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האב  את  מזה   ְֶֶֶַַָָה
ב) מא, רות  ב חדש (זוהר

א וֹ תם ר י את ראה אוֹ נ וֹ , לשׂ דה  יצא זמיראה ִַ
ׁש ּמ עלוֹ ת  ה בּ ליטוֹ ת  ׁש בּ קמטי הבּ קיעים
לוֹ  אמר  קוֹ ל וֹ ת. וׁש מע אזנ וֹ , הר כּ ין  ׁש להבוֹ ת.
ּפ ליאוֹ ת  ל ואראה עּמ י,  ל הערבי: א וֹ תוֹ 
הּס לע, אחוֹ רי עּמ וֹ  הל אדם. מ בּ ני נסּת רוֹ ת
ׁש עוֹ לוֹ ת  ו ׁש להבוֹ ת אחרים בּ קיעים וראה
הרכּ ן לוֹ : אמר  אחרים. קוֹ לוֹ ת  ׁש מעוּ  למעלה.
קוֹ לוֹ ת  ו ׁש מע אזנוֹ , את הרכּ ין  לכאן .  אזנ

וי. וי  ׁש א וֹ מרים 

ׁש ל אמר : הּמ קוֹ מוֹ ת מא וֹ תם  מקוֹ ם זהוּ  ו דּ אי, ַָ
והוּ א  הערבי, א וֹ תוֹ  ועבר  כּ אן . הגּ יהנּ ם 
איׁש  וראה  אחר, מקוֹ ם  ֹלתו גּ חן  בּ ינתים נׁש אר.
אוֹ תוֹ , ל וֹ קחים והיוּ  קוֹ לוֹ ת , מרים ׁש היה אחד
ונתכּ ּס ה, אחר, מד וֹ ר ׁש ל לעמק א וֹ תוֹ  וּ מכניסים

יוֹ תר. ראה  ולא

,ל וֹ :נר אמר האיׁש . אוֹ ת וֹ  בּ חל וֹ ם וראה ְִַ
אּת ה  אני,מי  רׁש ע יהוּ די  לוֹ : אמר ? 

ׁש לּ א  בּ עוֹ לם וחטאים  רעוֹ ת ה ׁש ארּת י  ׁש לּ א
מ מה החל וֹ ם:  ֹבּ תו ל וֹ  אמר  אמר עשׂ יתי . ? 

לא  הגּ יהנּ ם ׁש ל ׁש הר ׁש עים  יוֹ דע, איני  ל וֹ :
ׁש מם. זוֹ כרים 

מהוּ אמר   מקוֹ מ ׁש ם בּ גּ ליל ל וֹ : ל וֹ : אמר  ? ַָ
הרעוֹ ת   ֹוּ מּת ו קצּ ב, הייתי  העליוֹ ן

ׁש ל ׁש  האי ׁש  אוֹ תוֹ  את דּ נים ׁש ם, ׁש עשׂ יתי הרבּ וֹ ת 
בּ לילה. ּפ עמים וׁש לׁש  בּ יוֹ ם  וּ בן ּפ עמים לוֹ : (אמר 

כּ ן)הׁש אר ּת  לוֹ : אמר ?. 

קוֹ ל ק ׁש מע העלי וֹ ן . לגּ ליל ל וֹ   והל מם , ָ
אוֹ מר, ׁש היה ב )ּת ינוֹ ק ּת בקׁש נּ ה (משלי "אם  

ה'". יראת ּת בין  אז ּת חּפ שׂ נּ ה  וכּמ טמנים כ כּ סף
אחר  ּת ינוֹ ק קוֹ ל ׁש מע אחר, מדרׁש  לבית הל

אוֹ מר , ב )ׁש היה  ענוה (צפניה בּ ּק ׁש וּ  צדק "בּ ּק ׁש וּ  
וגוֹ '. ּת ּס תר וּ " אוּ לי 

 אוֹ תוֹ הל אחר ואל וח ּפ שׂ  הרׁש ע. האיׁש  ַָ
יבא  רבּ י, ל וֹ : אמר ׁש אל. אחד  ּת ינוֹ ק
רעוֹ ת  הׁש איר  ׁש לּ א האי ׁש , לאוֹ תוֹ  וכ  ּכ

