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ר רה  ְִֵֶֶַָברי 
ע"ב) קנב ח"ב (זוהר

והיוּ ר י לטבריה , ׁש מעוֹ ן  לרבּ י הוֹ ל היה חיּ יא ִַ
הּק טן. ייסא ור בּ י  אידי בּ ר יעקב  רבּ י עּמ וֹ 
חיּ יא, לר בּ י  ייסא רבּ י  אמר הוֹ לכים, ׁש הי וּ  עד 

כּ תוּ ב מה ב )ּת מוּ ּה  ברזלּ י(מלכים-א "ולבני 
וגוֹ '. " ׁש לחנ בּ אכלי  והי וּ  חסד  ּת עשׂ ה ה גּ לעדי 
ולא  ׁש לחנ וֹ  על  לאכל ואמת  טוֹ ב כּ ל , ּכ אם
ועוֹ ד, . ׁש לחנ בּ אכלי והיוּ  כּ אן  מאמר יוֹ תר,
ׁש לחן על אחר איׁש  ׁש יּ אכל הוּ א  הּמ ל כּ בוֹ ד לא
וכל  לבדּ וֹ , ה ּמ ל אלּ א  זה  צרי ולא  ,ה ּמ ל

מּמ נּ וּ . למּט ה סביבוֹ  ׁש לּ וֹ  הגּ ד וֹ לים

ולא אמר  דבר, בזה ׁש מעּת י לא חיּ יא, רבּ י ַָ
ואּת ה  אידי, בּ ר יעקב לר בּ י  לוֹ  אמר  אמר.

הדּ בר  בּ זה בּ כל ׁש מעּת  ׁש יּ וֹ נקים  א ּת ם לוֹ , אמר  ? 
ׁש כּ ן כּ ל  ׁש מעּת ם, לא  העלי וֹ ן  ׁש מן מדּ בׁש  יוֹ ם 

דבר  בּ זה ׁש מעּת  ואּת ה  ייסא, רבּ י את ׁש אל ?אני . 
מסּפ ר  וּ מלּ פני  תינ וֹ ק ׁש אני גּ ב על  אף לוֹ , אמר
אני - לזה מּק דם זכיתי ולא אליכם  בּ אתי ימים

וכוּ '. ואמר  ּפ תח  ׁש מעּת י. כּ ן 

ּת ינ וֹ ק א לוֹ , אמר רא ׁש וֹ . על וּ נ ׁש קוֹ  חיּ יא  ר בּ י  ָ
בּ ינתים  . ּבלב ׁש וֹ רה עליוֹ נה וחכמה אּת ה,
רבּ י לוֹ  אמר בּ א. ׁש היה חזק יּ ה רבּ י  את ראוּ 
יתחבּ ר  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ז וֹ  בּ חברוּ ת ו דּ אי  ח יּ יא,
כאן. יתחדּ ׁש וּ  תוֹ רה חדּ וּ ׁש י  דּ ברים ׁש הרי  עלינוּ ,

בדּ בריי יאמר ואחד אחד כּ ל אמרוּ , לאכל . ְָ
הזּ וֹ . בּ ּס עוּ דה תוֹ רה

כּ תוּ ברי אמר , י)יעקב י וֹ דעוֹ (שמואל-א כּ ל  "ויהי ִַ
ׁש אוּ ל  הגם וגוֹ ', ׁש לׁש ם מאּת מוֹ ל
היה, לכן  מ ּק דם ה' בּ חיר ׁש אוּ ל וכי  בּ נּ ביאים ".
כתוּ ב  לא  ה '". בּ וֹ  בּ חר א ׁש ר  "הראיתם ׁש כּ תוּ ב

"אׁש ר אלּ א בּ וֹ ", בּ וֹ חר מּק דם בּ חר"אׁש ר בּ וֹ ", 
והתנ בּ א  הנּ ביאים  בּ ין ונכנס ׁש בּ א  וּ בׁש עה לכן .

ּת מהוּ  לּמ ה  ?ביניהם , 

לא אא בּ וֹ , התר צּ ה הוּ א   ּבּ רו כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  ֶָ
לא  אבל למלכוּ ת , אלּ א בּ וֹ  התרצּ ה 
בּ אדם  כאחד  נמסרוּ  לא  א לּ ה ׁש ני  ׁש הרי לנבוּ אה.
ׁש זּ כה  העליוֹ ן  הנּ אמן  למׁש ה  ּפ רט  בּ עוֹ לם,
אדם  ל ׁש וּ ם נ ּת ן ולא כּ אחד, וּ מלכ וּ ת לנבוּ אה

כּ אחד. ׁש ניהם אחר

לׁש ניהם,וא ׁש זּ כה ׁש מוּ אל הרי  ּת אמר , ְִ
 ּכ לא - וּ מלכוּ ת זכה,לנבוּ אה לנבוּ אה ! 

