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ע"א) נז ח "א  (זוהר

בּ נירי  ראה  טבריה . בּ ׁש ערי  אחד  י וֹ ם הוֹ ל היה ׁש מעוֹ ן  ִַ
חטא  וּ מה אמר, חרס. בּ כ דּ י הּק ׁש ת  בּ קׁש ר קוֹ ׁש רים ׁש היוּ  אדם

רבּ וֹ נם  את להרגּ יז  בּ גלוּ י  ה יּ ם זה  ֹלתו ונזרקוּ  בהם עינוֹ  נתן  ? 
וּ מתוּ .

הכינה א את דּ וֹ חה  בּ גל וּ י, ׁש נּ עשׂ ה  חטא  כּ ל  ראה, ֹ
בּ רא ׁש  הוֹ לכים הי וּ  אלּ ה העוֹ לם . מן  דּ יּ וּ רּה  את וּ מסלּ ק מהארץ
עד  מהעוֹ לם, הכינה את ודחוּ  בּ גלוּ י , חטאיהם ועוֹ שׂ ים זקוּ ף

כּ תוּ ב זה ועל  מּמ נּ וּ . אוֹ תם והעביר  אוֹ תם דּ חה  הוּ א  ּבּ רו כה)ׁש הּק דוֹ ׁש  מל"(משלי לפני  רׁש ע "הג וֹ  
וגוֹ '. מכּ סף" סיגים "הג וֹ  וגוֹ ',

ָנה ְלֵאּלּו  ר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִנּתְ ִעּקַ
ּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה ׁשֶ

א ְלאֹוְכֵלי  ָנה ּתֹוָרה ֶאּלָ ָאְמרּו ֲחַז"ל, לֹא ִנּתְ
ּוַבּזַֹהר   - ִמים ב' ל"א ד'(  ַהּיָ ְבֵרי  ּדִ "י  )ַרׁשִ ן!!!  ַהּמָ
ַמה  תּוב,  ּכָ סב(  ף  ּדַ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ָרׁשַ )ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ
ֶאת  ָאְכלּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ן?  ַהּמָ אֹוְכֵלי  ּבְ ְמֻיָחד 
לּו אֹור רּוָחִני  ַעִים ְוִקּבְ ּמֵ ֵרְך ּבַ ן ָהָיה ִמְתּבָ ַהּמָ
ְוָזכּו ַלָחְכָמה ֶעְליֹוָנה.  ַמְעָלה  ּלְ ְוָראּו ַמה ׁשֶ
ֵני  ּבְ ָהיּו  ְוֵהם  ָעה",  ּדֵ "ּדֹור  ִנְקְראּו  ֶזה  ְוַעל 
ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַהּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ ְוָלֶהם  ָהֱאמּוָנה 
רֹוִאים  ָרֶכיָה.  ּדְ ְוָלַדַעת  ְפִניִמּיּוָתּה  ּבִ ּה  ּבָ
ַהּתֹוָרה  ְנִתיַנת  ר  ִעּקַ ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ְמַהזֹוַהר 

ּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה.  ָנה ְלֵאּלּו ׁשֶ ִנּתְ
מתוך קונטרס "שמחת הזוהר"  


