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ה רה נסרת   דעי וי רה  לי חברי תלא אא ל ע ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאי
ע"א) פט ח "ב (זוהר 

אחד רי  י וֹ ם ׁש מעוֹ ן רבּ י את ׁש אל יוּ דאי ִַ
הרי ר בּ י , לוֹ , אמר ,בּ דּ ר עּמ וֹ  ׁש נּ פגּ ׁש 

ה בּ ת)כּ תוּ ב ׁש אמר (בּ פר ׁש ת ׁש בּ ת זוֹ  בּ פר ׁש ה 
אׁש ר  לּס ריסים ה ' אמר "כּ ה ׁש כּ ת וּ ב יׁש עיה,
בּ ביתי להם  ונתּת י וג וֹ ', ׁש בּ תוֹ תי  את יׁש מרוּ 

א וֹ מר  זּ ה  מה וג וֹ '. ?וּ בחוֹ מתי" 

את אמר קׁש ר קּפ וּ טקאי, לוֹ , ַָ
ׁש דּ בר  ורד , בּ גּ דר חמוֹ ר
הפ אוֹ  צחוּ ת , צרי ּת וֹ רה
וּ תכ וּ ן אחרי ול לאחוֹ רי
, הדּ ר את עשׂ יתי מוֹ רי  מוּ ם לוֹ , אמר . ּל ב

בּ כינה. אסּת כּ ל  מ וֹ רי ואחרי

ּפ ר ׁש וּ הוּ אמר  הרי  זה דּ בר  וּ ראה, בּ א לוֹ , ַָ
ה' אמר "כּ ה דבר. פר ׁש וּ  ולא החברים 

ה ּס ריסים  הם מי החברים ל ּס ריסים ", הם א לּ וּ  ? 
ׁש ׁש ת  כּ ל  עצמם וּ מסרסים בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
הבּ ת  וּ בליל  בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סקים  הבּ ת  ימי
הּס וֹ ד  ׁש יּ וֹ דעים מוּ ם  בּ ז וּ וּ גם עצמם את מזרזים

. בּ ּמ ל מז דּ וּ גת ׁש הגּ בירה בּ ׁש עה העליוֹ ן 

תלבּ ם וא מכוּ נים זה, סוֹ ד ׁש יּ וֹ דעים חברים ְָ
בּ פרי וּ מתבּ רכים רבּ וֹ נם, לאמ וּ נת 
"אׁש ר  ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  הלּ ילה . בּ אוֹ ת וֹ  מעיהם 
הדּ בר ". את ׁש מר  "ואביו ׁש נּ אמר כּ מוֹ  יׁש מרוּ ",

 לׁש בּ ת ונקראי לחכּ וֹ ת בּ ׁש ביל ו דּ אי , סריסים ְְִִָ
ׁש כּ תוּ ב  רבּ וֹ נם, רצוֹ ן את  למצא
"בּ אׁש ר  זּ ה  מה  חפצּת י". בּ אׁש ר  "וּ בחר וּ 

"וּ מחזיקים חפצּת י " ה גּ בירה. זוּ וּ ג זה  ? 
חלקוֹ  אׁש רי סתם. בּ בריתי אחד. הכּ ל בּ בריתי ",
הזּ ה. ה ּס וֹ ד וי וֹ דע הזּ וֹ  בּ ּק דה  ׁש ּמ תק דּ ׁש  מי ׁש ל 

כּ ל א ועשׂ ית ּת עבד  ימים  "ׁש ׁש ת כּ תוּ ב וּ ראה, ֹ
"אלהי לה' ׁש בּ ת ה ביעי ויוֹ ם  מלאכּת
מלאכת  ה יּ מים ׁש ׁש ת  בּ א וֹ תם  -  מלאכּת כּ ל וג וֹ '.
מזדּ וּ גים  לא הזּ ה ה דּ בר וּ מוּ ם  האדם, בּ ני 
אדם, בּ ני  מ ּמ עשׂ י  נמצא  ׁש לּ א בּ זמן רק החברים,

ּמ עשׂ הוּ  וּ מה הוּ א.  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  מעשׂ ה ?אלּ א 
לעוֹ לם. קדוֹ ׁש וֹ ת נ ׁש מוֹ ת להוֹ ציא הגּ בירה  ז וּ וּ ג 

מ מתקדּ ׁש ים החברים הזּ ה בּ לּ ילה  ּכ ִ
ל בּ ם, וּ מכוּ נים ר בּ וֹ נם בּ קד ת
ׁש לּ א  קדוֹ ׁש ים, בּ נים מעלּ ים, בּ נים וי וֹ צאים
והגּ בירה,  הּמ ל בּ ני  וּ שׂ מאלה , ימינה  סוֹ טים

כּ תוּ ב אלּ ה יד )ועל לה'(דברים אּת ם "בּ נים 
ׁש אלּ ה  מ וּ ם ו דּ אי . אלהיכם" לה' אלהיכם.

