָָָָרי 
ה ילה חצת   קמ א א. רי לפני ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָאחד
רא החצה,  צא עד  רה. ְֲֶַַַַָָָָֹלעסק
עמי ל מ ה היה אחד ְִֶֶֶַָָָָָָֹכב
 מע  ינתי .רא מס יר  אחר ְְְְִִֵֵַַַָָככב
לצד  אחד קל ,צדדי ני  ק לת  ְְְְִִֵֵֶַָָני 
והל  למ ה , אחד וקל למעלה ,  ְְְְְֶַַַָָָָצפ
ס והת נס ה ואמר : מכריז  ְְְְְְִִִֵַַַָההא
נקבה ל ה ר ת עכו ,מכְְְְְְִִֵֶֶַַָָלמק
  לטל נכנס  הא  ר דה ְְְִֵַַַָָָָָתחה ,
עבר  . יקיה ע ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָלהע ע 

. כו ה ל תְַַָא

הה ,אמר חיא . ורי אחא רי  ְְְִִִִֵַַָָָָָחזר
נסת ל  התע ררת , רצ עת ְְְִֵֶֶֶֶַַָו אי

הל (זמ)י ראל   ע להתחר  היא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
לא ואי אחא, ר י אמר .ד ִַַַַַָָָָֹה

ע (מתחברת) י ראל  נסת  ל ְְְִִֵֶֶַַָָֻמעת
ירה  מ אא ה א ר ד ִִֶַָָָָה

אליו .  ה בח מִֵֶֶַַָָ

ח ט  לה ל מ יט הקר , א ִֶֶֶֶַַַָָעד
,אמרנ  מ ה בר וסד חסד, (אסתרל ְְְֶֶֶֶַַָָָ

רביטה) את  לאס ר לה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַוט
 יד אר ההב אמר  ואל .'וג ְְְֲֶֶַַַָָָָֹ

,ל אא זה , את לה מ יט ְִֶֶֶֶֶַַָָָלב



לפורים ב זוהר ד' פרק אסתר מגילת

שׂ ק : בּ לב וּ ׁש   ה ּמ ל ׁש ער  אל  וּ מדינה(ג )לב וֹ א  מדינה  וּ בכל  
וצוֹ ם  ל יּ ה וּ דים גּ ד וֹ ל  אבל מגּ יע  ודתוֹ   ה ּמ ל דּ בר  א ׁש ר  מק וֹ ם

לר בּ ים : י צּ ע ואפר  שׂ ק וּ מס ּפ ד  (וּת בוֹ אנה )(ד )וּ בכי וּת בוֹ אינה  
מאד ה ּמ ל כּ ה  וּת תחלחל  ל ּה  ויּ גּ יד וּ  וסריסיה  אס ּת ר  נער וֹ ת
ו א  מעליו שׂ ּק וֹ  וּ להסיר  מר דּ כי  את להלבּ יׁש  בּ גדים וּת ׁש לח 

העמיד(ה)ק בּ ל : א ׁש ר   ה ּמ ל מּס ריסי  להת אס ּת ר וּת קרא  
זּ ה : מה  ועל  זּ ה  מה  לדעת מר דּ כי על וּת צוּ ה וּ  ויּ צא (ו)לפניה  

: ה ּמ ל ׁש ער  לפני א ׁש ר העיר  רח וֹ ב  אל  מר דּ כי  אל  הת
ה כּ סף(ז ) ּפ ר ׁש ת ואת קרה וּ  א ׁש ר כּ ל  את מר דּ כי ל וֹ  ויּ גּ ד

(בּ יּ ה וּ דים) בּ יּ ה וּ דיים   ה ּמ ל גּ נזי  על לׁש ק וֹ ל  המן אמר א ׁש ר 
לה ׁש מידם (ח )לא בּ דם: בּ ׁש וּ ׁש ן נ ּת ן א ׁש ר  ה דּ ת כּ תב ּפ תׁש גן ואת 

לבוֹ א  עליה  וּ לצוּ וֹ ת ל ּה  וּ לה גּ יד  אס ּת ר את להרא וֹ ת ל וֹ  נתן
ע ּמ ּה : על מלּ פניו וּ לב ּק ׁש  ל וֹ  להתח נּ ן  ה ּמ ל ויּ בוֹ א (ט)אל 

מר דּ כי: דּ ברי  את לאס ּת ר ו יּ גּ ד  אס ּת ר(י)הת וּת אמר  
מר דּ כי: אל  וּת צוּ ה וּ  מדינ וֹ ת (יא)להת ועם  ה ּמ ל עבדי כּ ל  

 ה ּמ ל אל  יבוֹ א  א ׁש ר  וא ה  אי ׁש  כּ ל א ׁש ר  י וֹ דעים  ה ּמ ל

המעתיק ) מפני(הערת  כשר  אדם  דנקרא י"ל
ע"ז  בגמרא כדאי' ד.)שמיחה  שצדיק(דף

גמור. שאינו כצדיק  הוי מוחה  שאינו גמור 
מיחה  ומרדכי מיחו, ולא  שם  היו  והסנהדרין 

גמורע"כ  צדיק  כשר אדם הוא  רק נקרא 
בעוונם נתפס  ].שלא 

ואנחנו משם הוא שיעמוד  הודיעו  לו  אמר 
רועה  לו  אמר  ותחנונים, בתפלה  מכאן
צאנך  על כליה  של אגרות כתבו כבר נאמן
לאבות  משה א"ל מיד חתומה, היא  וכבר 

רחמים  חתומה היא בטיט אם  העולם
שהיה  מה  חתומה היא  בדם ואם נשמעים,
מרדכי אצל ז"ל  אליהו  בא מיד  יהיה ,
נעשה , אשר כל את  ידע ומרדכי  והודיעו ,
של  תינוקות כל  את קבץ מרדכי, עשה  מה 
והלבישם  ומים  מלחם אותם  ועינה רבן  בית
ובוכה  צווח  והיה אפר  על  והושיבם שקים
באוהביו. נתיעץ  והמן ובלילה , ביום עמהם 
שנת נדדה  ההוא בלילה עה"פ מגילה  (ילקוט 

.המלך)

לפורים ד'זוהר פרק אסתר מגילת ג

מא ׁש ר לבד  להמית דּ תוֹ  אחת יּק רא  א  א ׁש ר  ה ּפ נימית החצר  אל 
ה זּ הב ׁש רביט את ה ּמ ל ל וֹ  לבוֹ א [יב ]י וֹ ׁש יט נקראתי א  ואני וחיה  

ע"ב ):יב. מ "ד דף - תזריע (פרשת ויקרא  זוהר

למק₣מכם ýנסְְְִִֶָה

חד  ליליא  יתבי הו אחא ורי חיא  ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָרי
ליליא פלג ת קמ אא. ר י  י ְְְְִִֵֵַַַָָָק
חמ לבר, נפק עד  ארייתא. ְְְְְְְִֵַַַָָָלמלעי 
ככבא זמני ג' ט הוה כבא  ְְְֲִֵַַָָָָָָֹֹחד
רי מע אדהכי .רינה וסתי ְְְְְֳִִֵֵַָָָָָאחרא
 צפ לסטר חד קלא סטרי, תרי ְְְִִִֵֵֵַַָָָָקלי

וקלא  ע"ב)לעיא , מ"ד א.(דלת חד ְְְֵַַָָָָ
אסר עליו צתה אר קלא ְְְֲִֵֶֶַָָָָָוההא
,לאתרייכ ני ואת לע ואמר, ְְְְְְְְִִִַַַַָאכריז
תיחא, נקא  אסמרתא  ְְְְְְִִַַָָָָהא 
גנתא, לטיילא עאל הא רי ְְְְְְִִַָָָָק דא
גנתא, י צדיקיא  ְְְְְְְִִִִַַַָָָלא ע עא 

.כיו קלא  ההא  ְְִַַָָָָאעבר
òירה ידי  על   לfl ה עם  מתיחדת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהôכינה 

הא ,אמר חייא , ורי אחא רי ְְְֲִִִִִַָָָָָאהדר
נסת אתערתא  רעתא ,  ע ְְְְְִִֶֶַַָָָָודאי

מלא(עד)יראל לאתחרא  הא ְְְְְְִִֵַַָָָ
לא ודאי, אחא, ר י  אמר ֲִִַַַַַָָָָק יא,

יראל (אתחברת) נסת  ל ְְְֲִִֵֶֶָָָאנגידת 
ירתא, מ אא  ה א רי ְְְִִִֶָָָָק דא

.י לג יל בחא ְְִִֵַָָָמ
חסד òל חýט לfl ה מ₣òיט  ùùִֶֶֶֶֶֶַַֹקר

מלא ל ואיט צפרא , אתי ְְְְִֵַַַָָָָעד
,אמרינ מה מה ורזא חסד, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָחטא

ה) את(אסתר לאסר לה ְְֵֶֶֶֶֶַַוט
ימא ולא  .' וג יד א ר ההב ְְְְֲִֵֶַַָָָָָרביט 
א, מלא ל איט  לחדהא לְְְִִַָָָָָָ

לילה בי י הי אחא ורי חיא ְְְִִִִַַַָָָָָרי 
ה ילה חצת   קמ א א. רי לפני ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָאחד
רא החצה,  צא עד  רה. ְֲֶַַַַָָָָֹלעסק
עמי ל מ ה היה אחד ְִֶֶֶַָָָָָָֹכב
 מע  ינתי .רא מס יר  אחר ְְְְִִֵֵַַַָָככב
לצד  אחד קל ,צדדי ני  ק לת  ְְְְִִֵֵֶַָָני 
והל  למ ה , אחד וקל למעלה ,  ְְְְְֶַַַָָָָצפ
ס והת נס ה ואמר : מכריז  ְְְְְְִִִֵַַַָההא
נקבה ל ה ר ת עכו ,מכְְְְְְִִֵֶֶַַָָלמק
  לטל נכנס  הא  ר דה ְְְִֵַַַָָָָָתחה ,
עבר  . יקיה ע ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָלהע ע 

. כו ה ל תְַַָא

הה ,אמר חיא . ורי אחא רי  ְְְִִִִֵַַָָָָָחזר
נסת ל  התע ררת , רצ עת ְְְִֵֶֶֶֶַַָו אי

הל (זמ)י ראל   ע להתחר  היא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
לא ואי אחא, ר י אמר .ד ִַַַַַָָָָֹה

ע (מתחברת) י ראל  נסת  ל ְְְִִֵֶֶַַָָֻמעת
ירה  מ אא ה א ר ד ִִֶַָָָָה

אליו .  ה בח מִֵֶֶַַָָ

ח ט  לה ל מ יט הקר , א ִֶֶֶֶַַַָָעד
,אמרנ  מ ה בר וסד חסד, (אסתרל ְְְֶֶֶֶַַָָָ

רביטה) את  לאס ר לה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַוט
 יד אר ההב אמר  ואל .'וג ְְְֲֶֶַַַָָָָֹ

,ל אא זה , את לה מ יט ְִֶֶֶֶֶַַָָָלב



לפורים דזוהר ד' פרק אסתר מגילת

יוֹ ם: ׁש ל וֹ ׁש ים  זה   ה ּמ ל אס ּת ר(יג )אל  אל  לה ׁש יב  מר דּ כי  ויּ אמר  
ה יּ ה וּ דים : מכּ ל  ה ּמ ל בּ ית לה ּמ לט  בנפ ׁש ּת ד ּמ י  אם (יד)אל  כּ י  

רו  ה זּ את בּ עת ּת חריׁש י מּמ ק וֹ ם החר ׁש  ל יּ ה וּ דים  יעמוֹ ד  וה צּ לה  ח  
ה גּ ע ּת  כּ זאת לעת אם  י וֹ דע  וּ מי ּת אבד וּ  אבי וּ בית וא ּת  אחר 

מר דּ כי :(טו)ל ּמ לכ וּ ת: אל  לה ׁש יב  אס ּת ר  את (טז)וּת אמר  כּ נ וֹ ס   ל 
בּ ׁש וּ ׁש ן ה נּ מצאים ה יּ ה וּ דים ואל[יג]כּ ל  ּת אכל וּ  ואל  עלי  וצוּ מוּ  

א ה. רמתח אי לכל ,ל ְְְְִִֶַָָָָָָא א
.יתב חדא . ְְְֲִֵַַָָונתחר

מŽין:יג. ה₣רה  מן ִִִַַָָָהמן

אמח"ה" "מחה  כּ י  זי "ע החיד "א  ּפ רׁש 
המן" "זה בּ טן")גּ ימטריּ ה  "חדרי ,(בּ ספרוֹ  

למחוֹ ת  רצה  ׁש המן לרמז  יׁש  זה וּ לפי
ׁש לּ וֹ  הּס ע וּ דה ידי על  י שׂ ראל עם  את 
אס וּ רוֹ ת , מאכל וֹ ת  ישׂ ראל עם  את  ׁש האכיל
מׁש ּפ טים  בּ פרׁש ת הזוֹ ה "ק  דּ ברי וכ יּ ד וּ ע 

נּ ב וּ כדנצּ ר אּמ וֹ , בּ חלב גּ די  תבל לא 
ׁש רק  ידע כּ י בּ חלב , בּ שׂ ר  אכל  הרׁש ע
ה כּ ח  נברא  בּ יחד  בּ חלב  בּ שׂ ר  ׁש ל  בּ כח 
ואוֹ מר רח "ל , הּמ ק דּ ׁש  בּ ית את להחריב 
מר כּ בה  נע שׂ ה לבד  הלחן כּ י הזוֹ ה "ק 

אחרא . לסטרא 

המשיח? ביאת  את מעכב ומה  האמיתי? להגאולה  לזכות יכולים איך 

חלּ ין בּ מ ּס כת  חז"ל  ב ')אמרוּ  קלט  מׁש ה:(דּ ף  
מ נּ ין ה ּת וֹ רה הוּ א מן "בּ ׁש גּ ם ׁש נּ אמר : , 

מ נּ יןבּ שׂ ר ", הּת וֹ רה  מן "המןהמן ׁש נּ אמר: , 
דּ ברי את  הביא  שי , אמרי  וּ בּ ספר - העץ",

הוֹ אלים: מ נּ יןחז"ל  ה ּת וֹ רה מן היכןהמן ? 
המן ׁש ל  הענין ה ּת וֹ רה  בּ כל  כּ מרוּ מז  ועל ? 
" בּ פס וּ ק מרוּ מז  ׁש הוּ א העץהׁש יבוּ  המן  

אכלּת  מ ּמ נּ וּ  אכל  לבל ּת י צויתי ".א ׁש ר 
בּ פרׁש ת  הּפ סוּ ק ׁש ל השייכוּ ת מה ו ׁש וֹ אל:

המן ׁש ל  לענין  וּ מבאר:בּ ראׁש ית  - רוֹ אים? 
צלם את מא בּ ד ׁש יּ ה וּ די  אי לפעמים 
כּ די עד מ וּ ׁש חת נהיה  הוּ א ׁש לּ וֹ , האל וֹ קוּ ת 
וּ מהיכן אחיו, את להכחיד מ וּ כן  ׁש הוּ א  ּכ

 ּמ כ ּק וֹ רה זה יהוּ די? אצל  כּ זוֹ  הׁש חתה נוֹ בע
ה לּ ב, את מטמטם ׁש הוּ א כּ ׁש ר, אוֹ כלים  אין 
דּ ם, נהיה ׁש האוֹ כל כּ וֹ תב ׁש הרמבּ "ם  כּ פי
ׁש ה וּ א עד א וֹ תוֹ  וּ מּט מטם ללּ ב  זוֹ רם  והדּ ם 
דּ בר אכל הוּ א כּ י יהוּ די, ל "ה ּמ ן" א וֹ ת וֹ  ה וֹ פ

מ ּמ נּ וּ ", אכל לבל ּת י וזה ׁש "צוּ יתי ע"כ. 
כּ די בּ מאכל וֹ ת  להכׁש ילם המן עצת  היה
ׁש ע שׂ ה  כּ מוֹ  ח "ו, עליהם  ל ׁש לוֹ ט ׁש יּ וּ כל 
הייתה  ה ּס עוּ דוֹ ת ׁש כּ ל  בּ בל מל נב וּ כדנא צּ ר

בּ שׂ ר  עם  וּ גבינה בּ חלב  ּפ תבגבּ שׂ ר (וזהוּ  

ּת ב וֹ ת ראׁש י ב"ג ,להי וֹ ת בינה )ג'שׂ ר 'ב ה ּמ ל כּ די , 
הּט מא  שׂ ר לׁש לחן רמז  הּמ ל ׁש לחן ׁש לחנ וֹ 
בּ ס וֹ ד  למעלה להאחיז וֹ  אחרא, הּס טרא ׁש ל

א .ע  ריתח תא ְְְִִִֶַָָָֹלכל 
.בי יחד. ְְְִֵַַַָונתחר

לפורים ד'זוהר פרק אסתר מגילת ה

למעלה  הז וֹ הר ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  אּמ וֹ , בּ חלב גּ די 
בּ ית  את וּ להחריב לחיצ וֹ נים  אחיזה ולגרם
ענין את  לת ּק ן  מכרחים ולזה  הּמ קדּ ׁש ,
הּמ קדּ ׁש  בּ ית לבנין לזכּ וֹ ת כּ די הּמ אכלוֹ ת
ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  [כּ מבאר בב"א.

וע "ב )מ ׁש ּפ טים ע "א קכ"ה מכּ אן.(דּ ף  ר וֹ אים - 

לרעה  גּ וֹ רם  כּ ׁש ר  ׁש אינוֹ  א וֹ כל  ׁש לּ אכוֹ ל
המן אר וּ ר  א וֹ מרים ולכן  - בּ יוֹ תר . הגּ דוֹ לה 
בּ ני את האכיל ה וּ א  כי לא בּ די בּ ּק ׁש  אׁש ר
היה   ּכ ידי ועל אסוּ ר וֹ ת, בּ מאכלוֹ ת י שׂ ראל
קׁש וֹ ת  גזירוֹ ת  היהוּ דים על  לגזוֹ ר הכּ ח את  לוֹ 

י "ב ) .(מגלּ ה 

ימים òל òת ýò ת ואל  ýתאכל ואל היהýדים ל את  נ ₣ס  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹל

בּ בּ "ח תר "ע )וכת וּ ב סי' םבּ ּפ וּ ריוזל "ק ,(או"ח  
על מּס עוּ דתוֹ , ׁש נּ הנוּ  לפי  הגזירה  עיקר היתה 
ה גּ וּ פים את וּ לאבּ ד  להר וֹ ג עליהם  נגזר כּ ן
ושׂ מחה איסוּ ר ׁש ל וּ ׁש תיה  מאכילה  ׁש נּ הנוּ 
עינּ וּ  ּת ׁש וּ בה וּ כׁש עשׂ וּ  איס וּ ר, ׁש ל  וּ מׁש ּת ה 
את כּ נוֹ ס  ל" אס ּת ר: ׁש אמרה כּ מ וֹ  נפׁש וֹ תם 
ׁש ל ׁש ת ת ׁש ּת וּ  ואל תאכלוּ  ואל היה וּ דים כּ ל
ט וֹ ב ויוֹ ם  למ ׁש ּת ה קבע וּ ם  לפיכ ימים ".

הנּ ס . עיקר את  א וֹ מריםלזכּ וֹ ר בּ רוּ ולכן 

נצּ לוּ  היהוּ דים  בּ זכוּ ת וֹ  כּ י היּ ה וּ די מרדּ כי
והזהיר נזהר ׁש הוּ א המן, ׁש ל  מגזירתוֹ 
ולזה אס וּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת יכּ ׁש לוּ  לא  ׁש יּ הוּ דים 
לא ׁש אס ּת ר לׁש מוֹ ר הּמ ל בּ ׁש ער  יׁש ב  ה וּ א

כּ ׁש ר ׁש אינ וֹ  אכל  חז"ל תאכל ואמרוּ  . 
בּ מאכל וֹ ת . להזּ הר כּ די זרע וֹ נים , רק ׁש אכלה 
- אסוּ רוֹ ת  מּמ אכלוֹ ת  ׁש מר וּ  זה בּ זכוּ ת  ורק
"יהוּ די", להם  קראוּ  ולכן היהוּ דים, ניצלוּ 
לפיהם. נכנס  לא  כּ ׁש ר ׁש אינוֹ  א וֹ כל  ׁש וּ ם

הčד₣òה מר ýòת י ₣צא  אסýר ₣ת  מאכל ₣ת  ְְֲֲֵֵֵַַָָהא ₣כל

כּ תוּ ב הקד וֹ ׁש  מא:)בּ זוֹ הר  ׁש אוֹ כל (ויּ קרא זה 
ׁש נה  ל -120- א וֹ ת וֹ  דּ נים  אס וּ רוֹ ת  מאכלוֹ ת 

בּ עוֹ לם מכערכּ אדם א וֹ ת וֹ  מגעיל ה ּק בּ "ה כּ י  , 
ׁש ם  כּ תוּ ב ע וֹ ד  - ה בּ א . וּ בעוֹ לם כּ ל (מב .)ה זּ ה  

בּ גלל  זה כּ ל הבּ א  בּ ע וֹ לם סוֹ בל ׁש אדם זה 
אסוּ ר וֹ ת  בּ מאכל וֹ ת  זהיר  היה לא ׁש הוּ א
הדּ עת  על להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא  זה כּ י עכּ "ל,
ה ּמ אכלוֹ ת  ׁש ל האיס וּ רים  חוֹ מר את 

ׁש ם  כּ ת וּ ב  עוֹ ד - ידי(מא:)האס וּ רוֹ ת . ׁש על  
 נמ ׁש צ לּ וֹ  האס וּ רוֹ ת  הּמ אכל וֹ ת  אכילת
הוֹ פ והוּ א ליצלן  רחמנא אחרא לסטרא 
ט וּ מאה , רוּ ח  עליו וׁש וֹ רה  מגעיל, להי וֹ ת
בּ אלוֹ קי חלק י וֹ תר לוֹ  אין  יוֹ דע וה וּ א 
יצליחוּ  לא  ּפ עם  אף כּ י  להם וא וֹ י י שׂ ראל,
ע וֹ ד  - ו ׁש ל וֹ ם . חס הּק בּ "ה  ׁש ל לחלקוֹ  לה גּ יע

ׁש ם מאכ (מב .)כּ תוּ ב אוֹ כל  לוֹ ת כּ ׁש ה וּ א  
ונכנס  הּק ד וּ ׁש ה מר ׁש וּ ת  יוֹ צא הוּ א אס וּ רוֹ ת 

ע כּ "ל , הט וּ מאה  לר ׁש וּ ת ליצלן רחמנא
והּמ צו וֹ ת  ה ּת וֹ רה  ׁש כּ ל היא  לכ וה כּ וונה
על  ׁש כּ תוּ ב כּ פי אחרא  לסטרא מ וּ פנים ׁש לּ וֹ 

הקדוֹ ׁש ים . בּ ּס פרים בּ אריכ וּ ת   ּכ
רבי הקדוֹ ש זי"ע ה לּ ל הגא וֹ ן קאלאמייער  

לע שׂ וֹ ת  עת בּ ספר וֹ  צבמביא ׁש אלה (ח "א 

אס וּ רוֹ ת ) ּמ אכלוֹ ת ׁש ל מערכת העבירה 
מזּ ה  ח וּ ץ  מאוֹ ד, חמוּ ר  אסוּ ר וֹ ת הּמ אכלוֹ ת
וחייבים  כזּ ית, בּ כל  ּת ע שׂ ה לא  על  ׁש עוֹ ברים 
גּ וֹ רם  גּ ם ה וּ א  ר ׁש ע, נקרא  והוּ א בּ מלקוֹ ת,
גּ וּ פוֹ  כּ י גּ דוֹ ל , ואסוֹ ן  גּ דוֹ לה  רעה  לעצמוֹ 
נוֹ תן נקי ׁש אינ וֹ  האוֹ כל  כּ י בּ איסוּ ר , מפ וּ טם 
- מסּת אבת . נׁש מתוֹ  ז וֹ  וּ בדר הכּ ח, את לוֹ 
 ּכ אחר  וּ מּמ ילא  עבירה , גּ וֹ ררת  ועבירה 
וזה  היּ הדוּ ת , מצווֹ ת  את לקיּ ים  לוֹ  קׁש ה 
ליראה  האמי ּת ית  הדּ ר את  מּמ נּ וּ  מוֹ נע 
בּ אמת  וּ לעבד וֹ  ית בּ ר הם  את וּ לאה וֹ ב 



לפורים דזוהר ד' פרק אסתר מגילת

יוֹ ם: ׁש ל וֹ ׁש ים  זה   ה ּמ ל אס ּת ר(יג )אל  אל  לה ׁש יב  מר דּ כי  ויּ אמר  
ה יּ ה וּ דים : מכּ ל  ה ּמ ל בּ ית לה ּמ לט  בנפ ׁש ּת ד ּמ י  אם (יד)אל  כּ י  

רו  ה זּ את בּ עת ּת חריׁש י מּמ ק וֹ ם החר ׁש  ל יּ ה וּ דים  יעמוֹ ד  וה צּ לה  ח  
ה גּ ע ּת  כּ זאת לעת אם  י וֹ דע  וּ מי ּת אבד וּ  אבי וּ בית וא ּת  אחר 

מר דּ כי :(טו)ל ּמ לכ וּ ת: אל  לה ׁש יב  אס ּת ר  את (טז)וּת אמר  כּ נ וֹ ס   ל 
בּ ׁש וּ ׁש ן ה נּ מצאים ה יּ ה וּ דים ואל[יג]כּ ל  ּת אכל וּ  ואל  עלי  וצוּ מוּ  

א ה. רמתח אי לכל ,ל ְְְְִִֶַָָָָָָא א
.יתב חדא . ְְְֲִֵַַָָונתחר

מŽין:יג. ה₣רה  מן ִִִַַָָָהמן

אמח"ה" "מחה  כּ י  זי "ע החיד "א  ּפ רׁש 
המן" "זה בּ טן")גּ ימטריּ ה  "חדרי ,(בּ ספרוֹ  

למחוֹ ת  רצה  ׁש המן לרמז  יׁש  זה וּ לפי
ׁש לּ וֹ  הּס ע וּ דה ידי על  י שׂ ראל עם  את 
אס וּ רוֹ ת , מאכל וֹ ת  ישׂ ראל עם  את  ׁש האכיל
מׁש ּפ טים  בּ פרׁש ת הזוֹ ה "ק  דּ ברי וכ יּ ד וּ ע 

נּ ב וּ כדנצּ ר אּמ וֹ , בּ חלב גּ די  תבל לא 
ׁש רק  ידע כּ י בּ חלב , בּ שׂ ר  אכל  הרׁש ע
ה כּ ח  נברא  בּ יחד  בּ חלב  בּ שׂ ר  ׁש ל  בּ כח 
ואוֹ מר רח "ל , הּמ ק דּ ׁש  בּ ית את להחריב 
מר כּ בה  נע שׂ ה לבד  הלחן כּ י הזוֹ ה "ק 

אחרא . לסטרא 

המשיח? ביאת  את מעכב ומה  האמיתי? להגאולה  לזכות יכולים איך 

חלּ ין בּ מ ּס כת  חז"ל  ב ')אמרוּ  קלט  מׁש ה:(דּ ף  
מ נּ ין ה ּת וֹ רה הוּ א מן "בּ ׁש גּ ם ׁש נּ אמר : , 

מ נּ יןבּ שׂ ר ", הּת וֹ רה  מן "המןהמן ׁש נּ אמר: , 
דּ ברי את  הביא  שי , אמרי  וּ בּ ספר - העץ",

הוֹ אלים: מ נּ יןחז"ל  ה ּת וֹ רה מן היכןהמן ? 
המן ׁש ל  הענין ה ּת וֹ רה  בּ כל  כּ מרוּ מז  ועל ? 
" בּ פס וּ ק מרוּ מז  ׁש הוּ א העץהׁש יבוּ  המן  

אכלּת  מ ּמ נּ וּ  אכל  לבל ּת י צויתי ".א ׁש ר 
בּ פרׁש ת  הּפ סוּ ק ׁש ל השייכוּ ת מה ו ׁש וֹ אל:

המן ׁש ל  לענין  וּ מבאר:בּ ראׁש ית  - רוֹ אים? 
צלם את מא בּ ד ׁש יּ ה וּ די  אי לפעמים 
כּ די עד מ וּ ׁש חת נהיה  הוּ א ׁש לּ וֹ , האל וֹ קוּ ת 
וּ מהיכן אחיו, את להכחיד מ וּ כן  ׁש הוּ א  ּכ

 ּמ כ ּק וֹ רה זה יהוּ די? אצל  כּ זוֹ  הׁש חתה נוֹ בע
ה לּ ב, את מטמטם ׁש הוּ א כּ ׁש ר, אוֹ כלים  אין 
דּ ם, נהיה ׁש האוֹ כל כּ וֹ תב ׁש הרמבּ "ם  כּ פי
ׁש ה וּ א עד א וֹ תוֹ  וּ מּט מטם ללּ ב  זוֹ רם  והדּ ם 
דּ בר אכל הוּ א כּ י יהוּ די, ל "ה ּמ ן" א וֹ ת וֹ  ה וֹ פ

מ ּמ נּ וּ ", אכל לבל ּת י וזה ׁש "צוּ יתי ע"כ. 
כּ די בּ מאכל וֹ ת  להכׁש ילם המן עצת  היה
ׁש ע שׂ ה  כּ מוֹ  ח "ו, עליהם  ל ׁש לוֹ ט ׁש יּ וּ כל 
הייתה  ה ּס עוּ דוֹ ת ׁש כּ ל  בּ בל מל נב וּ כדנא צּ ר

בּ שׂ ר  עם  וּ גבינה בּ חלב  ּפ תבגבּ שׂ ר (וזהוּ  

ּת ב וֹ ת ראׁש י ב"ג ,להי וֹ ת בינה )ג'שׂ ר 'ב ה ּמ ל כּ די , 
הּט מא  שׂ ר לׁש לחן רמז  הּמ ל ׁש לחן ׁש לחנ וֹ 
בּ ס וֹ ד  למעלה להאחיז וֹ  אחרא, הּס טרא ׁש ל

א .ע  ריתח תא ְְְִִִֶַָָָֹלכל 
.בי יחד. ְְְִֵַַַָונתחר

לפורים ד'זוהר פרק אסתר מגילת ה

למעלה  הז וֹ הר ׁש ּפ רׁש  כּ מוֹ  אּמ וֹ , בּ חלב גּ די 
בּ ית  את וּ להחריב לחיצ וֹ נים  אחיזה ולגרם
ענין את  לת ּק ן  מכרחים ולזה  הּמ קדּ ׁש ,
הּמ קדּ ׁש  בּ ית לבנין לזכּ וֹ ת כּ די הּמ אכלוֹ ת
ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  [כּ מבאר בב"א.

וע "ב )מ ׁש ּפ טים ע "א קכ"ה מכּ אן.(דּ ף  ר וֹ אים - 

לרעה  גּ וֹ רם  כּ ׁש ר  ׁש אינוֹ  א וֹ כל  ׁש לּ אכוֹ ל
המן אר וּ ר  א וֹ מרים ולכן  - בּ יוֹ תר . הגּ דוֹ לה 
בּ ני את האכיל ה וּ א  כי לא בּ די בּ ּק ׁש  אׁש ר
היה   ּכ ידי ועל אסוּ ר וֹ ת, בּ מאכלוֹ ת י שׂ ראל
קׁש וֹ ת  גזירוֹ ת  היהוּ דים על  לגזוֹ ר הכּ ח את  לוֹ 

י "ב ) .(מגלּ ה 

ימים òל òת ýò ת ואל  ýתאכל ואל היהýדים ל את  נ ₣ס  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹל

בּ בּ "ח תר "ע )וכת וּ ב סי' םבּ ּפ וּ ריוזל "ק ,(או"ח  
על מּס עוּ דתוֹ , ׁש נּ הנוּ  לפי  הגזירה  עיקר היתה 
ה גּ וּ פים את וּ לאבּ ד  להר וֹ ג עליהם  נגזר כּ ן
ושׂ מחה איסוּ ר ׁש ל וּ ׁש תיה  מאכילה  ׁש נּ הנוּ 
עינּ וּ  ּת ׁש וּ בה וּ כׁש עשׂ וּ  איס וּ ר, ׁש ל  וּ מׁש ּת ה 
את כּ נוֹ ס  ל" אס ּת ר: ׁש אמרה כּ מ וֹ  נפׁש וֹ תם 
ׁש ל ׁש ת ת ׁש ּת וּ  ואל תאכלוּ  ואל היה וּ דים כּ ל
ט וֹ ב ויוֹ ם  למ ׁש ּת ה קבע וּ ם  לפיכ ימים ".

הנּ ס . עיקר את  א וֹ מריםלזכּ וֹ ר בּ רוּ ולכן 

נצּ לוּ  היהוּ דים  בּ זכוּ ת וֹ  כּ י היּ ה וּ די מרדּ כי
והזהיר נזהר ׁש הוּ א המן, ׁש ל  מגזירתוֹ 
ולזה אס וּ רוֹ ת, בּ מאכלוֹ ת יכּ ׁש לוּ  לא  ׁש יּ הוּ דים 
לא ׁש אס ּת ר לׁש מוֹ ר הּמ ל בּ ׁש ער  יׁש ב  ה וּ א

כּ ׁש ר ׁש אינ וֹ  אכל  חז"ל תאכל ואמרוּ  . 
בּ מאכל וֹ ת . להזּ הר כּ די זרע וֹ נים , רק ׁש אכלה 
- אסוּ רוֹ ת  מּמ אכלוֹ ת  ׁש מר וּ  זה בּ זכוּ ת  ורק
"יהוּ די", להם  קראוּ  ולכן היהוּ דים, ניצלוּ 
לפיהם. נכנס  לא  כּ ׁש ר ׁש אינוֹ  א וֹ כל  ׁש וּ ם

הčד₣òה מר ýòת י ₣צא  אסýר ₣ת  מאכל ₣ת  ְְֲֲֵֵֵַַָָהא ₣כל

כּ תוּ ב הקד וֹ ׁש  מא:)בּ זוֹ הר  ׁש אוֹ כל (ויּ קרא זה 
ׁש נה  ל -120- א וֹ ת וֹ  דּ נים  אס וּ רוֹ ת  מאכלוֹ ת 

בּ עוֹ לם מכערכּ אדם א וֹ ת וֹ  מגעיל ה ּק בּ "ה כּ י  , 
ׁש ם  כּ תוּ ב ע וֹ ד  - ה בּ א . וּ בעוֹ לם כּ ל (מב .)ה זּ ה  

בּ גלל  זה כּ ל הבּ א  בּ ע וֹ לם סוֹ בל ׁש אדם זה 
אסוּ ר וֹ ת  בּ מאכל וֹ ת  זהיר  היה לא ׁש הוּ א
הדּ עת  על להעלוֹ ת בּ כדי נּ וֹ רא  זה כּ י עכּ "ל,
ה ּמ אכלוֹ ת  ׁש ל האיס וּ רים  חוֹ מר את 

ׁש ם  כּ ת וּ ב  עוֹ ד - ידי(מא:)האס וּ רוֹ ת . ׁש על  
 נמ ׁש צ לּ וֹ  האס וּ רוֹ ת  הּמ אכל וֹ ת  אכילת
הוֹ פ והוּ א ליצלן  רחמנא אחרא לסטרא 
ט וּ מאה , רוּ ח  עליו וׁש וֹ רה  מגעיל, להי וֹ ת
בּ אלוֹ קי חלק י וֹ תר לוֹ  אין  יוֹ דע וה וּ א 
יצליחוּ  לא  ּפ עם  אף כּ י  להם וא וֹ י י שׂ ראל,
ע וֹ ד  - ו ׁש ל וֹ ם . חס הּק בּ "ה  ׁש ל לחלקוֹ  לה גּ יע

ׁש ם מאכ (מב .)כּ תוּ ב אוֹ כל  לוֹ ת כּ ׁש ה וּ א  
ונכנס  הּק ד וּ ׁש ה מר ׁש וּ ת  יוֹ צא הוּ א אס וּ רוֹ ת 

ע כּ "ל , הט וּ מאה  לר ׁש וּ ת ליצלן רחמנא
והּמ צו וֹ ת  ה ּת וֹ רה  ׁש כּ ל היא  לכ וה כּ וונה
על  ׁש כּ תוּ ב כּ פי אחרא  לסטרא מ וּ פנים ׁש לּ וֹ 

הקדוֹ ׁש ים . בּ ּס פרים בּ אריכ וּ ת   ּכ
רבי הקדוֹ ש זי"ע ה לּ ל הגא וֹ ן קאלאמייער  

לע שׂ וֹ ת  עת בּ ספר וֹ  צבמביא ׁש אלה (ח "א 

אס וּ רוֹ ת ) ּמ אכלוֹ ת ׁש ל מערכת העבירה 
מזּ ה  ח וּ ץ  מאוֹ ד, חמוּ ר  אסוּ ר וֹ ת הּמ אכלוֹ ת
וחייבים  כזּ ית, בּ כל  ּת ע שׂ ה לא  על  ׁש עוֹ ברים 
גּ וֹ רם  גּ ם ה וּ א  ר ׁש ע, נקרא  והוּ א בּ מלקוֹ ת,
גּ וּ פוֹ  כּ י גּ דוֹ ל , ואסוֹ ן  גּ דוֹ לה  רעה  לעצמוֹ 
נוֹ תן נקי ׁש אינ וֹ  האוֹ כל  כּ י בּ איסוּ ר , מפ וּ טם 
- מסּת אבת . נׁש מתוֹ  ז וֹ  וּ בדר הכּ ח, את לוֹ 
 ּכ אחר  וּ מּמ ילא  עבירה , גּ וֹ ררת  ועבירה 
וזה  היּ הדוּ ת , מצווֹ ת  את לקיּ ים  לוֹ  קׁש ה 
ליראה  האמי ּת ית  הדּ ר את  מּמ נּ וּ  מוֹ נע 
בּ אמת  וּ לעבד וֹ  ית בּ ר הם  את וּ לאה וֹ ב 
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בּ מאכלוֹ ת  מזלזלים  הם  זאת  וּ בכל וּ בתמים ,
אינוֹ  בּ יתם  ׁש כּ ל  חלקים י ׁש נם - אס וּ רוֹ ת .
וי ׁש נם  הכּ ׁש ר וּ ת, כּ ללי ּפ י על כּ לל מתנהל
כּ ללי כּ ל ּפ י על מנ וּ הל  הבּ ית  ׁש אצלם  אחרים
מא וֹ ד  קלּ ה  היא  העבירה א הכּ ׁש ר וּ ת,
בּ ר כּ בת  אוֹ  בּ אנ יּ ה  נ וֹ סעים  וּ כׁש הם בּ עיניהם,
ליד , ה בּ א  מכּ ל  וא וֹ כלים  לעצמם  מקילים הם 

לעת  יגּ יעוּ  כּ ׁש הם  - מטמטם. לבּ ם וּ מ ּמ ילא 
ה ם  אז  יתבּ ר לה ם  יצעק וּ  והם צרה

להם  יׁש מע   ה ּמ טּמ אים ?יתבּ ר א לּ וּ  ואוֹ תם  
את  מפּט מים כּ ׁש הם  נפׁש ם, את וּ מ ׁש קצים 
אוֹ מר עליהם וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת בּ אכילת נפ ׁש ם
אינכם  א ּת ם  א ּת ם  עּמ י  לא  -  יתבּ ר הם 

ע כּ "ל . לי ׁש ייכים

ההòמדה מחנה   אחר היה ה ùהמ ₣ת òל  ה òחיט ₣ת  òהיה  הflק₣ם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָבא ₣ת₣

ּמ ת בּ וֹ נן למי בּ יוֹ תר , מבהילים וה דּ ברים
בּ עת  עּמ ינוּ  ׁש עבר ההיסטוֹ ריה בּ דּפ י היטב ,

ה וֹ אה , ׁש הוֹ בילוּ מלחמת הרכּ ב וֹ ת ׁש בּ אוֹ תם 
כּ לל את להאכיל כּ ׁש רים , הלא ה בּ המוֹ ת את
- ׁש נים  עשׂ רוֹ ת  כּ עב וֹ ר ּפ גּ וּ לים , ישׂ ראל
למחנה ישׂ ראל, בּ ני אחינוּ  את  בּ הם ה וֹ בילוּ 

ׁש היההה ׁש  ה ּמ ק וֹ ם וּ בא וֹ ת וֹ  'אוֹ ׁש וויץ', מדה 
מחנה  ּכ אחר  היה  ה בּ המוֹ ת ׁש ל  ה ׁש חיט וֹ ת

הה ׁש מדה הה ׁש מדה  רכב וֹ ת  ׁש על וכיּ דוּ ע 
ה כּ ּת וּ ב  היה  וזה בּ המ וֹ ת ', 'הוֹ בלת  כּ יּת וּ ב היה

ׁש נים , כּ נגד מאוֹ תם  מ דּ ה מ ּמ ׁש  כּ אן רוֹ אים  (ואנוּ  

ה "י.מדּ ה ) 

ׁש בּ דוֹ רנוּ  ה ּמ יחד  המקוּ בל  ה צּ דּ יק הגּ אוֹ ן 
י וֹ סף  עוֹ בדיה הרב והדרוֹ  ה דּ וֹ ר  ּפ אר 
וּ ב נּ עימים , בּ ּט וֹ ב ימיו  יארי ה' ׁש ליט"א,

היוּ אמר בּ ׁש וֹ אה ׁש ניספ וּ  האנׁש ים כּ ל  כּ י 
היוּ  ׁש הם  ממוֹ  ׁש מעּת י [עוֹ ד גּ לגּ וּ לים ,
ׁש ם ואכלוּ  ה צּ דּ יק מרדּ כי ׁש ל מ דּ וֹ ר וֹ 
ׁש נּ הנוּ  מּפ ני רח"ל כּ עת  נאספוּ  לכן בּ סעוּ דה 
הּת ּק וּ ן היה  וזה  רׁש ע, א וֹ ת וֹ  ׁש ל  מ ּס ע וּ דת וֹ 

צ דּ יק )ׁש לּ הם  א וֹ תוֹ  ׁש ל די בּ וּ ר וֹ  נגד יצאוּ  (ורבּ ים  

ׁש כּ יּ ד וּ ע  לדבריו, ראיה  אביא ה ּק טן  ואני
וזכר וֹ , ׁש מ וֹ  י ּמ ח 'היטלר ' ר ׁש ע היהׁש אוֹ תוֹ  

עשׂ רת דווקא ׁש יּ הרגוּ  ויוֹ ם  יוֹ ם  בּ כל מקּפ יד
י וֹ תר ולא  ּפ ח וֹ ת לא איׁש  כּ תוּ ב,אלפים  ּכ] 

ה גּ ז, בּ ּת י  לפי  בּ דיּ וּ ק הח ׁש בּ וֹ ן – באנציקל וֹ פדיה 

בּ וֹ ר ח וֹ פר היה ה גּ ז בּ בּת י מק וֹ ם  לוֹ  היה ׁש לּ א וכּמ ה

אוֹ תם , וכּס ה יהוּ דים  1600 לער לׁש ם  והכניס  גּ דוֹ ל

בּ ח יּ ים  וּ להאר להינצל ׁש זּ כוּ  אנׁש ים  כּ ּמ ה וי ׁש 

זה ] את אלפיםס ּפ ר וּ  עשׂ רת  כּ נגד מרוּ מז  וזהוּ  
לאחשוור וֹ ׁש , – הרׁש ע ה ּמ ן קל ׁש קלים
ׁש נּ הנוּ  - סיבּ ה מא וֹ ת וֹ  כּ ליה נתחייב וּ  אז ׁש גּ ם 
ׁש איתא כּ מ וֹ  רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל מ ּס ע וּ דת וֹ 

מגלּ ה נתחייבוּ :(יב .)בּ גּ מרא מה "מ ּפ ני 
כּ ליה? הדּ וֹ ר ׁש בּ א וֹ ת וֹ  ישׂ ראל  ׁש ל שׂ וֹ נאיהן 

א ּת ם אמר וּ  להם : מ ּפ ניאמר לוֹ : אמר וּ  - ! 
ר ׁש ע " אוֹ ת וֹ  ׁש ל מ ּס ע וּ דת וֹ  ע וֹ דע"כ .ׁש נּ הנוּ  - 

נׁש ּפ טוּ  ׁש בּ דיּ וּ ק נירנברג ּמ ׁש ּפ ט מענין  יד וּ ע
עשׂ רת כּ נגד  והם ימ "ש , נאצים  עשׂ רה  ונ ּת ל וּ 

כּ ן , אמרוּ  גּ ם  בּ עצמם והם המן (ובהמשך בּ ני 
בהרחבה מזה ).נדבר 

היּ ׁש ר  קב בּ ספר קב )כּ תוּ ב "בּ שׂ ר "(ּפ רק  : 
האבוֹ ת  ׁש חיוּ  הנים מנין בּ גּ ימטריּ ה 

תק "ב אברהם  עוֹ לה  בּ יחד  ויעקב יצחק 
כּ נגד  בּ קד וּ ׁש ה , ׁש הם  בּ שׂ ר בּ גּ ימטריּ ה 

בּ פסוּ ק ׁש כּ ת וּ ב  ל)הּק לּפ ה  כב  וּ ב שׂ ר(ׁש מ וֹ ת 
תאכל וּ , לא  טרפה ׁש ערבּ שׂ דה חיּ ים  עץ  (ועין 

פ"ו) המן"מ "ט  "ארוּ ר  גּ יסא   וּ מאיד - .
מרדּ כי ",  ּבּ רו" וכן – 502 גּ ימטר יּ ה
ס ׁש ה וּ א  תק"ב, בּ גימטריּ א  502 גּ ימטר יּ ה
אפ ׁש ר בּ שׂ ר  אכילת  ידי ׁש על  הינוּ  "בּ שׂ ר ",
 ּבּ רו" ׁש ל ה נּ שׂ גּ בה ל בּ חינה לעל וֹ ת 

לפורים ד'זוהר פרק אסתר מגילת ז

וּ בכן כּ ן אצוּ ם ונערתי  אני גּ ם וי וֹ ם  לילה  ימים ׁש לׁש ת ּת ׁש ּת וּ 
אבד ּת י: אבד ּת י וכא ׁש ר  כ דּ ת א  א ׁש ר   ה ּמ ל אל אב וֹ א 

אס ּת ר:(יז) עליו צוּ תה  א ׁש ר  כּ כל  ויּ עשׂ  מר דּ כי ויּ עבר 



ל ׁש א וֹ ל  לרדת  חלילה  ואפׁש ר מרדּ כי",
אנוּ  זה וּ מ ּפ ני  המן ". "ארוּ ר – ּת ח ּת ית
בּ חוּ רים  הר בּ ה   ּכ ׁש כּ ל  ה יּ וֹ ם ר וֹ אים
רח "ל , רעה  לתרבּ וּ ת יוֹ צאים ואברכים

דּפ רקא  באגרא  וע וֹ ד,כמבוֹ אר  קכ"א, (א וֹ ת 

אכילת עי "ש ) ידי  ׁש על  ה דּ ברים בּ אוּ ר  - .
מעלה  לעלוֹ ת זוֹ כים  וּ מהדּ ר , כּ ׁש ר  בּ שׂ ר
בּ חינת  הנּ צּ וֹ צ וֹ ת , כּ ל את  וּ לתּק ן מעלה,

מרדּ כי"  ּבּ שׂ ר"בּ רו אוֹ כלים  חלילה ואם , 
ׁש ּמ גּ יעים  עד  ה כּ ל , מקלקלים טרפה

המן"לבחינת ׁש וֹ תים "אר וּ ר ידי ועל  - . 