ג)ׁש כּ תוּ ב וע (שם מדּ ן  ישׂ ראל כּ ל בּ אר "ו יּ דע ד  
ׁש מ וּ אל  נאמן  כּ י  ׁש בע
ולא  לנביא לנביא".
היה. ודיּ ן  נביא .למל
לא  היה, מל ׁש אם
אבל  . מל ישׂ ראל ׁש אלוּ 
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 קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר
ַרְך ה' ּכְ

ִחים ר ְסָפִרים ִנְפּתָ וּּבֹו ַאַחד ֲעׂשַ

ְיהוֵּדיאַהּזַֹהרא	.א א
א תא	. ָ	ּ ַ רוּתאְוַהּשׁ ׁשְ ֹזַהראַהּכַ א
א תאַהּזַֹהרא	. ֻסּכַ א
א תאַהּזַֹהרד. ֻ	ּלַ ְ	ּ א
ַהּזַֹהראְוַהראִסיַניה.א א
א האִלְסִליחֹותאתשע"	ו. ָרׁשָ ּדְ א
א ראִמְצָוהז. ֹזַהראַלּ	ָ א
ַחדאיֹוָמ	ח.א יאַר	אּדְ ראּ	ֵ ֹזַהראּ	ַ א
ִסיּוּםאַהּזַֹהר	.א א
א ַיםאַהּזַֹהרי. א
ּכַֹחאַהּזַֹהרי	.א א

דּ יני את דּ ן והיה נאמן , נביא אלּ א היה לא ה וּ א
ׁש כּ תוּ ב ז)י שׂ ראל, ולכן(שם ישׂ ראל". את "ו ׁש פט 

עליו. ּת מהוּ  בּ נב וּ אה, ׁש א וּ ל כּ ׁש היה

הוֹ איל וא נבוּ אה, עליו  ׁש רתה  לּמ ה  ּת אמר, ְִ
למלכוּ ת  זכה וזכה  לא ׁש ניהם א לּ א - ? 

כּ אחד, הּק דוֹ ׁש בהם ל וֹ  נתן ׁש הּמ לכ וּ ת (ׁש הנּ בוּ אה) (וּ מוּ ם 

(מל היה  בּ טרם עליו לוֹ  והוֹ דה הוּ א  ּׁש ּמ לכוּ ת בּ ר ו וּ מוּ ם 
היה  הּק דׁש , רוּ ח  ׁש ל התעוֹ ררוּ ת על התי בה 
כּ ׁש עלה  אבל לכן . קדם הנּ בוּ אה בּ התעוֹ ררוּ ת 

התעוֹ ררוּ ת  אלּ א  נבוּ אה, בּ וֹ  היתה לא ל ּמ לכוּ ת,
 ּׁש כ עליו, התעוֹ ררה אמת  לדוּ ן  הכל רוּ ח ׁש ל 
נביאים  א וֹ תם   ֹבּ תו ׁש היה וּ בע וֹ ד .למל ראוּ י
לא  מהם ׁש נּ פרד וּ לאחר  נבוּ אה, עליו  ׁש רתה

נבוּ אה. בּ וֹ  היתה

הּק ד ׁש ואני , רוּ ח ׁש ל  התעוֹ רר וּ ת לי נתן  מי ֲִַ
ּת למידי נאמנים, נביאים   ֹבּ ת ו להי וֹ ת
ותח ּת וֹ נים  ׁש עלי וֹ נים יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן  ר בּ י 

בּ יניכם. להי וֹ ת אני ׁש כּ ן כּ ל מּפ ניו , חרדים

ָכל ָהעֹוָלם י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהּוִדים  י זַֹהר ַהּיֹוִמי ְלַחּלְ ּפֵ יס ִמיְליֹוֵני ּדַ ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ ְמַחּפְ
ן ֶאת  ּבֵ ּיּוַכל ְלַחׁשְ ב ׁשֶ ר ִלְדפּוס! ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ ִמים ָיׁשָ ּלְ ם. ַהּתֹוְרִמים ְמׁשַ ִחּנָ ּבְ
 052-7651911 ֶכֶסף ָקָטן. ִלְפָרִטים, ֶטל:  כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ ּיְ דֹוָלה ׁשֶ כּות ַהּגְ ַהּזְ


