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קד נקרא ְְְִִֵֶָֹיראל
ע"א) קכב ח "ב (זוהר

,נינ קד ׁש ׁש הם  וּ מוּ ם קדׁש , נקרא וּ  י שׂ ראל ִָ
גּ נאי בּ ׁש ם לחברוֹ  לקרא  לאדם  אסוּ ר 
ׁש כּ ן וכל גּ דוֹ ל, וענ ׁש וֹ  לחבר וֹ , ׁש ם לכנּ וֹ ת ולא

כּ ת וּ ב ׁש נינוּ , אחרים . לד )בּ דברים "נצר (תהלים 
"מרע" מהוּ  וגוֹ '. מרע" ל ׁש וֹ ןלׁש וֹ נ ׁש בּ גלל  ? 

לעוֹ לם. י וֹ רדוֹ ת מחלוֹ ת הרע

בּ ׁש ם אמר לחבר וֹ  ׁש ּק וֹ רא  מי כּ ל  י וֹ סי , ר בּ י  ַָ
אין בּ מה  נתּפ ס אוֹ ת וֹ , וּ מג נּ ה בּ וֹ  ׁש אין
מי כּ ל חזקיּ ה, רבּ י אמר ח יּ א רבּ י ׁש אמר בּ וֹ .
לגּ יהנּ ם, אוֹ תוֹ  מוֹ רידים  ר ׁש ע, לחבר וֹ  ׁש ּק וֹ רא

לוֹ  ׁש ל לחייווי וֹ רדים חצוּ פים לאוֹ תם ּפ רט  , 
רׁש ע. להם לקרא לאדם ׁש ּמ ּת ר הּת וֹ רה 

 תייסא,א ר בּ י  עבר חבר וֹ , את ׁש ּק לּ ל  איׁש 
רבּ י לפני בּ א עשׂ ית. ר ׁש ע כּ מ וֹ  ל וֹ , אמר
אלּ א  לוֹ , אמר ּת י לא רׁש ע ל וֹ , אמר יהוּ דה.
ׁש הוּ א  אמרּת י  ולא כּ ר ׁש ע, דבריו ׁש ּמ ראה כּ רׁש ע,
רבּ י לפני לּמ עשׂ ה  וׁש אל יה וּ דה  רבּ י בּ א ר ׁש ע.

לנ וּ  מ נּ ין  התחיּ ב. ׁש לּ א ו דּ אי  לוֹ , אמר ?אלעזר. 
ב )ׁש כּ תוּ ב ה'(איכה אוֹ יב.כּ "היה ולא אוֹ יב", 

בּ עוֹ לם. גּ זעים מיּ שׂ ראל  נׁש אר לא , ּכ לא ׁש אם

זה, א)כּ מוֹ  אלמנה.כּ "היתה(שם  ולא אלמנה ", 
לוֹ . וּ מחכּ ה  ה יּ ם לעבר  בּ עלּה   ׁש הל כּ אלמנה 

מׁש מע אמר  וּ מכּ אן  ח יּ יא, מ ׁש מע,רבּ י מם  ? ַָ
ׁש כּ תוּ ב הכּ ל , עּק ר א)ׁש הוּ א "ועל (יחזקאל  

דּ מוּ ת  הכּ ּס א אדם,כּ דּ מוּ ת  כּ מראה אדם". מראה 
" כּ תוּ ב יצחק, רבּ י אמר אדם. מראה  תּפ וּ ח כּ ולא  

כּ תּפ וּ ח, תּפ וּ ח. ולא  כּ תּפ וּ ח, וגוֹ '. ה יּ ער" בּ עצי
רבּ י אמר הדּ בר . אח וּ ז  וּ בגונים בּ גוניו, ׁש נּ פרד
הדּ ברים  לׁש מע אלּ א לכאן  באת  לא א לּ וּ  יהוּ דה,

דּ י. - הלּ לוּ 

,ניניב )כּ תוּ ב בּ יּ וֹ ם (זכריה בּ הם ה נּ כׁש ל  "והיה ִָ
כּ דוד כּ הה וּ א דוד. ולא כּ דוד, דוד". 

וכתוּ ב  ה'". לבית הכינ וֹ תי בעניי "והנּ ה ׁש אמר
פו) מל(תהלים  היה והוּ א  אני". ואביוֹ ן  עני "כּ י 

רבּ י אמר  . ּכ לעצמוֹ  קוֹ רא  והיה  מלכים על 
לא  הוּ א  ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ישׂ ראל אׁש ריהם א בּ א,
ׁש כּ תוּ ב  מּמ ׁש , קד ׁש  אלּ א כּ קדׁש , להם קרא
אכליו "כּ ל   ּכ וּ מוּ ם לה'", ישׂ ראל "קדׁש 

וגוֹ '. יא ׁש מוּ "

ָ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
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