מי מגלּ ים הּפ וּ רים , בּ י וֹ ם בּ יין וּ מתבּ סמים
מאכלוֹ ת  לאכ וֹ ל  זוֹ כה א ׁש ר  האיׁש  הוּ א
בּ מאכלוֹ ת  נכׁש ל ׁש חלילה הוּ א וּ מי  כּ ׁש רים ,
יצא  יין "נכנס בּ ס וֹ ד  וּ ב ּפ יג וּ לים, אס וּ רים 
מסיּ ם  אדם על  נראה  לפעמים כּ י  סוֹ ד",
ידי ועל  אס וּ רוֹ ת  מּמ אכל וֹ ת  נזהר ׁש הוּ א
אינוֹ  ׁש הוּ א ונ וֹ דע  ריח וֹ  הבאיׁש  יין ׁש תה
נפ ׁש וֹ  את וּ מגאל  אס וּ רוֹ ת  מ ּמ אכלוֹ ת  נזהר
לבסוּ מי אדם ׁש חיּ ב הענין וזה  בּ ּפ יגוּ לים .
 ּלברו המן  אר וּ ר  בּ ין  ידע  דּ לא עד בּ פוּ ר יּ א 

נפלאים . והדּ ברים מר דּ כי,
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בּ מאכלוֹ ת  מזלזלים  הם  זאת  וּ בכל וּ בתמים ,
אינוֹ  בּ יתם  ׁש כּ ל  חלקים י ׁש נם - אס וּ רוֹ ת .
וי ׁש נם  הכּ ׁש ר וּ ת, כּ ללי ּפ י על כּ לל מתנהל
כּ ללי כּ ל ּפ י על מנ וּ הל  הבּ ית  ׁש אצלם  אחרים
מא וֹ ד  קלּ ה  היא  העבירה א הכּ ׁש ר וּ ת,
בּ ר כּ בת  אוֹ  בּ אנ יּ ה  נ וֹ סעים  וּ כׁש הם בּ עיניהם,
ליד , ה בּ א  מכּ ל  וא וֹ כלים  לעצמם  מקילים הם 

לעת  יגּ יעוּ  כּ ׁש הם  - מטמטם. לבּ ם וּ מ ּמ ילא 
ה ם  אז  יתבּ ר לה ם  יצעק וּ  והם צרה

להם  יׁש מע   ה ּמ טּמ אים ?יתבּ ר א לּ וּ  ואוֹ תם  
את  מפּט מים כּ ׁש הם  נפׁש ם, את וּ מ ׁש קצים 
אוֹ מר עליהם וּ טרפוֹ ת נבלוֹ ת בּ אכילת נפ ׁש ם
אינכם  א ּת ם  א ּת ם  עּמ י  לא  -  יתבּ ר הם 

ע כּ "ל . לי ׁש ייכים

ההòמדה מחנה   אחר היה ה ùהמ ₣ת òל  ה òחיט ₣ת  òהיה  הflק₣ם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָבא ₣ת₣

ּמ ת בּ וֹ נן למי בּ יוֹ תר , מבהילים וה דּ ברים
בּ עת  עּמ ינוּ  ׁש עבר ההיסטוֹ ריה בּ דּפ י היטב ,

ה וֹ אה , ׁש הוֹ בילוּ מלחמת הרכּ ב וֹ ת ׁש בּ אוֹ תם 
כּ לל את להאכיל כּ ׁש רים , הלא ה בּ המוֹ ת את
- ׁש נים  עשׂ רוֹ ת  כּ עב וֹ ר ּפ גּ וּ לים , ישׂ ראל
למחנה ישׂ ראל, בּ ני אחינוּ  את  בּ הם ה וֹ בילוּ 

ׁש היההה ׁש  ה ּמ ק וֹ ם וּ בא וֹ ת וֹ  'אוֹ ׁש וויץ', מדה 
מחנה  ּכ אחר  היה  ה בּ המוֹ ת ׁש ל  ה ׁש חיט וֹ ת

הה ׁש מדה הה ׁש מדה  רכב וֹ ת  ׁש על וכיּ דוּ ע 
ה כּ ּת וּ ב  היה  וזה בּ המ וֹ ת ', 'הוֹ בלת  כּ יּת וּ ב היה

ׁש נים , כּ נגד מאוֹ תם  מ דּ ה מ ּמ ׁש  כּ אן רוֹ אים  (ואנוּ  

ה "י.מדּ ה ) 

ׁש בּ דוֹ רנוּ  ה ּמ יחד  המקוּ בל  ה צּ דּ יק הגּ אוֹ ן 
י וֹ סף  עוֹ בדיה הרב והדרוֹ  ה דּ וֹ ר  ּפ אר 
וּ ב נּ עימים , בּ ּט וֹ ב ימיו  יארי ה' ׁש ליט"א,

היוּ אמר בּ ׁש וֹ אה ׁש ניספ וּ  האנׁש ים כּ ל  כּ י 
היוּ  ׁש הם  ממוֹ  ׁש מעּת י [עוֹ ד גּ לגּ וּ לים ,
ׁש ם ואכלוּ  ה צּ דּ יק מרדּ כי ׁש ל מ דּ וֹ ר וֹ 
ׁש נּ הנוּ  מּפ ני רח"ל כּ עת  נאספוּ  לכן בּ סעוּ דה 
הּת ּק וּ ן היה  וזה  רׁש ע, א וֹ ת וֹ  ׁש ל  מ ּס ע וּ דת וֹ 

צ דּ יק )ׁש לּ הם  א וֹ תוֹ  ׁש ל די בּ וּ ר וֹ  נגד יצאוּ  (ורבּ ים  

ׁש כּ יּ ד וּ ע  לדבריו, ראיה  אביא ה ּק טן  ואני
וזכר וֹ , ׁש מ וֹ  י ּמ ח 'היטלר ' ר ׁש ע היהׁש אוֹ תוֹ  

עשׂ רת דווקא ׁש יּ הרגוּ  ויוֹ ם  יוֹ ם  בּ כל מקּפ יד
י וֹ תר ולא  ּפ ח וֹ ת לא איׁש  כּ תוּ ב,אלפים  ּכ] 

ה גּ ז, בּ ּת י  לפי  בּ דיּ וּ ק הח ׁש בּ וֹ ן – באנציקל וֹ פדיה 

בּ וֹ ר ח וֹ פר היה ה גּ ז בּ בּת י מק וֹ ם  לוֹ  היה ׁש לּ א וכּמ ה

אוֹ תם , וכּס ה יהוּ דים  1600 לער לׁש ם  והכניס  גּ דוֹ ל

בּ ח יּ ים  וּ להאר להינצל ׁש זּ כוּ  אנׁש ים  כּ ּמ ה וי ׁש 

זה ] את אלפיםס ּפ ר וּ  עשׂ רת  כּ נגד מרוּ מז  וזהוּ  
לאחשוור וֹ ׁש , – הרׁש ע ה ּמ ן קל ׁש קלים
ׁש נּ הנוּ  - סיבּ ה מא וֹ ת וֹ  כּ ליה נתחייב וּ  אז ׁש גּ ם 
ׁש איתא כּ מ וֹ  רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש ל מ ּס ע וּ דת וֹ 

מגלּ ה נתחייבוּ :(יב .)בּ גּ מרא מה "מ ּפ ני 
כּ ליה? הדּ וֹ ר ׁש בּ א וֹ ת וֹ  ישׂ ראל  ׁש ל שׂ וֹ נאיהן 

א ּת ם אמר וּ  להם : מ ּפ ניאמר לוֹ : אמר וּ  - ! 
ר ׁש ע " אוֹ ת וֹ  ׁש ל מ ּס ע וּ דת וֹ  ע וֹ דע"כ .ׁש נּ הנוּ  - 

נׁש ּפ טוּ  ׁש בּ דיּ וּ ק נירנברג ּמ ׁש ּפ ט מענין  יד וּ ע
עשׂ רת כּ נגד  והם ימ "ש , נאצים  עשׂ רה  ונ ּת ל וּ 

כּ ן , אמרוּ  גּ ם  בּ עצמם והם המן (ובהמשך בּ ני 
בהרחבה מזה ).נדבר 

היּ ׁש ר  קב בּ ספר קב )כּ תוּ ב "בּ שׂ ר "(ּפ רק  : 
האבוֹ ת  ׁש חיוּ  הנים מנין בּ גּ ימטריּ ה 

תק "ב אברהם  עוֹ לה  בּ יחד  ויעקב יצחק 
כּ נגד  בּ קד וּ ׁש ה , ׁש הם  בּ שׂ ר בּ גּ ימטריּ ה 

בּ פסוּ ק ׁש כּ ת וּ ב  ל)הּק לּפ ה  כב  וּ ב שׂ ר(ׁש מ וֹ ת 
תאכל וּ , לא  טרפה ׁש ערבּ שׂ דה חיּ ים  עץ  (ועין 

פ"ו) המן"מ "ט  "ארוּ ר  גּ יסא   וּ מאיד - .
מרדּ כי ",  ּבּ רו" וכן – 502 גּ ימטר יּ ה
ס ׁש ה וּ א  תק"ב, בּ גימטריּ א  502 גּ ימטר יּ ה
אפ ׁש ר בּ שׂ ר  אכילת  ידי ׁש על  הינוּ  "בּ שׂ ר ",
 ּבּ רו" ׁש ל ה נּ שׂ גּ בה ל בּ חינה לעל וֹ ת 

לפורים ד'זוהר פרק אסתר מגילת ז

וּ בכן כּ ן אצוּ ם ונערתי  אני גּ ם וי וֹ ם  לילה  ימים ׁש לׁש ת ּת ׁש ּת וּ 
אבד ּת י: אבד ּת י וכא ׁש ר  כ דּ ת א  א ׁש ר   ה ּמ ל אל אב וֹ א 

אס ּת ר:(יז) עליו צוּ תה  א ׁש ר  כּ כל  ויּ עשׂ  מר דּ כי ויּ עבר 



ל ׁש א וֹ ל  לרדת  חלילה  ואפׁש ר מרדּ כי",
אנוּ  זה וּ מ ּפ ני  המן ". "ארוּ ר – ּת ח ּת ית
בּ חוּ רים  הר בּ ה   ּכ ׁש כּ ל  ה יּ וֹ ם ר וֹ אים
רח "ל , רעה  לתרבּ וּ ת יוֹ צאים ואברכים

דּפ רקא  באגרא  וע וֹ ד,כמבוֹ אר  קכ"א, (א וֹ ת 

אכילת עי "ש ) ידי  ׁש על  ה דּ ברים בּ אוּ ר  - .
מעלה  לעלוֹ ת זוֹ כים  וּ מהדּ ר , כּ ׁש ר  בּ שׂ ר
בּ חינת  הנּ צּ וֹ צ וֹ ת , כּ ל את  וּ לתּק ן מעלה,

מרדּ כי"  ּבּ שׂ ר"בּ רו אוֹ כלים  חלילה ואם , 
ׁש ּמ גּ יעים  עד  ה כּ ל , מקלקלים טרפה

המן"לבחינת ׁש וֹ תים "אר וּ ר ידי ועל  - . 

מי מגלּ ים הּפ וּ רים , בּ י וֹ ם בּ יין וּ מתבּ סמים
מאכלוֹ ת  לאכ וֹ ל  זוֹ כה א ׁש ר  האיׁש  הוּ א
בּ מאכלוֹ ת  נכׁש ל ׁש חלילה הוּ א וּ מי  כּ ׁש רים ,
יצא  יין "נכנס בּ ס וֹ ד  וּ ב ּפ יג וּ לים, אס וּ רים 
מסיּ ם  אדם על  נראה  לפעמים כּ י  סוֹ ד",
ידי ועל  אס וּ רוֹ ת  מּמ אכל וֹ ת  נזהר ׁש הוּ א
אינוֹ  ׁש הוּ א ונ וֹ דע  ריח וֹ  הבאיׁש  יין ׁש תה
נפ ׁש וֹ  את וּ מגאל  אס וּ רוֹ ת  מ ּמ אכלוֹ ת  נזהר
לבסוּ מי אדם ׁש חיּ ב הענין וזה  בּ ּפ יגוּ לים .
 ּלברו המן  אר וּ ר  בּ ין  ידע  דּ לא עד בּ פוּ ר יּ א 

נפלאים . והדּ ברים מר דּ כי,
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לפורים אזוהר ה' פרק אסתר מגילת

לפורים  זוהר
ה ' פרק אסתר מגילת

מלכ וּ ת ויהי (א) אס ּת ר  וּת ל בּ ׁש  ה ליׁש י בּ חצר[יד]בּ יּ וֹ ם וּת עמד  

ע"ב ):יד. קפ"ג  -דף חקת (פרשת  במדבר ספר  - זוהר

ò דčה ùרýח אסר  ְְְְִֵֶֶַַַָֹנתל òùה

ת יצחק  ה)ח,רי י(אסתר ויהי ְְִִִִַַַָָ
ע"ב)הלי י קפ"ג  ר(דאס לו ְְְִִִֵֶַַַ

דה רח אסר מ לת  .'וג ְְְְְִֵֶֶַַַַֹמלכ ת
.ביתה י ת בה  בגי ְְְְִִֵֶֶַַָָנאמרה,
חילא אתחל ה ליי, י ְְְְֲִִִִֵַַַָָויהי
פא, לא  רחא  קימא והא  ְְְְְַָָָָָָגפא ,

מאי מלכת. אסר לו די קפ"ט) ְְְְִֵֵֶַַַַ
יקרע"ב) לבי ימא  אי ְְְִִֵֵַָָמלכת.

אא אקרי. הכי לאו הא  ְְְְִִֵֶַָָָָָָוארוונא ,
אתלת מלכת, אס ר לְְְְְְִִֵֶַַַַַו
רח  לבה ואי  קיא , עאה ְְְִִַַַַַָָָָָמלכ ת 

.דֶַֹה
ò דčה ùרýח òù להתל ז ₣כה ýל ò₣נ ₣, ćיו ôò₣מר מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹל

 גי אתר. להאי זכתה טעמא  ְְְֲֲִַַַָָָָמאי
הדא מדי. לחוואה לא מה ְְְְֲִִַַָָָָָָנטרא 

דכתיב, ב)הא מדת(אסתר אס ר  אי ְְִִֵֵֶֶֶַ
מי נטיר מא ל ואליפנא  ְְְְִִֵַַָָָָמ לדה.
קדא. רח לאתלא  זכי ,ניְְְְְְְִִֵֵַַָָָָולי
הא יא, למ ה  מי סטי  מא ְְְִִֵֵַָָָָָוכל

.עלי יא  מה  ההא לאו)ואי ואי ,(ס"א ִִֵַַַָָָ
 קדמ צרעת , א ,נגעי הא  ימא  ְְְְִִֵַַָָָָָואי

אקמה. והא ,עלי ְְְְִֵָָָָחויא 

תח, יצחק ה)ר י (אסתר ויהי ְְִִִַַַַָָ
ע"ב)הלי י קפ"ג  ר(דאס לו ְְְִִִֵֶַַַ

הדמלכת ר ח אס ר  מגת  .'וג ְְְְְִֵֶֶַַַַֹ
.בי תה י תבה זה   מ ְְְִִֵֶֶֶַָָנאמרה,
, ה ח  חל הליי,   ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹויהי 
ל ו  אז ,ג לא ר ח ק ְְֲִֵַַַַַָָָֹוהרי

מלכת? איז מלכת . ע"ב)אס ר (קפ"ט  ְְְֵֵֶַַ
לא הרי  , מואר ב ד  לב אמר ְְְֲִִֵַַָָָֹֹא

אא נקרא. תמלכ אס ר לו, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
קדה, עלי נה במלכת ְְְְְְִֶֶַַָָָהתלה

.דה רח לבה ְֶַַַַָָֹואי

 מ זה?  למק זכתה ע ה ְְִֶַַַָָָָמה
זה בר. להראת  א פיה ְְְִֶֶֶַָָָָָֹמרה

ב)ת ב מדת (אסתר אסר אי ְֵֵֶֶֶֶַָ
יו מר מי  ל ,ולמדנ .לדְְְִִֵֶַַָָָמ
.דה ר ח להתל זכה  , נלְְְְִֵֶֶַַַֹ
ו אי  הרי רע , לדבר  פיו טה מי  ְְֲִִֵֶֶַַָָָָוכל

עליו. רע  בר  לא ,)את וא) נגעי הרי ְֲִֵָָָָָָ
והרי  עליו , נח רפי צרעת ְְֲִֵֶַַַָָָָָא

.ה רְֵ



לפורים אזוהר ה' פרק אסתר מגילת

לפורים  זוהר
ה ' פרק אסתר מגילת

מלכ וּ ת ויהי (א) אס ּת ר  וּת ל בּ ׁש  ה ליׁש י בּ חצר[יד]בּ יּ וֹ ם וּת עמד  

ע"ב ):יד. קפ"ג  -דף חקת (פרשת  במדבר ספר  - זוהר

ò דčה ùרýח אסר  ְְְְִֵֶֶַַַָֹנתל òùה

ת יצחק  ה)ח,רי י(אסתר ויהי ְְִִִִַַַָָ
ע"ב)הלי י קפ"ג  ר(דאס לו ְְְִִִֵֶַַַ

דה רח אסר מ לת  .'וג ְְְְְִֵֶֶַַַַֹמלכ ת
.ביתה י ת בה  בגי ְְְְִִֵֶֶַַָָנאמרה,
חילא אתחל ה ליי, י ְְְְֲִִִִֵַַַָָויהי
פא, לא  רחא  קימא והא  ְְְְְַָָָָָָגפא ,

מאי מלכת. אסר לו די קפ"ט) ְְְְִֵֵֶַַַַ
יקרע"ב) לבי ימא  אי ְְְִִֵֵַָָמלכת.

אא אקרי. הכי לאו הא  ְְְְִִֵֶַָָָָָָוארוונא ,
אתלת מלכת, אס ר לְְְְְְִִֵֶַַַַַו
רח  לבה ואי  קיא , עאה ְְְִִַַַַַָָָָָמלכ ת 

.דֶַֹה
ò דčה ùרýח òù להתל ז ₣כה ýל ò₣נ ₣, ćיו ôò₣מר מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹל

 גי אתר. להאי זכתה טעמא  ְְְֲֲִַַַָָָָמאי
הדא מדי. לחוואה לא מה ְְְְֲִִַַָָָָָָנטרא 

דכתיב, ב)הא מדת(אסתר אס ר  אי ְְִִֵֵֶֶֶַ
מי נטיר מא ל ואליפנא  ְְְְִִֵַַָָָָמ לדה.
קדא. רח לאתלא  זכי ,ניְְְְְְְִִֵֵַַָָָָולי
הא יא, למ ה  מי סטי  מא ְְְִִֵֵַָָָָָוכל

.עלי יא  מה  ההא לאו)ואי ואי ,(ס"א ִִֵַַַָָָ
 קדמ צרעת , א ,נגעי הא  ימא  ְְְְִִֵַַָָָָָואי

אקמה. והא ,עלי ְְְְִֵָָָָחויא 

תח, יצחק ה)ר י (אסתר ויהי ְְִִִַַַַָָ
ע"ב)הלי י קפ"ג  ר(דאס לו ְְְִִִֵֶַַַ

הדמלכת ר ח אס ר  מגת  .'וג ְְְְְִֵֶֶַַַַֹ
.בי תה י תבה זה   מ ְְְִִֵֶֶֶַָָנאמרה,
, ה ח  חל הליי,   ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹויהי 
ל ו  אז ,ג לא ר ח ק ְְֲִֵַַַַַָָָֹוהרי

מלכת? איז מלכת . ע"ב)אס ר (קפ"ט  ְְְֵֵֶַַ
לא הרי  , מואר ב ד  לב אמר ְְְֲִִֵַַָָָֹֹא

אא נקרא. תמלכ אס ר לו, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
קדה, עלי נה במלכת ְְְְְְִֶֶַַָָָהתלה

.דה רח לבה ְֶַַַַָָֹואי

 מ זה?  למק זכתה ע ה ְְִֶַַַָָָָמה
זה בר. להראת  א פיה ְְְִֶֶֶַָָָָָֹמרה

ב)ת ב מדת (אסתר אסר אי ְֵֵֶֶֶֶַָ
יו מר מי  ל ,ולמדנ .לדְְְִִֵֶַַָָָמ
.דה ר ח להתל זכה  , נלְְְְִֵֶֶַַַֹ
ו אי  הרי רע , לדבר  פיו טה מי  ְְֲִִֵֶֶַַָָָָוכל

עליו. רע  בר  לא ,)את וא) נגעי הרי ְֲִֵָָָָָָ
והרי  עליו , נח רפי צרעת ְְֲִֵֶַַַָָָָָא

.ה רְֵ



לפורים ה'זוהר פרק אסתר מגילת ב 

ה ּפ נימית   ה ּמ ל כּ ּס א [טו ]בּ ית על  יוֹ ׁש ב  וה ּמ ל  ה ּמ ל בּ ית נכח  
ה בּ ית: ּפ תח  נכח  ה ּמ לכ וּ ת בּ בית ה ּמ ל (ב )מלכ וּ תוֹ  כרא וֹ ת ויהי  

 ה ּמ ל ויּ וֹ ׁש ט  בּ עיניו חן נ שׂ אה  בּ חצר  עמדת ה ּמ ל כּ ה  אס ּת ר  את
בּ רא ׁש  וּת גּ ע אס ּת ר  וּת קרב  בּ יד וֹ  א ׁש ר  ה זּ הב ׁש רביט את לאס ּת ר 

וּ מה(ג )ה רביט : ה ּמ ל כּ ה  אס ּת ר   ּל מה  ה ּמ ל ל ּה  ו יּ אמר  
: ל וינּ תן ה ּמ לכ וּ ת חצי  עד  על(ד )בּ ּק ׁש ת אם אס ּת ר וּת אמר  

ע"א ):טו. ק"ט -דף בהר (פרשת  ויקרא  ספר - זוהר

òûקfl ה ùית  נכח ְְִִֵַַָָֹפ fiה

ריח אחנא והא , מע רי ְְְְֲִִִִֵַַַָָָאמר
י ה)אמר  ית(אסתר חר ועמד ְְֲֲִֵֵַַַַַ

בכל  .לה ית נכח הנימית  לְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹה
הא. רי קדא  א  ,סת לה ְְְֲִֶֶַַָָָאתר
נכח  לתא . אא עמידה, אי ְֲֲִֵֶַַַָָָֹועמ ד,
כל  ,קה ית נכח :ל ה ְְִֵֵֶֶַַַָָֹית 
 לה לתא ל אה ריכי ְְְְְִִִִֵַָָָָיראל
הכא .קה ית  נכח למהוי ,ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹלתמ
 אי רי ואי ה נימית . חר ְְֲִִִֵַַַַַמא

יי'. ית ְְֵַָחרת

ול čר₣ב לרח₣ק úְְַָָָָא ýלה

,ריח רי ק יא, ינא  לי ְֲִִִֵֵֵַַָָָאמר
אזני רי ואי לא ,  י נח  ְְְְִִִִִִֵַָָאי
י רי ,י נימ י תרי ְְְְִִִִִֵֵֵָָָלא.
 אי תרי ואי, י  אי  תרי ְְְִִִֵֵֵֵָָָלא.
אלה רקנא, יהא  בזמנא ראי. ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָתי
איה ללא , קריבי לאי הלכ ְְְְְְְִִִִִֵָֻהא 
הדא , אתקריב רחיקי ילא ְְְְְְְֲִִִִִִֵָָכינא,

דכתיב, נז)ה א ל(ישעיה  ל ְִִָָ
לרחק וא קמ ה ולרב, ְְְַָָָָָָלרחק 

מ וה. ולרב ְְֲִִֵֵַָָָמעבירה,

חצרי מצאנ והרי ,מע רי  ְֲֲִִִֵֵַַַָָָאמר 
 ה)אמר יתו(אסתר חצר עמד  ֱֲֲֵֶֶַַַַַֹ

.ל ה ית  נכח הנימית  לבכלה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ר דה זה ,סת  לה  ְֶֶֶַַָָָָמק
פ ה . אא עמידה אי ו עמד, ְֲֲִִֵֶַַָָָֹה א.
ל ,קה ית נכח , לה ית  ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנכח
 ל ת פ להת ל צריכי ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָיראל
 א ז מי  .קה ית נכח ְְְִִִֵַַָָֹולהי ת
חצרת  ה  ני ו אי  הנימית? ְְְִִִֵֵַַַַַָחצר

ה'. ֵית

,חצרי ני ה דה, ה נרה ל ְְְֲִֵֵַַַָָָאמר 
אזני ני  וה הב, ל ינהחיצ ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָה
י  ני , י נימ  י ב ני הב. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָל
ני , י נימ ה  יה ה  ני ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָה ב .
,פרק היה  בזמ . ינחיצ י ְְְִִִִִִֵֶֶַָָֻה
לב , בירה תלא , לכ גאה ְְְְְִִֵֶַַָָָֻֻהיה
קיהרח לאה הכינה, ְְְִִִֵֶֶַָָהיא

תב  זה .התקרב(נז ל (ישעיה  ְְִֶֶֶָָָ
לרחק פרה, ול רב. לרחק   לְְֵַָָָָָָָ

מ צוה . ול רב ְְֲִִֵֵַָָָמעברה,

לפורים גזוהר ה' פרק אסתר מגילת

ל וֹ : עשׂ יתי א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל ה יּ וֹ ם והמן  ה ּמ ל יבוֹ א  ט וֹ ב  ה ּמ ל
ו יּ בא (ה) אס ּת ר  דּ בר  את לע שׂ וֹ ת המן את מהר וּ   ה ּמ ל ויּ אמר

אס ּת ר: עשׂ תה  א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל  והמן  (ו )ה ּמ ל ה ּמ ל ויּ אמר  
חצי עד בּ ּק ׁש ת וּ מה   ל וינּ תן  אלת מה  ה יּ ין בּ מׁש ּת ה  לאס ּת ר 

ותעשׂ  וּ ב ּק ׁש תי:(ז):[טז]ה ּמ לכוּ ת ׁש אלתי  וּת אמר  אס ּת ר  וּת ען 

ע"ב ):טז. קנ"ח  -דף תרומה  (פרשת שמות ספר - זוהר

עליה עצמ₣ flòמית  ùמי א fiא  מתקŁמת  ה₣רה  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאין

א מר, על קיא , צינא  (דברי אמר ְֲִִִַַַַָָָ
ד) .' וג מ ה  אר הרה ְְֲֶֶַָָָֹֹוזאת 

 . מיתת עת  ליראל, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָאזהר
הדא ובט . בט כל ליראל, רכְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ

דכתיב, לג)הא ר(דבריא הרכה וזאת ְְְֲִִֶַָָֹ
אקמה א בגי ,'וג מ ה רְְְִֵֶַָָֹ

כיב, ,מתניתי מארי יט)חבריא (במדבר ְְְִִִִֵַַַָָ
ואמר אהל, ימ ת  י אד הרה ְְְִֶַָָָָָֹֹזאת
 אי אא אהל, ימ ת י  מאי ְִֵֶֶַָָָָֹעל
ממית מי  אא  מתקימת, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָהרה
עני עני, א א מיתה  ולית עליה,  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָעצמ

ת. ֵַָחב

הùא לע₣לם ₣flע מחצית ùְֲִִִֵַַָָינ ₣נים

עיר מ טרא ורד. עלה  קר איהְְְְְִִִִֵֶָָָָ
,עתירי כל .עלי אסק ואי, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָעלה

ה ,עבדי טיב דלהו(ל רובא  (ס"א ְְְִִַָֻ
איהי ות אתי, לעלמא  לה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָלזאה
למז י פלח ינני , .ייהרי על ְְְְִִֵֵֵַַַָָָגא
יע הקל מחית   איה ,עלמי תריְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
אתליג, מ ה  ג אתי, ְְְְְְְִִֵַָָָָעלמא 
תר מ לאפיק המה חת   ְֲִֶַַַַַַָָָָחצי
סעדה.  קד למצוה וחציה  ְְְְְְִֶֶָָָָֹסעדה.

נאמר עליה ה דה , הנרה  (ש אמר ְְֱֶֶַַַַָָָָָ
ד) .'וג מ ה   אר  הרה ְְֲֶֶַָָָֹֹוזאת

 , מיתת עת יראל את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהזהר
זה ו בט. בט כל  יראל את רכְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

לג)תב   ש)ר אר  הרכה וזאת ְְֲֵֶֶַַָָָֹ
 החברי רה   מ .'וג ְְֲִִֵֵֶַָָֹמה

תב  הנה, יט)עלי  זאת (במדבר ְֲִֵֶַַָָֹ
ואמר אהל, ימת  י אד ְְְִֶַָָָָָֹה רה 
ה רה אי אא ימת ? י ה מה ִֵֶֶֶַַָָָָָעליה,
עצמ מית מי אא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָמתקמת
חב עני עני, אא מיתה ואי ְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹעליה,

ֵַת.

ע יר  ל מד וירד. עלה  קר ְְִִֵֶֶֶַַָָהא
ל  עליו. תעה ואי, ְִֶֶֶֶַַַָָָעלה
 ,י ע  ה טב ל ,ירי ֲִִִֵֶָָָֻהע

(רב)היא  ו הא,  ל לע  תְְִַַָָָָָלז
די  עבד הינני  . רא על ְִֵֵֵֶֶֶַַָֹתר 
מחצית  הא ע למת, ני ְְֲִִִֵַָלזת
הה מ הא,  ל ע  ע ְִֶֶַַַַָָָָה קל 
 מלאפיק הה חת חצי ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָחלקת,
 קד ל צוה וחצי העדה , ְְְְִֶֶַַַַָָָֹאחר



לפורים ה'זוהר פרק אסתר מגילת ב 

ה ּפ נימית   ה ּמ ל כּ ּס א [טו ]בּ ית על  יוֹ ׁש ב  וה ּמ ל  ה ּמ ל בּ ית נכח  
ה בּ ית: ּפ תח  נכח  ה ּמ לכ וּ ת בּ בית ה ּמ ל (ב )מלכ וּ תוֹ  כרא וֹ ת ויהי  

 ה ּמ ל ויּ וֹ ׁש ט  בּ עיניו חן נ שׂ אה  בּ חצר  עמדת ה ּמ ל כּ ה  אס ּת ר  את
בּ רא ׁש  וּת גּ ע אס ּת ר  וּת קרב  בּ יד וֹ  א ׁש ר  ה זּ הב ׁש רביט את לאס ּת ר 

וּ מה(ג )ה רביט : ה ּמ ל כּ ה  אס ּת ר   ּל מה  ה ּמ ל ל ּה  ו יּ אמר  
: ל וינּ תן ה ּמ לכ וּ ת חצי  עד  על(ד )בּ ּק ׁש ת אם אס ּת ר וּת אמר  

ע"א ):טו. ק"ט -דף בהר (פרשת  ויקרא  ספר - זוהר

òûקfl ה ùית  נכח ְְִִֵַַָָֹפ fiה

ריח אחנא והא , מע רי ְְְְֲִִִִֵַַַָָָאמר
י ה)אמר  ית(אסתר חר ועמד ְְֲֲִֵֵַַַַַ

בכל  .לה ית נכח הנימית  לְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹה
הא. רי קדא  א  ,סת לה ְְְֲִֶֶַַָָָאתר
נכח  לתא . אא עמידה, אי ְֲֲִֵֶַַַָָָֹועמ ד,
כל  ,קה ית נכח :ל ה ְְִֵֵֶֶַַַָָֹית 
 לה לתא ל אה ריכי ְְְְְִִִִֵַָָָָיראל
הכא .קה ית  נכח למהוי ,ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹלתמ
 אי רי ואי ה נימית . חר ְְֲִִִֵַַַַַמא

יי'. ית ְְֵַָחרת

ול čר₣ב לרח₣ק úְְַָָָָא ýלה

,ריח רי ק יא, ינא  לי ְֲִִִֵֵֵַַָָָאמר
אזני רי ואי לא ,  י נח  ְְְְִִִִִִֵַָָאי
י רי ,י נימ י תרי ְְְְִִִִִֵֵֵָָָלא.
 אי תרי ואי, י  אי  תרי ְְְִִִֵֵֵֵָָָלא.
אלה רקנא, יהא  בזמנא ראי. ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָתי
איה ללא , קריבי לאי הלכ ְְְְְְְִִִִִֵָֻהא 
הדא , אתקריב רחיקי ילא ְְְְְְְֲִִִִִִֵָָכינא,

דכתיב, נז)ה א ל(ישעיה  ל ְִִָָ
לרחק וא קמ ה ולרב, ְְְַָָָָָָלרחק 

מ וה. ולרב ְְֲִִֵֵַָָָמעבירה,

חצרי מצאנ והרי ,מע רי  ְֲֲִִִֵֵַַַָָָאמר 
 ה)אמר יתו(אסתר חצר עמד  ֱֲֲֵֶֶַַַַַֹ

.ל ה ית  נכח הנימית  לבכלה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ר דה זה ,סת  לה  ְֶֶֶַַָָָָמק
פ ה . אא עמידה אי ו עמד, ְֲֲִִֵֶַַָָָֹה א.
ל ,קה ית נכח , לה ית  ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹנכח
 ל ת פ להת ל צריכי ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָיראל
 א ז מי  .קה ית נכח ְְְִִִֵַַָָֹולהי ת
חצרת  ה  ני ו אי  הנימית? ְְְִִִֵֵַַַַַָחצר

ה'. ֵית

,חצרי ני ה דה, ה נרה ל ְְְֲִֵֵַַַָָָאמר 
אזני ני  וה הב, ל ינהחיצ ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָה
י  ני , י נימ  י ב ני הב. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָל
ני , י נימ ה  יה ה  ני ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָה ב .
,פרק היה  בזמ . ינחיצ י ְְְִִִִִִֵֶֶַָָֻה
לב , בירה תלא , לכ גאה ְְְְְִִֵֶַַָָָֻֻהיה
קיהרח לאה הכינה, ְְְִִִֵֶֶַָָהיא

תב  זה .התקרב(נז ל (ישעיה  ְְִֶֶֶָָָ
לרחק פרה, ול רב. לרחק   לְְֵַָָָָָָָ

מ צוה . ול רב ְְֲִִֵֵַָָָמעברה,

לפורים גזוהר ה' פרק אסתר מגילת

ל וֹ : עשׂ יתי א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל ה יּ וֹ ם והמן  ה ּמ ל יבוֹ א  ט וֹ ב  ה ּמ ל
ו יּ בא (ה) אס ּת ר  דּ בר  את לע שׂ וֹ ת המן את מהר וּ   ה ּמ ל ויּ אמר

אס ּת ר: עשׂ תה  א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל  והמן  (ו )ה ּמ ל ה ּמ ל ויּ אמר  
חצי עד בּ ּק ׁש ת וּ מה   ל וינּ תן  אלת מה  ה יּ ין בּ מׁש ּת ה  לאס ּת ר 

ותעשׂ  וּ ב ּק ׁש תי:(ז):[טז]ה ּמ לכוּ ת ׁש אלתי  וּת אמר  אס ּת ר  וּת ען 

ע"ב ):טז. קנ"ח  -דף תרומה  (פרשת שמות ספר - זוהר

עליה עצמ₣ flòמית  ùמי א fiא  מתקŁמת  ה₣רה  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאין

א מר, על קיא , צינא  (דברי אמר ְֲִִִַַַַָָָ
ד) .' וג מ ה  אר הרה ְְֲֶֶַָָָֹֹוזאת 

 . מיתת עת  ליראל, ְְְְְְְִִִֵַַַָָָאזהר
הדא ובט . בט כל ליראל, רכְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ

דכתיב, לג)הא ר(דבריא הרכה וזאת ְְְֲִִֶַָָֹ
אקמה א בגי ,'וג מ ה רְְְִֵֶַָָֹ

כיב, ,מתניתי מארי יט)חבריא (במדבר ְְְִִִִֵַַַָָ
ואמר אהל, ימ ת  י אד הרה ְְְִֶַָָָָָֹֹזאת
 אי אא אהל, ימ ת י  מאי ְִֵֶֶַָָָָֹעל
ממית מי  אא  מתקימת, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָהרה
עני עני, א א מיתה  ולית עליה,  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָעצמ

ת. ֵַָחב

הùא לע₣לם ₣flע מחצית ùְֲִִִֵַַָָינ ₣נים

עיר מ טרא ורד. עלה  קר איהְְְְְִִִִֵֶָָָָ
,עתירי כל .עלי אסק ואי, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָעלה

ה ,עבדי טיב דלהו(ל רובא  (ס"א ְְְִִַָֻ
איהי ות אתי, לעלמא  לה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָלזאה
למז י פלח ינני , .ייהרי על ְְְְִִֵֵֵַַַָָָגא
יע הקל מחית   איה ,עלמי תריְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
אתליג, מ ה  ג אתי, ְְְְְְְִִֵַָָָָעלמא 
תר מ לאפיק המה חת   ְֲִֶַַַַַַָָָָחצי
סעדה.  קד למצוה וחציה  ְְְְְְִֶֶָָָָֹסעדה.

נאמר עליה ה דה , הנרה  (ש אמר ְְֱֶֶַַַַָָָָָ
ד) .'וג מ ה   אר  הרה ְְֲֶֶַָָָֹֹוזאת

 , מיתת עת יראל את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהזהר
זה ו בט. בט כל  יראל את רכְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

לג)תב   ש)ר אר  הרכה וזאת ְְֲֵֶֶַַָָָֹ
 החברי רה   מ .'וג ְְֲִִֵֵֶַָָֹמה

תב  הנה, יט)עלי  זאת (במדבר ְֲִֵֶַַָָֹ
ואמר אהל, ימת  י אד ְְְִֶַָָָָָֹה רה 
ה רה אי אא ימת ? י ה מה ִֵֶֶֶַַָָָָָעליה,
עצמ מית מי אא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָמתקמת
חב עני עני, אא מיתה ואי ְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹעליה,

ֵַת.