ולגּ בירה.  לּמ ל בּ נים ׁש לּ וֹ , בּ נים נקראים

 בּ זה וז זה , סוֹ ד ׁש יּ וֹ דעים החברים דעת ְ
לּק דוֹ ׁש  בּ נים נקראים  ּכ וּ מ וּ ם נדבּ קים,
בּ ׁש בילם. מתקיּ ם ׁש העוֹ לם  הם ואלּ ה  הוּ א.  ּבּ ר ו
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ָכל ָהעֹוָלם י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
כּות  ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ ּיּוַכל ְלַחׁשְ ב ׁשֶ ֵיׁש ַמְחׁשֵ ר ִלְדפּוס! ַהִאם  ָיׁשָ ִמים  ּלְ ם. ַהּתֹוְרִמים ְמׁשַ ִחּנָ ּבְ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהּוִדים  י זַֹהר ַהּיֹוִמי ְלַחּלְ ּפֵ ּדַ יס ִמיְליֹוֵני  ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ ְמַחּפְ

 052-7651911 ֶכֶסף ָקָטן. ִלְפָרִטים, ֶטל:  כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ ּיְ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ

 ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  מסּת כּ ל בּ דין, העוֹ לם וּ כׁש עוֹ לה
זה  ועל העוֹ לם , על וּ מרחם ה לּ לוּ  בּ בּ נים ה וּ א
זּ ה  מה ו דּ אי. אמת  זרע אמת". זרע "כּ לּ ה כּ תוּ ב

ׁש נּ אמר "אמת" כּ מוֹ  ׁש למה , קד וֹ ׁש ה טבּ עת  ? 
ז) ליעקב".(מיכה אמת  הוּ א)"ּת ּת ן  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  זה  (אמת 

ודּ אי. אמת  זרע  ּכ וּ מוּ ם  אחד. והכּ ל 

ׁש לחניאמר  הרחמן   ּבּ רו י וּ דאי, רבּ י לוֹ  ַָ
זה  דּ בר ׁש הרי הרחמן,  ּבּ רו לכאן .
רבּ י לוֹ  אמר יוּ דאי . רבּ י בּ כה  .מּפ י ׁש מע ּת י 

בּ כית  ל ּמ ה ׁש אמר ּת יׁש מעוֹ ן, בּ כיתי, לוֹ , אמר  ? 
ולא  כּ בּ המוֹ ת ׁש דּ רכיהם העוֹ לם  בּ ני לא וֹ תם א וֹ י

נבראוּ . ׁש לּ א להם  ׁש ּט וֹ ב מסּת כּ לים, ולא  יוֹ דעים 
יכוֹ ל  ׁש ּמ י  מ ּמ נּ וּ , מ וֹ רנוּ  כּ ׁש יּ צא לעוֹ לם א וֹ י
יסּת כּ ל  וּ מי אוֹ תם, יוֹ דע וּ מי סוֹ דוֹ ת , לג לּ וֹ ת

הּת וֹ רה  ?בּ דרכי  

חברים אמר לאוֹ תם א לּ א עוֹ לם אין  ,ח יּ י לוֹ , ַָ
נסּת רוֹ ת  ויוֹ דעים בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
עּמ י על החברים גּ זרוּ  בּ אמת  ו דּ אי  ה ּת וֹ רה .
ימין בּ ין  יוֹ דעים ולא  דּ רכּ ם  ׁש ּמ ׁש חיתים הארצוֹ ת
בּ הם  לע שׂ וֹ ת ׁש נּ אה כּ בהמוֹ ת  הם ׁש הרי ל שׂ מאל,

כּ תוּ ב בּ ניהם ועל  ה כּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  אפלּ וּ  (הושעדּ ין 
מ ּמ ׁש .ב ) זנ וּ נים  בּ ני ה ּמ ה". זנ וּ נים  בני "כּ י

קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר 
ַרְך ד' ּכְ

ִחים ה ְסָפִרים ִנְפּתָ ָ ּשׁ ּבֹו ׁשִ וּ
ַהּזַֹהר וְּסָפָריו 
ָעֵקב  ַהּזַֹהר ּבָ
יַח  ַהּזַֹהר וָּמׁשִ
אוָּלה ַהּזַֹהר ְוַהּגְ

זוָּזה ֹזַהר ַהּמְ
אוָּלה ֹזַהר ַהּגְ