עשׂ ה  ׁש לּ א בּ עוֹ לם לאוֹ תוֹ וחטאים יהיה וכ  ּכ ! 
וּ לאוֹ ת ּה  הר ׁש ע, אוֹ תוֹ (הּמ ינקת)האיׁש  !ׁש היניקה  

בּ עוֹ לם אמר בּ ן ה ׁש איר  האם  ל וֹ :לוֹ : אמר ? ַָ
רׁש ע  והוּ א הׁש איר, הוּ א  אחד  בּ ן כּ ן ,
הּמ ט בּ חים. בּ בית ׁש הוֹ ל היּ לד והוּ א אביו , כּ מוֹ 
עד  בּ ּת וֹ רה, אוֹ ת וֹ  ולּמ ד אוֹ תוֹ  ולקח אחריו , ח ּפ שׂ 
 ּכ אחר  ׁש מע. וּ קריאת וּ תפלּ ה מקרא  ׁש לּ ּמ דוֹ 
עד  והגּ ד וֹ ת, והלכ וֹ ת ותלמ וּ ד מׁש נה אוֹ תוֹ  ל ּמ ד

הּפ קוֹ לי. נחוּ ם  רבּ י והינוּ  יוֹ תר , ׁש התחכּ ם 

הּפ קוֹ ליולה לוֹ  ׁש נּ אמרקרא וּ  כּ מוֹ  (ישעיה? ְָָ
אביוכח) את ׁש הוֹ ציא ּפ ליליּ ה". "ּפ קוּ 
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ה דּ וֹ ר  חכמי וכּמ ה העוֹ לם. אוֹ ת וֹ  ׁש ל מהדּ ין 
ּפ קוֹ לי. נקראוּ  מּמ נּ וּ  ׁש יּ צא וּ 

תרבּ י,א לוֹ : ואמר בּ חל וֹ ם, ל וֹ  בּ א האיׁש 
הּק דוֹ ׁש  א וֹ ת ינחם  ּכ ׁש נּ חמּת ני, כּ מוֹ 
אחד, ּפ סוּ ק בּ ני  ׁש יּ דע ה יּ וֹ ם מן ׁש הרי  הוּ א.  ּבּ ר ו
ׁש מע, קריאת ׁש ּק רא כּ יון  הדּ ין . מן  אוֹ תי  ה וֹ ציאוּ 
אחת. ּפ עם בּ לּ ילה וּ בין  בּ יּ וֹ ם בּ ין  ׁש לּ י  הדּ ין העלוּ 
וכל. מ כּ ל דּ יני את העביר וּ  הרב, בּ וֹ  ׁש ּק רא  כּ יון

 את ה התקינ וּ  רבּ י, לוֹ  וקרא וּ  חכם ׁש נּ היה ַ
יוֹ ם  וּ בכל  עדן . בּ גן ה צּ דּ יקים בּ ין כּ סאי
אוֹ תי מעּט רים  בּ ׁש מ וֹ , ּת וֹ רה ׁש ּמ תחדּ ׁש ת וי וֹ ם

מתעּט רים. ׁש הצּ דּ יקים עליוֹ נה, בּ עטרה

גלל הוּ א אׁש רי  הזּ ה. הכּ בוֹ ד בּ כל זכיתי ְְִָ
ׁש עוֹ סק  בּ ן ׁש ּמ ׁש איר  מי ׁש ל חלקוֹ 
א בּ א, בּ ר חיּ יא רבּ י  אמר הזּ ה . בּ עוֹ לם  בּ ּת וֹ רה 

עקיבא. לר בּ י  לוֹ  ארע זה  כּ מוֹ 

קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר
) ַרְך יח )256 ַעּמוִּדיםּּ  ּכְ

וּּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
יָניו וִּמְנָהָגיו ִהְלָכתֹו ּדִ ַמע ּכְ ֹזַהר ְקִריַאת ׁשְ

קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר
) ַרְך יט )422 ַעּמוִּדיםּּ  ּכְ

ּבֹו ֹ ֵסֶפר ֶאָחד וּ
ּקוּן מ"ג ּקוִּנים ּתִ ֹזַהר ַהּתִ

קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר
) ַרְך כ )328ַעּמוִּדיםּּ  ּכְ
ֵלם ָ זֹוַהר ְלפוִּרים ַהּשׁ