ע יר  ל מד וירד. עלה  קר ְְִִֵֶֶֶַַָָהא
ל  עליו. תעה ואי, ְִֶֶֶֶַַַָָָעלה
 ,י ע  ה טב ל ,ירי ֲִִִֵֶָָָֻהע

(רב)היא  ו הא,  ל לע  תְְִַַָָָָָלז
די  עבד הינני  . רא על ְִֵֵֵֶֶֶַַָֹתר 
מחצית  הא ע למת, ני ְְֲִִִֵַָלזת
הה מ הא,  ל ע  ע ְִֶֶַַַַָָָָה קל 
 מלאפיק הה חת חצי ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָחלקת,
 קד ל צוה וחצי העדה , ְְְְִֶֶַַַַָָָֹאחר



לפורים ה'זוהר פרק אסתר מגילת ד

אס ר, נאמר א  ה)מ טרא מה(אסתר ְְְֱִִֵֶֶַַָָ
חצי עד ת מה  ל נתו אלתְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

. ותע ְְֵַַָהלכת 

עליו  י ₣רד  הýא  ý רù ò₣ דčה òכינת₣, òùביל עצמ₣ את ćòflòיל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי 

רמי ממית  עני, איה מא ְְְֲִִִֵֵַַָָאבל 
איה מהימנא , רעיא  יל גוונא  ,גינְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
 מא גי ואמאי. ,תח ירד ְְְְֲִֵַַַָָָקר
קדא ,י כינ גי רמי ְְְְְְְְִִִֵֵַַָא יל
הא והאי , עלי נחית  איה הא  ריְְִִִֵַָָ

וד, קלח )אמר פל (תהליו יי'  ר י ְְְִִַָָָָָָ
אמר, והביא  נז)יראה. אמר(ישעיה  כה י ְְִִִֶַַַָָָֹ

ואת 'וג מ וקד עד כ ונ א   ְְְְְִֵֶַָָָר
מר אנא ב על  א רח. פל ְְֲַַַַַַַָָָא
א אתעביד ההא גי , א ְְְְְִִִֶַַָָָוקד
ל לסקא כינתי,  גי רח ְְְְְִִִַַַָָָפל
אנא ,ילרי ערא  יל ְְֲִִִֵֵָָָָָמ פת 
בעל בתר .יע לדירא ְְְְִִֵַַַָָָָנחית
נחיתת איהי , נ ר על נחית  ְְְִִִִִִַַַָָָכינא
ריא אתרא  ויהיבת ,ירי ְְְִִֵֵֵַַַָָָמעל
ורזא מלא. לרגלי נחיתת ,ְְְְְְְְִַַַַָָָָלבעל

סו)מ ה , והאר (ישעיה סאי מיה ְְְִִִִֶַַָָָָ
רגלי. ְֲַָהד

ùן נקרא  נ òמה  אדם ò ר₣Łò ְְִִֵֵֶָָָָָמŁ₣ם 

לילא נמתא, נ ר ירית  ְְְְְִִִִַָָָָָמ מא 
מההיא ,י כינ הא רי ְְְְְִִִֵֵַָמקדא 

ע"א)עא חד (צ "א אמר . אתקרי ְְְִֵֵַַַָָ
 נ ר ירית י מא  מההא  וכי ְְִִֵַַָָָָָנא,
הא רי מקדא  לילא ְְְְְְִִִָָָנמתא,
מהאי . ל מנא  רי יתקרי ,יכינְְְְְְִִֵֵֵֵַָָ

,יה ספר  וד אמר ב)קרא  תהלי) ְְְְִִִֵֶַָָָ
אה ני  אלי אמר יי' חק אל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאסרה

.יילד  ה ְְֲִִִַאני

אס ר, נאמר זה מ ד (אסתרסע דה. ְְְֱִֵֶֶֶַַָ
עד ה) ת מה  ל  תוי  אלת ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָמה

 ותע הלכת  .חצי ְְֲִֵַַָ

עצמ את מית  עני , הא מי ְֲִִִֵֶֶֶַָָאבל
היא  ,אמ ה הר עה  אה  מ ,בילְְֱִִִֶֶֶַַָָָָ
מי  י  ולה? , יח וירד עלה  ְְְְִִֵֶֶַַָָָקר
, כינת ביל עצמ את ְְְְִִִִֶֶַַָיל
אמר   וזה עליו . ירד הא ר ד ְֵֶֶַַָָָָָה

קלח )וד, יראה .(תהלי ו פל ה '  ר י  ְְִִִֶָָָָ
אמר, נג)והביא ר (ישעיה  אמר  כה י ְִִַַַָָָָֹ

ואת  ,'וג מ  וקד עד כ ְְְְְִֵֶַָָֹונא
אני  ב על א רח. פל ְֲִֶֶַַַַַַָא
ת א ביל , א וקד  ְְְִִֶָָמר
כינתי  עבר ר ח פל  א ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָעה
אני  ,לרא עטרה  תפל מ  תְְְֲֲֲִִִַָָָָֹלהעל
הכינה על  ואחר  . ע לדר ְְִִֵֵֶַַַַַָָארד 
,רא מעל  ירדת היא ,האד על ִֵֵֶֶַַָָָֹירד
לבעל הרא ל  ק ה ְְְֶֶֶַַָָָֹונתנת

 הבר וס ד  .לה לרגלי  (ישעיה וי רדת ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָ
רגלי.סו) הד והאר סאי  מיְְְֲִִִֶַַַָָָָה

ללה נ מה  אד ר ְְִֵֶֶֶָָָָָ
תמא ,כינת הא ר דְִֵֵַָָָָמה

ע"א)עה אחד,(צ "א א אמר  . נקרא ְִֵֶַַָָָָָָ
ללה נ מה  אד ר  י  תמא ְְְִֵֵֶָָָָָוכי
?  ירא  כינת הא ר דְִִֵֵֵַָָָָמה
ספר  וד אמר הה  מהסק  ?לנ י ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ

,יה(ב  אמר(תהלי ה ' חק אל  אס רה ְְֲִִֶַַָָֹ
.יילד   ה אני אה ני ְְְֲִִִִֵַַַָאלי

לפורים הזוהר ה' פרק אסתר מגילת

את (ח ) לתת טוֹ ב  ה ּמ ל על  ואם  ה ּמ ל בּ עיני  חן מצאתי אם
א ׁש ר ה ּמ ׁש ּת ה  אל  והמן  ה ּמ ל יבוֹ א  בּ ּק ׁש תי  את ולע שׂ וֹ ת ׁש אלתי

:ה ּמ ל כּ דבר  אעשׂ ה  וּ מחר להם הה וּ א (ט)אע שׂ ה  בּ יּ וֹ ם המן ויּ צא  
לב וטוֹ ב קם [יז]שׂ מח  וא   ה ּמ ל בּ ׁש ער  מר דּ כי  את המן וכרא וֹ ת 

מòה קם  ְֶָֹֹלא 

מהימנא, רעיא  קיא , צינא לי ְְֲִִֵֵַַַָָָָָאמר
וד  אמר  גינ אא .יילד ה ְְְִִִִֶַַַָָָָמאי
עד  ה .יילד ה אני  קדא, ְְְְֲִִִֵַַָֻרח

,י א מר ההא ד ל , לה)ה  דברי) ְְְִֵַַַָ
אנ מ ה. יראל עד נביא  ק ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹולא 
אלהי יי' את  ואהב כינ א  ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָק ימת 
, נפ בכל פא. היינ ,לבב ְְְְְְְְַַָָָָכל
:ל אית מה חמ נמתא.  היינְְְְְֲִִֵַַָָָָ
בכל  יחידה . חה. .נפ רח. ְְְִֶֶַַָָָָָנמה.

.יל ממ נא  כל ,ְְִֶָָָָֹמאד
יזזק לא יכינ ה א רי ְְְְִִֵָָָדא

הו  אפי ,בח אנ .יא כל ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָמינ
יהיב  הוית  ,תר חת עלמי ְְְֲִִֵָָָָל
הא, רי ק דא לכינא ְְְְְְִִִַָָָָלא מא 
 ממנ ל על כיניה לי ְְְְְִִֵֵַַָָָָָלאמלכא
לי לסקא לבתר עלמא, מי אְְְְְְִֵַַָָָָ
מ ל  לילא יל דקנא .יכינְְְְְִִִִִֵָָָָ
 איע יר במ , עלמי כל ,טבי ְְְְִִִִִִַָָָָָמ ת

יראל . ל ועל ,אי ְְְִִֵַַָָָות

ע"א ):יז. קפ''ה דף  - תצוה ואתה (פרשת שמות  ספר - זוהר

האחר ה Čד  òל  החלק הýא  ִֵֵֶֶַַַַַָה ýûýי

לאדאה בעי קרנא , נמי הכי א , ְְְְְִֵֵָָָָָָָָָָורזא
וחטאי, חבי ל קרנא, ההא ְְְְֶַַָָָעל
קר נא .אצטרי למא חלקא ְְְְְְְִִֵַַָָָָלמיהב
ק דא, חלקא א  לסטרא ְְְְִָָָָָָֹא

,אמה רעה הדה, ה נרה ל ְְֱֶֶַַַַָָָָאמר 
אמר  ביל אא ?יילד ה ה ְְְְִִִִֶֶַַַָָמה
 ה .יילד  ה אני דה ר ח  ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹוד 

 אמר  תא דל, ה (דברי עד ְֱֶֶַַָ
מה .לד) יראל ע ד  נביא  ק ְְְְִִֵֶָָָֹֹולא

ה' את ואהב כינה  מ ק ְְְְִִֵַַַַָָָָָאה
בכל , ה  הינ   לבב כל  ְְְְְֱֶֶַַָָָֹאלהי
מת  חמה המה , הינ   ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָנפ
יחידה . ח ה, , נפ רח, נמה, : ל ְְִֵֶֶַַָָָָָי

.נממ כל   מאד ְְְְֶָָָֹבכל
 מ יזז לא  כינת ה א ר ד ְְִִַָָָָֹה
ל  הי  אפ בח אה .א ְְֲִֵֶַַָָָָָָכל
להקי ת נ היית  , ת ר חת ְְְִִֵַַָָָָָהע למ ת 
להמליכ הא ר ד ה  ע ְְְִִִַַָָָכינה
את ל י הממ ל על כינת ְְִִִֶַַָָֻֻע
 כינת תלהעל  ואחר , ל ְְְֲִַַַָָָָהע
הב ת, הת מל ל לה קנדיְְְִִִַַָָָ
ני העלי בחנת  הע למ ת , ְְֲִֶַַָָָָכל

י ראל. ל ועל , ניחְְְְִִֵַַַָָוה

רי   רה   ה ה, ְְִֶֶַַַַָָָָוהד
עונתיו ל רה ת א על ְְֲַַָָָָלהדת 
ל  .רי למי חלק לתת ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָוחטאיו,
  רצ הד ה  חלק ה ד לזה   ר ְְְְֵֶֶַַַַָָָֻה



לפורים ה'זוהר פרק אסתר מגילת ד

אס ר, נאמר א  ה)מ טרא מה(אסתר ְְְֱִִֵֶֶַַָָ
חצי עד ת מה  ל נתו אלתְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

. ותע ְְֵַַָהלכת 

עליו  י ₣רד  הýא  ý רù ò₣ דčה òכינת₣, òùביל עצמ₣ את ćòflòיל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי 

רמי ממית  עני, איה מא ְְְֲִִִֵֵַַָָאבל 
איה מהימנא , רעיא  יל גוונא  ,גינְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
 מא גי ואמאי. ,תח ירד ְְְְֲִֵַַַָָָקר
קדא ,י כינ גי רמי ְְְְְְְְִִִֵֵַַָא יל
הא והאי , עלי נחית  איה הא  ריְְִִִֵַָָ

וד, קלח )אמר פל (תהליו יי'  ר י ְְְִִַָָָָָָ
אמר, והביא  נז)יראה. אמר(ישעיה  כה י ְְִִִֶַַַָָָֹ

ואת 'וג מ וקד עד כ ונ א   ְְְְְִֵֶַָָָר
מר אנא ב על  א רח. פל ְְֲַַַַַַַָָָא
א אתעביד ההא גי , א ְְְְְִִִֶַַָָָוקד
ל לסקא כינתי,  גי רח ְְְְְִִִַַַָָָפל
אנא ,ילרי ערא  יל ְְֲִִִֵֵָָָָָמ פת 
בעל בתר .יע לדירא ְְְְִִֵַַַָָָָנחית
נחיתת איהי , נ ר על נחית  ְְְִִִִִִַַַָָָכינא
ריא אתרא  ויהיבת ,ירי ְְְִִֵֵֵַַַָָָמעל
ורזא מלא. לרגלי נחיתת ,ְְְְְְְְִַַַַָָָָלבעל

סו)מ ה , והאר (ישעיה סאי מיה ְְְִִִִֶַַָָָָ
רגלי. ְֲַָהד

ùן נקרא  נ òמה  אדם ò ר₣Łò ְְִִֵֵֶָָָָָמŁ₣ם 

לילא נמתא, נ ר ירית  ְְְְְִִִִַָָָָָמ מא 
מההיא ,י כינ הא רי ְְְְְִִִֵֵַָמקדא 

ע"א)עא חד (צ "א אמר . אתקרי ְְְִֵֵַַַָָ
 נ ר ירית י מא  מההא  וכי ְְִִֵַַָָָָָנא,
הא רי מקדא  לילא ְְְְְְִִִָָָנמתא,
מהאי . ל מנא  רי יתקרי ,יכינְְְְְְִִֵֵֵֵַָָ

,יה ספר  וד אמר ב)קרא  תהלי) ְְְְִִִֵֶַָָָ
אה ני  אלי אמר יי' חק אל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹאסרה

.יילד  ה ְְֲִִִַאני

אס ר, נאמר זה מ ד (אסתרסע דה. ְְְֱִֵֶֶֶַַָ
עד ה) ת מה  ל  תוי  אלת ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָמה

 ותע הלכת  .חצי ְְֲִֵַַָ

עצמ את מית  עני , הא מי ְֲִִִֵֶֶֶַָָאבל
היא  ,אמ ה הר עה  אה  מ ,בילְְֱִִִֶֶֶַַָָָָ
מי  י  ולה? , יח וירד עלה  ְְְְִִֵֶֶַַָָָקר
, כינת ביל עצמ את ְְְְִִִִֶֶַַָיל
אמר   וזה עליו . ירד הא ר ד ְֵֶֶַַָָָָָה

קלח )וד, יראה .(תהלי ו פל ה '  ר י  ְְִִִֶָָָָ
אמר, נג)והביא ר (ישעיה  אמר  כה י ְִִַַַָָָָֹ

ואת  ,'וג מ  וקד עד כ ְְְְְִֵֶַָָֹונא
אני  ב על א רח. פל ְֲִֶֶַַַַַַָא
ת א ביל , א וקד  ְְְִִֶָָמר
כינתי  עבר ר ח פל  א ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָעה
אני  ,לרא עטרה  תפל מ  תְְְֲֲֲִִִַָָָָֹלהעל
הכינה על  ואחר  . ע לדר ְְִִֵֵֶַַַַַָָארד 
,רא מעל  ירדת היא ,האד על ִֵֵֶֶַַָָָֹירד
לבעל הרא ל  ק ה ְְְֶֶֶַַָָָֹונתנת

 הבר וס ד  .לה לרגלי  (ישעיה וי רדת ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָ
רגלי.סו) הד והאר סאי  מיְְְֲִִִֶַַַָָָָה

ללה נ מה  אד ר ְְִֵֶֶֶָָָָָ
תמא ,כינת הא ר דְִֵֵַָָָָמה

ע"א)עה אחד,(צ "א א אמר  . נקרא ְִֵֶַַָָָָָָ
ללה נ מה  אד ר  י  תמא ְְְִֵֵֶָָָָָוכי
?  ירא  כינת הא ר דְִִֵֵֵַָָָָמה
ספר  וד אמר הה  מהסק  ?לנ י ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ

,יה(ב  אמר(תהלי ה ' חק אל  אס רה ְְֲִִֶַַָָֹ
.יילד   ה אני אה ני ְְְֲִִִִֵַַַָאלי

לפורים הזוהר ה' פרק אסתר מגילת

את (ח ) לתת טוֹ ב  ה ּמ ל על  ואם  ה ּמ ל בּ עיני  חן מצאתי אם
א ׁש ר ה ּמ ׁש ּת ה  אל  והמן  ה ּמ ל יבוֹ א  בּ ּק ׁש תי  את ולע שׂ וֹ ת ׁש אלתי

:ה ּמ ל כּ דבר  אעשׂ ה  וּ מחר להם הה וּ א (ט)אע שׂ ה  בּ יּ וֹ ם המן ויּ צא  
לב וטוֹ ב קם [יז]שׂ מח  וא   ה ּמ ל בּ ׁש ער  מר דּ כי  את המן וכרא וֹ ת 

מòה קם  ְֶָֹֹלא 

מהימנא, רעיא  קיא , צינא לי ְְֲִִֵֵַַַָָָָָאמר
וד  אמר  גינ אא .יילד ה ְְְִִִִֶַַַָָָָמאי
עד  ה .יילד ה אני  קדא, ְְְְֲִִִֵַַָֻרח

,י א מר ההא ד ל , לה)ה  דברי) ְְְִֵַַַָ
אנ מ ה. יראל עד נביא  ק ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹולא 
אלהי יי' את  ואהב כינ א  ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָק ימת 
, נפ בכל פא. היינ ,לבב ְְְְְְְְַַָָָָכל
:ל אית מה חמ נמתא.  היינְְְְְֲִִֵַַָָָָ
בכל  יחידה . חה. .נפ רח. ְְְִֶֶַַָָָָָנמה.

.יל ממ נא  כל ,ְְִֶָָָָֹמאד
יזזק לא יכינ ה א רי ְְְְִִֵָָָדא

הו  אפי ,בח אנ .יא כל ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָמינ
יהיב  הוית  ,תר חת עלמי ְְְֲִִֵָָָָל
הא, רי ק דא לכינא ְְְְְְִִִַָָָָלא מא 
 ממנ ל על כיניה לי ְְְְְִִֵֵַַָָָָָלאמלכא
לי לסקא לבתר עלמא, מי אְְְְְְִֵַַָָָָ
מ ל  לילא יל דקנא .יכינְְְְְִִִִִֵָָָָ
 איע יר במ , עלמי כל ,טבי ְְְְִִִִִִַָָָָָמ ת

יראל . ל ועל ,אי ְְְִִֵַַָָָות

ע"א ):יז. קפ''ה דף  - תצוה ואתה (פרשת שמות  ספר - זוהר

האחר ה Čד  òל  החלק הýא  ִֵֵֶֶַַַַַָה ýûýי

לאדאה בעי קרנא , נמי הכי א , ְְְְְִֵֵָָָָָָָָָָורזא
וחטאי, חבי ל קרנא, ההא ְְְְֶַַָָָעל
קר נא .אצטרי למא חלקא ְְְְְְְִִֵַַָָָָלמיהב
ק דא, חלקא א  לסטרא ְְְְִָָָָָָֹא

,אמה רעה הדה, ה נרה ל ְְֱֶֶַַַַָָָָאמר 
אמר  ביל אא ?יילד ה ה ְְְְִִִִֶֶַַַָָמה
 ה .יילד  ה אני דה ר ח  ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹוד 

 אמר  תא דל, ה (דברי עד ְֱֶֶַַָ
מה .לד) יראל ע ד  נביא  ק ְְְְִִֵֶָָָֹֹולא

ה' את ואהב כינה  מ ק ְְְְִִֵַַַַָָָָָאה
בכל , ה  הינ   לבב כל  ְְְְְֱֶֶַַָָָֹאלהי
מת  חמה המה , הינ   ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָנפ
יחידה . ח ה, , נפ רח, נמה, : ל ְְִֵֶֶַַָָָָָי

.נממ כל   מאד ְְְְֶָָָֹבכל
 מ יזז לא  כינת ה א ר ד ְְִִַָָָָֹה
ל  הי  אפ בח אה .א ְְֲִֵֶַַָָָָָָכל
להקי ת נ היית  , ת ר חת ְְְִִֵַַָָָָָהע למ ת 
להמליכ הא ר ד ה  ע ְְְִִִַַָָָכינה
את ל י הממ ל על כינת ְְִִִֶַַָָֻֻע
 כינת תלהעל  ואחר , ל ְְְֲִַַַָָָָהע
הב ת, הת מל ל לה קנדיְְְִִִַַָָָ
ני העלי בחנת  הע למ ת , ְְֲִֶַַָָָָכל

י ראל. ל ועל , ניחְְְְִִֵַַַָָוה

רי   רה   ה ה, ְְִֶֶַַַַָָָָוהד
עונתיו ל רה ת א על ְְֲַַָָָָלהדת 
ל  .רי למי חלק לתת ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָוחטאיו,
  רצ הד ה  חלק ה ד לזה   ר ְְְְֵֶֶַַַַָָָֻה



לפורים ה'זוהר פרק אסתר מגילת ו

חמה : מר דּ כי על  המן ויּ ּמ לא  מּמ נּ וּ  זע  ויּ בוֹ א (י)וא  המן ו יּ תא ּפ ק  
א ׁש ּת וֹ : זרׁש  ואת אהביו את ויּ בא  ויּ ׁש לח בּ יתוֹ  ויס ּפ ר(יא)אל  

 ה ּמ ל גּ דּ ל וֹ  א ׁש ר  כּ ל  ואת בּ ניו ורב ע ׁש ר וֹ  כּ בוֹ ד  את המן להם 
: ה ּמ ל ועבדי ה רים  על נ א וֹ  א ׁש ר  א (יב)ואת אף  המן ויּ אמר  

כּ י עשׂ תה  א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל   ה ּמ ל עם ה ּמ לכּ ה  אס ּת ר  הביאה 
:ה ּמ ל עם לּה  קרוּ א  אני למחר  וגם א וֹ תי אינ נּ וּ (יג)אם זה  וכל  

בּ ׁש ער יוֹ ׁש ב ה יּ ה וּ די מרדּ כי את ראה  אני א ׁש ר עת בּ כל  לי ׁש וֹ ה 
: עץ(יד)ה ּמ ל יעשׂ וּ  אהביו וכל  א ׁש ּת וֹ  זר ׁש  ל וֹ  גּ ב ּה [יח]וּת אמר  

ההא א, לסטרא קד א. ְְְְְִֵַָָָָורעתא
 אתייהיב איוח ,ביח אי ְְְְְִִִִִַָָָחלקא
מה קרנא. רא  ההא על ְְְְְְִַַָָָָָָהדאה

כה)כ יב , נא(משלי רעב א ְֲִִִֵַָ
חתה אה גחלי י .'וג לח ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָהאכילה

וסימני ,'ה)וג אל (אסתר והמ לה יבא  ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ
ארחי ידע מא איה זאה  ְְְִִֵֶַַַַָָָָהה.

קט. ארח ְְְֵַַֹלמה

òùלמýת הôבח  ְְִֵֵֶַַַלסûר

בחא לס רא ידע לא  מא ְְְְְַַַָָָָָָוכל
 גי אברי . לא  לי טב ,מאריְְְְִִֵֵֵַָָ
לעיא. למא איה צלתא  אצטריְְְְְְְִִִֵָָָָ

צלותא) דאצטרי תא(בגירע מחבה,  ְֲִַָָָמ
למעד  .פוו מ ה וקלא , ְְְְְְִִִֶַָָָָָלא,
גוונא לעי א , ויחדא וקרא   לימְְְְְְִִִֵַָָָָ
לימ נפקא גוונא לעיא . איהְְְְְְְִִֵַָָָָ
מא אצטרי הכי לת א, ְְְִִִִֵֵַַָָָָמעיא

יאת. דקא ק רא לקרא ְְְְְִֵֵַַָָָָלעיא,

מהיח. נו  גימטריה  1006 = אמה " חמשים גבוה  עץ  "יעשו  של  הגימטריה ערך
ישראל ולכל לנו יהא  טוב ומזל טוב סימן  גימטריה  נחש ? עם  אעשה אני

תא ל חלק  תא הה ולד ְְֵֶֶֶַַַַָָֻה דה.
תא על הדאה  נ וחטאי ְְֲֲִִֶַַָָָעונת 

תב ,רה כה)ר רעב(משלי  א ְְִֵַַַָָָָ
 גחלי י ,'וג לח האכילה נאְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ

 וסימנ .'וג חתה ה)אה  באי (אסתר ְְִֶַָָָָֹֹ
מי הא ארי ה ה. אל והמ לְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָה

אמת דר ללכת ר .דע ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָ

,נר בח את  לסר י דע  א מי  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹוכל
פה  רי  מ נברא, א ל ְְִִִִֶֶָָָֹטב

למעלה , למה תפלה)היא שצרי משו) ְְְִֵֶַָָ
ודברי  וקל הב רצ מחבה ְְְְֲִִֵֵַַָָמ
ויחד  וקר למ ת לע ת ,פתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָה
מ למעלה. הא מ ְְְְְְֶַַָָלמעלה ,
 למה, מעלה  למת ְְְִֵֵֶַַָָָצאת
ראי. קר לקר למעלה  מ ה  רְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

לפורים זזוהר ה' פרק אסתר מגילת

רבה במדרש חז "ל, ט אמרו  פרשה (אסתר

ב ) מאות פסקה שלוש היו  הרשע שלהמן  :
השנה , ימות  כמניין יועצים , וחמש  שישים 
לפני השום, כקליפת היו יועציו  כל אך 
זרש  אמרה  אשתו. זרש של  הרעות עצותיה 
הוא  היהודים מזרע מרדכי  בעלה : להמן
ביותר לך קשה  יהיה פשוטה, בדרך  ולהורגו 
מרובה  בחכמה אליו לבוא  אתה  צריך ולכן,
עמד  לא צדיק  שאף דרך ולחפש  ביותר ,
צדיק  שכל משום כזו, כליה  ובסכנת  בניסיון 
התפלל  וניסיון, סכנה  של  בסוג  עמד אשר
מרדכי בנקל , ואז ונושע להקב "ה  ובכה 
מן שניצל צדיק  אותו  את  ויזכיר יתפלל

ינצל . הוא  אף ובזכותו המסויים , הניסיון
חנניה  להשליכו , תרצה אם  האש, כבשן 
ויושיעו בשמם יקרא  ניצלו , ועזריה משאל
תשליכהו, אם האריות , לגוב עליו; ויגנו
יוסף  האסורים , לבית ניצל ; דניאל  כבר
אבותיו, למדבר  תשליכהו  אם ניצל ; הצדיק
עיניו, את  תעוורו  אם  במדבר; ורבו  פרו 

זה . דבר עבר  כבר הגיבור  שמשון
את  להכניע חדשה  דרך לחשוב  צריך  לכן ,
רבים  ימים וחשבה  זרש ישבה  מרדכי.
כלל  ועמו מרדכי  את להכחיד  איך ותיכננה,
את  לתלות  בדעתה עלה ובסוף  ישראל, עם 
לאף  נעשה לא  אשר דבר  זה - עץ  על  מרדכי
מכל  יותר  להמן  עצה ונתנה עמדה  צדיק;

עץ . על  מרדכי את לתלות יועציו,
"עץ" דווקא  למה להבין  ?צריך 

העבירה  כי  הרמב"ן  כפירוש לפרש ואפשר
שהנחש  אסורות מאכלות הייתה הראשונה
נגזר ומזה  הדעת , מעץ לאכול חוה  את פיתה 
עץ  "יעשו  של והגימטריה  בעולם , מיתה 
נו - גימטריה  - 1006 = אמה" חמשים  גבוה 

נחש  עם אעשה  אני  ?מה
"עץ" הנחש עם  העון  של  הגזירה  את  לעורר 
איסור במאכל  שנכשלו  הדעת", "עץ הוא
שכתוב  כמו  הדת  מעץ לאכול הקב "ה  שאסר 

י"ז) ט"ז ב' פרק  אל וֹ קים (בראשית ה' ויצו
ּת אכל . אכל  הגּ ן  עץ  מכּ ל  לאמר  האדם  על
כּ י מ ּמ נּ וּ  תאכל לא ורע ט וֹ ב  הדּ עת וּ מעץ

ּת מ וּ ת . מ וֹ ת  מּמ נּ וּ  אכל בּ יוֹ ם 
אמה  חמשים  דוקא ?ולמה

להיכנס  האדם את  מביא אסורות  מאכלות כי
לכפור כפירה , וזה  טומאה , שערי בחמשים
בהרבה  בזוה"ק שכתוב כמו בהקב"ה,
והדברי הרמב"ם לנו שגילה  וכמו מקומות ,

ועוד . זי "ע, חיים 
= אמה" חמשים גבוה  "עץ של  והגימטריה
רצה  דרבנן מצוות  ושבע  מצות  תרי "ג  620
מאכלות  ישראל  את שיאכיל ידי  על  לעקור
האדם  "חובת  של גימטריה  וגם  אסורות ,
שעל  טהורה" "נשמה  ובגימטריה בעולמו "
הנשמה  את  יטמא אסורות  המאכלות ידי 
האדם  "חובת את  יותר  ירגיש  ולא  טהורה,
לא  שנעשה  "רשעים" ובגימטריה בעולמו "
זה  ידי על  שמוליד רשעים אלא רשע רק 

רשעים . בנים

נ ₣ראים ס₣ד ₣ת ý לנ מגfiה זי"ע  חŁים ûברי ùעל  ò₣דč ה ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהûČיק

ׁש האכילוּ  ה ּק לּ ים  ה וֹ חטים ידי  ׁש על וידוּ ע
ּפ גּ וּ ל , וחציבּ שׂ ר ג' לער הדּ ת מן יצא וּ  

יהוּ דים בּ ׁש אלוֹ ת מיליאן  כּ ּמ באר רח"ל , 

ח יּ ים" "דּ ברי א'וּ ת ׁש וּ ב וֹ ת  חלק דּ עה (י וֹ רה 

ז') אסוּ ר וֹ ת סימן כּ מאכל וֹ ת  עברה  ׁש אין  
וּ בע וֹ נוֹ תינוּ  היּ שׂ ראלי , הלּ ב ׁש ּמ טמטם



לפורים ה'זוהר פרק אסתר מגילת ו

חמה : מר דּ כי על  המן ויּ ּמ לא  מּמ נּ וּ  זע  ויּ בוֹ א (י)וא  המן ו יּ תא ּפ ק  
א ׁש ּת וֹ : זרׁש  ואת אהביו את ויּ בא  ויּ ׁש לח בּ יתוֹ  ויס ּפ ר(יא)אל  

 ה ּמ ל גּ דּ ל וֹ  א ׁש ר  כּ ל  ואת בּ ניו ורב ע ׁש ר וֹ  כּ בוֹ ד  את המן להם 
: ה ּמ ל ועבדי ה רים  על נ א וֹ  א ׁש ר  א (יב)ואת אף  המן ויּ אמר  

כּ י עשׂ תה  א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל   ה ּמ ל עם ה ּמ לכּ ה  אס ּת ר  הביאה 
:ה ּמ ל עם לּה  קרוּ א  אני למחר  וגם א וֹ תי אינ נּ וּ (יג)אם זה  וכל  

בּ ׁש ער יוֹ ׁש ב ה יּ ה וּ די מרדּ כי את ראה  אני א ׁש ר עת בּ כל  לי ׁש וֹ ה 
: עץ(יד)ה ּמ ל יעשׂ וּ  אהביו וכל  א ׁש ּת וֹ  זר ׁש  ל וֹ  גּ ב ּה [יח]וּת אמר  

ההא א, לסטרא קד א. ְְְְְִֵַָָָָורעתא
 אתייהיב איוח ,ביח אי ְְְְְִִִִִַָָָחלקא
מה קרנא. רא  ההא על ְְְְְְִַַָָָָָָהדאה

כה)כ יב , נא(משלי רעב א ְֲִִִֵַָ
חתה אה גחלי י .'וג לח ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָהאכילה

וסימני ,'ה)וג אל (אסתר והמ לה יבא  ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ
ארחי ידע מא איה זאה  ְְְִִֵֶַַַַָָָָהה.

קט. ארח ְְְֵַַֹלמה

òùלמýת הôבח  ְְִֵֵֶַַַלסûר

בחא לס רא ידע לא  מא ְְְְְַַַָָָָָָוכל
 גי אברי . לא  לי טב ,מאריְְְְִִֵֵֵַָָ
לעיא. למא איה צלתא  אצטריְְְְְְְִִִֵָָָָ

צלותא) דאצטרי תא(בגירע מחבה,  ְֲִַָָָמ
למעד  .פוו מ ה וקלא , ְְְְְְִִִֶַָָָָָלא,
גוונא לעי א , ויחדא וקרא   לימְְְְְְִִִֵַָָָָ
לימ נפקא גוונא לעיא . איהְְְְְְְִִֵַָָָָ
מא אצטרי הכי לת א, ְְְִִִִֵֵַַָָָָמעיא

יאת. דקא ק רא לקרא ְְְְְִֵֵַַָָָָלעיא,

מהיח. נו  גימטריה  1006 = אמה " חמשים גבוה  עץ  "יעשו  של  הגימטריה ערך
ישראל ולכל לנו יהא  טוב ומזל טוב סימן  גימטריה  נחש ? עם  אעשה אני

תא ל חלק  תא הה ולד ְְֵֶֶֶַַַַָָֻה דה.
תא על הדאה  נ וחטאי ְְֲֲִִֶַַָָָעונת 

תב ,רה כה)ר רעב(משלי  א ְְִֵַַַָָָָ
 גחלי י ,'וג לח האכילה נאְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ

 וסימנ .'וג חתה ה)אה  באי (אסתר ְְִֶַָָָָֹֹ
מי הא ארי ה ה. אל והמ לְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָה

אמת דר ללכת ר .דע ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָ

,נר בח את  לסר י דע  א מי  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹוכל
פה  רי  מ נברא, א ל ְְִִִִֶֶָָָֹטב

למעלה , למה תפלה)היא שצרי משו) ְְְִֵֶַָָ
ודברי  וקל הב רצ מחבה ְְְְֲִִֵֵַַָָמ
ויחד  וקר למ ת לע ת ,פתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָה
מ למעלה. הא מ ְְְְְְֶַַָָלמעלה ,
 למה, מעלה  למת ְְְִֵֵֶַַָָָצאת
ראי. קר לקר למעלה  מ ה  רְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

לפורים זזוהר ה' פרק אסתר מגילת

רבה במדרש חז "ל, ט אמרו  פרשה (אסתר

ב ) מאות פסקה שלוש היו  הרשע שלהמן  :
השנה , ימות  כמניין יועצים , וחמש  שישים 
לפני השום, כקליפת היו יועציו  כל אך 
זרש  אמרה  אשתו. זרש של  הרעות עצותיה 
הוא  היהודים מזרע מרדכי  בעלה : להמן
ביותר לך קשה  יהיה פשוטה, בדרך  ולהורגו 
מרובה  בחכמה אליו לבוא  אתה  צריך ולכן,
עמד  לא צדיק  שאף דרך ולחפש  ביותר ,
צדיק  שכל משום כזו, כליה  ובסכנת  בניסיון 
התפלל  וניסיון, סכנה  של  בסוג  עמד אשר
מרדכי בנקל , ואז ונושע להקב "ה  ובכה 
מן שניצל צדיק  אותו  את  ויזכיר יתפלל

ינצל . הוא  אף ובזכותו המסויים , הניסיון
חנניה  להשליכו , תרצה אם  האש, כבשן 
ויושיעו בשמם יקרא  ניצלו , ועזריה משאל
תשליכהו, אם האריות , לגוב עליו; ויגנו
יוסף  האסורים , לבית ניצל ; דניאל  כבר
אבותיו, למדבר  תשליכהו  אם ניצל ; הצדיק
עיניו, את  תעוורו  אם  במדבר; ורבו  פרו 

זה . דבר עבר  כבר הגיבור  שמשון
את  להכניע חדשה  דרך לחשוב  צריך  לכן ,
רבים  ימים וחשבה  זרש ישבה  מרדכי.
כלל  ועמו מרדכי  את להכחיד  איך ותיכננה,
את  לתלות  בדעתה עלה ובסוף  ישראל, עם 
לאף  נעשה לא  אשר דבר  זה - עץ  על  מרדכי
מכל  יותר  להמן  עצה ונתנה עמדה  צדיק;

עץ . על  מרדכי את לתלות יועציו,
"עץ" דווקא  למה להבין  ?צריך 

העבירה  כי  הרמב"ן  כפירוש לפרש ואפשר
שהנחש  אסורות מאכלות הייתה הראשונה
נגזר ומזה  הדעת , מעץ לאכול חוה  את פיתה 
עץ  "יעשו  של והגימטריה  בעולם , מיתה 
נו - גימטריה  - 1006 = אמה" חמשים  גבוה 

נחש  עם אעשה  אני  ?מה
"עץ" הנחש עם  העון  של  הגזירה  את  לעורר 
איסור במאכל  שנכשלו  הדעת", "עץ הוא
שכתוב  כמו  הדת  מעץ לאכול הקב "ה  שאסר 

י"ז) ט"ז ב' פרק  אל וֹ קים (בראשית ה' ויצו
ּת אכל . אכל  הגּ ן  עץ  מכּ ל  לאמר  האדם  על
כּ י מ ּמ נּ וּ  תאכל לא ורע ט וֹ ב  הדּ עת וּ מעץ

ּת מ וּ ת . מ וֹ ת  מּמ נּ וּ  אכל בּ יוֹ ם 
אמה  חמשים  דוקא ?ולמה

להיכנס  האדם את  מביא אסורות  מאכלות כי
לכפור כפירה , וזה  טומאה , שערי בחמשים
בהרבה  בזוה"ק שכתוב כמו בהקב"ה,
והדברי הרמב"ם לנו שגילה  וכמו מקומות ,

ועוד . זי "ע, חיים 
= אמה" חמשים גבוה  "עץ של  והגימטריה
רצה  דרבנן מצוות  ושבע  מצות  תרי "ג  620
מאכלות  ישראל  את שיאכיל ידי  על  לעקור
האדם  "חובת  של גימטריה  וגם  אסורות ,
שעל  טהורה" "נשמה  ובגימטריה בעולמו "
הנשמה  את  יטמא אסורות  המאכלות ידי 
האדם  "חובת את  יותר  ירגיש  ולא  טהורה,
לא  שנעשה  "רשעים" ובגימטריה בעולמו "
זה  ידי על  שמוליד רשעים אלא רשע רק 

רשעים . בנים

נ ₣ראים ס₣ד ₣ת ý לנ מגfiה זי"ע  חŁים ûברי ùעל  ò₣דč ה ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהûČיק

ׁש האכילוּ  ה ּק לּ ים  ה וֹ חטים ידי  ׁש על וידוּ ע
ּפ גּ וּ ל , וחציבּ שׂ ר ג' לער הדּ ת מן יצא וּ  

יהוּ דים בּ ׁש אלוֹ ת מיליאן  כּ ּמ באר רח"ל , 

ח יּ ים" "דּ ברי א'וּ ת ׁש וּ ב וֹ ת  חלק דּ עה (י וֹ רה 

ז') אסוּ ר וֹ ת סימן כּ מאכל וֹ ת  עברה  ׁש אין  
וּ בע וֹ נוֹ תינוּ  היּ שׂ ראלי , הלּ ב ׁש ּמ טמטם
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כּ ּמ ההרבּ ים ה דּ ת מן יצא וּ  זה  ידי דּ על  ראינוּ  
ונת ּפ ּט מוּ  ׁש אכלוּ  לוע"ז בּ ארץ קהלּ וֹ ת
ה ּק לּ ים, השובי"ם  ידי  על וּ טרפוֹ ת בּ נביל וֹ ת
מן ׁש נּ אבד וּ  עד  זרוֹ ת דּ עוֹ ת עליהם  וגבר וּ 

אׁש )הּק הל להבוֹ ת החוֹ צבים דּ בריו ,(עיי"ש 
אפרים " מחנה  בּ דגל מ וּ בא עקבוכן (ּפ רׁש ת 

זצ"ל  מהרמבּ "ם  איׁש ׁש )מכ ּת ב אלף  בעים  

ונת ּפ ּט מוּ  ׁש אכלוּ  בּ גלל  הּמ תים  בּ תחיּ ת כּ פרוּ 
וּ בא מהדּ ת  ׁש יּ צאוּ  עד אס וּ רוֹ ת  בּ מאכלוֹ ת

כּ לּ ם את והרג מל ויד וּ ע עליהם רח "ל. 
כּ ל  לפּת וֹ ת  ׁש לּ א מ"ם  הסמ "ך ׁש מערמת
ורבּ נים  ׁש וֹ חטים  מעמיד רק ויחיד, יחיד 
ה כּ ל  זה ידי  ועל  דּ יליּה  מּס טרא  מק וֹ ם  בּ כל 

בּ רׁש ּת וֹ .

צבי ùòתי  אצל ý ראינò מ ₣ יóראל ùאלקי לכ ćר  האדם  את מביא  חלב ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאכילת 
וזכר₣. òמ ₣ ְְְִִַיflח

דּ ין מבּ ית  עדוּ ת גּ ביּ ת נביא  לזה וּ בנ וֹ סף
צבי ׁש בּ תי  אי - ׁש בּ יר וּ ׁש לים לקחה גּ דוֹ ל  

א ּס וּ ר ׁש היא ה כּ ליוֹ ת חלב אוֹ תם והאכיל מנין
ה בּ רכהכּ רת זה על ד'וע שׂ ה אּת ה  ּבּ רו 

א ּס וּ רים מ ּת יר הע וֹ לם  מל כּ מוֹ אלקינוּ  , 
יעקב  לר בּ נוּ  הּק נא וֹ ת  ּת וֹ רת בּ ספר ׁש ּמ וּ בא 
וּ כּ תבים  מאמרים  קבוּ צת והיא  זצ"ל  מעמדּ ין 
נד ּפ ס  סוֹ ד וֹ , ומתי צבי ׁש בּ תי נגד
צלּ וּ ם  בּ דּ פוּ ס ונד ּפ ס תקי "ב. בּ אמסטערדאם
וז"ל : מקוֹ ר , הוֹ צאת  ע"י  תשל "א  בּ יר וּ ׁש לים
במותב  תוב "ב : בּ יר וּ ׁש לים עדוּ ת קבּ לת  טפס
לקדמנא  ואתא הוינא, כּ חדא  דינא  בי  תלתא 
אי ׁש  חביב מׁש ה  מהו"רר  הכּ וֹ לל החכם 

עד וּ ת  בּ תוֹ רת  והעיד  וז"ל (בּ לׁש וֹ נוֹ )ספר דּ י  , 

בּ ין הדּ בר ׁש ּמ פרסם מעיד  אני  בלה "ק :
ׁש בּ תי וחבר וֹ ן , בּ יר וּ ׁש לים חכמים  ּת למידי

דּ תוֹ , ׁש המיר  קדם  תר "ו  חלבצבי האכיל 
להם צוּ ה גּ ם  מ יּ שׂ ראל , לע שׂ רה כּ ליוֹ ת 
כּ סדר והאכילם לארץ  בּ ח וּ ץ ּפ סח  להקריב
חלב אכילת על בּ רכה עשׂ ה גּ ם  ּפ סח, אכילת
א ּס וּ רים מּת יר ה' אּת ה  ּבּ רו הנּ סחא , ,בּ זוֹ  

ּת וֹ רה  בּ על  אחד מאדם זה  דּ בר ׁש מעּת י  וגם
ע שׂ ה   ּכ ואחר  זה דּ בר  כּ ן  גּ ם  ׁש עשׂ ה  גּ ד וֹ ל 

תכ"ה ׁש בּ ׁש נת  ׁש מעּת י  גּ ם  גּ ילהּת ׁש וּ בה, 
בּ ן מׁש יח ׁש הוּ א עצמוֹ  על  צבי ׁש בּ תי

הרב דּ וד הכּ וֹ לל מהחכם  ׁש מעּת י  עוֹ ד ...... 
יצחקי דּ ספרדים אברהם  וּ ר"מ אב "ד  

מרבּ וֹ  ׁש מע תוב "ב, ירוּ ׁש לים  בעיה "ק
מהור"ר הכּ וֹ לל החכם  גלאנטיהגּ דוֹ ל מׁש ה 

לׁש בּ תאי מבזּ ה הייתי לא  מ ּת חלּ ה אוֹ מר,
הייתי ׁש לּ א ּפ י על  אף  וזכר וֹ , ׁש מ וֹ  יּמ ח  צבי
ׁש ל  יד כּ תב ׁש ראיתי אחר רק  בּ וֹ , מאמין 

וזכר ׁש מ וֹ  י ּמ ח  צבי לכאןוֹ ׁש בּ תי ׁש כּ תב  
בּ וֹ , מאמין ׁש היה  אנילאחד  עצמ וֹ  את וחתם  

צבי ׁש בּ תי אלקיכם ׁש ם הוי"ה  ׁש כּ תב דּ הינ וּ  , 
א וֹ ת וֹ  מחרים  אני זה  אחר  כּ כתיבתוֹ , הּק דוֹ ׁש 

ויוֹ ם . י וֹ ם בּ כל
אשר זרש, וישנה  המן  ישנו דור, בכל וכך,
היה  לא  אשר  ואחר , חדש הרס מחפשים
והקב "ה  התורה , את  להרוס היום , עד קיים 
הסודות  את  שיגלה הפנחס שיהיה  מי  מחפש
הדור של וזרש" ה "המן אותו הם מי האלו
ישראל , הכלל כל  את  מזיקים הם ובמה  הזה,
הסוד  את תיכף  הבין  מרדכי דבר , אחרית  אך 
בזה , כוונתו  ומה  רשע אותו של הסעודה של
וכמו אסורות, מאכלות ישראל  את להאכיל 
בסעודה  משפטים  פרשת בזוה "ק  שכתוב 
בשר הייתה שסעודתו הרשע  נבוכדנצר  של
כוח  יש  בחלב בשר  שבאכילת וידע  בחלב
רצה  זה ומפני ח "ו המקדש בית את  להחריב 
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בשר גם  יאכלו ועזריה מישאל  שחנניא 
שכתוב  כמו זרעונים רק אכלו והם וחלב,

ה )רש"י פסוק א פרק  לשון(דניאל - וימן 
המלך  מאכל שם הוא - בג מפת הזמנה.
ואין לחם בג  פת פותרים ויש כשדים בלשון
את  נושא המלצר ויהי  כתיב  שהרי  כן  נראה 
זרעונים  ואין  זרעונים  להם  ונותן בגם  פת 

תבשיל . חליפי אלא  לחם חליפי
לצדיק , הוא דגנאי התוס' דברי פירשתי ובזה 
החי' זאת בפסוק  זו בפ' בילקוט איתא  דהנה 
יצחק  ר' בשם ברכי ' ר ' וז "ל. תאכלו אשר
לצדיקים  לעשות  הקב"ה עתיד גדול  אריסטון 
נבילות  אכל שלא  מי  וכל לבא  לעתיד
הה "ד  ממנו  לאכול יזכה  בעוה"ז  וטריפות
מזהיר משה לפיכך כו'. ואכול  כו' נבילה חלב

ע"כ . החי' זאת להם  ואמר לישראל  להם
קנא:)ואיתא  באדם (שבת שולטת  חי ' אין 

שנאמר  כבהמה, לו נדמה  כן אם  (תלים אלא

יג ) ובהזוהרמט, נדמו , כבהמות  נמשל 
קצא.)הקדוש שנדמה (וישב דמה  מפרש

פוגם  שהוא  ידי על  בא  הוא כבהמה  האדם 
סר כן ידי דעל אסורות, במאכלות פיו  את 
ולזה  כן  ועל כבהמה, ונדמה מעליהם , צלם 

דניאל ח )לאשר א, בפת (דניאל התגאל לא 
המלך קכה:)(בתג משפטים  של זוהר  דמאכלו

בחלב , בשר  הי' נבוכדנצר  רשע אותו
ופני בדמות  פניו האירו  אזי  אכל, לא ודניאל 

ולזה כן  ועל כג )אדם , ו, בו(דניאל שלטו  לא 
לגוב  אותו שהשליכו  בשעה האריות 

באורך . הקדוש בהזוהר  שם  עיין האריות ,
פנחס )ובזוה"ק הדבר(פ' דעניין  כתב 

עצמו את  שפוגם  ידי  על בא  הוא  שנדמה 
ממנו מסתלק ועי"ז אסורות, במאכלות ופיו

והד  רק הצלם  לו אדם תואר ולא  יוקן 
המלך  בג מפת  שנשמר  דניאל ולזה  כבהמה .
שלטו לא ולזה מעליו. ודיוקנו צלו  סר  לא 

מזה . באורך יע"ש  אריותא  בו 
לשבח  עלינו  בתפילת שאומרים  אפ"ל ובזה 
להעביר עזך , בתפארת  מהרה  לראות כו',
יכרתון, כרות והאלילים  הארץ מן  גלולים 
כמו  הוא אסורות שמאכלות בזוה "ק (כמבואר 

ע"ז) ש-ד-יעובד במלכות עולם (ר "תלתקן

ישראל ) דלתות בנישומר  כשכל יהי ' מתי
שאוכלים  האנשים היינו  בשמך , יקראו  בשר
שכתב  מה בהקדם  אפ"ל בשמך  יקראו בשר
מאכלות  שהאוכל זי"ע  מקאלאמייע הלל  רבי 

כו '. אתה  אבינו לומר יכול אינו  אסורות
ואת  עה "פ  ויגש פ' אלימלך  בנועם  ועי '
יכול  כשרים  מאכלים  שהאוכל  כו ', יהודה
מגדים  נועם ועי ' הקודש , רוח לידי לבוא 

שס"ב ) ודף צלם סר  קט"ו יתורץ(דף  ובזה .
יב:)התוס' יג: עי'(שבת והטה  קרא ר"י

לצדיק, הוא דגנאי ומתרץ שמקשה תוספות
שדווקא הגנאי  אפ"ל גנאי, מאי ולכ"ק
וצ "ב, הרוה"ק , נאבד  איסור מאכל ע "י
אכל דאם בליקו "א  מש"כ עפ"י ואפ"ל
קליפות בג' קשר הוא איסור  מאכל

עיי"ש. הטמאים 

טוב "סימן – בגימטריה גם  1006 = אמה " חמשים  גבוה  עץ  "יעשו של  והגימטריה 
ישראל" ולכל  לנו יהא  טוב ומזל 

יהיה  אז  כשרות  במאכלות יזהרו  שאם 
ישראל" ולכל  לנו יהא  טוב ומזל  טוב  "סימן 
בשמחת  ישראל  עם  כל את ישמח הקב"ה 

הרשע  המן מעשה  ונזכור זה  הפורים חג
ליהודים  ישראל, עם  את  הציל  שמרדכי ואיך 

ויקר. וששון ושמחה אורה הייתה 
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כּ ּמ ההרבּ ים ה דּ ת מן יצא וּ  זה  ידי דּ על  ראינוּ  
ונת ּפ ּט מוּ  ׁש אכלוּ  לוע"ז בּ ארץ קהלּ וֹ ת
ה ּק לּ ים, השובי"ם  ידי  על וּ טרפוֹ ת בּ נביל וֹ ת
מן ׁש נּ אבד וּ  עד  זרוֹ ת דּ עוֹ ת עליהם  וגבר וּ 

אׁש )הּק הל להבוֹ ת החוֹ צבים דּ בריו ,(עיי"ש 
אפרים " מחנה  בּ דגל מ וּ בא עקבוכן (ּפ רׁש ת 

זצ"ל  מהרמבּ "ם  איׁש ׁש )מכ ּת ב אלף  בעים  

ונת ּפ ּט מוּ  ׁש אכלוּ  בּ גלל  הּמ תים  בּ תחיּ ת כּ פרוּ 
וּ בא מהדּ ת  ׁש יּ צאוּ  עד אס וּ רוֹ ת  בּ מאכלוֹ ת

כּ לּ ם את והרג מל ויד וּ ע עליהם רח "ל. 
כּ ל  לפּת וֹ ת  ׁש לּ א מ"ם  הסמ "ך ׁש מערמת
ורבּ נים  ׁש וֹ חטים  מעמיד רק ויחיד, יחיד 
ה כּ ל  זה ידי  ועל  דּ יליּה  מּס טרא  מק וֹ ם  בּ כל 

בּ רׁש ּת וֹ .

