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ה ה ל מהע ְִֵֶַָָרית
ב) טו, בראשית א חדש (זוהר

הייתירי  אני אמר, חזקיּ ה ִַ
וראיתי הערביּ ים, בּ מקוֹ מ וֹ ת

ה  בּ ין  מסּת ּת רים ׁש היוּ  הרים גברים  
לערב  ׁש בּ ת  מערב וּ באוּ  בּ מערה ,

לבּת יהם. ׁש בּ ת

עוֹ שׂ ים אמר י  אּת ם מה זּ ה מה אמרוּ להם: ? ְִַָ
וּ מתע ּס קים  העוֹ לם , ּפ רוּ ׁש י אנ וּ  לי:
אוֹ כלים, אינ נּ וּ  ולפעמים ויוֹ ם , י וֹ ם בּ כל בּ ּת וֹ רה 

הבּ ר. מעשׂ בי רק

אּת ם אמר י  בּ ּמ ה ה ּפ עמים, וּ ׁש אר  להם : ְִַָ
מצאנ וּ מתּפ רנסים  אנוּ  לי : אמר וּ  ? 

א וֹ כלים  ואנ וּ  בּ אלוּ ד, ׁש ּמ צמיחים עצים בּ ּמ דבּ ר

שׂ מחה  מרב  המוּ עה, לנ וּ  כּ ׁש ּמ אירה א וֹ תם.
מעּמ נ וּ , מׁש ּת ּמ טים
א וֹ תם  וּ מבלים
היּ וֹ ם  ואוֹ ת וֹ  ואוֹ כלים,
כּ י ׁש הוּ א  לנוּ  נחׁש ב
ׁש לּ א  וּ בזמן  טוֹ ב.
א וֹ תם  צוֹ מחים
מוֹ צאים, ׁש אנ וּ  עשׂ בים  אוֹ כלים  אנ וּ  העצים ,

ואוֹ כלים. אוֹ תם  וּ מבלים

ה בּ א,אמר י  לעוֹ לם עּמ כם חלקי יהי  להם : ְִַָ
לכם  וטוֹ ב הזּ ה, בּ עוֹ לם  אׁש ריכם
בּ בוּ ׁש ה  תהיוּ  ׁש לּ א ידעּת י כּ עת  הבּ א . לעוֹ לם 

ה ּת וֹ רה. עלבּ וֹ ן את לת בּ ע מׁש ה כּ ׁש יּ בא

ַרְך יב קֹוֵבץ ׁשֹוָפר ּכְ
ִחים )278 עמודים( ָעה ְסָפִרים ִנְפּתָ ּבֹו ַאְרּבָ וּ

יָבה ׁשִ ֹזַהר ַהיְּ  .1
יִקים ּדִ זֹוַהר ַהּצַ  .2

ּכַֹח ַהּזַֹהר ח"ג - ָעלֹון אֹור ַהּזַֹהר 53  .3
ְרֵפי קֹוֶדׁש יַח ׂשַ סֹוד ׂשִ  .4
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