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 אחרא הסטרא אין
 ישראל בארץ שולטת

זוהר  חלק .  ('כו'  הכי  קרא  לה  לארץ  ישראל  דאיהי  ארץ  החיים  דוד  מלכא  נחלת  ה.  'נחלת  ה 1
 ) .'ו עמוד א"דף קט' א

לאו  דעיילין  בארעא ,  אברין  ופדרין  דמתאכלו  בליליא  לאתזנא  זינין  אחרנין.  סטרא  אחרא 2
  ארעא  ולא  יתמשכא אלא  בגין  דלא  תשלוט  סטרא  אחרא  גו,  ולאו  לאמשכא  לון  בארעא

: תרגום  הזוהר.  [ובגין  כך  תננא  מנייהו  הוה  סליק  עקימא  ומתגלגלא  לבר,  לאעלא  תמן
היה  העשן  שלהם  מתעקם  ויוצא  לחוץ  אל ,  האברים  ופדרים  שהיו  מתאכלים  בלילה

 ).'א עמוד א"דף קמ' זוהר חלק ב]. (שלא יכנסו לארץ, מחנות הסטרא אחרא לזונם
אין :  תרגום  הזוהר.  ['לא  שלטא  תמן  סטרא  אחרא  כלל  כו'  ובארעא  קדישא  כ.  סטרא  אחרא 3

 .).'א עמוד ב"דף קנ' זוהר חלק ב]. (הסטרא אחרא שולטת בארץ ישראל
אסור :  תרגום  הזוהר.  ['אסיר  לאתערא  לון  לשריא  על  ארעא  קדישא  כו'  סטרא  אחרא  כו 4

 ).'ל עמוד א"דף ק' זוהר חלק ב]. (לגרום שתשכון הסטרא אחרא בארץ הקודש
תרגום .  ['תיאובתיה  לאשראה  בגויה  כו)  בארץ  ישראל(בארעא  דא  ',  סטרא  אחרא  כו 5

ג "דף  דף  קצ'  זוהר  חלק  ב].  (הסטרא  אחרא  תאבה  לשכון  בארץ  ישראל:  הזוהר
 ).'עמוד ב

כמה ,  זמינא  לשלטאה  בארעא  קדישא  דלתתא)  הסטרא  אחרא(האי  שפחא  .  סטרא  אחרא 6
דשא  בריך  הוא  לאתבא  למטרוניתא וזמין  קו',  דהות  מטרוניתא  שלטא  בקדמיתא  כו

ועתיד ,  בימי  הגלות  שולטת  הסטרא  אחרא  בארץ  ישראל:  תרגום  הזוהר.  ['לאתרהא  כו
 ).'ט עמוד א"דף ס' זוהר חלק ג]. (הקדוש ברוך הוא להשיב השלטון להשכינה כמתחלה

תרגום .  ['לדכאה  ארעא  קדישא  מסטרא  אחרא  כו'  זמין  קודשא  בריך  הוא  כו.  סטרא  אחרא 7
עתיד  הקדוש  ברוך  הוא  לטהר  את  ארץ  ישראל  מן  הסטרא :  הזוהר
 ).'ב עמוד ב"דף ע' זוהר חלק ג]. (אחרא
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