צבי ùòתי  אצל ý ראינò מ ₣ יóראל ùאלקי לכ ćר  האדם  את מביא  חלב ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאכילת 
וזכר₣. òמ ₣ ְְְִִַיflח

דּ ין מבּ ית  עדוּ ת גּ ביּ ת נביא  לזה וּ בנ וֹ סף
צבי ׁש בּ תי  אי - ׁש בּ יר וּ ׁש לים לקחה גּ דוֹ ל  

א ּס וּ ר ׁש היא ה כּ ליוֹ ת חלב אוֹ תם והאכיל מנין
ה בּ רכהכּ רת זה על ד'וע שׂ ה אּת ה  ּבּ רו 

א ּס וּ רים מ ּת יר הע וֹ לם  מל כּ מוֹ אלקינוּ  , 
יעקב  לר בּ נוּ  הּק נא וֹ ת  ּת וֹ רת בּ ספר ׁש ּמ וּ בא 
וּ כּ תבים  מאמרים  קבוּ צת והיא  זצ"ל  מעמדּ ין 
נד ּפ ס  סוֹ ד וֹ , ומתי צבי ׁש בּ תי נגד
צלּ וּ ם  בּ דּ פוּ ס ונד ּפ ס תקי "ב. בּ אמסטערדאם
וז"ל : מקוֹ ר , הוֹ צאת  ע"י  תשל "א  בּ יר וּ ׁש לים
במותב  תוב "ב : בּ יר וּ ׁש לים עדוּ ת קבּ לת  טפס
לקדמנא  ואתא הוינא, כּ חדא  דינא  בי  תלתא 
אי ׁש  חביב מׁש ה  מהו"רר  הכּ וֹ לל החכם 

עד וּ ת  בּ תוֹ רת  והעיד  וז"ל (בּ לׁש וֹ נוֹ )ספר דּ י  , 

בּ ין הדּ בר ׁש ּמ פרסם מעיד  אני  בלה "ק :
ׁש בּ תי וחבר וֹ ן , בּ יר וּ ׁש לים חכמים  ּת למידי

דּ תוֹ , ׁש המיר  קדם  תר "ו  חלבצבי האכיל 
להם צוּ ה גּ ם  מ יּ שׂ ראל , לע שׂ רה כּ ליוֹ ת 
כּ סדר והאכילם לארץ  בּ ח וּ ץ ּפ סח  להקריב
חלב אכילת על בּ רכה עשׂ ה גּ ם  ּפ סח, אכילת
א ּס וּ רים מּת יר ה' אּת ה  ּבּ רו הנּ סחא , ,בּ זוֹ  

ּת וֹ רה  בּ על  אחד מאדם זה  דּ בר ׁש מעּת י  וגם
ע שׂ ה   ּכ ואחר  זה דּ בר  כּ ן  גּ ם  ׁש עשׂ ה  גּ ד וֹ ל 

תכ"ה ׁש בּ ׁש נת  ׁש מעּת י  גּ ם  גּ ילהּת ׁש וּ בה, 
בּ ן מׁש יח ׁש הוּ א עצמוֹ  על  צבי ׁש בּ תי

הרב דּ וד הכּ וֹ לל מהחכם  ׁש מעּת י  עוֹ ד ...... 
יצחקי דּ ספרדים אברהם  וּ ר"מ אב "ד  

מרבּ וֹ  ׁש מע תוב "ב, ירוּ ׁש לים  בעיה "ק
מהור"ר הכּ וֹ לל החכם  גלאנטיהגּ דוֹ ל מׁש ה 

לׁש בּ תאי מבזּ ה הייתי לא  מ ּת חלּ ה אוֹ מר,
הייתי ׁש לּ א ּפ י על  אף  וזכר וֹ , ׁש מ וֹ  יּמ ח  צבי
ׁש ל  יד כּ תב ׁש ראיתי אחר רק  בּ וֹ , מאמין 

וזכר ׁש מ וֹ  י ּמ ח  צבי לכאןוֹ ׁש בּ תי ׁש כּ תב  
בּ וֹ , מאמין ׁש היה  אנילאחד  עצמ וֹ  את וחתם  

צבי ׁש בּ תי אלקיכם ׁש ם הוי"ה  ׁש כּ תב דּ הינ וּ  , 
א וֹ ת וֹ  מחרים  אני זה  אחר  כּ כתיבתוֹ , הּק דוֹ ׁש 

ויוֹ ם . י וֹ ם בּ כל
אשר זרש, וישנה  המן  ישנו דור, בכל וכך,
היה  לא  אשר  ואחר , חדש הרס מחפשים
והקב "ה  התורה , את  להרוס היום , עד קיים 
הסודות  את  שיגלה הפנחס שיהיה  מי  מחפש
הדור של וזרש" ה "המן אותו הם מי האלו
ישראל , הכלל כל  את  מזיקים הם ובמה  הזה,
הסוד  את תיכף  הבין  מרדכי דבר , אחרית  אך 
בזה , כוונתו  ומה  רשע אותו של הסעודה של
וכמו אסורות, מאכלות ישראל  את להאכיל 
בסעודה  משפטים  פרשת בזוה "ק  שכתוב 
בשר הייתה שסעודתו הרשע  נבוכדנצר  של
כוח  יש  בחלב בשר  שבאכילת וידע  בחלב
רצה  זה ומפני ח "ו המקדש בית את  להחריב 
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בשר גם  יאכלו ועזריה מישאל  שחנניא 
שכתוב  כמו זרעונים רק אכלו והם וחלב,

ה )רש"י פסוק א פרק  לשון(דניאל - וימן 
המלך  מאכל שם הוא - בג מפת הזמנה.
ואין לחם בג  פת פותרים ויש כשדים בלשון
את  נושא המלצר ויהי  כתיב  שהרי  כן  נראה 
זרעונים  ואין  זרעונים  להם  ונותן בגם  פת 

תבשיל . חליפי אלא  לחם חליפי
לצדיק , הוא דגנאי התוס' דברי פירשתי ובזה 
החי' זאת בפסוק  זו בפ' בילקוט איתא  דהנה 
יצחק  ר' בשם ברכי ' ר ' וז "ל. תאכלו אשר
לצדיקים  לעשות  הקב"ה עתיד גדול  אריסטון 
נבילות  אכל שלא  מי  וכל לבא  לעתיד
הה "ד  ממנו  לאכול יזכה  בעוה"ז  וטריפות
מזהיר משה לפיכך כו'. ואכול  כו' נבילה חלב

ע"כ . החי' זאת להם  ואמר לישראל  להם
קנא:)ואיתא  באדם (שבת שולטת  חי ' אין 

שנאמר  כבהמה, לו נדמה  כן אם  (תלים אלא

יג ) ובהזוהרמט, נדמו , כבהמות  נמשל 
קצא.)הקדוש שנדמה (וישב דמה  מפרש

פוגם  שהוא  ידי על  בא  הוא כבהמה  האדם 
סר כן ידי דעל אסורות, במאכלות פיו  את 
ולזה  כן  ועל כבהמה, ונדמה מעליהם , צלם 

דניאל ח )לאשר א, בפת (דניאל התגאל לא 
המלך קכה:)(בתג משפטים  של זוהר  דמאכלו

בחלב , בשר  הי' נבוכדנצר  רשע אותו
ופני בדמות  פניו האירו  אזי  אכל, לא ודניאל 

ולזה כן  ועל כג )אדם , ו, בו(דניאל שלטו  לא 
לגוב  אותו שהשליכו  בשעה האריות 

באורך . הקדוש בהזוהר  שם  עיין האריות ,
פנחס )ובזוה"ק הדבר(פ' דעניין  כתב 

עצמו את  שפוגם  ידי  על בא  הוא  שנדמה 
ממנו מסתלק ועי"ז אסורות, במאכלות ופיו

והד  רק הצלם  לו אדם תואר ולא  יוקן 
המלך  בג מפת  שנשמר  דניאל ולזה  כבהמה .
שלטו לא ולזה מעליו. ודיוקנו צלו  סר  לא 

מזה . באורך יע"ש  אריותא  בו 
לשבח  עלינו  בתפילת שאומרים  אפ"ל ובזה 
להעביר עזך , בתפארת  מהרה  לראות כו',
יכרתון, כרות והאלילים  הארץ מן  גלולים 
כמו  הוא אסורות שמאכלות בזוה "ק (כמבואר 

ע"ז) ש-ד-יעובד במלכות עולם (ר "תלתקן

ישראל ) דלתות בנישומר  כשכל יהי ' מתי
שאוכלים  האנשים היינו  בשמך , יקראו  בשר
שכתב  מה בהקדם  אפ"ל בשמך  יקראו בשר
מאכלות  שהאוכל זי"ע  מקאלאמייע הלל  רבי 

כו '. אתה  אבינו לומר יכול אינו  אסורות
ואת  עה "פ  ויגש פ' אלימלך  בנועם  ועי '
יכול  כשרים  מאכלים  שהאוכל  כו ', יהודה
מגדים  נועם ועי ' הקודש , רוח לידי לבוא 

שס"ב ) ודף צלם סר  קט"ו יתורץ(דף  ובזה .
יב:)התוס' יג: עי'(שבת והטה  קרא ר"י

לצדיק, הוא דגנאי ומתרץ שמקשה תוספות
שדווקא הגנאי  אפ"ל גנאי, מאי ולכ"ק
וצ "ב, הרוה"ק , נאבד  איסור מאכל ע "י
אכל דאם בליקו "א  מש"כ עפ"י ואפ"ל
קליפות בג' קשר הוא איסור  מאכל

עיי"ש. הטמאים 

טוב "סימן – בגימטריה גם  1006 = אמה " חמשים  גבוה  עץ  "יעשו של  והגימטריה 
ישראל" ולכל  לנו יהא  טוב ומזל 

יהיה  אז  כשרות  במאכלות יזהרו  שאם 
ישראל" ולכל  לנו יהא  טוב ומזל  טוב  "סימן 
בשמחת  ישראל  עם  כל את ישמח הקב"ה 

הרשע  המן מעשה  ונזכור זה  הפורים חג
ליהודים  ישראל, עם  את  הציל  שמרדכי ואיך 

ויקר. וששון ושמחה אורה הייתה 
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עם  וּ בא  עליו מר דּ כי  את ויתל וּ   ל ּמ ל אמר וּ ב בּ קר  א ּמ ה  חמים
העץ: ו יּ עשׂ  המן לפני  ה דּ בר ויּ יטב שׂ מח  ה ּמ ׁש ּת ה אל   ה ּמ ל
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לפורים  זוהר
ו' פרק  אסתר  מגילת

ספרילה(א ) את להביא  ו יּ אמר  ה ּמ ל ׁש נת נדדה  הה וּ א  
לפני נקראים  ויּ הי וּ  ה יּ מים  דּ ברי ה זּ כרנוֹ ת

: ׁש ני(ב)ה ּמ ל ותר ׁש  בּ גתנא  על  מר דּ כי  ה גּ יד  א ׁש ר  כתוּ ב ויּ ּמ צא  
 בּ ּמ ל יד  לׁש ח  בּ ק ׁש וּ  א ׁש ר ה ּס ף מ מרי   ה ּמ ל סריסי

על(ג)אח ׁש ור וֹ ׁש : למרדּ כי וּ גד וּ לּ ה  יקר  נּ ע שׂ ה  מה   ה ּמ ל ויּ אמר  
דּ בר : ע ּמ וֹ  נע שׂ ה  א  מ ׁש רתיו ה ּמ ל נערי ויּ אמר וּ  ויּ אמר(ד)זה  

לאמר החיצוֹ נה   ה ּמ ל בּ ית לחצר  בּ א  והמן בחצר מי  ה ּמ ל
לוֹ : הכין א ׁש ר העץ  על  מר דּ כי את לתלוֹ ת  נערי(ה)ל ּמ ל ויּ אמרוּ  

יבוֹ א : ה ּמ ל ויּ אמר  בּ חצר עמד  המן ה נּ ה  אליו  ויּ בוֹ א (ו)ה ּמ ל 
בּ יקר וֹ  חפץ  הּמ ל א ׁש ר  בּ איׁש  לע שׂ וֹ ת מה  ה ּמ ל ל וֹ  ויּ אמר  המן

בּ ל בּ וֹ  המן מּמ נּ י:[יט]ויּ אמר יוֹ תר  יקר  לע שׂ וֹ ת  ה ּמ ל יח ּפ ץ  למי 

ע"א)יט . י"ז (דף שמות פרשת  שמות  זוהר

ה fiב ֲֵֶֶַַמחòבת 

ואמר תיב, לפיכ ,מע רי ְְְִִִִִֶַַָָֹאמר
ע"ב) רל "ד ל ה (בראשית אכניס  ְְְְִִַַלמר

אמר,  דא מה א, ט"ז)מתא  ב', (שמואל  ְְְְִֵַָָָָ
ל אמר יי' מחבת(ל)י וד. את קל ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

וכ לבד . ו')הב ל,(אסתר המ ואמר ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ
י"ז)וכ מאה(בראשית בה ל ואמר ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

מחבא אכניס  נמי, הכא  א ְְֲִֵַַַָָָָָָנה.
מאי . מ  ועצ רב אמר ,הלְְְְְִִֶַַָָ

ר .מ  אינ ,ילה ממנא לאמר נצ ְְְִִִֶַָָֹ
,הי וק א חילא ,ייהל ְְְְְְְִִֵַָָָאמר
. ילה מ לטנא ,מ ותיפא  ְְְְְִִִִֶַַָָָָרברבא 

ואמר , ת ב  לפיכ ,מע ר י ְְִִִֶַַַָָָֹאמר 
אמר   מ זה, בר  ל הכניס ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָל מר

טז) ב את (שמואל קל  ל אמר ה ' ִֵֶַַָי
 וכ לבד. הב  מחבת (אסתרוד. ְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

לו) המ וכואמר יז), (בראשית  ְְִֵֶַָָ
 א נה . מאה בה ל ְְִֵֶֶַַַָָָֹו אמר
אמר  ל מחבה הכניס  ,  אְְְֲִִִֶַַָָָָָ
רצה ?מ ה  מה .מ  ועצ ְִִֶֶֶַַָָָרב
 ל אמר  ה .ה ממ ה  ְְְִֵֶֶֶַָָָֻל מר
,מ י ות דל  ה ותק ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹחיל 

.ה לטְִֵֶֶַָמה
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לפני נקראים  ויּ הי וּ  ה יּ מים  דּ ברי ה זּ כרנוֹ ת

: ׁש ני(ב)ה ּמ ל ותר ׁש  בּ גתנא  על  מר דּ כי  ה גּ יד  א ׁש ר  כתוּ ב ויּ ּמ צא  
 בּ ּמ ל יד  לׁש ח  בּ ק ׁש וּ  א ׁש ר ה ּס ף מ מרי   ה ּמ ל סריסי

על(ג)אח ׁש ור וֹ ׁש : למרדּ כי וּ גד וּ לּ ה  יקר  נּ ע שׂ ה  מה   ה ּמ ל ויּ אמר  
דּ בר : ע ּמ וֹ  נע שׂ ה  א  מ ׁש רתיו ה ּמ ל נערי ויּ אמר וּ  ויּ אמר(ד)זה  
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ל אמר יי' מחבת(ל)י וד. את קל ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

וכ לבד . ו')הב ל,(אסתר המ ואמר ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ
י"ז)וכ מאה(בראשית בה ל ואמר ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

מחבא אכניס  נמי, הכא  א ְְֲִֵַַַָָָָָָנה.
מאי . מ  ועצ רב אמר ,הלְְְְְִִֶַַָָ

ר .מ  אינ ,ילה ממנא לאמר נצ ְְְִִִֶַָָֹ
,הי וק א חילא ,ייהל ְְְְְְְִִֵַָָָאמר
. ילה מ לטנא ,מ ותיפא  ְְְְְִִִִֶַַָָָָרברבא 

ואמר , ת ב  לפיכ ,מע ר י ְְִִִֶַַַָָָֹאמר 
אמר   מ זה, בר  ל הכניס ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָל מר

טז) ב את (שמואל קל  ל אמר ה ' ִֵֶַַָי
 וכ לבד. הב  מחבת (אסתרוד. ְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

לו) המ וכואמר יז), (בראשית  ְְִֵֶַָָ
 א נה . מאה בה ל ְְִֵֶֶַַַָָָֹו אמר
אמר  ל מחבה הכניס  ,  אְְְֲִִִֶַַָָָָָ
רצה ?מ ה  מה .מ  ועצ ְִִֶֶֶַַָָָרב
 ל אמר  ה .ה ממ ה  ְְְִֵֶֶֶַָָָֻל מר
,מ י ות דל  ה ותק ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹחיל 

.ה לטְִֵֶֶַָמה



לפורים ו'זוהר פרק  אסתר מגילת ב 

בּ יקר וֹ :(ז) חפץ  ה ּמ ל א ׁש ר  אי ׁש   ה ּמ ל אל  המן יביא וּ (ח )ויּ אמר 
 ה ּמ ל עליו רכב א ׁש ר  וס וּ ס   ה ּמ ל בּ וֹ  לב ׁש  א ׁש ר  מלכ וּ ת לבוּ ׁש 

בּ רא ׁש וֹ : מלכוּ ת כּ תר  נ ּת ן יד(ט)וא ׁש ר  על  וה ּס וּ ס  ה לּ בוּ ׁש  ונתוֹ ן 
 ה ּמ ל א ׁש ר האי ׁש  את והל בּ י ׁש וּ  ה ּפ רּת מים  ה ּמ ל מרי אי ׁש 
כּ כה לפניו  וקרא וּ  העיר בּ רח וֹ ב ה ּס וּ ס  על והר כּ יבה וּ  בּ יקר וֹ  חפץ

בּ יקר וֹ : חפץ   ה ּמ ל א ׁש ר לאיׁש  מהר(י)יע שׂ ה  להמן  ה ּמ ל ויּ אמר 
למר דּ כי כן וע שׂ ה  דּ בּ ר ּת  כּ א ׁש ר ה ּס וּ ס  ואת ה לּ בוּ ׁש  את קח 
דּ בּ רּת : א ׁש ר מכּ ל  דּ בר  ּת ּפ ל  אל   ה ּמ ל בּ ׁש ער  ה יּ וֹ ׁש ב  ה יּ ה וּ די

ויּ ר כּ יבה וּ (יא) מר דּ כי  את ויּ ל בּ ׁש  ה ּס וּ ס  ואת ה לּ בוּ ׁש  את המן ויּ ּק ח 
חפץ  ה ּמ ל א ׁש ר לאיׁש  יעשׂ ה  כּ כה  לפניו ויּ קרא  העיר  בּ רח וֹ ב 

בּ יתוֹ (יב )בּ יקר וֹ : אל  נדחף והמן  ה ּמ ל ׁש ער אל  מר דּ כי  ויּ ׁש ב 
רא ׁש : וחפוּ י את (יג)אבל אהביו וּ לכל  א ׁש ּת וֹ  לזרׁש  המן ויס ּפ ר  

ה יּ ה וּ דים  מזּ רע  אם א ׁש ּת וֹ  וזר ׁש  חכמיו ל וֹ  ויּ אמר וּ  קרה וּ  א ׁש ר  כּ ל
ּת ּפ וֹ ל נפוֹ ל כּ י  ל וֹ  תוּ כל א  לפניו  לנ ּפ ל הח לּ וֹ ת א ׁש ר מר דּ כי 

להביא (יד)לפניו: ויּ בהלוּ  ה גּ יע וּ   ה ּמ ל וסריסי  ע ּמ וֹ  מד בּ רים ע וֹ דם 
אס ּת ר: עשׂ תה  א ׁש ר  ה ּמ ׁש ּת ה  אל המן  את





זֹוַהר ְלּפּוִרים

 מגילת אסתר
פרק
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בּ יקר וֹ :(ז) חפץ  ה ּמ ל א ׁש ר  אי ׁש   ה ּמ ל אל  המן יביא וּ (ח )ויּ אמר 
 ה ּמ ל עליו רכב א ׁש ר  וס וּ ס   ה ּמ ל בּ וֹ  לב ׁש  א ׁש ר  מלכ וּ ת לבוּ ׁש 

בּ רא ׁש וֹ : מלכוּ ת כּ תר  נ ּת ן יד(ט)וא ׁש ר  על  וה ּס וּ ס  ה לּ בוּ ׁש  ונתוֹ ן 
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בּ יקר וֹ : חפץ   ה ּמ ל א ׁש ר לאיׁש  מהר(י)יע שׂ ה  להמן  ה ּמ ל ויּ אמר 
למר דּ כי כן וע שׂ ה  דּ בּ ר ּת  כּ א ׁש ר ה ּס וּ ס  ואת ה לּ בוּ ׁש  את קח 
דּ בּ רּת : א ׁש ר מכּ ל  דּ בר  ּת ּפ ל  אל   ה ּמ ל בּ ׁש ער  ה יּ וֹ ׁש ב  ה יּ ה וּ די

ויּ ר כּ יבה וּ (יא) מר דּ כי  את ויּ ל בּ ׁש  ה ּס וּ ס  ואת ה לּ בוּ ׁש  את המן ויּ ּק ח 
חפץ  ה ּמ ל א ׁש ר לאיׁש  יעשׂ ה  כּ כה  לפניו ויּ קרא  העיר  בּ רח וֹ ב 

בּ יתוֹ (יב )בּ יקר וֹ : אל  נדחף והמן  ה ּמ ל ׁש ער אל  מר דּ כי  ויּ ׁש ב 
רא ׁש : וחפוּ י את (יג)אבל אהביו וּ לכל  א ׁש ּת וֹ  לזרׁש  המן ויס ּפ ר  

ה יּ ה וּ דים  מזּ רע  אם א ׁש ּת וֹ  וזר ׁש  חכמיו ל וֹ  ויּ אמר וּ  קרה וּ  א ׁש ר  כּ ל
ּת ּפ וֹ ל נפוֹ ל כּ י  ל וֹ  תוּ כל א  לפניו  לנ ּפ ל הח לּ וֹ ת א ׁש ר מר דּ כי 

להביא (יד)לפניו: ויּ בהלוּ  ה גּ יע וּ   ה ּמ ל וסריסי  ע ּמ וֹ  מד בּ רים ע וֹ דם 
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לפורים31קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי אזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

לפורים  זוהר
ז  פרק אסתר מגילת

ה ּמ ל כּ ה :ובא(א ) אס ּת ר  עם ל ׁש ּת וֹ ת והמן  ויּ אמר(ב )ה ּמ ל 
מה ה יּ ין בּ מׁש ּת ה  ה ני בּ יּ וֹ ם גּ ם  לאס ּת ר  ה ּמ ל

אס  אלת ה ּמ לכ וּ ת חצי עד  בּ ּק ׁש ת וּ מה   ל ותנּ תן ה ּמ לכּ ה  ּת ר 
בּ עיני (ג)ותע שׂ : חן מצאתי  אם  וּת אמר  ה ּמ ל כּ ה  אס ּת ר  וּת ען 

וע ּמ י בּ ׁש אלתי נפ ׁש י  לי ּת נּ תן ט וֹ ב   ה ּמ ל על  ואם  ה ּמ ל
להר וֹ ג(ד ):[כ]בּ ב ּק ׁש תי לה ׁש מיד  ועּמ י  אני  נמכּ רנוּ  כּ י  

ע"ב ):כ. רט "ו דף - פנחס (פרשת במדבר ספר - זוהר

òל מאירים  ùבגדים  ü א ₣ת ýמל ùיòים  מהôכינה ó₣הח לבòýי מפòיטים  ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָצ ûיקים 
ה₣רה ַָס ₣ד ₣ת

אקמה מקדא , י אתחרב ְְְְְְְִִֵַַָָָָבזמנא
אנ י ונתדלדל , רא חפ עבדיְְְְְֲִִֵַַַָָָֹ
על  , אתקריא מעה אני ואי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַמעה.

 על אמר מטרניתא , (לא (משלי ְְְִִֵַַָָָ
על  עלית  וא חיל  ע נת ְְִִַַַָָָָרת 
זכוי דיק , לי אית אי אבל ְְֲִִִֵַַָָָֻנה.
מטר ניתא, ה לאנהרא, ְְְְְִַַָָָָועבדי
 טיפ קדרתא  לבי מ ְְְְְִִִִֵַַָָָלמפט
 נהירי גווני י לב ל ְְְְְִִִִִִַָָָלק טא
ראיתיה ,י תיב מה  ארייתא, רזיְְְְְִִִִֵַַָָָ
 נהירי רזי ראיתיה , .לע רית  ְְְְְִִִִִִִָָָלזר
הא הדא אתקרי, ר"ז אר ְְְְְֲִֵַָָָא רייתא ,

ו)דכתיב, אר.(משלי תרה  מ וה נר י ְְִִִִֵָָ
ראיתיה. אמר רזי י באְְְִִִִִֵַָָ

ùבòčתי וע flי òùאלתי נפ òי לי Žתן מבòčת ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה ôכינה 

,ברי רגזא ימ סליק זמנא  ְְְְִִִִֵֵַָָָבהה א

עבדי רה ,ק ה ית ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָכחרב
ואי  מע ה . אני ל לונ  רא ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹחפ
הלה,  על  נקרא מע ה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָאני 

עליה  לא)אמר  ע(משלי נת רת ֱֶֶֶַַָָָָ
י  א אבל נה. על עלית וא ְְֲִִִֵַַָָָָָֻחיל
את  ה להאיר מע יו כתיו ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֻציק 
קדרת  לב י מה ולפט ְְְְְִִֵֶַַַָָֹה ל ה,
ל  י לב תא לקט טי ְְְִִִֵֶַַָה
מה הרה , ס דת ל   מאירי וניְְִִִֶַַָָ
.לע רית  לז ר ראיתיה ? ְְְִִִִָָָֹתב
הרה, ל  מאירי ס דת ְְְִִִִֶַָָראיתיה ,

תב  זה ר"ז. נקרא ו)א"ר י (משלי ְִִֶֶֶָָָ
 לה בד ת אר . ותרה מצוה ְְִֵַַָָָנר

ראיתיה . ְֱִִֶַָנאמר

,נ רגז   מ ע לה  זמ תבא(ז (אסתר ְְְִֶֶֶַֹ



לפורים אזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

לפורים  זוהר
ז  פרק אסתר מגילת

ה ּמ ל כּ ה :ובא(א ) אס ּת ר  עם ל ׁש ּת וֹ ת והמן  ויּ אמר(ב )ה ּמ ל 
מה ה יּ ין בּ מׁש ּת ה  ה ני בּ יּ וֹ ם גּ ם  לאס ּת ר  ה ּמ ל

אס  אלת ה ּמ לכ וּ ת חצי עד  בּ ּק ׁש ת וּ מה   ל ותנּ תן ה ּמ לכּ ה  ּת ר 
בּ עיני (ג)ותע שׂ : חן מצאתי  אם  וּת אמר  ה ּמ ל כּ ה  אס ּת ר  וּת ען 

וע ּמ י בּ ׁש אלתי נפ ׁש י  לי ּת נּ תן ט וֹ ב   ה ּמ ל על  ואם  ה ּמ ל
להר וֹ ג(ד ):[כ]בּ ב ּק ׁש תי לה ׁש מיד  ועּמ י  אני  נמכּ רנוּ  כּ י  

ע"ב ):כ. רט "ו דף - פנחס (פרשת במדבר ספר - זוהר

òל מאירים  ùבגדים  ü א ₣ת ýמל ùיòים  מהôכינה ó₣הח לבòýי מפòיטים  ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָצ ûיקים 
ה₣רה ַָס ₣ד ₣ת

אקמה מקדא , י אתחרב ְְְְְְְִִֵַַָָָָבזמנא
אנ י ונתדלדל , רא חפ עבדיְְְְְֲִִֵַַַָָָֹ
על  , אתקריא מעה אני ואי ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַמעה.

 על אמר מטרניתא , (לא (משלי ְְְִִֵַַָָָ
על  עלית  וא חיל  ע נת ְְִִַַַָָָָרת 
זכוי דיק , לי אית אי אבל ְְֲִִִֵַַָָָֻנה.
מטר ניתא, ה לאנהרא, ְְְְְִַַָָָָועבדי
 טיפ קדרתא  לבי מ ְְְְְִִִִֵַַָָָלמפט
 נהירי גווני י לב ל ְְְְְִִִִִִַָָָלק טא
ראיתיה ,י תיב מה  ארייתא, רזיְְְְְִִִִֵַַָָָ
 נהירי רזי ראיתיה , .לע רית  ְְְְְִִִִִִִָָָלזר
הא הדא אתקרי, ר"ז אר ְְְְְֲִֵַָָָא רייתא ,

ו)דכתיב, אר.(משלי תרה  מ וה נר י ְְִִִִֵָָ
ראיתיה. אמר רזי י באְְְִִִִִֵַָָ
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עבדי רה ,ק ה ית ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָכחרב
ואי  מע ה . אני ל לונ  רא ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹחפ
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את  ה להאיר מע יו כתיו ְְֲִִֶֶֶַַָָָָֻציק 
קדרת  לב י מה ולפט ְְְְְִִֵֶַַַָָֹה ל ה,
ל  י לב תא לקט טי ְְְִִִֵֶַַָה
מה הרה , ס דת ל   מאירי וניְְִִִֶַַָָ
.לע רית  לז ר ראיתיה ? ְְְִִִִָָָֹתב
הרה, ל  מאירי ס דת ְְְִִִִֶַָָראיתיה ,

תב  זה ר"ז. נקרא ו)א"ר י (משלי ְִִֶֶֶָָָ
 לה בד ת אר . ותרה מצוה ְְִֵַַָָָנר

ראיתיה . ְֱִִֶַָנאמר

,נ רגז   מ ע לה  זמ תבא(ז (אסתר ְְְִֶֶֶַֹ



לפורים ז זוהר פרק  אסתר מגילת ב 

ה צּ ר[כא ]וּ לא בּ ד אין כּ י החר ׁש ּת י  נמכּ רנ וּ  ול ׁש פח וֹ ת לעבדים וא לּ וּ  

ז) ל(אסתר וייא ככה , לה ְֲֵֶֶַַַָָָָָוחמת
,י ק עמידה לתא  ה)מלא (אסתר ְְֲִִֵַַַָָָ

.ת מה ל נת ו  אלת ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמה
,יל רקנא על אלא זמנא , ְְְְְִִֵַַָָָָָההא

דכתיב, הא הדא  ,י ע ז)בנהא  (אסתר ְְֲִִִֵָָָ
ב תי. ועי אלתי  נפ י לי תְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
גלתא, עלמא אתחזיא ק ת ְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָאבל 
ד  , לימ נפיק זמני , איה ְְְְְִִִִִִַַָָעבא
לא לזמני עבדי, ירי מכ ְְְְִִִִַָָני
 רי מכ לא נ י  ד , לימ ְְְְְְִִִִַַַָא כח

חסר)עבדי כא). ָ
ע"א ):כא. קצ "ו -דף ויקהל (פרשת שמות ספר - זוהר

ה ùיתן לגŽת נכנס ְְִִִַַַָה '

עד  נייחא לי לית הא רי ְְְְִֵֵַַָָוק דא
לאעעא עד לגנ א  ְְְְְְְְִִֵֶַָָָעאל

מתה נוסימ ציק יא.  (ז י(אסתר ְְְְִִִִֵַַָָָ
מי לה ואמר .'וג ועי אני רנְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹנמ
מ ה  חמת  ק ל וה ,'וג זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהא

.'וג  יתה ת  אל  יְִִִֶַַַַָה
òערים ý אó א ₣מרים  האילנ ₣ת ְְְִִִָָָָל 

עאל  הא רי ק דא ְְְְְִַָָָעא
 אילני אי ל די ,עד ְְְְִִִִֵֵֶָָָנא 
ציק יא, מתינ  אי וכל ְְְְְִִִִִַַָָָָנא ,

ואמרי, כד)תחי תהלי)ערי א ְְְְְִֵֵַַָ
.'וג ה בד  מל זה מי  .' וג יכ ְְִֵֶֶֶֶַָָרא
בעתא .'וג  יכרא  ערי  אְְְְֲִֵֶַָָָ
אהדר ארעא  י ציק יא מתהנְְְְְְְִִִַַַַָָָָ
 אי ל ה  אתקיפ די ,פייהְְְְְִִֵַַָלג

ואמרי ,קלד)מלאכי  תהילי) רכ הה  ְְְְִִֵֵַַָָ
דא וא ליפנא יי'. עבי ל יי' ְְְְְְִֵֶַָָָָָאת

 לה ל ויאמר ככה,  ל ה ְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוחמת
לפניו , העמידה ה)תפת   מה(ש ְְֲִִִַַָָָָ

ת א .ת מה   ל  תוי אלתְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ
זה , ע בניה תא על אלת ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻזמ

ז)תב   אלתי (ש נפ י לי ת ְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ראית  קת אבל  בתי. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָועי
 לפעמי הא , עבד לת, לעְִִֶֶֶַָָָָ
 ירימכ ניו ב למ ת, ְְְִִִֵֵֶַָָיצא
בלמת, נמצא  לא ולפעמי ,יהְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹמע

.יה מע ירימכ לא ְְֲִִֵֶֶַַָָֹניו

כנס עד מנחה אי ה א ר  ד ְְְִֵֶַַָָָָול
נ מ ת ע להע ע  עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַלג
וע י  אני  רנ נמ י  ימ וה .יקי ְְְְֲִִִִִִִַַַַַָה

.'ז)וג זה(אסתר ה א מי  לה ו אמר  ְִֶֶֶֶַַֹ
 יה מה חמת ק לוה ,'ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוג

.'וג יתה ת ְִִֶַַָאל 

 לג הא ר דה כנס ְְְִֶַַָָָָָעה
 תא וכל  ה עצי  תא ל אז , ְֲֵֵֶַָָָָָָעד
,מרי וא תחי יקיה ְְְְִִִִִַַנמ ת

כד )  מי (תהלי .'וג יכרא ערי אְְְִִֵֶָָ
 ערי א .'וג ה בד מל ְְְִֶֶֶַָָזה 
מת  בעה  וגו'. יכְְִֵֶֶָָָרא
אז  ,פ לג חזרת  אר יקי ְְִִֶֶַַָָָָה
,מלאכי ת א ל ה ְֲִִִֶַַָָָָמחזיקי

מרי קלד )וא  ל (ש ה ' את  רכ הה  ְְְִִֵֶָָ
הליי  ה חנה ה ולמדנ ה '. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָעבדי

לפורים גזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

 ה ּמ ל בּ נזק  לאס ּת ר(ה):[כב ]ׁש וֹ ה  ויּ אמר  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל ו יּ אמר  

ארע  א , אמרי קא ליתאה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָמ רייא 
תרייתא. ְְְֵַַַָעי

בקר כבי יחד  ùְְֵֶַַָֹֹרן

נהרא סליק עד ירתא, ְְְְֲִִֵַָָָָָוקאמרי
ל  למריה חימ כדי ְְְְְְִִֵֵַַָָָצפרא,
 מלאכי אי וכל מלי, כביא   ְְִִִֵַַַָָָָָֹאי
ה יממא , לטניה י , איְְִִִִֵָָָָֻֻע
הדא ירתא. ואמרי ,למאריה ח ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָמ

דכתיב, לח )הא בקר(איוב כבי יחד ר ְְְִִֵֶַַָֹֹ
.אלהי ני ל ריעְֱִִֵַָָֹו

ע"א ):כב. קפ"ה דף תצוה ואתה (פרשת  שמות ספר - זוהר

מתùרכים fiם  והע₣למ₣ת הôלחן,  מבר ְְְְְִִֵַָָָָָָֻֻהýא 

להיכלא עאל אתי, עלמא ד ְְְְֵֵַָָָָָָָהא 
עלמא חי  וא ח אה , ְְְְְְֵַַַַָָָָָָעלמא 
עאה, סעדתא ההיא  נ י  ע ְְְִִִַַָָָָָָאה
לה ועלמי תרא, רי איה דיְְְְִִִֵָָָָֻ
 יאנ נהיר וכל חיד וכל ,רכיְְְְְְְִִִִִַָָָמת

דכתיב , הא  הדא . כחויקראא) ְְְֲִִִַָָָ
טהר.טז) יי ' ע"ב)לפני (ק' ְְְִִֵָָ

הה ýא המקטרג òל  ההיא  ה õמחה  ְְְִִִֵֶַַַַַָז₣הי 

טז)תיב  ני(ויקרא על אהר ונת ְְְֲִֵַַַָֹ
וג רל  ליי אחד רל רלת  עיריְְְִִֶַַָָָָָה
חדוה ההא  איה א לעזאזל. ְֲִֵֶֶַַָָָָאחד
הא  רי קדא  גי לטרא, ְְְְְְִִַַָָההא
ידע  ולא ,לי יוז רל, יע ְְִִִֵֵַַָָָָיטיל
עא ועל ,ירי על איל ליק  ְְִִֵֵַַַַָָנר

אמר דא מה ,ילי(כה י(משלי ְְְִִֵַַָָ
.רא על  חתה אה ִֶֶַַָָֹגחלי

ùניה. ועל  עליה מבòčת הflלה  לfl ה ùא  א òר  ְְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלבž₣ף

ה)וסימנ אסר(אסתר הביאה לא  א ְְִִֵֵֶַָָָֹ

ה עת  ארע  זה  את ְְֵֶֶֶַַַָאמר
ֲַָהאחרנת.

