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 ר את ר ל החית ְְִִִֶַָָָי 

א) סח, נח (זוהר 

אחד רי יוֹ ם ׁש מעוֹ ן ר בּ י  לפני מצוּ י  היה  י וֹ סי  ִַ
הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  ראה מה ל וֹ , אמר
הבּ ר  חיּ וֹ ת כּ ל את  להׁש מיד

הר ׁש עים  עם המים  ?ועוֹ ף 
בּ המוֹ ת  חטאוּ , האדם בּ ני  אם
וּ ׁש אר  המים ועוֹ פוֹ ת

חטאוּ  מה לוֹ ,הבּ ריּ וֹ ת  אמר ? 
על  דּ רכּ וֹ  את  בּ שׂ ר  כּ ל  הׁש חית "כּ י  ׁש כּ תוּ ב מ וּ ם
את  עזבוּ  דּ רכיהם. מׁש חיתים היוּ  כּ לּ ם הארץ".

אחר. בּ מין  ונדבּ קוּ  מינם

לכל א  ּכ גּ רמוּ  העוֹ לם ר ׁש עי  אוֹ תם ראה, ֹ
להכחיׁש  [להׁש כּ יח] ורצוּ  ה בּ ריּ וֹ ת,
הבּ ריּ וֹ ת  לכל גּ רמוּ  והם בראׁש ית, מעשׂ ה
אמר  הׁש חיתוּ . ׁש הם כּ מוֹ  דּ רכּ ם  להׁש חית
[להׁש כּ יח] רציתם אּת ם  הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 

ידי מעשׂ י  רצוֹ נכם,להכחיׁש  א ׁש לים  אני ? 
ּפ ני מעל עשׂ יתי  אׁש ר היקוּ ם כּ ל את  וּ מחיתי
ׁש היה  כּ מ וֹ  למים העוֹ לם אחזיר האדמה .
מ כּ אן נת בּ אר. והרי בּ מים, מים  בּ התחלה ,

כּ ראוּ י. בּ עוֹ לם אחרוֹ ת  בּ ריּ וֹ ת  אעשׂ ה והלאה

ׁשֹוִטים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ָאַמר:  ִמָקאַמאְרָנא  ָהַרִּבי 
ֶׁשל  ָרִזין  ִמִּלְלמֹד  ֶׁשּבֹוְרִחים 
ְולּו  ַחֵּיינּו,  ֵהם  ֲאֶׁשר  ַהזֹוַהר,  ְוֵסֶפר  ָהֲאִר"י  ָמָרן 
ָהַרע  ֲאֶׁשר  ְמִׁשיָחא  ְּבִעְקבֹות  ִלי,  ׁשֹוֵמַע  ַעִּמי 
ְוַהִּמינּות ּגֹוֵבר, ָהיּו ׁשֹוְקִדים ָּכל ְיֵמיֶהם ִלְלמֹוד 
ִעם  ָּבלּול  ז"ל,  ָהַאר"י  ְתֵבי  ְוִכּ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר 
ֲחִסידּות ֶׁשל ָמָרן ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוָהיּו ְמַבְּטִלים 
ָּכל ְּגֵזרֹות ָרעֹות... ְולּו ַעִּמי ׁשֹוֵמַע ִלי, ַּבּדֹור ָהַרע 
ֶּבן  ְלֵמִדים ִעם ִּתינֹוק  ָהיּו  ַהֶּזה ַׁשַהִמינּות ּגֹוֵבר, 
ְוַלֲהגֹות ָּבּה,  ְוִּתיקּוִנים  ֵּתַׁשע ָׁשִנים ֵסֶפר ַהזֹוַהר 

ְוָהָיה ִיְרָאתֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ְוִיְתַקֵיים. 
מתוך 'זוהר מגנא ומצלא'  