ה קר , אר ע לה עד  ירה מריְְִִֶֶֶַַָֹוא
תא ל  נאד את חימ ְְְֲִֶַָָָָואז 
לאכיה  תא וכל מ לת , כביְְִִַַַָָָָָ
חימ  , נלט  ניְְְְִִִֶֶַַָָָֻהעלי
תב  זה ירה. מריוא נאד ְְֲִִֶֶֶָָָאת 

ני (איובלח ) ל  ריע ו בקר כבי יחד רְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ
.ֱִֹאלהי

להיכל  נכנס ה א  ל הע אר ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
מח  מ צא  חה ל הע ְֵֵֶֶַַַָָָל
עדה ניו   ע  ח ה  ל ְְִַַַָָָָָהע
,לחה  מבר הא אז ההיא, ְְְִֵֶַַָָָָָֻהעלינה
מחה וכל ,רכי מת  ְְְְְִִִָָָָָָֻוהע למת
זה .  נמצאת   ני ה הארת  ְְִִֶֶַַָָָָָוכל

טז)תב טהר.(ויקרא ה' לפני ְְִִֵֶָָ

טז)ת ב ני (ויקרא  על  אהר ונת ְְֲֵַַַָָֹ
וגרל לה' אחד רל  רל ת  עיר ְְִִֶַַָָָָֹה
ל ההיא המחה  ז הי לעזאזל. ְֲִִִֵֶֶַַַָָָאחד
הא ר  דה די ההא, ְְְֵֵֶַַַַָָהמקטרג
ידע ולא ,תא מזמי גרל,  ע ְְִִִֵַַַָֹייל
 הע ועל רא על   לק אְֵֵֶַַָָָֹ

אמר  מ ,(כה גחלי (משלי י  ְֱִִֶֶֶֶַָ
.רא על  חתה ֶַַָֹֹאה

  ה)וסימנ אסר(אסתר  הביאה לא א ְְְִִֵֵֶַָָֹ



לפורים ז זוהר פרק  אסתר מגילת ב 

ה צּ ר[כא ]וּ לא בּ ד אין כּ י החר ׁש ּת י  נמכּ רנ וּ  ול ׁש פח וֹ ת לעבדים וא לּ וּ  

ז) ל(אסתר וייא ככה , לה ְֲֵֶֶַַַָָָָָוחמת
,י ק עמידה לתא  ה)מלא (אסתר ְְֲִִֵַַַָָָ

.ת מה ל נת ו  אלת ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמה
,יל רקנא על אלא זמנא , ְְְְְִִֵַַָָָָָההא

דכתיב, הא הדא  ,י ע ז)בנהא  (אסתר ְְֲִִִֵָָָ
ב תי. ועי אלתי  נפ י לי תְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
גלתא, עלמא אתחזיא ק ת ְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָאבל 
ד  , לימ נפיק זמני , איה ְְְְְִִִִִִַַָָעבא
לא לזמני עבדי, ירי מכ ְְְְִִִִַָָני
 רי מכ לא נ י  ד , לימ ְְְְְְִִִִַַַָא כח

חסר)עבדי כא). ָ
ע"א ):כא. קצ "ו -דף ויקהל (פרשת שמות ספר - זוהר

ה ùיתן לגŽת נכנס ְְִִִַַַָה '

עד  נייחא לי לית הא רי ְְְְִֵֵַַָָוק דא
לאעעא עד לגנ א  ְְְְְְְְִִֵֶַָָָעאל

מתה נוסימ ציק יא.  (ז י(אסתר ְְְְִִִִֵַַָָָ
מי לה ואמר .'וג ועי אני רנְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַֹנמ
מ ה  חמת  ק ל וה ,'וג זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהא

.'וג  יתה ת  אל  יְִִִֶַַַַָה
òערים ý אó א ₣מרים  האילנ ₣ת ְְְִִִָָָָל 

עאל  הא רי ק דא ְְְְְִַָָָעא
 אילני אי ל די ,עד ְְְְִִִִֵֵֶָָָנא 
ציק יא, מתינ  אי וכל ְְְְְִִִִִַַָָָָנא ,

ואמרי, כד)תחי תהלי)ערי א ְְְְְִֵֵַַָ
.'וג ה בד  מל זה מי  .' וג יכ ְְִֵֶֶֶֶַָָרא
בעתא .'וג  יכרא  ערי  אְְְְֲִֵֶַָָָ
אהדר ארעא  י ציק יא מתהנְְְְְְְִִִַַַַָָָָ
 אי ל ה  אתקיפ די ,פייהְְְְְִִֵַַָלג

ואמרי ,קלד)מלאכי  תהילי) רכ הה  ְְְְִִֵֵַַָָ
דא וא ליפנא יי'. עבי ל יי' ְְְְְְִֵֶַָָָָָאת

 לה ל ויאמר ככה,  ל ה ְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוחמת
לפניו , העמידה ה)תפת   מה(ש ְְֲִִִַַָָָָ

ת א .ת מה   ל  תוי אלתְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ
זה , ע בניה תא על אלת ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻזמ

ז)תב   אלתי (ש נפ י לי ת ְְִִִִִֵֶֶַָָָ
ראית  קת אבל  בתי. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָועי
 לפעמי הא , עבד לת, לעְִִֶֶֶַָָָָ
 ירימכ ניו ב למ ת, ְְְִִִֵֵֶַָָיצא
בלמת, נמצא  לא ולפעמי ,יהְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹמע

.יה מע ירימכ לא ְְֲִִֵֶֶַַָָֹניו

כנס עד מנחה אי ה א ר  ד ְְְִֵֶַַָָָָול
נ מ ת ע להע ע  עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַלג
וע י  אני  רנ נמ י  ימ וה .יקי ְְְְֲִִִִִִִַַַַַָה

.'ז)וג זה(אסתר ה א מי  לה ו אמר  ְִֶֶֶֶַַֹ
 יה מה חמת ק לוה ,'ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָוג

.'וג יתה ת ְִִֶַַָאל 

 לג הא ר דה כנס ְְְִֶַַָָָָָעה
 תא וכל  ה עצי  תא ל אז , ְֲֵֵֶַָָָָָָעד
,מרי וא תחי יקיה ְְְְִִִִִַַנמ ת

כד )  מי (תהלי .'וג יכרא ערי אְְְִִֵֶָָ
 ערי א .'וג ה בד מל ְְְִֶֶֶַָָזה 
מת  בעה  וגו'. יכְְִֵֶֶָָָרא
אז  ,פ לג חזרת  אר יקי ְְִִֶֶַַָָָָה
,מלאכי ת א ל ה ְֲִִִֶַַָָָָמחזיקי

מרי קלד )וא  ל (ש ה ' את  רכ הה  ְְְִִֵֶָָ
הליי  ה חנה ה ולמדנ ה '. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָעבדי

לפורים גזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

 ה ּמ ל בּ נזק  לאס ּת ר(ה):[כב ]ׁש וֹ ה  ויּ אמר  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל ו יּ אמר  

ארע  א , אמרי קא ליתאה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָמ רייא 
תרייתא. ְְְֵַַַָעי

בקר כבי יחד  ùְְֵֶַַָֹֹרן

נהרא סליק עד ירתא, ְְְְֲִִֵַָָָָָוקאמרי
ל  למריה חימ כדי ְְְְְְִִֵֵַַָָָצפרא,
 מלאכי אי וכל מלי, כביא   ְְִִִֵַַַָָָָָֹאי
ה יממא , לטניה י , איְְִִִִֵָָָָֻֻע
הדא ירתא. ואמרי ,למאריה ח ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָמ

דכתיב, לח )הא בקר(איוב כבי יחד ר ְְְִִֵֶַַָֹֹ
.אלהי ני ל ריעְֱִִֵַָָֹו

ע"א ):כב. קפ"ה דף תצוה ואתה (פרשת  שמות ספר - זוהר

מתùרכים fiם  והע₣למ₣ת הôלחן,  מבר ְְְְְִִֵַָָָָָָֻֻהýא 

להיכלא עאל אתי, עלמא ד ְְְְֵֵַָָָָָָָהא 
עלמא חי  וא ח אה , ְְְְְְֵַַַַָָָָָָעלמא 
עאה, סעדתא ההיא  נ י  ע ְְְִִִַַָָָָָָאה
לה ועלמי תרא, רי איה דיְְְְִִִֵָָָָֻ
 יאנ נהיר וכל חיד וכל ,רכיְְְְְְְִִִִִַָָָמת

דכתיב , הא  הדא . כחויקראא) ְְְֲִִִַָָָ
טהר.טז) יי ' ע"ב)לפני (ק' ְְְִִֵָָ

הה ýא המקטרג òל  ההיא  ה õמחה  ְְְִִִֵֶַַַַַָז₣הי 

טז)תיב  ני(ויקרא על אהר ונת ְְְֲִֵַַַָֹ
וג רל  ליי אחד רל רלת  עיריְְְִִֶַַָָָָָה
חדוה ההא  איה א לעזאזל. ְֲִֵֶֶַַָָָָאחד
הא  רי קדא  גי לטרא, ְְְְְְִִַַָָההא
ידע  ולא ,לי יוז רל, יע ְְִִִֵֵַַָָָָיטיל
עא ועל ,ירי על איל ליק  ְְִִֵֵַַַַָָנר

אמר דא מה ,ילי(כה י(משלי ְְְִִֵַַָָ
.רא על  חתה אה ִֶֶַַָָֹגחלי

ùניה. ועל  עליה מבòčת הflלה  לfl ה ùא  א òר  ְְְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלבž₣ף

ה)וסימנ אסר(אסתר הביאה לא  א ְְִִֵֵֶַָָָֹ

ה עת  ארע  זה  את ְְֵֶֶֶַַַָאמר
ֲַָהאחרנת.

ה קר , אר ע לה עד  ירה מריְְִִֶֶֶַַָֹוא
תא ל  נאד את חימ ְְְֲִֶַָָָָואז 
לאכיה  תא וכל מ לת , כביְְִִַַַָָָָָ
חימ  , נלט  ניְְְְִִִֶֶַַָָָֻהעלי
תב  זה ירה. מריוא נאד ְְֲִִֶֶֶָָָאת 

ני (איובלח ) ל  ריע ו בקר כבי יחד רְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ
.ֱִֹאלהי

להיכל  נכנס ה א  ל הע אר ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
מח  מ צא  חה ל הע ְֵֵֶֶַַַָָָל
עדה ניו   ע  ח ה  ל ְְִַַַָָָָָהע
,לחה  מבר הא אז ההיא, ְְְִֵֶַַָָָָָֻהעלינה
מחה וכל ,רכי מת  ְְְְְִִִָָָָָָֻוהע למת
זה .  נמצאת   ני ה הארת  ְְִִֶֶַַָָָָָוכל

טז)תב טהר.(ויקרא ה' לפני ְְִִֵֶָָ

טז)ת ב ני (ויקרא  על  אהר ונת ְְֲֵַַַָָֹ
וגרל לה' אחד רל  רל ת  עיר ְְִִֶַַָָָָֹה
ל ההיא המחה  ז הי לעזאזל. ְֲִִִֵֶֶַַַָָָאחד
הא ר  דה די ההא, ְְְֵֵֶַַַַָָהמקטרג
ידע ולא ,תא מזמי גרל,  ע ְְִִִֵַַַָֹייל
 הע ועל רא על   לק אְֵֵֶַַָָָֹ

אמר  מ ,(כה גחלי (משלי י  ְֱִִֶֶֶֶַָ
.רא על  חתה ֶַַָֹֹאה

  ה)וסימנ אסר(אסתר  הביאה לא א ְְְִִֵֵֶַָָֹ



לפורים ז זוהר פרק  אסתר מגילת ד

אר המ ה אל לה ע ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָהמלה
 המ ו צא כתיב , א תי.  א י ְִִִִֵֵַָָָָָעתה
ההא לב. וטב מח ההא   ְְֵֵַַַַָ
ד  לבתר .לי ואזיל נטיל, ְְְִִֵַַָָָָָחלקא
מטר ניתא, לבי עאה, מלא ְְְִִֵֵַַָָָָָאתי
ועל  נהא , ועל עלהא, בעת ְְְְְִַַַַַָָָָָָמטרניתא 

מלא. מ ְִַַָָעא 

ùניה על מבòčת ùְְֶֶֶַַָָָגל ýת

וצ גלתא , יראל  זמנא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָואפי
ימא סלקת  איהי ימא, כל תיְְְְִִִַַָָָצל
על  ותבעת עאה , מל א  לק י ְְְְִֵַַַַַָָָָא ,
,קמינ אי ל  ,זר את כדי ְְְְְִִִֵָָָָנהא.
ע למעד  הא  רי קדא  יזְְְְְִִִֶַַָ
א לטרא   זמי הי ואת זר ,ְְְְֱִִֵַַַָָאד
אמר דא מה מעלמא, ְְְְְְְִֵַַַָָָָָלאתערא

כה) לנצח .(ישעיה הות ִֶֶַַַָָע

ùקýŁמ ₣ מתקŁם לא  העלי ₣ן הôם ùְְְְִִֵֵֶַַָָֹגל ýת

דגלתא  זמנא ,ז)וסימנ י(אסתר ְְְְִִִָָָָָ
נזק ה  הר אי י .'וג אני רנְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָנמ
אמר,  דא מה .לה נזק  מאי .לְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָה

ז) האר (יהושע  מ  מנ את  ְְְִִִֵֶֶָָוהכרית
מא הא הדל.  מל עה ְְְְֲִֶַַַָָָמה
איה ודא ,מיק  יאתק לא  ְְְִִִִֵֵַָָָָעאה ,

.ל ה ְֶֶֶֶַנזק 

לחרýת י₣צאים ְְְִִֵֵָיóראל

והלה לה מ פני  נבעת  והמ כדיְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אכח,  חיד וכל ,י אנ נהיר ,דיְְְְְְְִִִֵֵַַָ
 די ימא. הה א ,לחיר נפקי ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָויראל
וחדוה  חיר להלאה, ימא ְְְְֵֵֶַָָָָמההא 
עי די ,עלייה לטאה ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָאתליא,
מה להלאה, א מ ,הע ְְְְְֱִִֵֶַָָָלמחדי
,מנה לאתרא  חלקא לי יהבְְְְְֲִִֵָָָָָ

אר הה אל לה  ע ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָה ל ה
 המ ו צא וכתב, אתי.  א י ְִִִֵֵַָָָָָָע תה 
ההא חלק לב . וטב  מח  ההא ְֵֵֵֶַַַַַָ
א אר ,ב .ל לוה ְֲֵֵֶֶַַָטל,
הלה הלה , לבית העלי  ל ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָה
 מ ע ועל ניה ועל עליה  ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָמבת

.לֶֶַה

ללי מת גלת  ראל  זמ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָואפ
לפני  זה   י עלה היא , י כל ְְְְִִִֵֶָָפת 
ואז  ניה, על מבת   העלי ל ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָה
דה עתיד נקמת תא ל ְְִִֶַָָָָָָנגזרת
אי ונגזר  , אד ע לע ת  הא רְְֱֲִִֵַָָ
מ ,ל הע מ לעבר הה המקטרג ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹעתיד

כה)אמר לנצח.(ישעיה הות  ע  ֱִֶֶֶֶַַַַָָ

הלת  זמ  ז)וסימנ נמרנ(אסתר י ְְְְְִִִִַַַָָ
.לה נזק וה ה ר  אי י .'וג ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאני

אמר  מ ? ל ה נזק  ה (יהושע מה  ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַ
מהז) האר מ מנ את ְְְִִִֵֶֶַָָוהכרית

 ה הרי הדל . מל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָע ה 
נזק  וזה ,מ ק  מתק לא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹהעלי

.לֶֶַה

וה לה . ל ה מפני נבעת  והמ ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואז ,
נמצאת, מחה וכל ני ה אר ְְְִִִֵַָָָָאז
ואז , הה א.  לחרת   צאי י ְְְְְִִֵֵַַָָוי ראל
בג י  ומחה חר ת והלאה , ההא  ְְְְִִֵֵַַָָָָמה
. ה ע למח  צרי ואז  ,עליה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹללט 
חלק  ל תנ  מ והלאה , א ְְְִֵֶֶָָָָָמ
לאר  תנינ    , מה ְְְְִִִֵֵֶַַָָלהתרחק

לפורים הזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

כּ ן: לעשׂ וֹ ת לבּ וֹ  מלא וֹ  א ׁש ר  ה וּ א  זה  ואי  זה  ה וּ א  מי ה ּמ ל כּ ה 
מלּ פני(ו) נבעת והמן ה זּ ה  הרע המן וא וֹ יב  צר  אי ׁש  אס ּת ר  וּת אמר

והּמ ל כּ ה :  בּ חמתוֹ (ז)ה ּמ ל קם גּ נּ ת [כג]וה ּמ ל אל  ה יּ ין מּמ ׁש ּת ה  
כּ י ראה  כּ י  ה ּמ ל כּ ה  מאס ּת ר  נפ ׁש וֹ  על  לב ּק ׁש  עמד והמן ה בּ יתן

:ה ּמ ל מאת הרעה  אליו אל(ח )כלתה  ה בּ יתן מגּ נּ ת ׁש ב  וה ּמ ל 
ויּ אמר עליה  אסּת ר  א ׁש ר  ה ּמ ּט ה  על  נפל  והמן  ה יּ ין מ ׁש ּת ה  בּ ית
 ה ּמ ל מּפ י יצא  ה דּ בר  בּ בּ ית  ע ּמ י  ה ּמ ל כּ ה  את לכ בּ וֹ ׁש  הגם  ה ּמ ל

חפ וּ : המן  ה ּמ ל (ט)וּ פני לפני  ה ּס ריסים מן  אחד  חרב וֹ נה  ויּ אמר  
 ה ּמ ל על  ט וֹ ב דּ בּ ר  א ׁש ר  למר דּ כי המן עשׂ ה  א ׁש ר  העץ ה נּ ה  גּ ם 
עליו : ּת לה וּ   ה ּמ ל ויּ אמר  א ּמ ה  חמים גּ ב ּה  המן בּ בית עמד

ה ּמ ל (י) וחמת למר דּ כי  הכין  א ׁש ר  העץ  על המן את ויּ תלוּ 
:[כד]ׁש ככה 

לאת רא ,י ע לאר יהבי נמי ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהכי
לתא.  ה ְְִַָמ

ע"א ):כג. קצ "ו -דף ויקהל (פרשת שמות ספר - זוהר

ע"א ):כד. קל "ג -דף נשא  (פרשת במדבר ספר - זוהר

òככה לflה ֲֶֶַַַָָָוחמת

דכתיב, הא הדא מא, מ חת אחרא ארחא  נפיק  חמיאה. ז)נא לא(מיכה ְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָָָָֹ
ואמר , תח יסי, רי ק יסי . רי ק .א לעד  קמד)החזיק  תהלי)הע ארי  ְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

 דא מה . כה מה . כה הע ארי  אלהיו. יי  הע א רי  ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹכה 
ז)אמר מרגזיה.(אסתר כי ככה, לה וחמת  ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

פר  במדבר ספר עא :)זוהר  קעט  (דף קרח שת

ה flות סם  ò י ְֵֶַַַַָבכעס

הות, ס כעס לי אית כעיס, ְְְִִֵֶַַַַַָָמא
ל  ,מתניתי מארי אקמה ְְְִִֵֶַָָָָָעליה
 גי זרה. עבדה עבד אי ְְֲִִֵֵַָָָהעס 
. נ ר א קדת  אחרא ְְְְֲִִַַַָָָסטרא

למה . מה להתרחק  י ְְְִִֵֵֶַַַָָהע

ה ות, ס עס  ל  עס, ִֵֵֶֶֶַַַַַָמי 
העס ל הנה , עלי  אר ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָעליו
ד  מ זרה . עב דה ע בד  אְֲִִֵֶַָָָ
 ת המה   תבא , אד ער ְְֵֵֵֵֶַָָָָָָהאחר



לפורים ז זוהר פרק  אסתר מגילת ד

אר המ ה אל לה ע ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָהמלה
 המ ו צא כתיב , א תי.  א י ְִִִִֵֵַָָָָָעתה
ההא לב. וטב מח ההא   ְְֵֵַַַַָ
ד  לבתר .לי ואזיל נטיל, ְְְִִֵַַָָָָָחלקא
מטר ניתא, לבי עאה, מלא ְְְִִֵֵַַָָָָָאתי
ועל  נהא , ועל עלהא, בעת ְְְְְִַַַַַָָָָָָמטרניתא 

מלא. מ ְִַַָָעא 

ùניה על מבòčת ùְְֶֶֶַַָָָגל ýת

וצ גלתא , יראל  זמנא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָואפי
ימא סלקת  איהי ימא, כל תיְְְְִִִַַָָָצל
על  ותבעת עאה , מל א  לק י ְְְְִֵַַַַַָָָָא ,
,קמינ אי ל  ,זר את כדי ְְְְְִִִֵָָָָנהא.
ע למעד  הא  רי קדא  יזְְְְְִִִֶַַָ
א לטרא   זמי הי ואת זר ,ְְְְֱִִֵַַַָָאד
אמר דא מה מעלמא, ְְְְְְְִֵַַַָָָָָלאתערא

כה) לנצח .(ישעיה הות ִֶֶַַַָָע

ùקýŁמ ₣ מתקŁם לא  העלי ₣ן הôם ùְְְְִִֵֵֶַַָָֹגל ýת

דגלתא  זמנא ,ז)וסימנ י(אסתר ְְְְִִִָָָָָ
נזק ה  הר אי י .'וג אני רנְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָנמ
אמר,  דא מה .לה נזק  מאי .לְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָה

ז) האר (יהושע  מ  מנ את  ְְְִִִֵֶֶָָוהכרית
מא הא הדל.  מל עה ְְְְֲִֶַַַָָָמה
איה ודא ,מיק  יאתק לא  ְְְִִִִֵֵַָָָָעאה ,

.ל ה ְֶֶֶֶַנזק 

לחרýת י₣צאים ְְְִִֵֵָיóראל

והלה לה מ פני  נבעת  והמ כדיְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אכח,  חיד וכל ,י אנ נהיר ,דיְְְְְְְִִִֵֵַַָ
 די ימא. הה א ,לחיר נפקי ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָויראל
וחדוה  חיר להלאה, ימא ְְְְֵֵֶַָָָָמההא 
עי די ,עלייה לטאה ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָאתליא,
מה להלאה, א מ ,הע ְְְְְֱִִֵֶַָָָלמחדי
,מנה לאתרא  חלקא לי יהבְְְְְֲִִֵָָָָָ

אר הה אל לה  ע ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָה ל ה
 המ ו צא וכתב, אתי.  א י ְִִִֵֵַָָָָָָע תה 
ההא חלק לב . וטב  מח  ההא ְֵֵֵֶַַַַַָ
א אר ,ב .ל לוה ְֲֵֵֶֶַַָטל,
הלה הלה , לבית העלי  ל ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָה
 מ ע ועל ניה ועל עליה  ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָמבת

.לֶֶַה

ללי מת גלת  ראל  זמ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָואפ
לפני  זה   י עלה היא , י כל ְְְְִִִֵֶָָפת 
ואז  ניה, על מבת   העלי ל ְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָה
דה עתיד נקמת תא ל ְְִִֶַָָָָָָנגזרת
אי ונגזר  , אד ע לע ת  הא רְְֱֲִִֵַָָ
מ ,ל הע מ לעבר הה המקטרג ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹעתיד

כה)אמר לנצח.(ישעיה הות  ע  ֱִֶֶֶֶַַַַָָ

הלת  זמ  ז)וסימנ נמרנ(אסתר י ְְְְְִִִִַַַָָ
.לה נזק וה ה ר  אי י .'וג ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹאני

אמר  מ ? ל ה נזק  ה (יהושע מה  ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַ
מהז) האר מ מנ את ְְְִִִֵֶֶַָָוהכרית

 ה הרי הדל . מל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָע ה 
נזק  וזה ,מ ק  מתק לא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹהעלי

.לֶֶַה

וה לה . ל ה מפני נבעת  והמ ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואז ,
נמצאת, מחה וכל ני ה אר ְְְִִִֵַָָָָאז
ואז , הה א.  לחרת   צאי י ְְְְְִִֵֵַַָָוי ראל
בג י  ומחה חר ת והלאה , ההא  ְְְְִִֵֵַַָָָָמה
. ה ע למח  צרי ואז  ,עליה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹללט 
חלק  ל תנ  מ והלאה , א ְְְִֵֶֶָָָָָמ
לאר  תנינ    , מה ְְְְִִִֵֵֶַַָָלהתרחק

לפורים הזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

כּ ן: לעשׂ וֹ ת לבּ וֹ  מלא וֹ  א ׁש ר  ה וּ א  זה  ואי  זה  ה וּ א  מי ה ּמ ל כּ ה 
מלּ פני(ו) נבעת והמן ה זּ ה  הרע המן וא וֹ יב  צר  אי ׁש  אס ּת ר  וּת אמר

והּמ ל כּ ה :  בּ חמתוֹ (ז)ה ּמ ל קם גּ נּ ת [כג]וה ּמ ל אל  ה יּ ין מּמ ׁש ּת ה  
כּ י ראה  כּ י  ה ּמ ל כּ ה  מאס ּת ר  נפ ׁש וֹ  על  לב ּק ׁש  עמד והמן ה בּ יתן

:ה ּמ ל מאת הרעה  אליו אל(ח )כלתה  ה בּ יתן מגּ נּ ת ׁש ב  וה ּמ ל 
ויּ אמר עליה  אסּת ר  א ׁש ר  ה ּמ ּט ה  על  נפל  והמן  ה יּ ין מ ׁש ּת ה  בּ ית
 ה ּמ ל מּפ י יצא  ה דּ בר  בּ בּ ית  ע ּמ י  ה ּמ ל כּ ה  את לכ בּ וֹ ׁש  הגם  ה ּמ ל

חפ וּ : המן  ה ּמ ל (ט)וּ פני לפני  ה ּס ריסים מן  אחד  חרב וֹ נה  ויּ אמר  
 ה ּמ ל על  ט וֹ ב דּ בּ ר  א ׁש ר  למר דּ כי המן עשׂ ה  א ׁש ר  העץ ה נּ ה  גּ ם 
עליו : ּת לה וּ   ה ּמ ל ויּ אמר  א ּמ ה  חמים גּ ב ּה  המן בּ בית עמד

ה ּמ ל (י) וחמת למר דּ כי  הכין  א ׁש ר  העץ  על המן את ויּ תלוּ 
:[כד]ׁש ככה 

לאת רא ,י ע לאר יהבי נמי ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהכי
לתא.  ה ְְִַָמ

ע"א ):כג. קצ "ו -דף ויקהל (פרשת שמות ספר - זוהר

ע"א ):כד. קל "ג -דף נשא  (פרשת במדבר ספר - זוהר

òככה לflה ֲֶֶַַַָָָוחמת

דכתיב, הא הדא מא, מ חת אחרא ארחא  נפיק  חמיאה. ז)נא לא(מיכה ְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָָָָֹ
ואמר , תח יסי, רי ק יסי . רי ק .א לעד  קמד)החזיק  תהלי)הע ארי  ְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

 דא מה . כה מה . כה הע ארי  אלהיו. יי  הע א רי  ְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹכה 
ז)אמר מרגזיה.(אסתר כי ככה, לה וחמת  ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

פר  במדבר ספר עא :)זוהר  קעט  (דף קרח שת

ה flות סם  ò י ְֵֶַַַַָבכעס

הות, ס כעס לי אית כעיס, ְְְִִֵֶַַַַַָָמא
ל  ,מתניתי מארי אקמה ְְְִִֵֶַָָָָָעליה
 גי זרה. עבדה עבד אי ְְֲִִֵֵַָָָהעס 
. נ ר א קדת  אחרא ְְְְֲִִַַַָָָסטרא

למה . מה להתרחק  י ְְְִִֵֵֶַַַָָהע

ה ות, ס עס  ל  עס, ִֵֵֶֶֶַַַַַָמי 
העס ל הנה , עלי  אר ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָעליו
ד  מ זרה . עב דה ע בד  אְֲִִֵֶַָָָ
 ת המה   תבא , אד ער ְְֵֵֵֵֶַָָָָָָהאחר



לפורים ז זוהר פרק  אסתר מגילת ו

ראת לכהנא יהיב עירא ְְְְְְֲִִִִַַַָָָבההיא
,חר אחר אל וסמא "ל ,י מ  ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָחר
קללת מ ל ללה קללה, ילי ְְְְְִִֵָָָָָֹונק א 
הא, רי וקדא  רה. ְְְְְִִֶָָָמ נה
 רכא וכל לא , א רייתא  כל ריְְְְִִַָָָָָָֹ
ל  א בגי .ה  אחיד ְְִִִִֵָָָָָֹמימינא ,
איה לכהנא , לי למיהב  צרי  ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָחר
מעלמא, לי וצי נ רא, לי ְְְִֵֵֵֵֵָָָָאכיל
איה ימינא, ממאלא  אא  כיְְְִִִִִֶָָָָָו

בי ז)מ יא, ככה.(אסתר ל ה וחמת ֲֵֶֶַַַַָָָָ
ע"א ): רל "ד -דף פנחס  (פרשת במדבר  ספר - זוהר

מהימנא רעיא 
רחמים žא  על  וי₣òב ûין מ žא  ְֲִִִִִֵֵֵֵַַע₣מד

מהימנא, רעיא אמר קדמאה, ְְְְִֵַַַָָָָָָָבחרא 
יר, אמר מה  ל  קדיא, ְְְִִִַַַַָָָָינא 
,א איה לב ,מי איה מ חא ֲִִִֵֵַָָאבל 
א א ודינא, רחמי איה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָותרווייה
הא רי וקדא  ינא. א ודא ְְְְֲִִִֵֵַָָָרחמי,
ויב  לב. איה ,י מ סא ע מד ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶמל

מ חא. איה , רחמי א ְֲִִִֵַַָעל
 ערקי ועל ,אברי על  י מתר ביח ְְְְִִִִִֵַַַַַָוכד
אמר דינא . רסייא איה ְְְְְְִִִִַָָָֻלא,

ז)ל א , חמת(אסתר ק לוה ְְֲִֶֶַַָָָ
ארייתא. יינא איה ,יה ְְְְִִִִִֵַַַָָמ ה 
לא, על  בי נ ריאה כנפי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָבזמנא

א) נפיה (יחזקאל ק ל את  (אסתרוא מע ְְֵֶֶֶַַָ
ריאה,ז) נפי תרי ככה . לה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוחמת 

כח ) כנפי(שמות ר י בירה ְְְְִִֵַַָָוהי
ה רת, על כנפיה ככי ס ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹלמעלה 

לא. רתא ְְִַָָָא 

לflה חמת òככה òמע ýקריאת  ₣רה ק₣ל ידי ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָעל

 גי ככה . לה וחמת  ְְֲִֶֶַַַַָָָבמאי

אל  וסמא"ל  , החר  מ נפרד , הְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹל
מל  ללה  קללה,  נקבת , חר ְְְִֵֵֵֶַָָָָָאחר
ר ד וה ת רה. מ נה  ְְְְִֶַָָָָָקללת 
הרכ ת וכל  , ה רה  כל   ר ְְְֵַַַָָָָָֻה א
ל  זה   מ . הה אחז  , מי ִִִֵֶֶַָָָָֹמ
תא אכל הוא ,הל לתת  צרי ִֵֵֵֵֶֶַָָָֹחר
וככת ,ל מהע תא ממיד אְְִֵֵֶֶַָָָָ
ב ,מי הא  ,מי מ מאל ְִִִֵֶַַָָֹהא

ג) ככה .(אסתר לה ֲֶֶַַַָָָוחמת

ל  הדה , ה נרה ,אמ ה הרעה ְְֱֶֶַַַַָָָָָָאמר 
,מי הא ה ח אבל ,נכ  אמר ְֲִֶַַַַַָָָָֹמה
.ודי רחמי ה ניה ,א ה א ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַוהב
דוה .די א וזה  ,רחמי א ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָזה
הא  ,די מ א  עמד  ,מל הא רִִִֵֵֶֶֶָ
הח. ה א , רחמי א על  ויב  ְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹה ב ,

האיברי על ימתר החבת  ְְֲִִִֵֶַַַַָָוכאר 
ל  א ה א הב, ל רקיהע ְְִִֵֵֶֶֶַַָועל

ב, נאמר , י(ז ק (אסתר  לוה ְֱִֵֶֶֶַַַָ
ל יינ הא ,יה מה חמתְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
על נבת ראה נפי בזמ ְְְִֵֵֶַַַָָרה.

נאמר  ז)ה ב , ככה .(אסתר לה וחמת ֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר, ראה נפי  י כה)על  (שמות ְְֱֵֵֵֶֶַַַָ

למעלה  כנפי רי רבי ה ְְְְְְִִֵַַַָָָֹֻוהי
ה רת  ז ה רת, על כנפיה  ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹסככי

הב . ֵֶַל 

גלל ככה?  לה חמת (שואשמע בה  ְֲִֶֶַַַַָָָָ

לפורים זזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

נפיה קל את ז)וא מע  (במדבר ְְְֵֶֶֶַַָ
ק ל  רה, קל א הל, את ְִֶַַַָָומע
לתא אליו, וידר  מע. ְְְְִִִֵֵַַַַָָקריאת 

איה נא)פ מא ,  פתי(תהלי אדני ְְְֲִַָָָֹ
.תה ייד פי ְְִִִִֶַָָפח

איה ריאה, כנפי ניב רחא  ְְְְִִֵֵַַָָָוההא
קנה חכמה קנה איה קנה, קלא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָא יק

, ואמר  לז)בינה. יי(יחזקאל אמר ה ְְְִִַַָָָָֹ
ארע  אי הרח. אי רחת  ְְְִִֵַַַַַָֹמארע
כל  דפיק רח איה והאי יד"ד, ְְְְְִִַַַָָָָאתוו

,ה א מר לא, א)ערקי אל (יחזקאל  ְְְְְִִִֶַַָ
. ילכ ללכת הרח ה יהיה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָאר

òמע ₣ן ור' מ òה ְְְִֵֶַַֹמדרגת 

רעיא ואי קדיא , ינא  ְִִַַַַַָָָָאמר
וחמת בי איהי, יל רא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמהימנא ,

ככה. לקמד)ה  תהלי)הע א רי ְֵֶֶַַָָָָָ
,לי אמר מה. גימטרא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹכ"ה ,
דליק ינא קדי א, ינא   אנ ריְְְְִִִִִַַָָָָ
איהי יי, נר מטר ניתא. מלא ְְְִִִֵֵַַַָָָק י

.יל ְִָָָנמה
ס  - ע"ב ):זוהר עד"ר -דף שופטים  (פרשת  דברים פר

מהימנא  ע"ב)רעיא  עד "ר (דף

ò₣פטים ְְִַלמŽ₣ת

ערי כל ל  טריו  פטיְְְְְְִִִֶֶָָ
' וג ל תנ אלהי יי ' ט"ז)א ר דברי). ְְְֱֲֵֶֶָֹ

.טריו  פטי מני א, ְְְְִִִֵָָָפדא
עה)ועד  י'(תהלי י פט,  אלהי (מ',י ְֱִִִֵֹ
תרמניה) כ', ניח הכא,(בתר)י"ד  ְְֵֶֶָָָ

ה"א ה"א  ייל זה פט, אלהי ְֱִִֵֶַֹכ'
א(ה"ה) ירי וזה ו'.(ו"ו), ו ' ְִֶָָ

מית₣ת ְִַַאר ùע

חנק. לד .סיי לד א , תר ְְִִֶֶַַָָָָָדא

(כנפיה קול  ז)את הל(במדבר את ְִֶַַַומע 
מע . קריאת ל  קל הרה, קל זה ְְִֶֶַַַָ
עליו הה, תפת   אליו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָוידר

נא)נאמר פי (תהלי פ ח  פתי אדני ְְֱֲִִֶַַָָָ
.ת ה ְִִֶַָייד

היא  הראה, כנפי  בת הרח  תְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָוא
חכמה קנה  הא קנה, קל ְְְִֵֶֶָָָָמ ציאה

, ונאמר בינה. לז)קנה אמר(יחזקאל ה ְְֱִֵֶַַָָָֹ
ארע ה הרח. אי ר חת  מארע ְְִֵֵֶַַַַַָֹה '
כל פקת רח וזהי  יהו"ה, ְְְִִֶֶֶַָָֹאתת

 ה אמר ה ב , א)ע רקי  אל(יחזקאל ְֱֵֵֶֶֶֶַַָ
.ילכ ללכת  הר ח ה יהיה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָאר

,נאמ רעה ואי ה דה, הנ רה  ְְֱֶֶַַַַַָָָָאמר 
וחמת נאמר   היא,  ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָמדרגה 

ככה .  לקמד)ה  תהלי) הע ארי ְֵֶֶַַָָָָָ
ר , ל אמר  מ ה. גימטרא ְְִִֶֶַַָָָָָֹכ"ה,
לפני  לק נר  ,דה ה אר ְִֵֵֵֶַַַָָָאה
נמה היא  ה ' נר והלה.  ל ְְְִֵֶֶַַַָָָה

.ְֶ

ערי כל  ל   שטרי פטיְְְְְְִִִֶֶָָֹ
'וג ל  נת אלהי ה ' טז)אר דברי) ְְֱֲֵֶֶֹֹ

.טרי ו פטי למת  ז ְְְְְְִִִִַָמצוה
עה)ועד,  י'(תהלי י  פט. אלהי י  ְֱִִִֵֹֹ

(ממ י (מ', ,א אחר כ',  נח יו"ד ,ְִֶֶַַָ
וזה ה"א, ה "א י יל, זה  פט,  ְְֱִִֵֶֶַֹֹאלהי

ו '. ו' זה ,ִֶָירי

חנק, לד ,סי לד   ז אחר ְְְִִֶֶַַַָָָמצוה



לפורים ז זוהר פרק  אסתר מגילת ו

ראת לכהנא יהיב עירא ְְְְְְֲִִִִַַַָָָבההיא
,חר אחר אל וסמא "ל ,י מ  ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָחר
קללת מ ל ללה קללה, ילי ְְְְְִִֵָָָָָֹונק א 
הא, רי וקדא  רה. ְְְְְִִֶָָָמ נה
 רכא וכל לא , א רייתא  כל ריְְְְִִַָָָָָָֹ
ל  א בגי .ה  אחיד ְְִִִִֵָָָָָֹמימינא ,
איה לכהנא , לי למיהב  צרי  ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָחר
מעלמא, לי וצי נ רא, לי ְְְִֵֵֵֵֵָָָָאכיל
איה ימינא, ממאלא  אא  כיְְְִִִִִֶָָָָָו

בי ז)מ יא, ככה.(אסתר ל ה וחמת ֲֵֶֶַַַַָָָָ
ע"א ): רל "ד -דף פנחס  (פרשת במדבר  ספר - זוהר

מהימנא רעיא 
רחמים žא  על  וי₣òב ûין מ žא  ְֲִִִִִֵֵֵֵַַע₣מד

מהימנא, רעיא אמר קדמאה, ְְְְִֵַַַָָָָָָָבחרא 
יר, אמר מה  ל  קדיא, ְְְִִִַַַַָָָָינא 
,א איה לב ,מי איה מ חא ֲִִִֵֵַָָאבל 
א א ודינא, רחמי איה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָותרווייה
הא רי וקדא  ינא. א ודא ְְְְֲִִִֵֵַָָָרחמי,
ויב  לב. איה ,י מ סא ע מד ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶמל

מ חא. איה , רחמי א ְֲִִִֵַַָעל
 ערקי ועל ,אברי על  י מתר ביח ְְְְִִִִִֵַַַַַָוכד
אמר דינא . רסייא איה ְְְְְְִִִִַָָָֻלא,

ז)ל א , חמת(אסתר ק לוה ְְֲִֶֶַַָָָ
ארייתא. יינא איה ,יה ְְְְִִִִִֵַַַָָמ ה 
לא, על  בי נ ריאה כנפי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָבזמנא

א) נפיה (יחזקאל ק ל את  (אסתרוא מע ְְֵֶֶֶַַָ
ריאה,ז) נפי תרי ככה . לה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוחמת 

כח ) כנפי(שמות ר י בירה ְְְְִִֵַַָָוהי
ה רת, על כנפיה ככי ס ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹלמעלה 

לא. רתא ְְִַָָָא 

לflה חמת òככה òמע ýקריאת  ₣רה ק₣ל ידי ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָעל

 גי ככה . לה וחמת  ְְֲִֶֶַַַַָָָבמאי

אל  וסמא"ל  , החר  מ נפרד , הְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹל
מל  ללה  קללה,  נקבת , חר ְְְִֵֵֵֶַָָָָָאחר
ר ד וה ת רה. מ נה  ְְְְִֶַָָָָָקללת 
הרכ ת וכל  , ה רה  כל   ר ְְְֵַַַָָָָָֻה א
ל  זה   מ . הה אחז  , מי ִִִֵֶֶַָָָָֹמ
תא אכל הוא ,הל לתת  צרי ִֵֵֵֵֶֶַָָָֹחר
וככת ,ל מהע תא ממיד אְְִֵֵֶֶַָָָָ
ב ,מי הא  ,מי מ מאל ְִִִֵֶַַָָֹהא

ג) ככה .(אסתר לה ֲֶֶַַַָָָוחמת

ל  הדה , ה נרה ,אמ ה הרעה ְְֱֶֶַַַַָָָָָָאמר 
,מי הא ה ח אבל ,נכ  אמר ְֲִֶַַַַַָָָָֹמה
.ודי רחמי ה ניה ,א ה א ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַוהב
דוה .די א וזה  ,רחמי א ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָזה
הא  ,די מ א  עמד  ,מל הא רִִִֵֵֶֶֶָ
הח. ה א , רחמי א על  ויב  ְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹה ב ,

האיברי על ימתר החבת  ְְֲִִִֵֶַַַַָָוכאר 
ל  א ה א הב, ל רקיהע ְְִִֵֵֶֶֶַַָועל

ב, נאמר , י(ז ק (אסתר  לוה ְֱִֵֶֶֶַַַָ
ל יינ הא ,יה מה חמתְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
על נבת ראה נפי בזמ ְְְִֵֵֶַַַָָרה.

נאמר  ז)ה ב , ככה .(אסתר לה וחמת ֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָ
נאמר, ראה נפי  י כה)על  (שמות ְְֱֵֵֵֶֶַַַָ

למעלה  כנפי רי רבי ה ְְְְְְִִֵַַַָָָֹֻוהי
ה רת  ז ה רת, על כנפיה  ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹסככי

הב . ֵֶַל 

גלל ככה?  לה חמת (שואשמע בה  ְֲִֶֶַַַַָָָָ

לפורים זזוהר ז  פרק  אסתר מגילת

נפיה קל את ז)וא מע  (במדבר ְְְֵֶֶֶַַָ
ק ל  רה, קל א הל, את ְִֶַַַָָומע
לתא אליו, וידר  מע. ְְְְִִִֵֵַַַַָָקריאת 

איה נא)פ מא ,  פתי(תהלי אדני ְְְֲִַָָָֹ
.תה ייד פי ְְִִִִֶַָָפח

איה ריאה, כנפי ניב רחא  ְְְְִִֵֵַַָָָוההא
קנה חכמה קנה איה קנה, קלא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָא יק

, ואמר  לז)בינה. יי(יחזקאל אמר ה ְְְִִַַָָָָֹ
ארע  אי הרח. אי רחת  ְְְִִֵַַַַַָֹמארע
כל  דפיק רח איה והאי יד"ד, ְְְְְִִַַַָָָָאתוו

,ה א מר לא, א)ערקי אל (יחזקאל  ְְְְְִִִֶַַָ
. ילכ ללכת הרח ה יהיה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָאר

òמע ₣ן ור' מ òה ְְְִֵֶַַֹמדרגת 

רעיא ואי קדיא , ינא  ְִִַַַַַָָָָאמר
וחמת בי איהי, יל רא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמהימנא ,

ככה. לקמד)ה  תהלי)הע א רי ְֵֶֶַַָָָָָ
,לי אמר מה. גימטרא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹכ"ה ,
דליק ינא קדי א, ינא   אנ ריְְְְִִִִִַַָָָָ
איהי יי, נר מטר ניתא. מלא ְְְִִִֵֵַַַָָָק י

.יל ְִָָָנמה
ס  - ע"ב ):זוהר עד"ר -דף שופטים  (פרשת  דברים פר

מהימנא  ע"ב)רעיא  עד "ר (דף

ò₣פטים ְְִַלמŽ₣ת

ערי כל ל  טריו  פטיְְְְְְִִִֶֶָָ
' וג ל תנ אלהי יי ' ט"ז)א ר דברי). ְְְֱֲֵֶֶָֹ

.טריו  פטי מני א, ְְְְִִִֵָָָפדא
עה)ועד  י'(תהלי י פט,  אלהי (מ',י ְֱִִִֵֹ
תרמניה) כ', ניח הכא,(בתר)י"ד  ְְֵֶֶָָָ

ה"א ה"א  ייל זה פט, אלהי ְֱִִֵֶַֹכ'
א(ה"ה) ירי וזה ו'.(ו"ו), ו ' ְִֶָָ

מית₣ת ְִַַאר ùע

חנק. לד .סיי לד א , תר ְְִִֶֶַַָָָָָדא

(כנפיה קול  ז)את הל(במדבר את ְִֶַַַומע 
מע . קריאת ל  קל הרה, קל זה ְְִֶֶַַַָ
עליו הה, תפת   אליו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָוידר

נא)נאמר פי (תהלי פ ח  פתי אדני ְְֱֲִִֶַַָָָ
.ת ה ְִִֶַָייד

היא  הראה, כנפי  בת הרח  תְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָוא
חכמה קנה  הא קנה, קל ְְְִֵֶֶָָָָמ ציאה

, ונאמר בינה. לז)קנה אמר(יחזקאל ה ְְֱִֵֶַַָָָֹ
ארע ה הרח. אי ר חת  מארע ְְִֵֵֶַַַַַָֹה '
כל פקת רח וזהי  יהו"ה, ְְְִִֶֶֶַָָֹאתת

 ה אמר ה ב , א)ע רקי  אל(יחזקאל ְֱֵֵֶֶֶֶַַָ
.ילכ ללכת  הר ח ה יהיה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָאר

,נאמ רעה ואי ה דה, הנ רה  ְְֱֶֶַַַַַָָָָאמר 
וחמת נאמר   היא,  ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָמדרגה 

ככה .  לקמד)ה  תהלי) הע ארי ְֵֶֶַַָָָָָ
ר , ל אמר  מ ה. גימטרא ְְִִֶֶַַָָָָָֹכ"ה,
לפני  לק נר  ,דה ה אר ְִֵֵֵֶַַַָָָאה
נמה היא  ה ' נר והלה.  ל ְְְִֵֶֶַַַָָָה

.ְֶ

ערי כל  ל   שטרי פטיְְְְְְִִִֶֶָָֹ
'וג ל  נת אלהי ה ' טז)אר דברי) ְְֱֲֵֶֶֹֹ

.טרי ו פטי למת  ז ְְְְְְִִִִַָמצוה
עה)ועד,  י'(תהלי י  פט. אלהי י  ְֱִִִֵֹֹ

(ממ י (מ', ,א אחר כ',  נח יו"ד ,ְִֶֶַַָ
וזה ה"א, ה "א י יל, זה  פט,  ְְֱִִֵֶֶַֹֹאלהי

ו '. ו' זה ,ִֶָירי

חנק, לד ,סי לד   ז אחר ְְְִִֶֶַַַָָָמצוה
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לפורים ח 'זוהר פרק  אסתר מגילת  א

לפורים  זוהר

ח' פרק  אסתר  מגילת

את ם (א) ה ּמ ל כּ ה  לאס ּת ר  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל נתן  הה וּ א  
בּ א  וּ מר דּ כי  (ה יּ ה וּ דים ) ה יּ ה וּ דיים צרר  המן בּ ית

ל ּה : ה וּ א  מה  אס ּת ר  ה גּ ידה  כּ י   ה ּמ ל את (ב)לפני  ה ּמ ל ויּ סר  
את  אס ּת ר  וּת שׂ ם  למר דּ כי  ויּ ּת נ ּה  מהמן העביר  א ׁש ר  טבּ עּת וֹ 

ריפה. די לד סקילה. די ְְְְִִִֵָָָָלד
הא הדא לסמא"ל. ,למא סיי ְְְֲִֵַַָָָָלד

לד)דכתיב, חר י(ישעיה   מי ב רתה י ְְְִִִִִִַַַָָ
רד . אד על ֱִֵֵֵַהה

ה ' ֶֶחרב 

ריא י' הא, רי ק דא ְְְִֵֶֶָָחרב
 רי ה"א , ה"א חרא. פא ו' ְְְְְֵֵֵַַָָָחרא .
 חתכי , ר צדק צדק  .יל ְְִִִִִֶֶֶֶַָיפת 

,יני רי,אלעי י ית מ י ינא ְְִִִִִִִֵֵֵָָ
מהכא לא . י ית מ י ְְִִִִִֵֵַָָָָודינא
 ע אצ קנ אד אי ְְְִֵֵֶָָָָא מדע,

ממעלה. ר ת ל  עד ְְְְִִִֶַַַַָָמ מה

החרב ְִֶֶַַנר יק 

ינא. אכח  אדני . חר א  ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹנרקא 
קדא חר א  ידו"ד. מע ְְְְְְִַַַָָקריאת 

א מר על הא, רי(קמט תהלי) ְְִִַָָ
.יד יפ ת וחרב נגר אל ְְְְִִִֵֶֶָָָרממ ת
בי ,רכא ח"י ליל ,עלמי חי ְְְְִִִִֵַַַָָָציק 
חרא עאל י פי, פח פתי ְְְֲִִֵַַָָָָָֹאדני

  לד רפה. די לד סקילה, די ְְְְִִִֵָָָָָלד
תב  זה לסמא"ל. למי ? סי ישעיה) ְְְִִֵֶֶַָָָ

אד  לד) על  הה חרי   מי ב רתה  ְְֱִִִִִֵַַַַָָי
ֵֵרד.

רא י '  הא ר ד ה ל ֶֶֶַָָֹחרב 
י  ה"א ה "א  החרב ,  ו ' ְֵֵֵֶֶֶֶַַהחרב,
תכיח , ר צדק צדק . ְְִִִִֶֶֶֶֶָפיפ ת
מעלה ל י ית מי  י ,דיני ְְִִִִִִֵֵֶַָני 
נ דע , א מ מה. ל  י ית מי  ְִִִִִֵֶַָָָודי
נת עד  ממ ה עאצ ק נ  אד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאי

מלמעלה . רת ְְְִַָל

.די נמצא   אדנ "י,  החרב ל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹנריק
דה ל חרב יהו"ה.  מע  ְְְִִֶֶֶַַַָָֹקריאת 

נאמר עליה הא, ר(קמט  ת (תהליממר ְֱֶֶַָָָ
ציק . יד יפת וחרב   נגר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָאל 
אדני   רכ ת, ח "י  לל ,למי הע ְֲִֵֶַַָָָָֹחי
החרב נכנסת  פי, פח ְְְִִִֶֶֶֶַַָָפתי



לפורים ח 'זוהר פרק  אסתר מגילת  א

לפורים  זוהר

ח' פרק  אסתר  מגילת

את ם (א) ה ּמ ל כּ ה  לאס ּת ר  אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל נתן  הה וּ א  
בּ א  וּ מר דּ כי  (ה יּ ה וּ דים ) ה יּ ה וּ דיים צרר  המן בּ ית

ל ּה : ה וּ א  מה  אס ּת ר  ה גּ ידה  כּ י   ה ּמ ל את (ב)לפני  ה ּמ ל ויּ סר  
את  אס ּת ר  וּת שׂ ם  למר דּ כי  ויּ ּת נ ּה  מהמן העביר  א ׁש ר  טבּ עּת וֹ 

ריפה. די לד סקילה. די ְְְְִִִֵָָָָלד
הא הדא לסמא"ל. ,למא סיי ְְְֲִֵַַָָָָלד

לד)דכתיב, חר י(ישעיה   מי ב רתה י ְְְִִִִִִַַַָָ
רד . אד על ֱִֵֵֵַהה

ה ' ֶֶחרב 

ריא י' הא, רי ק דא ְְְִֵֶֶָָחרב
 רי ה"א , ה"א חרא. פא ו' ְְְְְֵֵֵַַָָָחרא .
 חתכי , ר צדק צדק  .יל ְְִִִִִֶֶֶֶַָיפת 

,יני רי,אלעי י ית מ י ינא ְְִִִִִִִֵֵֵָָ
מהכא לא . י ית מ י ְְִִִִִֵֵַָָָָודינא
 ע אצ קנ אד אי ְְְִֵֵֶָָָָא מדע,

ממעלה. ר ת ל  עד ְְְְִִִֶַַַַָָמ מה

החרב ְִֶֶַַנר יק 

ינא. אכח  אדני . חר א  ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָֹנרקא 
קדא חר א  ידו"ד. מע ְְְְְְִַַַָָקריאת 

א מר על הא, רי(קמט תהלי) ְְִִַָָ
.יד יפ ת וחרב נגר אל ְְְְִִִֵֶֶָָָרממ ת
בי ,רכא ח"י ליל ,עלמי חי ְְְְִִִִֵַַַָָָציק 
חרא עאל י פי, פח פתי ְְְֲִִֵַַָָָָָֹאדני

  לד רפה. די לד סקילה, די ְְְְִִִֵָָָָָלד
תב  זה לסמא"ל. למי ? סי ישעיה) ְְְִִֵֶֶַָָָ

אד  לד) על  הה חרי   מי ב רתה  ְְֱִִִִִֵַַַַָָי
ֵֵרד.

רא י '  הא ר ד ה ל ֶֶֶַָָֹחרב 
י  ה"א ה "א  החרב ,  ו ' ְֵֵֵֶֶֶֶַַהחרב,
תכיח , ר צדק צדק . ְְִִִִֶֶֶֶֶָפיפ ת
מעלה ל י ית מי  י ,דיני ְְִִִִִִֵֵֶַָני 
נ דע , א מ מה. ל  י ית מי  ְִִִִִֵֶַָָָודי
נת עד  ממ ה עאצ ק נ  אד ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאי

מלמעלה . רת ְְְִַָל

.די נמצא   אדנ "י,  החרב ל ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹנריק
דה ל חרב יהו"ה.  מע  ְְְִִֶֶֶַַַָָֹקריאת 

נאמר עליה הא, ר(קמט  ת (תהליממר ְֱֶֶַָָָ
ציק . יד יפת וחרב   נגר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָאל 
אדני   רכ ת, ח "י  לל ,למי הע ְֲִֵֶַַָָָָֹחי
החרב נכנסת  פי, פח ְְְִִִֶֶֶֶַַָָפתי



לפורים ב זוהר ח ' פרק  אסתר מגילת 

המן: בּ ית על וּת ּפ ל(ג)מר דּ כי   ה ּמ ל לפני  וּת ד בּ ר  אס ּת ר  וּת וֹ סף  
ואת  האגגי המן רעת את להעביר ל וֹ  וּת תח נּ ן וּת בךּ  רגליו לפני

ה יּ ה וּ דים : על  ח ׁש ב  א ׁש ר את (ד)מח ׁש ב ּת וֹ  לאס ּת ר   ה ּמ ל ויּ וֹ ׁש ט 
: ה ּמ ל לפני וּת עמד  אס ּת ר וּת קם  ה זּ הב  אם (ה)ׁש רבט  וּת אמר 

 ה ּמ ל לפני  ה דּ בר  וכ ׁש ר  לפניו חן מצאתי ואם  ט וֹ ב ה ּמ ל על 
בּ ן המן מח ׁש בת ה ּס פרים את לה ׁש יב  יכּ תב  בּ עיניו  אני  וטוֹ בה 
מדינ וֹ ת  בּ כל  א ׁש ר ה יּ ה וּ דים את לא בּ ד  כּ תב  א ׁש ר  האגגי  ה ּמ דתא 

: ע ּמ י(ו)ה ּמ ל את ימצא  א ׁש ר בּ רעה  וראיתי א וּ כל  איככה  כּ י 
מוֹ לד ּת י: בּ אבדן וראיתי א וּ כל  אח ׁש ור ׁש (ז)ואיככה   ה ּמ ל ויּ אמר  

לאס ּת ר נתּת י המן בית ה נּ ה  ה יּ ה וּ די  וּ למר דּ כי  ה ּמ ל כּ ה  לאס ּת ר 
ׁש  א ׁש ר  על  העץ על  ּת ל וּ  (בּ יּ ה וּ דים):ואתוֹ  בּ יּ ה וּ דיים יד וֹ  לח  

וחתמ וּ (ח)  ה ּמ ל בּ ׁש ם  בּ עיניכם כּ ּט וֹ ב ה יּ ה וּ דים על  כּ תבוּ  וא ּת ם 
בּ ט בּ עת  ונח ּת וֹ ם  ה ּמ ל בּ ׁש ם נכ ּת ב א ׁש ר כתב  כּ י   ה ּמ ל בּ ט בּ עת

 לה ׁש יב:[כה]ה ּמ ל בּ חד ׁש (ט )אין ההיא  בּ עת ה ּמ ל ספרי ויּ ּק רא וּ  

,יקנר(ז ככה,(אסתר לה וחמת  ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
יאהדונהי. מה רי רימתחְְְְִִֵַָָ

ע"א)כה. פט  -דף וחמש  חמשין  (תקונא  הזוהר תקוני - זוהר

י óראל זכŁ₣ת  את  ò₣תבים  למעלה  ò י ס₣פרים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמלאכים

והכב  רי, רי סבא ההא אמר ְְְִִִַַַַַָָָָועד
הא  "אלהי טז)מכב לב רי (שמות , ְְִֵַ

אבל  מ מאלא, מימינא  תבת  ְְְֲִִִִַָָָָידי
דאמצעיתא, ע דא החת  על ְְִֶַַַָָָָחרת 

ודאי) איהו י "ה ב ספרא(נ"א מלאכא ה ,ְְַַַַַָָָָ
וכה יראל,  זכוו דכתבי לעילא  ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָאית
 ידיה דמל א  דחתמא ְְְְִֵַַַָָָָָמלאכא
מלאכא וכה יראל, זכוו חתמיְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָ

,יקנר(ז ככה,(אסתר  לה וחמת  ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
יאהדונהי.  מת ני  רימתחְְְִִֵֵַ

וה כב  רי, רי  :זק ת א אמר ְְְִִִֵַַַַָָָוע ד 
תבת ידי י  הא,  " אלהי ְְְֱִִִֵַַָֹמכב 
החת, על חר ת אבל מ מאל,  מי ְֲִִִַַָָָֹֹֻמ

האמצעי, ודאי)העד הוא י"ה ה(ב . ְִֶַַָָָָ
 תבי למעלה י  פרי ס ְְְְְִִִֵֶַַָָמלאכי
 מלאכי וכה י ראל , זכת ְְְְִִֵֶַַָָָֻאת
את   תמיח  ידיה לה תחְִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
 קלי מלאכי וכה יראל, ְְְְְִִִֵֶַַָָָֻזכת

לפורים ח 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ג

ויּ כּ תב בּ וֹ  וע שׂ רים בּ ׁש ל וֹ ׁש ה  סיון חד ׁש  ה וּ א  ה לי ׁש י
האח ׁש דּ ר ּפ נים  ואל  ה יּ ה וּ דים אל  מר דּ כי  צוּ ה  א ׁש ר  כּ כל 
ׁש בע כּ וּ ׁש  ועד מה דּ וּ  א ׁש ר  ה ּמ דינ וֹ ת ושׂ רי וה ּפ ח וֹ ת
ועם  ועם כּ כתב ּה  וּ מדינה  מדינה  מדינה  וּ מאה  ועשׂ רים

וכל ׁש וֹ נם: כּ כתבם  ה יּ ה וּ דים  ואל  בּ ׁש ם (י)כּ ל ׁש נ וֹ  ויּ כ ּת ב 
בּ יד ספרים ויּ ׁש לח   ה ּמ ל בּ טבּ עת ויּ ח ּת ם אח ׁש ור ׁש   ה ּמ ל
הרּמ כים : בּ ני האח ׁש ּת רנים הרכ ׁש  רכבי בּ ּס וּ סים הרצים

ועיר(יא) עיר  בּ כל א ׁש ר  ל יּ ה וּ דים  ה ּמ ל נתן א ׁש ר 
כּ ל את וּ לא בּ ד  ולהרג  לה ׁש מיד  נפׁש ם על  ולעמד לה ּק הל 
לבוֹ ז: וּ ׁש ללם ונׁש ים טף  אתם ה צּ רים וּ מדינה  עם  חיל 

בּ ׁש ל וֹ ׁש ה(יב) אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל מדינוֹ ת בּ כל  אחד  בּ י וֹ ם 
אדר : חד ׁש  ה וּ א  עשׂ ר ׁש נים לחד ׁש  ּפ תׁש גן(יג)עשׂ ר  

העּמ ים  לכל  גּ ל וּ י וּ מדינה  מדינה  בּ כל  דּ ת לה נּ תן  ה כּ תב
ה זּ ה ל יּ וֹ ם (עתידים) עתודים (ה יּ ה וּ דים) ה יּ ה וּ דיים ולהיוֹ ת

מאיביהם: יצא וּ (יד )לה נּ קם  האח ׁש ּת רנים הרכ ׁש  רכבי הרצים 
ה בּ ירה : בּ ׁש וּ ׁש ן נּת נה  וה דּ ת  ה ּמ ל בּ דבר  וּ דח וּ פים  מבהלים

ארייתא, ריוחמ י ק קלי   ְְְֲִִִִַַַָָאינ
דכתיב הא יח )הדא לג ס פר(ישעיה  אה ְֲִִֵֵַָ

טעת חתי  איה וכד קל, ְְִִֵֵַַַַַָא ה
ו' איה לי')ה חת(נ"א  להיב, אי ְְִִֵֶֶַָָ

תח ויד תב יד אמת, תח ו' ְִֵֵֶֶָָָאיה
  אינ ,תח עאה ה' תב אה ְִִֵֵַָָָָה'
יד  עאאצ וה' ימינא  יד עאאצ ְְְְְְְְִֶֶָָָָָה'
איה ו' את תב אה ה ' ְְְִֵַָָָָָמאלא ,
תח ע אה ה' דדרעא קנה ְְִִֶָָָָָק למס ,

הד .  איה י' ְְִַַָָאת

ת ב זה הרה, ל וחמ רת ֲֶֶֶַַַָָק ת
 תח כהא קל, אה ס פר ְֵֵֵֵֵֶַַאה

ו ' ה א לה להיב .(י')טעת אי , ְְִֵֶֶֶַַַַָ
ויד  תב  יד אמת,  ת ח ו ', הא  תְֱֵֶַָָָח
עלינה ה' תבת, חנה ה' . תְְֵֶֶֶַָָח
 ימי יד  ל  אצע ת ה '  ה ְִֵֶֶֶֶֶַָָחתמת,
חנה ה' מאל. יד ל  אצע ת ְְְְֶֶַַָָֹוה'
קנה קלמס , ה א ו', את ְֶֶֶֶָָתבת
י', א ת חתמת העלינה ה' זרע , ְְֶֶֶֶַָָָל

הד.  ֶַַָהא



לפורים ב זוהר ח ' פרק  אסתר מגילת 

המן: בּ ית על וּת ּפ ל(ג)מר דּ כי   ה ּמ ל לפני  וּת ד בּ ר  אס ּת ר  וּת וֹ סף  
ואת  האגגי המן רעת את להעביר ל וֹ  וּת תח נּ ן וּת בךּ  רגליו לפני

ה יּ ה וּ דים : על  ח ׁש ב  א ׁש ר את (ד)מח ׁש ב ּת וֹ  לאס ּת ר   ה ּמ ל ויּ וֹ ׁש ט 
: ה ּמ ל לפני וּת עמד  אס ּת ר וּת קם  ה זּ הב  אם (ה)ׁש רבט  וּת אמר 

 ה ּמ ל לפני  ה דּ בר  וכ ׁש ר  לפניו חן מצאתי ואם  ט וֹ ב ה ּמ ל על 
בּ ן המן מח ׁש בת ה ּס פרים את לה ׁש יב  יכּ תב  בּ עיניו  אני  וטוֹ בה 
מדינ וֹ ת  בּ כל  א ׁש ר ה יּ ה וּ דים את לא בּ ד  כּ תב  א ׁש ר  האגגי  ה ּמ דתא 

: ע ּמ י(ו)ה ּמ ל את ימצא  א ׁש ר בּ רעה  וראיתי א וּ כל  איככה  כּ י 
מוֹ לד ּת י: בּ אבדן וראיתי א וּ כל  אח ׁש ור ׁש (ז)ואיככה   ה ּמ ל ויּ אמר  

לאס ּת ר נתּת י המן בית ה נּ ה  ה יּ ה וּ די  וּ למר דּ כי  ה ּמ ל כּ ה  לאס ּת ר 
ׁש  א ׁש ר  על  העץ על  ּת ל וּ  (בּ יּ ה וּ דים):ואתוֹ  בּ יּ ה וּ דיים יד וֹ  לח  

וחתמ וּ (ח)  ה ּמ ל בּ ׁש ם  בּ עיניכם כּ ּט וֹ ב ה יּ ה וּ דים על  כּ תבוּ  וא ּת ם 
בּ ט בּ עת  ונח ּת וֹ ם  ה ּמ ל בּ ׁש ם נכ ּת ב א ׁש ר כתב  כּ י   ה ּמ ל בּ ט בּ עת

 לה ׁש יב:[כה]ה ּמ ל בּ חד ׁש (ט )אין ההיא  בּ עת ה ּמ ל ספרי ויּ ּק רא וּ  

,יקנר(ז ככה,(אסתר לה וחמת  ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
יאהדונהי. מה רי רימתחְְְְִִֵַָָ

ע"א)כה. פט  -דף וחמש  חמשין  (תקונא  הזוהר תקוני - זוהר

י óראל זכŁ₣ת  את  ò₣תבים  למעלה  ò י ס₣פרים  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמלאכים

והכב  רי, רי סבא ההא אמר ְְְִִִַַַַַָָָָועד
הא  "אלהי טז)מכב לב רי (שמות , ְְִֵַ

אבל  מ מאלא, מימינא  תבת  ְְְֲִִִִַָָָָידי
דאמצעיתא, ע דא החת  על ְְִֶַַַָָָָחרת 

ודאי) איהו י "ה ב ספרא(נ"א מלאכא ה ,ְְַַַַַָָָָ
וכה יראל,  זכוו דכתבי לעילא  ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָאית
 ידיה דמל א  דחתמא ְְְְִֵַַַָָָָָמלאכא
מלאכא וכה יראל, זכוו חתמיְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָ

,יקנר(ז ככה,(אסתר  לה וחמת  ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
יאהדונהי.  מת ני  רימתחְְְִִֵֵַ

וה כב  רי, רי  :זק ת א אמר ְְְִִִֵַַַַָָָוע ד 
תבת ידי י  הא,  " אלהי ְְְֱִִִֵַַָֹמכב 
החת, על חר ת אבל מ מאל,  מי ְֲִִִַַָָָֹֹֻמ

האמצעי, ודאי)העד הוא י"ה ה(ב . ְִֶַַָָָָ
 תבי למעלה י  פרי ס ְְְְְִִִֵֶַַָָמלאכי
 מלאכי וכה י ראל , זכת ְְְְִִֵֶַַָָָֻאת
את   תמיח  ידיה לה תחְִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
 קלי מלאכי וכה יראל, ְְְְְִִִֵֶַַָָָֻזכת

לפורים ח 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ג

ויּ כּ תב בּ וֹ  וע שׂ רים בּ ׁש ל וֹ ׁש ה  סיון חד ׁש  ה וּ א  ה לי ׁש י
האח ׁש דּ ר ּפ נים  ואל  ה יּ ה וּ דים אל  מר דּ כי  צוּ ה  א ׁש ר  כּ כל 
ׁש בע כּ וּ ׁש  ועד מה דּ וּ  א ׁש ר  ה ּמ דינ וֹ ת ושׂ רי וה ּפ ח וֹ ת
ועם  ועם כּ כתב ּה  וּ מדינה  מדינה  מדינה  וּ מאה  ועשׂ רים

וכל ׁש וֹ נם: כּ כתבם  ה יּ ה וּ דים  ואל  בּ ׁש ם (י)כּ ל ׁש נ וֹ  ויּ כ ּת ב 
בּ יד ספרים ויּ ׁש לח   ה ּמ ל בּ טבּ עת ויּ ח ּת ם אח ׁש ור ׁש   ה ּמ ל
הרּמ כים : בּ ני האח ׁש ּת רנים הרכ ׁש  רכבי בּ ּס וּ סים הרצים

ועיר(יא) עיר  בּ כל א ׁש ר  ל יּ ה וּ דים  ה ּמ ל נתן א ׁש ר 
כּ ל את וּ לא בּ ד  ולהרג  לה ׁש מיד  נפׁש ם על  ולעמד לה ּק הל 
לבוֹ ז: וּ ׁש ללם ונׁש ים טף  אתם ה צּ רים וּ מדינה  עם  חיל 

בּ ׁש ל וֹ ׁש ה(יב) אח ׁש ור וֹ ׁש   ה ּמ ל מדינוֹ ת בּ כל  אחד  בּ י וֹ ם 
אדר : חד ׁש  ה וּ א  עשׂ ר ׁש נים לחד ׁש  ּפ תׁש גן(יג)עשׂ ר  

העּמ ים  לכל  גּ ל וּ י וּ מדינה  מדינה  בּ כל  דּ ת לה נּ תן  ה כּ תב
ה זּ ה ל יּ וֹ ם (עתידים) עתודים (ה יּ ה וּ דים) ה יּ ה וּ דיים ולהיוֹ ת

מאיביהם: יצא וּ (יד )לה נּ קם  האח ׁש ּת רנים הרכ ׁש  רכבי הרצים 
ה בּ ירה : בּ ׁש וּ ׁש ן נּת נה  וה דּ ת  ה ּמ ל בּ דבר  וּ דח וּ פים  מבהלים

ארייתא, ריוחמ י ק קלי   ְְְֲִִִִַַַָָאינ
דכתיב הא יח )הדא לג ס פר(ישעיה  אה ְֲִִֵֵַָ

טעת חתי  איה וכד קל, ְְִִֵֵַַַַַָא ה
ו' איה לי')ה חת(נ"א  להיב, אי ְְִִֵֶֶַָָ

תח ויד תב יד אמת, תח ו' ְִֵֵֶֶָָָאיה
  אינ ,תח עאה ה' תב אה ְִִֵֵַָָָָה'
יד  עאאצ וה' ימינא  יד עאאצ ְְְְְְְְִֶֶָָָָָה'
איה ו' את תב אה ה ' ְְְִֵַָָָָָמאלא ,
תח ע אה ה' דדרעא קנה ְְִִֶָָָָָק למס ,

הד .  איה י' ְְִַַָָאת

ת ב זה הרה, ל וחמ רת ֲֶֶֶַַַָָק ת
 תח כהא קל, אה ס פר ְֵֵֵֵֵֶַַאה

ו ' ה א לה להיב .(י')טעת אי , ְְִֵֶֶֶַַַַָ
ויד  תב  יד אמת,  ת ח ו ', הא  תְֱֵֶַָָָח
עלינה ה' תבת, חנה ה' . תְְֵֶֶֶַָָח
 ימי יד  ל  אצע ת ה '  ה ְִֵֶֶֶֶֶַָָחתמת,
חנה ה' מאל. יד ל  אצע ת ְְְְֶֶַַָָֹוה'
קנה קלמס , ה א ו', את ְֶֶֶֶָָתבת
י', א ת חתמת העלינה ה' זרע , ְְֶֶֶֶַָָָל

הד.  ֶַַָהא



לפורים דזוהר ח ' פרק  אסתר מגילת 

מלכ וּ ת (טו) בּ לבוּ ׁש   ה ּמ ל מלּ פני  יצא  וח וּ ר[כו ]וּ מר דּ כי  ּת כלת 

ע"ב ):כו. קס"ט  דף - לך שלח  (פרשת במדבר זוהר

מčדם. ה þה  הע ₣לם  למראה להòיב  מזflûן הýא  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעדין

האי אתהני מה ,מע רי ְְֲִִִֵַַַַָאמר
האי. לי אית עלא מה  ְְְִִֵַַַָָליתא ,
אצטר מה ימא למ אל יבעי ְְְְְְְִִִִֵַַַָמא
 עדיי לאחזאה גי עיני, ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָלאפקחא 
האי  לחיז לאתבא ,איה מְְְְְִִֵַַָָָאז

. מיקד ְְְְִִַָָעלמא 
חדòה ùרŁה הýúף  ְֲִֵֶַָָָָיע óה

לא אי ואי  ק יא, חסידא  אי לי ֲִִִִֵַַַַָָָָאמר
ולא עלמא, האי חיז ל י מ  יְְְְִִֵֵַַָָָָאס
חיז לי להוי לא ,ימ א ְֱֲִִִִֵֵֵֶָָֹאתאביד
א, עלמא  עלמא . הה א ְְְְַָָָָָָָוחלקא
,י אנ עלמא  מההא איה ְְֲִִֵֵַַָָָָהכא 
חטא אפיל מתיא , תחיית ְְְְֲִִִִִֵַַָָָבזמנא 
עלמא, האי מעבדא  הוה לא ְְְֲֲֵַַָָָָָָָערא 

קדמיתא , אתאביד ליה ,כא  יבטיל (טלא ְְְְֲִִִַָָֹ
ליה) ע"ב)ההאוישוי  קס"ט א(דט ְַַָ
לבתר(בקדמיתא) ז המא , ל י מ ְְְֲֲִִֵַָָָָויתעבר

יתעביד  ימ א, חמירא  ְְֲֲֲִִִִִִֵַָָיתעביד
הכא.  חדא, ריה ְְִַַָָָָָפא 

ה þה ùע ₣לם  זה מ₣ היה ְִֶֶַַָָָָהאם 

  א ידענא ואי ,מע רי  לי ְְְְִִִֵַַַַָָאמר
כיא גפא  יקר , לב , יְְְְְִִַַָָָָָמל
עלמא, האי א  גוונא  הוה אי ְְְְֲִִַַַָָָָָָק יא.
גוונא פא, הה א אתחזי  נ ְְְְְֲִֵַַַָָָר

עלמא. ההא קיימי אְְְְִַַַָָ
ò דčה ֶַַֹרýח

רב  ק י איל א  מה ,לי ִִֵֵַַַָָָָאמר
יננא, אתל לימיע רי ְְְְְְְִִִֵֵָָָָמתיבא ,

מה לת,  ז הנאה  מה  ,מע רי ְֲִִֵַַַַַָָָאמר 
י ל אל רצה מי זה ?  ל י ְְִִִֵֶֶֶֶֶָֹעלת 
ביל  עיניו , לפקח הצטר ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹמה
להיב  מז הא  עדי ְְְְֲִִִֵֶַַַָלהראת 

. דמ ה ה להע ְְְִֵֶֶַַָָֹלמראה

לא   א ו אי  ,קד חסיד אי ,ל ִִִַַַָָָֹאמר 
ולא  ה ה להע מראה ל   מ ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹנס
וחלק מראה  ל יהיה  לא הל ,  מ ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹנאבד 
 ה הא זה  ל ע ההא.  ל הע ְִֶֶַָָָל
ח ת זמ ,ב אנ לע  תְְִִֵֶֶַַָָמא
יהיה לא הערה  חט אפ  תי ְְֲֲִִִֵֶַַַָֹה
נאבד  ה ל הה , ל הע ֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹמ עה

אותו)התחלה  וישי אותו יבטל א ת(הטל  ְְַַָָ
זהמה,(בהתחלה)הל  ל מ ויעבר , ְֲֳִֶַַַָָָֻ

יע ה מ זה, חמ יעה  ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואחר
.א  חדה , רה ְֲִַָָָָָה

א ידעי ו אי  ,מע רי  ל ְְִִִֶֶַַַַַַָָאמר 
ז  ל נכד לב  יְְְִִִֶַָָָֻמל
ה ה, לע זה  מ היה הא .ְִֶֶַַָָָָָקד
א מ   תא ראה ְְְִֶֶֶֶַָָאד

?לע  תא  מדיְְִָע

רא לפני  אל זה בר ,ל ְֲִֵֶַָָָָֹאמר 
בינינ התל עלמי ני  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהי יבה,
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אתחזי לא חבא, על צערא סבל ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָתר
מתיבא. רב ק י א  איו ְְְְִִֵַַַָָָָָלגאה,
הכי. עלמא האי הוה הא  אמר , ְְְְֲִִַַָָָָָָואיה

כיב , .ה)מנל הליי(אסתר  ויהי ְְְְִִִִִַַַָָ
ההא אתלת מלכת , אס ר לְְְְְְִִֵֶַַַַַַו
רחא א מלכת : עלמא. ההא ְְְְִַַָָָָָקנא 
נ יב  מיא , מלכ ת  הא  ְְְְְִַַָָָָק דא,
ההא אוירא רחא מההא ְֲִֵַַַָָָרחא ,

אסר. י ואתלא  ְְְְְִֵֵֶַָָָעלמא ,

הא ₣ר מ úדל ćרחה  ò₣ ורò אח ְְְֲִִֵֶַַָָָֹנ òמת 

וחמא ,וראח מלא קי עאלת  ְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָוכד
אדמי יקנאה נה רא, לבא ְְְְִִִִַָָָָהה א
נמתא ימ רחה . אלהי ְְְְְֱִִִֵַַַָָֹלמלא
כיב  הכי,   א מרכי  עתא. ְְְְֲִִִַַָָָלפ

ח ) ה ל(אסתר מ פני יצא  ְְְִִֵֶֶַַָָָמרכי 
ואי, מלכ ת , לב מלכת. לבְְְְִַַַַ
תיב, א ועל עלמא. ההא ְְְְְְִַַָָָָיקנא 

ט) חד (אסתר .עליה מרכי חד נפל ְְֲִֵֶַַַַַַָָי
ר י אמר .וראח חד ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָמרכי,
זאה ,ימ אי מתיקי מה ,מעְְִִִִִִַַָָָ

ציקיא ידענא והא  בהאי)חלקי, (ס"א ְְְְִִַַַָָָָ
אקרי לבא מתל עלמא, ְְְְְְְִִִֵַַָָָָההא

ואי הא  והכי מלכ ת , לב. ְְְִַַַָ

ע ₣לם ùא₣ת ₣ הûČיקים  רא òי על ôò₣רה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעטרת

רח   יב נ ,עד  אוירא  ,לי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָאמר
ציק יא, י מתל , אי ְְְִִִֵַַַָָָק דא
רח  לבתר, עלמא. האי הו ְְְְְֲַַַַַָָָָגוונא
וחד . חד כל ריא  על ראת , ְְְֵַַַָָָָָק דא
הוה וכ עטרא. לי ואתעבידא ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָואתער
קנא מלכת , לב כ יב ְְְְְְְִִִִַַָָלמרכי ,
זהב  ועטרת  לבתר עלמא. ְְְֲֶֶַַַָָָָָההא
 יהרי על ריאת עטרת, א ְְֲִִֵֵֶֶַַָָדלה,

  נ א חטא על צער  בל ְְִֵֶֶַַַַַָָֹאחר
הייבה, רא לפני  זה אלו ְְְְֲִִֵֶַַָָֹלגת ,
 ימ הה. לע  היה  ה  אמר  ְִִֶֶֶַַַָָָָָָוהא

תב ? ה)לנ ה לי י (אסתר  ויהי  ְְִִִֶַַַָָ
התלה מלכת, אס ר  ל ְְְְְִִֵֶַַַַָו
מלכת  ההא. להע ל מת  תְְְֶַַָָָבא
 מיה מלכת הרי ,ד ה רח ז ְֲִֵֶֶַַַַַָֹ
ת א ל האויר  רח תמא רח ֲִֵֶֶֶַַָָנבת

אס ר . התלה  ב , ל ְְְִֵֶַָָָע

וראה וראח  לה לפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָככנסה
נדמתה תמ אר, ל לב תְְְְִֶָָא
לפי  מת נ  מ פרחה  , אלהי ְְְְְֱִִִִֶַַָָָֹלמלא

ת ב ,   מרכי ה)עה.  ש) ְְֶַַָָָָָ
לב לה מפני  יצא ְְְֳִִִֵֶֶַַָָָמרכי 
ל מת ואי, מלכת לב ְְְְֶַַַַמלכ ת.

תב  זה ועל . ל ע תט)א נפל(ש י ְִֶַַָָָ
ולא מר כי, חד . עליה מרכי ְְְֲֳֳֵֶַַַַַַָָֹחד 
ה ,מע ר י אמר .וראח ְְֲִִֵַַַַַַָָחד 
והרי  חלקי. ארי .א  ברי קיְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָמת

יקי ע ל (בזה)ידע י  תא ְְִִִֶַַָָ
לב קרא  לב יְְְְְִִִִֶַָמתל

ואי. ה א וכ ְְַַַָמלכ ת,

ר ח  ניבת  ,עד  אויר , ל ְֲִִֵֶַַַַָאמר 
יקי ה י מתל ב , ה ד ְְִִִִֵֶַַַַֹה
ר ח   ואחר  הה .  ל ע  הי מְְֶֶַַַַָָָָ
ואחד, אחד ל רא על רה  ד ְֶֶֶַַָָָָֹֹה
היה  וכ עטרה . ל ונע ית ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָמתע ר

תב  ח )למר כי,  ת,(שמלכ לב ְְְְְִֶַַָָ
ועטרת   אחר  .להע תא ְֲֶֶַַַָָָמת
על רה עטרת  ז  דלה ְֲֶֶֶַָָָָזהב 
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מלכ וּ ת (טו) בּ לבוּ ׁש   ה ּמ ל מלּ פני  יצא  וח וּ ר[כו ]וּ מר דּ כי  ּת כלת 

ע"ב ):כו. קס"ט  דף - לך שלח  (פרשת במדבר זוהר

מčדם. ה þה  הע ₣לם  למראה להòיב  מזflûן הýא  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעדין

האי אתהני מה ,מע רי ְְֲִִִֵַַַַָאמר
האי. לי אית עלא מה  ְְְִִֵַַַָָליתא ,
אצטר מה ימא למ אל יבעי ְְְְְְְִִִִֵַַַָמא
 עדיי לאחזאה גי עיני, ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָלאפקחא 
האי  לחיז לאתבא ,איה מְְְְְִִֵַַָָָאז

. מיקד ְְְְִִַָָעלמא 
חדòה ùרŁה הýúף  ְֲִֵֶַָָָָיע óה

לא אי ואי  ק יא, חסידא  אי לי ֲִִִִֵַַַַָָָָאמר
ולא עלמא, האי חיז ל י מ  יְְְְִִֵֵַַָָָָאס
חיז לי להוי לא ,ימ א ְֱֲִִִִֵֵֵֶָָֹאתאביד
א, עלמא  עלמא . הה א ְְְְַָָָָָָָוחלקא
,י אנ עלמא  מההא איה ְְֲִִֵֵַַָָָָהכא 
חטא אפיל מתיא , תחיית ְְְְֲִִִִִֵַַָָָבזמנא 
עלמא, האי מעבדא  הוה לא ְְְֲֲֵַַָָָָָָָערא 

קדמיתא , אתאביד ליה ,כא  יבטיל (טלא ְְְְֲִִִַָָֹ
ליה) ע"ב)ההאוישוי  קס"ט א(דט ְַַָ
לבתר(בקדמיתא) ז המא , ל י מ ְְְֲֲִִֵַָָָָויתעבר

יתעביד  ימ א, חמירא  ְְֲֲֲִִִִִִֵַָָיתעביד
הכא.  חדא, ריה ְְִַַָָָָָפא 

ה þה ùע ₣לם  זה מ₣ היה ְִֶֶַַָָָָהאם 

  א ידענא ואי ,מע רי  לי ְְְְִִִֵַַַַָָאמר
כיא גפא  יקר , לב , יְְְְְִִַַָָָָָמל
עלמא, האי א  גוונא  הוה אי ְְְְֲִִַַַָָָָָָק יא.
גוונא פא, הה א אתחזי  נ ְְְְְֲִֵַַַָָָר

עלמא. ההא קיימי אְְְְִַַַָָ
ò דčה ֶַַֹרýח

רב  ק י איל א  מה ,לי ִִֵֵַַַָָָָאמר
יננא, אתל לימיע רי ְְְְְְְִִִֵֵָָָָמתיבא ,

מה לת,  ז הנאה  מה  ,מע רי ְֲִִֵַַַַַָָָאמר 
י ל אל רצה מי זה ?  ל י ְְִִִֵֶֶֶֶֶָֹעלת 
ביל  עיניו , לפקח הצטר ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹמה
להיב  מז הא  עדי ְְְְֲִִִֵֶַַַָלהראת 

. דמ ה ה להע ְְְִֵֶֶַַָָֹלמראה

לא   א ו אי  ,קד חסיד אי ,ל ִִִַַַָָָֹאמר 
ולא  ה ה להע מראה ל   מ ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹנס
וחלק מראה  ל יהיה  לא הל ,  מ ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹנאבד 
 ה הא זה  ל ע ההא.  ל הע ְִֶֶַָָָל
ח ת זמ ,ב אנ לע  תְְִִֵֶֶַַָָמא
יהיה לא הערה  חט אפ  תי ְְֲֲִִִֵֶַַַָֹה
נאבד  ה ל הה , ל הע ֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹמ עה

אותו)התחלה  וישי אותו יבטל א ת(הטל  ְְַַָָ
זהמה,(בהתחלה)הל  ל מ ויעבר , ְֲֳִֶַַַָָָֻ

יע ה מ זה, חמ יעה  ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹואחר
.א  חדה , רה ְֲִַָָָָָה

א ידעי ו אי  ,מע רי  ל ְְִִִֶֶַַַַַַָָאמר 
ז  ל נכד לב  יְְְִִִֶַָָָֻמל
ה ה, לע זה  מ היה הא .ְִֶֶַַָָָָָקד
א מ   תא ראה ְְְִֶֶֶֶַָָאד

?לע  תא  מדיְְִָע

רא לפני  אל זה בר ,ל ְֲִֵֶַָָָָֹאמר 
בינינ התל עלמי ני  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהי יבה,
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אתחזי לא חבא, על צערא סבל ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָתר
מתיבא. רב ק י א  איו ְְְְִִֵַַַָָָָָלגאה,
הכי. עלמא האי הוה הא  אמר , ְְְְֲִִַַָָָָָָואיה

כיב , .ה)מנל הליי(אסתר  ויהי ְְְְִִִִִַַַָָ
ההא אתלת מלכת , אס ר לְְְְְְִִֵֶַַַַַַו
רחא א מלכת : עלמא. ההא ְְְְִַַָָָָָקנא 
נ יב  מיא , מלכ ת  הא  ְְְְְִַַָָָָק דא,
ההא אוירא רחא מההא ְֲִֵַַַָָָרחא ,

אסר. י ואתלא  ְְְְְִֵֵֶַָָָעלמא ,

הא ₣ר מ úדל ćרחה  ò₣ ורò אח ְְְֲִִֵֶַַָָָֹנ òמת 

וחמא ,וראח מלא קי עאלת  ְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָוכד
אדמי יקנאה נה רא, לבא ְְְְִִִִַָָָָהה א
נמתא ימ רחה . אלהי ְְְְְֱִִִֵַַַָָֹלמלא
כיב  הכי,   א מרכי  עתא. ְְְְֲִִִַַָָָלפ

ח ) ה ל(אסתר מ פני יצא  ְְְִִֵֶֶַַָָָמרכי 
ואי, מלכ ת , לב מלכת. לבְְְְִַַַַ
תיב, א ועל עלמא. ההא ְְְְְְִַַָָָָיקנא 

ט) חד (אסתר .עליה מרכי חד נפל ְְֲִֵֶַַַַַַָָי
ר י אמר .וראח חד ולא ְְְְֲִִֵַַַַַָָָמרכי,
זאה ,ימ אי מתיקי מה ,מעְְִִִִִִַַָָָ

ציקיא ידענא והא  בהאי)חלקי, (ס"א ְְְְִִַַַָָָָ
אקרי לבא מתל עלמא, ְְְְְְְִִִֵַַָָָָההא

ואי הא  והכי מלכ ת , לב. ְְְִַַַָ

ע ₣לם ùא₣ת ₣ הûČיקים  רא òי על ôò₣רה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעטרת

רח   יב נ ,עד  אוירא  ,לי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָאמר
ציק יא, י מתל , אי ְְְִִִֵַַַָָָק דא
רח  לבתר, עלמא. האי הו ְְְְְֲַַַַַָָָָגוונא
וחד . חד כל ריא  על ראת , ְְְֵַַַָָָָָק דא
הוה וכ עטרא. לי ואתעבידא ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָואתער
קנא מלכת , לב כ יב ְְְְְְְִִִִַַָָלמרכי ,
זהב  ועטרת  לבתר עלמא. ְְְֲֶֶַַַָָָָָההא
 יהרי על ריאת עטרת, א ְְֲִִֵֵֶֶַַָָדלה,

  נ א חטא על צער  בל ְְִֵֶֶַַַַַָָֹאחר
הייבה, רא לפני  זה אלו ְְְְֲִִֵֶַַָָֹלגת ,
 ימ הה. לע  היה  ה  אמר  ְִִֶֶֶַַַָָָָָָוהא

תב ? ה)לנ ה לי י (אסתר  ויהי  ְְִִִֶַַַָָ
התלה מלכת, אס ר  ל ְְְְְִִֵֶַַַַָו
מלכת  ההא. להע ל מת  תְְְֶַַָָָבא
 מיה מלכת הרי ,ד ה רח ז ְֲִֵֶֶַַַַַָֹ
ת א ל האויר  רח תמא רח ֲִֵֶֶֶַַָָנבת

אס ר . התלה  ב , ל ְְְִֵֶַָָָע

וראה וראח  לה לפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָככנסה
נדמתה תמ אר, ל לב תְְְְִֶָָא
לפי  מת נ  מ פרחה  , אלהי ְְְְְֱִִִִֶַַָָָֹלמלא

ת ב ,   מרכי ה)עה.  ש) ְְֶַַָָָָָ
לב לה מפני  יצא ְְְֳִִִֵֶֶַַָָָמרכי 
ל מת ואי, מלכת לב ְְְְֶַַַַמלכ ת.

תב  זה ועל . ל ע תט)א נפל(ש י ְִֶַַָָָ
ולא מר כי, חד . עליה מרכי ְְְֲֳֳֵֶַַַַַַָָֹחד 
ה ,מע ר י אמר .וראח ְְֲִִֵַַַַַַָָחד 
והרי  חלקי. ארי .א  ברי קיְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָמת

יקי ע ל (בזה)ידע י  תא ְְִִִֶַַָָ
לב קרא  לב יְְְְְִִִִֶַָמתל

ואי. ה א וכ ְְַַַָמלכ ת,

ר ח  ניבת  ,עד  אויר , ל ְֲִִֵֶַַַַָאמר 
יקי ה י מתל ב , ה ד ְְִִִִֵֶַַַַֹה
ר ח   ואחר  הה .  ל ע  הי מְְֶֶַַַַָָָָ
ואחד, אחד ל רא על רה  ד ְֶֶֶַַָָָָֹֹה
היה  וכ עטרה . ל ונע ית ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָמתע ר

תב  ח )למר כי,  ת,(שמלכ לב ְְְְְִֶַַָָ
ועטרת   אחר  .להע תא ְֲֶֶַַַָָָמת
על רה עטרת  ז  דלה ְֲֶֶֶַָָָָזהב 
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צהלה ׁש וּ ׁש ן והעיר  ואר גּ מן בּ וּ ץ ותכרי גּ ד וֹ לה  זהב ועטרת
ויקר(טז):[כז]ושׂ מחה ושׂ שׂ ן ושׂ מחה  א וֹ רה היתה  :[כח]ל יּ ה וּ דים 

 יל ק ד עלמא. ההא ְְְִִַַַַַָָָציק יא
. לה הוה א גוונא  ארייתא , ְְְְְֲִֵַַָָָָָיראל

, ה כיב ,חב לג)עד ותנ ל (שמות  ְְְְְִִִַַַָ
חרב . מהר עדי את  יראל ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָבני

לבא. מההא  טְְְִֵַָָאת

ע"א ):כז. ר"נ דף - פקודי  (פרשת שמות ספר - זוהר 

להרע òרצים  אחרים רצים  נגד ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָרצים 

 אי אתר ,הרצי א אקרי  בגיְְְֲִִִִֵָָָָָ
לנקמא לא חא, חוא רהטי, ְְְְֲִֵַַָָָָָרצי
רהטי ,אחרני רצי לקבל קמיְְֲֲֳִִִֵֵַַָָָנ
לטאה ,לי מ לאתרעא ְְְְְְְִַַַַָָָָָָלאבא א

א, ורזא .ג)עלייה יצא(אסתר  הרצי ְְְִַָָָָָָָ
ורצי א, מטרא  רצי .פיחְְְִִִִִָָָָ

,בגינה א , ח )מטרא  והעיר(אסתר ְְְִִִִֵָָָ
א ומחה, צהלה (ג נבכה.(אסתר ְֲֵָָָָָָָ

  העיר הכא, יא מקמי ְְְִִִֵֵַָָָָאי
אחרא, סטרא  י א מקמי ואי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָמחה.

נבכה.  ִָָָָהעיר
ע"א ):כח. עז -דף ותלת  תלתין  (תקונא הזוהר תקוני - זוהר

חלילה  להפ ýבין ùט₣ב ùין ה ýא  ה' ְְְִִֵֵֵֶַָָיראת

אית רי, אלעזר ואמר מע רי ְְְְִִִִֶַַָָָָק
 גי ה א רי לק דא דחיל ְְְְְִִִָָָמא
עלמא, האי תריע ויסי ני ייחְְְְְְְִֵֵֵַָָ
לא האי , לי דחיל לא מהאי חסר ְִִֵֵֵַַָָָָואי
 מא אבל לערא , יהו"ה יראת לי ְְֲִִִֵַַָָָָי 
 י טיב י הא  רי לקדא  ְְְְְִִִֵֵָָדחיל
י יהו"ה יראת  י דא  הא , עאקְְִִֵַַָָָ
אית יראה,   אינ יר תלת ְְְְְִִִִִִַַָָָלערא,

.לע תא  יקיה ְִִֵַַָָראי
היה זה מ רה , יראל לְְְְִִֵֶֶָָָָ

 ה תב , חטא עד  שמות לה) ְֶֶֶֶַָָָָ

מק ,הרצי א נקרא   מְִִִָָָָָָ
חלה ממהרי רצי הרצי תאְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
רצי  אחרי רצי נגד נקמת  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹולנק
ללט  די מלת  להחלי ְְְְֲִִֵַַַָָֹלהרע

 זה  וסד . ג)עליה יצא(אסתר  הרצי ְְֲִֵֶֶָָָ
זה, מ ד  ורצי זה מד רצי . פיְְִִִִִֶֶַַָָדח

בגלל( ח  צהלה(ש  והעיר ְְֲִִָָָָָָ
א מקימי (שג)ו מחה,  א נבכה. ְְִִִֵַָָָָ

 וא מחה.  העיר   א ְִִֵֵֶֶָָָָָאה
העיר  האחר ה ד ל אה   ימיְִִִֵֵֶֶַַַַָָמק

נב כה . ָָָ

מי  י ני, אלעזר  ואמר :   מע רי   ְְְְִִִִֵֶַַָָָָק
את חי די הא  ר דמה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָרא
חסר  וא הה, לע רע ויגל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָניו 
את ל   לא זה  ,מ ירא אינ ִִֵֵֶֶֶֶָָֹמ ה,
את רא מי אבל לע ר , יהו "ה ְֲִִִֵֶֶַָָָָיראת
זה צרה, י טב   י ה א ר ד ְְֵֵֶַָָָָה
לע ר ,  יהו"ה  יראת את  ְְִִִֶֶַָָמי 
 י יראה י יראה , ל ה רגת לְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

לפורים ח 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ז

 י טיב י יראהיראה ואית  ,עאק ְְְְְִִִִֵֵָָָ
ולא טיב ה א רי לק דא ְְְְְְִִִָָָדחיל
עלי ל י לא  יראה ואית  , עאקְְְְֲִִִֵַָָָָ
ציק ,לעאק י לטיב  י ְְְִִִֵֵַָָָלערא
 י לטיב  י לערא  עלי ל י ְְֲִִִֵֵֵַָָָָגמ ר
ולא לטיב עלי  לי י ינני ְְְֲִִִִֵֵֵַָָלדינא,
לא ערא  לי י לא מר רע ְִִִֵַָָָָָָָָלדינא,

דינא. ולא טיבְְְִִָָ

יראה נקראת  ôְְְִִִֵָָכינה

הא יראה, אתקריאת אאי ְְְְְְִִִִַַַָָָכינא
דאמצעיתא דעדא  מ טרא  ְְְְִִִִֶַָָָָהיא
עדא מה אא  ְְְְִִֶַַָָָאתנטילת,
  דאינ ודינא מרחמי נטיל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָדאמצעיתא
נטלא איהי הכי מאלא, ְְְִִִִָָָָָָימינא
א דמאלא מטרא ,רוייה ְְְְִִִִַַָָָָמ
מטרא יצחק , חד יראה ְְְְְְִִִִִִַַַָָָאתקריאת 
דא ודא אתקרי, אהב "ה ְְְֲִִִִֵַָָָָדימינא

 דא מר ב)תנינא  לא  ואהבת(ירמיה ְְְְֲִִַַַָָָ
חסד . י כמ  על יאהב לְְְֲִִֵֶַַַָָע

האבýקה לפני נר ה ôכינה  לפני  ע₣מדים  ûČְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָיקים 

עדא אתקרי יא סטרי רי מְְְְִִִִִֵֵֵַָ
ארה כינ א  ונר, אר  ְְְְְִִֵֶָָָָדאמצעיתא
ארה היתה די הל ארה, ְְֲִַָָָָָאבקה,

טז) ה מארי(אסתר הקמא הכי אבקה ,ְֲִֵָָָ
כינ א קי קיימי  יקיצ ְְְְְִִִִִִֵַַַַָמתניתי
דימינא מ טרא האבקה. לפני ְְְֲִִִִִֵֵָָָָנר
 ת אדנ "י דמאלא מ טרא ְְְִִִַָָָָיהו"ה,
ואמר קדמאה  י מא  א  בגי ,יְְְִִֶַַָָָָֹ

א ר יהי "ג)אלהי א גי (בראשית , ְְִִ
  ואינ קדמאה, י מא  אינ אר  חמְְְְִִֵַָָָָ

את רא יראה וי צרה, י ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָטב
וי בצרה, ולא טב הא  ר ד ְְְְֵַָָָָֹה
 י לער, עליו תא   א ְְִִֵֶָָָָָָֹיראה
תא  מ ר ציק לצרה . י ְְִֵַָָָָָלטב
ה ינני  ,לדי  י לטב י לער  ְְְִִִֵֵֵַָָָעליו 
הר ע  , לדי ולא לטב  עליו  תא ְְְִָָָָָָָֹ
ולא  בט ב  לא ע ר,  תא   לא ְְִַָָָָֹֹֹה מ ר

.ְִבדי

היא  הרי יראה ? נקראת  הכינה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָול ה
מ אא  האמצעי. העד מד ְְְִִִֶֶַַָָָָָנלה
,ודי מרחמי נטל האמצעי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהעד
נטלת היא  מאל, ימי  הְִִֵֶֶֶָָֹ
יראה, נקראת ז ה מאל מד , ניה ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹמ
אהב"ה, נקרא מיה ד יצחק , ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָחד
ואהבת  אמר הנה הצוה   ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָוז

חסד. יכמ  על יאהב  ל ְְְֲִִֵֶַַַָָע

העד  נקרא ל ה  דדיה ני ְְְִִִֵַַַַָָָָמצד
ארה, והכינה  ונר, אר ְְְְִִֵֶַָָָָהאמצעי
ארה, היתה   דיהל  ארה ְְֲִַָָָָָאבקה .
ה נה, עלי הר   ְְֲֲִֵֵַַָָָאבקה 
נר  הכינה לפני  מדיע  יקיְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
מ ד  יהו"ה , מיה מד האבקה , ְֲִִִִֵַַַָָָלפני
זה  מ , יה  אדנ"י , ְִִֶֶַַָֹה מאל
אר , יהי  " אלהי ואמר  הרא ְֱִִִֶַַָֹֹ
,הרא  ה אר  חמ ה  ֲִִִֵֶַָָמ
י ' ,מאירי  מ העלינה, ה' ְְְִִִֵֶָָָוה



לפורים וזוהר ח ' פרק  אסתר מגילת 

צהלה ׁש וּ ׁש ן והעיר  ואר גּ מן בּ וּ ץ ותכרי גּ ד וֹ לה  זהב ועטרת
ויקר(טז):[כז]ושׂ מחה ושׂ שׂ ן ושׂ מחה  א וֹ רה היתה  :[כח]ל יּ ה וּ דים 

 יל ק ד עלמא. ההא ְְְִִַַַַַָָָציק יא
. לה הוה א גוונא  ארייתא , ְְְְְֲִֵַַָָָָָיראל

, ה כיב ,חב לג)עד ותנ ל (שמות  ְְְְְִִִַַַָ
חרב . מהר עדי את  יראל ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָבני

לבא. מההא  טְְְִֵַָָאת

ע"א ):כז. ר"נ דף - פקודי  (פרשת שמות ספר - זוהר 

להרע òרצים  אחרים רצים  נגד ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָרצים 

 אי אתר ,הרצי א אקרי  בגיְְְֲִִִִֵָָָָָ
לנקמא לא חא, חוא רהטי, ְְְְֲִֵַַָָָָָרצי
רהטי ,אחרני רצי לקבל קמיְְֲֲֳִִִֵֵַַָָָנ
לטאה ,לי מ לאתרעא ְְְְְְְִַַַַָָָָָָלאבא א

א, ורזא .ג)עלייה יצא(אסתר  הרצי ְְְִַָָָָָָָ
ורצי א, מטרא  רצי .פיחְְְִִִִִָָָָ

,בגינה א , ח )מטרא  והעיר(אסתר ְְְִִִִֵָָָ
א ומחה, צהלה (ג נבכה.(אסתר ְֲֵָָָָָָָ

  העיר הכא, יא מקמי ְְְִִִֵֵַָָָָאי
אחרא, סטרא  י א מקמי ואי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָמחה.

נבכה.  ִָָָָהעיר
ע"א ):כח. עז -דף ותלת  תלתין  (תקונא הזוהר תקוני - זוהר

חלילה  להפ ýבין ùט₣ב ùין ה ýא  ה' ְְְִִֵֵֵֶַָָיראת

אית רי, אלעזר ואמר מע רי ְְְְִִִִֶַַָָָָק
 גי ה א רי לק דא דחיל ְְְְְִִִָָָמא
עלמא, האי תריע ויסי ני ייחְְְְְְְִֵֵֵַָָ
לא האי , לי דחיל לא מהאי חסר ְִִֵֵֵַַָָָָואי
 מא אבל לערא , יהו"ה יראת לי ְְֲִִִֵַַָָָָי 
 י טיב י הא  רי לקדא  ְְְְְִִִֵֵָָדחיל
י יהו"ה יראת  י דא  הא , עאקְְִִֵַַָָָ
אית יראה,   אינ יר תלת ְְְְְִִִִִִַַָָָלערא,

.לע תא  יקיה ְִִֵַַָָראי
היה זה מ רה , יראל לְְְְִִֵֶֶָָָָ

 ה תב , חטא עד  שמות לה) ְֶֶֶֶַָָָָ

מק ,הרצי א נקרא   מְִִִָָָָָָ
חלה ממהרי רצי הרצי תאְְֲִִִִֵֶַָָָָָ
רצי  אחרי רצי נגד נקמת  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹולנק
ללט  די מלת  להחלי ְְְְֲִִֵַַַָָֹלהרע

 זה  וסד . ג)עליה יצא(אסתר  הרצי ְְֲִֵֶֶָָָ
זה, מ ד  ורצי זה מד רצי . פיְְִִִִִֶֶַַָָדח

בגלל( ח  צהלה(ש  והעיר ְְֲִִָָָָָָ
א מקימי (שג)ו מחה,  א נבכה. ְְִִִֵַָָָָ

 וא מחה.  העיר   א ְִִֵֵֶֶָָָָָאה
העיר  האחר ה ד ל אה   ימיְִִִֵֵֶֶַַַַָָמק

נב כה . ָָָ

מי  י ני, אלעזר  ואמר :   מע רי   ְְְְִִִִֵֶַַָָָָק
את חי די הא  ר דמה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָרא
חסר  וא הה, לע רע ויגל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָניו 
את ל   לא זה  ,מ ירא אינ ִִֵֵֶֶֶֶָָֹמ ה,
את רא מי אבל לע ר , יהו "ה ְֲִִִֵֶֶַָָָָיראת
זה צרה, י טב   י ה א ר ד ְְֵֵֶַָָָָה
לע ר ,  יהו"ה  יראת את  ְְִִִֶֶַָָמי 
 י יראה י יראה , ל ה רגת לְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

לפורים ח 'זוהר פרק  אסתר מגילת  ז

 י טיב י יראהיראה ואית  ,עאק ְְְְְִִִִֵֵָָָ
ולא טיב ה א רי לק דא ְְְְְְִִִָָָדחיל
עלי ל י לא  יראה ואית  , עאקְְְְֲִִִֵַָָָָ
ציק ,לעאק י לטיב  י ְְְִִִֵֵַָָָלערא
 י לטיב  י לערא  עלי ל י ְְֲִִִֵֵֵַָָָָגמ ר
ולא לטיב עלי  לי י ינני ְְְֲִִִִֵֵֵַָָלדינא,
לא ערא  לי י לא מר רע ְִִִֵַָָָָָָָָלדינא,

דינא. ולא טיבְְְִִָָ

יראה נקראת  ôְְְִִִֵָָכינה

הא יראה, אתקריאת אאי ְְְְְְִִִִַַַָָָכינא
דאמצעיתא דעדא  מ טרא  ְְְְִִִִֶַָָָָהיא
עדא מה אא  ְְְְִִֶַַָָָאתנטילת,
  דאינ ודינא מרחמי נטיל ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָדאמצעיתא
נטלא איהי הכי מאלא, ְְְִִִִָָָָָָימינא
א דמאלא מטרא ,רוייה ְְְְִִִִַַָָָָמ
מטרא יצחק , חד יראה ְְְְְְִִִִִִַַַָָָאתקריאת 
דא ודא אתקרי, אהב "ה ְְְֲִִִִֵַָָָָדימינא

 דא מר ב)תנינא  לא  ואהבת(ירמיה ְְְְֲִִַַַָָָ
חסד . י כמ  על יאהב לְְְֲִִֵֶַַַָָע

האבýקה לפני נר ה ôכינה  לפני  ע₣מדים  ûČְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָיקים 

עדא אתקרי יא סטרי רי מְְְְִִִִִֵֵֵַָ
ארה כינ א  ונר, אר  ְְְְְִִֵֶָָָָדאמצעיתא
ארה היתה די הל ארה, ְְֲִַָָָָָאבקה,

טז) ה מארי(אסתר הקמא הכי אבקה ,ְֲִֵָָָ
כינ א קי קיימי  יקיצ ְְְְְִִִִִִֵַַַַָמתניתי
דימינא מ טרא האבקה. לפני ְְְֲִִִִִֵֵָָָָנר
 ת אדנ "י דמאלא מ טרא ְְְִִִַָָָָיהו"ה,
ואמר קדמאה  י מא  א  בגי ,יְְְִִֶַַָָָָֹ

א ר יהי "ג)אלהי א גי (בראשית , ְְִִ
  ואינ קדמאה, י מא  אינ אר  חמְְְְִִֵַָָָָ

את רא יראה וי צרה, י ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָטב
וי בצרה, ולא טב הא  ר ד ְְְְֵַָָָָֹה
 י לער, עליו תא   א ְְִִֵֶָָָָָָֹיראה
תא  מ ר ציק לצרה . י ְְִֵַָָָָָלטב
ה ינני  ,לדי  י לטב י לער  ְְְִִִֵֵֵַָָָעליו 
הר ע  , לדי ולא לטב  עליו  תא ְְְִָָָָָָָֹ
ולא  בט ב  לא ע ר,  תא   לא ְְִַָָָָֹֹֹה מ ר

.ְִבדי

היא  הרי יראה ? נקראת  הכינה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָול ה
מ אא  האמצעי. העד מד ְְְִִִֶֶַַָָָָָנלה
,ודי מרחמי נטל האמצעי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהעד
נטלת היא  מאל, ימי  הְִִֵֶֶֶָָֹ
יראה, נקראת ז ה מאל מד , ניה ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹמ
אהב"ה, נקרא מיה ד יצחק , ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָחד
ואהבת  אמר הנה הצוה   ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָוז

חסד. יכמ  על יאהב  ל ְְְֲִִֵֶַַַָָע

העד  נקרא ל ה  דדיה ני ְְְִִִֵַַַַָָָָמצד
ארה, והכינה  ונר, אר ְְְְִִֵֶַָָָָהאמצעי
ארה, היתה   דיהל  ארה ְְֲִַָָָָָאבקה .
ה נה, עלי הר   ְְֲֲִֵֵַַָָָאבקה 
נר  הכינה לפני  מדיע  יקיְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
מ ד  יהו"ה , מיה מד האבקה , ְֲִִִִֵַַַָָָלפני
זה  מ , יה  אדנ"י , ְִִֶֶַַָֹה מאל
אר , יהי  " אלהי ואמר  הרא ְֱִִִֶַַָֹֹ
,הרא  ה אר  חמ ה  ֲִִִֵֶַָָמ
י ' ,מאירי  מ העלינה, ה' ְְְִִִֵֶָָָוה



לפורים ח זוהר ח ' פרק  אסתר מגילת 

ה ּמ ל (יז) דּ בר  א ׁש ר מקוֹ ם ועיר  עיר  וּ בכל וּ מדינה  מדינה  וּ בכל 
מע ּמ י ור בּ ים טוֹ ב  וי וֹ ם  מׁש ּת ה  ליּ ה וּ דים ושׂ שׂ וֹ ן שׂ מחה  מגּ יע  ודתוֹ 

עליהם : ה יּ ה וּ דים ּפ חד  נפל  כּ י מתיהדים הארץ 



ודא מאלא  י' ,נהרי  מ עאה ְְֲִִִִַַָָָָָָה'
י' לימינא ה ' "אלהי מ ה "י ודא ְִִִֵָָנר,

דאמצעיתא,למאלא, עמודא מתרוייהו מל "א (ו' ְִָָ
כתיבת  דא  ה"י, מל "א "אלהי רזא  איהו  ודא י"ה , ב

 בהפו מליא"ה  דא "אלהי ה"א , דמלה ורזא קדמאה .

, אתוו מתלת מליא דאיהי זעירא , ה' ודא ,אתוו

 מתחילי ובה  הוי"ה , איהו לעילא היו"ה , ואתעבידת 

ה' אשתכח  ואנה ט"י, ולבתר ה"ו  דאורייתא אתוו

דפרח  גר מא אלא  ה ', למהוי  הות ד' אלא בתראה,

 היו כל שוממה נתנני  אלא דילה, יר דאיהו ו' מינה 

דאתחזרת  דילה  יר דאיהו הוד  דא יג), א  (איכה  דוה 

דעליה  ,יר מניה  דפרח  בגי חמשאה , באל דוה  איהו

יעקב, יר כ ותקע כג) לב (בראשית אתמר

עד ד' את  לממני מתחלת קא דמימינא  אשתמודע

דאתיהיב  איהו  ודא דילה, שלימו יר איהו והוד נצח ,

למשה) הוד ונת דאתמר הוא  הדא  .למשה,

ה' ,"אלהי  מ ה "י  וזה  נר , וזה ְְְֱִִִֵֶֶֹֹמאל,
למאל , י' העמודלימי  משניה מל "א (ו' ְְִִָֹ

כתובה  זו  ה "י, מל"א " אלהי סוד וזהו  י"ה , ב האמצעי,

 בהפו מליא"ה  זה  "אלהי ה "א,  הדבר וסוד ראשונה .

אותיות , משלש מלאה  שהיא זעירה , ה ' וזו אותיות,

 מתחילי ובה הוי "ה, הוא  למעלה היו"ה , ונעשית

ה' נמצאת ואנה  ט"י, כ ואחר ה"ו  התורה אותיות

שפרח  גר מי אלא  ה', להיות היתה  ד' אלא  אחרונה ?

כל  שוממה נתנני אלא  ' שלה , היר שהוא ו' ממנה 

דוה  חזר שהוא  שלה, היר שהוא הוד זהו  דוה,  היו

נאמר שעליו ,יר ממנה שפרח משו החמישי, באל

למנות  מתחילה שמימי נודע יעקב, יר כ ותקע

וזהו שלה, השלמות , היר הוא והוד נצח , עד ד' האות

למשה) הוד ונת שנאמר זהו למשה,  שנת.



זֹוַהר ְלּפּוִרים

 מגילת אסתר
פרק

לפורים ח זוהר ח ' פרק  אסתר מגילת 

ה ּמ ל (יז) דּ בר  א ׁש ר מקוֹ ם ועיר  עיר  וּ בכל וּ מדינה  מדינה  וּ בכל 
מע ּמ י ור בּ ים טוֹ ב  וי וֹ ם  מׁש ּת ה  ליּ ה וּ דים ושׂ שׂ וֹ ן שׂ מחה  מגּ יע  ודתוֹ 

עליהם : ה יּ ה וּ דים ּפ חד  נפל  כּ י מתיהדים הארץ 



ודא מאלא  י' ,נהרי  מ עאה ְְֲִִִִַַָָָָָָה'
י' לימינא ה ' "אלהי מ ה "י ודא ְִִִֵָָנר,

דאמצעיתא,למאלא, עמודא מתרוייהו מל "א (ו' ְִָָ
כתיבת  דא  ה"י, מל "א "אלהי רזא  איהו  ודא י"ה , ב

 בהפו מליא"ה  דא "אלהי ה"א , דמלה ורזא קדמאה .

, אתוו מתלת מליא דאיהי זעירא , ה' ודא ,אתוו

 מתחילי ובה  הוי"ה , איהו לעילא היו"ה , ואתעבידת 

ה' אשתכח  ואנה ט"י, ולבתר ה"ו  דאורייתא אתוו

דפרח  גר מא אלא  ה ', למהוי  הות ד' אלא בתראה,

 היו כל שוממה נתנני  אלא דילה, יר דאיהו ו' מינה 

דאתחזרת  דילה  יר דאיהו הוד  דא יג), א  (איכה  דוה 

דעליה  ,יר מניה  דפרח  בגי חמשאה , באל דוה  איהו

יעקב, יר כ ותקע כג) לב (בראשית אתמר

עד ד' את  לממני מתחלת קא דמימינא  אשתמודע

דאתיהיב  איהו  ודא דילה, שלימו יר איהו והוד נצח ,

למשה) הוד ונת דאתמר הוא  הדא  .למשה,

ה' ,"אלהי  מ ה "י  וזה  נר , וזה ְְְֱִִִֵֶֶֹֹמאל,
למאל , י' העמודלימי  משניה מל "א (ו' ְְִִָֹ

כתובה  זו  ה "י, מל"א " אלהי סוד וזהו  י"ה , ב האמצעי,

 בהפו מליא"ה  זה  "אלהי ה "א,  הדבר וסוד ראשונה .

אותיות , משלש מלאה  שהיא זעירה , ה ' וזו אותיות,

 מתחילי ובה הוי "ה, הוא  למעלה היו"ה , ונעשית

ה' נמצאת ואנה  ט"י, כ ואחר ה"ו  התורה אותיות

שפרח  גר מי אלא  ה', להיות היתה  ד' אלא  אחרונה ?

כל  שוממה נתנני אלא  ' שלה , היר שהוא ו' ממנה 

דוה  חזר שהוא  שלה, היר שהוא הוד זהו  דוה,  היו

נאמר שעליו ,יר ממנה שפרח משו החמישי, באל

למנות  מתחילה שמימי נודע יעקב, יר כ ותקע

וזהו שלה, השלמות , היר הוא והוד נצח , עד ד' האות

למשה) הוד ונת שנאמר זהו למשה,  שנת.

ט'
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זוהר השבת
- אור הזוהר  זוהר על פרשת השבוע  תוכן הספר: 
וימים  השבת  ושמירת  מעלת  על  זוהר   - מחלק. 
ורמ"א  מחבר  שבת  הלכות  ערוך  שלחן   - טובים 
מחלק לכל שבתות השנה - ספורי הזוהר, ספורים 
מיוחדים מלוקטים מכל ספר הזוהר - סיפור מדהים 
בהמשכים משני בעלי תשובה בעיר קראקא - מזכה 

הרבים כהלכתה - ועוד הרבה ספרים בהמשכים.
שמים  ויראת  השם  לאהבת  מסוגל  זה  קדוש  ספר 
טהורה, וללמוד מקודשת וצדקת רבותינו הקדושים 
לנשמת  ולהתקשר  והנסתר,  הסוד  הזוהר,  חכמי 

הרשב"י ורבי אלעזר בנו זיע"א.
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לפורים ט 'זוהר פרק אסתר מגילת  א

לפורים  זוהר

ט ' פרק אסתר מגילת

עשׂ רבנים (א) בּ ׁש לוֹ ׁש ה  אדר  חדׁש  ה וּ א  חד ׁש  עשׂ ר  
להעשׂ וֹ ת  ודתוֹ   ה ּמ ל דּ בר  ה גּ יע  א ׁש ר  בּ וֹ  יוֹ ם
ה וּ א   ֹונהפו בּ הם  לׁש ל וֹ ט ה יּ ה וּ דים איבי שׂ בּ ר וּ  א ׁש ר  בּ יּ וֹ ם 

בּ שׂ נאיהם: ה ּמ ה  ה יּ ה וּ דים י ׁש לט וּ  ה יּ ה וּ דים (ב)א ׁש ר  נקהל וּ  
בּ מבקׁש י יד  לׁש ח  אח ׁש ורוֹ ׁש  ה ּמ ל מדינ וֹ ת בּ כל בּ עריהם
העּמ ים : כּ ל  על  ּפ ח דּ ם נפל  כּ י  לפניהם עמד  א  ואיׁש  רעתם

ה ּמ לאכה(ג) וע שׂ י  וה ּפ ח וֹ ת והאח ׁש דּ ר ּפ נים ה ּמ דינוֹ ת שׂ רי וכל 
עליהם : מר דּ כי ּפ חד  נפל  כּ י ה יּ ה וּ דים את מנאים  ל ּמ ל א ׁש ר 

ה ּמ דינ וֹ ת (ד ) בּ כל   ה וֹ ל ו ׁש מעוֹ  ה ּמ ל בּ בית מר דּ כי גד וֹ ל  כּ י
וגד וֹ ל :  ה וֹ ל מר דּ כי  האיׁש  איביהם (ה)כּ י בּ כל  ה יּ ה וּ דים ויּ כּ וּ  

כּ רצוֹ נם: ב שׂ נאיהם ויּ עשׂ וּ  ואבדן  והרג חרב וּ ב ׁש וּ ׁש ן(ו)מכּ ת 
איׁש : מא וֹ ת חמ ׁש  וא בּ ד  ה יּ ה וּ דים הרג וּ  ּפ ר ׁש נ דּ תא (ז )ה בּ ירה  ואת 

אס ּפ תא : ואת דּ לפוֹ ן ואת (ח )ואת אדליא  ואת ּפ וֹ רתא  ואת 
ואת (ט)ארידתא : ארדי ואת אריסי ואת ּפ רמׁש ּת א  ואת 

הרג וּ (י)ויזתא : ה יּ ה וּ דים צרר  הּמ דתא  בּ ן המן  בּ ני  עשׂ רת 
ידם: את ׁש לח וּ  א  ההר וּ גים (יא)וּ בבּ זּ ה  מס ּפ ר  בּ א  הה וּ א  בּ יּ וֹ ם 

: ה ּמ ל לפני  ה בּ ירה  ה ּמ ל כּ ה(יב)בּ ׁש וּ ׁש ן לאס ּת ר   ה ּמ ל ויּ אמר  
ואת  אי ׁש  מא וֹ ת חמׁש  וא בּ ד  ה יּ ה וּ דים הרג וּ  ה בּ ירה  בּ ׁש וּ ׁש ן
אלת וּ מה  ע שׂ וּ  מה   הּמ ל מדינוֹ ת בּ ׁש אר  המן בּ ני עשׂ רת

ותעשׂ : עוֹ ד  בּ ּק ׁש ת וּ מה   ל על(יג)וי נּ תן אם  אס ּת ר וּת אמר 



לפורים ט 'זוהר פרק אסתר מגילת  א

לפורים  זוהר

ט ' פרק אסתר מגילת

עשׂ רבנים (א) בּ ׁש לוֹ ׁש ה  אדר  חדׁש  ה וּ א  חד ׁש  עשׂ ר  
להעשׂ וֹ ת  ודתוֹ   ה ּמ ל דּ בר  ה גּ יע  א ׁש ר  בּ וֹ  יוֹ ם
ה וּ א   ֹונהפו בּ הם  לׁש ל וֹ ט ה יּ ה וּ דים איבי שׂ בּ ר וּ  א ׁש ר  בּ יּ וֹ ם 

בּ שׂ נאיהם: ה ּמ ה  ה יּ ה וּ דים י ׁש לט וּ  ה יּ ה וּ דים (ב)א ׁש ר  נקהל וּ  
בּ מבקׁש י יד  לׁש ח  אח ׁש ורוֹ ׁש  ה ּמ ל מדינ וֹ ת בּ כל בּ עריהם
העּמ ים : כּ ל  על  ּפ ח דּ ם נפל  כּ י  לפניהם עמד  א  ואיׁש  רעתם

ה ּמ לאכה(ג) וע שׂ י  וה ּפ ח וֹ ת והאח ׁש דּ ר ּפ נים ה ּמ דינוֹ ת שׂ רי וכל 
עליהם : מר דּ כי ּפ חד  נפל  כּ י ה יּ ה וּ דים את מנאים  ל ּמ ל א ׁש ר 

ה ּמ דינ וֹ ת (ד ) בּ כל   ה וֹ ל ו ׁש מעוֹ  ה ּמ ל בּ בית מר דּ כי גד וֹ ל  כּ י
וגד וֹ ל :  ה וֹ ל מר דּ כי  האיׁש  איביהם (ה)כּ י בּ כל  ה יּ ה וּ דים ויּ כּ וּ  

כּ רצוֹ נם: ב שׂ נאיהם ויּ עשׂ וּ  ואבדן  והרג חרב וּ ב ׁש וּ ׁש ן(ו)מכּ ת 
איׁש : מא וֹ ת חמ ׁש  וא בּ ד  ה יּ ה וּ דים הרג וּ  ּפ ר ׁש נ דּ תא (ז )ה בּ ירה  ואת 

אס ּפ תא : ואת דּ לפוֹ ן ואת (ח )ואת אדליא  ואת ּפ וֹ רתא  ואת 
ואת (ט)ארידתא : ארדי ואת אריסי ואת ּפ רמׁש ּת א  ואת 

הרג וּ (י)ויזתא : ה יּ ה וּ דים צרר  הּמ דתא  בּ ן המן  בּ ני  עשׂ רת 
ידם: את ׁש לח וּ  א  ההר וּ גים (יא)וּ בבּ זּ ה  מס ּפ ר  בּ א  הה וּ א  בּ יּ וֹ ם 

: ה ּמ ל לפני  ה בּ ירה  ה ּמ ל כּ ה(יב)בּ ׁש וּ ׁש ן לאס ּת ר   ה ּמ ל ויּ אמר  
ואת  אי ׁש  מא וֹ ת חמׁש  וא בּ ד  ה יּ ה וּ דים הרג וּ  ה בּ ירה  בּ ׁש וּ ׁש ן
אלת וּ מה  ע שׂ וּ  מה   הּמ ל מדינוֹ ת בּ ׁש אר  המן בּ ני עשׂ רת

ותעשׂ : עוֹ ד  בּ ּק ׁש ת וּ מה   ל על(יג)וי נּ תן אם  אס ּת ר וּת אמר 



לפורים ב זוהר ט ' פרק אסתר מגילת 

כּ דת  לע שׂ וֹ ת בּ ׁש וּ ׁש ן א ׁש ר  ל יּ ה וּ דים  מחר גּ ם ינּ תן טוֹ ב   ה ּמ ל
העץ על  יתל וּ  המן בּ ני ע שׂ רת ואת ה ּמ ל (יד ):[כט]ה יּ וֹ ם ויּ אמר  

ּת ל וּ : המן בּ ני ע שׂ רת ואת בּ ׁש וּ ׁש ן דּ ת  ו ּת נּ תן כּ ן להעשׂ וֹ ת 
אר בּ עה(טו ) בּ יוֹ ם גּ ם  בּ ׁש וּ ׁש ן א ׁש ר  (ה יּ ה וּ דים) ה יּ ה וּ דיים  ו יּ ּק הלוּ 

א  וּ ב בּ זּ ה  איׁש  מא וֹ ת ׁש ל ׁש  בׁש וּ ׁש ן ויּ הרגוּ  אדר  לחד ׁש  עשׂ ר 
ידם: את  נקהל וּ (טז)ׁש לח וּ   ה ּמ ל בּ מדינ וֹ ת א ׁש ר  ה יּ ה וּ דים וּ ׁש אר  

וׁש בעים  חמה  בּ שׂ נאיהם והרג מאיביהם  ונ וֹ ח  נפׁש ם על  ועמד
ידם: את ׁש לח וּ  א  וּ בבּ זּ ה  אדר(יז)אלף לחד ׁש  ע שׂ ר  ׁש ל ׁש ה  בּ י וֹ ם  

ושׂ מחה : מׁש ּת ה  י וֹ ם  אתוֹ  ועשׂ ה  בּ וֹ  ע שׂ ר  בּ אר בּ עה  ונוֹ ח 
בּ וֹ ו (יח) ע שׂ ר  בּ ׁש לׁש ה  נקהלוּ  בּ ׁש וּ ׁש ן א ׁש ר  (וה יּ ה וּ דים ) ה יּ ה וּ דיים 

מׁש ּת ה י וֹ ם אתוֹ  ועשׂ ה  בּ וֹ  עשׂ ר  בּ חמה  ונ וֹ ח  בּ וֹ  עשׂ ר וּ בארבּ עה 
בּ ערי(יט)ושׂ מחה : ה יּ ׁש בים (ה ּפ רזים) ה ּפ רוזים  ה יּ ה וּ דים כּ ן על  

וּ מׁש ּת ה שׂ מחה  אדר  לחד ׁש  עשׂ ר  אר בּ עה  יוֹ ם את ע שׂ ים  ה ּפ רז וֹ ת
לרעה וּ : איׁש  מנוֹ ת וּ מ ׁש ל וֹ ח  טוֹ ב  את (כ)וי וֹ ם  מר דּ כי  ויּ כ ּת ב 

מדינ וֹ ת  בּ כל  א ׁש ר  ה יּ ה וּ דים  כּ ל  אל  ספרים ויּ ׁש לח  הא לּ ה  ה דּ ברים
והרח וֹ קים: ה ּק ר וֹ בים אח ׁש ור וֹ ׁש  להי וֹ ת (כא)ה ּמ ל עליהם  לק יּ ם 

בּ וֹ  ע שׂ ר  חמה  י וֹ ם ואת אדר לחדׁש  עשׂ ר ארבּ עה  יוֹ ם את עשׂ ים
וׁש נה : ׁש נה  מא וֹ יביהם (כב)בּ כל  ה יּ ה וּ דים  בהם  נח וּ  א ׁש ר  כּ יּ מים 

לעשׂ וֹ ת  טוֹ ב ליוֹ ם וּ מאבל  ל שׂ מחה  מיּ גוֹ ן להם  נה ּפ א ׁש ר  והחד ׁש 
וּ מּת נ וֹ ת  לרעה וּ  אי ׁש  מנ וֹ ת וּ מ ׁש ל וֹ ח  ו שׂ מחה  מ ׁש ּת ה  ימי א וֹ תם

א ׁש ר(כג)לאביוֹ נים: ואת לעשׂ וֹ ת הח לּ וּ  א ׁש ר  את ה יּ ה וּ דים  וקבּ ל  
אליהם : מר דּ כי כּ ל(כד )כּ תב צרר  האגגי ה ּמ דתא  בּ ן המן כּ י 

לה ּמ ם  ה גּ וֹ רל ה וּ א  ּפ וּ ר  וה ּפ יל  לא בּ דם היּ ה וּ דים על  ח ׁש ב  ה יּ ה וּ דים

למרדכי".כט. "זוהר בספר להלן  ראה

לפורים ט 'זוהר פרק אסתר מגילת  ג

מח ׁש ב ּת וֹ (כה)וּ לא בּ דם : יׁש וּ ב ה ּס פר עם אמר  ה ּמ ל לפני וּ בבא ּה  
על בּ ניו ואת אתוֹ  ותל וּ  רא ׁש וֹ  על ה יּ ה וּ דים על  ח ׁש ב א ׁש ר הרעה 

כּ ן(כו)העץ: על  ה ּפ וּ ר ׁש ם על  פוּ רים הא לּ ה  ל יּ מים  קרא וּ  כּ ן על  
אליהם : ה גּ יע  וּ מה  כּ כה  על  רא וּ  וּ מה  ה זּ את הא גּ רת דּ ברי כּ ל  על 

כּ ל(כז) ועל  זרעם  ועל עליהם  ה יּ ה וּ דים  (וק בּ ל וּ ) וק בּ ל  ק יּ מוּ 
הא לּ ה ה יּ מים  ׁש ני  את עשׂ ים להי וֹ ת יעבוֹ ר  וא  עליהם ה נּ לוים 

וׁש נה : ׁש נה  בּ כל  וכזמנּ ם נז כּ רים )(כחכּ כתבם הא לּ ה  וה יּ מים  
ועיר וּ מדינה  מדינה וּ מ ׁש ּפ חה  מׁש ּפ חה  וד וֹ ר  דּ וֹ ר  בּ כל  ונע שׂ ים 
א  וזכרם ה יּ ה וּ דים  ֹמּת ו יעברוּ  א  הא לּ ה  ה ּפ וּ רים וימי  ועיר

מזּ רעם: וּ מר דּ כי(כט)יס וּ ף  אביחיל  בת ה ּמ ל כּ ה  אסּת ר  וּת כּת ב  
ה נית: ה זּ את ה ּפ וּ רים א גּ רת את לקיּ ם ּת קף כּ ל את ה יּ ה וּ די

מדינה(ל) וּ מאה  ועשׂ רים ׁש בע אל ה יּ ה וּ דים כּ ל  אל ספרים ויּ ׁש לח 
ואמת  ׁש ל וֹ ם דּ ברי אח ׁש ור וֹ ׁש  ימי(לא):[ל ]מלכ וּ ת את לקיּ ם  

ע''א ):ל. מו דף - בראשית (פרשת בראשית ספר - זוהר 

פארת מ ûת  ý הינ ואמת  òְְֱִִֶֶֶֶַַָל ₣ם

אמר ,ל הנתנ ולא  ורצה יעקב ְְְֲַַָָָָָָֹֹא 
ויצחק מלמעלה  ואברה האיל ְְְְְְִִִֵַַָָָָלי
ותכלל  אמצע היה א ה ְְְְְְִִֶֶַַַָָלמ ה,
מאי ליעקב. אמת   ת כתיב   לְְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹ
אמת  ת תיב והא .ל הינ ְְְְֱִִֵֶֶַַָָאמצע,
 דא מה הוי. חד לו אמת  ְְְְְֱֲֲִֶַַַָָֹליעקב ,

ט ')אמר ואמת(אסתר   ל (ישעיה ברי ְְֱִֵֵֶָָ
והיינ ט'ל) ימי יהיה ואמת  ל ְְְֱִִִֵֶֶֶַָי

נ ''ח )כתיב יעקב (ישעיה  נחלת יוהאכל ְְְֲֲִִִַַַַַָֹ
לי אית  מרה נחלה   הינ .ְְְְֲִִֵַַָָָאבי
לפי . לוה והאמת והחד ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָהחס ''ד

,ל אמר .ל  הנתנ ולא  ורצה יעקב ְְְֲַַָָָָָָֹֹא
למ ה, ויצחק מלמעלה ואברה ְְְְְְְִִִַַַָָָָָה איל 
,ל ותכלל אמצע תהיה  ְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹאה
האמצע ? מה ליעקב. אמת  ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹת ב
ליעקב ? אמת   ת ב והרי , ל ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָֹהינ

אמר  מ אחד, ה  ל ו (אסתראמת ְְֱֱֵֶֶֶֶַָָ
ואמת ,ט) ל לט)ברי יהיה(ישעיה י ְְֱִִִֵֶֶֶָ

ת ב  והינ ימי, ואמת  ל( נח ש) ְְְֱֶֶֶַָָָָ
הינ .אבי יעקב נחלת  י ְְְְֲֲֲִִַַַַַַָֹוהאכל
והחד  החסד  ל  מ רה  ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָנחלה 

אמר לפיכ . לוה קיח )והאמת  תהלי) ְְְֱִֶַַָָָָ
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כּ דת  לע שׂ וֹ ת בּ ׁש וּ ׁש ן א ׁש ר  ל יּ ה וּ דים  מחר גּ ם ינּ תן טוֹ ב   ה ּמ ל
העץ על  יתל וּ  המן בּ ני ע שׂ רת ואת ה ּמ ל (יד ):[כט]ה יּ וֹ ם ויּ אמר  

ּת ל וּ : המן בּ ני ע שׂ רת ואת בּ ׁש וּ ׁש ן דּ ת  ו ּת נּ תן כּ ן להעשׂ וֹ ת 
אר בּ עה(טו ) בּ יוֹ ם גּ ם  בּ ׁש וּ ׁש ן א ׁש ר  (ה יּ ה וּ דים) ה יּ ה וּ דיים  ו יּ ּק הלוּ 

א  וּ ב בּ זּ ה  איׁש  מא וֹ ת ׁש ל ׁש  בׁש וּ ׁש ן ויּ הרגוּ  אדר  לחד ׁש  עשׂ ר 
ידם: את  נקהל וּ (טז)ׁש לח וּ   ה ּמ ל בּ מדינ וֹ ת א ׁש ר  ה יּ ה וּ דים וּ ׁש אר  

וׁש בעים  חמה  בּ שׂ נאיהם והרג מאיביהם  ונ וֹ ח  נפׁש ם על  ועמד
ידם: את ׁש לח וּ  א  וּ בבּ זּ ה  אדר(יז)אלף לחד ׁש  ע שׂ ר  ׁש ל ׁש ה  בּ י וֹ ם  

ושׂ מחה : מׁש ּת ה  י וֹ ם  אתוֹ  ועשׂ ה  בּ וֹ  ע שׂ ר  בּ אר בּ עה  ונוֹ ח 
בּ וֹ ו (יח) ע שׂ ר  בּ ׁש לׁש ה  נקהלוּ  בּ ׁש וּ ׁש ן א ׁש ר  (וה יּ ה וּ דים ) ה יּ ה וּ דיים 

מׁש ּת ה י וֹ ם אתוֹ  ועשׂ ה  בּ וֹ  עשׂ ר  בּ חמה  ונ וֹ ח  בּ וֹ  עשׂ ר וּ בארבּ עה 
בּ ערי(יט)ושׂ מחה : ה יּ ׁש בים (ה ּפ רזים) ה ּפ רוזים  ה יּ ה וּ דים כּ ן על  

וּ מׁש ּת ה שׂ מחה  אדר  לחד ׁש  עשׂ ר  אר בּ עה  יוֹ ם את ע שׂ ים  ה ּפ רז וֹ ת
לרעה וּ : איׁש  מנוֹ ת וּ מ ׁש ל וֹ ח  טוֹ ב  את (כ)וי וֹ ם  מר דּ כי  ויּ כ ּת ב 

מדינ וֹ ת  בּ כל  א ׁש ר  ה יּ ה וּ דים  כּ ל  אל  ספרים ויּ ׁש לח  הא לּ ה  ה דּ ברים
והרח וֹ קים: ה ּק ר וֹ בים אח ׁש ור וֹ ׁש  להי וֹ ת (כא)ה ּמ ל עליהם  לק יּ ם 

בּ וֹ  ע שׂ ר  חמה  י וֹ ם ואת אדר לחדׁש  עשׂ ר ארבּ עה  יוֹ ם את עשׂ ים
וׁש נה : ׁש נה  מא וֹ יביהם (כב)בּ כל  ה יּ ה וּ דים  בהם  נח וּ  א ׁש ר  כּ יּ מים 

לעשׂ וֹ ת  טוֹ ב ליוֹ ם וּ מאבל  ל שׂ מחה  מיּ גוֹ ן להם  נה ּפ א ׁש ר  והחד ׁש 
וּ מּת נ וֹ ת  לרעה וּ  אי ׁש  מנ וֹ ת וּ מ ׁש ל וֹ ח  ו שׂ מחה  מ ׁש ּת ה  ימי א וֹ תם

א ׁש ר(כג)לאביוֹ נים: ואת לעשׂ וֹ ת הח לּ וּ  א ׁש ר  את ה יּ ה וּ דים  וקבּ ל  
אליהם : מר דּ כי כּ ל(כד )כּ תב צרר  האגגי ה ּמ דתא  בּ ן המן כּ י 

לה ּמ ם  ה גּ וֹ רל ה וּ א  ּפ וּ ר  וה ּפ יל  לא בּ דם היּ ה וּ דים על  ח ׁש ב  ה יּ ה וּ דים

למרדכי".כט. "זוהר בספר להלן  ראה
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מח ׁש ב ּת וֹ (כה)וּ לא בּ דם : יׁש וּ ב ה ּס פר עם אמר  ה ּמ ל לפני וּ בבא ּה  
על בּ ניו ואת אתוֹ  ותל וּ  רא ׁש וֹ  על ה יּ ה וּ דים על  ח ׁש ב א ׁש ר הרעה 

כּ ן(כו)העץ: על  ה ּפ וּ ר ׁש ם על  פוּ רים הא לּ ה  ל יּ מים  קרא וּ  כּ ן על  
אליהם : ה גּ יע  וּ מה  כּ כה  על  רא וּ  וּ מה  ה זּ את הא גּ רת דּ ברי כּ ל  על 

כּ ל(כז) ועל  זרעם  ועל עליהם  ה יּ ה וּ דים  (וק בּ ל וּ ) וק בּ ל  ק יּ מוּ 
הא לּ ה ה יּ מים  ׁש ני  את עשׂ ים להי וֹ ת יעבוֹ ר  וא  עליהם ה נּ לוים 

וׁש נה : ׁש נה  בּ כל  וכזמנּ ם נז כּ רים )(כחכּ כתבם הא לּ ה  וה יּ מים  
ועיר וּ מדינה  מדינה וּ מ ׁש ּפ חה  מׁש ּפ חה  וד וֹ ר  דּ וֹ ר  בּ כל  ונע שׂ ים 
א  וזכרם ה יּ ה וּ דים  ֹמּת ו יעברוּ  א  הא לּ ה  ה ּפ וּ רים וימי  ועיר

מזּ רעם: וּ מר דּ כי(כט)יס וּ ף  אביחיל  בת ה ּמ ל כּ ה  אסּת ר  וּת כּת ב  
ה נית: ה זּ את ה ּפ וּ רים א גּ רת את לקיּ ם ּת קף כּ ל את ה יּ ה וּ די

מדינה(ל) וּ מאה  ועשׂ רים ׁש בע אל ה יּ ה וּ דים כּ ל  אל ספרים ויּ ׁש לח 
ואמת  ׁש ל וֹ ם דּ ברי אח ׁש ור וֹ ׁש  ימי(לא):[ל ]מלכ וּ ת את לקיּ ם  

ע''א ):ל. מו דף - בראשית (פרשת בראשית ספר - זוהר 

פארת מ ûת  ý הינ ואמת  òְְֱִִֶֶֶֶַַָל ₣ם

אמר ,ל הנתנ ולא  ורצה יעקב ְְְֲַַָָָָָָֹֹא 
ויצחק מלמעלה  ואברה האיל ְְְְְְִִִֵַַָָָָלי
ותכלל  אמצע היה א ה ְְְְְְִִֶֶַַַָָלמ ה,
מאי ליעקב. אמת   ת כתיב   לְְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹ
אמת  ת תיב והא .ל הינ ְְְְֱִִֵֶֶַַָָאמצע,
 דא מה הוי. חד לו אמת  ְְְְְֱֲֲִֶַַַָָֹליעקב ,

ט ')אמר ואמת(אסתר   ל (ישעיה ברי ְְֱִֵֵֶָָ
והיינ ט'ל) ימי יהיה ואמת  ל ְְְֱִִִֵֶֶֶַָי

נ ''ח )כתיב יעקב (ישעיה  נחלת יוהאכל ְְְֲֲִִִַַַַַָֹ
לי אית  מרה נחלה   הינ .ְְְְֲִִֵַַָָָאבי
לפי . לוה והאמת והחד ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָהחס ''ד

,ל אמר .ל  הנתנ ולא  ורצה יעקב ְְְֲַַָָָָָָֹֹא
למ ה, ויצחק מלמעלה ואברה ְְְְְְְִִִַַַָָָָָה איל 
,ל ותכלל אמצע תהיה  ְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹאה
האמצע ? מה ליעקב. אמת  ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹת ב
ליעקב ? אמת   ת ב והרי , ל ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָֹהינ

אמר  מ אחד, ה  ל ו (אסתראמת ְְֱֱֵֶֶֶֶַָָ
ואמת ,ט) ל לט)ברי יהיה(ישעיה י ְְֱִִִֵֶֶֶָ

ת ב  והינ ימי, ואמת  ל( נח ש) ְְְֱֶֶֶַָָָָ
הינ .אבי יעקב נחלת  י ְְְְֲֲֲִִַַַַַַָֹוהאכל
והחד  החסד  ל  מ רה  ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָנחלה 

אמר לפיכ . לוה קיח )והאמת  תהלי) ְְְֱִֶַַָָָָ
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קי''ח )אמר  היתה(תהלי  ני ה מאס אב ְֲִֶֶַַָָָָ
ינה.  ְִָֹלרא

₣fi הע₣לם את  וז ה  עמד ְְִֶַַָָָָָָֻאברהם 

את נ ויצחק  אברה  מאס  ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָאב
ולה ינה. לרא עה היתה , לְְְִַָָָָָָָָֹהע

אמר  והלא  כ''ו)מאס עקב (בראשית ֱֲֲֵֶֶַַָָ
וימר קלי אברה מע ְְְֲִִֶַַַָָָא ר
מאי ות רתי. חתי מצתי ְְְְִִִַַַָָֻמ מר י 
ימי ל חס ''ד. מת  אמר ְְְִִִֵֶֶַַָָָמ מר י ,
אני הצרכ י לא לע אברה ְְְֱֲִִַָָָָָהי ת
עמד  אברה הרי מלאכי, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָלעת 
מה מ מרי, וימ ר מק מי .  ְְְְְִִִִִִַָָָ
את מזה אני מלאכי היתה  ְְְְֲִִֶֶֶַַָָז
מז ה אני ,בנתח  ואפיל   לְְְֲֲִִִֶַַַָָֻהע
לבב מביא יב מ ועד . ת ְְְִִִֵָָָָא
עה זה ל .אביה רצ ְֲֲִֶֶַָָָלעת 

כתיב  כ''א)אברה אל (ראית וע ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
אי לכל  מימיו לחמ סר בע. ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָבאר 
למי ,  ל על מדר מז ה והיה לְְְְִִֵֶַַַָָָָע
מיה אלהי  יי את עבד ,בדיע  ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹא
אי הי עד ,לה רד והיה .ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָוהאר

.ביְִָו

מסŁעין ל ÿהר  ְְִִֵַַָָהùא

אמר מזה, היה  ביהח א מנלְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ
יהיה היה ואברה מאברה אני ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהמכה
רחמי עליה ב האז אא  .'ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָוג
דה ידע  א למר אפר וכי ְְְְִִֶֶֶַַַָָָויז ה .
תזכ אא  להצל.  יכל א  הא  רְְְִֵֶֶָָָָ
 עי מס ליטהר א אמר א מ ְְְִִִֵַַָָָָָָקאמר.
 תחי מאי ל תחי ליטא א .ת ְְִִִֵַַָא
חק תי מצתי מיד. חי תה תא ,ְְִִִַָָָָֻל
 חפצי ולא  האיל  אמר, ְְְִִַַָָָָֹות רתי,

ה . לרא היתה  ניה  מאס ְְֲִִֶֶַָָָָֹאב

את  נ ויצחק, אברה   מאס ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָאב
ולה ה . לרא ע ה היתה  , ל ְְְִַָָָָָָָָֹהע

נאמר והלא , כו)מאס עקב(ראית ְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ
ומר קלי  אברה מע  ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹאר
ה מה ות רתי? חתי מצותי ְְְְִִִֶַַַַָֹֻממר י
ימי  ל חסד: מת אמרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָממר י?
אני  הצרכי לא  ל ע  אברה ְְְֱֲִִַַָָָָֹֻהי ת
עמד   אברה הרי  מלאכי , ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָלעת
מ ה  ממרי ומר  מק מי .  ְְְְְִִִִִִַַָָֹ
את  מזה אני מלאכי , היתה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָז
מזה אני   בנתח  ואפ , לְְְֲֲִִִֶַַַָָֻהע
 לבב מביא  יבמ וע ד  . תְְְִִִֵָָָָא
ע ה זה  ל . אביה רצ ְֲֲִֶֶַָָָלעת

וכתב  ,כא)אברה באר(ש אל ו ע ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
, ל ע אי לכל מימיו   לחמ ס ר ְְִֵֵֵַַָָָָָבע .
 א למי  :ל על  מד ר מזה  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהיה
 מיה אלהי ה' את עבד ?בדי ְְֱִִִֵֶַַָֹע
הי עד  ,לה ר והיה !ְְֵֶֶֶַָָָָָָוהאר

.ביו  איְִִָָ

אמר מז ה? היה ביהח  א לנ ימְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
יח )  ש)הי ואברה ,מאברה אני ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהמכ ה

 עליה  ב  האז א א וגמר. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיהיה 
ידע  א למר אפר וכי ויזה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹרחמי
אא לה צל? יכל א ה א  ר  ד ְְִֵֶֶַָָָָָֹה
 להר א ,אמר אמ אמר. הא ת ְְִִֵַָָָָָזכ
מה .ל  תחי  למא א  .תא  עיְְְִִִֵַַָָמס
מיד. חית ה ת א ?ל תחי ְְִִִֶַָָה 
ולא האיל אמר,  ותרתי חתי ְְְִִַַַַָֹֹֻמצותי
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הא לּ ה  ואס ּת רה ּפ רים ה יּ ה וּ די מר דּ כי עליהם  קיּ ם  כּ א ׁש ר  בּ זמנּ יהם 
וזעקתם : ה צּ מוֹ ת דּ ברי זרעם ועל  נפׁש ם על  ק יּ מוּ  וכא ׁש ר  ה ּמ ל כּ ה 

בּ ּס פר:(לב) ונכ ּת ב  הא לּ ה  ה ּפ רים דּ ברי  קיּ ם אס ּת ר  וּ מאמר 



אא רתי, מאי מצתיה . ְְִֶֶֶַָָָֹא מר
ראה אפילרי ליפל ת  ְְֲִִִִָ

.וקיימ פלל  ידע ה א ְְְְְְִִֵָָָָָלמעלה,

ה מה מצותיה . א מר ,ב ְְְִִֶֶֶַַָָָֹחפצי
 ליפל ה ראת  אפ אא ְֲִִִֶַָָֹרתי?
. מוק פלל ידע הא למעלה רי מְְְְְְְִִִֵַָָָָ



לפורים דזוהר ט ' פרק אסתר מגילת 

קי''ח )אמר  היתה(תהלי  ני ה מאס אב ְֲִֶֶַַָָָָ
ינה.  ְִָֹלרא

₣fi הע₣לם את  וז ה  עמד ְְִֶַַָָָָָָֻאברהם 

את נ ויצחק  אברה  מאס  ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָאב
ולה ינה. לרא עה היתה , לְְְִַָָָָָָָָֹהע

אמר  והלא  כ''ו)מאס עקב (בראשית ֱֲֲֵֶֶַַָָ
וימר קלי אברה מע ְְְֲִִֶַַַָָָא ר
מאי ות רתי. חתי מצתי ְְְְִִִַַַָָֻמ מר י 
ימי ל חס ''ד. מת  אמר ְְְִִִֵֶֶַַָָָמ מר י ,
אני הצרכ י לא לע אברה ְְְֱֲִִַָָָָָהי ת
עמד  אברה הרי מלאכי, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָלעת 
מה מ מרי, וימ ר מק מי .  ְְְְְִִִִִִַָָָ
את מזה אני מלאכי היתה  ְְְְֲִִֶֶֶַַָָז
מז ה אני ,בנתח  ואפיל   לְְְֲֲִִִֶַַַָָֻהע
לבב מביא יב מ ועד . ת ְְְִִִֵָָָָא
עה זה ל .אביה רצ ְֲֲִֶֶַָָָלעת 

כתיב  כ''א)אברה אל (ראית וע ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
אי לכל  מימיו לחמ סר בע. ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָבאר 
למי ,  ל על מדר מז ה והיה לְְְְִִֵֶַַַָָָָע
מיה אלהי  יי את עבד ,בדיע  ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹא
אי הי עד ,לה רד והיה .ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָוהאר

.ביְִָו

מסŁעין ל ÿהר  ְְִִֵַַָָהùא

אמר מזה, היה  ביהח א מנלְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ
יהיה היה ואברה מאברה אני ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהמכה
רחמי עליה ב האז אא  .'ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָוג
דה ידע  א למר אפר וכי ְְְְִִֶֶֶַַַָָָויז ה .
תזכ אא  להצל.  יכל א  הא  רְְְִֵֶֶָָָָ
 עי מס ליטהר א אמר א מ ְְְִִִֵַַָָָָָָקאמר.
 תחי מאי ל תחי ליטא א .ת ְְִִִֵַַָא
חק תי מצתי מיד. חי תה תא ,ְְִִִַָָָָֻל
 חפצי ולא  האיל  אמר, ְְְִִַַָָָָֹות רתי,

ה . לרא היתה  ניה  מאס ְְֲִִֶֶַָָָָֹאב

את  נ ויצחק, אברה   מאס ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָאב
ולה ה . לרא ע ה היתה  , ל ְְְִַָָָָָָָָֹהע

נאמר והלא , כו)מאס עקב(ראית ְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ
ומר קלי  אברה מע  ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹאר
ה מה ות רתי? חתי מצותי ְְְְִִִֶַַַַָֹֻממר י
ימי  ל חסד: מת אמרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָממר י?
אני  הצרכי לא  ל ע  אברה ְְְֱֲִִַַָָָָֹֻהי ת
עמד   אברה הרי  מלאכי , ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָלעת
מ ה  ממרי ומר  מק מי .  ְְְְְִִִִִִַַָָֹ
את  מזה אני מלאכי , היתה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָז
מזה אני   בנתח  ואפ , לְְְֲֲִִִֶַַַָָֻהע
 לבב מביא  יבמ וע ד  . תְְְִִִֵָָָָא
ע ה זה  ל . אביה רצ ְֲֲִֶֶַָָָלעת

וכתב  ,כא)אברה באר(ש אל ו ע ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
, ל ע אי לכל מימיו   לחמ ס ר ְְִֵֵֵַַָָָָָבע .
 א למי  :ל על  מד ר מזה  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהיה
 מיה אלהי ה' את עבד ?בדי ְְֱִִִֵֶַַָֹע
הי עד  ,לה ר והיה !ְְֵֶֶֶַָָָָָָוהאר

.ביו  איְִִָָ

אמר מז ה? היה ביהח  א לנ ימְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
יח )  ש)הי ואברה ,מאברה אני ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהמכ ה

 עליה  ב  האז א א וגמר. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיהיה 
ידע  א למר אפר וכי ויזה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹרחמי
אא לה צל? יכל א ה א  ר  ד ְְִֵֶֶַָָָָָֹה
 להר א ,אמר אמ אמר. הא ת ְְִִֵַָָָָָזכ
מה .ל  תחי  למא א  .תא  עיְְְִִִֵַַָָמס
מיד. חית ה ת א ?ל תחי ְְִִִֶַָָה 
ולא האיל אמר,  ותרתי חתי ְְְִִַַַַָֹֹֻמצותי

לפורים ט 'זוהר פרק אסתר מגילת  ה

הא לּ ה  ואס ּת רה ּפ רים ה יּ ה וּ די מר דּ כי עליהם  קיּ ם  כּ א ׁש ר  בּ זמנּ יהם 
וזעקתם : ה צּ מוֹ ת דּ ברי זרעם ועל  נפׁש ם על  ק יּ מוּ  וכא ׁש ר  ה ּמ ל כּ ה 

בּ ּס פר:(לב) ונכ ּת ב  הא לּ ה  ה ּפ רים דּ ברי  קיּ ם אס ּת ר  וּ מאמר 



אא רתי, מאי מצתיה . ְְִֶֶֶַָָָֹא מר
ראה אפילרי ליפל ת  ְְֲִִִִָ

.וקיימ פלל  ידע ה א ְְְְְְִִֵָָָָָלמעלה,

ה מה מצותיה . א מר ,ב ְְְִִֶֶֶַַָָָֹחפצי
 ליפל ה ראת  אפ אא ְֲִִִֶַָָֹרתי?
. מוק פלל ידע הא למעלה רי מְְְְְְְִִִֵַָָָָ
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זֹוַהר ְלּפּוִרים

 מגילת אסתר
פרק

י'



9קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי
לפורים אזוהר י  פרק  אסתר מגילת

לפורים  זוהר
י פרק  אסתר  מגילת

וא יּ יום (א) הארץ על  מס  (אח ׁש ור וֹ ׁש ) אח ׁש רׁש   ה ּמ ל 
גּ ד לּ ת (ב)ה יּ ם: וּ פר ׁש ת וּ גבוּ רתוֹ  תק ּפ וֹ  מע שׂ ה  וכל  

ה יּ מים  דּ ברי ספר  על  כּ תוּ בים הם הל וֹ א   ה ּמ ל גּ דּ ל וֹ  א ׁש ר  מר דּ כי 
וּ פרס מדי  ל ּמ ל (ג):[לא ]למלכי מׁש נה  ה יּ ה וּ די  מר דּ כי כּ י 

לעּמ וֹ [לב ]אח ׁש ור וֹ ׁש  טוֹ ב  דּ ר ׁש  אחיו לרב  ורצוּ י ל יּ ה וּ דים וגד וֹ ל 
זרע וֹ : לכל  ׁש לוֹ ם ודבר 

ע''ב ):לא. קס''ה דף - לך  שלח  (פרשת במדבר ספר - זוהר

לòנים הflלכ ýת ְְְִִֶַַַָנחלק

מתיבא, רב וחי מ יח, חי א ְְְְִִֵֵַַַַַָָָועל
מתיבא, רב ואמר דא. אתר ְְְְְְִִַַָָָָָָקא
הוה מנא ואמר, למ יח ייק  ְְְְֲִִַַָָָָָָהא 

קאמר , ה)לדניאל ריסת(דניאל ריס ְְְְִִֵֵַַָָָ
 מאי פרס. למדי ויהיבת  ת ְְִִִֵַַַָָָָמלכ
מאי והכא  .לי אמע פרסי ְְְְְְִִֵַַַַָָָאתוו
ריס ואי, הא הכי ,לי אמר ְִֵֵַַַָָהא.
מיח  ידי על חיבא, תמלכ ְְְְִִֵַַַַַָָָָריסת 
ויל  רס , מל ילט  לבתר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאחרא,
ארעא על ילט והא ,יאי ס ווְְְְְִִִַַַַָָֹמל
ויקט ל  ילט  והא ירחי, ריסר ְְְְְְִִִֵֵַַָָק יא
יל, לבתר  מיחא , וההא ,יאי ְְְִִִִַַַָָס
א, ועל .ניעלי קיי מלכתא  ל ְְְְִִִֵֶַַַַָָויק

הכא. אמע פרס , מלא ,פרסיְְְְְִִַַַַָָָָ
ע''ב ):לב. יד  דף - הזהר תקוני (הקדמת  הזוהר תקוני - זוהר

והלכה ְֲִַָָָמòנה

,יאנ מ''ט  אינ חרית  כ''ד ְְֲִִִַַכ''ה 

רא ו מח ה יח מח זה ְְִֶַַַַַָָָֹועל
רא ואמר זה . התר  ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהי יבה,
 ימ ואמר, ליח ק הרי  ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהי יבה,

אמר, לדנאל ה)היה בר(דניאל  ְִֵֶַַָָָָָ
פרס ? למדי וננה   ני ל ת ְְְְְְִִִַַַַָָָמלכ
.ל נמע פרסי ל  אתת תְְִִִֵֶַַָמא
רס ו אי , זה  , ל אמר ?מה ְְֵֶַַַַָָָוכא

תמלכ מלכות(ריסת על(שבר  הר עה ְְְִַַַָָָָ
 מל י לט   ואחר  אחר , מיח ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹידי 
על וילט ר ת, ממלכ ת וי ל ְְְְִִַַַַָָֹֹרס 
וי לט , י חד ער  ני  דה ְְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹֹאר
י ל,  ואחר  מיח, תוא יר ְְְֲִִִַַַַַָָֹֹויהרג
.ניעלי  יקד הלכ ת את  ל ְְְְִִִֶֶַַַויק

.א נמע רס   מל ,פרסי זה ְְְִִֶֶֶַַַָָָועל 

ות עה עיאר ה חרית ל כ"ד ְְְֲִִִֵֶַַָָכ "ה 



לפורים אזוהר י  פרק  אסתר מגילת

לפורים  זוהר
י פרק  אסתר  מגילת

וא יּ יום (א) הארץ על  מס  (אח ׁש ור וֹ ׁש ) אח ׁש רׁש   ה ּמ ל 
גּ ד לּ ת (ב)ה יּ ם: וּ פר ׁש ת וּ גבוּ רתוֹ  תק ּפ וֹ  מע שׂ ה  וכל  

ה יּ מים  דּ ברי ספר  על  כּ תוּ בים הם הל וֹ א   ה ּמ ל גּ דּ ל וֹ  א ׁש ר  מר דּ כי 
וּ פרס מדי  ל ּמ ל (ג):[לא ]למלכי מׁש נה  ה יּ ה וּ די  מר דּ כי כּ י 

לעּמ וֹ [לב ]אח ׁש ור וֹ ׁש  טוֹ ב  דּ ר ׁש  אחיו לרב  ורצוּ י ל יּ ה וּ דים וגד וֹ ל 
זרע וֹ : לכל  ׁש לוֹ ם ודבר 

ע''ב ):לא. קס''ה דף - לך  שלח  (פרשת במדבר ספר - זוהר

לòנים הflלכ ýת ְְְִִֶַַַָנחלק

מתיבא, רב וחי מ יח, חי א ְְְְִִֵֵַַַַַָָָועל
מתיבא, רב ואמר דא. אתר ְְְְְְִִַַָָָָָָקא
הוה מנא ואמר, למ יח ייק  ְְְְֲִִַַָָָָָָהא 

קאמר , ה)לדניאל ריסת(דניאל ריס ְְְְִִֵֵַַָָָ
 מאי פרס. למדי ויהיבת  ת ְְִִִֵַַַָָָָמלכ
מאי והכא  .לי אמע פרסי ְְְְְְִִֵַַַַָָָאתוו
ריס ואי, הא הכי ,לי אמר ְִֵֵַַַָָהא.
מיח  ידי על חיבא, תמלכ ְְְְִִֵַַַַַָָָָריסת 
ויל  רס , מל ילט  לבתר ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאחרא,
ארעא על ילט והא ,יאי ס ווְְְְְִִִַַַַָָֹמל
ויקט ל  ילט  והא ירחי, ריסר ְְְְְְִִִֵֵַַָָק יא
יל, לבתר  מיחא , וההא ,יאי ְְְִִִִַַַָָס
א, ועל .ניעלי קיי מלכתא  ל ְְְְִִִֵֶַַַַָָויק

הכא. אמע פרס , מלא ,פרסיְְְְְִִַַַַָָָָ
ע''ב ):לב. יד  דף - הזהר תקוני (הקדמת  הזוהר תקוני - זוהר

והלכה ְֲִַָָָמòנה

,יאנ מ''ט  אינ חרית  כ''ד ְְֲִִִַַכ''ה 

רא ו מח ה יח מח זה ְְִֶַַַַַָָָֹועל
רא ואמר זה . התר  ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהי יבה,
 ימ ואמר, ליח ק הרי  ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהי יבה,

אמר, לדנאל ה)היה בר(דניאל  ְִֵֶַַָָָָָ
פרס ? למדי וננה   ני ל ת ְְְְְְִִִַַַַָָָמלכ
.ל נמע פרסי ל  אתת תְְִִִֵֶַַָמא
רס ו אי , זה  , ל אמר ?מה ְְֵֶַַַַָָָוכא

תמלכ מלכות(ריסת על(שבר  הר עה ְְְִַַַָָָָ
 מל י לט   ואחר  אחר , מיח ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹידי 
על וילט ר ת, ממלכ ת וי ל ְְְְִִַַַַָָֹֹרס 
וי לט , י חד ער  ני  דה ְְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹֹאר
י ל,  ואחר  מיח, תוא יר ְְְֲִִִַַַַַָָֹֹויהרג
.ניעלי  יקד הלכ ת את  ל ְְְְִִִֶֶַַַויק

.א נמע רס   מל ,פרסי זה ְְְִִֶֶֶַַַָָָועל 

ות עה עיאר ה חרית ל כ"ד ְְְֲִִִֵֶַַָָכ "ה 



לפורים י זוהר פרק  אסתר מגילת ב 

מטרא לתא  יאנ מ''ט ְְְְִִִִַַָָואית
ואיה ,''מטטרו דאיה ז טא ְְְְִִִֵָָדיראל
מנה, מארי יזהיר בה ,יאנ ְְְְִִִֵַַָָמ ''ט
 גי ,דילי פחה להלכה תניינא  ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָדאיהי

לל מ נה הה די מרכי ג)י ו  ,(אסתר ְְְְִִִֶֶֶַַַָ
מנה, דא ע"ב)גוונא  יד נה(ד מ ְְְְִִֶַָָָ

זהר ,מתניתי מארי יזהיר  בי ,לְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹל
למה קלה דאיהי הלכה, א  ְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹהרקיע
  אינ ל אית לימאע וכה  ְְִִִִֵַַָָָמ יני,

ה א מר סק ת, ח )הלכ ת  ו (שיר ְְְְֲִַָ
על  סלקא ואיהי מסר,  אי ְְְֲִִִֵַַָָָָועלמ ת

דכתיב הא הדא ,ה(כט לא וא (משלי ְְְְֲִִַָֻ
מה ,ה  ע ואיהי נה, על ְְְִִִִַָָָָֻֻעלית 

.יר הלכה  הקמְְְֲִַָָדא

מה úלýת ü לה ₣ציא ôùכינה ûòflòלים  א ₣תם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָא òריהם 

ללע  כבי יה  יהר ְְְִִִֵַַַָָָָֹמציקי 
חנא, ל דלית ואי  כבי ְְִֵֶַַַָָָָֹועד,
עלמא אתקרי וכ כבא כבא ְְְְְִֵָָָָָָָכל
מס ר, אי ועלמת הא ודא ְְְֲִִֵַָָָָיחידא ,
אא עלמת , קרי אל עלמ ת י ְְֲֲִִֵֵֶַָָָוא
,כבי אינ ציק יא בגי ְְִִִִַַַָָָֹעלמ ת,
הקמא א  גי כב, לי אית  חד ְְְִִֵַָָָֹוכל
לע לי אית  וציק ציק  ל ,ְְִִִִֵַַַָָָקדמאי
חד  להלכה זכה מא וכל , עצמ ְְְְֲִֵַַַָָָָָָפני
זכי מא  ל חד, עלמא ְְִֵֵֶָָָָָָָירית
,יל  א ,לתרי א חדא, ְְְְֲִִִֵֶַָָלמ כא

 אה ח )מר ו  הה(שיר  י ְְְִִִֵַָ
איהי מטרניתא מ כא  כל ְְְְִִִֶַַָָָָמלכ ת,
האי ל ירית  מא איה זאה  , גרמְְְְִִַַַָָָָָָ
דמטר ניתא, ע לימא הלכה ְְְֲִֵַַָָָָָָעלמא,
 דלי מ  אינ איז קלה, ְְְְִִִִִִַַַָָָדאיהי
הלכה,  ה על דאיהי ְְְְֲִִִִַַָָָֻכינא

למה  ני ות עה  עיאר וי ,ניְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
," מטטרו הא ,טה י ראל  ל ְִִֵֶֶַַָָָמ ד 
יזהיר בה .ני ות עה עיאר ְְְְְִִִִֶַַָָָָוהא
להלכה, נה היא ה נה, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָעלי
הה די  מר כי י   מ , ְְְֳִִִִֶַַַָָה פחה
מ נה  מנה זה מ , לל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָמ נה 
זהר  הנה . עלי  יזהיר  ב , לְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹל
למה קלה  היא הלכה, ז ְֲִִֶֶַַָָָָָָֹהרקיע,
הלכ ת  ה ,ל  י עלמ ת  וכה ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָמ יני ,
מסר , אי ועלמת ה אמר ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָסקת,
וא ת ב זה . על ע לה  ְְְִֶֶַַָָָֻוהיא
מ ,  ע והיא נה, על ְְִִִַָָָָֻֻעלית 

. יר הלכה  הארְֲֲִֵֵַָָ

ללע כבי כ  יהי   יהר ְְְִִִִֵַַַָָָָמציקי 
.ח  לה אי ואי, כבי ְִֵֶֶֶֶַַַָָָועד.
וזה יחיד, לע נקרא וכ כב כב  ְְְִִֶֶָָָָָָל
אל  העלמ ת  וא מסר . אי ְְֲֲִֵֵַַָָָָועלמת
 מ עלמת. א א עלמ ת  ְֲִִֵֶָָָקרי 
י אחד לכל כבי ה יקיהְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ל  , ניהרא ה ר זה גלל ְְִִִֵֶַָָָכב,
וכל  , עצמ פני ל ע ל  י וצ יק ְְְְִִִֵֵַַַָָציק
לע  ר י  אחת  להלכה כה ֲִֵֶַַַָָָָָמי 
א אחת למכת כה מי  ל ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאחד,
י  ה אמר  ,יל א  יְְֱִִִִִֶֶֶַַָ
גבירה היא מכת ל מלכ ת , ְְִִֵֶֶֶַָָָָה ה 
תא ר מי  הא ארי . ְְְִֵֵֶַַָָבעצמ
הבירה, עלמת היא הלכה  ה ה, ל עְְֲִִֶֶַַַַָָָָָ
תא ריהא קלה. ְִֵֶֶַַָָָהיא
 על היא  כינה,  ליְְְִִִִֶֶַַַָָֻ
 אמר מהלת ,  ציא לה ְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָהלכה ,

לפורים גזוהר י  פרק  אסתר מגילת

 דאמר לתא , מ ל ְְְִִַַָָָָָָלא קא 
א) נ  א כ,(ישעיהו  חה  עיכבפְְְְִִִֶֶָֻ

ק לה ל למהוי ,על לגי  ל ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָָָלמיזל
 י לק ו)דרעי, ב חת(שיר  מאל ְְְִֵַַַָֹ

וכו'. ְִֹלראי

הôפחה òלטה ה flלכ ýת  ùמק ₣ם  יה ₣òע  ùְְְְְִִִֵַַַַָָָֻימי

 ''מטטרו דאיהי מנ''ה ְְְִִִִָָָבגלתא 
אתר , לל מ נה  ואיה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָלטא,

איה ודא  מנה, יתבא  (משלי מטרניתא  ְְְְְִִִַָָָָָ
כג) בימיל ,ביר תיר י ְְְְְִִִִַָָופחה

אא פחה לטא לא  ְְְִֶֶָָָָָֹמ ה
וירית מ ה מית לבתר ְְְְִִִֶַַָָָֹמטרניתא ,
מלכתא אתר  נער , איה ְְְֲִַַַַַַָֻיה ע

אמר דא מה פחה, ה לטא (יהושע ְְְְְִַַָָָָָ
באתי.יד) עה יהו''ה צבא  ר ְֲִִַַָָָאני

ùיחיד flùר בה û₣ר òין ְְְִִֵֶַָָָאין

מעה איה ''מטטרו א קימנא, ְְֲִִֵַָָוהא
 יר אי אמר ועלי ְְְֲִִֵֵֶַַָָמרבה,
יחידא יחיד מאי יחיד, ְְְְִִִִֶַָָָָָמרבה 
 מבי חכ היה  א אא  ְְִִֵֵֶָָָָָָָדעלמא ,
וידע  בינה מבי חכמה  חכ ,ע ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָמ

ה אמר  ג)דעת, לא  ואמא(שמות ְְְְֲִֵַַַַָ
בתבנה חכמה ''אלהי רח ת ְְְֱִִַָָָֹא
דאתמי מ נא  איה גי ְְְְְְְִִִֵַַַַָבדעת,
דא מלאכה בכל ,יא יר ְְְְִִִֵַַָָָָתלת 
 אי אה, כינ א  בראית  ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָמעה
,ני דראית עבדא  ל ירְְְְִִִִִֵַָָָ
דיל מרב''ה דעלמא, ביחדא ְְְְִִֶֶָָָָָָָא א

כינא.  ''מטטרו ְְִִָאיה

אל   ליכ לה , כא חה עיכ בפְְְְְִִִֵֶֶֶָָֻ
זר ע תיו, ק לה ל היה עלְְְִִֶֶַַָָָָָ

.'וכ לראי  תחת  מאל   לקְְְְִֵַַַָֹֹ

לט, , " מטטרו היא מנ"ה, ְִִֵֶֶַָָל ת
הבירה  מק ,ל ל מנה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָוהא
תיר י ופחה וזה מנה, ְְְְִִִִֶֶֶַָָיבת
הפחה לטה לא מ ה  בימי . ברְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ
ויר מת ה אחר הבירה . ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹאא
הלכ ת מק נער, הא  ְְְִֶַַַַַֻיהע ,
ר  אני  אמר  מ הפחה, ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָלטה

באתי. ע ה  יהו"ה  ְִַָָָצבא

מע ה ה א "מטטרו ארנ ְֲֲֵֵֵֶַַַוהרי 
ר בה י ר אי נאמר ועליו ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָמר בה ,
,לע ל   יחיד יחיד? ה מה  ְְִִִִֶֶַָָָיחיד.
חכ .עמ מבי חכ היה  א ְִִִֵֵֶַָָָָָָָאא
דעת, וידע  בינה  מבי ְְְְְִִֵֵַַַָָָחכמה 
אלהי ר ח  תא ואמ א ה ֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹאמר
הא  מ בדעת , תבנה ְְְְִִֶַַָָָחכמה 
.לה הרגת לת התמא  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמ
בראית, מעה זה  מלאכה ְְְֲִֵֵֶַָָָבכל 
ל יר אי תח נה, ְְְִִֵֶַָָָכינה
ל  יחד אא ,ני בראית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָמעה
," מטטרו הא  הר ב "ה , ל ְֶֶַָָָָָהע

ה כינה . ְִַָ
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מטרא לתא  יאנ מ''ט ְְְְִִִִַַָָואית
ואיה ,''מטטרו דאיה ז טא ְְְְִִִֵָָדיראל
מנה, מארי יזהיר בה ,יאנ ְְְְִִִֵַַָָמ ''ט
 גי ,דילי פחה להלכה תניינא  ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָדאיהי

לל מ נה הה די מרכי ג)י ו  ,(אסתר ְְְְִִִֶֶֶַַַָ
מנה, דא ע"ב)גוונא  יד נה(ד מ ְְְְִִֶַָָָ

זהר ,מתניתי מארי יזהיר  בי ,לְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹל
למה קלה דאיהי הלכה, א  ְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹהרקיע
  אינ ל אית לימאע וכה  ְְִִִִֵַַָָָמ יני,

ה א מר סק ת, ח )הלכ ת  ו (שיר ְְְְֲִַָ
על  סלקא ואיהי מסר,  אי ְְְֲִִִֵַַָָָָועלמ ת

דכתיב הא הדא ,ה(כט לא וא (משלי ְְְְֲִִַָֻ
מה ,ה  ע ואיהי נה, על ְְְִִִִַָָָָֻֻעלית 

.יר הלכה  הקמְְְֲִַָָדא

מה úלýת ü לה ₣ציא ôùכינה ûòflòלים  א ₣תם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָא òריהם 

ללע  כבי יה  יהר ְְְִִִֵַַַָָָָֹמציקי 
חנא, ל דלית ואי  כבי ְְִֵֶַַַָָָָֹועד,
עלמא אתקרי וכ כבא כבא ְְְְְִֵָָָָָָָכל
מס ר, אי ועלמת הא ודא ְְְֲִִֵַָָָָיחידא ,
אא עלמת , קרי אל עלמ ת י ְְֲֲִִֵֵֶַָָָוא
,כבי אינ ציק יא בגי ְְִִִִַַַָָָֹעלמ ת,
הקמא א  גי כב, לי אית  חד ְְְִִֵַָָָֹוכל
לע לי אית  וציק ציק  ל ,ְְִִִִֵַַַָָָקדמאי
חד  להלכה זכה מא וכל , עצמ ְְְְֲִֵַַַָָָָָָפני
זכי מא  ל חד, עלמא ְְִֵֵֶָָָָָָָירית
,יל  א ,לתרי א חדא, ְְְְֲִִִֵֶַָָלמ כא

 אה ח )מר ו  הה(שיר  י ְְְִִִֵַָ
איהי מטרניתא מ כא  כל ְְְְִִִֶַַָָָָמלכ ת,
האי ל ירית  מא איה זאה  , גרמְְְְִִַַַָָָָָָ
דמטר ניתא, ע לימא הלכה ְְְֲִֵַַָָָָָָעלמא,
 דלי מ  אינ איז קלה, ְְְְִִִִִִַַַָָָדאיהי
הלכה,  ה על דאיהי ְְְְֲִִִִַַָָָֻכינא

למה  ני ות עה  עיאר וי ,ניְְְְְִִִִֵַַָָָָָ
," מטטרו הא ,טה י ראל  ל ְִִֵֶֶַַָָָמ ד 
יזהיר בה .ני ות עה עיאר ְְְְְִִִִֶַַָָָָוהא
להלכה, נה היא ה נה, ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָעלי
הה די  מר כי י   מ , ְְְֳִִִִֶַַַָָה פחה
מ נה  מנה זה מ , לל ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָמ נה 
זהר  הנה . עלי  יזהיר  ב , לְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹל
למה קלה  היא הלכה, ז ְֲִִֶֶַַָָָָָָֹהרקיע,
הלכ ת  ה ,ל  י עלמ ת  וכה ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָמ יני ,
מסר , אי ועלמת ה אמר ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָסקת,
וא ת ב זה . על ע לה  ְְְִֶֶַַָָָֻוהיא
מ ,  ע והיא נה, על ְְִִִַָָָָֻֻעלית 

. יר הלכה  הארְֲֲִֵֵַָָ

ללע כבי כ  יהי   יהר ְְְִִִִֵַַַָָָָמציקי 
.ח  לה אי ואי, כבי ְִֵֶֶֶֶַַַָָָועד.
וזה יחיד, לע נקרא וכ כב כב  ְְְִִֶֶָָָָָָל
אל  העלמ ת  וא מסר . אי ְְֲֲִֵֵַַָָָָועלמת
 מ עלמת. א א עלמ ת  ְֲִִֵֶָָָקרי 
י אחד לכל כבי ה יקיהְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ל  , ניהרא ה ר זה גלל ְְִִִֵֶַָָָכב,
וכל  , עצמ פני ל ע ל  י וצ יק ְְְְִִִֵֵַַַָָציק
לע  ר י  אחת  להלכה כה ֲִֵֶַַַָָָָָמי 
א אחת למכת כה מי  ל ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאחד,
י  ה אמר  ,יל א  יְְֱִִִִִֶֶֶַַָ
גבירה היא מכת ל מלכ ת , ְְִִֵֶֶֶַָָָָה ה 
תא ר מי  הא ארי . ְְְִֵֵֶַַָָבעצמ
הבירה, עלמת היא הלכה  ה ה, ל עְְֲִִֶֶַַַַָָָָָ
תא ריהא קלה. ְִֵֶֶַַָָָהיא
 על היא  כינה,  ליְְְִִִִֶֶַַַָָֻ
 אמר מהלת ,  ציא לה ְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָהלכה ,

לפורים גזוהר י  פרק  אסתר מגילת

 דאמר לתא , מ ל ְְְִִַַָָָָָָלא קא 
א) נ  א כ,(ישעיהו  חה  עיכבפְְְְִִִֶֶָֻ

ק לה ל למהוי ,על לגי  ל ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָָָלמיזל
 י לק ו)דרעי, ב חת(שיר  מאל ְְְִֵַַַָֹ

וכו'. ְִֹלראי

הôפחה òלטה ה flלכ ýת  ùמק ₣ם  יה ₣òע  ùְְְְְִִִֵַַַַָָָֻימי

 ''מטטרו דאיהי מנ''ה ְְְִִִִָָָבגלתא 
אתר , לל מ נה  ואיה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָלטא,

איה ודא  מנה, יתבא  (משלי מטרניתא  ְְְְְִִִַָָָָָ
כג) בימיל ,ביר תיר י ְְְְְִִִִַָָופחה

אא פחה לטא לא  ְְְִֶֶָָָָָֹמ ה
וירית מ ה מית לבתר ְְְְִִִֶַַָָָֹמטרניתא ,
מלכתא אתר  נער , איה ְְְֲִַַַַַַָֻיה ע

אמר דא מה פחה, ה לטא (יהושע ְְְְְִַַָָָָָ
באתי.יד) עה יהו''ה צבא  ר ְֲִִַַָָָאני

ùיחיד flùר בה û₣ר òין ְְְִִֵֶַָָָאין

מעה איה ''מטטרו א קימנא, ְְֲִִֵַָָוהא
 יר אי אמר ועלי ְְְֲִִֵֵֶַַָָמרבה,
יחידא יחיד מאי יחיד, ְְְְִִִִֶַָָָָָמרבה 
 מבי חכ היה  א אא  ְְִִֵֵֶָָָָָָָדעלמא ,
וידע  בינה מבי חכמה  חכ ,ע ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָמ

ה אמר  ג)דעת, לא  ואמא(שמות ְְְְֲִֵַַַַָ
בתבנה חכמה ''אלהי רח ת ְְְֱִִַָָָֹא
דאתמי מ נא  איה גי ְְְְְְְִִִֵַַַַָבדעת,
דא מלאכה בכל ,יא יר ְְְְִִִֵַַָָָָתלת 
 אי אה, כינ א  בראית  ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָמעה
,ני דראית עבדא  ל ירְְְְִִִִִֵַָָָ
דיל מרב''ה דעלמא, ביחדא ְְְְִִֶֶָָָָָָָא א

כינא.  ''מטטרו ְְִִָאיה

אל   ליכ לה , כא חה עיכ בפְְְְְִִִֵֶֶֶָָֻ
זר ע תיו, ק לה ל היה עלְְְִִֶֶַַָָָָָ

.'וכ לראי  תחת  מאל   לקְְְְִֵַַַָֹֹ

לט, , " מטטרו היא מנ"ה, ְִִֵֶֶַָָל ת
הבירה  מק ,ל ל מנה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָוהא
תיר י ופחה וזה מנה, ְְְְִִִִֶֶֶַָָיבת
הפחה לטה לא מ ה  בימי . ברְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ
ויר מת ה אחר הבירה . ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹאא
הלכ ת מק נער, הא  ְְְִֶַַַַַֻיהע ,
ר  אני  אמר  מ הפחה, ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָלטה

באתי. ע ה  יהו"ה  ְִַָָָצבא

מע ה ה א "מטטרו ארנ ְֲֲֵֵֵֶַַַוהרי 
ר בה י ר אי נאמר ועליו ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָמר בה ,
,לע ל   יחיד יחיד? ה מה  ְְִִִִֶֶַָָָיחיד.
חכ .עמ מבי חכ היה  א ְִִִֵֵֶַָָָָָָָאא
דעת, וידע  בינה  מבי ְְְְְִִֵֵַַַָָָחכמה 
אלהי ר ח  תא ואמ א ה ֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹאמר
הא  מ בדעת , תבנה ְְְְִִֶַַָָָחכמה 
.לה הרגת לת התמא  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹמ
בראית, מעה זה  מלאכה ְְְֲִֵֵֶַָָָבכל 
ל יר אי תח נה, ְְְִִֵֶַָָָכינה
ל  יחד אא ,ני בראית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָמעה
," מטטרו הא  הר ב "ה , ל ְֶֶַָָָָָהע

ה כינה . ְִַָ
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